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Event:    AMCHAM COMMUNITY DAY 2013 
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Venue:   LONG THANH DISTRICT – BA RIA VUNG TAU 
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I. PRESS RELEASE 

AMCHAM COMMUNITY DAY 2013 

AmCham and Intel Vietnam respond to AmCham Community Day 2013 

 

Highlights: 

 Around 1,000 volunteers from Intel Products Vietnam,  American Chamber of Commerce 

in Vietnam Ho Chi Minh City Chapter (AmCham Vietnam) member companies, as well 

as students and Youth Union of Long Dien District (Ba Ria –Vung Tau) join hand in the 

event AmCham Community Day with such activities as tree planting, trash collecting, 

and parade to call for community engagement in coastal environment protection.  

 The event aims to achieve the number of 10,000 trees planted, covering a coastal area 

of 8,000 m2 in Phuoc Tinh and Phuoc Hung Commune on 19th and 21st Oct 2013.  

Ba Ria – Vung Tau, October 19th, 2013 – Nearly 1000 volunteers including employees of 20 

member companies of AmCham Vietnam, Intel Products Vietnam, students from Nguyen Thi Dinh 

secondary school and officers of Long Dien District People’s Committee join the event AmCham 

Community Day 2013 with the theme of “Act Clean. Save Green”. The volunteers along with local 

people take part in parading to raising public awareness in coastal environment protection and 

planting trees for the 2 coastal districts. 

This is the fourth consecutive year that AmCham has collaborated with Intel Products Vietnam,  

Long Dien People’s Committees to organize AmCham Community Day 2013, which is formerly 

known as International Coastal Cleanup Day. During the two days of the event, there are more 

than 10,000 casuarina trees planted which cover an area of 8,000 m2. Besides, volunteers also 

provide information on energy saving and environment protection to communities in Phuoc Tinh, 

Phuoc Hung.  

In addition, on the second day of the event, nearly 300 volunteers including employees from Intel 

Products Vietnam and local residents plant 3.000 more trees, which helps increase the number of 

trees planted to 10.000 during the two days of AmCham Community Day 2013. 

Representative of AmCham Vietnam, Herb Cochran, Executive Director of AmCham Vietnam said: 

“After working with local authorities, we have decided to level up the International Coastal Cleanup 

Day by adding new activities which are tree planting and public parading beside the traditional 

activity trash collecting.  
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“Climate change has had more and more negative impacts on weather of many places and 

Vietnam is not an exception to be affected. In response to AmCham Community Day 2013 with 

AmCham, we expect to join hand with the local authorities taking action against climate change 

while protecting coastal environment, and minimizing coastal erosion to the area” said Ho Uyen, 

Corporate Affairs Manager of Intel Products Vietnam. 

In the last 5 years, Ba Ria –Vung Tau has been severely affected by coastal erosion which has 

caused dramatic change to living condition of local people as well as local tourism business. Trees 

in coastal areas are considered as not only the vital “lung” to ensure development of the 

ecosystem but also food provider and even protector against coastal erosion. Besides, these 

forests also contribute to tourism development of the province. 

 “Facing the problem of coastal erosion, Ba Ria –Vung Tau has proposed provincial action plan to 

reduce its effect from 2013 to 2015 as well as direction for coastal biological diversity preservation 

and development until 2020.We highly appreciate the support and cooperation of AmCham 

Vietnam and Intel Products Vietnam in conducting this actiion plan”, said Le Thi Cong – Vice 

President of Long Dien People’s Committee. 

Another activity in this event is the Photo Contest “Act Clean. Save Green.” in which volunteers 

capture memorable moments while doing community activities to raise people’s awareness about 

community responsibility in Long Dien District. 

This campaign is expected to spread community engagement in environment. It also positively 

impacts local villagers in protecting the environment and strengthens Corporate Social 

Responsibility programs from AmCham member companies and society as a whole. 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

AmCham và Intel Việt Nam cùng hành động vì “Ngày vì côṇg đồng của AmCham 2013” 

(AmCham Community Day 2013) 

Những điểm chính:  

 Gần 1,000 tình nguyện viên từ Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, Hiệp hội thương 

mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) và các công ty thành viên, cùng các học sinh, 

Đoàn Thanh Niên huyện Long Điền cùng tham gia hưởng ứng “Ngày vì côṇg đồng của 

AmCham 2013”(http://amchamvietnam.com/events/amchamcommunityday/)với các hoạt 

động: trồng cây giữ đất ven biển, dọn sạch bãi biển và tuyên truyền nhận thức bảo vệ 

môi trường biển. 

 Chương trình diễn ra 02 ngày (ngày 19 và ngày 21 tháng 10  năm 2013) tại các xã 

Phước Tỉnh và Phước Hưng. Mục tiêu của chương trình là  trồng hơn 10.000 cây, phủ 

xanh gần 8,000 m2 đất bãi bồi, đồng thời nâng cao nhận thức giữ gìn môi trường của 

nhân viên các công ty cũng như người dân địa phương.  

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2013– Hôm nay, hơn 700 tình nguyện viên đến từ 

20 công ty hội viên thuộc AmCham Việt Nam, công ty TNHH Intel Products Việt Nam, học sinh 

trường THCS Nguyễn Thị Định và các cán bộ công nhân viên thuộc UBND huyện Long Điền đã 

ra quân hưởng ứng sự kiện “Ngày vì côṇg đồng của AmCham 2013” với chủ đề “Chung tay vì 

môi trường”. Các tình nguyện viên đã kết hợp cùng nhân dân địa phương tiến hành tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về chủ đề này và tìm hiểu tại sao chúng ta phải chung tay bảo vệ 

môi trường biển cũng như tham gia trồng cây bãi bồi, giúp giữ “lá phổi xanh” cho khu vực này.  

