
TP. HCM, ngày 21/8/2019 

Vừa qua, tại Phòng Truyền thống, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ, trao đổi, định hướng một số công việc với Tập đoàn 

Zaicro, Hàn Quốc. 

Tại buổi gặp mặt, nhà trường vinh dự được đón tiếp Ông Choi, Chang Young – Chủ 

tịch tập đoàn Zaicro, Hàn Quốc và các thành viên khác cùng đến dự. Thay mặt nhà trường, 

PGS.TS. Châu Vĩnh Huy, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc sức khỏe, sự thành công đến Ông 

Choi cùng toàn thể thành viên của tập đoàn. 

Đáp lại sự chuẩn bị tiếp đón, mến khách của nhà trường, Ông Choi bày tỏ sự xúc động và 

gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến Thầy Hiệu trưởng cùng toàn thể Cán bộ viên chức, sinh 

viên của nhà trường. Tiếp đó, hai lãnh đạo cùng trao tặng những món quà lưu niệm cho nhau. 

Qua buổi làm việc, PGS.TS. Châu 

Vĩnh Huy giới thiệu tổng quan về nhà 

trường và các mặt hoạt động chính, nổi bật. 

Trong đó đặc biệt chú trọng đến các hoạt 

động thể dục thể thao như bóng đá, võ 

thuật… vì hiện nay nhà trường đang đào tạo 

cho lứa cầu thủ tài năng của Học viên bóng 

đá Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, 

Xuân Trường, Văn Toàn, …  

Hiệu trưởng cũng bày tỏ việc cơ sở 

vật chất của nhà trường đã được xây dựng 

từ thời gian rất lâu về trước nên việc bảo 

đảm các hoạt động trong trường còn nhiều 

mặt hạn chế. Nhà trường mong muốn được 

mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh 

nghiệp trên phạm vi toàn quốc và quốc tế. 

Trong đó, Zaicro là một trong những đơn vị 

đầu tiên đến thăm và đưa ra định hướng hợp 

tác cùng nhà trường. 



Về phía Tập đoàn Zaicro, Ông Choi cho biết 

lĩnh vực chính là kinh doanh đồng phục thể 

dục thể thao, đặc biệt là tài trợ đồng phục 

cho các đội bóng đá lớn trên quốc tế và 

nhiều Câu lạc bộ nổi tiếng tại Việt Nam. 

Ông Choi cũng nói thêm rằng việc hợp tác 

sẽ do công ty lên kế hoạch để thống nhất 

cùng với nhà trường và dự kiến bắt đầu vào 

đầu năm 2020. Trong đó, Tập đoàn Zaicro sẽ tạo điều kiện về giảng dạy ngoại ngữ tiếng 

Hàn miễn phí cho cán bộ, sinh viên tham gia CLB nói tiếng Hàn của nhà trường. Đồng thời, 

với những sinh viên có tiềm năng sẽ ưu tiên cơ hội để làm việc tại Zaicro Việt Nam cũng 

như ở Hàn Quốc. 

Kết thúc buổi gặp gỡ, đại diện hai đơn vị cùng đi đến thống nhất việc mong muốn hợp 

tác trong tương lai vào đầu năm 2020 trên nhiều phương diện, lĩnh vực. Về phía tập đoàn 

Zaicro tập trung vào việc sẽ tài trợ cho những đội thể thao của nhà trường. Buổi làm việc 

kết thúc trong sự hân hoan, niềm nở của lãnh đạo hai bên và cùng nhau tham quan khuôn 

viên trường sau đó. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiếng Hàn, Tiếng Anh bên dưới / English below



호치민, 2019년8월21일 

최근, 전통파트 호치민 체육대학교에서 미래비전에 대해 토론하러 한국Zaicro 집단과 

미팅이 진행되었습니다 

미팅을 통해 우리측에서 Zaicro 최장영 대표님하고 참석자들을 환영합니다. 대학교를 

대신하여Chau Vinh Huy 총장님께서 최대표님과 참석자들에게 건강 소원을 

보내드립니다.  

환영에 대한 응답으로 최대표님도 감정을 표현해주셨고 양측 지도자들은 선물을 

교환드렸습니다. 

