
 

Kính gửi:  Ban Giám Hiệu  

Trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM 

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

V/v: Mời tham gia chương trình Học Bổng Nữ Sinh Kỹ Thuật 2020 (AmCham Women 

in Engineering Scholarship) 

Hiệp hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam – Tp HCM & Đà Nẵng (AmCham Vietnam – 

HCMC & Da Nang) trân trọng kính mời trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM đồng tham 

gia chương trình Học Bổng Nữ Sinh Kỹ Thuật 2020, viết tắt là ACWES 2020.  

Chương trình học bổng ACWES 2020 là nỗ lực của AmCham Vietnam – HCMC & Da 

Nang và các đối tác Intel products Vietnam, Coca-Cola Vietnam Beverages, Axcela 

Vietnam, First Solar Vietnam, On Semiconductor Vietnam and Procter & Gamble Vietnam 

nhằm khuyến khích và hỗ trợ những tài năng nữ học ngành kỹ thuật (STEM) và theo đuổi 

nghề nghiệp trong mảng STEM. Từ năm 2011, chúng tôi  đã trao tổng cộng 315 suất học 

bổng và 96 suất học bổng tiếng Anh cho sinh viên. 

Năm nay chương trình dự kiến sẽ trao 70 suất học bổng tiền mặt trị giá 8,000,000 VND cho 

sinh viên của 12 trường đại học tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Đà Nẵng, bao gồm: 

Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Sư 

phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, , Đại học Công nghiệp Tp.HCM,  Đại 

học quốc tế RMIT Tp.HCM, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học 

Việt Đức, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Duy Tân 

Đà Nẵng. 

  



 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020 

I/ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

- Mỗi suất học bổng bao gồm 8.000.000 VND tiền mặt. 

- Cơ hội thực tập/việc làm tại AmCham và các công ty thành viên của AmCham. 

II/ ĐIỀU KIỆN THAM GIA: 

a/ Là sinh viên nữ hệ chính quy,  hiện đang theo học 2 năm cuối (năm 3-4 nếu với hệ đào 

tạo 4 năm, năm 4-5 với hệ đào tạo 5 năm,...) hoặc năm cuối (với hệ đào tạo 3 năm) của 

trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

b/ Đang theo học các ngành kỹ thuật/công nghệ (STEM). 

c/ Điểm trung bình tích lũy của tất cả các năm từ 6.5 trở lên 

d/ Vẫn chưa hoàn thành tất cả các môn học hoặc khóa luận tính đến thời điểm 

ngày 7/11/2020 

e/ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng 

f/  Hiện không phải là nhân viên chính thức của nhà tài trợ ACWES 2020 hay của một tổ 

chức nào khác 

g/ Các bạn đã nhận học bổng năm trước vẫn có thể tham gia chương trình học bổng 

năm nay 

III/ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN VÀ LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN 

Các thí sinh nộp đơn online tại địa chỉ: https://www.amchamvietnam.com/acwes2020 

Hạn chót nộp đơn vào lúc 23 giờ ngày 30/9/2020 

Lịch trình dự kiến của chương trình: 

11/9 Mở đơn online 

Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Đồng Nai, Bình Dương. 

30/9 Hạn chót nộp đơn 

3/10 Kết quả vòng đơn 

18/10 

Kiểm tra Tiếng Anh 19/10 

20/10 

31/10 
Phỏng vấn 

1/11 

7/11 Lễ trao học bổng 

 

  

https://www.amchamvietnam.com/acwes2020


 

IV/ KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỨC VÀ LIÊN LẠC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Website: https://www.amchamvietnam.com/acwes2020 

2. Facebook: https://www.facebook.com/amcham.wes/  

3. Email: scholarship@amchamvietnam.com 

4. SĐT: 0283 824 3743 

Để Chương trình Học bổng thành công tốt đẹp, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ 

phía nhà trường thông qua các hình thức: 

- Phổ biến thông tin về học bổng đến các bạn sinh viên thông qua hệ thống email 

trường, bài đăng trên web trường, trên bảng tin trường, các fanpage có tầm ảnh 

hưởng và sức lan tỏa lớn của trường. 

- Cho phép và hỗ trợ ban tổ chức treo banner, poster của chương trình tại trường. 

- Thông báo kết quả các vòng thi của chương trình trên các kênh truyền thông của  

trường. 

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng kí và xác nhận bảng điểm học tập để kịp tiến 

độ đăng kí học bổng. 

- Cử đại diện đến tham dự/ phát biểu tại lễ trao giải của học bổng. 

Rất mong nhận được sự đồng ý cộng tác của quý nhà trường. Nếu quý nhà trường có bất 

kỳ câu hỏi nào cần trao đổi, vui lòng liên lạc: 

Hà Minh Anh 

Quản lý chương trình 

Email: scholarship@amchamvietnam.com 

Điện thoại: 0283 824 3743

https://www.amchamvietnam.com/acwes2020
https://www.facebook.com/amcham.wes/
mailto:scholarship@amchamvietnam.com
mailto:scholarship@amchamvietnam.com


 

 

Xin chân thành cảm ơn. 

Tp HCM, ngày 8 tháng 9 năm 2020 

 

Mary Tarnowka 

Giám đốc điều hành 

AmCham Việt Nam, Tp HCM – Đà Nẵng 

 


