
 

 

 

 
gày 19/5, Ban Chấp hành 
Trung ương đã ra chỉ thị số 45-
CT/TW của Bộ Chính trị về 

việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 
công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài trong tình hình mới. Sau đây là toàn 
văn chỉ thị: 

"Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị 
quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của 
Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 
36), công tác đối với người Việt Nam ở 
nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều 
kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào 
việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên 
người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý 
thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó 
với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội 
nhập vào nước sở tại. 

Đến nay, một bộ phận lớn bà con đã 
có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội 
nhập vào xã hội nơi họ đang sống và làm 
việc. Tiếng Việt được sử dụng là ngôn ngữ 
chính của cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài song hành cùng tiếng nói của 
nước sở tại. Bản sắc văn hóa, truyền thống 

dân tộc Việt Nam được bảo tồn và truyền lại 
cho các thế hệ tiếp theo. 
Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài ngày càng nâng cao, thực sự là 
một bộ phận không thể tách rời của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam, là cầu nối quan hệ 
hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở 
tại; đồng thời góp phần tích cực xây dựng 
quê hương, đất nước. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 
36 thời gian qua còn một số hạn chế, bất 
cập. Việc ban hành và thực hiện một số cơ 
chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài bảo 
tồn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa 
của dân tộc và góp phần xây dựng đất 
nước còn chậm, chưa đồng bộ, kết quả còn 
hạn chế. Một bộ phận người Việt Nam ở 
nước ngoài chưa có địa vị pháp lý ổn định. 
Một số bà con vẫn còn giữ thái độ định 
kiến, mặc cảm; một số ít người còn có tư 
tưởng, hành động không phù hợp với lợi 
ích dân tộc. 

Những hạn chế, bất cập trên, chủ yếu 
là do một số cơ quan Trung ương và địa 
phương nhận thức chưa thật sự đầy đủ, 
sâu sắc, thống nhất về công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan 
trực tiếp làm công tác đối với người Việt 
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Nam ở nước ngoài phối hợp chưa chặt chẽ, 
còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; bộ 
máy tổ chức, cán bộ và kinh phí cho công 
tác này chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 

 
Đoàn Kiều bào về thăm quê Bác. (Ảnh: 
Tá Chuyên/TTXVN) 
 

Trong quá trình Việt Nam hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng, cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục 
gia tăng cả về số lượng và địa bàn cư trú, 
có cuộc sống ngày càng ổn định, có tiềm 
lực về tri thức và kinh tế, có vị trí và ảnh 
hưởng trong xã hội nước sở tại. Tình hình 
quốc tế, trong nước và những yêu cầu của 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong thời gian tới đòi hỏi công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài cần được 
tăng cường, hỗ trợ cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển vững 
mạnh, nâng cao uy tín, tham gia tích cực 
vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 
tác giữa Việt Nam với các nước sở tại; góp 
phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Để phát huy kết quả đã đạt được, 
khắc phục những hạn chế, bất cập, Bộ 
Chính trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp 
cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả những 
chủ trương, phương hướng công tác đối 
với người Việt Nam ở nước ngoài đã nêu 
trong Nghị quyết 36; đồng thời, tập trung 
thực hiện thật tốt những nội dung trọng tâm 
sau: 
1. Công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài cần tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát 
huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân 
tộc, cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc 
và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và 
mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là 
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc 

lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm cho 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền 
thống nhân nghĩa, khoan dung...; xây dựng 
tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin 
cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai; xoá 
bỏ mặc cảm, định kiến; chấp nhận những 
điểm khác nhau không trái với lợi ích chung 
của dân tộc; mọi người Việt Nam, không 
phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất 
thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, 
mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu 
trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. 
2. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời và là một nguồn lực của 
cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tăng cường 
hơn nữa sự gắn bó của người Việt Nam ở 
nước ngoài với đất nước. Mọi người Việt 
Nam ở nước ngoài đều được khuyến khích, 
tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu 
tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam. Tiếp tục quan tâm, sớm có giải pháp 
phù hợp để giải quyết các vấn đề còn tồn 
đọng trên tinh thần cởi mở, chân thành, 
khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên 
trì vận động, thuyết phục những người còn 
giữ định kiến, mặc cảm. 
3. Người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố 
quan trọng góp phần tăng cường quan hệ 
hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các 
nước. Ủng hộ và khuyến khích người Việt 
Nam ở nước ngoài tôn trọng pháp luật và 
hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi bà con 
sinh sống. Phối hợp chặt chẽ với các nước 
có người Việt Nam sinh sống nhằm hỗ trợ 
bà con có địa vị pháp lý vững chắc, bảo 
đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú. Nâng 
cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, 
quản lý lao động, du học sinh, người Việt 
Nam kết hôn với người nước ngoài. 
4. Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, 
phương hướng và nhiệm vụ nêu trong Nghị 
quyết 36; đẩy mạnh cải cách hành chính 
nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho 
người Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt 
Nam sinh sống và làm ăn; sớm cấp lại quốc 
tịch cho những người có đủ điều kiện; tạo 
thuận lợi hơn nữa trong việc sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam; đơn giản hóa thủ tục xuất 
nhập cảnh, đầu tư, chuyển, nhận và sử 
dụng kiều hối. Thường xuyên tổ chức cho 
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người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp ý 
kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị - 
xã hội lớn của đất nước. 
5. Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, 
chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi để người Việt Nam ở nước 
ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp 
phần vào thu hút đầu tư, chuyển giao công 
nghệ từ các nước vào Việt Nam và thúc đẩy 
xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra 
nước ngoài. Có chính sách thu hút, sử dụng 
chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước 
ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 
6. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ 
người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát 
huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân 
tộc; hỗ trợ dạy và học tiếng Việt hiệu quả, 
sớm triển khai chương trình, dạy tiếng Việt 
qua mạng phù hợp với từng địa bàn; đáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa, 
tinh thần của bà con theo truyền thống dân 
tộc và phù họp với đặc thù, pháp luật của 
nước sở tại. 
7. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức 
phù hợp (các kênh phát thanh, truyền hình 
phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, 
phát thanh, truyền hình đối ngoại, truyền 
hình qua mạng IPTV hoặc hệ thống truyền 
hình của nước sở tại). Tranh thủ, phát huy 
các phương tiện truyền thông của cộng 
đồng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, 
chính xác cho người Việt Nam ở nước 
ngoài về tình hình đất nước và chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Thông 
qua người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy 
mạnh thông tin tuyên truyền và vận động 
bạn bè quốc tế. 
8. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các 
hình thức tập hợp, vận động người Việt 
Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ; 
mở rộng vận động, tiếp xúc những cá nhân 
có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. 
Nghiên cứu xây dựng chính sách, hỗ trợ 
các tổ chức hội đoàn, lực lượng nòng cốt 
trong cộng đồng; nghiên cứu thí điểm công 
nhận các chi hội người Việt Nam ở nước 
ngoài là thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam... Đẩy 

mạnh công tác khen thưởng người Việt 
Nam ở nước ngoài có công với đất nước và 
công tác cộng đồng. 
9. Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng 
cường năng lực đội ngũ cán bộ; đổi mới 
phương thức hoạt động và cơ chế phối hợp 
triển khai công tác về người Việt Nam ở 
nước ngoài từ Trung ương đến địa phương 
theo nguyên tắc thu gọn đầu mối, rõ ràng, 
rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, 
không làm tăng biên chế. Kiện toàn bộ máy 
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở 
nước ngoài theo hướng chuyên sâu, làm tốt 
vai trò cơ quan tham mưu, thống nhất quản 
lý công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài. 
10. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo rà soát, bổ 
sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản 
pháp luật và giám sát việc thực hiện chính 
sách, pháp luật liên quan đến người Việt 
Nam ở nước ngoài. 

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo 
ban hành và tổ chức thực hiện "Chương 
trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị khóa IX về công tác đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-
2020." 

Các ban đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng uỷ các đơn vị sự nghiệp 
Trung ương và cấp uỷ trực thuộc Trung 
ương theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức 
phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch 
triển khai, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện Chỉ thị. 

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ 
trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Đối ngoại 
Trung ương và các ban, ngành, đoàn thể 
liên quan và các cấp uỷ địa phương tổ chức 
phổ biến Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, 
nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài; chịu trách nhiệm giúp Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư theo dõi, định kỳ tiến hành sơ 
kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt 
đến chi bộ để thực hiện"./. 

(TTXVN/Vietnam+) 
 
 
 



 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam. (Ảnh: 

TTXVN) 

 
Ngày 24/9/2015 vừa qua Chính phủ 

ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy 
định miễn thị thực cho người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài và người nước ngoài là 
vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. 
Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 
ngày 15/11/2015. Phóng viên đã có cuộc 
phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ 
nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam 
ở nước ngoài Vũ Hồng Nam.  
 
- Thưa ông, công tác đối với người Việt 
Nam ở nước ngoài luôn được sự quan 
tâm của Đảng, Nhà nước, vậy ông có thể 
cho biết những kết quả nổi bật trong 
công tác này được thể hiện như thế nào 
trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc 
tế ngày càng sâu rộng?  
 
