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TRANG THÔNG TIN DIỄN GIẢ 
 

TS. Vũ Duyên Hải  

Chức vụ: Phó Vụ trưởng 

Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, 

Tổng cục Thuỷ sản.  
 

Email: vuduyenhai10@gmail.com 
 
 
 
 

Ông Hải đã tốt nghiệp tiến sỹ về qui hoạch và quản lý nghề cá tại Đại học Aalborg Đan 

Mạch. Ông ấy có gần 10 năm kinh nghiên nghiên cứu về nghề cá và hơn 10 năm kinh 

nghiệm quản lý và xây dựng chính sách khoa học công nghệ và phát triển thuỷ sản Việt 

Nam. Ông Hải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa 

học công nghệ để giảm giá thành, nâng cao năng suất và chất lượng, nâng cao sức cạnh 

tranh của sản phẩm thuỷ sản Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản hiệu 

quả, bền vững. 

 

Ông Lê Văn Quang   

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú -  

MINH PHU SEAFOOD CORP. 
 
Email: levanquang@minhphu.com 

 
 
 
 

 

“Ông Lê Văn Quang tốt nghiệp Kỹ sư chế biến thủy sản của trường Đại học Nha Trang, 

Việt Nam năm 1981. Sau thời gian làm việc cho một công ty thủy sản nhà nước, ông 

Quang đã nhìn thấy cơ hội trong khu vực tư nhân khi chính phủ Việt Nam mở cửa chính 

sách cho các công ty tư nhân. Năm 1988, ông Quang và vợ ông thành lập một hội thảo tư 

nhân nhỏ và bắt đầu kinh doanh riêng một đại lý mua tôm và đơn vị sơ chế cho nhiều công 

ty thủy sản lớn của nhà nước. Năm 1992, Công ty thủy sản Minh Phú được thành lập. 

Trong 26 năm qua, ông Quang đã điều hành Minh Phú trở thành một trong những công ty 

thủy sản lớn nhất thế giới, và ông được mệnh danh là một trong 50 người chịu ảnh hưởng 

nhiều nhất của ngành thủy sản toàn cầu. Tại Việt Nam, ông Quang được mệnh danh là 

“Vua Tôm”. 
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Bà Trương Thị Lệ Khanh 

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

VINH HOAN CORP.  
 

Email: khanhtruong@vinhhoan.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, 

có 20 năm kinh nghiệm trong ngành chế biến và xuất khẩu cá tra Việt Nam, là người sáng 

lập và điều hành Công ty từ những ngày đầu. Bà được biết đến như một doanh nhân dẫn 

đầu ngành cá tra Việt Nam, tiên phong trong các bước phát triển bền vững của ngành. Bà 

đã dẫn dắt Vĩnh Hoàn phát triển từ một cơ sở chế biến nhỏ trở thành một công ty nuôi và 

chế biến cá tra lớn nhất thế giới hiện nay. 

 

Ông Nguyễn Phú Cường - AGTEXCO 

Email: cuong@agtexo.com 

 Ngày sinh: 10/12/1982 

 Quê quán: Tỉnh Đồng Tháp 

 Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Thành phố 

Hồ Chí Minh năm 2005, chuyên ngành 

Điện tử Viễn thông 

 Tốt nghiệp thạc sỹ trường Đại học Bách 

Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Quá trìnhh công tác: Làm việc từ năm 2005 đến năm 2018 tại Cục Viễn thông - Bộ Thông 

tin và Truyền thông.  

Lĩnh vực chuyên môn: + Điện tử viễn thông + Ứng dụng Internet vạn vật trong sản xuất + 

Trí tuệ nhân tạo + Quản lý phòng lab theo ISO/IEC 17025.  

 




