
 

 

 

  

 

 

 

Thông cáo báo chí 

 

LỄ TRAO HỌC BỔNG  

NỮ SINH VIÊN KỸ THUẬT AMCHAM 2015 

(ACWES 2015) 

 
Thông tin nổi bật: 

- Năm 2015 là năm thứ 5 Chương trình Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham (ACWES) 

được tổ chức. Trong suốt 5 năm qua, Chương trình đã trao 180 suất học bổng cho các bạn nữ 

sinh viên kỹ thuật đến từ 5 trường đại học, với tổng giá trị lên đến hơn 1,3 tỉ đồng. 

- Đối tượng tham gia năm 2015 được mở rộng cho sinh viên các khoa Điện tử viễn thông và 

bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp thuộc Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia 

TP.HCM. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2015 - Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt 

Nam (AmCham Việt Nam - Chi hội TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các Công ty Intel 

Products Việt Nam và Axcela Việt Nam trao tặng 30 suất học bổng (6.5 triệu đồng/suất) và 16 

khóa học bổng tiếng Anh (tương đương 8 triệu đồng/khóa) tại Axcela Việt Nam cho các nữ 

sinh viên kỹ thuật có thành tích học tập và hoạt động xã hội xuất sắc, được tuyển chọn qua các 

vòng thi của Chương trình Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham năm 2015. 

Những kết quả đáng khích lệ của Chương trình năm nay có phần đóng góp đầy ý nghĩa từ sự 

hợp tác của 04 trường Đại học đầu ngành về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao ở phía Nam, 

bao gồm: 

1. Trường Đại học Bách khoa TP.HCM: Khoa Điện - Điện tử; Khoa Cơ khí; 

2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Khoa Cơ khí Chế tạo Máy; Khoa Điện – 

Điện tử; 

3. Trường Đại học Cần Thơ: Khoa Công nghệ bao gồm Bộ môn Điện tử Viễn Thông, Bộ môn 

Kỹ thuật Điện tử và Tự động Hóa, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí; 

4. Trường Đại học Quốc Tế - ĐH Quốc Gia TP.HCM (đối tượng mới của chương trình năm 

2015): Khoa Điện tử Viễn thông; Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. 



 

Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham, thành lập từ năm 2011 với tên gọi Học bổng Nữ 

Sinh viên Kỹ thuật AmCham-Intel, nhận được sự tham gia tài trợ của các công ty Intel 

Products Việt Nam; sau đó là Coca Cola Việt Nam và Axcela Việt Nam. Chương trình là một 

phần trong các hoạt động vì cộng đồng của AmCham và các công ty hội viên thuộc các lĩnh 

vực sản xuất, kỹ thuật và đào tạo nhằm tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực nữ trong các 

ngành công nghệ cao tại Việt Nam. Quy trình tuyển chọn của học bổng ACWES 2015 gồm 2 

vòng thi: Xét tuyển hồ sơ và Phỏng vấn với chuyên viên nhân sự của AmCham và các đối tác. 

Bên cạnh vòng phỏng vấn, các bạn nữ sinh viên còn tham gia thi tiếng Anh theo tiêu chuẩn của 

công ty Axcela. Sự thể hiện đáng khen ngợi của các ứng viên qua từng vòng thi phản ánh nỗ 

lực đạt được học bổng, quyết tâm trau dồi tiếng Anh và kỹ năng mềm.  

Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham không chỉ hỗ trợ các bạn sinh viên về mặt tài 

chính, mà còn đem lại nhiều cơ hội nghề nghiệp và thông tin hữu ích trong lĩnh vực công nghệ 

cao từ các đối tác của Chương trình. Nhận thức được những lợi ích quý giá ấy, các bạn nữ sinh 

có thêm động lực để ứng tuyển cho học bổng. Hồ sơ nộp về mỗi năm ngày càng tăng phản ánh 

sự phát triển bền vững của chương trình bất kể số lượng sinh viên nữ hạn chế trong khối ngành 

kỹ thuật. 

Với sự thành công của chương trình qua các năm, Nhóm Cựu Nữ sinh Chương trình Học bổng 

Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham (ACWES Alumnae Group) được thành lập vào năm 2013. 

Mục đích chính của Nhóm là tạo môi trường cho các bạn hoàn thiện bản thân thông qua các 

hoạt động xã hội, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp các bạn định hướng và có góc nhìn 

thực tế về nghề nghiệp trong tương lai. 

Một cựu sinh viên nhận học bổng năm 2011 và 2012, chị Nguyễn Huỳnh Trúc Linh (hiện đang 

làm việc tại Intel Products Việt Nam) chia sẻ, “Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham thật 

tuyệt vời. Tôi đã có được những kinh nghiệm thực tế và nhận nhiều lời khuyên bổ ích từ chuyên 

viên nhân sự của AmCham và Intel. Cơ hội nghề nghiệp cũng bắt đầu từ chương trình khi tôi 

được khuyến khích ứng tuyển vào bộ phận IT của công ty Intel. Các anh chị ở Intel rất thân 

thiện, tôi được tham gia nhiều hoạt động và học hỏi phong cách làm việc hiệu quả, cân bằng 

giữa công việc và cuộc sống. Chương trình học bổng giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. 

Tôi thật sự trân trọng tất cả những điều đó!” 

