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Hội Việt - Mỹ TW đang chuẩn bị tích cực cho Đại
hội toàn quốc lần thứ IV. Từ ngày tổ chức tiền
thân là “Việt - Mỹ Thân hữu Hội” được thành lập
đến nay đã hơn 75 năm. Đó là một quá trình lịch
sử thể hiện sự mong muốn và hoạt động không
mệt mỏi của Việt Nam để xây dựng một mối
quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa nhân dân
hai nước. Ngay trong những năm chiến tranh,
các nỗ lực đó đã không ngừng nghỉ thông qua Ủy
ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Mỹ, mà nhờ
đó đã tạo nên một kỳ tích của ngoại giao Việt
Nam - hình thành trên thực tế Mặt trận của nhân
dân Mỹ và thế giới đoàn kết và ủng hộ Việt Nam
kháng chiến thắng lợi.
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Những ngày này, Hội Việt - Mỹ cùng cả nước
đang ở vào một thời điểm mốc của đất nước và
trước những biến động lớn của môi trường quốc
tế. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII
đã mở ra thời kỳ chiến lược trọng đại hướng tới
xây dựng một nước Việt Nam phát triển vào giữa
thế kỷ.
Cùng với toàn dân, các lực lượng và tổ chức đối
ngoại cần quán triệt sâu sắc và và ra sức tham
gia đóng góp vào thực hiện Nghị quyết của Đảng
trong thời vận hội lớn. Đại hội IV của Hội Việt - Mỹ
phải là mốc mới về nhận thức tình hình và quyết
tâm của toàn thể hội viên của Hội, một tổ chức
tiên phong về đối ngoại nhân dân với Mỹ để hòa
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quốc tế luôn mang tính chất cạnh tranh và thỏa
hiệp; chọn bạn hay là việc nhận ra đối tượng đấu
tranh vì vậy càng không dễ trong khi những thay
đổi lại rất nhanh chóng. Trong điều kiện đó củng
cố tư thế độc lập đi liền với chính sách năng động
và linh hoạt để thích ứng thật là quan trọng.

cùng với các lực lượng đối ngoại khác, phấn đấu
góp phần xứng đáng vào phát triển mặt trận mới
- Mặt trận huy động tối đa có thể các nguồn lực
từ bên ngoài cho xây dựng và bảo vệ đất nước
trước những thuận lợi nhưng cũng nhiều phức
tạp rất khác trước và lại còn rất khó dự báo.

CẦN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO HƠN NỮA

1. Chú thích
2. chú thích

Văn kiện Đại hội Đảng nhấn mạnh Ngoại giao có
vai trò tiên phong vì hòa bình và phát triển. Và
chính trên hai bình diện rộng lớn đó các thuận
lợi cũng như khó khăn đang hiện hữu mang tầm
bước ngoặt thời đại. Cuộc cách mạng 4.0 đang
tăng tốc hàng ngày với sự ứng dụng các thành
tựu KHCN hiện đại trong mọi lĩnh vực của đời
sống. Ngay với đại dịch Covid đang hoành hành,
con người vẫn đã từng bước tìm được cách chống
trả và thích ứng; đã tìm ra những phương thức
mới để bảo vệ sự sống, phát triển sản xuất, giao
lưu và hợp tác. Sức sản xuất của thế giới đang
chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn chính
nhờ cả hai cú huých ngược chiều nhau - KHCN
và Đại dịch, những khái niệm “sản xuất bất cứ
đâu”, “làm việc tại nhà”, “học tập suốt đời và
mọi nơi” v.v… đã trở nên thực tế. Những thành
quả phát triển bước đầu của cách mạng công
nghệ mới đang từng bước thay đổi đến cả lối
sống của con người vì những phương tiện sống,
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công cụ làm việc và cách thức hành động, nhất
là về sự liên hệ, tác động qua lại nhau trong xã
hội đã trở nên khác lạ; trong khi khoảng cách địa
lý càng giảm ý nghĩa, thời gian trở nên càng quý
giá hơn. Có người từng luyến tiếc về sự “bỏ lỡ”
thời cơ về phát triển của Việt Nam trong những
giai đoạn trước đây thì càng tin rằng, nếu lần này
nữa Việt Nam không nỗ lực tối đa, dân tộc ta sẽ bị
bỏ lại càng rất xa trong tiến trình phát triển của
nhân loại. Đất nước không lớn mạnh được thì đối

ngoại cũng không “đánh chuông” kêu to được như Cụ Hồ
từng ví von. Hơn nữa, đối ngoại giờ đây còn phải đóng góp
để làm những cái chuông thật to chứ không còn chỉ là người
đánh chuông nữa.
Nói về vị trí một nước trong quan hệ quốc tế hiện nay có thể
hình dung hệ thống đó là một mạng đa trung tâm, đa chủ
thể, đa đối tác, tùy thuộc và tác động qua lại nhau nhiều
tầng nấc; sự phân bố quyền lực và ảnh hưởng đan xen nhau,
không còn chủ yếu theo phe, khối, liên minh; các quan hệ

Khép lại vài điều về bối cảnh “tầm toàn cầu” như
vậy để bàn về công việc của Hội thì cần rất cụ
thể. Hy vọng Đại hội là dịp trao đổi những việc
làm phong phú và khả thi dù trước mắt mọi người
đang có phần chi phối bởi dịch bệnh. Mới đây, dù
không có nhiều cơ hội đón cử trực tiếp các đoàn
qua lại như thời gian trước, những hoạt động
của Hội đã bước đầu kịp thích ứng với tình hình
mới như tổ chức Tọa đàm trực tuyến với bạn bè
Mỹ; gia tăng sử dụng mạng để duy trì trao đổi
và tăng số lượng đối tác; chia sẻ những suy nghĩ
của hai bên về kinh nghiệm 25 năm bình thường
hóa quan hệ hai nước, hai nhân dân; về nguy cơ
môi trường sống; về hợp tác ở vùng Mekong, về
chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, về tiếp tục
khai thác nguồn lực cho khắc phục các hậu quả
chiến tranh… Cầu nối điện tử với bên ngoài của
Hội là Tạp chí Việt - Mỹ đang được “gia cố” hơn...
Hội đang cần nhiều sáng kiến, đề xuất chủ động
hơn nữa để mở rộng giao lưu, hợp tác với các
cách thức hiệu quả trong thời hội nhập.
Yêu cầu mới mẻ còn bởi quan hệ Việt - Mỹ đã
bước lên mức “Đối tác Toàn diện”. Mấy năm hoạt
động trong khuôn khổ này từ 2013 dù sao cũng
mới là bước đầu. Đại hội Đảng ta đã chủ trương
phát triển mạnh nền Ngoại giao toàn diện, có
nghĩa đẩy mạnh đối ngoại nhân dân được coi
trọng như các kênh ngoại giao khác. Theo đó,
không còn lĩnh vực nào mà hai nhân dân không

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập “Việt-Mỹ thân hữu Hội”, tiền thân của Hội Việt - Mỹ hiện nay (17/10/1945 - 17/10/2018)

Việt Mỹ | 15

ĐẠI HỘI IV HỘI VIỆT - MỸ

1. Chú thích
2. chú thích

thể hợp tác. Địa bàn và không gian quan hệ vì
vậy đã được mở rộng hơn bao giờ hết. Từ đây
nhu cầu đa dạng hóa các mối giao lưu giữa các
giới, tầng lớp và địa phương Việt - Mỹ lớn hơn
trước gấp bội. Trong khi chưa thể triển khai
thực hiện nhiều việc do đại dịch Covid cản trở,
thì đây lại là thời gian để chuẩn bị tốt các kế
hoạch. Chuẩn bị tốt là đã thành công hơn một
nửa, và cần bắt đầu từ việc đưa ra các ý tưởng
hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên
có yêu cầu như hợp tác về môi trường, nghiên
cứu và đẩy mạnh giao lưu công nghệ nuôi biển,
về giáo dục trực tuyến, giao lưu văn hóa qua
mạng v.v... Và quan trọng không kém là tìm
các phương thức mới thời “Covid-4.0” để triển
khai các ý tưởng đó. Hoạt động về hợp tác nhân
dân - nhân dân, Hội có điều kiện xây dựng mạng
lưới đối tác từ những đầu mối để tận dụng các
đề xuất của từng cá nhân, tổ chức tư nhân của
Mỹ, và từ từng hội viên, và người dân và tổ chức
trong nước. Sức sáng tạo trong xã hội, nhất là
từ doanh nghiệp, giới trẻ, các nhà khoa học và
hoạt động xã hội trên các vấn đề và cách thức
giao lưu, hợp tác là rất dồi dào, quan trọng là
Hội động viên và phối hợp hiệu quả. Internet đã
đưa đến một môi trường “mọi người và vạn vật
có thể kết nối, tác động qua lại” thì chính các
hoạt động của quan hệ dân gian đang có điều
kiện nảy nở nhiều nhất.
Và động lực cho các chương trình, dự án hợp
tác nhân dân trong thời gian tới phải là việc cả
hai phía tìm thấy “cùng có lợi”. Vì vậy công việc
tìm hiểu đối tác, hiểu lợi ích của bạn bè, từng
cá nhân và tổ chức, địa phương của Mỹ trong
quan hệ với Việt Nam là điều có tính cơ bản.
Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong hợp
tác với nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO), các
Quỹ, tổ chức và những người hoạt động nhân
đạo, từ thiện...thì việc nghiên cứu lợi ích đối tác
Mỹ về hợp tác phát triển càng cần được nhân
lên trong những năm tới.
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NHỮNG NĂM TỚI HỘI VIỆT - MỸ CẦN LÀM GÌ?

Nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế
xã hội của đất nước trong giai đoạn vận hội
mới trở thành chính trị cao nhất. Song đối với
nước ta, việc tiếp tục củng cố nền hòa bình,
an ninh bền vững, kể cả an ninh kinh tế, cũng
đang có nhiều thách thức khác trước. Tận
dụng và tránh những điều gì do các biến đổi
trong chính trị-ngoại giao, trong quan hệ quốc
tế nhằm mục tiêu đó vẫn là quá thiết thân. Đất
nước ta đã không thể có điều kiện phát triển
nhanh trong quá khứ do nhiều cuộc chiến
tranh. Những năm tới hòa bình, ổn định của
Việt Nam tiếp tục bị tác động phức tạp, nhiều
chiều từ các xu hướng phát triển ở khu vực và
thế giới, nhất là tiến trình liên kết và toàn cầu
hóa kinh tế, các thay đổi địa-chiến lược trong
quan hệ cạnh tranh và thỏa hiệp giữa các nước
lớn và các trung tâm của thế giới.

2

Với vai trò là một tổ chức đối ngoại nhân dân,
những năm tới Hội Viêt-Mỹ có thể góp gì cho thực
hiện nhiệm vụ quan trọng trên?
Các chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đối
ngoại nói chung và với Mỹ nói riêng đã được nhân
dân ta đồng tình, ủng hộ và thực hiện. Nhìn lại
lịch sử Đối ngoại nhân dân có thể nói những kinh
nghiệm của ta về vận động tình đoàn kết và sự
ủng hộ chính trị của nhân dân thế giới là nổi bật.
Lãnh tụ Hồ Chí Minh là vị Thánh của “ngoại giao
tâm công” để chiếm trái tim của con người. Từ
đây khi bước vào thời kỳ vận hội mới, việc tăng
cường tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân các
nước với Việt Nam không kém phần quan trọng.
Nhưng tình hình đã thay đổi sâu sắc mà nếu
không đổi mới tư duy về đối tác/đối tượng, về nội
dung tương tác và các phương cách mới tranh
thủ, tập họp lực lượng, chúng ta sẽ khó huy động
bạn bè rộng rãi. Thật khó cho việc giải các bài

toán về thúc đẩy hợp tác về phát triển hay cả về
các nỗ lực củng cố hòa bình và ổn định mà chỉ
dừng ở “tăng cường hữu nghị, hiểu biết”. Làm
sao để chúng ta có thêm nhiều tiếng nói ủng hộ
lập trường, chính sách của Việt Nam về giải quyết
tranh chấp ở Biển Đông, về tăng cường hợp tác đa
phương trên vấn đề Mekong; đồng tình ở mức cao
nhất có thể với các chính sách phát triển trong
nước của Việt Nam như xây dựng nhà nước pháp
quyền, xã hội dân chủ, tất cả vì người dân, và với
một chính sách đối ngoại độc lập, vì hòa bình và
phồn vinh chung? Trong khi gia tăng tính thuyết
phục của các lập luận trong tuyên truyền, trên lời
nói, thiết tưởng không thể quên việc trao đổi với
bạn bè, đối tác về các lợi ích song trùng, sự hợp
tác cùng có lợi trong tất cả các lĩnh vực. Với sự lớn
mạnh của đất nước, Việt Nam càng có điều kiện
đáp ứng những lợi ích tương tác của bạn bè trong
ngày càng nhiều lĩnh vực, vấn đề; các quan hệ
giao lưu hợp tác quốc tế nhờ đó càng có cơ sở để
phát triển bền vững. Qua các hoạt động quốc tế
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z Ambassador NGUYEN TAM CHIEN, President of Vietnam – USA Society

kênh nhân dân sự thể hiện Việt Nam là đối
tác tích cực và có trách nhiệm càng phong
phú, cụ thể và sinh động.
Có được tình hữu nghị và lòng tin sâu rộng
cộng với sự đem lại lợi ích cho nhau thì
tiếng nói ủng hộ Việt Nam của bạn bè, đối
tác gần xa không còn một chiều và càng
trọng lượng. So với thời Việt Nam kháng
chiến khi cuộc chiến đấu của đất nước ta
là “lương tri của nhân loại” thì nay đi vào
thời vận hội phát triển của Việt Nam, động
lực để gia tăng tình hữu nghị, lòng tin và
hợp tác nhất là về chính trị cần được dựa
thêm trên nền tảng lợi ích. Theo kênh quan
hệ dân gian, các lơi ích đó là rất cụ thể và
đa dạng.
Việt Nam đã giành được vị thế và uy tín
quốc tế cao như hiện nay-là vốn chính trị
to lớn của đất nước mà đối ngoại nói chung
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và đối ngoại nhân dân nói riêng cần triệt để phát huy.
Đằng sau thành quả đó là những nỗ lực to lớn và toàn
diện của nhân dân ta sau hơn 30 năm đổi mới, của sức
mạnh văn hóa và truyền thống Việt Nam. Sự vần xoay
của thời cuộc đã cho phép chúng ta tận dụng tốt vị thế
địa - chính trị trong quan hệ quốc tế, nâng tầm tiếng nói
và quan điểm của Việt Nam về các vấn đề hòa bình và
phát triển ở khu vực và toàn cầu. Lại nhớ sau ngày đất
nước ta giành thắng lợi vĩ đại năm 1975 trong cuộc “đọ
sức lịch sử”, cả thế giới đã vui mừng và ngưỡng mộ dân
tộc Việt Nam đến nhường nào.
Thời điểm tổ chức Đại hội IV Hội Việt - Mỹ thật quan
trọng, và mọi Hội viên đang cùng nỗ lực để Đại hội phát
huy cao độ những kinh nghiệm quý báu của đối ngoại,
nhất là đối ngoại nhân dân trong nhiều năm qua trong
việc xác định đúng các vấn đề và lĩnh vực hoạt động
trọng tâm cũng như tìm được các phương thức thực
hiện mới, đa dạng vừa cụ thể vừa phù hợp với điều kiện
mới, tham gia tạo dựng vận hội lớn của đất nước, tương
xứng với một hội hữu nghị lớn và lâu đời nhất n

T

hese days, the Vietnam - USA
Society is preparing for opening the
4th National Congress. It is more
than 75 years from the day that the
Vietnam - USA Society was born.
That is a historical process that has presented
Vietnam's desire and constant activities to
build a prolonged friendship relationship and
cooperation between two countries. Even in
the war years, the endeavors for keeping the
development of this relation have never been
stopped by Vietnam Committee for Solidarity
with the American people. And its consequence is
that created a miracle of Vietnamese diplomacy
- based on the reality of unifying and supporting
of American people and the world people for
Vietnam's fighting.