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Công tác đối 
với người Việt Nam ở nước ngoài là công 
tác xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. 
Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt 
Nam đều rất quan tâm đến đồng bào ta ở 
nước ngoài. Chính từ sự quan tâm này mà 
chúng ta đã có một cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài gắn liền với khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. 

Hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước 
ngoài đang sinh sống ở trên 109 quốc gia 
và vùng lãnh thổ đã trở thành bộ phận cấu 
thành và không thể tách rời cả trong các 

văn bản pháp lý và trong tiềm thức của 
người Việt Nam ở trong nước.  
Chúng ta có thể khẳng định, cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt 
Nam. Chính vì vậy, hiện nay tuyệt đại đa số 
người Việt Nam ở nước ngoài rất vững tin 
vào Đảng, vào đất nước. Điều này đã tạo 
cho kiều bào sự gắn kết đối với quê hương, 
đất nước. Đây là thành công rất lớn của 
chúng ta đối với công tác người Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu 
rộng, chúng ta luôn chú ý tới công tác đối 
với người Việt Nam ở nước ngoài. Điều này 
thể hiện ở chỗ chúng ta hội nhập quốc tế, 
đồng thời cũng tạo điều kiện và môi trường 
thông thoáng hơn để người Việt Nam ở 
nước ngoài trở về quê hương, đất nước. 

Hiện nay, phần lớn người Việt Nam ở 
nước ngoài cùng chung ý nguyện với người 
Việt Nam ở trong nước, đó là làm sao xây 
dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, xây 
dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, có 
uy tín, vị thế trên trường quốc tế. Đất nước 
giàu mạnh, có uy tín trên cộng đồng quốc tế 
thì người Việt Nam đi đâu cũng tự hào.  

Công tác đối với người Việt Nam ở 
nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả như 
tạo ra các hành lang thông thoáng cho bà 
con về mặt chính sách, thủ tục, giấy tờ. 
Trước đây chúng ta đã miễn thị thực theo 
Quyết định 135 thì đến nay Nghị định 82 có 
nội dung rộng hơn, sâu sát hơn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước 
ngoài hơn.  

Bên cạnh đó, những chính sách về 
văn hóa cũng tạo điều kiện cho người Việt 
Nam ở xa quê hương được tiếp cận với văn 
hóa dân tộc. Ở khía cạnh này, Thông tấn xã 
Việt Nam cũng là một trong những cơ quan 
có đóng góp rất nhiều. Các chương trình 
truyền hình, bản tin của Thông tấn xã Việt 
Nam đã mang đến cho kiều bào những 
thông tin về đời sống xã hội, văn hóa trong 
nước… 

Ngoài ra, người Việt Nam ở nước 
ngoài khi trở về quê hương đầu tư, kinh 



doanh, đóng góp xây dựng, phát triển đất 
nước rất được hoan nghênh, chào đón. Đấy 
là thành công rất lớn trong quá trình chúng 
ta hội nhập.  
 
- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82 
về miễn thị thực cho người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, theo Thứ trưởng, 
việc ban hành văn bản này sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi như thế nào đối với cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài?  
 
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Nghị định 82 
là văn bản pháp lý có tính kế thừa Quyết 
định 135/2007/QĐ-TTg (năm 2007). Việc 
ban hành Nghị định 82 thay thế Quyết định 
135 là một bước thể chế hóa cao hơn nữa 
quy định về miễn thị thực cho người Việt 
Nam ở nước ngoài, đảm bảo sự đồng bộ 
của hệ thống pháp luật (để phù hợp với 
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
được ban hành năm 2014) và phù hợp với 
chủ trương tiếp tục đơn giản hóa, minh 
bạch hóa thủ tục hành chính.  

Điều này thể hiện quyết tâm của 
Đảng và Nhà nước ta trong việc tạo ra hành 
lang thông thoáng hơn nữa cho người Việt 
Nam ở nước ngoài khi trở về quê hương, 
đồng thời là sự khẳng định chủ trương 
trước sau như một của Đảng và Nhà nước 
coi cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài là bộ phận không tách rời của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam.  

Trước đây, theo Quyết định 135, 
người Việt Nam ở nước ngoài được miễn 
visa (thị thực) trong 3 tháng thì đến nay 
Nghị định 82 quy định kiều bào được miễn 
thị thực trong 6 tháng và gia hạn trong 6 
tháng nữa. Như vậy, người Việt Nam ở 
nước ngoài được miễn thị thực tối đa trong 
1 năm, điều này giúp cho bà con có điều 
kiện trở về làm những việc lớn hơn, dài hơi 
hơn tại Việt Nam. 

Trong Nghị định 82 cũng nêu rõ, đối 
tượng áp dụng ở phạm vi rộng hơn, đó là 
các thế hệ người Việt thứ 2, thứ 3, thứ 4, 
con cháu người Việt Nam, có dòng máu 
Việt định cư ở nước ngoài đều được miễn 
thị thực. Đây cũng là bước tiến lớn trong 
việc tiếp tục tạo điều kiện cho người Việt 
Nam ở nước ngoài khi trở về quê hương.  

Ngoài việc tạo thuận lợi hơn nữa cho 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và 
thân nhân khi về nước, việc ban hành Nghị 
định 82 còn tạo sự an tâm, tin tưởng của bà 
con vào chính sách nhất quán của Đảng và 
Nhà nước đối với cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài.  
 
- Xin ông cho biết những nội dung trọng 
tâm mà Ủy ban Nhà nước về người Việt 
Nam ở nước ngoài tập trung triển khai 
nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW 
của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về công tác đối với người Việt 
Nam ở nước ngoài?  
 
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Chỉ thị số 45-
CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị ra 
đời trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc 
tế sâu rộng. Trong tình hình quốc tế thay 
đổi, chúng ta phải thấy rằng người Việt 
Nam ở nước ngoài có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong 
việc tiếp cận với nền văn hóa, ngôn ngữ 
Việt hay vấn đề trở về quê hương.  

Chính vì vậy, chúng ta cần phải có 
chính sách riêng cho người Việt Nam ở 
nước ngoài. Chỉ thị 45 ra đời rất đúng lúc 
sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ 
Chính trị về công tác đối với người Việt 
Nam ở nước ngoài.  

Nhằm tiếp tục triển khai nhằm thực 
hiện tốt Chỉ thị số 45, nhiệm vụ đầu tiên là 
chúng ta phải tiếp tục thực hiện đồng bộ 
các chính sách để người Việt Nam ở nước 
ngoài thấy bà con luôn là bộ phận cấu 
thành và không thể tách rời của dân tộc Việt 
Nam; trong đó tập trung tiếp tục triển khai 
đồng bộ các chính sách đã làm như giấy tờ 
miễn thị thực, giấy tờ về đi lại, làm ăn, tạo 
điều kiện để bà con trở về quê hương đầu 
tư, kinh doanh, nâng cao nhận thức của 
người dân trong nước để người dân trong 
nước và người Việt Nam ở nước ngoài 
đồng lòng như một, cùng một khối đại đoàn 
kết. 
- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./. 
 

Thùy Dung-Việt Dũng (TTXVN) 
http://www.tuyengiao.vn/ 

 

  

http://www.tuyengiao.vn/


  
TT - Chiều 9-7 (tức sáng 10-7, giờ Hà 
Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới 
thành phố New York, tiếp tục chuyến thăm 
chính thức Hoa Kỳ. 
  

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 
gặp gỡ đại diện cộng đồng người 
Việt và lưu học sinh tại Hoa Kỳ - 
Ảnh: TTXVN 

 
Theo TTXVN, tại thành phố New 

York, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 
gặp gỡ, nói chuyện thân mật và lắng nghe 
tâm tư nguyện vọng của đông đảo đại 
diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh 
tại Hoa Kỳ. 

Tại cuộc gặp, Tổng bí thư thông báo 
với bà con kiều bào về những thành tựu to 
lớn của đất nước sau 30 năm tiến hành 
công cuộc đổi mới, kinh tế - xã hội phát 
triển, đời sống nhân dân không ngừng 
được cải thiện, vai trò, vị thế Việt Nam 
trên trường quốc tế ngày càng cao. Tổng 
bí thư nhấn mạnh sự đóng góp của kiều 
bào trong những thành tựu chung đó. 

Ngoài ra, Tổng bí thư còn đến thăm 
trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, gặp 
gỡ và thăm hỏi các nhân viên người Việt 
làm việc ở đây. Một ngày trước đó, tại thủ 
đô Washington, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký kết bốn 
hiệp định tín dụng với tổng trị giá 507 triệu 
USD nhằm hỗ trợ ưu tiên của Việt Nam 

trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm nghèo 
và phát triển hệ thống xe buýt nhanh. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Murray 
Hiebert, phó giám đốc chương trình 
nghiên cứu Đông Nam Á tại Trung tâm 
Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), 
cho rằng chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã giúp “phá băng” và 
đưa mối quan hệ Việt - Mỹ sang trang 
mới. 

Theo tiến sĩ Hiebert, chuyến thăm 
đã góp phần tăng cường quan hệ song 
phương hai nước và tạo ra một bước tiến 
dài trong quan hệ Việt - Mỹ. Tuy nhiên, 
học giả này cho biết thêm sự thành công 
của chuyến đi chỉ có thể được đo lường 
chính xác bằng những hợp tác cụ thể sau 
đó. 
“Một chuyến đi tự thân đã tốt, nhưng sự 
thành công của nó còn phụ thuộc vào hai 
bên sẽ tiến hành những bước đi như thế 
nào để làm sâu sắc hơn mối quan hệ, kinh 
tế, an ninh, chính trị và giao lưu nhân dân” 
- tiến sĩ Hiebert nhận định. 

Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã có cuộc gặp với ban lãnh 
đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè 
cánh tả Hoa Kỳ. 

Với tình cảm của một chiến sĩ cộng 
sản, Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ 
John Bachtell bày tỏ niềm tự hào về quan 
hệ đoàn kết truyền thống giữa Đảng Cộng 
sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam, 
khẳng định Đảng Cộng sản Hoa Kỳ ủng 
hộ và sẽ làm tất cả những gì có thể để 
góp phần tạo không khí thuận lợi cho việc 
phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho 
rằng dù xa cách về địa lý nhưng Đảng 
Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn 
quan tâm và dõi theo sự nghiệp của 
những người cộng sản Hoa Kỳ, và vui 
mừng nhận thấy mối quan hệ truyền 
thống gắn bó giữa hai đảng không ngừng 
được củng cố, tăng cường trong suốt 
những năm qua. 

QUỲNH TRUNG – Báo Tuổi trẻ 
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Nam sinh Việt phát biểu trước hàng trăm nghị sĩ Mỹ 
Là đại diện của quận Cam (bang 

California, Mỹ) tham dự hội nghị thường 
niên năm 2014 của Hiệp hội Liên Hợp Quốc 
với sự tham dự của hơn 100 nghị sĩ Mỹ, 
Trình đã bảo vệ lợi ích của Việt Nam khi 
Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải 
Dương 981. 

Phạm Nguyễn Đăng Trình (23 tuổi) 
sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm kinh 
doanh ở TP HCM. 14 tuổi em sang New 
Zealand du học theo diện tự túc. Tốt nghiệp 
cấp ba, Trình qua Mỹ, "đầu quân" cho Đại 
học Fullerton bang California (CSUF) để học 
2 chuyên ngành Tài chính và Kinh tế. 

Kinh tế gia đình không khó khăn, 

nhưng chàng trai người Việt luôn đặt áp lực 
cho bản thân phải giành được học bổng. Với 
điểm trung bình (GPA) thuộc hàng top cộng 
thêm tích cực tham gia hoạt động ngoại 
khóa, chương trình xã hội… 2 năm liền 
Đăng Trình nhận được học bổng của CSUF 
Phi Beta Delta trao cho một sinh viên quốc 
tế và một sinh viên trong nước xuất sắc 
nhất trường. 

 

Phạm Nguyễn Đăng Trình, sinh viên Đại học 

Fullerton bang California (Mỹ). Ảnh: NVCC. 

Từng trải qua những năm tháng khó 

khăn khi bố mẹ mới vào Nam lập nghiệp, 
phải làm nghề bán rau, đạp xe ba gác, sống 
trong nhà lá ở xóm nghèo, Trình thấu hiểu 
nỗi cơ cực của lớp người này. Ở Mỹ, em 
nhiều lần đi hiến máu nhân đạo, cùng các 
bạn nấu ăn cho hơn 300 người vô gia cư tại 
quận Cam vào sáng chủ nhật hàng tuần khi 
là chủ tịch của tổ chức chuyên về bảo vệ 
môi trường CSUF Students Recycle. Trình 
đồng thời giúp một số gia đình nghèo lấy lại 
được một phần thuế thu nhập đã đóng, 

theo chương trình hỗ trợ do Sở Thuế của 
Mỹ và Công ty United Way tổ chức. 

"Một bà mẹ đơn thân người Mexico 
phải đảm nhận 100% trách nhiệm nuôi hai 
người con khuyết tật. Qua mức đóng thuế 
thu nhập mỗi tháng khá cao, em biết người 
mẹ đã làm việc rất chăm chỉ. Những năm 
trước, cô chưa biết đến chương trình hỗ trợ 
nên phải trả hơn 100 USD cho mỗi lần khai 
thuế mới nhận lại được 3.000 USD thuế thu 
nhập. Nhìn những đứa con khuyết tật của 
cô đang mong chờ có thể nhận lại mức thuế 
nhiều hơn để trang trải cuộc sống, em đã 
làm mọi dịch vụ tư vấn, giấy tờ miễn phí và 
lấy lại được 8.350 USD cho gia đình", Trình 

kể. Người mẹ sau đó đã ôm chầm Đăng 
Trình khóc và cảm ơn.  

Những đóng góp của Phạm Nguyễn 
Đăng Trình cho cộng đồng dân cư quận 
Cam đã được Thượng nghị sĩ tiểu bang 
California, Sở Thuế và Chính phủ tặng bằng 
khen danh dự. "Sự cống hiến, phục vụ cộng 
cồng và lòng trắc ẩn trong các hoạt động 
của em là tấm gương cho tất cả mọi người", 
thượng nghị sĩ Lou Correa viết trong bằng 
khen. 

 

Phạm Nguyễn Đăng Trình nhận được nhiều 

bằng khen, học bổng cho thành tích học tập và 

hoạt động vì cộng đồng ở quận Cam (bang 

California, Mỹ). Ảnh: NVCC. 

Đang là sinh viên nhưng Phạm 
Nguyễn Đăng Trình đã đảm nhận nhiều vị 
trí trong các tổ chức như: Phòng Thương 
mại Việt - Mỹ, Chủ tịch Quỹ Tài chính của 
Hiệp hội Liên Hợp Quốc tại quận Cam 
(United Nations Association-USA Orange 
County), thành viên Hiệp hội quốc gia của 
Collegiate Scholars (NSCS); thành viên 
nhóm dự án do Công ty Boeing tổ chức tại 
CSUF… Sau 3 tháng tham gia khóa học tại 



các tòa án tối cao quận Cam, Trình với tư 
cách đại diện cho cộng đồng thương mại 
Việt Nam ở Nam Cali đã tốt nghiệp Học viện 
Lãnh đạo Tòa thượng thẩm, bang 
California. 

 

Tranh thủ được tham gia làm việc với nhiều lãnh 

đạo cao cấp của Liên Hợp Quốc và hàng trăm nghị 

sĩ Mỹ (6/2014), Phạm Nguyễn Đăng Trình đã lên 

tiếng phản đối hành động hạ đặt trái phép giàn 

khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tại vùng 

biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: NVCC. 

Tháng 6/2014, em được chọn là đại 
diện quận Cam tham dự Hội nghị thường 
niên của Hiệp hội Liên Hợp Quốc tại 
Washington D.C. Cuộc họp có sự tham gia 
của hơn 100 nghị sĩ Mỹ. Thời điểm này, 
Trung Quốc đang hạ đặt trái phép giàn 
khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc 
chủ quyền của Việt Nam. 16.000 thanh 
niên, sinh viên Việt Nam sinh sống, học tập 
tại Mỹ cùng các tổ chức sinh viên khác đã 
biểu tình ôn hòa tại trụ sở ngoại giao Trung 
Quốc, viết thỉnh nguyện thư lên Tổng thống 
Obama, các thượng nghị sĩ Mỹ để kêu gọi 
sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.  

Nhận thấy các hoạt động này không 
đem lại hiệu quả cao nên nhân cơ hội được 
làm việc với lãnh đạo cao cấp của Liên Hợp 
Quốc, các thượng nghị sĩ Mỹ, Phạm Nguyễn 
Đăng Trình chuẩn bị 3 bài diễn văn để phát 

biểu tại phòng họp. Mục tiêu Trình đặt ra là 
đưa thông tin chính xác, khách quan đến 
nhiều người; bày tỏ nguyện vọng chung về 
hòa bình của người Việt Nam đến với các vị 
lãnh đạo và thể hiện tinh thần kiên quyết, 
đoàn kết của dân tộc Việt. Trong lần đến 
thăm và làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ (U.S 
Department of State), nam sinh tiếp tục bày 
tỏ quan điểm về việc vi phạm chủ quyền 
của Trung Quốc đối với Việt Nam. 
"Là người Việt yêu nước, em không thể làm 
ngơ khi vùng chủ quyền nước ta bị xâm 

phạm. Câu nói của Bác Hồ Các Vua Hùng 
đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải 
cùng nhau giữ lấy nước luôn khắc tạc trong 
em", chàng trai 23 tuổi chia sẻ. 
Là sinh viên năm cuối với nhiều áp lực học 
tập, Phạm Nguyễn Đăng Trình vẫn nhiệt 
tình tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ 
cộng đồng ở Việt Nam. Em là trưởng ban 
điều hành của Hội từ thiện Bàn tay nhân ái 
đang hỗ trợ gạo hàng tháng cho hơn 5.000 
hoàn cảnh khó khăn khắp đất nước, xây 
nhà tình thương, trao học bổng cho học 
sinh nghèo, mổ mắt - tặng xe lăn cho người 
khuyết tật… Trình tin rằng, mỗi người sinh 
ra đều mang theo một sứ mệnh và sứ mệnh 
của em là được giúp đỡ mọi người. 