Đây là năm thứ 4 liên tiếp AmCham hợp tác với Intel Products Việt Nam và UBND huyện Long 

Điền tổ chức hoạt động này. Trong ngày đầu tiên của chương trình , các tình nguyện viên đã 

trồng được gần 7.000 cây phi lao , thu doṇ được 355 kg rác thải bờ biển , và tuyên truy ền cho 

người dân 02 xã Phước Tỉnh và Phước Hưng các phương pháp bảo vệ môi trường, tiết kiệm 

năng lượng. 

Đồng thời vào ngày thứ hai của sự kiện, gần 300 tình nguyện viên đến từ công ty Intel Products 

Việt Nam và người dân địa phương đã tiến hành trồng được 3.000 cây phi lao, nâng tổng số 

cây phi lao trồng được trong hai ngày của sự kiện lên con số 10.000 cây. 

Đại diện cho AmCham Vietnam, Ông Herb Cochran, Giám đốc điều hành Hiệp hội cho 

biết:“Khác với chương trình làm sạch biển mọi năm, năm nay, sau khi làm việc với địa phương, 

chúng tôi đã thống nhất nâng chương trình dọn biển bảo vệ môi trường lên một chương trình 

toàn diện hơn. Đó là phủ xanh bãi bồi ven biển bằng cây phi lao phù hợp với điều kiện địa 
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phương, kết hợp với việc dọn sạch bãi biển và tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường cho 

người dân” 

“Biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng đến thời tiết tại khắp nơi trên thế giới. Việt Nam 

chúng ta cũng đang phải gánh chịu những ảnh hưởng này. Nhân hưởng ứng “Ngày vì côṇg 

đồng của AmCham 2013”, chúng tôi mong muốn được chung tay đồng hành cùng địa phương 

trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, và giảm thiểu tác hại xâm thực 

biển với khu vực này”– Bà Hồ Uyên, Giám đốc Đối ngoại Intel Products Việt Nam chia sẻ. 

Trong 5 năm trở lại đây, nhiều khu vực ven biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bị biển xâm 

thực rất nặng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và thu nhập của nhiều cư dân ven 

biển cũng như các hoạt động thu hút du lịch. Cây xanh khu vực bãi bồi không chỉ là “lá phổi” 

bảo đảm cho hệ sinh thái ven biển phát triển, cung cấp dinh dưỡng cho môi trường biển và 

lượng thực phẩm phong phú cho người dân địa phương mà còn giữ vai trò bảo vệ sự xâm thực 

của biển. Bên cạnh đó, các khu rừng này cũng góp phần không nhỏ trong việc phát triển du lịch 

của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Bà Lê Thị Công – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Long Điền cho biết:“Trước sự xâm 

thực của biển, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu từ năm 2013 đến năm 2015 và định hướngđến năm 2020 cho bảo tồn và phát triển đa 

dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước và ven biển. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp 

tác của công ty Intel Products Việt Nam và AmCham Vietnam trong kế hoạch hành động này.” 

Trong chuỗi các hoạt động của “Ngày vì côṇg đồng của AmCham 2013” năm nay còn diễn ra 

hoạt động mang tên “Chung tay vì môi trường” trong đó các tình nguy ện viên tham gia sự kiện 

sẽ ghi lại nh ững hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình hành động vì môi trường , 

đồng thời nâng cao ý thức công dân đối với trách nhiệm cộng đồng tại huyện Long Điền. 

Tổng quan cả chương trình này sẽ giúp tạo tiếng vang kêu gọi sự quan tâm đến môi trường, 

đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng của công dân tại địa phương, các doanh 

nghiệp thành viên của AmCham, và xa hơn là toàn thể xã hội.  
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II. SUMMARIZED REPORT: 

 

 

No Classification Publication Date Topic/Headlines/Page 

1 Broadcasting HTV9 
24/10/2013 
7/11/2013 

(rerun) 

Ngày vì cộng đồng làm 
sạch bờ biển 

2 
Printed news 

Saigon Times Daily 18/10/2013  

3 Thanh Niên 23/10/2013 9 

4 

Online news 

Saigon Times 
Online 

 
Over 800 join 

AmCham Community 
Day in Vung Tau 

5 Vietnamnews  
AmCham promotes the 

environment 

6 PVDrilling wesbite 21/10/2013 
PVD sponsored and 

joined AmCham 
Community Day 2013 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

  

Channel HTV9 Date 
24/10/2013  
RERUN 
07/11/2013 

Headline   NGÀY VÌ CỘNG  ĐỒNG LÀM SẠCH BỜ BIỂN TIME 16:30 

Link http://www.youtube.com/watch?v=wWGo0T63KV8 Language VIETNAMESE 
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III. CONTENT OF CLIPPING 

Publication THE SAIGON TIMES DAILY ONLINE Date 17/10/2013 

Headline 
OVER 800 JOIN AMCHAM COMMUNITY DAY IN 
VUNG TAU 

Frequency DAILY 

Page COMMUNITY Language ENGLISH 

Link http://english.thesaigontimes.vn Order Rank N/A 

 

  



 
 

MEDIA CLIPPING 
 

9 
 

Publication VIETNAMNEWS  Date 22/10/2013 

Headline AMCHAM PROMOTES THE ENVIRONMENT Frequency DAILY 

Page ENVIRONMENT Language ENGLISH 

Link HTTP://WWW.VIETNAMNEWS.VN Order Rank N/A 
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Publication PVDRILLING WEBSITE  Date 21/10/2013 

Headline 
PVD SPONSORED AND JOINED AMCHAM 
COMMUNITY DAY 2013 

Frequency DAILY 

Page 
 

Language ENGLISH 

Link HTTP://WWW.PVDRILLING.COM Order Rank N/A 


