
  
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Thông tin Liên hệ: 

Việt Nam: Vũ Thị Huệ Singapore:  Yeap Wei Ting 

 Galaxy Communications  Hitachi Asia Ltd. 

 +84 902 00 99 79  +65 6231 2277 

 huevt@galaxy.com.vn   wtyeap@has.hitachi.com.sg    

 

 

Bốn sinh viên xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự Chương trình Sáng kiến 

Tài năng Lãnh đạo Trẻ Hitachi Lần thứ 13 (HYLI) 

Sinh viên Việt Nam sẽ hội tụ cùng các gương mặt sinh viên tiêu biểu đến từ bảy quốc 

gia khác    ng mộ    ễn đàn mang  ầm khu vực diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 

27 – 30  háng 7 năm 2015 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 2015 – Hôm nay, công ty TNHH 

Hitachi Châu Á công bố bốn sinh viên xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Chương trình 

Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo Trẻ Hitachi Lần thứ 13 (viết tắt là HYLI). Chương trình sẽ diễn 

ra tại Manila, Philippines từ ngày 27-30/7/2015 với sự tham gia của các nhà lãnh đạ  đến từ 

các khu vực Nhà nước  Tư nh n  à các học giả nổi tiếng trong khu vực. Đến với diễn đàn  

các diễn giả  à đại biểu sinh viên sẽ cùng nhau thảo luận về các chủ đề li n   an đến ngành 

giao thông vận tải trong khu vực nhằm tạo tiền đề cho các sinh viên tham gia chương trình 

bàn bạc  à đề xuất phương án giải quyết những vấn đề nổi cộm trong lĩnh  ực này. 

 

Sa  đ y là danh sách bốn sinh  i n đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình HYLI lần 

thứ 13: 

1. Đinh Q ang Nộc, Đại học Ngoại thương Hà Nội 

2. Lê Thị Cẩm Linh  Đại học RMIT Việt Nam  

3. Phạm Đặng Thảo Chi, Đại học Khoa học Xã hội & Nh n  ăn TP. Hồ Chí Minh 

4. Nguyễn Đình Đăng Kh a, Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh 

 

Để được tham gia chương trình  các em đã phải  ượt   a  òng sơ t yển hồ sơ  à  òng 

phỏng vấn cuối cùng hết sức chặt chẽ và nghiêm túc với Hội đồng Tuyển chọn Sinh viên do 

bà Phạm Chi Lan, Nguyên Tổng Thư ký ki m Phó Chủ tịch  Phòng Thương mại & Công 

nghiệp Việt Nam, Nguyên cố vấn cấp cao trong Tổ tư  ấn của Thủ tướng Chính phủ chủ trì. 

Tất cả các em sinh  i n được chọn đều là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, 

hăng hái tham gia các h ạt động ngoại khóa, có tố chất lãnh đạ   ượt trội, thể hiện sự quan 

tâm sâu sắc tới các vấn đề trong khu vực & quốc tế và khả năng gia  tiếp tiếng Anh trôi chảy. 
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1
 “Tổng   an các cơ hội xây dựng hạ tầng cơ sở trong khu vực ASEAN”, KPMG, 2014 

 
 

Năm nay  Ban Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký tham dự chương trình từ sá  trường Đại học 

trong cả nước: Đại học RMIT Việt Nam cơ sở TP. Hồ Chí Minh  Đại học RMIT Việt Nam cơ 

sở Hà Nội, Học viện Ngoại gia   Đại học Ngoại thương Hà Nội  Đại học Ngoại thương TP. Hồ 

Chí Minh  à Đại học Khoa học Xã hội & Nh n  ăn TP. Hồ Chí Minh. 

 

Ông Hirohiko Morisaki, Giám đốc Điều hành Công ty Hitachi Châu Á cho biết: “HYLI là 

chương trình thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hitachi trong việc đóng góp ch  sự phát triển và 

bền vững tr ng tương lai của ASEAN. Chúng tôi nhận thấy rằng các thế hệ lãnh đạo trẻ chính 

là nhân tố mang lại một châu Á tốt đẹp hơn  à  ới tư cách là một doanh nghiệp có trách 

nhiệm  Hitachi đã  à đang tạo dựng một nền tảng nhằm   n đắp cho các thế hệ tương lai”. 

 

Là một chương trình  ì cộng đồng chính của Hitachi tại khu vực Đông Nam Á  HYLI là nơi hội 

tụ các sinh viên và học giả đến từ các nước trong khu vực cùng nhau thảo luận về các thách 

thức mà chúng ta đang phải đối mặt”  ông Hir hik  M risaki ch  biết thêm. 

