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주 제 : 당신에게 베트남은 무엇입니까?  

 

금호아시아나는 지난 10월 중순부터 베트남 하노이, 호치민, 다낭, 후에, 다랏지역에서 예

선을 거쳐, 총 18명의 본선진출자를 선발했다. 금호아시아나 한국어 말하기대회는 베트남 

내 한국어를 공부하는 학생들을 위한 전국적인 규모로 개최되는 것이다. 

 

금호아시아나는 18명 본선진출자 전원에게 1주일 간의 한국문화체험의 기회를 제공한다. 

특히 이날 결선에서 대상, 금상, 은상 수상자 3명에게는 각각 1년, 6개월, 3개월간 한국 

유학기회를 주고 항공권, 기숙사비 등 비용 일체를 지원한다. (학비는 경희대학교에서 지원) 

한국어 말하기 대회와 함께, 2014년 새롭게 선발된 제 8기 장학생들에 대한 장학증서 수여

식 행사는  함께 진행되었다. 

 

금호아시아나는 지난 2007년 베트남 내 사회공헌 일환으로 금호타이어, 금호건설, 아시아

나항공 등 그룹 계열사들이 총 200만 달러를 출연하여 ‘금호아시아나 베트남 장학문화재

단’을 설립해 매년 장학금을 지원하고 있다. 

 

이 재단은 베트남 내 장학재단 중 최대규모로 장학생으로 선발된 학생들에게 일회성 장학금 

지급이 아닌 대학 전과정 동안 지속적으로 지원한다. 올해 118명을 포함해 현재까지 총 

1,100명의 베트남 학생들이 장학금 수혜를 받았다. 금호아시아나 관계자는 ‚금호아시아나

그룹은 베트남에 진출한 외국계 기업 최초로 문화재단을 설립해 베트남 내 사회공헌에 앞장

서고 있다‛고 말했다. 

 

금호아시아나그룹은 지난 3월 베트남 정부로부터 전세계 민간기업 최초로 베트남 최고 훈

장인‘우호훈장’을 수훈했다. 

각 계열사들도 베트남 내에서 활발한 경제활동과 사회공헌에 힘쓰고 있다. 
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Chủ đề : Nước Việt Nam là gì đối với bạn? 

Qua vòng loại diễn “Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana” lần 3 ở Hà Nội, TP.HCM, 

Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, 18 thí sinh VN đã được chọn vào vòng chung kết và sẵn sàng 

tham gia trải nghiệm văn hóa tại Hàn Quốc trong vòng 1 tuần. Đại hội thi nói tiếng Hàn 

Kumho Asiana là cuộc thi có quy mô toàn quốc, dành cho tất cả sinh viên Việt Nam biết 

nói tiếng Hàn, bất kể sinh viên học khoa tiếng Hàn hay sinh viên học chuyên ngành khác.  

Toàn bộ thí sinh vào vòng Chung kết đều có 1 tuần để trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. 

Đặc biệt, 3 thí sinh đạt giải cao nhất (giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Bạc) sẽ nhận được 

phần thưởng học bổng du học tại Hàn Quốc với thời gian lần lượt là 1 năm, 6 tháng, 3 

tháng, và sẽ được hỗ trợ chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Học phí sẽ do trường Đại học 

Kyung Hee tài trợ. 

 Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana được tổ chức song hành cùng Quỹ Học bổng 

Kumho Asiana. Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana thành lập từ năm 

2007 dưới sự hợp tác của các công ty thành viên của Tập đoàn như Kumho Tires, Công 

ty xây dựng Kumho, Hãng hàng không Asiana. Quỹ có số vốn là 2 triệu USD và đang hỗ 

trợ trao học bổng hàng năm cho sinh viên.  

Quỹ Kumho Asiana là một trong những quỹ học bổng có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, 

học bổng trao cho sinh viên không chỉ một lần mà suốt trong quá trình học đại học. 

Mới đây, chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana vừa trao học bổng toàn phần đại học cho 118 

tân sinh viên trên cả nước, đến nay đã có 1100 sinh viên nhận học bổng của Quỹ. 

Trong „“Lễ trao học bổng Kumho Asiana lần thứ 8”, đại diện Kumho Asiana cho biết 

“Tập đoàn Kumho Asiana là doanh nghiệp độc lập nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam 

thành lập Quỹ học bổng văn hóa cũng như luôn tiên phong trong các hoạt động cống hiến 

xã hội. Tháng 3/2014 Tập đoàn Kumho Asiana vừa trở thành doanh nghiệp tư nhân nước 

ngoài đầu tiên trên toàn thế giới được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trực tiếp trao tặng 

“Huân chương Hữu nghị”. 

Các công ty thành viên của Tập đoàn cũng đều đang nỗ lực trong các hoạt động kinh tế 

và các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam. 
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