
 
 

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    

 

Hitachi khai mạc chương trình  

“Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 13”  

Các nhà lãnh đạo cấp cao trong khu vực hội tụ tại Manila để cùng thảo luận giải pháp cho các 

vấn đề giao thông cấp thiết 

 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2015 – Công ty Hitachi Châu Á hôm nay 

công bố chính thức khai mạc chương trình Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi Lần 

thứ 13 (HYLI 13). Chương trình được vinh dự đón tiếp ông Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, 

Bộ trưởng, Bộ Giao thông và Truyền thông Philippines tới tham dự với tư cách là khách mời 

danh dự. 

 

Năm nay, 31 sinh viên xuất sắc đến từ các trường đại học danh tiếng của 8 quốc gia 

Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản đã 

gặp nhau tại Manila cùng tham gia các phần thảo luận đầy ý nghĩa với các nhà lãnh đạo cấp 

cao trong khu vực về các thách thức cấp bách trong lĩnh vực giao thông vận tải mà các quốc 

gia ASEAN đang phải đối mặt.  

 

Diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 7 năm 2015, sự kiện là nơi đón tiếp đội ngũ các nhà lãnh 

đạo xuất sắc trong khu vực.  

 

Với chủ đề “Nhận định của ASEAN về những thách thức của xã hội và môi trường trong việc 

thiết kế và triển khai các hệ thống giao thông công cộng”, hai ngày đầu của diễn đàn sẽ tập 

trung thảo luận xoay quanh ba chủ đề phụ:    

1. Hiện trạng vấn đề đô thị hóa và tính bền vững trong khu vực ASEAN 

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

với môi trường và con người là yếu tố trung tâm  

3. Hình thành văn hóa chia sẻ: thay đổi lối sống vì một hệ thống giao thông hiệu quả hơn   
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“Trong gần hai thập niên vừa qua, chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi nhận được sự hỗ 

trợ của rất nhiều các nhà lãnh đạo cao cấp đáng kính trong khu vực. Niềm đam mê và lòng 

nhiệt tình của họ trong việc vun đắp cho các thế hệ tương lai đã giúp chương trình HYLI gầy 

dựng được một cộng đồng các nhà lãnh đạo trẻ trong khu vực ASEAN với kiến thức chuyên 

sâu về nhiều vấn đề và thách thức trong khu vực. Các sinh viên HYLI đã chứng minh họ là 

những nhân tài đáng quý trong triển vọng mang tới một tương lai tươi sáng hơn cho khu vực”, 

ông Hirohiko Morisaki, Giám đốc Điều hành Công ty Hitachi Châu Á phát biểu.  

 

Sau đây là danh sách các diễn giả khách mời của chương trình HYLI năm nay (theo thứ tự 

trình bày) sẽ cùng tham gia chia sẻ những góc nhìn quan trọng về các vấn đề giao thông 

trong khu vực Đông Nam Á: 

 Ông Arnel Paciano Casanova, Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Cơ quan Cải cách và Phát 

triển Hạ tầng (BCDA) từ Philippines 

 Bà Nana Soetantri, Chuyên gia Giao thông, Phòng Cơ quan Phát triển bền vững và 

Quản lý vùng Khu vực Bền vững, Ngân hàng Phát triển Châu Á  

 Giáo sư Tiến sĩ Danang Parikesit, Chủ tịch Hội Giao thông Indonesia 

 Tiến sĩ Somprasong Suttayamully, Giám đốc phát triển kinh doanh, Cơ quan Giao 

thông Đại chúng Tốc độ cao (MRT) Thái Lan 

 Ông Nobukazu Nagai, Giám đốc, Phòng Chính sách và Dự án Quốc tế, Cục Đường 

sắt, Bộ Đường bộ, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản 

 Ông Jiro Yasuda, Giám đốc, Bộ phận Phát triển Thương mại Quốc tế, Công ty Hệ 

thống Đường sắt Hitachi  

 Ông Mohinder Singh, Cố vấn, Học viện LTA, Singapore 

 Ông Laurence Cua, Tổng Giám đốc, Uber Manila 

 Thạc sĩ Phạm Thanh Tùng, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, 

Việt Nam.  

 

Khách mời danh dự ông Paolo Benigno “Bam” Aquino IV, Thượng nghị sĩ, Thượng Nghị viện 

Philippines đồng thời là sinh viên HYLI kỳ thứ 3 cũng tham dự chương trình trong ngày thứ 

hai của diễn đàn.  

 

Ông. Ichiro Iino, Tổng Giám đốc Công ty Hitachi Châu Á cho biết: “HYLI là một chương trình 

nền tảng độc đáo nhằm mở rộng tầm nhìn khu vực và quốc tế của các sinh viên thông qua 

các phần thảo luận tương tác với các chuyên gia trong khu vực. Ngoài ra, HYLI cũng giúp 
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Hitachi hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn của thế giới, một điều cực kỳ quan trọng giúp đảm 

bảo việc Hitachi có thể phát triển các giải pháp nhằm giải đáp cho các thách thức mà xã hội 

đang phải đối mặt.”  

 

31 sinh viên tham gia chương trình năm nay được lựa chọn từ hơn 230 hồ sơ ứng tuyển của 

51 trường đại học trong khu vực. Tất cả các ứng viên đều phải trải qua quá trình tuyển chọn 

hết sức nghiêm ngặt dựa trên kết quả học tập, thành tích tham gia các hoạt động ngoại khóa, 

năng lực lãnh đạo, khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và kiến thức chuyên sâu về các vấn 

đề đương thời trong khu vực.  

 

Bên cạnh các phiên diễn đàn và thảo luận được thiết kế nhằm đảm bảo các sinh viên sẽ có 

nhiều cơ hội giao lưu và học tập cùng nhau, các em cũng sẽ được tham quan Làng Gawad 

Kalinga và thành phố toàn cầu Bonifacio trong ngày thứ ba tham gia chương trình. Những 

chuyến thaăm quan này sẽ giúp mang lại cho các em các cơ hội được trực tiếp trải nghiệm 

các loại hình hệ thống giao thông khác nhau đang được áp dụng tại nhiều khu vực trên đất 

nước Philippines nhằm hiểu rõ tác động của phát triển giao thông và đô thị đối với cuộc sống 

của người dân. Trong ngày cuối của chương trình, các sinh viên sẽ chia sẻ những kiến thức 

đã học được trong chương trình HYLI thông qua phần Trình bày của Sinh viên. Sau đó, các 

khuyến nghị của sinh viên sẽ được xuất bản thành sách trắng và gửi tới các khối ngành kinh 

tế, chính phủ và giáo dục với hi vọng sẽ trở thành một nguồn tham khảo hữu ích. 

 

Thông tin về chương trình 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 mang lại cơ hội cho 

các sinh viên xuất 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 quan chức chính phủ, doanh nhân, học giả và đại diện 

các Tổ chức Phi chính phủ. Kể từ khi khởi xướng tại Singapore vào năm 1996, chương trình 

HYLI đã thành công trong việc quy tụ những sinh viên sáng giá và xuất sắc nhất Châu Á. Kể  

từ  năm 2015, Myamar là quốc gia mới nhất cử sinh viên tham gia chương trình cùng sinh 

viên 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 đáo 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  Châu Á và tăng cường sự hiểu biết giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong 

khu vực. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập 

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

 

Thông tin về Công ty TNHH Hitachi Asia 



- 4 - 

 
 

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

năm 1989 và có trụ sở tại Sáu nước Châu Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar 

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

vào nhóm Kinh doanh vì sự Tiến bộ Xã hội, một lĩnh vực 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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