
Tin vắn: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đã tiếp Bà Victoria Kwakwa – Phó 

Chủ tịch Đông Á Thái Bình Dương của Ngân hàng thế giới (World Bank) 

 

Bà Victoria Kwakwa – Phó Chủ tịch Đông Á Thái Bình Dương của Ngân hàng thế giới (World 

Bank) và Ông Trần Đắc Sinh – Chủ tịch Sở GDCK TP. HCM 

Ngày 28/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tiếp Bà Victoria Kwakwa – 

Phó Chủ tịch Đông Á Thái Bình Dương của Ngân hàng thế giới (World Bank) nhân chuyến công 

tác tại TP. Hồ Chí Minh. Trong buổi làm việc, Bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh tầm quan trọng 

của thị trường chứng khoán với vai trò là kênh huy động vốn quan trọng đối với một nền kinh tế 

cũng như thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của một thị trường chứng khoán trẻ 

như Việt Nam. Bên cạnh đó, Bà cũng cho biết việc minh bạch về thông tin và định hướng Phát 

triển bền vững là những vấn đề quan trọng không chỉ đối với HOSE mà còn là vấn đề mà các thị 

trường vốn khác trên thế giới cũng đang quan tâm. Việc hướng dẫn công ty niêm yết nâng cao 

chuẩn mực kế toán và kiểm toán tiến tới các thông lệ quốc tế, hay việc tạo lập Chỉ số Phát triển 

bền vững, nghiên cứu Hệ thống Giao dịch Phát thải khí Carbon mà HOSE đang làm là những 

bước đi phù hợp, bắt nhịp với xu hướng thế giới, giúp các nhà đầu tư có thêm kênh tham khảo 

cho các quyết định đầu tư, đồng thời định hướng cho các thành viên thị trường phát triển một 

cách bền vững và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, Bà Vitoria Kwakwa cho biết. 

Bà Victoria Kwakwa đánh giá cao những kết quả mà HOSE đã đạt được trong 16 năm qua. Bà 

cũng cho biết World Bank sẽ thông qua Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) trực thuộc World Bank 

tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Sở GDCK TP. HCM, các hoạt động phát triển của thị trường 

chứng khoán Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội – môi trường của Việt Nam nói 

chung. 



* Bà Victoria Kwakwa nhận chức Phó Chủ tịch Đông Á Thái Bình Dương ngày 15/4/2016. Bà 

phụ trách một danh mục hơn 32 tỉ USD gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, tín dụng và quỹ 

ủy thác hoạt động tại 23 quốc gia. Bà Kwakwa phụ trách chiến lược của Ngân hàng Thế giới tại 

khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên: hòa nhập và 

phát huy quyền; việc làm và tăng trưởng dựa trên kinh tế tư nhân; quản trị và thể chế; hạ tầng 

và đô thị hóa; biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Chiến lược khu vực cũng tập trung vào 

các chủ đề xuyên suốt như giới, tính dễ bị tổn thương và xung đột, và phân tích tình trạng nghèo. 

Bà Kwakwa từng là Giám đốc Quốc gia Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam với một danh mục 

đầu tư trị giá hàng tỉ USD và một chương trình quản lý tri thức sáng tạo, bao gồm Báo cáo Việt 

Nam 2035 mới xuất bản gần đây. Báo cáo này do Ngân Hàng Thế Giới và Chính phủ Việt Nam 

cùng soạn thảo, trong đó đề xuất các phương án giúp Việt Nam thực hiện khát vọng của mình là 

trở thành một nước thu nhập trung bình cao trong một thế hệ. 

 

 

 


