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Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo hàng đầu khu vực sẽ phát biểu tại 
Diễn đàn Sáng Kiến Tài Năng Lãnh Đạo Trẻ Hitachi lần thứ 11 

 

Thông qua chương trình lần thứ 11 này, Diễn Đàn Sáng Kiến Tài Năng Lãnh Đạo Trẻ 

Hitachi thể hiện cam kết của Hitachi trong việc phát triển các nhà lãnh đạo trẻ Châu Á trong 

tương lai 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 – Hôm nay, Hitachi Asia Ltd. (NYSE: HIT / 

TSE:6501) đã công bố danh sách các diễn giả chính thức cho Diễn Đàn Sáng Kiến Tài 

Năng Lãnh Đạo Trẻ Hitachi lần thứ 11 ( HYLI). Sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Hà 

Nội, Việt Nam từ ngày 9 đến 13 tháng 1 năm 2012 này sẽ là nơi hội tụ của các chính trị gia 

và nhà lãnh đạo hàng đầu khu vực. 

 

Kể từ lần đầu tiên tổ chức tại Singapore năm 1996 đến nay HYLI đã và đang thành công 

trong việc quy tụ những sinh viên giỏi và sáng giá nhất Châu Á. Mỗi năm, bốn sinh viên 

xuất sắc nhất dưới 28 tuổi được lựa chọn để đại diện cho nước mình tham diễn đàn. 

Những sinh viên này đến từ 7 nước Châu Á: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, 

Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.  

 

Là chương trình quy mô khu vực, HYLI nhằm mang lại cho giới trẻ Châu Á cơ hội được tụ 

họp và gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và bình luận gia hàng đầu 

để cùng thảo luận và chia sẻ ý kiến về các xu hướng đang tác động tới châu Á 

 

Ông Toshiaki Kuzuoka, Phó Chủ Tịch Cấp Cao kiêm Giám Đốc Điều Hành Hitachi, Ltd. cho 

biết: “Những diễn giả tại HYLI lần thứ 11 gây ấn tượng bởi sự xuất sắc và nổi trội của họ tại 

cộng đồng Châu Á. Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà 

lãnh đạo, những người cùng chia sẻ với chúng tôi niềm tin vào việc bồi dưỡng các tài năng 

trẻ châu Á với tố chất lãnh đạo nổi trội.” 

 

“Nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ kế tiếp đã và đang là nhiệm vụ hàng đầu trong các 
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chương trình trách nhiệm xã hội của Hitachi. Chúng tôi mang đến cho những nhà lãnh đạo 

trẻ cơ hội tham gia và cùng bàn luận về các vấn đề, tuy nhiên chương trình sẽ khó có thể 

thành công nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà lãnh đạo hàng đầu đương đại”- 

ông Kuzuoka chia sẻ. 

 

Ông Kiyoshi Kinugawa, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc đổi mới khu vực Châu Á, 

Hitachi, đồng thời giữ chức Chủ tịch của Hitachi Asia, cho biết: “HYLI là một cơ hội tuyệt 

vời cho các nhà lãnh đạo trẻ châu Á mở mang tầm nhìn về các vấn đề trong khu vực cũng 

như toàn cầu đang tác động tới châu Á hiện nay, một phần trong quá trình phát triển tố chất 

lãnh đạo của thế hệ trẻ. Chúng tôi hy vọng rằng các sinh viên sẽ gặt hái đươc nhiều hiểu 

biết quý báu thông qua các buổi chia sẻ của các diễn giả hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.” 

 

Với chủ đề chính Giai đoạn mới cho châu Á – quan điểm của châu Á về quản trị phát triển 

bền vững và hội nhập kinh tế, hai chủ đề phụ sẽ được đưa ra thảo luận bao gồm (1) Năng 

lượng và Môi trường (2) Hợp tác và Hội nhập kinh tế. Các nhà diễn giả danh tiếng sẽ trình 

bày các chủ đề này. 