NEW CIRCUMSTANCE - NEW OPPORTUNITY

At this time, the Vietnam - USA Society and all
Vietnamese citizens are living in an important

turning point. The 13th National Congress of the
Vietnamese Communist Party has just ended,
opening a great strategic period towards building
a developed Vietnam in the middle of this century.
Together with all the Vietnamese people, the
diplomatic organizations need to thoroughly
grasp and make every effort to contribute to
the implementation of the Party's Resolutions
in the new circumstance. The 4th National
Congress of the Vietnam - USA Society must
be a new milestone in terms of awareness and
determination for all members. The Vietnam
- USA society must be a pioneer organization
on people-to-people diplomacy to join with
other foreign forces, striving to make a worthy
contribution to the country's development. It
also mobilizes as much as possible external
resources for building and defending the country
in the context of many different advantages and
disadvantages that are very difficult to predict.

Việt Mỹ | 19

ĐẠI HỘI IV HỘI VIỆT - MỸ

Chus thichs

The Party Congress's instruments emphasized that
diplomacy plays a pioneering role in the country's
peace and development. In these two large fields, there
are both advantages and disadvantages to coexist
as marking a turning-point in this age. Revolution
4.0 has been quickly developing with applying the
modern scientific and technological achievements in
all fields of life. Even with the raging Covid epidemic,
people have gradually found a way to fight back
and adapt; have determined new ways to protect
our life, to develope production, and cooperate in
working. Recently, the world's productivity level is
moving to a higher stage of development thanks to
both opposing pushes - Science and Technology,
and Pandemic, so the slogans including "produce
anywhere", "work from home", "Lifelong learning and
everywhere" become real. The initial achievements of
the new technological revolution have been gradually
changing people's lifestyles because of changing
living means, working tools, and the way of action,
especially in terms of communication and mutual
impact between people that have become different in
society. While the more significant the geographical
distance decreases, the more value of time increases.
Some people who regretted that Vietnam missed the
country's developing opportunities in the previous
periods, they warn that, in this time, if Vietnam does
not give our best efforts, the nation will be left behind
very far in the process of humanity's development. If
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the domestic country could not be strong, the foreign
relations could not "ring the bell" as loudly as Uncle
Ho used to say. Also, foreign affairs recently, have to
contribute to making "big bells", not just try to be the
person who tinkles the bell.
Talking about the status of a certain nation in
international relations today, it is possible to imagine
that this system is a multi-center network, multi-subject,
multi-partner, depending on mutually, and interplaying
by many levels. The distribution of power and influence
are intertwined, no longer mainly depending on political
factions, bloc, and alliances. These international
relations always exist in competitive and compromising
models. Being a friend or finding who is opposing the
targets, therefore, is not easy in a world that changes
very quickly. Thus, in these conditions, it is important to
strengthen the nation's independent posture coupled
with dynamic and flexible policies to adapt.

MORE PROACTIVE, MORE CREATIVE

We can consider some common issues in such a
“global” context, however, the work of the Vietnam USA Society should be discussed in detail. Hopefully,
Congress is a chance to exchange possible matters
even though in the short term everyone is somewhat
affected by the epidemic. Recently, although there are
not many opportunities to directly send delegations to
and from the previous time, the Society's activities have

Magazine, has been "Reinforced", for sure. The Society
has needed more initiatives and proposals to be more
proactive to expand exchanges and cooperation in
effective ways in the integration period.

Chus thichs

initially been timely adapted to the new circumstance
such as organizing online seminars with American
friends, increasing the use of the network to maintain
exchanges to increase the number of partners, sharing
the two sides' viewpoints of the 25-year experience of
normalizing relations between the two governments
and the people of two countries; cooperating on issues
related to environmental risks, dealing with issues of
the Mekong region, Vietnam's sovereignty in the East
Sea, and continuing to exploit resources for overcoming
the consequences of war. The Vietnam - USA Society's
electronic bridge with the outside world - the Vietnam-US

The new requirement is essential because the
Vietnam - US relationship has reached the level of
the "Comprehensive Partnership". The activities in a
collaborative frame have just been in the beginning
period since 2013. In the party Congress, we have
advocated the strong development of comprehensive
diplomacy. It means that promoting people-topeople diplomacy is as important as other diplomatic
channels. Thus, from now on, there is no longer any
area where the people of the two countries cannot
cooperate. Geographical areas and spiritual space
of this relationship have been expanded than ever
before. The need to diversify the exchanges between
Vietnam - American circles, classes, and areas, from
here on, is much larger than before.
While it is not yet possible to do many things because
of the covid-19 pandemic, we have more time to
prepare well for many other plans. Being careful
in preparing these missions means that we get
more than half success. And we should start with
collaborative ideas in both countries' priority areas,
including environment, research, and fostering
technological exchanges of marine farming, online
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education, and cultural exchange, etc. The
important thing is that to find new ways of
implementing those ideas in the “Covid-4.0”
era. Based on people-people cooperation,
the Vietnam - USA society has the conditions
for building a partner network from the focal
points, and it helps us to take advantage of the
proposals of the United State's individuals and
private organizations as well as cooperative
ideas of our country's member, people and
organization. The people's creativity in
society, especially from businesses, young
people, scientists, and social activities about
communicative and cooperative mechanisms
is very abundant. However, the important
thing is the Association's encouragement and
coordination for these activities. If the internet
has created an environment where "people
and things can be connected and interacted",
folk relations and activities have been also
lived in the most flourishing conditions.

NOT JUST AN "AIMING AT MEN'S HEARTS" DIPLOMACY

Our Party and State's policies on foreign affairs in general and the
relation to the US in particular, have reached a consensus in the
country and have been supported and implemented by all Vietnamese
people. Looking back on the history of people-to-people diplomacy,
we can say that our experiences in mobilizing the world people's
political support are an outstanding achievement in which president
Ho Chi Minh was a genius in "aiming at men's hearts" diplomacy.
Thus, in the new period, it is no less important to strengthen other
countries' solidarity and support for Vietnam.
However, the situation has changed so dramatically that if we do not
renew our minds about the partners/objects, interactive content,
and ways for gathering forces, it will be difficult to mobilize friends'
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1. Chú thích
2. chú thích
3. chú thích

Also, the driving force for the people-topeople cooperative programs and projects
in the coming time must be based on that
"mutually beneficial" for both sides. Therefore,
it is fundamental to understand the interest
of the US partners as well as the US friends,
individuals, organizations and localities.
Vietnam has a lot of experience in cooperation
with many non-governmental organizations
(NGOs), foundations, humanitarian and
charitable activists, so, the research on the US
partner's interests for developing cooperation
should be multiplied in the coming years.
Contributing
to
the
socio-economic
development of the nation in new
circumstances is the Vietnam - USA Society's
highest political mission. However, for our
country, the continued consolidation of peace,
sustainable security, and economic security
are also facing many challenges that differ
from before. Taking advantage and avoiding
issues that may happen because of changes in
domestic politics-diplomacy and international
relations to gain those purposes are still a
significant task. Our country could not have
the conditions for rapid development in the
past due to many wars. Vietnam's peace
and stability, in coming years, will continue

based on mutual benefit in all fields. Paralleled with the
country's growth, Vietnam has increasingly been able
to satisfy friends' interests in many fields and issues,
thus, the international exchange and cooperation
have more and more foundations for sustainable
development. Through international activities, peopleto-people diplomacy shows lively that Vietnam is an
active and responsible partner.

to be affected complicatedly and multidimensionally by different
developmental trends in the region and the world, especially the
process of economic integration and globalization, and changes of
geopolitics in competitive and compromised relations between the
big countries and the world's centers.

1
2

supports in the world. This reality will lead to happen
difficult situations in dealing with issues related to
the promotion of developed cooperation or efforts
to consolidate peace and stability but just stop at
"strengthening friendship and understanding". How do
we have more supporting voices for Vietnam's stance
and policies on disputed settlement in the East Sea, on
strengthening multilateral cooperation in the Mekong
issue; agreeing as much as possible with Vietnam's
domestic policies including building the laws and a
democratic society that is all for the sake of people,
and agreeing with an independent foreign policy for
common peace and prosperity? While increasing the
arguments and speech's persuasion in propaganda, it
is impossible to forget to exchange with friends and
partners about parallel benefits, and the cooperation

With a profound friendship are created, trust is built,
and benefits are combined mutually, the friends'
and partners' voices for supporting Vietnam are no
longer one-sided, but even more weighty. Looking
back to the period of the Vietnam war, if our country's
fighting at that time was considered "the conscience of
humanity", it is now, in Vietnam's new developmental
context, the driving force to increase friendship, trust,
and cooperation, especially, on politics, should be
based on interests. Basing on the foundation of people–
to–people relations, those benefits will become very
specific and various.
Vietnam has currently reached a significant position in
the international community as a result of the country's
huge political achievements that foreign affairs in
general and people-to-people diplomacy in particular
were built. Thus, we need to be radically promoted in
the next time. The foundation of these achievements
is all Vietnamese people's great and comprehensive
efforts during more than 30 years of renewal, and
the strength of Vietnamese traditional culture. The
changes of times and situations have allowed us to take
advantage of our geopolitical position in international
relations, raising Vietnam's voice and perspective on
dealing with the peaceful and developmental issues in
regions and the world. This also reminds us about the
days after the great victory in a "historic competition"
in 1975, there was so much admiration that the people
in the world gave Vietnam.
The time for holding the 4th national Congress of
the Vietnam-USA Society is coming and also very
important. All members have been working together to
promote valuable foreign experiences in foreign affairs,
especially the people-to - people diplomacy over the
years, including identifying crucial issues, key activities,
finding new and diversified modes of implementation
that are both specific and suitable to new conditions,
and participating in building great national events,
worthy of the oldest and largest friendship association
of Vietnam n
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PHỤC HỒI KINH TẾ

BÁO MỸ
VIẾT VỀ NHỮNG
NGƯỜI ĐƯỢC KỲ VỌNG
SẼ ĐƯA VIỆT NAM
LÊN KỶ NGUYÊN
PHÁT TRIỂN MỚI

Tờ Bloomberg của Mỹ những ngày đầu tháng 4 đã
đăng tải nhận định của ông Peter Mumford, người
đứng đầu công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia
Group rằng, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ
cần tiến hành những cải cách kinh tế theo yêu
cầu các thỏa thuận thương mại mới và giải quyết
nút thắt trong lĩnh vực sản xuất trong khi cần cải
thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có đảm bảo năng
lượng đáng tin cậy. Chính phủ cũng sẽ đối phó với
tình trạng ô nhiễm ngày càng gây lo ngại. Các ưu
tiên chính còn bao gồm hợp tác với chính quyền
Tổng thống Mỹ Joe Biden để giải quyết căng
thẳng xung quanh thương mại và tiền tệ.
Ông Furudate Seiki, Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban
Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt
Nam cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide
Suga là một trong những nhà lãnh đạo thế giới
đầu tiên đến chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh
Chính. “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng trên cương
vị Thủ tướng, ông ấy sẽ có những đóng góp to lớn

hơn nữa cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng
song phương giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chúng
tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa
trong năm 2023 để kỷ niệm 50 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao giữa hai nước”, ông Yoshihide
Suga nói.
Bên cạnh công tác đối ngoại, các chuyên gia và
hãng thông tấn nước ngoài dự đoán với chính
phủ mới do ông Phạm Minh Chính lãnh đạo, Việt
Nam sẽ gặt hái nhiều thành tựu trong các lĩnh vực
quan trọng khác, bao gồm khôi phục nền kinh tế,
chuyển đổi số và kiểm soát đại dịch thông qua
quyết tâm mạnh mẽ và các sáng kiến hiệu quả
của các nhà lãnh đạo.
Hãng AP viết: “Ông Phạm Minh Chính từng đảm
nhiệm nhiều chức vụ trong Bộ Công an trước khi
được chọn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông
được ghi nhận là người giúp phát triển kinh tế tỉnh
nhà thông qua cải cách hành chính".

z ĐỨC BẢO (Theo USnews)

ĐÓ LÀ TIÊU ĐỀ CỦA BÀI BÁO CỦA TỜ
U.S NEWS ĐĂNG TẢI GẦN ĐÂY. NHIỀU
QUAN CHỨC, CHUYÊN GIA VÀ HÃNG
THÔNG TẤN NƯỚC NGOÀI ĐÃ NHẬN XÉT
RẰNG TÂN THỦ TƯỚNG CỦA VIỆT NAM
PHẠM MINH CHÍNH LÀ MỘT NGƯỜI CÓ
NHIỀU SÁNG KIẾN LỚN, VÀ CÁC NHÀ
LÃNH ĐẠO KHÁC ĐƯỢC KỲ VỌNG SẼ
DẪN DẮT ĐẤT NƯỚC HƯỚNG TỚI KỶ
NGUYÊN MỚI, NGUỒN PHÁT TRIỂN MỚI
VỚI THÀNH TỰU KHÔI PHỤC KINH TẾ,
KIỂM SOÁT ĐẠI DỊCH, CHUYỂN ĐỔI SỐ
VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI.
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thành một trong những quốc gia thành
công nhất trên thế giới. Có rất ít câu
chuyện thành công trên thế giới và kết
quả là nền kinh tế của đất nước đã tăng
trưởng 2,9% vào năm ngoái.

Tờ Asia News của Iran cũng đăng một
bài báo với tiêu đề "Chính phủ mới được
kỳ vọng sẽ dẫn dắt Việt Nam đến một
kỷ nguyên phát triển mới". Bài báo viết:
“Ông Phạm Minh Chính, với tư cách là
Thủ tướng, sẽ phụ trách việc triển khai
thực tế các kế hoạch phát triển của Việt
Nam trong ít nhất 5 năm tới. Chính phủ
mới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức
phía trước và ông Phạm Minh Chính được
kỳ vọng sẽ thúc đẩy những cải cách táo
bạo mà Việt Nam cần để đạt được các mục
tiêu phát triển của mình”.
Trọng tâm sẽ là việc ông Phạm Minh
Chính chèo lái đất nước như thế nào để
đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đã
đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 13. Nguyên
là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư
Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Công
thương, ông Phạm Minh Chính là người có
nhiều kinh nghiệm quản lý ở Trung ương
và địa phương.
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Ông Phạm Minh Chính được biết đến là
người có nhiều sáng kiến kinh nghiệm.
Trong thời gian ở Quảng Ninh, từ năm
2011 đến năm 2015, ông đã chứng kiến
sự chuyển mình của kinh tế địa phương
thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng
chất lượng cao, phát triển ngành du
lịch, đa dạng hóa các thành phần kinh tế
chuyển từ khai thác than sang các ngành
sản xuất khác.

KIỂM SOÁT ĐẠI DỊCH

Asia News cũng cho rằng, một thử thách
lớn khác đối với ông Phạm Minh Chính và
chính phủ của ông là đảm bảo tăng trưởng
kinh tế cao trong bối cảnh toàn cầu có
nhiều biến động do đại dịch Covid-19 gây
ra có thể làm gián đoạn sự phát triển của
Việt Nam.
“Trong khi đại dịch tàn phá dân số và
nền kinh tế của các nước giàu hơn, Việt
Nam đã ngăn chặn hiệu quả Covid-19, trở

Việt Nam đang trên con đường phục
hồi kinh tế dù có đại dịch. Chính phủ
của ông Phạm Minh Chính được kỳ
vọng sẽ có những ưu đãi đặc biệt
nhằm tạo môi trường xứng đáng để
thu hút những nhân tài tốt nhất và
sáng giá nhất, đồng thời đẩy nhanh
cải cách thể chế theo mô hình chính
phủ kiến tạo.
"Các ưu tiên trước mắt của ông Chính
là đánh bại đại dịch Covid-19 và khởi
động phục hồi nền kinh tế", tờ Nikkei
của Nhật dẫn lời giáo sư Carl Thayer
thuộc Đại học New South Wales
nhận định. "Các nhà phân tích cho
rằng ông Chính trở thành Thủ tướng
phù hợp với việc Hà Nội sẽ tiếp tục
đẩy mạnh chống tham nhũng, một
sáng kiến chủ chốt của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng trong hai nhiệm
kỳ qua", Nikkei nêu.
Chuyên gia kinh tế Daniel Mueller ở
Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á - Thái
Bình Dương của Đức nhận định: “ Tân
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân
Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
đều hướng tới kết quả thực tế. Ông
Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục công
việc của người tiền nhiệm nhằm tinh

gọn bộ máy chính quyền để đạt hiệu
quả cao hơn, cũng như đẩy nhanh
quá trình công nghiệp hóa, số hóa
để có năng suất lao động cao hơn và
chi phí hành chính thấp hơn”.
Báo The Washington Times đầu
tháng 4 cũng có bài viết nhấn mạnh
những thành tựu mà Việt Nam đạt
được gắn liền với sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam cùng bộ
máy lãnh đạo nhà nước. Tờ báo đánh
giá Việt Nam đã thành công trong
việc kiện toàn các chức danh lãnh
đạo chủ chốt nhà nước. Tác giả bài
viết nêu rõ, Việt Nam đã có một quá
trình phát triển kinh tế đáng kinh

ngạc khi vươn lên trở thành một
trong những nền kinh tế phát triển
nhanh nhất trong hai thập kỷ qua.
Để có được thành tựu này trước hết là
do thể chế lãnh đạo tại Việt Nam. Dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt
Nam đã có được sự ổn định về mặt
chính trị, tạo đà cho sự tăng trưởng,
phát triển kinh tế cũng như tạo nên
sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước
ngoài. Việt Nam có một bộ máy lãnh
đạo có tâm và có tầm. Trước hết phải
kể tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
với chiến dịch chống tham nhũng
mạnh mẽ, qua đó đã tạo niềm tin cho
người dân Việt Nam.

