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Kính thưa quý vị,

Tôi tên là Nguyễn Giao Hoà và tôi đã nhận Học bổng AmCham vào năm 2001, năm đầu tiên
của chương trình. Tôi sẽ giúp quý vị hiểu lý do vì sao Học bổng AmCham lại quan trọng đối
với các công ty.

Sau 13 năm của chương trình, chúng tôi có tất cả 566 sinh viên nhận học bổng AmCham.
Đây là chương trình dành cho các bạn trẻ khao khát thành công trong tương lai, là người có
khả năng và sở hữu những kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, …



Tôi sẽ cho quý vị một ví dụ. Đó chính là một người bạn của tôi, là sinh viên nhận Học bổng
AmCham năm 2002. Anh đã làm việc cho GE với vị trí kỹ sư hàng không từ sau khi tốt
nghiệp. Sau đó, anh được thăng chức và chuyển sang Indonesia làm việc.

Dù rất bận rộn nhưng anh ta giữ quan hệ thân thiết với các thế hệ sinh viên nhận học bổng
sau này, giúp gắn kết các thành viên của CLB Cựu sinh viên nhận Học bổng AmCham. CLB
này là nơi các bạn sinh viên nhận học bổng có thể chia sẻ kiến thức của mình cũng như giữ
liên lạc với nhau. Với tôi, người bạn này chính là hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tiêu biểu –
vừa là nhân viên toàn cầu năng nổ, vừa tích cực đóng góp vào cộng đồng mà họ lựa chọn.



Là một phần không thể tránh khỏi của quá trình toàn cầu hoá, người lao động Việt Nam 
cần thay đổi để có thể trở thành lao động toàn cầu như bạn tôi. Tôi tin rằng, chương trình
Học bổng AmCham đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình để hiện thực hoá mong
muốn này.

Chương trình mang đến niềm tin cho các bạn trẻ, nếu các bạn làm việc hăng say và không
ngừng học hỏi, tương lai sẽ mở rộng cửa với các bạn. Không những thế, chương trình còn
tạo dựng niềm tin của các công ty vào nguồn nhân lực của Việt Nam, nhân tố thiết yếu giúp
họ đến và kinh doanh tại Việt Nam. 

Xin chân thành cảm ơn.
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Chào quý vị,

Em tên là Thanh Nga và là cựu sinh viên nhận Học bổng AmCham năm 2012. Hôm nay em
rất vinh dự được đứng đây và chia sẻ với quý vị về những trải nghiệm của mình sau khi
nhận Học bổng AmCham. Vào năm 2012, sau quá trình 3 tháng đánh giá và tuyển chọn, em
được chọn để trao Học bổng AmCham và đối với em, đây là sự ghi nhận những cố gắng của
bản thân trong 4 năm đại học. Sau khi nhận Học bổng, em có cơ hội làm việc tại AmCham
với vị trí Trợ lý Chương trình và hiện nay là Điều phối Chương trình với nhiệm vụ hỗ trợ các
chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp cùng với các ban chuyên trách của
AmCham và phụ trách chính chương trình Học bổng AmCham.



Đối với em, được tham gia CLB Cựu sinh viên nhận học bổng AmCham là phần thưởng quý
giá nhất vì em có cơ hội được làm quen và học hỏi từ các anh chị nhận Học bổng từ năm
2001 đến nay.

Với em, đây chính là gia đình thứ hai của mình, mọi người đã hỗ trợ em rất tích cực trong
các chương trình Học bổng của AmCham, các chương trình trách nhiệm xã hội khác và các
hoạt động thường niên của ASA. Em rất tự hào về những người bạn làm việc chung của
mình, luôn trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn học hỏi và phát triển bản thân, em
có thể chia sẻ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, được mọi người
đưa những lời khuyên và định hướng cho mình.



Em rất cảm ơn AmCham Việt Nam, Ban Nhân sự và các anh chị hỗ trợ Học bổng AmCham vì
đã tạo nên một chương trình tuyệt vời cho sinh viên mới ra trường như chúng em.