"Ước mơ từ bé của em là trở thành bác sĩ 
để có thể giúp đỡ những mảnh đời bất 
hạnh. Em đã thất bại khi đăng ký vào đại 
học y danh tiếng Otago University của New 
Zealand. Lúc đau khổ nhất, em nhận được 
lời khuyên từ một giáo viên. Cô hỏi có bao 
giờ em nghĩ sẽ trở thành doanh nhân thành 
công và xây dựng bệnh viện, thuê các bác 
sĩ để thực hiện ước mơ của mình. Thay vì 
làm bác sĩ giúp từng bệnh nhân, là doanh 
nhân thành công và có tấm lòng nhân hậu, 
em sẽ có thể giúp được nhiều người", Trình 
tâm sự. 

Chàng sinh viên nhắc chuyện những 
em bé ở Viện ung bướu TP HCM gọi mình là 
"anh hai" vì thường đến thăm và dẫn ra 
ngoài chơi mỗi dịp về Việt Nam. Căn bệnh 
ung thư tàn phá khiến các em dần mất đi 
khả năng nhìn, đau đớn vì hóa trị. Khi trở 
lại New Zealand học tập, Trình nhiều lần 
nghe tin về sự ra đi của các bé. "Trước khi 
trút hơi thở cuối cùng, có bé muốn được 
nghe giọng em và đó là điều khiến em đau 

khổ nhất. Những khoảnh khắc ấy sẽ không 
phai nhòa trong tâm trí và đó là một trong 
những câu chuyện làm nên em ngày hôm 
nay", nam sinh nói. Mong ước của Trình là 
tiếp tục phát triển hội từ thiện, xây dựng 
các cơ sở nhân đạo tại Việt Nam và mở 
rộng chương trình sang các nước châu Phi, 
hợp tác với các tổ chức từ thiện lớn như Bill 
& Melida Gates Foundation…  

Quỳnh Trang/http://vnexpress.net/ 

 

 



 
Kiều bào trong một chuyến về thăm quê nội Bác 

Hồ ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. (Ảnh: Nguyễn 

Văn Nhật/TTXVN) 

 
Ngày 24/4, Đoàn kiều bào Việt Nam 

đang làm việc ở nhiều nước trên thế giới đã 
thành kính về thăm quê Bác tại Khu di tích 
Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Dưới sự hướng dẫn của Ban Quản lý 
Khu di tích, các kiều bào đã thắp hương, 
dâng hoa lên bàn thờ Bác. Ai cũng rưng 
rưng xúc động, tự hào về Bác, về gia đình 
Bác, tự hào về đất nước Việt Nam khi đã 
sinh ra một vị lãnh tụ thiên tài và vĩ đại. 

Lắng nghe những câu chuyện từ 
hướng dẫn viên Khu di tích Kim Liên kể về 
Bác, về cuộc sống và những người thân 
trong gia đình Bác, ai cũng rưng rưng nước 
mắt, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với 
Bác, ghi nhớ công lao to lớn của Bác đối 
với non sông đất nước. Các kiều bào càng 
thêm tự hào về đất nước Việt Nam khi đã 
sinh ra một vị lãnh tụ thiên tài và vĩ đại. Một 
hình ảnh thật xúc động đã diễn ra tại nếp 
nhà tranh quê nội của Bác Hồ kính yêu, đó 
là đoàn kiều bào đã xếp thành hai hàng 
ngang và cùng hát vang hai ca khúc "Đêm 
Trường Sơn nhớ Bác" và "Như có Bác Hồ 
trong ngày vui đại thắng" để tưởng nhớ Bác 
Hồ kính yêu. 

Trong đoàn kiều bào hôm nay về 
thăm quê Bác, có người lần đầu về thăm, 
có người may mắn được về thăm quê Bác 
2-3 lần, tất cả đều có chung cảm xúc là 
thành kính và tự hào. Ông Võ Quốc Dũng, 
Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại 
Moskva (Nga) chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi 
hôm nay được về thăm quê Bác, được thắp 
nén hương thơm lên bàn thờ Bác. Là một 

người con Nghệ An xa quê hương đã hơn 
20 năm, đây là lần thứ 2 tôi về thăm quê 
Bác. Lần này về thăm quê hương, tôi rất 
cảm động và rất vui khi thấy quê hương đất 
nước ngày càng đổi mới, phát triển. Tôi 
mong muốn bà con kiều bào trên thế giới 
luôn hướng về cội nguồn, về quê cha đất tổ 
để góp một phần công sức nhỏ bé xây 
dựng quê hương đất nước ngày càng lớn 
mạnh như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh 
thời." 

Bà Nguyễn Thị Hòa, đang sống tại Ba 
Lan chia sẻ năm nay bà 60 tuổi, bà xa quê 
hương Việt Nam đã nhiều năm, đây là lần 
đầu tiên bà về Nghệ An thăm quê Bác sau 
nhiều năm mơ ước. Về quê Bác, bà thấy 
thật sự rất gần gũi, thật yên bình khi sống 
giữa một làng quê Việt Nam đúng nghĩa. Từ 
rất lâu bà đã được đọc rất nhiều sách báo 
về Bác, được biết cuộc sống, con người 
của Bác qua các phương tiện thông tin đại 
chúng. Hôm nay được về thăm những gian 
nhà tranh đơn sơ của Bác, những vật dụng 
trong nhà Bác, được sống trong một vùng 
quê bình dị của quê hương Việt Nam, bà rất 
xúc động. Bác thật sự là một tấm gương 
sáng cho thế hệ trẻ ngày nay học tập noi 
theo. Ông Nguyễn Đăng Hiền, Phó Chánh 
Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt 
Nam ở nước ngoài, cho biết tổ chức các 
hoạt động về nguồn, trong đó về tham quan 
Khu di tích Kim Liên - quê hương của Bác 
Hồ kính yêu là một hoạt động thường niên 
từ nhiều năm nay của Ủy ban Nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài. 

Đoàn kiều bào về thăm quê Bác hôm 
nay có 70 kiều bào đến từ 20 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là những 
gương mặt ưu tú, có nhiều đóng góp tích 
cực vào công tác cộng đồng cũng như các 
phong trào hội, đoàn của người Việt Nam ở 
nước ngoài. Thông qua hoạt động này, kiều 
bào được giao lưu gặp gỡ, ôn lại lịch sử, 
văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, 
qua đó tăng cường mối quan hệ gắn kết 
giữa kiều bào với quê hương, đất nước, là 
cầu nối giữa Việt Nam với kiều bào nhiều 
nước trên thế giới./. 

Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+) 
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(ĐCSVN) – Hiện nay, Dự thảo Văn kiện 
trình Đại hội Đảng lần thứ XII đang được 
đưa ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi của mọi 
tầng lớp nhân dân, cả trong và ngoài 
nước.  

Nhân sự kiện này, đồng chí Vũ Hồng 
Nam - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm 
Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước 
ngoài đã chia sẻ với báo chí về nội dung công 
tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) 
được đề cập trong Dự thảo Văn kiện, cũng 
như việc triển khai lấy ý kiến của bà con kiều 
bào góp ý vào Dự thảo. 

 
Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, có thể khẳng 
định rằng, công tác đối với NVNONN luôn 
luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt 
quan tâm. Xin Thứ trưởng cho biết kết quả 
nổi bật trong công tác này, đặc biệt trong bối 
cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu 
rộng? 
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Công tác đối 
với NVNONN thực sự là công tác xuyên suốt 
của Đảng và Nhà nước ta. Và, cũng chính nhờ 
sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của toàn 
thể dân tộc Việt Nam, công tác này đã đạt 
được những thành tựu vô cùng quan trọng. 
Cộng đồng hơn 4,5 triệu người Việt Nam 
đang sinh sống tại 109 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên khắp thế giới luôn gắn liền với đồng 
bào trong nước, tạo thành khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Cộng đồng NVNONN đã trở 
thành một bộ phận cấu thành, không thể 
tách rời của dân tộc Việt Nam, “không thể 
tách rời” trong cả các chủ trương, nghị quyết, 
chỉ thị,… của Đảng và Nhà nước, cũng như 
trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. 
Đồng thời, đồng bào ta ở nước ngoài cũng rất 
tự tin rằng luôn luôn được đất nước quan 
tâm, là bộ phận máu thịt của dân tộc. Đây 
thực sự là thành công!  

Nếu như trước đây, bà con còn có lúc 
mặc cảm, có quan niệm không đúng thì hiện 
tại, đại đa số bà con đều có niềm tin vào 
Đảng, vào đất nước, và điều này xây dựng 
lòng yêu nước, sự gắn bó với quê hương. 
Ngoài ra, trong quá trình hội nhập quốc tế 
sâu rộng, chúng ta luôn chú trọng công tác 
đối với NVNONN. Điều này thể hiện ở chỗ 
chúng ta hội nhập với thế giới thì cũng tạo 

điều kiện, môi trường thông thoáng để bà 
con hội nhập với chúng ta. Hầu hết bà con 
kiều bào đều gắn bó với đất nước, cùng 
chung ý nguyện xây dựng quê hương giàu 
mạnh, có uy tín, vị thế trên trường quốc tế, 
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Điều này 
cũng khiến bà con ta tự hào về đất nước. Đây 
là những thành công rất lớn! 
 