Việt Mỹ | 27

ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN

TỪ CHỖ LÀ TÂM DỊCH THẾ GIỚI, NƯỚC
MỸ ĐANG DẦN MỞ CỬA LẠI NHỜ
TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG
VACCINE NGỪA TRÊN DIỆN RỘNG
RẤT HIỆU QUẢ, THẮP SÁNG HY VỌNG
ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG XÃ HỘI. MỸ
ĐANG DẦN NỚI LỎNG CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG DỊCH COVID-19.

TỪ TÂM DỊCH TRỞ VỀ CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG MỚI

Từng là tâm dịch
thế giới, sau chiến dịch
tiêm chủng thành công,
nước Mỹ giờ ra sao?
z HỮU CƯỜNG
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Nếu tính theo số liệu thì Mỹ vẫn là nước bị dịch
hoành hành nặng nhất thế giới. Nhìn lại đỉnh dịch
hồi đầu năm nay, đã có ngày Mỹ phát hiện trên dưới
300.000 ca nhiễm mới, hay ghi nhận hơn 5.000 ca
tử vong vì COVID-19 trong chỉ 24 giờ. Tuy nhiên,
một tháng qua, số ca nhiễm mới theo ngày đều
không vượt quá 50.000, trong khi số ca tử vong mới
có lúc giảm xuống gần mức 100.
Thế giới hẳn chưa quên hình ảnh một nước Mỹ gần
như bị đại dịch Covid-19 quật ngã: bệnh viện quá
tải, nhân viên y tế kiệt sức, thiếu thốn trang thiết
bị, người dân mệt mỏi xuất hiện đầy trên trang
nhất của các hãng thông tấn quốc tế. Vào tháng
11/2020, nước Mỹ liên tục ghi nhận những ngày
xuất hiện hàng trăm nghìn ca mắc mới, đỉnh điểm
là hơn 310.000 bệnh nhân và gần 4.500 ca tử vong
trong 24 giờ.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, nhờ
chiến dịch tiêm chủng thần tốc, tại nơi từng là “điểm
đen” của đại dịch, nước Mỹ đang dần mở cửa trở lại.
Ngày Tưởng niệm (Memorial Day – Chủ nhật cuối
của tháng 5) vừa qua, dân Mỹ được “thả ra” đi du

lịch, thăm viếng. Cuộc sống của người dân giờ đã bắt
đầu trở lại bình thường. Nhiều tiểu bang tuyên bố ai
đã tiêm đủ hai mũi vaccine thì không cần đeo khẩu
trang, trở lại trường học hoặc đi máy bay. Siêu thị,
nhà hàng gần như mở lại.
“Nước Mỹ đã sẵn sàng cất cánh” - Đó là câu nói
đầy lạc quan của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong
bài phát biểu phiên họp toàn thể Quốc hội Mỹ. "Giờ
đây, chỉ sau 100 ngày, tôi có thể nói với người dân cả
nước rằng: Nước Mỹ đang trên đà trở lại, biến nguy
cơ thành khả năng, khủng hoảng thành cơ hội, thất
bại thành sức mạnh", ông Biden chia sẻ, theo AFP.
Tờ New York Times đưa tin Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo,
tính đến ngày 4/6, khoảng 63% dân số Mỹ đã nhận
được ít nhất một liều vaccine Covid-19. Trong đó
khoảng 137,5 triệu người (chiếm 41% dân số) đã
tiêm đầy đủ các mũi vaccine theo khuyến cáo. Mỹ
cũng đang triển khai tiêm phòng vaccine cho trẻ
em từ 12 đến 15 tuổi để hiện thức hóa kế hoạch mở
cửa lại trường học. Theo cố vấn Y tế của Nhà Trắng,
Tiến sĩ Anthony Fauci, nếu 70-85% dân số Hoa Kỳ
được tiêm vaccine, khả năng sẽ đạt được miễn dịch
cộng đồng.
Những thành phố đìu hiu từng luôn vang vọng tiếng
còi xe cứu thương hàng đêm giờ bắt đầu sôi động
trở lại. Cuộc sống tại những bang từng chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất của làn sóng Covid-19 đang
dần phục hồi. Các chuyến bay chở khách du lịch
bắt đầu được lấp đầy. Trước đây khi lên máy bay,
phải đưa giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, giờ
thì chỉ cần đưa giấy chích ngừa đủ hai mũi vaccine
Covid-19. Những người Mỹ sau khi tiêm đủ 2 mũi
vaccine không bắt buộc phải đeo khẩu trang hay
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thực hiện giãn cách xã hội tại khu vực ngoài trời.
Họ chỉ phải đeo khẩu trang tại một số siêu thị
lớn, nhà hàng theo yêu cầu.
Trong tuần ở thành phố New York đường phố
bắt đầu đông đúc hơn, đã có lúc bắt đầu... kẹt xe.
Thời tiết bên này ấm áp, nắng đang rất đẹp nên
người dân trửo lại thói quen ra ngoài picnic, làm
BBQ giống như trước kia. Tại thành phố Illinois,
bang Chicago, chính quyền cho phép tụ tập đông
người, nhà hàng, quán bar đã mở cửa. Phòng gym
không còn đòi hỏi người tập phải đeo khẩu trang
nếu đã tiêm đủ 2 liều.

VACCINE LÀ CHÌA KHÓA CHỐNG DỊCH

Để đạt được thành quả này, Mỹ đã kết hợp các
biện pháp như yêu cầu người dân đeo khẩu
trang, giãn cách xã hội… và đặc biệt đẩy nhanh
chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, điều
được chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Mỹ,
TS Anthony Fauci coi là chìa khóa chống dịch.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
Mỹ (CDC) cho phép sử dụng 3 vaccine được
sản xuất trong nước, là sản phẩm của các hãng
dược Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson
& Johnson’s Janssen. CDC còn cấp phép và
khuyến khích tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ vị
thành niên từ 12 tuổi trở lên. Mọi nguòi có thể tự
chọn loại vaccine mà mình muốn tiêm.
Nhiều chính sách sáng tạo đã được triển khai
để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa
COVID-19. Các công ty đặt xe như Uber, Lyft
hay một số siêu thị đã tặng phiếu giảm giá cho
người đã tiêm vaccine, theo tờ The New York
Times. Người đi tiêm chủng ở nhiều bang như
Connecticut, Washington, New York… sẽ được
tặng một ly bia hoặc đồ uống miễn phí, phiếu
quà tặng hay nhiều phần quà nhỏ khác. Bang
California chi tới 116,5 triệu USD (hơn 2.680
tỷ đồng) cho chương trình khuyến khích tiêm
chủng. Kế hoạch này bao gồm 40 giải xổ số với
tổng giá trị 16,5 triệu USD (hơn 380 tỷ đồng)
và phiếu quà tặng 50 USD (hơn 1,15 triệu đồng)
cho 2 triệu người đầu tiên tiêm vaccine.
Tương tự, bang Ohio cũng treo giải xổ số để
khuyến khích người dân tiêm chủng và hôm 265, đã có người đầu tiên thắng giải 1 triệu USD
(hơn 23 tỉ đồng). Một học sinh tại bang này cũng
giành được học bổng toàn phần nhờ chương trình
khuyến khích tiêm chủng của bang. Theo thống
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Hiện nhiều văn phòng và cơ quan tại Mỹ chưa
mở cửa lại hết, các nhân viên vẫn làm việc tại
nhà là chính, chỉ phải đến cơ quan từ 1 đến 2
lần/tuần, đa phần làm việc online. Ở công sở
vẫn có sự thận trọng, nhân viên văn phòng
chia thành nhóm nhỏ và mỗi nhóm ngồi cách
xa nhau. Còn việc đến trường sẽ có thể diễn ra
vào tháng 9 tới. Các sinh viên tiếp tục học trực
tuyến trước khi các trường mở cửa trở lại đối
với người tiêm vaccine đầy đủ vào mùa thu này.

1
2

NỖ LỰC GIẢI BÀI TOÁN MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG

3

kê của CDC, tính đến ngày 6-6, Mỹ đã triển khai hơn
301,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Gần 139 triệu
người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 41,9% dân
số. Nhờ đẩy mạnh tiêm chủng, nhiều bang đã dần nới lỏng
các biện pháp phòng dịch khác.

MỘT NƯỚC MỸ HẬU COVID

Dù vậy, sự hồi phục luôn đi kèm với sự không chắc chắn về
những gì có thể tái diễn. CDC Mỹ tuy đã nới lỏng quy định
phòng dịch, những ám ảnh do Covid-19 gây ra không chỉ
thay đổi thói quen mà còn ảnh hưởng đến việc sinh hoạt
của hàng triệu người Mỹ. Mọi thứ đang dần dần chậm rãi
trở lại chứ chưa hoàn toàn bình thường như trước.
Vốn đã làm quen dần với việc đeo khẩu trang, hàng triệu
người tại Mỹ giờ đây tỏ ra nghi ngại khi không sử dụng
món đồ này. Người Mỹ từng phải làm quen với việc nhìn
nhau qua những chiếc khẩu trang, giữ khoảng cách an
toàn. Giờ đây họ có thể cởi khẩu trang và ôm nhau, nói
chuyện bình thường, và cũng không còn sợ hãi hay xa

cách như trước nữa nếu biết người ta đã tiêm vaccine.
Trước người Mỹ học cách đeo khẩu trang, còn bây giờ
họ lại phải làm quen với việc được hít thở thoải mái mà
không lo lắng về dịch bệnh. Tại nơi đông người, mọi người
vẫn đứng thành nhóm quen với nhau và đeo khẩu trang.
Những người không quen biết nhau khi gặp ngoài đường
vẫn đứng cách xa nhau, giống như một thói quen. Thang
máy bình thường sẽ chứa được khoảng 10 người, nay
người ta vẫn tự giác chỉ vào thang máy 5-6 người, cố đợi
chứ không cố tình chen vào, chỉ có người thân đi với nhau
chứ tuyệt đối không đi cùng người lạ. Tại các trung tâm
thương mại, chủ cửa hàng sẽ tính diện tích gian hàng và
mật độ khách vào cửa hàng để vẫn giữ khoảng cách an
toàn. Khi đủ người, họ chặn cửa, chờ có khách ra thì mới
cho vào tiếp. Khi đi du lịch hay các nơi công cộng, người
dân vẫn giữ thói quen giãn cách. Ở những nơi được phép tổ
chức sự kiện người ta vẫn chia khách làm hai khu theo khu
đã tiêm và chưa tiêm vaccine, mỗi người tham dự cũng
phải ngồi cách nhau 1 ghế.

Mỹ đang hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng
đồng, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thống
nhất ít nhất bao nhiêu phần trăm dân số cần
được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ban đầu,
nhiều chuyên gia cho rằng cần 60% - 70%
dân số được tiêm chủng nhưng quan điểm
này đang bị lung lay. Nhiều nhà khoa học như
Tiến sĩ Ali Mokdad đến từ Đại học Washington
(Mỹ) cho rằng cần ít nhất 80% - 85% dân số
Mỹ được tiêm vaccine để đạt được miễn dịch
cộng đồng, theo chuyên trang y tế Medscape.
Đầu tháng 5, theo nhận định của nhiều nhà
dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ về miễn dịch cộng
đồng thì Washington không nên cứng nhắc với
khái niệm miễn dịch cộng đồng mà thay vào
đó cần duy trì các chiến dịch tiêm chủng để
COVID-19 trở thành “một mối đe dọa có thể
kiểm soát được”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu 70%
người trưởng thành được tiêm vaccine trước
ngày 4/7/2021 nhưng mục tiêu trên có vẻ khó
đạt được. Dù dự báo lạc quan hơn ông Mokdad,
CDC cho rằng phải đến tháng 10, Mỹ mới đạt tỷ
lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 như ông Biden
yêu cầu. Trong khi đó, ông Mokdad cho rằng
kịch bản khả quan nhất là chỉ 50% - 60% dân
số Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước
mùa đông năm nay. Một trong những lý do là
vì CDC chưa phê duyệt vaccine cho trẻ dưới
12 tuổi (chiếm khoảng 15% dân số Mỹ) và các
khảo sát cho thấy 30% người dân Mỹ vẫn phản
đối vaccine.

Việt Mỹ | 31

ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN

Ô

ng
Marc
Evans
Knapper, một người
có thâm niên là
thành viên Bộ Ngoại
giao cấp cao ở châu
Á, được Tổng thống Biden đề cử
làm Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam.
Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại,
ông Knapper từng giữ chức Đại biện
Lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Hàn
Quốc và Nhật Bản, cùng vị trí trong
ban lãnh đạo của Đại sứ quán Mỹ tại
Iraq. Bên cạnh đó, ông từng là Giám
đốc Văn phòng Các vấn đề Ấn Độ
và Giám đốc Văn phòng Các vấn đề
Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ông Marc Knapper tốt nghiệp hệ cử
nhân ngành khoa học xã hội của Đại
học Princeton (Mỹ) và có bằng Thạc
sĩ của Trường Cao đẳng Chiến tranh
Quân đội Mỹ. Ông đã giành được
nhiều giải thưởng và vinh danh từ Bộ
ngoại giao Mỹ. Trong sự nghiệp ngoại
giao của mình, ông Marc Knapper
từng có thời gian đảm nhiệm cương
vị Trưởng Phòng chính trị của Đại sứ

Tổng thống
Joe Biden đề cử
đại sứ Mỹ
tại Việt Nam
z TRẦN VIỆT
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THEO THÔNG BÁO CHÍNH
THỨC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI
TRÊN TRANG WEB CỦA
NHÀ TRẮNG, TỔNG THỐNG
JOE BIDEN ĐÃ CÔNG BỐ
ĐỀ CỬ 9 NHÀ NGOẠI GIAO
LÀM ĐẠI SỨ CỦA MỸ TẠI
MỘT SỐ NƯỚC CHÂU PHI VÀ
CHÂU Á, TRONG ĐÓ TỔNG
THỐNG MỸ JOE BIDEN ĐÃ
ĐỀ CỬ ÔNG MARC EVANS
KNAPPER, MỘT NHÀ NGOẠI
GIAO KỲ CỰU, LÀM TÂN ĐẠI
SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM.

quán Mỹ tại Hà Nội từ năm 2004 đến
năm 2007. Ông Marc Knapper từng
nhận Bằng khen của Tổng thống Mỹ
và Bằng khen của Ngoại trưởng Mỹ
vì thành tích xuất sắc, vinh dự cao
nhất dành cho một nhà ngoại giao
Mỹ. Đồng thời, ông cũng từng được
Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh là “Nhà
Ngôn ngữ học của năm” - ông có thể
nói được tiếng Hàn, tiếng Nhật và
tiếng Việt.
Đặc biệt, ông Knapper có cha là
quân nhân Mỹ từng tham chiến tại
Việt Nam. Trong nhiệm kỳ ông Marc
Knapper phục vụ tại Việt Nam, cha
ông đã từng thăm Việt Nam ba lần.
Là người hoàn toàn ủng hộ phát
triển quan hệ Mỹ-Việt, trước khi
qua đời, cha ông từng bày tỏ mong
muốn tinh thần hòa giải được thể
hiện hơn nữa trong quan hệ giữa hai
nước. Ông Knapper là người có thiện
cảm với Việt Nam, ủng hộ quan hệ
Việt-Mỹ. Ông có thể nói tiếng Việt
và yêu thích văn hóa, ẩm thực của
Việt Nam.

Ông Knapper là người có thiện cảm với Việt Nam,
ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ. Ông có thể nói tiếng Việt
và yêu thích văn hóa, ẩm thực của Việt Nam.

