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Kính thưa quý vị, tôi là Lê Hồng Phúc, hiện đang là Giám đốc Nhân sự tại công ty Samsung
Vina, và là đại diện của Nhóm Phân bổ tài trợ năm 2013. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được
tham gia trong Buổi lễ Trao Chứng nhận Tài trợ của Quỹ Phát triển Cộng đồng AmCham Việt
Nam năm 2013. Là một thành viên của Nhóm Phân bổ Tài trợ trong 10 năm qua, việc tham gia
vào chương trình này là một trải nghiệm đặc biệt và quý báu trong công việc của tôi. Tôi rất vui
khi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đã tạo cơ hội cho tôi, cùng các anh chị em khác trong
Nhóm Phân bổ Tài trợ có cơ hội mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Phân bổ Quỹ Phát Triển Cộng Đồng đến các tổ chức địa phương nhằm thực hiện các dự án
cộng đồng là một hoạt động thường niên của ban Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) của
AmCham Vietnam. Tại AmCham, chúng tôi không chỉ quan tâm đến kinh doanh hay đầu tư.
Chúng tôi thành lập ban Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp với mục tiêu tạo cơ hội giao lưu cho
các công ty thành viên về Trách nhiệm Xã hội; học hỏi cũng như chia sẻ những hoạt động phục
vụ cộng đồng giữa các doanh nghiệp với nhau; và cùng nhau tổ chức nhiều chương trình nâng
cao nhận thức về các vấn đề xã hội như giáo dục, môi trường, chăm sóc sức khỏe,…
Xin chúc mừng 5 tổ chức có dự án được phê duyệt lần này. Chúng tôi hy vọng các tổ chức sẽ
sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ này nhằm giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều người hơn nữa trong
cộng đồng.
Để có một cái nhìn sống động hơn về những hoạt động trên, xin mời quí vị theo dõi video clip
sau đây. Xin cám ơn quí vị.

