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I. PRESS RELEASE:  

AWARD CEREMONY 2017 

Ho Chi Minh City, December 02nd 
, 2017 

Ho Chi Minh City, December 02nd, 2017 – The American Chamber of Commerce in Vietnam 

(AmCham Vietnam - Ho Chi Minh City Chapter) officially awarded 60 winners, who 

satisfactorily passed the three intensive assessment rounds of AmCham Scholarship 2017. The 

prizes include 60 scholarships valued at VND 10 million each. Total value of scholarships this 

year is VND600 million. 

 

After 17 years of development, AmCham Scholarship has reached to 15 leading universities in 

Ho Chi Minh City, namely Vietnam National University in HCMC (University of Technology, 

University of Science, University of Social Sciences and Humanities, University of Economics 

and Law, University of Information Technology, International University, School of 

Medicine), Foreign Trade University HCMC, Banking University of  HCMC, Hoa Sen 

University, HCMC University of Law, HCMC University of Technical Education, Eastern 

International University, University of Economics HCMC and Vietnamese - German 

University. The three-month long Assessment Process for AmCham Scholarship 2017 includes 

three rounds: Application Form Screening, Ability Test (SHL Test) and Interview in 

English with HR specialists. The scholarship assessment process is similar to the recruitment 

process at many multinational companies, which helps comprehensively evaluate the 

candidates’ abilities and equip them with vital skills for entering a professional working 

environment. Therefore, winners of AmCham Scholarship will represent the young potential 

human resource in Vietnam. 

 

More than 560 applications were distributed evenly in all majors from Economics, Business, 

Social Science to Science and Technology. This confirms the attraction and prestige of 

AmCham Scholarship from students’ perspectives. Besides, submitted applications had good 

preparation and therefore, were highly competitive. The interview quality is higher than 

previous year, especially 3 candidates got the highest score in the interview round showed the 

excellent presentation skill and clear orientation. 
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A key factor to maintain the program’s high quality is to enhance the student’s Verbal and 

Numerical understanding capabilities. Accompanying with the AmCham Scholarship for many 

years as the sponsor for the Ability Test Round, Ms. Nguyen Thi Quynh Phuong – Director of 

Executive Search & Selection of Talentnet Corporation, has some recommendations to the 

students: “Have solid knowledge. Read questions carefully and make sure you understand the 

questions. Do the easy ones first, skip the hard ones then you will go back when you have time. 

After spending time for difficult questions, do the ones you can guess using analogy 

methodology. Make sure that you finish all the questions as there is a small part of luck in 

ability test so you should not miss the opportunity to get higher scores.” 

 

The 2017 AmCham Scholarship recognizes significant support from AmCham’s member 

companies namely Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, Intel Products Vietnam, AmCham 

Vietnam Direct Selling Committee, Dow Chemical Int’l Ltd Rep. Office, Unilever Vietnam, 

KPMG Vietnam, Oriflame Vietnam, Manulife Vietnam, Cargill Vietnam Limited, Nhip Cau 

Dau Tu Publication, Yola Institute, Talentnet Corporation, APS Co.,Ltd, White Palace, Thai 

Ha Books and PepsiCo Foods Vietnam. 

 

*********** 
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INFORMATION FOR REPORTERS 

 

AmCham Scholarship is part of AmCham’s community development efforts to improve the business 

environment in Vietnam by helping develop high quality human resources for its member companies as 

well as helping students develop essential professional working skills. Aside from financial support 

(VND 10,000,000), AmCham Scholars will also have the chance to be involved in certain AmCham 

activities, to join the AmCham Scholar Alumni (ASA) Club, to take part in many CSR activities and to 

be recognized by nearly 500 AmCham’s member companies. From the beginning with 10 scholarships 

and 3 university partners in 2001, till 2016, AmCham has awarded 755 scholarships including: 505 

scholarships, 250 honorable awards, soft skill training courses to students from 13 universities in HCMC 

up to 6 billion VND in total. 

American Chamber of Commerce in Vietnam (AmCham Vietnam) is an independent association 

of American and international businesses. With nearly 500 companies, and over 1,000 representatives, 

our membership of manufacturing, transportation and logistics, business and professional services, 

tourism firms and specialized services is unified by a common objective to promote trade and investment 

between Vietnam and the United States. Since 1996, AmCham Vietnam in HCM City has been a 

Member of the U.S. Chamber of Commerce, which represents for 3,000,000 businesses, 2,800 state and 

local chambers, 830 business associations and 102 American Chambers of Commerce in 82 countries. 

AmCham Vietnam in HCM City is also an associate member of the Vietnam Chamber of Commerce & 

Industry – HCMC Branch (VCCI-HCMC), and an associate member of the HCM City Union of 

Business Associations. Please visit http://www.amchamvietnam.com/ for more information. 