Khi được Thuợng viện thông
qua, ông Marc Knapper sẽ chính
thức trở thành Đại sứ thứ 8 của
Mỹ tại Việt Nam. Trong nhiệm
kỳ của mình trong ba năm qua,
Kritenbrink nhấn mạnh tầm quan
trọng đặc biệt của di sản chiến
tranh để đạt được tiến bộ vượt
bậc trong việc giải quyết các vấn
đề liên quan đến dioxin, vật liệu
chưa nổ (UXO), người khuyết tật,
tìm kiếm và quy tập hài cốt người
Việt Nam mất tích trong các chiến
sĩ hành động. Việt Nam và Hoa
Kỳ đã ký kết một số thỏa thuận
thương mại trị giá hàng chục tỷ
đô la, đưa Hoa Kỳ trở thành đối
tác thương mại lớn nhất của Việt
Nam và là nhà đầu tư lớn thứ 11.
Đại sứ sắp mãn nhiệm Kritenbrink
hiện cũng được Tổng thống Biden
đề cử vào vị trí Trợ lý phụ trách
vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương
của Ngoại trưởng Mỹ.
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US President Joe Biden
nominates expert on Asia as
ambassador to Vietnam

East Asian and Pacific Affairs at the
Department of State, will succeed
Daniel J. Kritenbrink. Prior to this
position, Knapper worked in the US
embassies in South Korea, Japan,
and Iraq for years. Between 2004
and 2007, he served as political
affairs counselor at the US embassy
in Hanoi. Knapper demonstrated
his proficiency in Japanese, Korean
and Vietnamese. The outgoing
ambassador Kritenbrink is on the
list of nominees for the Assistant
Secretary of State for East Asian
and Pacific Affairs.

z TRAN VIET

US PRESIDENT JOE BIDEN HAS NOMINATED MARC EVANS
KNAPPER, WHO SERVES AS SENIOR FOREIGN SERVICE MEMBER IN
ASIA FOR YEARS, AS NEW AMBASSADOR TO VIETNAM, THE WHITE
HOUSE REPORTED.

M

arc Evans Knapper,
currently serves as
the Deputy Assistant
Secretary for Japan
and Korea in the
Bureau of East Asian and Pacific
Affairs at the Department of State, will
succeed Daniel J. Kritenbrink. Prior to
this position, Knapper worked in the
US embassies in South Korea, Japan,
and Iraq for years. Between 2004 and
2007, he served as political affairs
counselor at the US embassy in Hanoi.
US President Joe Biden has nominated
Marc Evans Knapper, who serves as
Senior Foreign Service member in
Asia for years, as new ambassador to
Vietnam, the White House reported.
Marc Evans Knapper, currently serves
as the Deputy Assistant Secretary
for Japan and Korea in the Bureau of
East Asian and Pacific Affairs at the
Department of State, will succeed
Daniel J. Kritenbrink. Prior to this
position, Knapper worked in the US
embassies in South Korea, Japan,
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and Iraq for years. Between 2004 and
2007, he served as political affairs
counselor at the US embassy in Hanoi.
Knapper demonstrated his proficiency
in Japanese, Korean and Vietnamese.
The outgoing ambassador Kritenbrink
is on the list of nominees for the
Assistant Secretary of State for East
Asian and Pacific Affairs. During
his term over the last three years,
Kritenbrink has stressed special
importance on war legacies to make
great progress in solving issues relating
to dioxin, unexploded ordnance (UXO),
people with disabilities, search and
collect remains of Vietnamese missing
in action soldiers. Vietnam and the
US have signed a number of trade
deals worth dozens of billions dollars,
making the US is Vietnam’s largest
trading partner and the 11th biggest
investor.
Marc Evans Knapper, currently serves
as the Deputy Assistant Secretary
for Japan and Korea in the Bureau of

Vietnam and the US
have signed a number
of trade deals worth
dozens of billions
dollars, making the
US is Vietnam’s
largest trading partner
and the 11th biggest
investor.
During his term over the last three
years, Kritenbrink has stressed
special importance on war legacies
to make great progress in solving
issues relating to dioxin, unexploded
ordnance (UXO), people with
disabilities, search and collect
remains of Vietnamese missing in
action soldiers. Vietnam and the US
have signed a number of trade deals
worth dozens of billions dollars,
making the US is Vietnam’s largest
trading partner and the 11th biggest
investor.
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TƯ LIỆU SỰ KIỆN

ĐẠI HỌC
FULBRIGHT

TỪ MỘT TẦM NHÌN RỘNG LỚN
ĐẾN HIỆN THỰC SỐNG ĐỘNG
z DIỆU THANH
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NGÀY 24/6/2005,
CHỦ TỊCH ĐẠI HỌC
HARVARD, GIÁO
SƯ LAWRENCE H.
SUMMERS ĐÓN TIẾP
MỘT VỊ KHÁCH ĐẶC
BIỆT: THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
PHAN VĂN KHẢI.
CHUYẾN THĂM CHÍNH
THỨC HOA KỲ LẦN
ĐẦU TIÊN CỦA MỘT
NHÀ LÃNH ĐẠO CẤP
CAO VIỆT NAM KỂ TỪ
KHI HAI NƯỚC KẾT
THÚC CHIẾN TRANH
VÀ BÌNH THƯỜNG HOÁ
QUAN HỆ ĐÃ THU HÚT
SỰ CHÚ Ý CỦA DƯ
LUẬN QUỐC TẾ.

Đ

ại học Harvard là điểm đến quan trọng trong lịch trình của
Thủ tướng Phan Văn Khải bởi đây là một gạch nối trong hợp
tác giáo dục giữa hai nước. Chương trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright (FETP), một chương trình hợp tác giữa Trường
Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard và Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ trước khi hai nước bình thường
hoá quan hệ. Khởi nguồn với mục tiêu dạy những kiến thức cập nhật nhất
về kinh tế thị trường và quản lý cho các cán bộ nhà nước trong bối cảnh đất
nước bắt đầu mở cửa, cho đến khi đó, FETP đã giúp đào tạo hàng trăm cán
bộ quản lý cho các cơ quan chính phủ và địa phương ở Việt Nam.

TỪ MỘT TẦM NHÌN RỘNG LỚN…

Câu chuyện của Thủ tướng Phan Văn Khải với Chủ tịch Harvard Lawrence
H. Summers không dừng ở việc hợp tác đào tạo những học viên Việt Nam
theo chương trình trên. Thủ tướng chủ động đề cập một tầm nhìn rộng
lớn hơn, đó là đặt vấn đề nhờ Harvard, với kinh nghiệm và uy tín của một
trường đại học số một thế giới, sẽ giúp Việt Nam xây dựng một trường đại
học đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam, cho người Việt Nam.
Nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng và trên đà hội nhập quốc tế
của Việt Nam đang khát cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng một số
trường đại học trong nước, nhiều trường đã chưa đáp ứng được nhu cầu bức
thiết này. Trong bối cảnh, cho dù có đến hàng trăm trường đại học, nhưng
Việt Nam chưa có một trường đại học nào có chất lượng được công nhận ở
khu vực hay quốc tế.
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Giáo sư Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình
Việt Nam tại Đại học Harvard, người sáng lập
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và thu
xếp chuyến thăm Harvard cho ông Phan Văn Khải
khi ấy không thể ngờ rằng, cuộc gặp này chính là
khởi đầu cho hành trình xây dựng trường đại học
đẳng cấp quốc tế cho Việt Nam mà ông cùng các
cộng sự miệt mài theo đuổi suốt hơn một thập
niên. Vấn đề của Việt Nam, như Giáo sư Hoàng
Tụy từng chỉ ra, là Việt Nam luôn chỉ tự so sánh
với chính mình, từ khoa học, y dược đến mọi ngành
khác. Muốn trở nên xuất sắc thì anh phải kết nối
được và tự so sánh mình với thế giới”, Vallely kể.
Sau chuyến thăm, một nhóm đặc trách do ngài
Thomas Vallely dẫn đầu đã thực hiện các nghiên
cứu, phân tích quan trọng về việc làm thế nào để
Việt Nam có thể xây dựng được trường đại học
đẳng cấp quốc tế.
Bản báo cáo mang tên “Giáo dục Đại học – Cao
đẳng Việt Nam: Khủng hoảng và đối phó” của
nhóm tác giả Harvard ra đời năm 2009 không chỉ
mô tả thực trạng yếu kém và tụt hậu ngày càng
xa hơn của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam so
với khu vực, chỉ ra những căn nguyên dẫn tới cuộc
khủng hoảng này mà còn đưa ra những đề xuất cải
cách táo bạo. “Nếu không có cải cách khẩn cấp
và căn bản đối với hệ thống giáo dục đại học – cao
đẳng, Việt Nam sẽ không đạt được đúng mức tiềm
năng to lớn của mình”; báo cáo cảnh báo.
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Mặc dù cải cách quản lý sâu rộng là chìa khóa cho
việc cải thiện giáo dục đại học Việt Nam, nhưng
nhóm tác giả cũng thừa nhận rằng “đổi mới các
cơ sở giảng dạy ở bất cứ đâu đều là một quá trình
lâu dài”. Bởi vậy, Thomas Vallely và các cộng sự
đề xuất rằng: giáo dục đại học hoàn toàn mới mà
ngay từ khi bắt đầu đã phải có được sự quản lý tốt
ngay trong gien thể chế của mình. Một nỗ lực như
vậy sẽ có tác động mang tính biến đổi đối với giáo
dục đại học Việt Nam”.

Giảng dạy Kinh tế Fulbright, một thành viên nòng
cốt trong nhóm sáng lập Đại học Fulbright nhận xét.
Giống như Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
trước đó, Đại học Fulbright Việt Nam khi ấy có thể
xem như một thách thức mới với một hệ thống chủ
yếu được xây dựng trên nền tảng những trường đại
học công lập hiện có và những cơ sở tư thục vì lợi
nhuận, vốn bị trì kéo bởi cơ chế quản lý tập trung
hóa cao độ, thiếu trách nhiệm giải trình và động lực
cạnh tranh.

Vào thời điểm mà rất nhiều thứ khác ở Việt Nam
đang được nhìn nhận, đánh giá lại, bản đề suất
đó đã đem đến “cả sự hào hứng lẫn e ngại” khi
được đặt trên bàn của các nhà lãnh đạo Việt Nam,
ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Chương trình

Ý tưởng về một cơ sở giáo dục đại học có tự do học
thuật và cơ chế quản trị độc lập theo mô hình Mỹ,
do đó, được xem là táo bạo trong bối cảnh chính trị
- xã hội Việt Nam khi ấy. Suốt nhiều năm sau đó,
bằng các mối quan hệ thân thiết với chính giới ngoại
giao hai nước, đặc biệt cùng các bạn bè của ông là
Thượng nghị sĩ John Kerry - sau đó là Ngoại trưởng
Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John McCain cùng nhiều
cựu binh Mỹ, Thomas Vallely đã nỗ lực vận động để
ý tưởng xây dựng một đại học kiểu Mỹ ở Việt Nam
chính thức hiện diện trên bàn nghị sự trao đổi giữa
hai nước.
Tháng 7/2013 đánh dấu một bước ngoặt trong
hành trình theo đuổi giấc mơ xây trường đại học
đẳng cấp quốc tế của những người bạn Mỹ - Việt
với chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang. Trong Tuyên bố chung về
Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack

“Văn hóa đặt câu hỏi là chìa khóa
cho sự đổi mới. Vì thế, Đại học
Fulbright được kì vọng như một
người tiên phong, kiến tạo những
đổi mới trong giáo dục đại học, bắt
đầu từ cách tiếp cận của giáo dục
khai phóng “dạy sinh viên cách
nghĩ, cách học và cách sống”.
Obama lần đầu tiên đề cập đến sáng kiến này.
Dòng chữ trong Tuyên bố chung ghi rõ: “Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama ghi
nhận thành công của Chương trình giảng dạy kinh
tế Fulbright và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
hoan nghênh sáng kiến thành lập trường Đại học
Fulbright ở Việt Nam”.
Bên lề chuyến thăm quan trọng này, Thomas Vallely
và người bạn- cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey, khi
đó là Chủ tịch Đại học New School (trụ sở tại New
York), đã tổ chức một bàn tròn thảo luận về chủ đề
“Việt Nam cần làm gì để có một đại học độc lập ưu
việt” với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ
Luận tại khuôn viên trường New School (New York).
Vào thời điểm đó, New School nổi lên trong giới đại
học Mỹ như một cơ sở giáo dục đại học đổi mới với
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nhiều ý tưởng cải cách sáng tạo, được dẫn dắt bởi
ông Bob Kerrey. Ông Bob Kerrey cũng là một cựu
binh trong chiến tranh Việt Nam và từng sát cánh
cùng John Kerry, John McCain trong các nỗ lực vận
động bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

…ĐẾN HIỆN THỰC SỐNG ĐỘNG

Năm 2000, ông Kerrey và ông John Kerry đồng bảo
trợ một dự luật thành lập Quỹ Giáo dục Việt Nam
(VEF) từ khoản tiền trả nợ công của chính quyền
Sài Gòn mà chính phủ Việt Nam kế thừa để cung cấp
các học bổng cao học về khoa học và kỹ thuật cho
sinh viên Việt Nam. “Cũng từ đây, lộ trình thành lập
Đại học Fulbright Việt Nam đã được hai bên thống
nhất” - Thomas Vallely kể.
Năm 2015, nhân chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, nhóm sáng lập
đã chính thức đề xuất thành lập Đại học Fulbright
Việt Nam. Tại thành phố New York, dưới sự chứng
kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê
Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã trao
giấy chứng nhận đầu tư dự án Đại học Fulbright
của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí
Minh cho Chủ tịch Quỹ Sáng kiến Đại học Việt Nam
(TUIV) Thomas Vallely. Theo giấy chứng nhận đầu
tư, trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ xây dựng
trụ sở chính tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh
trên khu đất có diện tích 15 héc-ta. Fulbright sẽ là
trường đại học độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận
đầu tiên của Việt Nam. Tuyên bố về Tầm nhìn chung
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống
Barack Obama nhấn mạnh: “Việt Nam và Hoa Kỳ
mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục, bao gồm
hợp tác thông qua những tổ chức như Trường Đại
học Fulbright Việt Nam”.
Tháng 5/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở
Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính
thức tuyên bố sự ra đời của Đại học Fulbright Việt
Nam, “trường đại học độc lập, không vì lợi nhuận
đầu tiên của Việt Nam – nơi sẽ mang đến tự do học
thuật và cấp học bổng cho những sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn”. Ông Obama tin rằng “những người
trẻ tuổi xứng đáng được theo học những chương
trình đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam”. Một nhà
ngoại giao Việt Nam từng nhận xét, dự án Đại học
Fulbright giống như một lăng kính phản chiếu quan
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“Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
và Tổng thống Obama ghi nhận
thành công của Chương trình
giảng dạy kinh tế Fulbright và Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang hoan
nghênh sáng kiến thành lập trường
Đại học Fulbright ở Việt Nam”.

hệ Việt – Mỹ, khi mỗi bước tiến của dự án này luôn gắn
liền với những bước tiến trong quan hệ song phương.
Sự gia tăng tin cậy chính trị giữa hai nước được xem là
nền tảng quan trọng giúp cho ý tưởng về một trường
đại học kiểu Mỹ không còn có vẻ đáng sợ như lúc đầu.
Cũng giống như sự ra đời của Chương trình giảng
dạy Kinh tế Fulbright hơn hai thập kỉ trước, Đại học
Fulbright là kết quả của những thay đổi trong nhận
thức và tầm nhìn của các nhà lãnh đạo Việt Nam về
sứ mệnh của giáo dục.
“Các nhà lãnh đạo Việt Nam biết rõ những vấn đề của
hệ thống giáo dục hiện tại. Họ hiểu rằng, đã đến lúc
phải thay đổi nếu không giáo dục sẽ là nút thắt cổ chai
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - bà
Đàm Bích Thủy, Chủ tịch sáng lập Đại học Fulbright
Việt Nam giải thích.