Phóng viên: Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội 
Đảng XII có đề cập tới việc đẩy mạnh khối 
đại đoàn kết dân tộc, trong đó nhấn mạnh tới 
việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước 
ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, 
cũng như có cơ chế, chính sách thu hút đồng 
bào hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng 
và bảo vệ đất nước... Thứ trưởng suy nghĩ 
thế nào về vấn đề này?  
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Trong Dự thảo 
Văn kiện Đại hội Đảng XII có đề cập tới việc 
đẩy mạnh công tác đối với NVNONN, khuyến 
khích và hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, tạo 
điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia xây 
dựng và bảo vệ đất nước, làm tốt công tác 
bảo hộ công dân ở nước ngoài. Điều này 
khẳng định sự nhất quán trong chủ trương 
của Đảng và Nhà nước coi “người Việt Nam ở 
nước ngoài là bộ phận không tách rời và là 
một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt 
Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng 
cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước 
ta với các nước”, và “công tác đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ của cả hệ 
thống chính trị và của toàn dân”.  

Chủ trương này được thể hiện xuyên 
suốt thông qua văn kiện, Nghị quyết các kỳ 
Đại hội Đảng các khóa, đã có một nghị quyết 
riêng về công tác đối với NVNONN (Nghị 
quyết 36), ban hành các chương trình hành 
động, các chỉ thị đẩy mạnh công tác này và 
còn được thể hiện trong Hiến pháp, văn bản 
pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của nước 
ta: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 
bộ phận không tách rời của cộng đồng dân 
tộc Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện 
để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt 
Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê 



hương, góp phần xây dựng quê hương, đất 
nước”. 

 
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh 

lưu niệm với đoàn kiều bào về vui Tết cổ truyền 

Ất Mùi 2015 (Ảnh: Khánh Linh) 

 
Bên cạnh đó, việc đề cập đến công tác 

đối với NVNONN trong Dự thảo Văn kiện Đại 
hội Đảng XII còn là sự khẳng định của Đảng, 
Nhà nước về đóng góp to lớn, không thể 
thiếu của cộng đồng NVNONN trong công 
cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của 
đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

Đặc biệt, Dự thảo Văn kiện Đại hội XII 
của Đảng đã kế thừa toàn bộ Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng, đồng thời nhấn mạnh công 
tác bảo hộ công dân đối với NVNONN. Vấn đề 
này từng được đề cập trong Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng, song chưa rõ, thì lần này, 
chúng ta nói rõ. Trong Dự thảo Văn kiện ghi 
rõ những việc chúng ta đã làm và để xác định 
rõ nhiệm vụ của chúng ta trong giai đoạn tới. 
Những công dân của chúng ta ra nước ngoài 
làm ăn thì tính mạng, địa vị pháp lý, tài sản 
của họ là trách nhiệm của Nhà nước ta phải 
bảo hộ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Bộ 
Ngoại giao, mà còn của tất cả các Bộ, ban, 
ngành trong cả nước. 
 
Phóng viên: Trong số những ý kiến đóng 
góp của kiều bào vào Dự thảo Văn kiện Đại 
hội XII của Đảng, một số ý kiến nhấn mạnh 
về việc thu hút đội ngũ trí thức NVNONN 
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. Thứ trưởng có thể chia sẻ 
thêm về vấn đề này? 
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Đây là những 
đóng góp rất đáng hoan nghênh. Trước đây, 
trong quá trình thực hiện Văn kiện Đại hội 
Đảng XI, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, 
chúng ta đã đề ra nhiều chương trình để thu 
hút các nhân tài của Việt Nam ở nước ngoài, 
tiếp thu những ý kiến của bà con trong tất cả 

các vấn đề của đất nước, xây dựng hệ thống, 
hành lang pháp lý nhằm thu hút nguồn lực 
chất xám của cộng đồng NVNONN.  
Hiện nay, trong quá trình đóng góp ý kiến 
vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII, bà 
con kiều bào ta đã đưa ra nhiều ý kiến rõ 
ràng hơn. Nhiều trí thức kiều bào đưa ra 
những lĩnh vực cụ thể, đề nghị trong nước 
quan tâm như: Thu hút các giảng viên đang 
công tác những trường đại học, cơ sở giáo 
dục lớn ở nước ngoài về tham gia giảng dạy ở 
trong nước… Tôi đánh giá rất cao sự đóng 
góp ý kiến của bà con kiều bào ta để có một 
văn kiện hoàn chỉnh. Đồng thời, chúng tôi 
cũng đánh giá cao sự sẵn sàng đóng góp của 
bà con trong lĩnh vực giáo dục và sự nghiệp 
về khoa học - công nghệ ở trong nước. 
 
Phóng viên: Cho tới thời điểm hiện tại, Ủy 
ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 
ngoài đã triển khai những hoạt động gì nhằm 
thu thập rộng rãi ý kiến đóng góp của cộng 
đồng NVNONN vào Dự thảo Văn kiện Đại hội 
XII, thưa Thứ trưởng? 
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Trước mỗi kỳ 
đại hội Đảng, chúng tôi đều có nhiệm vụ 
chuyển tải Dự thảo Văn kiện tới cộng đồng 
NVNONN và thu thập ý kiến đóng góp của bà 
con kiều bào về Dự thảo Văn kiện.  

Hiện nay, chúng tôi đã chuyển Dự thảo 
Văn kiện Đại hội XII cho các cơ quan đại 
diện, chuyển cho các hội đoàn người Việt để 
lấy ý kiến. Ngay lập tức đã có nhiều ý kiến 
phản hồi của kiều bào. Phần lớn các ý kiến 
tập trung vào đường hướng phát triển kinh tế 
của đất nước để góp phần cấu trúc lại nền 
kinh tế, tìm ra phương cách phát triển phù 
hợp với đất nước Việt Nam trong giai đoạn 
2016 – 2020. Ví dụ, Giáo sư Trần Văn Thọ ở 
Nhật Bản có phát biểu xác đáng được đăng 
tải trên một số báo điện tử của Việt Nam. 
Thông qua việc thu thập những ý kiến đóng 
góp đó, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục công bố những ý kiến đóng góp rộng rãi. 
Một số ý kiến của bà con kiều bào là cơ sở 
tạo ra một sự tranh luận ở trong nước cũng 
như của kiều bào ta ở nước ngoài. Chúng ta 
cần công khai những ý kiến đóng góp đó. 
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng! 

 
Khánh Linh (thực hiện) /http://dangcongsan.vn/ 

 

 

 



 
 

Chiều 26/9 (theo giờ New York), 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có 

cuộc gặp gỡ thân mật bà con Việt kiều, 

lưu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh 

đang sinh sống, làm việc tại Hoa Kỳ, 

cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên 

hợp quốc (LHQ) cũng như các bạn bè 

Hoa Kỳ.  
 

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ 

thân mật bà con Việt kiều, lưu học sinh, 

sinh viên, cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại 

Liên hợp quốc và bạn bè Mỹ. (Ảnh: 

Nguyễn Khang - TTXVN) 

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

đã thông báo cho những người dự cuộc 
gặp mặt biết về các hoạt động của Chủ 
tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam tại 
kỳ họp Đai hội đồng LHQ lần thứ 70 và 
Hội nghị thượng đỉnh thông qua chương 
trình nghị sự sau 2015 của LHQ.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
cho biết ngày 28/9 sẽ dự Hội nghị 
thượng đỉnh về các hoạt động gìn giữ 
hòa bình của LHQ do Tổng thống Hoa 
Kỳ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) và 
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (Ban Ki 
Mun) đồng chủ trì, thông báo cam kết 
mới của Việt Nam đóng góp vào sứ 
mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình 
quốc tế.  

Thông báo về những vấn đề thời 
sự, Chủ tịch nước cho biết một trong 
những thách thức ngày càng nghiêm 
trọng đối với hòa bình, ổn định, phát 
triển tại khu vực Đông Nam Á và châu Á 
- Thái Bình Dương là giải quyết tranh 
chấp chủ quyền tại Biển Đông. Đặc biệt, 
việc Trung Quốc tiến hành các hoạt 
động cải tạo đảo, đá với quy mô lớn tại 
Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, 
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển 
Đông (DOC) đang gây quan ngại cho 
hầu hết các nước. Đảng, Nhà nước và 
toàn thể nhân dân trong nước luôn kiên 
định và quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam, bảo vệ hòa bình, ổn định, giải 
quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ 
sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công 
ước LHQ về luật biển 1982, thực hiện 
DOC, tiến tới Bộ quy tắc về ứng xử của 
các bên ở Biển Đông (COC); mong bà 
con và bạn bè Hoa Kỳ ủng hộ lập trưởng 
chính nghĩa của Việt Nam.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
bày tỏ sự vui mừng trước những tiến 
triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - 
Hoa Kỳ kể từ sau chuyến thăm Hoa Kỳ 
của Chủ tịch nước năm 2013; hợp tác 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không chỉ gói 
gọn trong phạm vi song phương mà đã 
từng bước mở rộng ra tầm khu vực, toàn 
cầu.  

Chủ tịch nước khẳng định cộng 
đồng người Việt tại Hoa Kỳ là bộ phận 
máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc 
Việt Nam, là cầu nối ngày càng vững 
chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
cũng đã trả lời một số câu hỏi của bà 
con Việt kiều và bạn bè Hoa Kỳ có mặt 
tại cuộc gặp./. 

 
(TTXVN) / http://dangcongsan.vn 
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* Hướng mắt về phương Nam và khóc... 
Có rất nhiều lý do để những người ta 

phải bôn ba nơi xứ người. Họ ra đi bằng 
nhiều cách khác nhau, với những lý do rất 
riêng, nhưng họ có chung một tấm lòng 
hướng về đất Việt với những nghĩa cử cao 
đẹp. 