About AmCham Scholar Alumni/ae (ASA) is a group of AmCham Scholarship recipients. In 2004, 

with acceptance from AmCham Vietnam, ASA was officially established with the purpose of building 

and developing constructive relationships among alumni/ae scholars. At the same time, the group’s 

activities also receive great consulting support from AmCham HR Committee. So far, AmCham 

scholars who are currently working and studying in Vietnam or overseas have been making significant 

contribution to the development of AmCham’s Scholarship and other community services.  

*********** 

 

CONTACT INFORMATION: 

Ms. Lily Nguyen – Event Manager of AmCham Vietnam 

Tel:      0838243563   

Email:  lily.nguyen@amchamvietnam.com 

Address:  AmCham Vietnam – Suite 323, New World Saigon Hotel, 76 Le Lai St., Dist.1, HCMC 

 

http://www.amchamvietnam.com/
mailto:lily.nguyen@amchamvietnam.com
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Thông cáo báo chí 

LỄ TRAO HỌC BỔNG AMCHAM 2017 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2017 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2017 - Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt 

Nam (AmCham Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh) chính thức trao tặng 60 suất học bổng xuất sắc 

cho sinh viên có thành tích cao nhất sau các vòng thi tuyển của chương trình Học bổng 

AmCham năm 2017. Tổng giá trị các học bổng được trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, 

bao gồm 60 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất. 

Sau quá trình 17 năm xây dựng và phát triển, chương trình Học bổng AmCham đã mở rộng đến 

15 trường đại học lớn tại TPHCM bao gồm: các trường thuộc khối ĐH Quốc Gia TP. HCM 

(ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, ĐH Kinh Tế 

- Luật, ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐH Quốc Tế, Khoa Y), ĐH Ngoại Thương Cơ Sở II, ĐH 

Hoa Sen, ĐH Ngân Hàng, ĐH Luật, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Quốc Tế Miền Đông, ĐH 

Kinh tế TP.HCM và ĐH Việt Đức. Quy trình tuyển chọn của Học bổng AmCham năm 2017 

bao gồm 3 vòng thi: Xét tuyển Hồ sơ, Đánh giá Năng lực Tư duy Con số và Ngôn ngữ, 

Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với các chuyên viên Nhân sự cấp cao. Cấu trúc học 

bổng tương tự như quy trình tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia hiện nay, nhằm đánh giá 

toàn diện thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường 

làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, các sinh viên được trao học bổng AmCham chính là đại diện 

cho một thế hệ nhân lực trẻ đầy tiềm năng. 

Hơn 560 hồ sơ gửi về trong năm 2017 và phân chia đồng đều ở tất cả các khối ngành từ Kinh 

tế, Xã hội đến Tự nhiên, Kỹ thuật đã khẳng định sức hút và mức độ uy tín của chương trình. 

Bên cạnh đó, các hồ sơ đều được đầu tư kỹ lưỡng và mang tính cạnh tranh cao. Với kết quả 

vòng phỏng vấn cao hơn các năm trước, đặc biệt có 3 bạn sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng thi 

phỏng vấn cho thấy kỹ năng trình bày xuất sắc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng của các bạn 

sinh viên hiện nay. 

Một trong những nhân tố quan trọng để duy trì chất lượng chương trình là cố gắng nâng cao 

khả năng tư duy ngôn ngữ và con số của sinh viên. Đồng hành cùng chương trình trong nhiều 

năm qua với vai trò là nhà tài trợ vòng thi Năng lực, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương – Giám 

Đốc Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao Công ty Talentnet, có lời khuyên dành cho sinh viên để 

vượt qua tốt vòng thi này: “Trước hết, cần phải có kiến thức vững chắc. Khi vào phòng thi, cần 

đọc kỹ đề bài, chắc chắn hiểu rõ câu hỏi. Làm câu dễ trước, bỏ qua những câu hỏi khó và quay 
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lại làm sau khi còn thời gian. Sau khi tập trung làm những câu hỏi khó sẽ làm các câu phỏng 

đoán, sử dụng phương pháp loại suy. Cần chắc chắn hoàn thành tất cả các câu hỏi vì bài trắc 

nghiệm sẽ luôn có một phần nhỏ cho sự may mắn nên không nên bỏ qua cơ hội nào để giúp 

bạn nâng cao điểm số.” 

Học bổng AmCham 2017 được tổ chức với sự hỗ trợ từ các công ty hội viên AmCham như 

Suntory PepsiCo Việt Nam, Intel Products Việt Nam, Hội Doanh Nghiệp Bán Hàng Trực Tiếp 

Thuộc AmCham Việt Nam, Công ty Dow Chemical International, Công ty Unilever Việt 

Nam, Công ty KPMG Việt Nam, Công ty Oriflame Việt Nam, Công ty Manulife Việt Nam, 

Cargill Việt Nam, Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư, Trung Tâm Anh Ngữ Yola, Công Ty Talentnet, 

Công ty TNHH Cơ điện APS, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới White Palace, Công ty Cổ phần 

sách Thái Hà và PepsiCo Foods Việt Nam. 