“Bước ra từ một hệ thống nặng về học thuộc lòng,
sinh viên không thể nghĩ và hình thành chính kiến
của mình đối với bất kỳ vấn đề nào. Họ có bảng
điểm đẹp, nhưng họ không có kỹ năng giải quyết
vấn đề khi đối mặt với thực tế công việc” - bà Thủy
nhận xét về khả năng phản biện và sáng tạo của
các sinh viên tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Bí thư Thành ủy
TP. HCM, người từng là Bộ trưởng Giáo dục) chia
sẻ quan điểm này: “Văn hóa đặt câu hỏi là chìa
khóa cho sự đổi mới. Vì thế, Đại học Fulbright được
kì vọng như một người tiên phong, kiến tạo những
đổi mới trong giáo dục đại học, bắt đầu từ cách tiếp
cận của giáo dục khai phóng “dạy sinh viên cách
nghĩ, cách học và cách sống”.
“Ngay từ khi bắt đầu dự án, chúng tôi đã ý thức
sâu sắc rằng, giáo dục của thế kỷ 21 không thể
là phiên bản nối dài của thế kỷ 20 khi những sinh
viên ra trường sẽ đối mặt với những yêu cầu công
việc và thế giới được định hình bởi công nghệ số
và tự động hoá. Đó là lý do Fulbright quyết tâm
theo đuổi sứ mệnh “định nghĩa lại giáo dục đại học
ở Việt Nam và cho sinh viên Việt Nam”, bà Đàm
Bích Thuỷ chia sẻ.
Theo mô tả của người đứng đầu Đại học Fulbright,
đó là một nền giáo dục mang tính chuyển hoá về
giá trị cốt lõi khi hướng tới bồi đắp những kĩ năng
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nền tảng, những thói quen tư duy và năng lực học tập
trọn đời. Đó là một môi trường giáo dục nơi các câu hỏi
quan trọng hơn câu trả lời, nơi mọi ý tưởng đều được
trân trọng, nơi mỗi bạn trẻ được thoả sức tìm kiếm và
phát triển thành những phiên bản tốt nhất của chính
mình. Mặt khác, những người sáng lập Fulbright hiểu
rõ rằng để hiện thực hoá khát vọng trở thành trường
đại học mang tầm ảnh hưởng dẫn dắt, Fulbright sẽ
không thể là “một phiên bản sao chép Harvard hay
bất kỳ trường đại học Mỹ nào khác”.
Thomas Vallely, Chủ tịch Hội đồng Tín thác Fulbright
tin rằng, cũng giống như cách Đại học Thanh Hoa hơn
100 năm trước được xây dựng từ nguồn tài trợ của
Mỹ, nhưng sau cùng đã trở thành trường đại học tinh
hoa – tài sản tri thức của Trung Quốc; Fulbright cũng
phải “bắt rễ sâu sắc vào xã hội Việt Nam bằng cách
đảm bảo rằng chương trình giảng dạy, nghiên cứu
của nó đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội Việt
Nam”. Đó là đòi hỏi bức thiết về nguồn nhân lực chất
lượng cao, những thế hệ người Việt có tư duy và năng
lực của công dân toàn cầu nhưng gắn bó và hiểu biết
sâu sắc với Việt Nam, những người sẵn sàng kiến tạo
thay đổi tích cực cho cộng đồng và đất nước mà mình
thuộc về.
Ba năm sau ngày thành lập, tháng 7/2019, Trường
Chính sách Công và Quản lý thuộc Đại học Fulbright
chính thức ghi tên mình vào bản đồ các trường chính
sách công đẳng cấp toàn cầu khi trở thành cơ sở giáo
dục đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn kiểm định chất
lượng của Mạng lưới các trường chính sách công,
hành chính công và quản lý công (NASPAA) của Hoa
Kỳ. Các chương trình đào tạo đại học trong lĩnh vực
khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa
học máy tính, kỹ thuật và công nghệ của Trường cũng
đang hướng tới mục tiêu đạt được chứng nhận chất
lượng của các tổ chức kiểm định đại học uy tín quốc
tế sau khi lứa sinh viên cử nhân đầu tiên tốt nghiệp.
Trường Đại học Fulbright được thành lập tháng
5/2016 theo Quyết định 819/QĐ-TTG của Thủ tướng
Chính phủ, nội dung giảng dạy bao gồm: chương trình
đào tạo đại học trong lĩnh vực khoa học xã hội – nhân
văn; khoa học tự nhiên; khoa học máy tính, kỹ thuật
và công nghệ; chương trình đào tạo cao học trong
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Tháng 7/2019, Trường Chính
sách Công và Quản lý thuộc
Đại học Fulbright chính thức ghi
tên mình vào bản đồ các trường
chính sách công đẳng cấp toàn
cầu khi trở thành cơ sở giáo dục
đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn
kiểm định chất lượng của Mạng
lưới các trường chính sách công,
hành chính công và quản lý công
(NASPAA) của Hoa Kỳ.
lĩnh vực chính sách công, quản lý và lãnh đạo. Đại học
Fulbright bắt đầu tuyển sinh đại học từ năm 2018,
bắt đầu với 54 sinh viên. Hiện nay, có trên 300 sinh
viên hệ cử nhân đang theo học tại trường. Năm học
2021 – 2022, Trường dự kiến đón thêm 280 sinh viên
hệ cử nhân.

Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
(FSPPM), đơn vị học thuật đầu tiên của Đại học
Fulbright kế thừa từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế
Fulbright hợp tác với Đại học Harvard từ năm 1995.
Trụ sở hiện tại của Fulbright đặt tại khu Phú Mỹ Hưng,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Trường tại
Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP. HCM dự kiến hoàn
thành vào đầu năm 2023.

NHỮNG NGƯỜI HỌC ĐẠI HỌC FULBRIGHT NÓI GÌ ?

nhân và Thạc sĩ tại đại học ở Mỹ. Tuy nhiên, khi trở
về Việt Nam, tôi vẫn không tự tin trong công việc do
thiếu kinh nghiệm và sự hiểu biết về bối cảnh, thực
tiễn xã hội Việt Nam. Vì lý do đó, tôi quyết định đi
học và chọn theo học Chương trình Thạc sĩ Chính
sách công tại FSPPM. Tôi rất thích việc các giảng
viên luôn cố gắng lồng ghép các hiểu biết về lịch sử
và văn hóa của Việt Nam vào các bài giảng để cho
chúng tôi hiểu được những lý thuyết toàn cầu trong
bối cảnh Việt Nam…

Còn sinh viên Nguyễn Tuấn Anh, Học viên Thạc sĩ
Chính sách công, MPP21 cho biết: Tôi đã có bằng Cử

Sinh viên Nguyễn Nho Thục Khang và sinh viên
Nguyễn Đỗ Nguyễn Khoá 2019-2023: Chương trình
đào tạo toàn diện giúp chúng tôi trở thành những
người có năng lực cạnh tranh trong thị trường lao
động thế giới, cũng như trở thành những công dân
toàn cầu trong khi vẫn gìn giữ bản sắc Việt Nam. Một
điều chúng tôi tâm đắc nhất khi nhập trường Fulbright
đó là trường không chỉ mang đến cho chúng tôi những
kiến thức mới, mà còn giúp chúng tôi hiểu biết thêm
về thế giới xung quanh. Điều này truyền cảm hứng
cho chúng tôi tìm hiểu những cách chúng tôi có thể
đóng góp để giúp cho cộng đồng, xã hội tốt đẹp hơn
lên theo cách của riêng mình, với những hành động
của riêng mình dù là nhỏ bé…n

Trải qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường Đại
học Fulbright, nhiều học sinh đã rất gắn bó và hãnh
diện với nhà trường, bởi chất lượng dạy và học ở đây
hiếm nơi nào có được. Sinh viên Nguyễn Minh Hà, Khoá
2019-2023: “Fulbright là nơi tốt nhất mà tôi từng
ở, tôi có thể chắc chắn nói ngay rằng, đó là trường
Fulbright. Bởi vì, đây là nơi tôi được tiếp xúc với giáo
dục khai phóng, khoa học và kỹ thuật. Ở nơi đây, tôi
được trang bị một nền tảng kiến thức rộng rãi với nhiều
môn học và nắm vững nhiều kĩ năng linh hoạt để thích
ứng với mọi hoàn cảnh. Tôi được là phiên bản tốt nhất
của chính mình khi học tại ngôi trường Fulbright.
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FULBRIGHT
UNIVERSITY
VIETNAM

FROM A GREAT VISION
TO VIVID REALITY

z DIEU THANH
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ON 24 JUNE 2005,
THE PRESIDENT
OF HARVARD
UNIVERSITY, PROF.
LAWRENCE H.
SUMMERS WELCOMED
A SPECIAL GUEST,
VIETNAM’S PRIME
MINISTER PHAN VAN
KHAI. THE VERY FIRST
OFFICIAL VISIT TO THE
US OF A VIETNAMESE
LEADER SINCE THE
WAR END AND THE
NORMALIZATION
OF THE BILATERAL
RELATIONSHIP
ATTRACTED THE
INTERNATIONAL
COMMUNITY.

H

arvard was a key destination of PM Phan Van Khai since
this established the linkage in the education bilateral
co-operations. Full Bright Economic Teaching Program
(FETP), a co-operation teaching program between
Kennedy State Management School and University of
Economics Ho Chi Minh City, had been set up even before the relationship
between two countries normalized. Starting up with the aim of updating
the market economic knowledge for the state-owned officials since the
context that the country started opening, until then FETP had been
provided training for hundreds of managers for the governmental and
local institutions.
The story of PM Phan Van Khai and the President of Harvard Lawrence H.
Summers is not only limited to training Vietnamese learners by the above
program. He took a longer-term view when requesting Harvard, with the
reputation of the number one university in the world, to help build the very
first international university in Vietnam, for the Vietnamese students.

FROM A GREAT VISION…

The fast - growing economy of Vietnam in the integrated world is thirsty
for high quality human resources while some local universities cannot
meet such demands. In such circumstances, though we have hundreds
of universities, none of which are locally or internationally recognized.
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Prof. Thomas Vallely, Director of Vietnam
program at Harvard University, founder of
FETP, who arranged the visit at Harvard for
PM Phan Van Khai, did not imagine that such
a meeting started the journey to build the first
international university for Vietnam that his
partners and himself have been striving for more
than a decade. Vietnam’s problem, according
to Prof. Hoang Tuy, was that Vietnam always
compared with itself, from science, pharmacy,
or any other sectors, instead, it should compare
and connect to the world to move up, Valley said.
After the official visit, a group of experts lead
by Dr. Thomas Vallely made many important
researches and analyses of how Vietnam can
build its own international university.
The report “Vietnam’s University – College:
Crisis and Solution” by Harvard’s writers in
2009 described deeply the backwardness and
weakness of Vietnam’s educational system
compared to the region, analyzed the reasons,
and recommended evolutional ideas. “If there
is no emergent revolution and basics for the
university – college education system, Vietnam
cannot achieve its potential targets”, said
the report. Although the revolution of the
management is the key for the education’s
improvement in Vietnam, the authors agreed
“the changes in the teaching facilities are all long
term in any country”
Hence, Thomas Vallely and his partners
recommended: a completely new teaching
program, and it should, from the beginning, have
good management of the hierarchical gene.
Such effort will have influential impacts on the
university education approach of Vietnam.
By the time that many aspects in Vietnam
were re-evaluated, such a proposal brought
Vietnam’s leaders “excitement and concern”,
said Mr. Nguyen Xuan Thanh, Director of FETP,
one of Vietnam’s Fulbright founders. Same
as the previous FETP, Vietnam Fulbright was
considered a challenge for the system which
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“President Truong Tan Sang and
President Obama recognized
the success of the FETP, and
President Truong Tan Sang
welcomes the initiatives of
the establishment of Fulbright
University in Vietnam”.
was built on the platform of state-owned universities and private
schools with a long history of central control and lack of reforms
and competitiveness motivation.
The idea of a free-curriculum and independent management system
following the US model was considered challenging under the
political and social circumstance of Vietnam by that time. Years
after that, through the relationships of the two countries’ diplomats,
especially Senate John Kerry, Senate John McCain and many US
veterans, Thomas Vallely persuaded the idea of a US-style university
in Vietnam, which was put on the table for mutual discussion.
The turning point for a US-Vietnam university dream happened
in July 2013 with the official visit of President Truong Tan
Sang. In the Speech on the comprehensive partnership Vietnam
- US, President Truong Tan Sang and President Barack Obama
mentioned this idea the very first time: “President Truong Tan
Sang and President Obama recognized the success of the FETP,

and President Truong Tan Sang welcomes the
initiatives of the establishment of Fulbright
University in Vietnam”. On the side of that
important visit, Thomas Vallely and his friend
– former Senate Bob Kerry, President of
New School University (head office at New
York), organized a round-table discussion on
the topic: What Vietnam should do to have
an optimal university with the participation
of President Truong Tan Sang and Minister
of Education and Training Pham Vu Luan at
New School (New York). By that time, New
School was known among the universities in
the US for many new initiatives and reforms
by Mr. Bob Kerrey. Mr. Bob Kerrey was also a
veteran in the Vietnam war and stayed close
by Mr. John Kerry, Mr. John McCain with their
diplomatic normalization efforts.

… TO VIVID REALITY

In 2000, Mr. Kerrey and Mr. John Kerry cosponsored a draft on the foundation of Vietnam
Education Fund (VEF) from the public debt
from the former Saigon government which
the current Vietnam government inherited to
provide post-graduate scholarships on science
and technology for Vietnamese students.
“From that point, both agreed on the schedule
to form Fulbright Vietnam University” – said
Thomas Vallely.

In 2015, on the occasion of the General
Secretary Nguyen Phu Trong in the US, the
founders officially proposed the establishment
of Fulbright Vietnam University. In New York,
in the presence of General Secretary Nguyen
Phu Trong, Mr. Le Thanh Hai, Secretary of
Hochiminh City handed over the Fulbright
University Investment Certificate to the
Chairman of Trust for University Innovation in
Vietnam (TUIV) Thomas Vallely.
Fulbright Vietnam University will build its
headquarters at the High Tech Park, Hochiminh
City on 15 ha land, as mentioned in the
investment certificate. Fulbright will be the
first non-profit university in Vietnam. The
joint-announcement on the vision of General
Secretary Nguyen Phu Trong and President
Barack Obama emphasized: “Vietnam and the
US wish to promote education co-operations
including the partnership via an organization
such as Fulbright Vietnam”.
In May 2016, in the National Conference Center
in Hanoi, President Barack Obama announced
the birth of Fulbright Vietnam University
““We’re very excited that…the new Fulbright
University Vietnam will open in Ho Chi Minh
City — this nation’s first independent, non-profit
university — where there will be full academic
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appreciated, where the young are free to discover
the best version of themselves. On the other
hand, Fulbright’s founders also understood that to
become a pioneer, its cannot be a copy version of
Harvard or any other university in the US.
Thomas Vallely, Chairman of the Trust Committee
Fulbright, believes Fulbright has to root itself
into the Vietnam society by guaranteeing that
the teaching programs and its researches should
meet the demand of Vietnam, same as the case
of Tsinghua University 100 years ago having
sponsored by the US but then grew up to be an
intangible asset of China. That is a great demand
for a high quality human resource and a new
generation of Vietnamese with global mindsets and
capabilities and local attachment for the positive
changes of the community.
freedom and scholarships for those in need”.
President Obama believed “the young deserve
to study in international standard programs in
Vietnam”.
A Vietnamese diplomat used to compare
Fulbright University with a glass reflecting
the Vietnam - US relations, where each step
of such project is attached to the bilateral
relationship progress. The improvement in the
political trust between the two countries acted
as the foundation for the idea of setting up a
US university getting less concerning. Same as
the birth of the VETP 2 decades ago, Fulbright
University was an outcome of the changes in
the acknowledgment and vision of Vietnamese
leaders in the education mission.
“Vietnamese leaders understood the status of
the education system by that time. They were
aware that it was time to change, otherwise,
Vietnam would move back to the rest of the
world” – explained by Ms. Dam Bich Thuy,
President of the Founders of Fulbright Vietnam.
“Stepping out of a system with full of theories,
the students cannot think or have their own
opinions on any issue. They achieve good marks
but they have no skill to solve real - world
problems”, Ms. Thuy commented on the skills of
Vietnamese students.
Mr. Nguyen Thien Nhan (former Secretary
Hochiminh City also former Minister of
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“We’re very excited that…the new Fulbright
University Vietnam will open in Ho Chi Minh
City - this nation’s first independent, non-profit
university - where there will be full academic
freedom and scholarships for those in need ”

Education and Training) shared the same opinion
“Questioning culture is the key for any reform.
Hence, Fulbright University is expected as a
pioneer for reforms in education, starting from
the methodology ‘teaching student how to think,
how to study and how to live’”
“Since the start of the project, we were deeply
aware that 21st century’s education should not
be the continuing version of the 20th’s when
graduates have to face up with work demands
and the world is shaped by digital technology and
automation. That is why Fulbright is determined to
follow the mission ‘re-define university education
in Vietnam and for Vietnamese students’”, Ms.
Dam Bich Thuy shared her ideas.
Upon the description of the Head of Fulbright
University, that education transforms the core
value when it focuses on accumulating the base
skills, thinking habits, and study capability.
Such an education system values the questions
more than the answers, and where all ideas are

3 years after the establishment, in July 2019,
Fulbright School of Public Policy and Management
marked itself as the first institution in South
East Asia meeting the requirement of The Global
Standard in Public Service Education (NASPAA)
in the US. Other programs of the University such
as social sciences – humanities, natural science,
computer science, and technology also target
at achieving quality certificates of reputed
university evaluation institutions after the first
graduate students.