 
Ông Lý Xương Căn. 
 

Hậu duệ đời thứ 31 của nhà Lý và 
hành trình về nguồn 

Tôi có cơ duyên được gặp hậu duệ 
đời thứ 31 của nhà Lý- ông Lý Xương Căn 
trong hành trình trở về cội nguồn của ông. 
Cuộc trò chuyện của chúng tôi được bắt 
đầu với câu hỏi vì sao dễ đến gần một thiên 
niên kỷ xa cách (tổ tiên của ông Lý Xương 
Căn rời Việt Nam ra đi từ năm 1226) lại có 
hành trình trở về kỳ diệu đến thế! 

Giọng ông trầm trầm, “không thể trở 
về nguồn cội là nỗi buồn, là sự tiếc nuối 
không gì diễn tả nổi của đời ông, đời cha 
của tôi. Ngày còn bé, tôi không thể cắt 
nghĩa vì lẽ gì vào những buổi chiều tà ông 
và sau này bố tôi lại hướng mắt về phương 
Nam và khóc!”  

Khi trưởng thành ông được cha  kể 
lại rằng: “Gốc rễ của mình là người Việt 
Nam. Con không bao giờ được phép quên 
điều thiêng liêng ấy. Nếu có cơ hội phải tìm 
về với cội nguồn”. Lời dặn dò ấy hằn sâu 
trong tâm trí ông. Đời ông, đời cha không 
về được, con cháu phải thực nguyện ước 
nguyện này, di nguyện ấy mãi đến năm 
1993 ông Căn mới thực hiện được. 

Cuộc hành trình trở về này thoạt đầu 
là để thực nguyện ý nguyện của cha ông. 

“Tôi còn nhớ như in những tình cảm của bà 
con họ hàng xa và kể cả những người 
không quen biết trên quê hương Kinh Bắc 
dành cho mình. Tôi đã khóc khi về đền Đô- 
đền thờ 8 vị vua nhà Lý thắp hương cho tổ 
tiên và tôi hiểu tại sao cha ông tôi lại chỉ có 
một tâm nguyện duy nhất đó là, trở về”, ông 
nói. Sau lần ấy, ông Lý Xương Căn liên tục 
trở về. Ông đi đi, về về như con thoi giữa 2 
đất nước Việt-Hàn… 

“Các cuộc đi và về không thể dừng 
lại, bởi về Việt Nam tôi thực sự hạnh phúc. 
Những tình cảm của bà con chòm xóm, của 
con Lạc cháu Hồng đã níu chân tôi, buộc tôi 
phải trở về…”, ánh mắt ông sáng rực. 

Giờ thì xứ sở kim chi và đất Mẹ Việt 
Nam đã trở nên gần gụi hơn bởi những 
chuyến đi và về của người con Kinh Bắc ấy. 
Năm 1965, ông Lý Xương Căn quyết định 
đầu tư khu xử lý rác thải ở Bắc Ninh, quê 
gốc của ông và nay các dự án xử lý rác thải 
đã được nhân rộng ra các thành phố khác 
như Đà Nẵng. 

Ông bảo, những dự án này chỉ là 
những việc làm nhỏ mà ông muốn tri ân với 
tổ tiên. Trong điều kiện của mình, ông sẽ cố 
gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho quê 
hương Việt Nam. 
 

Họ đã sống như thế 
Trong hơn 4 triệu người Việt sinh 

sống ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, ở 
họ, mỗi người có những cách rất riêng để tri 
ân với đất nước. Câu chuyện cảm động về 
tình đất nước của cặp vợ chống GS Trần 
Thanh Vân - Lê Kim Ngọc khiến cho nhiều 
người cảm phục. 

GS Trần Thanh Vân người gốc Huế, 
GS Lê Kim Ngọc ở Vĩnh Long, cùng sang 
Pháp học tập vào thập niên 50 của thế kỷ 
trước, đã từng gặt hái được nhiều thành 
công nơi xứ người. Giữa thập niên 70 của 
thế kỷ trước, GS Ngọc xuất hiện trên nhiều 
tờ báo, tạp chí ở Pháp để công bố công 
trình nghiên cứu khám phá quy luật của quá 
trình nở hoa. 

Các báo, tạp chí Pháp ngày ấy dành 
nhiều mỹ từ nhắc đến công trình của bà 
như “Cuộc cách mạng trong thực vật học”, 



“khi rễ cây nở hoa”. Một công trình nghiên 
cứu khác của bà gây chấn động trong giới 
khoa học, được coi là sự mở đường cho 
công nghệ sinh học thực vật, đó là khái 
niệm “Lát mỏng tế bào” ở thập niên 70… 

Không chịu lép vế người vợ giỏi 
giang, GS Trần Thanh Vân cũng là tên tuổi 
lớn trong làng Vật lý thế giới. Ông được 
Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc 
đẩu Bội tinh, Viện Hàn lâm khoa học Nga 
bầu làm Viện sĩ danh dự. Ông có trên 300 
công trình khảo luận và 115 đầu sách về 
Vật lý. Ông cũng là nhà khoa học châu Á 
thứ ba được Hội vật lý Mỹ trao tặng huân 
chương Tate… 

Kể về những chiến công, cách mà 
cặp vợ chồng này vinh danh cho đất Việt 
nơi xứ người thì không kể hết. Tôi chỉ đề 
cập đến một khía cạnh rất khác, làm nên 
bản sắc của Việt Nam đó là tình yêu 
thương, sự sẻ chia, một trái tim luôn đập 
cùng nhịp đập của đất nước . Những năm 
qua, những ân tình của họ dành cho trẻ em 
Việt Nam không ngòi bút nào có thể kể xiết.  
Ngay từ giai đoạn đất nước còn trong khói 
lửa chiến tranh, cặp vợ chồng GS Vân- 
Ngọc đã thành lập Hội giúp đỡ trẻ em Việt 
Nam tại Pháp. Năm 1974 ông bà đã xây 
dựng, hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng trẻ em 
làng trẻ SOS Đà Lạt. 

Từ đó đến nay, nhiều trung tâm nuôi 
dưỡng trẻ được xây dựng như làng trẻ SOS 
Đồng Hới, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy 
Xuân... Hàng năm “mẹ Ngọc” đều về thăm 
các em. Giờ thì các làng trẻ em đã có đủ 
nguồn tài trợ từ cái nền móng ban đầu bằng 
số tiền vợ chồng GS Thanh - Ngọc chắt 
chiu ấy. 

Nhưng hẳn không ít người không 
khỏi rơi nước mắt khi biết rằng, trước đây 
để có tiền xây làng trẻ SOS Đà Lạt “mẹ 
Ngọc” đã phải vất vả đến nhường nào. 

GS Ngọc ban ngày làm nghiên cứu 
tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa 
học của Pháp, ban đêm tự tay làm thiệp 
giáng sinh bán lấy tiền quyên góp từ thiện. 
Nhà thờ Đức bà Paris là nơi bà đứng bán 
thiệp trong những ngày giáng sinh giá rét, 
nhiệt độ Paris -15 độ. 
 

Ly hương không ly Tổ 
Kể về ân tình của những đứa con xa với đất 
Mẹ Việt Nam chúng ta có thể nhắc đến 

những cái tên, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh- Chủ 
tịch Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt 
Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức, Chủ tịch 
Quỹ vì quan hệ Việt Nam-Hungary Phan 
Bích Thiện…nhưng ở đây, tôi sẽ không kể 
về những cây đại thụ ấy. Tôi muốn kể về 
một con người rất bình thường trong số 
 hơn 4 triệu người con sống xa Tổ quốc. 
Ông là Lê Văn Duyên (kiều bào Mỹ), năm 
nay đã gần 90 tuổi.  

Dễ có đến 5 mùa “Xuân Quê hương” 
gần đây ông Lê Văn Duyên không vắng mặt 
khi Đất Mẹ “gọi” về. Hình ảnh cụ già nhỏ 
thó, lưng còng nhưng giọng nói sang sảng: 
“Còn một hơi thở cũng sống vì đất nước” đã 
khiến bao người xúc động. 

Câu nói của ông trong hội trường của 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào 
mùa xuân cách đây đã 5 năm tôi không thể 
quên được. Kiều bào “ly hương không ly 
Tổ”. Chữ “Tổ” ở đây bao hàm rất nhiều 
nghĩa, trong đó có nghĩa là Tổ tiên và Tổ 
quốc. 

Chính vì vậy, kiều bào dù sống ở bất 
kỳ đâu trên thế giới cũng phải dốc hết sức 
mình giúp cho Tổ quốc. Sự dốc sức ấy 
được minh chứng bằng việc làm hàng ngày 
của người con xa xứ này. Hẳn đã mấy 
người đã bước vào tuổi xưa nay hiếm từ 
lâu rồi vẫn cặm cụi với các dự án “tạo nhiều 
việc làm” cho quê hương và sôi nổi các 
hoạt động từ thiện của tổ chức Hope 
Projects do ông Duyên tổ chức, đã làm 
sáng lên niềm hy vọng của những cảnh đời. 

Nói về những sự đóng góp lớn lao 
của kiều bào, người có nhiều năm lăn lộn 
với công tác kiều bào, ông Nguyễn Thanh 
Sơn- Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về 
người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định, 
từ địa đầu cực Bắc đến mũi Cà Mau  đều 
có dấu ấn đóng góp của bà con kiều bào. 
Họ đã có những cách rất riêng đóng góp 
cho sự trường tồn của đất nước. 