*********** 
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THÔNG TIN DÀNH CHO BIÊN TẬP VIÊN 

Về Học bổng AmCham: Bằng việc xác định nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công ty hội viên 

AmCham và trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, chương trình Học bổng thường niên AmCham là một trong những nỗ lực thúc đẩy đầu 

tư với mục tiêu phát triển môi trường kinh doanh tại Việt Nam của AmCham. Ngoài việc nhận được hỗ 

trợ tài chính (10,000,000 đồng/suất học bổng), các khóa huấn luyện kĩ năng mềm và nhiều khóa học 

chuyên sâu, các sinh viên đạt học bổng còn có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động của Hiệp Hội 

Thương Mại Mỹ, gia nhập Nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA), đóng góp vào các hoạt động 

cộng đồng và được biết đến bởi gần 500 công ty hội viên của Hiệp Hội. Từ khởi điểm với 10 suất học 

bổng và 3 trường đại học tham gia chương trình vào năm 2001, trong 16 năm qua, Hiệp Hội Thương 

Mại Mỹ đã trao tổng cộng 755 suất học bổng bao gồm 505 suất học bổng xuất sắc và 250 giải khuyến 

khích, các khóa học kỹ năng cho sinh viên của 13 trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh với tổng 

trị giá lên đến hơn 6 tỉ VND. 

Về Hiệp Hội Thương Mại Mỹ Tại Việt Nam (AmCham 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 các lĩnh vực sản xuất, vận tải, hậu cần, du lịch và các dịch vụ chuyên nghiệp. AmCham Việt Nam 

hoạt động với mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ năm 1996, Hiệp 

Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thương mại Hợp Chủng quốc 

Hoa Kỳ - đại diện cho 3 triệu doanh nghiệp, 2.800 phòng thương mại địa phương và các bang, 830 hội 

liên hiệp doanh nghiệp và 102 Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ tại 82 quốc gia. AmCham Việt Nam tại 

TP. HCM hiện còn là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (chi nhánh TP. HCM) 

và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM. 

Về Nhóm Cựu sinh viên nhận Học bổng AmCham (AmCham Scholar Alumni/ae - ASA): là nhóm 

các sinh viên đã từng nhận Học bổng AmCham. Năm 2004, dưới sự đồng thuận của AmCham Việt 

Nam, ASA chính thức được thành lập với mục đích xây dựng, phát triển mối liên kết và hỗ trợ lẫn nhau 

giữa các cựu sinh viên từng nhận Học bổng AmCham. Các hoạt động của nhóm còn nhận được sự tư 

vấn của Ban Nhân sự AmCham. Đến nay, các thành viên ASA tại Việt Nam hay đang học tập và làm 

việc tại các quốc gia khác luôn đóng góp tích cực cho sự phát triển của chương trình Học bổng AmCham 

và các hoạt động cộng đồng khác của AmCham Việt Nam. 

*********** 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: 

Cô Lily Nguyễn - Trưởng phòng Sự kiện AmCham Việt Nam 

ĐT:    08 3824 3563  

Email:  lily.nguyen@amchamvietnam.com 

Địa chỉ: AmCham Vietnam – Phòng 323, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TPHCM 

mailto:lily.nguyen@amchamvietnam.com
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II.  SUMMARIZED REPORT: 

NO. PUBLICATION CIRCULATION DATE PAGE 

Communicative Channels 

1 
AmCham Vietnam 

Website 

4,600 

subscribers 
N/A 

http://www.amchamvietnam.com/even

ts/amcham-scholarship-2017-award-

ceremony/ 

2 
Fanpage AmCham 

Scholarship 
11,511 likes N/A 

https://www.facebook.com/pg/amcha

mscholarship/photos/?tab=album&alb

um_id=882002451962466 

TV Station 

1 HTV9 Broadcasting Dec 03, 2017 News – 11:00 

2 VITV Broadcasting Dec 03, 2017 News – 18:30 

Print News 

1. Báo tuổi trẻ N/A Dec 04, 2017 11 

2. Nhịp cầu đầu tư N/A Dec 04, 2017 62 

Online News 

1. Saigon Times N/A Dec 04, 2017 http://english.thesaigontimes.vn 

2. Công Thương N/A Dec 03, 2017 http://baocongthuong.com.vn 

3. Sinh viên Việt Nam N/A Dec 04, 2017 http://svvn.vn 

4. Dân trí N/A Dec 03, 2017 http://dantri.com.vn 

5. Thời báo Việt Nam  N/A Dec 04, 2017 http://thoibao-vietnam.com 

6. Nhịp Cầu đầu tư N/A Dec 07, 2017 http://nhipcaudautu.vn 

7. Talk Vietnam N/A Dec 04, 2017 http://www.talkvietnam.com/ 

8. Vietmaz N/A Dec 03, 2017 http://vietmaz.com 

9. Talk Vietnam N/A Dec 04, 2017 http://talkvietnam.org 
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13%

13%

74%

NEW DISTRUBITION

Print Online TV
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Channel HTV9 Date DEC 03, 2017 