 

Xin vui lòng xem tài liệu đính kèm để biết thêm thông tin về danh sách diễn giả và các chủ đề 

thảo luận 

 

Hưởng ứng nhiệt liệt từ sinh viên và các trường đại học 

 

Có 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam đã tham gia vào vòng tuyển chọn năm nay, số 

lượng đông đảo nhất kể từ trước tới nay. Các đơn dự tuyển đến từ 6 trường đại học ở Hà 

Nội: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại Giao, Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Hà Nội; và 4 trường đại 

học ở Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Ngoại Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học 

Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. 

 

Những sinh viên đăng kí tham dự phải trải qua một quy trình tuyển chọn khắt khe dựa trên 

thành tích học tâp, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các thành tích đạt được và kiến 

thức về các vấn đề khu vực hiện nay. 

 

Bốn sinh viên cuối cùng nổi trội hơn hẳn trong số tất cả những sinh viên xuất sắc đăng kí 

tham gia là: 

1. Hoàng Minh Thông, Khoa quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
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TP. Hồ Chí Minh. 

2. Nguyễn Trường Song Pha, Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương TP. Hồ 

Chí Minh. 

3. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Khoa Tiếng Anh, Học viện ngoại giao. 

4. Đào Lê Trang Anh, Khoa đào tạo nâng cao, Tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế 

quốc dân. 

 

Hoàng Minh Thông, Khoa quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành 

phố Hồ Chí Minh, chia sẻ “Em rất xúc động khi được lựa chọn tham dự chương trình có uy 

tín cao như HYLI. Em rất mong có cơ hội để hội nhập và học hỏi các nhà lãnh đạo hàng đầu 

trong khu vực.” 

 

Thông tin về Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi (HYLI) 

Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi (HYLI) là chương trình trách nhiệm xã hội của 

Hitachi khu vực nhằm tìm kiếm các nhà lãnh đạo trẻ Châu Á bằng việc cung cấp nền tảng 

cho các sinh viên xuất sắc thảo luận các vấn đề trọng điểm và thiết lập quan hệ với các nhà 

lãnh đạo nổi trội trong khu vực thuộc các lĩnh vực tư nhân, công cộng và giáo dục. Bốn sinh 

viên xuất sắc nhất của các trường đại học hàng đầu từ các nước tham gia sẽ được lựa chọn 

để đại diện cho đất nước mình tham dự chương trình HYLI. Để biết thêm thông tin, xin vui 

lòng truy cập http://www.hitachi.com/society/gloabal/hyli 

 

 

Thông tin về Công ty TNHH Hitachi Asia 

Công ty TNHH Hitachi Asia, một nhánh của Công ty TNHH Hitachi Ltd., được thành lập 

năm 1989 và có trụ sở tại Singapore. Công ty có 10 chi nhánh tại 7 nước Châu Á (Ấn Độ, 

Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Sản phẩm của công ty 

hết sức đa dạng, bao gồm các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các thị trường, bao 

gồm hệ thống CNTT, hệ thống điện và công nghiệp, trồng thông kỹ thuật số và các sản 

phẩm tiêu dùng. Để có thêm thông tin về công ty Hitachi Asia, vui lòng truy cập website: 

http://www.hitachi.com.sg. 

 

Thông tin về Công ty TNHH Hitachi: 

Công ty TNHH Hitachi ( NYSE: HIT/TSE: 6501), có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, là 

công ty hàng đầu thế giới về điện tử, với gần 360,000 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh 

thu công ty đạt được năm 2010 đạt 9.315 Yên (tương đương 112,2 tỉ USD). Hitachi sẽ đặc 

biệt chú trọng tới viêc kinh doanh đổi mới xã hội bao gồm hệ thống thông tin viễn thông, hệ 

thống năng lượng, hệ thống vận tải,công nghiệp và môi trường, hệ thống đô thị và xã hội, 
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cũng như các nguyên liệu cao cấp và các thiết bị chính yếu để hỗ trợ. Để biết thêm thông 

tin về Hitachi, xin tham khảo website của công ty: http://www.hitachi.com. 

 


