
NGUYỄN VĂN HOÀNG 

Deputy General Director – Lasta Multimedia Joint Stock Company (Let’s Viet TV channel) 

Co-founder – Chung Tay Donation (www.chungtaydonation.com)   

Co-founder – Your Study Support 

 

Với hơn 17 năm kinh nghiệm với nhiều lĩnh vực như kế toán, kiểm toán, truyền thông,… 
hoạt động trong những môi trường Công ty khác nhau như Deloitte, Exxon Mobil, ILA 
Vietnam, và gần đây nhất là Lasta Multimedia (hơn 8 năm), điều tôi tâm đắc nhất là “Hãy 
làm thuê như chính làm cho bản thân mình – rồi thành công sẽ đến với bạn”.  Để có được suy 
nghĩ này một cách tích cực, tôi cũng đã có hơn 1 năm tự kinh doanh với mô hình Café chứng 
khoán năm 2008, mô hình đầu tiên tại Sài Gòn thời điểm đó, và cũng thất bại do thiếu 
“nhiều thứ” trong đó có kinh nghiệm. 

Tôi cũng đã có suy nghĩ sẽ quay lại tự kinh doanh cho chính mình một thời điểm thích hợp 
nào đó, khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và cũng trưởng thành hơn. Nhưng rồi 
có những việc trong cuộc đời mà mình không hề dự tính trước được. Đó là lúc tôi cùng với 
Vợ thành lập Nhóm thiện nguyện Chung Tay Donation vào thời điểm tháng 4/2014 chuyên 
giúp cho các hoàn cảnh học sinh/sinh viên còn khó khăn. Từ lúc đó trở đi, tôi đã dần xác 
định được kế hoạch riêng cho mình, chính là các dự án thiện nguyện này. Tôi đã tìm được 
nguồn cảm hứng dồi dào khi làm việc với các em học sinh, trường học, gặp gỡ những 
trường hợp khó khăn và tìm hướng hỗ trợ bền vững và lâu dài. 

Tiếp tục phát triển các ý tưởng liên quan đến hỗ trợ giáo dục, chương trình Tư vấn hướng 
nghiệp cho học sinh cấp 3 cũng đã ra đời từ 2015, và gần đây nhất là cùng với chị Đặng 
Phạm Minh Loan (Deputy Managing Director - VinaCapital) thành lập tổ chức Your Study 
Support chuyên hỗ trợ cho sinh viên đại học với phần chính là mentoring cho sinh viên và 
tạo điều kiện cho các em có được điều kiện đi thực tập trong môi trường làm việc thực tế. 
Với kế hoạch đề ra trong 5 năm từ 2016 đến 2021 sẽ tổ chức được chương trình mentoring 
này đến hầu hết trường đại học tại Sài Gòn, với mô hình anh/chị cựu sinh viên mentor cho 
các bạn sinh viên đang học tại trường. 

Thông qua sự giới thiệu, chúng tôi mời anh Ted Nuyen tư vấn về mô hình mentoring còn 
khá mới mẻ tại Việt Nam để có thể áp dụng cho chương trình mentoring sinh viên, và cũng 
từ đó tôi biết đến SME Mentoring & Networking Saigon. Thấy được sự hiệu quả của chương 
trình này với cộng đồng SME tại Việt Nam, tôi đã hào hứng muốn được tham gia làm Mentor 
với chương trình, với một hy vọng những kết nối giữa tôi và Mentee có thể giúp Mentee 
phát triển bản thân tốt hơn nữa, cũng như tôi cũng có thể học hỏi thêm được nhiều điều mà 
tôi chưa có kinh nghiệm. 

Đến với chương trình SME Mentoring & Networking Saigon với vai trò là một Mentor, tôi hy 
vọng kinh nghiệm quản lý hầu hết các lĩnh vực trong Công ty hiện tại (trong đó tập trung 
chính ở mảng kinh doanh, marketing và finance) sẽ giúp tôi chia sẻ được nhiều điều với bạn 
Mentee tương lai. 

Công việc cộng đồng luôn là điều tôi mong muốn thực hiện nhằm giúp khơi gợi nên những 
điều tốt đẹp để mọi người có thể cùng thực hiện, cũng như sứ mệnh của Chung Tay 
Donation đã đề ra là “Chung tay thắp sáng tương lai”. 