Headline 
AMCHAM VIỆT NAM TRAO 60 SUẤT HỌC BỔNG CHO SINH 

VIÊN XUẤT SẮC 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TIME 11:00 

Link https://www.youtube.com/watch?v=5sKiBVM9ci8&feature=youtu.be Language VIETNAMESE 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Channel VITV Date DEC 03, 2017 

Headline 
60 SINH VIÊN VIỆT NAM XUẤT SẮC NHẬN HỌC 

BỔNG CỦA HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI MỸ 
TIME 18:00 

Link https://www.youtube.com/watch?v=tSc-f49_7_8&t=47s Language VIETNAMESE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSc-f49_7_8&t=47s
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication TUỔI TRẺ Date DEC 04, 2017 

Headline TRAO 60 SUẤT HỌC BỔNG AMCHAM 2017 Frequency DAILY 

Page 11 Language VIETNAMESE 

Circulation N/A   
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication NHỊP CẦU ĐẦU TƯ Date DEC 04, 2017 

Headline LỄ TRAO HỌC BỔNG AMCHAM 2017 Frequency WEEKLY 

Page 62 Language VIETNAMESE 

Circulation N/A   
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III. CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication Saigon Times Date DEC 04, 2017 

Headline Students get 60 scholarships from AmCham Frequency DAILY 

Page  Language ENGLISH 

Link 
http://english.thesaigontimes.vn/57344/Students-get-

60-scholarships-from-AmCham.html 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication Báo Công thương Date DEC 03, 2017 

Headline 
AmCham trao 60 suất học bổng năm 2017 cho các 

sinh viên xuất sắc 
Frequency N/A 

Page Xã hội Language VIETNAMESE 

Link 
http://baocongthuong.com.vn/amcham-trao-60-suat-

hoc-bong-nam-2017-cho-cac-sinh-vien-xuat-sac.html 
Order Rank N/A 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication Sinh viên Việt Nam Date DEC 04, 2017 

Headline 
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam trao 60 suất 

học bổng Amcham 
Frequency N/A 

Page GIÁO DỤC – DU HỌC Language VIETNAMESE 

Link http://svvn.vn/?p=313134 Order Rank N/A 

 

 

GIÁO DỤC - DU HỌC 

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam trao 

60 suất học bổng Amcham 
Posted on December 4, 2017 

 

 

http://svvn.vn/?cat=3
http://svvn.vn/?p=313134
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 Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam tại TP. 

Hồ Chí Minh) chính thức trao tặng 60 suất học bổng xuất sắc cho 

sinh viên có thành tích cao nhất sau các vòng thi tuyển của 

chương trình Học bổng AmCham năm 2017. 

Tổng giá trị các học bổng được trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, bao gồm 60 suất học bổng trị 

giá 10 triệu đồng/suất. Sau quá trình 17 năm xây dựng và phát triển, chương trình Học bổng 

AmCham đã mở rộng đến 15 trường đại học lớn tại TPHCM bao gồm: các trường thuộc khối ĐH 

Quốc Gia TP. HCM (ĐH Bách Khoa, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, ĐH 

Kinh Tế – Luật, ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐH Quốc Tế, Khoa Y), ĐH Ngoại Thương Cơ Sở II, ĐH 

Hoa Sen, ĐH Ngân Hàng, ĐH Luật, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Quốc Tế Miền Đông, ĐH Kinh tế 

TP.HCM và ĐH Việt Đức. Quy trình tuyển chọn của Học bổng AmCham năm 2017 bao gồm 3 vòng 

thi: Xét tuyển Hồ sơ, Đánh giá Năng lực Tư duy Con số và Ngôn ngữ, Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng 

Anh với các chuyên viên Nhân sự cấp cao. 

Cấu trúc học bổng tương tự như quy trình tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia hiện nay, nhằm 

đánh giá toàn diện thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường 

làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, các sinh viên được trao học bổng AmCham chính là đại diện cho một 

thế hệ nhân lực trẻ đầy tiềm năng. Hơn 560 hồ sơ gửi về trong năm 2017 và phân chia đồng đều ở 

tất cả các khối ngành từ Kinh tế, Xã hội đến Tự nhiên, Kỹ thuật đã khẳng định sức hút và mức độ uy 

tín của chương trình. 

