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Những bí mật ít biết về Tiến sĩ Alan Phan 

 

(Kiến Thức) - Tài sản của TS Alan Phan trong lĩnh vực kinh doanh khiến nhiều người 

phải ngưỡng mộ. Ngoài ra, ông còn để lại nhiều bài viết hay về kinh tế. 

 

Thông tin Tiến sĩ Alan Phan, chuyên gia viết về kinh tế nổi tiếng đang hôn mê sâu tại 

bệnh viện Fountain Valley, hạt Orange, Mỹ khiến dư luận xôn xao nhiều ngày gần 

đây. Trên mạng xã hội, đa phần bày tỏ sự đồng cảm với gia đình ông. 

 

Tiến sĩ Alan Phan từng tốt nghiệp kỹ sư (BS) tại trường Pennsylvania State 

University (Mỹ), trở thành thạc sĩ tại American Intercontinental University 

(Mỹ) và lên danh tiến sĩ (DBA) tại Southern Cross University (Úc). 
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Nhiều người nhớ lại chặng đường kinh doanh nhiều dấu ấn của ông trong suốt 40 năm. 
Năm 1987, ông là Việt kiều đầu tiên đưa công ty Hartcourt của mình  niêm yết trên sàn 

chứng khoán Mỹ. Có thời điểm, thị giá của công ty Hartcourt là 670 triệu USD. 

 

Theo thông tin từ trang web của Alan Phan, ông là một doanh nhân, là người sáng lập 

và giám đốc điều hành của Alan Phan Associates (APA), một công ty tư vấn đầu tư có 

trụ sở tại Mỹ, chi nhánh ở Hồng Kông và văn phòng liên lạc tại Việt Nam được đặt trên 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM.  
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Ông Alan Phan cũng là chủ của quỹ đầu tư gia đình Viasa, thành lập năm 2001. Theo 

thông tin trên trang Góc nhìn Alan, tổng danh mục đầu tư của quỹ này là 62 triệu USD.  

 

Ông cũng là người nổi tiếng với các khoản đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2012, ông 

đề xuất chương trình 20 triệu máy tính bảng (tablet) cho học sinh Việt Nam, với khoản 

đầu tư là 2,8 tỷ USD.  
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Bên cạnh đó tiến sĩ Alan Phan còn là doanh nhân đầu tiên đưa giao dịch chứng khoán và 

giáo dục từ xa qua mạng internet tại Trung Quốc vào năm 1997. 

 

Không chỉ được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng, mà ông còn là tác giả của 11 cuốn 

sách chuyên nghiên cứu về xã hội, kinh tế, thị trường mới nổi gây xôn xao.  
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Trong một bài phỏng vấn, TS Alan Phan từng nói tài sản quý giá nhất của 

ông là những người con. Không chỉ giàu có, nổi tiếng, ông còn là một người 

cha tình cảm. 

Ngọc Linh (tổng hợp) 

Nguồn:http://kienthuc.net.vn/doanh-nhan/nhung-bi-mat-gan-it-biet-ve-tien-si-alan-phan-

576243.html 
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