“Với tôi họ là những dòng nước trong 
mát lành, từ non cao ào ra biển lớn, rồi lại 
trở về bằng những cơn mưa nguồn giải 
khát cho quê hương”- ông Sơn nói.         

 
Lục Bình / http://daidoanket.vn 
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gay sau khi nhận được thông 
tin về việc một số lao động Việt 
Nam tại Algeria bị chủ sử dụng 

lao động bạo hành, Bộ Ngoại giao đã 
yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại 
Algeria cử đại diện đến làm việc với 
chủ sử dụng lao động, gặp gỡ công 
nhân Việt Nam nắm tình hình đồng 
thời, tiến hành các biện pháp bảo hộ 
công dân cần thiết.  
 

 
Lao động Việt Nam trở về từ Bắc 
Phi (Ảnh minh họa: TTXVN)   

 
Ngày 7/10, trả lời câu hỏi của 

phóng viên đề nghị cho biết thông tin 
liên quan đến một số lao động Việt 
Nam tại Algeria bị chủ sử dụng lao 
động bạo hành, đại diện Cục Lãnh sự, 
Bộ Ngoại giao cho biết: 

“Ngay sau khi nhận được thông 
tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã yêu 
cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria 
cử đại diện đến làm việc với chủ sử 
dụng lao động, gặp gỡ công nhân Việt 
Nam nắm tình hình đồng thời, tiến 
hành các biện pháp bảo hộ công dân 
cần thiết. 

Trong tháng 9/2015, Đại sứ 
quán Việt Nam tại Algeria cũng đã 
nhiều lần cử cán bộ đến hiện trường 
để làm rõ các thông tin liên quan, 
thăm hỏi các lao động Việt Nam đang 
gặp khó khăn, cũng như phối hợp với 
đại diện công ty phái cử lao động là 
SIMCO Sông Đà làm việc cụ thể với 
đối tác sử dụng lao động yêu cầu phía 
đối tác giải quyết dứt điểm vụ việc, 
tôn trọng các cam kết giữa hai bên, 
đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân Việt Nam, đối 
xử nhân đạo với các lao động Việt 
Nam.  

Đại sứ quán đang tiếp tục theo 
dõi sát vụ việc, lên các phương án can 
thiệp phù hợp để đảm bảo đầy đủ các 
quyền và lợi ích chính đáng của lao 
động Việt Nam. 

Nhân đây, chúng tôi yêu cầu các 
chủ sử dụng lao động tôn trọng và 
làm đúng theo những ký kết với các 
công ty phái cử lao động Việt Nam 
cũng như đối xử bình đẳng, nhân 
đạo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện 
sinh sống, làm việc đối với các lao 
động Việt Nam”./. 

 
(Tin từ Bộ Ngoại giao) 
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Theo thông tin từ Đại sứ quán 
Canada tại Việt Nam, 78 cơ sở giáo 
dục Canada sẽ tham dự Ngày hội 
Giáo dục Canada thường niên lần thứ 
7 tại Việt Nam.  
 

 
 

Cụ thể, Ngày hội Giáo dục 
Canada 2015 sẽ được tổ chức vào 
ngày 17/10 tại khách sạn Melia, Hà 
Nội và ngày 18/10 tại khách sạn 
Intercontinental Asiana Saigon, TP Hồ 
Chí Minh. Sự kiện mở cửa rộng rãi 
cho công chúng. 

Đại diện cho các cấp học khác 
nhau từ mầm non đến lớp 12, bậc cao 
đẳng và đại học, các chương trình 
ngôn ngữ, những trường Canada 
tham dự ngày hội đều nằm trong số 
những cơ sở giáo dục tốt nhất trên 
thế giới. 

Năm nay, học sinh, sinh viên 
Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ với rất 
nhiều trường đại học hàng đầu 
Canada như Đại học Toronto, Đại học 
Alberta, Đại học Calgary, Đại học 
Victoria, Đại học Simon Fraser, Đại 
học Manitoba, Đại học 
Saskatchewan, Đại học Concordia, 
Đại học New Brunswick, Đại học 
Queens, Đại học Ryerson và Đại học 
York cùng nhiều trường khác. 

Canada có mức chi tiêu cho 
giáo dục tính trên bình quân đầu 
người cao hơn bất kỳ quốc gia nào 
khác trong khối G7 và chào đón hơn 
300.000 sinh viên quốc tế mỗi năm. 

Năm 2014, Canada đã đón nhận 
hơn 336.000 sinh viên quốc tế ở tất 
cả bậc học, trong đó có 4.843 sinh 
viên Việt Nam, con số này đã đưa 
Việt nam trở thành quốc gia đứng thứ 
11 trên thế giới về số lượng du học 
sinh tại Canada. 

Với đội ngũ giảng viên có trình 
độ quốc tế, công nghệ kỹ thuật tiên 
tiến, học phí cạnh tranh, cộng đồng 
đa văn hóa và cơ hội cho sinh viên 
quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt 
nghiệp để tích lũy kinh nghiệm trong 
môi trường quốc tế, Canada là một 
trong những lựa chọn tốt nhất cho các 
du học sinh tương lai. 

Theo số liệu của một cuộc khảo 
sát năm 2014 được thực hiện bởi 
HSBC, khi sinh viên quốc tế học tập 
tại Canada thì chi phí phải trả là thấp 
nhất trong số các quốc gia phương 
Tây phát triển, thấp hơn so với Úc, 
Hoa Kỳ và Anh, thậm chí thấp hơn 
Singapore và Hong Kong. 

 
Hoàng Dương / 
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Đại hội AEVM 2015-2016. 
 

Chiều 22-8, Hội Sinh viên Việt 
Nam tại Montpellier (AEVM) đã tổ 
chức thành công Đại hội lần thứ VII 
và bầu ra ban chấp hành mới nhiệm 
kỳ 2015-2016. 
 

Nhằm kiện toàn bộ máy chuẩn bị 
tốt cho công tác đón tiếp giúp đỡ sinh 
viên mới sang, Đại hội đã nghiêm túc 
tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2014-
2015 và bầu ra một ban chấp hành mới. 

Nhiệm kỳ 2014-2015 đã chứng 
kiến những bước chuyển mình mới của 
AEVM bằng những sự kiện lớn như: 
ngày hội làm bánh trung thu, ngày hội 
sinh viên đầu năm, kỷ niệm Ngày phụ nữ 
Việt Nam, Ngày quốc tế Phụ nữ, Đại hội 
thể dục thể thao hè 2015… Đặc biệt là 
chương trình liên hoan văn nghệ “Xuân 
trên mọi miền” chào Tết Ất Mùi với sự 
góp mặt của hơn 400 khách mời là sinh 
viên Việt Nam (SVVN), kiều bào và bạn 
bè quốc tế. Là thành viên của hội SVVN 
tại Pháp (UEVF), AEVM đã tích cực 
tham gia các hoạt động phong trào do 
UEVF phát động như: Đại hội UEVF 
nhiệm kỳ VII, chung tay viết sổ tay du 
học Pháp… 

Ngoài tổ chức thành công các sự 
kiện, AEVM đã trở thành ngôi nhà chung 
của hơn 200 sinh viên Việt Nam tại 
Montpellier, là kênh quảng bá về văn 
hóa và con người Việt Nam tới bạn bè 
quốc tế. Không những thế, AEVM là sợi 

dây gắn kết thân thiết của sinh viên Việt 
Nam với hơn một nghìn kiều bào tại đây. 
 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, Đại hội cũng nhìn nhận rõ trong 
hoạt động của AEVM vẫn còn một số 
những hạn chế như: chưa thu hút được 
toàn bộ sinh viên, các hoạt động hướng 
dẫn và giúp đỡ sinh viên mới chưa đạt 
được hết mục tiêu như đề ra… 
 

 
Ban chấp hành AEVM nhiệm kỳ 2015-
2016. 
 

Đại hội lần này đã bầu ra ban chấp 
hành mới với 10 thành viên. Anh Nguyễn 
Quang Huy, nghiên cứu sinh năm thứ 2 
ngành Sinh học được tín nhiệm làm Chủ 
tịch AEVM, các anh Nguyễn Văn 
Phượng, Nguyễn Thanh Hải và chị 
Trương Thị Hồng Minh lần lượt vào các 
vị trí Phó Chủ tịch. 

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn 
Quang Huy, Chủ tịch AEVM chia sẻ: 
“Chúng tôi mong muốn và sẽ thúc đẩy 
các hoạt động hướng vào sinh viên và 
cho sinh viên. AEVM hy vọng sẽ là địa 
chỉ tin cậy, nơi giao lưu, giúp đỡ và là 
sân chơi bổ ích cho toàn thể SVVN tại 
Montpellier”. 

