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Chris Dorman

Christopher Dorman is the Development Manager – Vietnam for
Mainstream Renewable Power responsible for the development of
Mainstream’s projects in Vietnam. Chris joined Mainstream in 2011 as
part of the Group’s Development team in North America.

In this role he was responsible for securing government consents and
managing stakeholder relations for a pipeline of wind and solar projects

across the US and Canada. In 2015 he transitioned to the Group’s New Market team with
a focus on the expansion of Mainstream into the Mexican energy market. He was
responsible for market research and due diligence of potential investments in preparation
for the newly formed auctions.

In 2016, he shifted his focus to the Vietnamese power market in order to strengthen
Mainstream’s presence in the region. In 2017, he rejoined the Development team to
oversee the project pipeline in Vietnam.

Chris holds a Bachelor of Arts from Grinnell College, USA.

Chris Dorman

Christopher Dorman là Quản lý phát triển dự án của công ty Mainstream Renewable Power,
phụ trách khu vực Việt Nam. Chris chịu trách nhiệm phát triển các dự án của Mainstream
tại Việt Nam. Chris gia nhập Mainstream từ năm 2011 vơi tư cách là chuyên gia thuộc
nhóm phát triển dự án của khu vực Bắc Mỹ.

Công việc chính của Chris là phát triển dự án đảm bảo các tiêu chuẩn của chính phủ cũng
như quản lý quan hệ đối tác cho các dự án điện gió và mặt trời ở Mỹ và Canada. Năm
2015, Chris chuyển sang nhóm các thị trường mới và tập trung vào việc tiến vào thị trường
năng lượng Mexico của Mainstream. Chris chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường và đánh
giá các dự án tiềm năng để đón đầu cho việc ban hành cơ chế đấu thầu các dự án ở Mexico.

Năm 2016, Chris chuyển sang thị trường Việt Nam trong động thái nhằm củng cố sự hiện
diện của Mainstream trong khu vực. Năm 2017, Chris quay lại nhóm phát triển dự án để
quản lý cac dự án ở Việt Nam.

Chris có bằng cử nhân tại đại học Grinnell, Hoa Kỳ.


