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ÔNG CHAD OVEL ĐẢM NHẬN VỊ TRÍ CHỦ TỊCH AMCHAM VIỆT NAM – THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020. Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam-Thành 

phố Hồ Chí Minh (AmCham Vietnam-HCMC) cập nhật tin tức liên quan đến hoạt động của Hiệp hội  

tại Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Ông Chad Ovel, phó Chủ tịch AmCham Vietnam-HCMC và Tổng Giám đốc Mekong Capital, được 

bầu chọn đảm nhận vị trí Chủ tịch mới của AmCham Vietnam-HCMC từ ngày 01 tháng 06 năm 2020. 

Bà Amanda Rasmussen sẽ từ chức Chủ tịch của AmCham Vietnam-HCMC vì bà sẽ có công việc 

mới tại Châu Âu và cùng gia đình chuyển đến Đan Mạch. Bà Mary Tarnowka tiếp tục vai trò Giám 

đốc Điều hành của AmCham Vietnam-HCMC.  

 

Ông Chad Ovel đã sống và làm việc tại Việt Nam liên tục từ năm 1996. Ông 

Chad là Tổng Giám đốc Mekong Capital, công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư 

chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào 

các ngành theo xu hướng tiêu dùng. Được thành lập năm 2001, Mekong 

Capital là công ty có bề dày thành tích sâu rộng nhất về vốn cổ phần chưa 

niêm yết tại Việt Nam. Các quỹ của Mekong Capital đã hoàn tất 35 khoản 

đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết, trong đó có 26 khoản thoái vốn hoàn 

toàn. Mekong Capital đã cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho 4 quỹ, một 

trong số đó hiện đang hoạt động. Chad đã lãnh đạo Mekong Capital đầu tư thành công vào các lĩnh 

vực khác nhau bao gồm dược phẩm, bất động sản, hậu cần, ăn uống và bán lẻ. 

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Chad đảm nhận vị trí CEO dẫn dắt công ty ScanCom, công ty 

xuất khẩu hàng nội thất tăng trưởng mạnh mẽ, và lãnh đạo tập đoàn AA Corporation, doanh nghiệp 

nội địa trong lĩnh vực xây dựng, bán lẻ và sản xuất.  

Chad đến từ Cedar Rapids, Iowa. Ông có bằng cử nhân của Carleton College và bằng MBA của Đại 

học Chicago. 

 

Chad Ovel chia sẻ “tôi đánh giá cao sự tin tưởng và ủng hộ của các đồng nghiệp trong Ban Lãnh đạo 

Hiệp hội và vinh dự được bầu làm Chủ tịch AmCham Việt Nam-TP HCM trong thời gian còn lại của 

năm 2020. Tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của AmCham, hỗ trợ các thành viên của chúng tôi bằng cách 

thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại và đầu tư Hoa Kỳ - Việt nam và đóng vai trò là tiếng nói của 

doanh nghiệp Mỹ tại đây. AmCham Việt Nam-TP HCM đã là một trong những hiệp hội doanh nghiệp 

nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 500 doanh nghiệp và hơn 1500 thành viên đại diện doanh 
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nghiệp cá nhân, và hơn 2000 thành viên bao gồm chi nhánh của chúng tôi tại Hà Nội, AmCham Hà 

Nội.”  

 

AmCham rất biết ơn chính phủ Việt Nam khi đề ra các giải pháp ấn tượng và minh bạch trong cuộc 

chiến chống lại COVID-19 tại đây, chính điều này đã cho phép Việt Nam trở thành một trong những 

nền kinh tế đầu tiên trên thế giới tái mở cửa trở lại và bắt đầu hồi phục. AmCham rất mong muốn là 

đối tác tin cậy của chính phủ Việt Nam hỗ trợ quá trình hồi phục kinh tế này.  

 

AmCham rất vui mừng vì những đóng góp kiến nghị về chính sách được chính phủ Việt Nam xem 

xét ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Chúng tôi cũng cám ơn sự đóng góp to lớn của các công ty 

hội viên. AmCham rất tự hào đã cùng chung tay với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong công 

cuộc chống lại dịch bệnh COVID-19 bằng việc quyên góp 250,000 khẩu trang vào tháng 3/2020 đến 

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống tách chiết Protein và Acid Nucleic tự động đến Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) trong tuần vừa qua.  