Fulbright University was established in May 2016
under Decision 819/QĐ-TTG by the Government
Minister. The teaching programs include social
sciences – humanities, natural science, computer
science, technology, master degree in public policy,
management, and training. Fulbright University
started its recruitment in 2018 with 54 students.
Currently, there are over 300 undergraduate
students. In 2021-2022, Fulbright plans to welcome
around 280 undergraduates.
Fulbright School of Public Policy and Management
(FSPPM) is the first academic division inheriting from
the teaching co-operation with Harvard University
since 1995. The headquarter of Fulbright is located
at District 7, Hochiminh City. The main campus is
expected to complete early 2023 at High-tech Park,
District 9, Hochiminh City.

WHAT DO FULBRIGHT UNIVERSITY STUDENTS SAY?

Students are proud of the teaching quality at Fulbright
University, which is distinguished and excellent.
Student Nguyen Minh Ha, course 2019-2023,
is confident: “Fulbright is the best place I have
ever stayed. I am directly involved in liberal arts,
science, and technology. I am equipped with a strong
knowledge base and flexible skills to adapt to all
circumstances. I have a chance to become the best
version of myself at Fulbright.
Student Nguyen Tuan Anh – Master degree at FSPPM,
MPP21 shares his opinions: I had my Bachelor and
Master degree in the US. However, when I came back
to Vietnam, I was still lack of confidence due to the
lack of experience and knowledge about Vietnam.
That is why I register for the Master degree at FSPPM
at Fulbright. I like the way the lecturers illustrate real
cases of Vietnam’s history and culture in the program
so that we can understand Vietnam’s context.
Student Nguyen Nho Thuc Khang and Nguyen Do
Nguyen course 2019-2023 said: The comprehensive
teaching program helps us competitive in the
international labor market while strengthening our
local identities.
What we like best when joining Fulbright is how the
school helps us expose to the external world besides
the new knowledge. That motivates us to find how we
can contribute to the community and society inour
own ways whether it is big or small n
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NGAY TỪ TRƯỚC KHI VIỆT NAM VÀ MỸ BÌNH THƯỜNG HÓA
QUAN HỆ VÀO NĂM 1995, TỪ NĂM 1994 VỚI SỰ HỢP TÁC GIỮA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM VÀ TRƯỜNG HARVARD
KENNEDY (THUỘC ĐẠI HỌC HAVARD) CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG
DẠY KINH TẾ FULBRIGHT - FETP RA ĐỜI (NAY LÀ TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ FULBRIGHT). SAU 27 NĂM
TỒN TẠI, TRƯỜNG ĐƯỢC NÂNG CẤP LÊN THÀNH ĐẠI HỌC
FULBRIGHT VÀ ĐÃ GHI TÊN MÌNH VÀO BẢN ĐỒ CÁC TRƯỜNG
CHÍNH SÁCH CÔNG ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ, TRƯỜNG ĐẦU TIÊN Ở
ĐÔNG NAM Á ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CỦA NASPAA. VIỆC NÀY
ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ MỘT MINH CHỨNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN
SÂU RỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ VIỆT - MỸ.
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TỪ HÀNH TRÌNH “THEO DẤU RỒNG
BAY”

Hơn 30 năm trước, khi được các nhà
lãnh đạo Việt Nam mời đến thăm Hà
Nội, cựu lính thủy đánh bộ trong chiến
tranh Việt Nam, ông Thomas Vallely,
khi đó là Giám đốc Chương trình Việt
Nam tại Đại học Harvard không thể
nào hình dung đó sẽ là điểm khởi
đầu cho hành trình kiến tạo một di
sản giáo dục quan trọng bậc nhất
trong quan hệ Việt - Mỹ. Đầu năm
1989, khi ông Thomas Vallely cùng
Giáo sư Dwight Perkins (Gs.), lúc đó
là Giám đốc Viện Phát triển Quốc
tế Harvard đến thăm Việt Nam, hai
nước còn chưa bình thường hóa quan

hệ. Những vết thương chiến tranh
của Việt Nam với Mỹ đã cản trở bất
kỳ khả năng hợp tác nào trong giai
đoạn cuối những năm 1980, trong
khi “hầu như lúc đó có rất ít người
hiểu biết về kinh tế học để có thể nói
chuyện được”, Gs. Perkins kể. Ngoại
trưởng Việt Nam khi ấy, ông Nguyễn
Cơ Thạch chia sẻ với nhóm giáo sư
Harvard rằng, ông phải đọc và dịch
sang tiếng Việt cuốn Kinh tế học của
Paul Samuelson để tìm hiểu về các
khái niệm của kinh tế thị trường.
Tầm nhìn thực tế này của các nhà
lãnh đạo Việt Nam đã đóng vai trò
tiên quyết cho sự hình thành của

trường Fulbright. Ngược với những lo
ngại ban đầu, nhóm chuyên gia của
Harvard thấy mình được chào đón
thịnh tình ở Việt Nam và được tạo điều
kiện nghiên cứu bất kỳ vấn đề kinh tế
quan trọng nào (nông nghiệp và công
nghiệp là hai trọng tâm nghiên cứu
ban đầu). Những kết quả nghiên cứu
đầu tiên được tập hợp thành cuốn
sách “Theo hướng Rồng bay”, xuất
bản vào năm 1994, trong đó, các
tác giả ứng dụng lý thuyết kinh tế
thị trường để giải thích ý nghĩa của
những cân đối kinh tế cơ bản trong
nền kinh tế “định hướng thị trường”
ở VN, từ đó đề xuất những chính sách
về kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành với
hoài bão là VN sẽ tận dụng những
tiềm năng quý báu của mình để hóa
rồng như kinh nghiệm của một số con
rồng ở Đông Á. Bằng việc đưa các
phân tích kinh tế - chính sách chuẩn
mực quốc tế vào các thách thức phát
triển ở VN, trường Fulbright đã góp
phần ươm tạo một thế hệ lãnh đạo
mới Hơn 1.400 cựu học viên đến từ
cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp
nhà nước và tư nhân, các tổ chức học
thuật trên khắp cả nước - những tổ
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chức đang “khát” nhân tài được đào
tạo bài bản, trong bối cảnh nền kinh tế
thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng
cao. Đông đảo công chúng VN biết
đến Fulbright nhờ những nghiên cứu
mang tính phản biện khoa học về tình
hình kinh tế - chính trị và những đối
thoại chính sách thẳng thắn với các
nhà lãnh đạo về những vấn đề hóc búa
nhất mà đất nước phải đối mặt.
Các buổi trao đổi xoay quanh nhiều
chủ đề: Từ vai trò của giáo dục và tổ
chức của xã hội hiện đại cho đến những
đối thoại thẳng thắn về các vấn đề mà
các nhà lãnh đạo VN rất quan tâm như
tiền bạc và quyền lực có mối quan hệ
ra sao? Tham nhũng xảy ra như thế
nào? Trong các thành viên tham gia
kỳ học tập ngày ấy có ông Phan Văn
Khải, người trở thành Thủ tướng VN từ
năm 1997 đến năm 2006, một trong
những nhà cải cách, nhà kỹ trị có đóng
góp quan trọng nhất trong thời kỳ đất
nước cải cách, mở cửa.
Sau này, cố Thủ tướng Phan Văn Khải
từng chia sẻ rằng ông đã học hỏi được
rất nhiều điều, đặc biệt về nền kinh
tế thị trường chỉ qua các buổi gặp gỡ,
trao đổi, thảo luận này với nhóm giáo
sư Harvard. “Những kiến thức đó, tôi
đã áp dụng thành công trong thời kỳ
đương nhiệm, góp phần đưa đất nước
phát triển”- Cố Thủ tướng Phan Văn
Khải phát biểu trong buổi lễ trao bằng
tốt nghiệp cho những thạc sĩ chính
sách công khóa đầu tiên của Trường
Fulbright năm 2010.

ĐẾN NHỮNG DẤU SON ĐẶC BIỆT

Lần đầu tiên khái niệm trường Đại học
Fulbright Việt Nam (ĐH Fulbright VN)
được đề cập là trong Tuyên bố chung
của Chủ tịch nước Việt Nam Trương
Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack
Obama ngày 25/7/2013. Tuyên bố
chung ghi rõ: “Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang và Tổng thống Obama ghi
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nhận thành công của Chương trình
giảng dạy kinh tế Fulbright và Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang hoan
nghênh sáng kiến thành lập trường
Đại học Fulbright ở Việt Nam”.
Năm 2015, nhân chuyến thăm lịch sử
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tới Hoa Kỳ, nhóm sáng lập đã chính
thức đề xuất thành lập ĐH Fulbright
VN. Tuyên bố về Tầm nhìn chung
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và Tổng thống Barack Obama nhấn
mạnh: “Việt Nam và Hoa Kỳ mong
muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục, bao
gồm hợp tác thông qua những tổ
chức như Trường Đại học Fulbright
Việt Nam”.

Đại học Fulbright Việt
Nam (Fulbright University
Vietnam) là một trường đại
học độc lập với 100% vốn
đầu tư nước ngoài, dưới sự
tài trợ của Chính phủ Hoa
Kỳ, hoạt động không vì lợi
nhuận. Trường chính thức
thành lập vào tháng 5/2016,
được tài trợ bởi quỹ tín
thác Sáng kiến đại học Việt
Nam (Trust for University
Innovation in Vietnam).

Tại New York, dưới sự chứng kiến của
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông
Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành
uỷ TP HCM đã trao giấy chứng nhận
đầu tư dự án ĐH Fulbright VN của
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP
HCM cho Chủ tịch Quỹ Sáng kiến Đại
học VN (TUIV) Thomas Vallely. Theo
giấy chứng nhận đầu tư, trường
ĐH Fulbright VN sẽ xây dựng trụ
sở chính tại Khu Công nghệ cao TP
HCM trên khu đất có diện tích 15
héc ta. Fulbright sẽ là trường đại học
độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận
theo mô hình giáo dục khai phóng
đầu tiên tại Việt Nam. Cộng đồng
Fulbright đang ngày càng mở rộng,
quy tụ những nhà đổi mới giáo dục
đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng

đồng thời am hiểu sâu sắc bối cảnh VN.
Trường được sự hậu thuẫn vững chắc
cả về chính trị và tài chính, cùng quan
hệ đối tác thân thiết với các tổ chức
giáo dục trên toàn thế giới.
Tháng 5/2016, tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia ở Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ
Barack Obama chính thức tuyên bố sự
ra đời của ĐH Fulbright VN, “trường
đại học độc lập, không vì lợi nhuận
đầu tiên của Việt Nam- nơi sẽ mang
đến tự do học thuật và cấp học bổng
cho những sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn”.Trường thành lập tháng
5-2016 theo Quyết định số 819/QĐTtg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày
25/5/2016, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa
Kỳ là ông John Kerry, theo phái đoàn
của Tổng thống Obama tới VN đã tới
chủ tọa lễ khởi công xây dựng trường
ĐH Fulbright VN tại TP HCM. Ngày
6/6/2016 tại TP Hồ Chí Minh, Ngài
Đại sứ Mỹ tại VN là ông Ted Osius thay
mặt Chính phủ Mỹ đã trao tặng cho ĐH
Fulbright VN 2 khoản tài trợ với tổng
giá trị là 15,5 triệu USD. Khoản thứ

nhất do Cơ quan Viện trợ Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ trị giá
7,2 triệu USD giúp đỡ trường xây dựng
các chính sách tuyển sinh, để thu hút
sinh viên theo học và hỗ trợ các thủ
tục tài chính, học bổng. Khoản tài trợ
thứ hai do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (CEA)
được rót thông qua Quỹ Tín thác Sáng
kiến Đại học VN (TUIV) trị giá 8,3 triệu
USD giúp đỡ trường Đại học Fulbright
xây dựng và phát triển.
Tổng vốn đầu tư của ĐH Fulbright VN dự
kiến là khoảng 70 triệu USD. Trong giai
đoạn đầu, kinh phí hoạt động của trường
chủ yếu dựa vào khoản viện trợ 17 triệu
USD của chính phủ Mỹ. Đại học Fulbright
bắt đầu tuyển sinh đại học từ năm 2018,
bắt đầu với 54 sinh viên. Hiện nay,
trường có gần 300 sinh viên hệ cử nhân.
Năm học 2021- 2022, trường dự kiến
đón thêm gần 300 sinh viên hệ cử nhân.
Trụ sở hiện tại của Fulbright đặt tại khu
Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Trụ sở chính của Trường tại Khu Công
Nghệ Cao, Quận 9, TP HCM dự kiến hoàn
thành vào đầu năm 2023.
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nổi về những tình huống và câu hỏi mà
mỗi học viên đối mặt trong thực tiễn
công việc của họ. “Nếu như ở trường
Harvard Kennedy, các khóa học tập
trung vào lý thuyết và xây dựng các
mô hình để cố gắng tìm hiểu cách thức
vận hành của thế giới thì ở đây, học
viên luôn trăn trở với những vấn đề
mà VN phải đối mặt: Làm thế nào để
bạn tìm ra giải pháp, làm thế nào bạn
đến được đó…?”, ông Dưỡng nhận xét.

Tại ĐH Fulbright VN, nhà trường đề cao
sức mạnh của sự hợp tác, tư duy liên
ngành, tinh thần dấn thân và lấy sinh
viên làm trung tâm trong triết lý giáo
dục của mình. Hội nhập toàn cầu nhưng
bắt rễ sâu sắc vào xã hội. ĐH Fulbright
VN được xây dựng trên nền tảng giáo
dục đẳng cấp thế giới, tận dụng những
tiến bộ mới nhất trong thiết kế tổ chức,
giảng dạy, học tập, công nghệ và các
lĩnh vực khác để trở thành một tổ chức
giáo dục sáng tạo mang tính toàn cầu.
Quan trọng hơn, nhà trường cam kết
phụng sự xã hội VN thông qua công tác
nghiên cứu và thúc đẩy tinh thần công
dân tích cực.

TRƯỜNG FULBRIGHT VÀ HÀNH TRÌNH
“VIỆT NAM HÓA” TRI THỨC TOÀN CẦU

Khi mới bắt đầu, trường tổ chức các
khóa đào tạo về kinh tế học, mô phỏng
chương trình giảng dạy của Trường
Harvard Kennedy. Các giảng viên kỳ
cựu được huy động từ những trường
đại học hàng đầu của Mỹ - trong số
đó có Gs. Perkins, người đứng lớp một
khóa học mô phỏng lớp về Kinh tế Phát
triển Đông Á của ông ở Harvard; Gs.
Dapice (Đại học Tufts) và Gs. James
Riedel (Đại học John Hopkins)…với
sự giúp sức của nhóm trợ giảng người
Việt. Tiếp theo là các khóa học về Kinh
tế học tân cổ điển; Tiếp thị địa phương;
Thẩm định dự án đầu tư; Mối quan hệ
giữa nhà nước và thị trường… theo
đúng cách mà sinh viên sẽ học như ở
Harvard.
Với các thế hệ học viên những khóa
đầu tiên của FETP, dù chương trình
chỉ giảng dạy những kiến thức kinh tế
học kinh điển của thế giới thì với họ,

54 | Việt Mỹ

vẫn như mở ra “một bầu trời hoàn
toàn mới mẻ” mà ở đó, họ được “làm
mới lại từ tư duy cho đến tri thức”.
Ngay cả trong những môn học mang
tính lý thuyết và kinh điển của mọi
chương trình đào tạo kinh tế hay
chính sách công tiêu chuẩn như Kinh
tế học vi mô, Kinh tế lượng…các
giảng viên ĐH Fulbright VN vẫn lồng
ghép những tình huống thực tiễn
của VN để người học có thể áp dụng
ngay những gì mình học vào việc giải
quyết một vấn đề về quản lý hay về
phân tích chính sách…
Theo kế hoạch, trong 5 năm sau khi
thành lập, ĐH Fulbright VN mở các
cơ sở đào tạo tích hợp. Đối với trường
Chính sách Công và Quản lý Fulbright
đào tạo sau đại học trong lĩnh vực
chính sách công, luật, tài chính và
quản lý, các nghiên cứu và đối thoại
chính sách…Trường Kỹ thuật và

Khoa học ứng dụng Fulbright cung
cấp các chương trình đào tạo cử
nhân và sau đại học trong lĩnh vực kỹ
thuật, khoa học ứng dụng, toán học
và khoa học máy tính. ĐH Fulbright
VN sẽ cung cấp các chương trình đào
tạo cử nhân theo chương trình giáo
dục khai phóng.
Ông Phan Chánh Dưỡng là giảng viên
môn Tiếp thị địa phương của trường,
một môn học dạy học viên cách thức
làm thế nào để thúc đẩy đầu tư và
phát triển kinh tế địa phương. Bằng
những trải nghiệm sâu sát thực tế
của một người tham gia sáng lập
khu chế xuất Tân Thuận, khu chế
xuất đầu tiên của cả nước đầu những
năm 1990 và sau này là khu đô thị
Phú Mỹ Hưng, từ một vùng đầm lầy
hoang vu trở thành trung tâm kinh
tế - tài chính phồn thịnh của TP HCM
ngày nay, ông Dưỡng đã biến mỗi giờ
học thành những cuộc thảo luận sôi

Tại khuôn viên trường FETP, sinh viên
và giảng viên thường dành hàng giờ
thảo luận dưới tán cây me rộng lớn.
Thật trùng hợp là tầm nhìn ban đầu về
một trường đại học độc lập, không vì
lợi nhuận đã được hình thành từ những
cuộc thảo luận giữa những người vận
hành và ủng hộ FETP dưới tán cây me
này. Khi tiếp tục hành trình phát triển
Fulbright, trường đã tự hào mang theo
cây me ấy trong con dấu của Trường,
với ý nghĩa biểu trưng cho sự bắt rễ sâu
sắc trong lịch sử hơn hai mươi năm
và không ngừng vươn lên để đáp ứng
các đòi hỏi của thời cuộc. Kể từ ngày
ý tưởng về Fulbright được thành hình
dưới bóng mát tán cây ấy, Fulbright đã
nhận được sự ủng hộ của cả hai chính
phủ VN và Hoa Kỳ.

