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THÔNG CÁO BÁO CHÍ    

  
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020  
 

AEON TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN LỄ TRAO HỌC BỔNG LẦNTHỨ 12 CHO 
SINH VIÊN VIỆT NAM 

 
Mặc dù đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế - 

xã hội trên toàn cầu trong năm 2020, nhưng với mong muốn giữ vững cam kết đóng góp cho 
cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động nuôi dưỡng phát triển thế hệ tương lai, Quỹ 
AEON 1% đã ủy quyền cho Công ty TNHH AEON Việt Nam trao tặng 40 suất học bổng AEON 
cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc thuộc 03 trường: ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân 
Văn – ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Sư Phạm TP. HCM và trường ĐH Kinh Tế TP.HCM vào 
sáng ngày 10/12/2020 tại Trung tâm Mua sắm AEON – Tân Phú Celadon. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đây là lần đầu tiên trong 12 năm 
kể từ năm 2009, Quỹ AEON 1% tham gia Lễ trao học bổng AEON theo hình thức trực tuyến. 
Đến nay, chương trình học bổng đã trao gần 1.100 suất học bổng cho sinh viên khó khăn, có 
thành tích học tập xuất sắc tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Buổi lễ đón tiếp sự tham dự trực tuyến của Ông Yokoo Hiroshi – Chủ tịch Quỹ AEON 1% và 
Ông Honda Yohsei – Tổng thư kí Quỹ AEON 1%, sự hiện diện của Ban lãnh đạo từ tám (08) 
công ty thuộc Tập đoàn AEON tại Việt Nam, Ban lãnh đạo của 03 trường đại học cùng các 
sinh viên đến từ 02 trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – ĐH Quốc gia TP.HCM và 
trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. 

Tại sự kiện, công tác phòng, chống dịch cũng được ban tổ chức chú trọng và thực hiện 
nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho các đại biểu và các 
sinh viên tham dự.  

 

 
Các bạn sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn nhận học bổng AEON 2020 

Thông qua màn hình trực tuyến, Đại diện AEON, Ông Yokoo Hiroshi – Chủ tịch Quỹ AEON 
1% đã gửi lời chúc mừng đến các bạn sinh viên nhận được học bổng năm nay, đồng thời cũng 
nhấn mạnh triết lý của AEON trong việc nuôi dưỡng, hỗ trợ sự phát triển của thế hệ trẻ Việt 
Nam, hướng đến kiến tạo giá trị chung cùng cộng đồng địa phương xây dựng tương lai phát 
triển bền vững. Quỹ AEON 1% cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ thêm nhiều suất học 
bổng cho các bạn sinh viên Việt Nam trong tương lai.  
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Ông Yokoo Hiroshi – Chủ tịch Quỹ AEON 1% tham gia trực tuyến và chia sẻ với sinh viên có mặt tại 

sự kiện 

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009, học bổng AEON là chương trình học bổng 
thường niên, mỗi năm, AEON sẽ trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá $435 (tương 
đương10 triệu đồng) nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên năm ba và năm tư có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn và thành tích học tập loại tốt. Năm 2020, học bổng AEON lần đầu tiên mở rộng 
quy mô trao tặng đến các bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM, bên cạnh các suất học 
bổng dành cho các bạn sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia 
TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM. 

 
Các bạn sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhận học bổng AEON 2020 

Phát biểu tại sự kiện, Thầy Nguyễn Văn Đương, Trưởng phòng chăm sóc và hỗ trợ sinh 
viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết: “Thay mặt ban lãnh đạo trường, tôi xin gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến Tập đoàn AEON đã dành sự quan tâm và hỗ trợ quý báu cho các em sinh 
viên. Đây là những sinh viên đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt thành 
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tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Nhận được suất học bổng lần này là động lực để các em 
tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện. Hy vọng trong tương lai không xa, các em sở trở thành 
những công dân hội đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ tốt, đóng góp cho sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp và đất nước”. 

Là một trong những sinh viên xuất sắc nhất được trao Học bổng AEON, bạn Năng Xuân 
Hoàng Nhi, sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ qua hình thức trực tuyến: “Bản thân em 
cảm thấy rất tự hào khi là một trong số các bạn sinh viên nhận học bổng từ Tập đoàn AEON. 
Là người dân tộc thiểu số, từ bé em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức 
bằng tiếng Việt, bản thân em cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để đến được với giảng đường đại 
học. Từ đó, ước mơ của em là có thể đứng trên bục giảng, giúp các em học sinh thuộc cộng 
đồng thiểu số như em được tiếp thu kiến thức và hòa nhập xã hội dễ dàng hơn. Học bổng 
chính là sự giúp đỡ quý giá, là động lực và là trách nhiệm để em phấn đấu nhiều hơn nữa 
nhằm xứng đáng với sự tin tưởng của AEON”. 

Học bổng AEON là một trong những hoạt động thể hiện nỗ lực của AEON nhằm đóng góp 
cho xã hội và đầu tư cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Ngoài chương trình học bổng AEON và 
các chương trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ, AEON còn chú trọng giảm thiểu tác động của hoạt 
động kinh doanh lên môi trường thông qua các dự án quản trị môi trường và tài nguyên, cũng 
như hỗ trợ nâng cao nhận thức và chung tay giải quyết các vấn đề xã hội của cộng đồng địa 
phương bằng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.  

Với vai trò một nhà bán lẻ, AEON Việt Nam không chỉ nỗ lực thực hiện sứ mệnh nâng tầm 
phong cách sống và mang đến sự an tâm, tin cậy cho khách hàng ở mỗi nơi AEON hiện diện, 
mà vẫn luôn quan tâm đến chất lượng và môi trường sống xung quanh; sẵn sàng cùng người 
dân chung tay cho sự phát triển lâu dài, bền vững của địa phương. 
 
Thông tin liên hệ:  
Công ty TNHH AEON Việt Nam  
Phòng Truyền Thông & Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp  
Địa chỉ: Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM  
Điện thoại: (033) 217 9797  
Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn   

  


