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Kính thưa Ông Herb Cochran, Giám Đốc Điều Hành Hiệp Hội Thương Mại Mỹ (AmCham
Việt Nam)
Kính thưa các vị lãnh đạo Hiệp Hội Thương mại Mỹ(Am cham Việt Nam) Tại Thành phố
Hồ Chí Minh. Thưa quý vị đại biểu cùng các vị khách quý.
Tôi là Nguyễn Thị Bích Nguyên, hiện là chuyên viên gây quỹ thuộc trung tâm hỗ trợ và phát
triển cộng đồng Thiện Chí, tỉnh Bình Thuận.
Lời đầu tiên xin thay mặt trung tâm Thiện Chí tại Bình Thuận nói riêng, cũng như cộng
đồng người dân nghèo tỉnh Bình Thuận nói chung, tôi xin cảm ơn quỹ phát triển cộng
đồng AMCHAM đã tạo điều kiện cho tôi được hân hạnh đứng đây bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đối với tấm lòng nhân ái của AMCHAM vì những đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng
người nghèo tại các tỉnh vùng sâu vùng xa như Bình Thuận chúng tôi.
Thưa quý vị,
Chúng tôi vô cùng may mắn và vinh dự vì đây là lần thứ 3 chúng tôi nhận được tài trợ của
quỹ AMCHAM. Lần đầu tiên vào năm 2004, với dự án hỗ trợ chuỗi cửa hàng mền bông
Mekong, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ nông thôn. Hiện nay có 7 cửa hàng tại TPHCM
và Hà Nội và Campuchia được mở, cũng như tạo việc làm với thu nhập ổn định cho gần
200 phụ nữ tại 3 huyện Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. Lần
thứ 2 vào năm 2012, cùng với sự tài trợ của quỹ AMCHAM và nỗ lực tham gia của trung
tâm Thiện Chí, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 120 ca khám chữa bệnh và tổ chức được gần 165
buổi tập huấn sức khỏe cho phụ nữ với các chủ đề tập trung vào các căn bệnh hay gặp
cho phụ nữ 2 vùng nông thôn miền núi thuộc huyện Tánh Linh và Đức Linh, Bình Thuận.
Nhìn chung kết quả chúng tôi đạt được khá tích cực, với hơn 6050 phụ nữ được hưởng
lợi trực tiếp từ dự án này và số lượng này sẽ ngày càng tăng trong cộng đồng. Hầu hết
phụ nữ nông thôn tưởng chừng rụt rè, nhút nhát, dành phần lớn thời gian cho công việc
nơi góc bếp, đồng án, thì giờ đây họ khá tự tin khi tham gia phát biểu đóng góp ý kiến,

chia sẽ tâm sự trong các buổi tập huấn. Bên cạnh đó, kiến thức về chăm sóc sức khỏe
cho bản thân và gia đình họ được cải thiện khá rõ rệt.
Và hôm nay vinh dự cho tôi được thay mặt cho trung tâm Thiện Chí lần thứ ba nhận tài trợ
từ Quỹ phát triển cộng đồng AmCham Việt Nam cho dự án “ Xây dựng hệ thống xử lý
nước nhiễm phèn và tiến hành tập huấn để nâng cao tình trạng sức khỏe cho các hộ
nghèo huyện Đức Linh”.
Thưa quý vị, huyện Đức Linh là nơi có tỷ lệ nhiễm phèn khá cao, đặc biệt là một số xã như
Mepu, Sùng Nhơn, Trà Tân. Với dự án này, chúng tôi hi vọng phục vụ cho hơn 250 đối
tượng là các hộ gia đình nghèo hưởng lợi, khi sức khỏe cũng như kiến thức về nước sạch
và chăm sóc sức khỏe ngày càng được cải thiện đáng kể. Và khi dự án được triển khai
trong cộng đồng, thì những hộ gia đình xung quanh sẽ biết đến và học tập làm theo.
Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội của AMCHAM Vietnam. Chính
nghĩa cử cao đẹp chung tay vì cộng đồng khó khăn của quỹ Phát triển cộng đồng
AMCHAM là nguồn động lực lớn lao, thúc đẩy những tổ chức phi chính phủ như
chúng tôi tiếp tục thực hiện các dự án đồng hành cùng cộng đồng, giải quyết khó
khăn cho nhân dân. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
Chúc AMCHAM Vietnam ngày càng phát triển vững mạnh và hi vọng có nhiều đóng góp
hơn nữa cho cộng đồng tại Việt Nam. Chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý nhiều
sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới 2014. Xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