Đưa những vấn đề thực tiễn vào lớp
học, tranh luận cùng giảng viên và bạn
học để tìm ra giải pháp thực tế và sáng
tạo đã trở thành một truyền thống
của các học viên trường Fulbright. Từ
chính sách môi trường và năng lượng
cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
hay thúc đẩy hiệu quả các dự án đối
tác công tư (PPP) cho đến xây dựng
một nền quản trị nhà nước hiện đại,
luận văn tốt nghiệp của các học viên
Fulbright là những bài phân tích chính
sách hết sức thực tiễn mà họ có thể
tiếp tục theo đuổi khi rời trường, trở
về với công việc hàng ngày.
Dự kiến vào năm 2023, trường Đại
học Fulbright VN sẽ chuyển về trụ sở
chính tại Quận 9 TP HCM. Thầy và trò
nhà trường lại một lần nữa được tụ
hội dưới tán cây me quen thuộc, được
trồng lại trong khuôn viên trường như
một biểu tượng của lịch sử Fulbright.
Nhất định, truyền thống: Dạy tốt Học tốt - Nền tảng của sự thành công
của giảng viên, sinh viên nhà trường
sẽ liên tục được phát huy; mối quan
hệ Việt - Mỹ luôn đồng hành với các
thành tựu và sự phát triển vững chắc
của nhà trường n

Việt Mỹ | 55

STABLISHING & D
E
F
O
EVE
ESS
C
LO
O
R
PI
P
E

NG

TH

TƯ LIỆU SỰ KIỆN

Before Vietnam and the US
normalized relations in 1995, with the
cooperation between the University
of Economics of Ho Chi Minh City and
Harvard Kennedy School (Havard
University) (since 1994), the Fulbright
Economics Teaching Program was
born (FETP, now the Fulbright School
of Public Policy and Management
of the Vietnam Program at Harvard
University). After more than 20 years
of existence, the Fulbright School
was upgraded to Fulbright University.
This is seen as a testament to the
extensive development of the
Vietnam-US relationship.

MORE THAN 30 YEARS AGO, WHEN INVITED BY THE LEADERS OF
VIETNAM (VN) TO RETURN TO HANOI, FORMER MARINE IN THE VIETNAM
WAR, MR. THOMAS VALLELY, THEN DIRECTOR OF THE VIETNAM
PROGRAM AT HARVARD UNIVERSITY COULD NOT IMAGINE THAT IT
WOULD BE THE STARTING POINT FOR THE JOURNEY TO CREATE THE
MOST IMPORTANT EDUCATIONAL LEGACY IN VIETNAM-US RELATIONS.

In early 1989, when Mr. Thomas
Vallely and Prof. Dwight Perkins, then
director of the Harvard Institute for
International Development, visited
Vietnam, the relations between the
two countries had not yet normalized.
Our country's wounds in the Vietnam
war hindered any possibilities for
cooperation in the late 1980s while
"at that time there were very few
people who knew the economics
to talk to" - Prof. Perkins said.
Vietnamese Foreign Minister at that
time, Mr. Nguyen Co Thach shared
with Harvard professors that he had
to read and translate into Vietnamese
the book Paul Samuelson's Economics
to learn about the concepts of the
market economy.

ORIGINATED FROM THE FULBRIGHT ECONOMICS TEACHING PROGRAM
(FETP), A JOINT PROGRAM BETWEEN THE HARVARD KENNEDY
SCHOOL, HARVARD UNIVERSITY AND UNIVERSITY OF ECONOMICS HO
CHI MINH CITY (UEH) THAT WAS ESTABLISHED IN 1994, THE FULBRIGHT
SCHOOL OF PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT HAS PUT ITS NAME
ON THE MAP OF WORLD-CLASS PUBLIC POLICY SCHOOLS AFTER 27
YEARS - BECOMING THE FIRST PROGRAM IN SOUTHEAST ASIA TO MEET
NASPAA'S ACCREDITATION STANDARDS.

This realistic vision of Vietnam's
leaders played a prerequisite role
in the formation of the Fulbright
School.
Contrary
to
initial
concerns, the Harvard team found
themselves warmly welcomed in
Vietnam and allowed to research
any important economic issues
(agriculture and industry are the
two main research areas initially).
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z DIỆU LINH - THÙY LIÊN
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A SCHOOL TRIP TO THE MARKET
ECONOMY OF VIETNAMESE LEADERS

The first research results were
collected into the book "In the
direction of the Flying Dragon",
published in 1994, in which the
authors applied market economic
theory to explain the meaning of
fundamental economic balances in
the "market-oriented" economy
in Vietnam, thereby proposing
policies on macroeconomics and
sectoral economies with the
ambition that Vietnam will take
advantage of its valuable potentials
to transform into a dragon as some
countries in East Asia. By bringing
economic and policy analysis
based on international standards
for developmental challenges in
Vietnam, Fulbright School has
contributed to incubating a new
generation of leaders – more than
1,400 former students – now work
in government, State-owned and
private
enterprises,
academic
institutions across the country -

organizations that are "thirsting"
for well-trained talents in the
context of the economy's shortage
of high-quality human resources.
Fulbright is widely known to the
Vietnamese public for its critically
scientific research on the political
and economic situation and frank
policy dialogues with leaders on
the most difficult issues facing the
country.
The discussions revolved around a
variety of topics: From the role of
education and organization in modern
society to candid conversations
about issues that Vietnam's leaders
are very interested in, such as money
and power. how is the relationship?
How does corruption happen…?
Among the members participating in
the study trip was Mr. Phan Van Khai,
who became the Prime Minister of
Vietnam from 1997 to 2006, one of
the reformers and technocrats with
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and President Obama recognized the
success of the Fulbright Economics
Teaching Program and President
Truong Tan Sang welcomed the
initiative to establish Fulbright
University in Vietnam."
In 2015, on the occasion of General
Secretary Nguyen Phu Trong's
historic visit to the United States, the
founding team officially proposed the
establishment of Fulbright University
Vietnam. The Joint Vision Statement
by General Secretary Nguyen Phu
Trong and President Barack Obama
emphasized: “Vietnam and the United
States look forward to promoting
educational cooperation, including
through organizations such as
Fulbright University Vietnam".

the most important contributions in
the colonial era. reform and opening
country.
The discussions revolved around
a variety of topics, including
education
and
organization's
role in modern society, candid
conversations
about
issues
that Vietnam's leaders are very
interested in, such as how money
and power are related, how does
corruption happen? One of the
members participating in the study
trip that day was Mr. Phan Van Khai,
who became the Prime Minister of
Vietnam from 1997 to 2006, one of
the reformers and technocrats with
the most important contributions
in the country's reforming and
opening period.
Later, the former Prime Minister
Phan Van Khai once shared: He
learned a lot of things, especially
about the market economy, just
through these meetings, exchanges,
and discussions with a group of
Harvard professors. "That knowledge,
I have successfully applied during my
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tenure, contributing to the country's
development,"
Former
Prime
Minister Phan Van Khai spoke at the
graduation ceremony for the first
masters of public policy from the
Fulbright University in 2010.

FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM’S
PROCESS OF ESTABLISHING AND
DEVELOPING

Fulbright University President,
former Nebraska Senator Bob
Kerrey, said: “The people involved in
the founding of the Fulbright School
tried to convince the United States

Congress to provide funding so
that the school could operate. The
US Congress has agreed with the
condition that Vietnam contributes
the corresponding capital, in this
case by allocating land to the school
in Ho Chi Minh City."
For the first time, the concept of
Fulbright University Vietnam was
mentioned in the Joint Statement of
President Truong Tan Sang and US
President Barack Obama on July 25,
2013. The joint statement clearly
states: "President Truong Tan Sang

In New York, under the witness of
General Secretary Nguyen Phu
Trong, Mr. Le Thanh Hai, former
Secretary of the Party Committee
Ho Chi Minh City has awarded the
investment certificate for the
Management Board of the HighTech Park Ho Chi Minh's Fulbright
University Vietnam project to
the President of the Vietnam
University Initiative Fund (TUIV)
Thomas Vallely. According to the
investment certificate, Fulbright
University Vietnam will build its
headquarters in the High-Tech Park
of Ho Chi Minh City on land with an
area of 15 hectares. Fulbright will
be Vietnam's first independent and
not-for-profit university.

In May 2016, at the National
Convention Center in Hanoi, US
President Barack Obama officially
announced the birth of Fulbright
University Vietnam, "Vietnam's
first independent and not-forprofit university – a place that
will bring academic freedom and
provide scholarships to students
with difficult circumstances.” The
school was established in May 2016
under Decision No. 819/QD-Ttg
of the Prime Minister. On May 25,
2016, US Secretary of State John
Kerry followed President Obama's
delegation to Vietnam to preside
over the groundbreaking ceremony
of Fulbright University Vietnam in Ho
Chi Minh City. On June 6, 2016, in Ho

At the FETP campus,
students and teachers often
spend hours discussing
under the vast tamarind tree.
Coincidentally, the original
vision of an independent
and not-for-profit university
was born from discussions
among FETP proponents
and operators under this
tamarind tree. As we
continue our journey to
develop Fulbright, the
university proudly carries
that tamarind tree in its seal,
symbolizing its deep roots in
its more than twenty-year
history and constantly rising
to meet the world's needs
and requirements.
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head office in the High-Tech Park,
District 9, Ho Chi Minh City is expected
to be completed in early 2023.

Definitely, with the tradition of Good teaching
and Good learning, Fulbright teachers and
students' successful foundation will be
continuously promoted. The Vietnam-US
relationship always accompanies this university's
achievements and solid development.
Chi Minh City, the US Ambassador
to Vietnam Mr. Ted Osius (on behalf
of the US Government) awarded
Fulbright University Vietnam two
grants with a total value of 15.5
million USD. The first is funded
by the United States Agency for
International Development (USAID)
worth $ 7.2 million to help the
school develop admission policies,
to attract students to attend and
support the procedures, finance,
and scholarships. The second grant
from the US Department of State
(CEA) will be poured through the
US University Initiative Trust Fund
(TUIV) valued at $8.3 million to
help Fulbright University build and
develop.
Fulbright School of Public Policy and
Management (FSPPM), Fulbright
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University's first academic unit,
inherit from the Fulbright Economics
Teaching Program in partnership with
Harvard University since 1995. The
total investment capital of Fulbright
University Vietnam is initially
expected to be about 70 million
USD. In the first phase, the school's
operating budget was mainly based
on US$ 17 million in aid from the US
government. Fulbright University
started undergraduate enrollment
in 2018, starting with 54 students.
Currently, the school has nearly 300
undergraduate students studying
at the school. In the academic
year 2021-2022, the University is
expected to welcome nearly 300
more
undergraduate
students.
Fulbright's current headquarters is
located in Phu My Hung, District 7,
Ho Chi Minh City. The University's

Fulbright University Vietnam is the
first independent and not-for-profit
university operating under the liberal
educational model in Vietnam. The
Fulbright community is expanding
and bringing together educational
innovators from all over the world
with a profound understanding of the
Vietnamese context. The school enjoys
strong political and financial backing
and close partnerships with educational
institutions around the world.
At
Fulbright,
the
University
emphasizes
the
collaboration's
power,
interdisciplinary
thinking,
commitment, and student-centered
views in its educational philosophy.
Globally integrated but deeply rooted
in Vietnamese society, Fulbright is
built on a foundation of world-class
education, using the latest advances
in teaching and learning designs,
in technology and other realms to
become an innovative educational
institution.
More
importantly,
Fulbright is committed to serving
Vietnamese society through studying
and promoting educational activities.

FULBRIGHT UNIVERSITY AND THE
JOURNEY THAT IS APPROACHED GLOBAL
KNOWLEDGE

When it first started, the school offered
courses in economics that imitated
Harvard Kennedy School's curriculum.
outstanding lecturers are mobilized
from leading universities in the US –
among them are Prof. Perkins, who
taught as a copy of his East Asian
Development Economics class at
Harvard, Prof. Dapice (Tufts University)
and Prof. James Riedel (John Hopkins
University) also presented their lectures
with the help of Vietnamese teaching

assistants”. Next is the courses
including Neoclassical Economics;
Local marketing; Investment project
appraisal; The relationship between
the state and the market…etc, in
the same way that students will be
learned at Harvard.
For FETP's first generations of
students, although the program
only teaches the world's classical
economic knowledge, it still seems
to them to open up "a whole new
sky" in which they are "refreshed
their thinking and knowledge". Even
in the standard economic and public
policy training program's theoretical
and classical subjects such as
Microeconomics, Econometrics, etc.,
Fulbright lecturers still incorporate
Vietnam's real-life situations so
that learners can immediately apply
what they learn to solve problems of
management or policy analysis.
According to the plan, in the first
5 years after its establishment,
Fulbright University will open
integrated training facilities. In

concretely, the Fulbright School of
Public Policy and Management train
graduate students in public policy, law,
finance and management, researches
on policy dialogues; Fulbright School
of Engineering and Applied Sciences
offers undergraduate and graduate
programs in engineering, applied
science, mathematics, and computer
science;
Fulbright
University
Vietnam provides training programs
for bachelor based on the opening
education.
Mr. Phan Chanh Duong, Fulbright
University's lecturer in Local
Marketing, teaches students how to
promote investment and develop the
local economy. With the profound
experiences as a founder of Tan
Thuan Export Processing Zone, the
country's first export processing
zone in the early 1990s and later
Phu My Hung urban area – where it
was used to be a wild swamp, became
the city's prosperous economic and
financial center in Ho Chi Minh City
today, Mr. Duong turns every class
into lively discussions about the

It is expected that
in 2023, Fulbright
University Vietnam
will move to its
headquarters in
District 9, Ho Chi
Minh City. Teachers
and students once
again gathered under
the familiar tamarind
tree, re-planted on
campus as Fulbright
history's symbol.
situations and questions that each
student faces in their work's real world.
“If at Harvard Kennedy School, the
courses focus on theory and building
models to try to understand how
the world works, here, students are
always concerned on the problems
that Vietnam has to deal with. How did
you find the solution? How did you get
there?” - Mr. Duong commented.
Bringing real-world problems into the
classroom, debating with teachers
and classmates to find practical and
creative solutions has become a
tradition among Fulbright students.
From environmental issues and
energy policy for the Mekong Delta or
effective promotion of public-private
partnership (PPP) projects to building
a modern governance system, the
Fulbright members' graduate theses
are highly practical policy analyses
that they can continue to pursue when
they leave school, returning to their
daily work n
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Khủng hoảng Covid-19 hay
cơ hội đồng kiến tạo một
trải nghiệm giáo dục mới ở
ĐẠI HỌC FULBRIGHT
z ThS. NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FULBRIGHT ĐƯỢC THÀNH LẬP VỚI SỨ MỆNH VÀ
MỤC TIÊU LỚN LAO ĐÓ LÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. “NHIỆM VỤ
CỦA NHÀ TRƯỜNG LÀ GIÚP SINH VIÊN CHUẨN BỊ CHO MỘT TƯƠNG LAI
ĐẦY BIẾN ĐỘNG. VÌ VẬY, CHÚNG TÔI CÓ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI
SỰ GIÁN ĐOẠN VÀ THAY ĐỔI MỘT CÁCH LINH HOẠT HƠN. XÉT TRÊN
NHIỀU PHƯƠNG DIỆN, TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN NAY, DÙ VÔ
CÙNG NGHIÊM TRỌNG, CŨNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ÁP DỤNG LÝ THUYẾT
VÀO THỰC HÀNH,” ÔNG IAN BICKFORD, HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC
FULBRIGHT VIỆT NAM CHIA SẺ.