Bên cạnh đó, các hồ sơ đều được đầu tư kỹ lưỡng và mang tính cạnh tranh cao. Với kết quả vòng 

phỏng vấn cao hơn các năm trước, đặc biệt có 3 bạn sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng thi phỏng vấn 

cho thấy kỹ năng trình bày xuất sắc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng của các bạn sinh viên hiện 

nay. Một trong những nhân tố quan trọng để duy trì chất lượng chương trình là cố gắng nâng cao khả 

năng tư duy ngôn ngữ và con số của sinh viên. Đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm qua 

với vai trò là nhà tài trợ vòng thi Năng lực, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương – Giám Đốc Tuyển Dụng 

Nhân Sự Cấp Cao Công ty Talentnet, có lời khuyên dành cho sinh viên để vượt qua tốt vòng thi này: 

“Trước hết, cần phải có kiến thức vững chắc. Khi vào phòng thi, cần đọc kỹ đề bài, chắc chắn hiểu rõ 

http://svvn.vn/?p=313134
http://svvn.vn/?p=313134
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câu hỏi. Làm câu dễ trước, bỏ qua những câu hỏi khó và quay lại làm sau khi còn thời gian. Sau khi 

tập trung làm những câu hỏi khó sẽ làm các câu phỏng đoán, sử dụng phương pháp loại suy. Cần 

chắc chắn hoàn thành tất cả các câu hỏi vì bài trắc nghiệm sẽ luôn có một phần nhỏ cho sự may mắn 

nên không nên bỏ qua cơ hội nào để giúp bạn nâng cao điểm số”. 

Học bổng AmCham 2017 được tổ chức với sự hỗ trợ từ các công ty hội viên AmCham như Suntory 

PepsiCo Việt Nam, Intel Products Việt Nam, Hội Doanh Nghiệp Bán Hàng Trực Tiếp Thuộc AmCham 

Việt Nam, Công ty Dow Chemical International, Công ty Unilever Việt Nam, Công ty KPMG Việt Nam, 

Công ty Oriflame Việt Nam, Công ty Manulife Việt Nam, Cargill Việt Nam, Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư, 

Trung Tâm Anh Ngữ Yola, Công Ty Talentnet, Công ty TNHH Cơ điện APS, Trung tâm Hội nghị Tiệc 

cưới White Palace, Công ty Cổ phần sách Thái Hà và PepsiCo Foods Việt Nam. 

PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MEDIA CLIPPING 

 

21 
 

III. CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication DÂN TRÍ Date DEC 03, 2017 

Headline Trao học bổng cho sinh viên xuất sắc ở TPHCM Frequency N/A 

Page GIÁO DỤC – KHUYẾN HỌC Language VIETNAMESE 

Link 
http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/trao-hoc-bong-cho-

sinh-vien-xuat-sac-o-tphcm-2017120316183364.htm 
Order Rank N/A 

 

 

 

Dân trí 60 sinh viên ở các trường đại học ở TPHCM có kết quả cao nhất sau nhiều vòng 
tuyển chọn được trao trao học bổng xuất sắc giá trị tổng trị giá 600 triệu đồng. 
Ngày 3/12, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam tại TPHCM) trao tặng 60 suất học 

bổng xuất sắc cho sinh viên có thành tích cao nhất sau các vòng thi tuyển của chương trình Học bổng AmCham 

năm 2017. Tổng giá trị các học bổng được trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, bao gồm 60 suất học bổng trị 

giá 10 triệu đồng/suất. 
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Những gương mặt sinh viên xuất sắc nhất nhận học bổng 2017 của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt 

Nam 

60 sinh viên có kế quả cao này được tuyển chọn từ 560 hồ sơ gửi về. Đó là sinh viên thuộc các trường ĐH ở 

TPHCM như khối ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Ngoại thương cơ sở 2, ĐH Ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Việt 

Đức… 
Quy trình tuyển chọn như quy trình tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia hiện nay, nhằm đánh giá toàn diện 

thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

Được biết, so với các năm, các sinh năm nay đạt kết quả rất cao. Đặc biệt, ở vòng phỏng vấn có 3 sinh viên đạt 

điểm tuyệt đối. Trong đó, sinh viên Lê Thái An (ĐH Việt Đức) là một trong những sinh viên đạt điểm xuất sắc 

nhất ở vòng phỏng vấn và đạt điểm cao nhất cả ở vòng kiểm tra. 

Đây là năm thứ 17 Học bổng AmCham được mở rộng đến 15 trường đại học lớn tại TPHCM từ khởi điểm với 

10 suất học bổng và 3 trường đại học tham gia chương trình vào năm 2001. Đến nay, đã có 755 suất học bổng 

cho sinh viên của 13 trường đại học ở TPHCM với tổng trị giá lên đến hơn 6 tỉ đồng. 