 

HYLI được khởi xướng với sự tham gia của sáu quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, Thái Lan và Nhật Bản. Thành công vang dội của chương trình đã kh yến khích 

Hitacho mở rộng nền tảng sáng kiến với sự tham dự của sinh viên Việt Nam từ kỳ HYLI lần 

thứ 8 và Myanmar từ kỳ HYLI lần thứ 13. Thông qua việc liên tục mở rộng chương trình  

Hitachi có thể phát triển hơn nữa các lãnh đạo sinh viên trên khắp Đông Nam Á  hỗ trợ cho sự 

tăng trưởng trong khu vực và củng cố hơn nữa các mối liên kết về  ăn hóa xã hội giữa Nhật 

Bản và các quốc gia thành viên ASEAN.  

 

Kể từ khi được thành lập từ năm 1996, HYLI đã giúp gắn kết 280 sinh viên có trình độ học 

vấn khác nhau từ các quốc gia trong khu vực châu Á. Mỗi năm, bốn sinh viên xuất sắc nhất 

có độ tuổi dưới 28 được chọn đại diện ch  đất nước mình tham dự chương trình.  

 

Chủ đề chính của chương trình HYLI năm nay là “Nhận định của ASEAN về những thách 

thức của xã hội  à môi trường trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống giao thông công 

cộng”. Giao thông công cộng là một vấn đề thiết yếu khi các quốc gia thành viên ASEAN đang 

đặt mục tiêu kết nối mạnh mẽ hơn giống như li n minh ch   Â  (EU). Tính đến năm 20201, 

các nước ASEAN bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines sẽ dành $296 tỉ đô la 

Mỹ cho các hạng mục cơ sở hạ tầng gia  thông như đường xá  đường sắt, sân bay và cảng 

biển. Điều này là minh chứng rõ nét tầm quan trọng nhưng cũng như những điểm yếu của cơ 

sở hạ tầng gia  thông đối với khu vực này. D  đó  các chủ đề thảo luận tại HYLI 13 sẽ xoay 

quanh ba chủ đề phụ sau: 

 

i. Tổng quan hiện trạng vấn đề đô thị hóa và tính bền vững trong khu vực ASEAN 

ii. Tổng quan những phương án hạ tầng cơ sở của các hệ thống giao thông thân 

thiện với môi trường  à c n người là yếu tố trung tâm  
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iii. Hình thành  ăn hóa chia sẻ: thay đổi lối sống vì một hệ thống giao thông hiệu quả 

hơn   

 

Khách mời danh dự của chương trình  ông J seph Emili  Ag inald  Abaya  Thư ký Bộ Giao 

thông và Truyền thông Philippines sẽ có bài phát biểu khai mạc và phát biểu chính trong ngày 

đầu tiên của diễn đàn. Tiếp theo sau sẽ là các phần thảo luận nhóm của các chuyên gia trong 

ngành giao thông vận tải trong khu vực. Hitachi cũng sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 

trong quá trình giải quyết các vấn đề về giao thông trên toàn cầu nhằm cải thiện đời sống 

người dân vì sự phát triển trong khu vực.  

 

Th ng tin    chương trình Sáng kiến Tài năng Lãnh đạ  trẻ Hitachi (HYLI) 

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

Hitachi khu vực nhằm tìm kiếm các nhà lãnh đạo trẻ Ch   Á bằng  iệc mang lại cơ hội cho 

các sinh viên x ất sắc thảo luận các vấn đề trọng điểm và thiết lập quan hệ với các nhà lãnh 

đạo kiệt xuất trong khu vực như các   an chức chính phủ, doanh nhân, học giả  à đại diện 

các Tổ chức Phi chính phủ. Kể từ khi khởi xướng tại Singap re  à  năm 1996  chương trình 

HYLI đã thành công tr ng  iệc quy tụ những sinh viên sáng giá và xuất sắc nhất Châu Á. Kể  

từ  năm 2015  Myamar là   ốc gia mới nhất cử sinh  i n tham gia chương trình cùng sinh 

 i n đến từ bảy quốc gia là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam 

và Nhật Bản. Sáng kiến đã mang lại cho các sinh viên một nền tảng độc đá  nhằm mở rộng 

tầm nhìn đối với các vấn đề khu vực và quốc tế đồng thời vẫn thúc đẩy các giá trị mang đậm 

truyền thống  Ch   Á  à tăng cường sự hiểu biết gia  lư   ăn hóa giữa các quốc gia trong 

khu vực. Để biết th m thông tin  xin   i lòng tr y cập 

http://www.hitachi.com/csr/sc/activities/hyli/.  

 

Th ng tin    C ng t  T     it chi   i  

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

năm 1989  à có trụ sở tại Sá  nước Châu Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar 

Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hơn ba  giờ hết  công ty đang đặt trọng tâm 

vào nhóm Kinh doanh vì sự Tiến bộ Xã hội, một lĩnh  ực kinh doanh của công ty Hitachi Châu 

Á bao gồm các hệ thống CNTT, hệ thống điện và công nghiệp, nghiên cứu & phát triển, mua 

bán quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Xuất sắc. Để biết thêm thông tin về công ty Hitachi 

Asia, vui lòng truy cập website: http://www.hitachi.com.sg. 
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