미팅을 통해 총장님께서는 대학교에 대 총관적인 개요을 소개드렸습니다. 게다가 

그것은 또한 대학교의 뛰어난 측면도 소개드렸습니다. 그 중에 특히 축구하고 무술과 

같은 스포 활동에 대해 특별한 주를 강조합니다. 지금 대학교는 Hoang Anh Gia 

Lai아카데미의 Cong Phuong, Xuan Truong, Van Toan와 같은 재능있는 선수들을 위해 

훈련하고 있기 때문입니다. 

학교 시설은 오래전에 지어 졌으므로 학교 활의 보장하는것이 많은 한계가 있습니다. 

학교는 많은 국내외 대학교들과 협력을 확대하고자 합니다. 그 중에 Zaicro가 우리 

대학교를 방문하시고 협력하는 방향을 제시하는 첫번째 단위입니다. 

Zaicro 측에서는 주요 사업은 스포츠 유니폼, 특히 베트남의 국제 축구과 유명한 

클럽들을 위한 유니폼을 후원한다고 말씀하셨습니다 

최대표님은 또한 2020년부터 시작될 것으로 예상되는 학교와 회사가 협혁을 계획 할 

것이라고 밝혔습니다 

Zaicro 회사는 대학교의 한국어 글럽을 참여하는 공무원들하고 학생들에게 한국어를 

무료 교육할 것입니 

동시에 잠재적 인 학생들은 베트남 Zaicro이나 한국 Zaicro에서 일할 기회를 우선시 할 

것입니다 

회의가 끝날 무렵, 두 부대의 대표들은 합병에 대한 욕구에 동의했습니다 

많은 측면과 분야에세 2020년초에 미래 협력할 것입니다/ 회사 측에서 Zaicro 는 학교 

스포츠팀 후원에 중점을 듭니다. 회의 양측 지도자의 기쁨과 애정으로 끝나고 함께 

캠퍼스를 방문했습니다



HCMC, August 21, 2019 

In the past week, at Traditional room, there was a first meeting between HCMC 

University of Physical Education and Sport  (UPES) and Zaicro Group, Korea. 

In the meeting, we are hornor to welcome Mr. Choi, Chang Young – President of 

Zaicro Group, Korea and his staffs. As host, Mr. Huy, Vinh Chau – Rector would like to 

wish Mr. Choi and Zaicro Group’s staff for health, success. 

Respond to the preparation for his visiting, Mr. Choi shares his passion and sends 

thank you, wish for health to Rector Huy, for all the staffs and students of the university. 

Boths send their gifts to others as a greetings. 

Through the meeting, Mr. Huy 

introduces about mainthing of the 

university and highlights the field that is 

working in UPES. Inside, he is espeacialy 

mentioned to sport’s activities like football, 

martial arts… Because of UPES is trainning 

many players for Hoang Anh Gia Lai 

Football Academy like Cong Phuong, Xuan Truong, Van Toan, … 

Rector is also presenting that UPES’s 

infrastructure was built for long time ago so 

the covers for most of activities are in limit. 

We are always looking for the cooperation 

with groups, companies inside Viet Nam 

and abroad. Of course, Zaicro is the one of 

the first groups that visit and send UPES the 

orientation and cooperation. 



About Zaicro, Mr. Choi shares their 

group field is focus in sport uniforms and 

sponsor for football clubs around the world 

and some famous football clubs in Viet 

Nam. He is also talk about the cooperation 

between, Zaicro will make a plan and send 

to the UPES to unify. That plan is going to start in the beginning of 2020. Inside, Zaicro will 

facilitate about teaching Korean for staffs, students that are join in UPES Korean Speaking 

Club. Also give chance for students who have skills, potential to become Zaicro staff or 

work in main company in Korea. 

In the end of the meeting, both Rector Huy and President Choi are agreed that they 

would like to cooperate in the beginning of 2020 in many fields, aspects. Zaicro is also said 

that they will sponsor for UPES’s team sports.  

The meeting is end in pleasure and rejoicing of both leaders. 

 

  

 

 

 

 

 