Hoài Nam 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication THỜI BÁO VIỆT NAM Date DEC 04, 2017 

Headline 
AmCham Việt Nam trao 60 suất học bổng xuất 

sắc cho sinh viên xuất sắc nhất 
Frequency N/A 

Page GIÁO DỤC Language VIETNAMESE 

Link 

http://thoibao-vietnam.com/amcham-viet-nam-

trao-60-suat-hoc-bong-xuat-sac-cho-sinh-vien-xuat-

sac-nhat/ 

Order Rank N/A 

 

 

AmCham Việt Nam trao 60 suất học bổng xuất 
sắc cho sinh viên xuất sắc nhất 

 

 

 

 

 

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh) chính thức 
trao tặng 60 suất học bổng xuất sắc cho sinh viên có thành tích cao nhất sau các vòng thi 
tuyển của chương trình Học bổng AmCham năm 2017. 

Tổng giá trị các học bổng được trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, bao gồm 60 suất học 
bổng trị giá 10 triệu đồng/suất. 

Sau quá trình 17 năm xây dựng và phát triển, chương trình Học bổng AmCham đã mở rộng đến 
15 trường đại học lớn tại TPHCM bao gồm: các trường thuộc khối ĐH Quốc Gia TP. HCM (ĐH 
Bách Khoa, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, ĐH Kinh Tế – Luật, ĐH 
Công Nghệ Thông Tin, ĐH Quốc Tế, Khoa Y), ĐH Ngoại Thương Cơ Sở II, ĐH Hoa Sen, ĐH 
Ngân Hàng, ĐH Luật, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH Quốc Tế Miền Đông, ĐH Kinh tế TP.HCM và 
ĐH Việt Đức. 
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Quy trình tuyển chọn của Học bổng AmCham năm 2017 bao gồm 3 vòng thi: Xét tuyển Hồ sơ, 

Đánh giá Năng lực Tư duy Con số và Ngôn ngữ, Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với các 

chuyên viên Nhân sự cấp cao. Cấu trúc học bổng tương tự như quy trình tuyển dụng tại các 

công ty đa quốc gia hiện nay, nhằm đánh giá toàn diện thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng 

cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, các sinh viên được trao 

học bổng AmCham chính là đại diện cho một thế hệ nhân lực trẻ đầy tiềm năng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hơn 560 hồ sơ gửi về trong năm 2017 và phân chia đồng đều ở tất cả các khối ngành từ Kinh 
tế, Xã hội đến Tự nhiên, Kỹ thuật đã khẳng định sức hút và mức độ uy tín của chương trình. Bên 
cạnh đó, các hồ sơ đều được đầu tư kỹ lưỡng và mang tính cạnh tranh cao. Với kết quả vòng 
phỏng vấn cao hơn các năm trước, đặc biệt có 3 bạn sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng thi phỏng 
vấn cho thấy kỹ năng trình bày xuất sắc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng của các bạn sinh 
viên hiện nay. 

Một trong những nhân tố quan trọng để duy trì chất lượng chương trình là cố gắng nâng cao khả 
năng tư duy ngôn ngữ và con số của sinh viên. Đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm 
qua với vai trò là nhà tài trợ vòng thi Năng lực, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương – Giám Đốc 
Tuyển Dụng Nhân Sự Cấp Cao Công ty Talentnet, có lời khuyên dành cho sinh viên để vượt qua 
tốt vòng thi này: “Trước hết, cần phải có kiến thức vững chắc. Khi vào phòng thi, cần đọc kỹ đề 
bài, chắc chắn hiểu rõ câu hỏi. Làm câu dễ trước, bỏ qua những câu hỏi khó và quay lại làm sau 
khi còn thời gian. Sau khi tập trung làm những câu hỏi khó sẽ làm các câu phỏng đoán, sử dụng 
phương pháp loại suy. Cần chắc chắn hoàn thành tất cả các câu hỏi vì bài trắc nghiệm sẽ luôn 
có một phần nhỏ cho sự may mắn nên không nên bỏ qua cơ hội nào để giúp bạn nâng cao điểm 
số.” 

Học bổng AmCham 2017 được tổ chức với sự hỗ trợ từ các công ty hội viên AmCham như 

Suntory PepsiCo Việt Nam, Intel Products Việt Nam, Hội Doanh Nghiệp Bán Hàng Trực Tiếp 

Thuộc AmCham Việt Nam, Công ty Dow Chemical International, Công ty Unilever Việt Nam, 

Công ty KPMG Việt Nam, Công ty Oriflame Việt Nam, Công ty Manulife Việt Nam, Cargill Việt 

Nam, Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư, Trung Tâm Anh Ngữ Yola, Công Ty Talentnet, Công ty TNHH 

Cơ điện APS, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới White Palace, Công ty Cổ phần sách Thái Hà và 

PepsiCo Foods Việt Nam.
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III. CONTENT OF CLIPPING 