 

AEVM, từ Montpellier 
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ại Trụ sở Chính phủ, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã 
tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu 

và Nhóm đối thoại giáo dục. 
Nhóm đối thoại giáo dục ra đời từ 

gần 1 năm nay, gồm 8 trí thức Việt 
kiều, với mục tiêu tập hợp những trí thức 
Việt Nam trưởng thành và thành đạt ở 
nước ngoài, có trải nghiệm về nền giáo 
dục Việt Nam, thông qua các hoạt động 
thiết thực để trao đổi, thảo luận, nghiên 
cứu, phân tích, từ đó đưa ra các ý 
tưởng, giải pháp mang tính khả thi nhằm 
đóng góp cho nền giáo dục của đất 
nước. Nhóm cũng dự định nghiên cứu 
chính sách cả trong và ngoài lĩnh vực 
giáo dục với tinh thần khoa học, độc lập 
và thiện chí với mong muốn lớn nhất là 
gắn kết, huy động và sử dụng trí tuệ của 
hàng chục ngàn trí thức sinh viên Việt 
Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc 
trên thế giới phục vụ cho công cuộc xây 
dựng đất nước.  

 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp 
Giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhóm đối 
thoại giáo dục. 

 
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, những 
thành tựu của giáo dục Việt Nam là hết 
sức to lớn, song chưa đáp ứng được 
yêu cầu phát triển mới của đất nước 
cũng như trước sự thay đổi to lớn của 
thế giới mà các quốc gia đang phải đối 
mặt. Cụ thể, là toàn cầu hóa, là sự phát 

triển như vũ bão của khoa học - công 
nghệ, một trật tư thế giới đang thay đổi, 
với xu hướng hội nhập sâu rộng gắn với 
sự đề cao lợi ích quốc gia dân tộc. Nền 
kinh tế thị trường toàn cầu đòi hỏi vừa 
phải hợp tác vừa phải cạnh tranh khốc 
liệt; các thay đổi mang tính cơ cấu cũng 
như đòi hỏi về tiến bộ, công bằng xã hội, 
phát huy dân chủ và xây dựng Nhà 
nước pháp quyền của mỗi quốc gia. 
“Thách thức trên là thách thức trên con 
đường phát triển và hội nhập với thế giới 
mà Việt Nam không thể đứng ngoài. 
Thách thức ấy chỉ có người Việt Nam 
mới tự giải quyết cho mình và chỉ có thể 
giải quyết nó bằng bản lĩnh trí tuệ, tri 
thức và phải xuất phát từ nền tảng của 
một nền giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ ở trình độ cao” - Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng cho biết. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan 
nghênh và đánh giá cao tình cảm, tâm 
huyết và trách nhiệm của các nhà khoa 
học trẻ tuổi và tài năng đối với đất nước, 
trong đó có Giáo sư Ngô Bảo Châu về 
việc đưa ra ý tưởng nhằm đóng góp thiết 
thực cho sự phát triển của đất nước, cho 
sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. 

Thủ tướng đề nghị Giáo sư Ngô 
Bảo Châu và Nhóm đối thoại giáo dục 
tiếp tục tư vấn, góp ý để cùng các Bộ, 
ngành của Việt Nam hoàn thiện chính 
sách phát triển giáo dục, đồng thời bằng 
các hình thức hoạt động của mình để 
đóng góp nhiều nhất cho đất nước trên 
tất cả các lĩnh vực. 

 
PV/http://www.kinhtedothi.vn 
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Ngày 21-9, Thiếu tướng Apichart 
Suribunya, Cục trưởng Cục Đối ngoại 
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, khẳng 
định Chính phủ Thái Lan sẽ điều tra đến 
cùng một cách công khai, minh bạch vụ 
nổ súng vào ngư dân Việt Nam. 

 

 

Tàu cá Kiên Giang bị tàu vũ trang Thái 
Lan tấn công hôm 11-9 khiến ngư dân 
Ngô Văn Sinh thiệt mạng - Ảnh: Khoa 
Nam 

 
Ngày 21-9, ông Phạm Thành Nam, 

Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt 
Nam tại Thái Lan, đã gặp Thiếu tướng 
Apichart Suribunya, Cục trưởng Cục Đối 
ngoại Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tư 
lệnh Interpol Thái Lan, để trao đổi về vụ 
một số tàu cá của tỉnh Kiên Giang, Việt 
Nam bị tàu Thái Lan sử dụng vũ khí tấn 
công khiến một ngư dân Việt Nam thiệt 
mạng và hai ngư dân khác bị thương.  

Tại cuộc gặp, ông Phạm Thành 
Nam nêu quan ngại sâu sắc về vụ việc, 
phản đối phía Thái Lan đã sử dụng vũ 
lực, vi phạm luật pháp quốc tế; đề nghị 
Thái Lan sớm tiến hành điều tra, làm rõ 
trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những 
cá nhân liên quan, thông báo cho phía 
Việt Nam và bảo đảm không để xảy ra 
những vụ việc tương tự trong tương lai.  

Thiếu tướng Apichart cho biết, theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, 
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang hết 
sức nghiêm túc và tích cực điều tra vụ 
việc. 

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
Hoàng gia Thái Lan đang nghiên cứu 
báo cáo của Lực lượng cảnh sát biển, 
sau đó dự kiến sẽ thành lập một nhóm 
đặc trách để điều tra, xác minh vụ việc. 

Thiếu tướng Apichart khẳng định, 
Chính phủ Thái Lan sẽ điều tra vụ việc 
đến cùng một cách công khai, minh bạch 
và bảo đảm những cá nhân liên quan, 
nếu có tội, sẽ bị xét xử nghiêm khắc 
theo pháp luật, đồng thời thông tin tới 
Chính phủ Việt Nam về tiến trình và kết 
quả điều tra trong thời gian sớm nhất.  

Trước đó, ngày 17-9, Cục Lãnh sự 
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm 
chính thức yêu cầu Thái Lan xác minh và 
có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với 
những cá nhân liên quan theo đúng luật 
pháp Thái Lan. 

Cùng ngày 17-9, người phát ngôn 
Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã 
yêu cầu phía Thái Lan khẩn trương điều 
tra, xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm 
và xử lý những cá nhân liên quan, bồi 
thường thỏa đáng cho những thiệt hại 
về người và tài sản của ngư dân Việt 
Nam, không để xảy ra những vụ việc 
tương tự, tránh để ảnh hưởng đến quan 
hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái 
Lan. 
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Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng dặn dò các 
em học sinh được tuyển chọn đi học tại 
Việt Nam.  

 
Chiều 8-10, tại Đại sứ quán Việt 

Nam tại Lào, 30 em học sinh Việt kiều 
trên khắp đất nước Lào đã được nhận 
quyết định của Bộ Giáo dục và Thể 
thao Lào cử đi học đại học và trên đại 
học tại Việt Nam. Đây là chương trình 
của Chính phủ Việt Nam dành cho 
con em Việt kiều năm 2015. 

 
Dự lễ trao học bổng có lãnh đạo 

Tổng hội Người Việt Nam tại Lào; Hội 
Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn; đại 
diện các cơ quan Việt Nam tại Lào và 
các bậc phụ huynh. 

Trong không khí trang trọng và ấm 
áp của buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào 
Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định 
và ân cần dặn dò các cháu Việt kiều 
nhận học bổng đi học tại Việt Nam phát 
huy truyền thống hiếu học của người 
Việt Nam, cố gắng học chăm, học giỏi 
xứng đáng với công lao của cha mẹ và 
không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo 
và nhân dân hai nước cũng như của 
cộng đồng người Việt tại Lào, để sau 
này khi ra trường có nhiều cơ hội góp 
phần xây dựng đất nước Lào và vun đắp 
mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam ngày càng bền vững. 

Em Đa-la-mon Phênh-khăm-may, 
tên Việt là Nguyễn Ngọc Mai, thay mặt 
học sinh Việt kiều được trao học bổng, 

trong xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc đến các cấp lãnh đạo hai nước Việt 
Nam và Lào, hứa sẽ cố gắng học tập 
giỏi, trau dồi đạo đức tốt để trở thành 
những công dân có ích, góp phần xây 
dựng đất nước Lào ngày càng giàu 
mạnh, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị 
Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời 
bền vững. 

Hợp tác về giáo dục và phát triển 
nguồn nhân lực giữa hai nước Việt Nam 
và Lào, trong đó có công tác triển khai 
học bổng của Chính phủ Việt Nam, luôn 
nhận được sự quan tâm sâu sắc của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành giáo 
dục của hai nước cũng như sự chăm lo 
trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam tại 
Lào. 

Đại sứ quán đã thành lập Ban 
Tuyển sinh xét tuyển công khai, khách 
quan và minh bạch, được cộng đồng 
Việt kiều tán thành, như lời phát biểu tại 
buổi lễ của ông Nguyễn Duy Trung, Chủ 
tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Lào: 
“Xin cảm ơn Đảng, Chính phủ hai nước 
và Đại sứ quán quan tâm đến cộng đồng 
người Việt tại Lào đã tạo điều kiện thuận 
lợi, giúp đỡ tuyển chọn chính xác con 
em có tài, có đức của cộng đồng đi học 
tập tại Việt Nam theo diện học bổng của 
Chính phủ Việt Nam”. 

Năm 2005, chỉ có năm suất học 
bổng của Chính phủ cấp cho con em 
Việt kiều tại Lào; năm 2014, tuyển chọn 
được 27 em và năm 2015 này, 30 em 
(27 em học Đại học và ba em học Cao 
học). Các suất học bổng đã đến được 
với các em học sinh Việt kiều xứng đáng 
nhất, góp phần tăng cường đoàn kết 
trong cộng đồng và vun đắp cho quan hệ 
hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt 
và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, 
Lào – Việt Nam. 
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