Bà Hồ Uyên, Giám đốc đối ngoại công ty Intel Products Việt Nam chia sẻ: “Chương trình học 

bổng này là một minh chứng rõ ràng về cam kết của Intel trong việc thúc đẩy việc bình đẳng 

giới trong ngành kỹ thuật của Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng trước thành công của chương 



 

trình trong 5 năm vừa qua và mong muốn nhiều công ty khác cùng tham gia chương trình học 

bổng này để hỗ trợ các nữ sinh kỹ thuật của Việt Nam”. 

Ông Herb Cochran, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam, chia sẻ: “Bằng mọi nỗ lực của 

mình, AmCham muốn nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong sự phát triển 

khoa học và kỹ thuật của thế giới hiện đại. Marie Curie là một minh chứng nổi bật khi bà đạt 

đến 2 giải Nobel về Vật lý (1903) lẫn Hóa học (1911), khiến cả thế giới khâm phục. Phụ nữ đã 

chứng tỏ họ là nguồn lực không thể thiếu cho các ngành khoa học, kỹ thuật và xứng đáng nhận 

được sự khích lệ từ các doanh nghiệp, trường đại học, cũng như chính phủ. Con đường tìm 

kiếm và phát hiện các tài năng nữ trong lĩnh vực công nghệ cao sẽ được tiếp tục trong tương 

lai” 

************** 

THÔNG TIN DÀNH CHO BIÊN TẬP VIÊN 

Về Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật AmCham: Chương trình Học bổng Nữ Sinh viên Kỹ thuật 

AmCham, tiền thân là Học bổng Nữ sinh ngành Kỹ thuật AmCham – Intel, ra đời năm 2011. Nằm trong 

khuôn khổ các hoạt động đóng góp vì cộng đồng của AmCham, chương trình đã kêu gọi sự tham gia 

của các công ty hội viên AmCham đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất - kỹ thuật nhằm phát triển 

nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực kỹ thuật cao ở Việt Nam. Đến nay, Chương trình đã trao tổng cộng 

180 suất Học bổng cho các bạn Nữ sinh viên kỹ thuật xuất sắc, tổng trị giá đến 1,3 tỉ đồng. Ngoài hỗ trợ 

về mặt tài chính, Chương trình tạo cơ hội để các bạn tìm hiểu thông tin về các công ty tham gia Chương 

trình và tìm hiểu cơ hội việc làm từ các công ty kỹ thuật cao. Thông tin chi tiết về chương trình có tại 

địa chỉ: http://www.amchamvietnam.com/30447097 

Về Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam): Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt 

Nam là một tổ chức độc lập của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và quốc tế. Với gần 500 công ty hội viên và 

hơn 1.000 đại diện hoạt động đa dạng trong lĩnh vực sản xuất, vận tải, hậu cần, du lịch và các dịch vụ 

chuyên nghiệp. Mục tiêu của AmCham Việt Nam là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư giữa Việt 

Nam và Hoa Kỳ. Từ năm 1996, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam là thành viên của Hiệp hội 

Thương mại Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. AmCham Việt Nam, chi hội Thành phố Hồ Chí Minh còn là hội 

viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và Hiệp 

hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về AmCham Việt Nam có tại: 

http://www.amchamvietnam.com/30447097/ 

Về Intel: Intel (NASDAQ: INTC) là tập đoàn hàng đầu thế giới về các cải tiến mới trong máy tính. 

Intel thiết kế và xây dựng các công nghệ thiết yếu làm nền tảng cho các thiết bị máy tính trên thế giới. 

Thông tin chi tiết về Intel có tại trang web www.intel.com/pressroom và blogs.intel.com. 

http://www.amchamvietnam.com/30447097
http://www.amchamvietnam.com/30447097/
http://www.intel.com/pressroom
http://blogs.intel.com/


 

Về Axcela Việt Nam: Axcela cung cấp dịch vụ đào tạo Anh ngữ khác biệt với cách thức truyền 

thống khi áp dụng các chương trình Axcela Mastery Program từ năm 2008. Chương trình chứng 

minh được tính ưu việt bằng việc ứng dụng phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giảng dạy trong 

lớp học cùng các hoạt động thực hành trên phần mềm đa phương tiện mang tính tương tác cao do 

tập đoàn DynEd International thiết kế dựa trên những nghiên cứu mới nhất về thần kinh học 

(Neuroscience). Tâm điểm của hệ thống thực hành ở việc giúp học viên thay đổi những thói quen 

học tập kém hiệu quả, từ đó cải thiện kỹ năng cần đạt được nhằm hoàn thành mục tiêu học tập của 

mình. Với phương pháp đổi mới tại Axcela, học viên sẽ nhanh chóng có được kỹ năng và sự tự tin 

cần thiết để thành công trong cuộc sống. Thông tin chi tiết về Axcela Việt Nam có tại : 

www.axcelavietnam.com. 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: 

Cô Lily Nguyễn - Trưởng phòng Sự kiện AmCham Việt Nam 

ĐT:       08 3824 3563      ĐTDĐ:  0976 882 688  

Email:   lily.nguyen@amchamvietnam.com 

Địa chỉ:       Văn phòng AmCham Việt Nam 

Suite 323, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM 
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http://www.axcelavietnam.com/
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