Publication NHỊP CẦU ĐẦU TƯ Date DEC 07, 2017 

Headline Lễ trao giải học bổng AmCham 2017 Frequency N/A 

Page DOANH NGHIỆP Language VIETNAMESE 

Link 
http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/cau-noi-doanh-

nghiep/le-trao-giai-hoc-bong-amcham-2017-3321546/ 
Order Rank N/A 

 

 

 

Cầu nối doanh nghiệp 

Lễ trao giải học bổng AmCham 2017 

Thứ Năm | 07/12/2017 14:54 

 

Tổng giá trị các học bổng được trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, bao gồm 60 suất học 

bổng trị giá 10 triệu đồng/suất. 
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Ngày 02.12.2017, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam tại TP. Hồ Chí 

Minh) chính thức trao tặng 60 suất học bổng xuất sắc cho sinh viên có thành tích cao nhất sau các 

vòng thi tuyển của chương trình Học bổng AmCham năm 2017. Tổng giá trị các học bổng được 

trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, bao gồm 60 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất. 

Hơn 560 hồ sơ gửi về trong năm 2017 và phân chia đồng đều ở tất cả các khối ngành từ Kinh tế, 

Xã hội đến Tự nhiên, Kỹ thuật đã khẳng định sức hút và mức độ uy tín của chương trình. Bên 

cạnh đó, các hồ sơ đều được đầu tư kỹ lưỡng và mang tính cạnh tranh cao. Với kết quả vòng 

phỏng vấn cao hơn các năm trước, đặc biệt có 3 bạn sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng thi phỏng 

vấn: Lê Thái An (ĐH Việt Đức), Nguyễn Minh Gia Huy (ĐH Bách Khoa TP.HCM) và Phạm 

Quốc Đạt (ĐH Ngoại thương CSII tại TP.HCM) cho thấy kỹ năng trình bày xuất sắc và định 

hướng nghề nghiệp rõ ràng của các bạn sinh viên hiện nay. 

 

 

Học bổng AmCham 2017 được tổ chức với sự hỗ trợ từ các công ty hội viên AmCham như 

Suntory PepsiCo Việt Nam, Intel Products Việt Nam, Hội Doanh Nghiệp Bán Hàng Trực Tiếp 

Thuộc AmCham Việt Nam, Công ty Dow Chemical International, Công ty Unilever Việt Nam, 

Công ty KPMG Việt Nam, Công ty Oriflame Việt Nam, Công ty Manulife Việt Nam, Cargill Việt 

Nam, Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư, Trung Tâm Anh Ngữ Yola, Công Ty Talentnet, Công ty TNHH 

Cơ điện APS, Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới White Palace, Công ty Cổ phần sách Thái Hà và 

PepsiCo Foods Việt Nam. 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication TALK VIỆT NAM Date DEC 04, 2017 

Headline Students get 60 scholarships from AmCham Frequency N/A 

Page N/A Language ENGLISH 

Link 
https://www.talkvietnam.com/2017/12/students-get-60-

scholarships-from-amcham/ 
Order Rank N/A 

 

 

 

 

Students get 60 scholarships from AmCham 

Nguyen Quy 

The American Chamber of Commerce in Vietnam (AmCham Vietnam) – HCMC 
Chapter last Saturday granted 60 scholarships worth VND10 million (US$0440) each 
to city students with outstanding academic records, a good command of English and 
active participation in extracurricular activities. 

After 17 years of operation, AmCham Scholarship has helped thousands of students 
at 15 leading universities in HCMC. 

Speaking at the scholarship presentation ceremony on December 2, Jonathan 
Moreno, chairman of AmCham Vietnam, said that in the last 17 years, the program 
has helped develop human resources for AmCham member companies, and give 
students an opportunity to garner professional working skills. 

The three-month assessment process for AmCham Scholarship 2017 comprised three 
rounds – application form screening, an ability test and an interview in English with HR 
specialists. 

The scholarship assessment process was similar to the recruitment process at many 
multinational companies, which helps evaluate candidates’ abilities and equip them 
with vital skills for entering a professional work environment. 
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The program received more than 550 applications this year.  

The 2017 AmCham Scholarship received support from AmCham member companies 
including Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, AmCham Vietnam Direct Selling 
Committee, Intel Products Vietnam, Yola Institute, Talentnet Corporation, Dow 
Chemical International, Unilever Vietnam, PepsiCo Foods Vietnam and Thai Ha 
Books. 

Aside from financial support worth VND10 million each, the scholarship recipients will 
be offered an opportunity to get engaged in a variety of AmCham activities, join the 
AmCham Scholar Alumni (ASA) Club, and take part in many corporate social 
responsibility (CSR) activities. 