 

Chúng tôi nỗ lực đưa AmCham trở thành hiệp hội doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và tính chiến 

lược tại Việt Nam, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững, và giúp hội viên có được thành công tại 

Việt Nam. Chúng tôi chào đón sự tham gia của doanh nghiệp Hoa Kỳ, Việt Nam và cả các công ty đa 

quốc gia cùng nhau phát triển cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh.  

 

AmCham đem đến cho hội viên cơ hội giao lưu, cập nhật tình hình thị trường, các hoạt động vận 

động chính sách, cơ hội xúc tiến thương mại thông qua các sự kiện hội thảo trực tiếp và trực tuyến, 

hỗ trợ các hội viên trên toàn quốc và các quốc gia trên thế giới.  

 

Tôi muốn cám ơn Chủ tịch sắp mãn nhiệm của chúng tôi, bà Amanda Rasmussen vì những đóng 

góp nổi bật của bà cả năm 2019 & 2020, và trong suốt sự nghiệp 17 năm của bà tại Việt Nam với  

nhiều vai trò tại AmCham, bao gồm Người Sáng lập và Chủ tịch Tiểu ban Chuỗi cung ứng và Hậu 

cần, nhiều năm đóng góp vào sự kiện đặc biệt Tiệc Dạ Vũ hằng năm của AmCham nhằm gây quỹ 

học bổng AmCham Vietnam-HCMC. Amanda thật sự là một chiến lược gia và người lãnh đạo huyền 

thoại. Chúng tôi chúc mừng Amanda và chúc cô ấy những điều tốt đẹp trong vai trò mới trên con 

đường sự nghiệp của mình. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam và đội ngũ nhân viên 

AmCham sẽ rất nhớ cô”.  

 

Amanda Rasmussen chia sẻ “Việt Nam đã là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi tôi đã sống và làm việc 

trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình, và nơi gia đình tôi và tôi đã tạo ra không chỉ một 
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cuộc sống thú vị và bổ ích, mà còn là một mái ấm. AmCham theo nhiều cách là một gia đình khác với 

tôi. Cộng đồng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại AmCham đã cho tôi những tư vấn vô giá khi tôi bắt 

đầu sự nghiệp, những hiểu biết chuyên môn quan trọng và hỗ trợ tôi trong con đường sự nghiệp.  

 

Đó là vinh dự của tôi khi được tham gia cộng đồng AmCham, với tư cách là Chủ tịch năm 2019 và 

2020, đồng thời cố vấn cho một thế hệ lãnh đạo mới. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được 

cùng với AmCham trở thành một tổ chức năng động, chiến lược và có ảnh hưởng, đại diện sự minh 

bạch và ủng hộ các lợi ích ưu tiên của các thành viên của AmCham. Duy trì một cộng đồng chuyên 

nghiệp, tinh thần hỗ trợ và tình hữu nghị cho các hội viên của mình. Tôi vô cùng buồn khi phải 

chuyển công tác, song cũng rất hào hứng về cơ hội nghề nghiệp mới của mình. Việt Nam và 

AmCham Việt Nam-TP HCM sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”.  

 

AmCham Việt Nam-Tp. HCM là một trong các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất và có sức 

ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 500 Công ty hội viên và hơn 1.500 đại diện doanh nghiệp, 

bao gồm đại diện doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

cũng như các doanh nhân. AmCham là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, không thiên vị, 

được thành lập để hỗ trợ các hội viên của chúng tôi, với sứ mệnh thúc đẩy thương mại và đầu tư 

giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời đóng vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt 

Nam. Mục tiêu của AmCham là trở thành hiệp hội doanh nghiệp mang tính chiến lực và có sức ảnh 

hưởng lớn nhất tại Việt Nam, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển bền vững. AmCham mong muốn được 

hợp tác với các vị lãnh đạo Việt Nam nhằm cải thiện việc tiếp cận với sự chăm sóc chăm khỏe tiến bộ 

và mang đẳng cấp thế giới tại Tp. HCM, và xuyên suốt Việt Nam. 
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