AmCham has to date presented 755 scholarships, honorable awards, and soft skill 
training courses to students from 13 universities in HCMC with a total sponsorship of 
VND6 billion. 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication VIETMAZ Date DEC 03, 2017 

Headline Students get 60 scholarships from AmCham Frequency N/A 

Page COMMUNITY Language ENGLISH 

Link 
https://www.vietmaz.com/2017/12/students-get-60-

scholarships-from-amcham/ 
Order Rank N/A 

 

 

YOU ARE HERE: HOME / COMMUNITY / STUDENTS GET 60 SCHOLARSHIPS FROM AMCHAM 

Students get 60 scholarships from AmCham 

DECEMBER 3, 2017 BY ROBERT   

Students get 60 scholarships from AmCham 

Nguyen Quy 

The American Chamber of Commerce in Vietnam (AmCham Vietnam) – HCMC Chapter last 
Saturday granted 60 scholarships worth VND10 million (US$0440) each to city students with 
outstanding academic records, a good command of English and active participation in 
extracurricular activities. 

After 17 years of operation, AmCham Scholarship has helped thousands of students at 15 
leading universities in HCMC. 
Speaking at the scholarship presentation ceremony on December 2, Jonathan Moreno, 
chairman of AmCham Vietnam, said that in the last 17 years, the program has helped 
develop human resources for AmCham member companies, and give students an 
opportunity to garner professional working skills. 
The three-month assessment process for AmCham Scholarship 2017 comprised three 
rounds – application form screening, an ability test and an interview in English with HR 
specialists. 

https://www.vietmaz.com/
https://www.vietmaz.com/category/community/
https://www.vietmaz.com/author/robert/
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The scholarship assessment process was similar to the recruitment process at many 
multinational companies, which helps evaluate candidates’ abilities and equip them with vital 
skills for entering a professional work environment. 
The program received more than 550 applications this year.  
The 2017 AmCham Scholarship received support from AmCham member companies 
including Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, AmCham Vietnam Direct Selling Committee, 
Intel Products Vietnam, Yola Institute, Talentnet Corporation, Dow Chemical International, 
Unilever Vietnam, PepsiCo Foods Vietnam and Thai Ha Books. 
Aside from financial support worth VND10 million each, the scholarship recipients will be 
offered an opportunity to get engaged in a variety of AmCham activities, join the AmCham 
Scholar Alumni (ASA) Club, and take part in many corporate social responsibility (CSR) 
activities. 
AmCham has to date presented 755 scholarships, honorable awards, and soft skill training 
courses to students from 13 universities in HCMC with a total sponsorship of VND6 billion. 
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III.  CONTENT OF CLIPPING 

 

Publication TALK VIETNAM Date DEC 04, 2017 

Headline Students get 60 scholarships from AmCham Frequency N/A 

Page COMMUNITY Language ENGLISH 

Link 
https://www.talkvietnam.org/2017/12/students-get-60-

scholarships-from-amcham/ 
Order Rank N/A 
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Students get 60 scholarships from AmCham 

DECEMBER 3, 2017 BY ROBERT   

Students get 60 scholarships from AmCham 

Nguyen Quy 

The American Chamber of Commerce in Vietnam (AmCham Vietnam) – HCMC Chapter last 
Saturday granted 60 scholarships worth VND10 million (US$0440) each to city students with 
outstanding academic records, a good command of English and active participation in 
extracurricular activities. 

After 17 years of operation, AmCham Scholarship has helped thousands of students at 15 
leading universities in HCMC. 
Speaking at the scholarship presentation ceremony on December 2, Jonathan Moreno, 
chairman of AmCham Vietnam, said that in the last 17 years, the program has helped 
develop human resources for AmCham member companies, and give students an 
opportunity to garner professional working skills. 
The three-month assessment process for AmCham Scholarship 2017 comprised three 
rounds – application form screening, an ability test and an interview in English with HR 
specialists. 

https://www.vietmaz.com/
https://www.vietmaz.com/category/community/
https://www.vietmaz.com/author/robert/
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The scholarship assessment process was similar to the recruitment process at many 
multinational companies, which helps evaluate candidates’ abilities and equip them with vital 
skills for entering a professional work environment. 
The program received more than 550 applications this year.  
The 2017 AmCham Scholarship received support from AmCham member companies 
including Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, AmCham Vietnam Direct Selling Committee, 
Intel Products Vietnam, Yola Institute, Talentnet Corporation, Dow Chemical International, 
Unilever Vietnam, PepsiCo Foods Vietnam and Thai Ha Books. 
Aside from financial support worth VND10 million each, the scholarship recipients will be 
offered an opportunity to get engaged in a variety of AmCham activities, join the AmCham 
Scholar Alumni (ASA) Club, and take part in many corporate social responsibility (CSR) 
activities. 
AmCham has to date presented 755 scholarships, honorable awards, and soft skill training 
courses to students from 13 universities in HCMC with a total sponsorship of VND6 billion. 