ĐỒNG KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC MỚI

Khi sinh viên bắt đầu bước vào học kỳ 4,
việc Trường phải đóng cửa đã trở thành
một cuộc kiểm nghiệm thực sự đối với sự
bền bỉ và khả năng thích ứng của sinh viên
và giảng viên Fulbright VN. Các khóa học
được chuyển hoàn toàn sang hình thức
trực tuyến, buộc mọi thành viên phải giải
quyết những thách thức ở mọi cấp độ, từ
vấn đề hậu cần cho đến đường hướng của
tổ chức. Họ cũng cần phải trả lời những
câu hỏi trừu tượng hơn, ví dụ như một
cộng đồng học tập sẽ được định hình theo
cách nào trong thời buổi giãn cách xã hội,
để các thành viên vẫn có thể sát cánh
bên nhau trong khi không thể chia sẻ một
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không gian địa lý chung? Các giảng viên
tại Fulbright VN buộc phải tìm những giải
pháp sáng tạo để tổ chức các khóa học
trực tuyến một cách hiệu quả, phải vận
dụng đa dạng tài liệu và phương pháp
sư phạm. Từ những cuộc tranh luận trên
Facebook, những bài kiểm tra được thiết
kế như các trò chơi, cho đến những dự án
khoa học được tối ưu hóa và các công cụ
trực quan hiện đại, các giảng viên đang
mang đến những khóa học đầy tính thời
sự như nhân dạng ảo hay vi sinh vật học
cơ bản giữa mùa dịch COVID.
Môi trường học tập mới này ở trường
Fulbright VN đã khai thác những ưu điểm

của hình thức học trực tuyến - sự linh
động về thời gian và nhịp độ, nâng cao
sự chủ động trong học tập và giúp sinh
viên tham gia một cách sâu sắc hơn vào
nội dung bài học, đồng thời vẫn đảm bảo
hiệu quả học tập như một lớp học thông
thường, trong đó, sinh viên có thể tương
tác đồng thời với các sinh viên khác, với
giáo viên và với nội dung bài học. Trong
lớp, sinh viên hợp tác với nhau để cùng
học và phản hồi trên tinh thần đóng góp.
Sinh viên Vũ Đức Huy cho biết: “Ở
lớp nhập môn Văn học, thầy Kevin cố
gắng đổi mới những bài tập để Văn học
không bị khô khan với học sinh, nhất
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là qua môi trường trực tuyến. Rất
khó để ngủ gật trong lớp của thầy
vì chúng mình luôn có những hoạt
động liên tục, từ nhập vai và diễn
lại trong vở kịch nàng Antigone, cho
đến tranh luận kịch liệt về hành động
của Prospero trong Giông Tố”. Học
trực tuyến hoàn toàn có thể là một
trải nghiệm phong phú, bổ ích và
hiệu quả, nhưng nó đòi hỏi mỗi giảng
viên phải đặc biệt chú trọng đến trải
nghiệm của sinh viên. Đây cũng là
mục tiêu mà Fulbright VN luôn nỗ
lực hướng tới.
Theo TS. Ian Bickford: “Sức mạnh
của Fulbright đến từ sự tham gia tích
cực và liên tục của sinh viên cũng như
các mối quan hệ đối tác chặt chẽ mà
trường đã thiết lập với các đại học
quốc tế”. Khi Fulbright VN chuyển
các lớp học sang nền tảng trực tuyến,
cách tiếp cận của trường tập trung
vào việc nỗ lực tìm kiếm các câu trả
lời cho câu hỏi: “Những giải pháp nào
có thể giúp chúng ta vượt qua cuộc
khủng hoảng hiện tại, đồng thời nâng
cao chất lượng giáo dục tại Fulbright
một cách lâu dài?”

Quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường
đại học quốc tế đã và đang là một trong
những lợi thế to lớn của Fulbright
VN. Mới đây, Đại học Dartmouth và
Fulbright VN đã cùng thiết kế một khóa
học liên kết, cho phép sinh viên từ Hoa
Kỳ và Việt Nam học tập cùng nhau và
học hỏi lẫn nhau. Dù vẫn còn non trẻ,
mô hình này tạo điều kiện đẩy mạnh
hợp tác trong tương lai, cho phép sinh
viên kết nối linh hoạt hơn với các bạn
học và chuyên gia trên khắp thế giới.
Nhờ có công nghệ, sinh viên giờ đây có
thêm nhiều lựa chọn trong học tập hơn
so với các thế hệ đi trước.

rõ rệt qua rất nhiều hoạt động
mà chúng tôi từng thực hiện.
Trong điều kiện như hiện nay,
việc duy trì và phát huy tinh
thần đó là ưu tiên số một của
chúng tôi” , ông Steve Paris
khẳng định.

ĐỂ THÍCH ỨNG VÀ CÙNG NHAU TRƯỞNG
THÀNH

Khi phần lớn sinh viên không còn ở
lại ký túc xá, việc duy trì cảm giác
“thuộc về nơi này” của sinh viên và
cộng đồng học tập của họ có ý nghĩa
vô cùng quan trọng.“Người ta thường
mặc định rằng, việc trường đóng cửa
sẽ dẫn đến các hoạt động của hội sinh
viên hay các câu lạc bộ cũng sẽ bị tạm
dừng. Tuy nhiên, chúng tôi lại không
nghĩ như vậy. Đội ngũ phụ trách đời
sống sinh viên đã nhanh chóng tìm ra
các giải pháp để giữ liên lạc với sinh
viên và phát triển các chương trình
mới phù hợp với tình hình hiện tại”,
TS. Ian Bickford giải thích. Từ những
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Từ những buổi chơi nhạc trực
tuyến do Câu lạc bộ Âm nhạc tổ
chức, đến các thử thách chụp
ảnh về cuộc sống khi phải cách ly,
những sáng kiến này đã thực sự lan
tỏa tinh thần tích cực trong cộng
đồng sinh viên của trường.

buổi chơi nhạc trực tuyến do Câu
lạc bộ Âm nhạc tổ chức, đến các thử
thách chụp ảnh về cuộc sống khi phải
cách ly, những sáng kiến này đã thực
sự lan tỏa tinh thần tích cực trong
cộng đồng sinh viên của trường.
Nhưng đối với Steve Paris, Giám đốc
Đời sống Sinh viên, thách thức nằm
ở việc thuyết phục những em vốn
sống nội tâm, kém tự tin hơn tham
gia vào những hoạt động này. “Cảm
giác xa cách hoặc bị cô lập có thể gây
ra những ảnh hưởng nặng nề đối với
sức khỏe tinh thần và khả năng học
tập của sinh viên. Nhiều em đã bày
tỏ lòng trân trọng đối với sự kết nối
đó và chắc chắn nó đã được thể hiện

Để giải quyết vấn đề này,
đội ngũ phụ trách đời sống
sinh viên cùng với Trung tâm
Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần
tại Fulbright VN đã và đang
thường xuyên gửi tin nhắn
động viên, khuyến khích sinh
viên tự chăm sóc bản thân,
đồng thời hỗ trợ tư vấn hoặc
giải đáp về cách giải tỏa những
khó khăn tâm lý. Bên cạnh đó,
kế hoạch tiếp cận từng sinh
viên cũng đang được triển khai
nhằm xác định những em cần
hỗ trợ và khuyến khích các
em chủ động tìm kiếm sự trợ
giúp. “Điều thú vị nằm ở chỗ,
các sinh viên rất tích cực động
viên bạn bè mình tham gia,
dẫn đến việc thường xuyên
có số lượng đăng ký vượt quá
dự tính ban đầu. Điều này cho
thấy sức mạnh thực sự của
sự kết nối, không chỉ từ phía
nhà trường, mà chính là giữa

sinh viên với nhau”, ông Steve
Paris cho biết.
Mới đây, trong một lá thư gửi
cộng đồng Fulbright, Chủ tịch
Hội đồng quản trị Trường,
bà Đàm Bích Thủy viết: “Dù
chúng ta không thể biết chắc
được những thách thức nào
đang chờ đợi phía trước, tôi tin
rằng, biện pháp giãn cách xã
hội giúp chúng ta an toàn hơn
và sự đoàn kết sẽ giúp chúng
ta vượt qua mọi khó khăn. Đại
dịch này đã chứng minh rằng,
tất cả chúng ta đều bị ảnh
hưởng như nhau, bất kể chúng
ta ở đâu trên thế giới này. Một
lần nữa, nó cho chúng ta thấy
tầm quan trọng sống còn của
cộng đồng mà tất cả chúng
ta đang xây dựng. Đây là một
giai đoạn đầy thử thách và việc
cố gắng quay lại với nhịp sống
thường ngày chưa chắc đã là
cách tốt nhất. Tuy nhiên, có
một điều chúng tôi biết chắc
chắn: Tất cả chúng ta đều
đang nỗ lực và chúng ta sẽ
cùng nhau vượt qua cơn bão
này để dạy online thật tốt, học
thật tốt, chia sẻ thật nhiều và
ngày càng trưởng thành hơn n
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MỘT NGÀY CỦA
TỔNG THỐNG

BIDEN
z ASHLEY PARKER

TRÊN CƯƠNG VỊ TỔNG THỐNG MỸ, ÔNG JOE BIDEN LUÔN TÌM
MỌI CÁCH ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG. VỚI ÔNG, THỜI GIAN
DÀNH CHO GIA ĐÌNH KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐỦ.THEO NHỮNG
NGƯỜI THÂN THIẾT, TỔNG THỐNG BIDEN LUÔN CỐ GẮNG CÂN
BẰNG GIỮA CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG CỦA
MỘT LÃNH ĐẠO QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI.

Hát thánh
ca trong
một Nhà
thờ Tin
lành của
người
Việt tại
Houston

Q

ua phỏng vấn với 7 người am hiểu lịch trình của ông chủ Nhà Trắng, báo
Washington Post đã phác họa sơ bộ một ngày tiêu biểu mà Biden trải
qua trên cương vị tổng thống. Ông bắt đầu buổi sáng bằng việc thể dục,
bao gồm cả các bài tập tạ, thường là cùng với huấn luyện viên. Trong
chiến dịch tranh cử năm 2020, Biden thường xuyên đạp xe, bằng cả xe
đạp truyền thống lẫn máy tập cá nhân tại nhà.

Khác với cựu Tổng thống Donald Trump, một người đam mê truyền hình, ông Biden không
thường xuyên xem TV, nhưng ông cũng theo dõi các chương trình buổi sáng trong lúc tập
thể dục, như chương trình "New Day" của kênh CNN hay "Morning Joe" của đài MSNBC.
Ông sau đó nhận được một bản tổng hợp tin tức buổi sáng, gồm các mẩu tin ngắn, nội
dung một số bản tin truyền hình, bài xã luận hay tiêu đề nổi bật trên trang nhất các báo
ngày hôm đó. Để bắt đầu ngày làm việc, Tổng thống Biden đi bộ một quãng ngắn từ tư
dinh bên trong Nhà Trắng đến Phòng Bầu dục. Ông thường mang theo chiếc cặp da màu
nâu chứa vô số tài liệu, giấy tờ bên trong.
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Cùng với Phó Tổng thống Harris, ông Biden nhận được Bản tóm tắt
hàng ngày của Tổng thống, một bản cập nhật tình báo tối mật về
các điểm nóng toàn cầu. Ít nhất một lần một tuần, ông cũng gặp
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hoặc Ngoại trưởng Antony
Blinken, và ông thường xuyên trao đổi công việc với Tướng Mark A.
Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Mỗi tuần một lần, ông Biden dùng bữa trưa với bà Harris, giống như thời ông
còn làm Phó tổng thống dưới chính quyền Tổng thống Barack Obama. Bữa
trưa yêu thích của Tổng thống Biden là súp và salad, thường là salad rau thái
nhỏ ăn kèm gà nướng. Ông cũng thích nước cam Gatorade và Coca không
đường. Biden còn nổi tiếng là người thích đồ ngọt, không thể không kể đến
kem hạt chocolate. Giỏ táo mà ông Obama để trong Phòng Bầu dục đã không
còn từ lâu và chiếc nút đỏ trên Bàn Kiên định để ông Trump dùng để gọi Coca
ăn kiêng cũng không còn nữa. Thay vào đó, ông Biden giờ đây “dự trữ” kẹo bơ
mặn Dolle’s và những chiếc bánh quy hạt chocolate mà ông rất yêu thích. Mỗi
chiếc bánh quy được gói trong giấy có đóng dấu vàng của Nhà Trắng, khiến
chúng trở thành thứ "hàng nóng" luôn thu hút chú ý của mọi người.

Với những người chỉ trích, lịch trình của ông Biden có vẻ nhẹ nhàng
hơn nhiều so với các tổng thống đời trước. Ông thường chỉ xuất hiện
ngắn khoảng một đến hai lần mỗi ngày trước công chúng, đi lại hạn
chế (phần nhiều do đang có dịch bệnh) và cuối tuần thường ở nhà
tại Wilmington. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy,
nghị sĩ đảng Cộng hòa bang California, mới đây lên tiếng bày tỏ
quan ngại trên Fox News trong tháng này rằng Tổng thống Biden
thiếu sức khỏe và độ dẻo dai. "Ông ấy chưa bao giờ có được năng
lượng như Donald Trump"- McCarthy nói- "Donald Trump không
cần ngủ 5 tiếng mỗi đêm nhưng vẫn luôn sẵn sàng cho công việc".

Tổng thống Biden đôi khi
dùng bữa trưa ngay trong
các cuộc họp. Coons mô
Tổng thống Biden cũng được biết là hay
tả chúng "không phải một
hộp đồ ăn mà chỉ là một túi
lẻn ra bãi cỏ phía nam Nhà Trắng hay
thức ăn nhỏ để nếu họp quá
Vườn Hồng để hít thở không khí. Những
lâu, ông ấy có thể lấy ra thứ
gì đó tốt cho sức khỏe".
lần như vậy, ông thường dắt theo hai chú
Chúng thường là một thanh
cún cưng giống chó chăn cừu của Đức
protein, một chiếc bánh
sandwich bơ đậu phộng
tên là Champ và Major.
kèm thạch hay một chai
nước cam Gatorade cỡ nhỏ.
Tổng thống Biden cũng
được biết là hay lẻn ra bãi
cỏ phía nam Nhà Trắng
hay Vườn Hồng để hít thở không khí. Những lần như
vậy, ông thường dắt theo hai chú cún cưng giống chó
chăn cừu của Đức tên là Champ và Major. Nhà Trắng
vốn dĩ đã tạo lập một lớp hàng rào ngăn cách nghiêm
ngặt quanh tổng thống và lớp bảo vệ này thậm chí
còn được tăng cường gấp đôi giữa đại dịch Covid-19.
Biden là cái tên mới nhất trong danh sách dài các
tổng thống muốn tìm cách "phá vỡ rào cản" này.

Những người ủng hộ ông Biden bác bỏ những so sánh như vậy, cho
rằng ông có sự ổn định, tĩnh lặng cần thiết của một tổng thống,
trái với sự năng động có phần hỗn loạn ở ông Trump. Thượng nghị
sĩ Dân chủ bang Delaware Christopher A. Coons cho biết trong
các cuộc họp thì Tổng thống Biden chỉ "chống tay lên cằm và lắng
nghe". Tuy nhiên, cũng có lúc ông trở nên thiếu kiên nhẫn, đặc biệt
là với những từ viết tắt hay biệt ngữ của Washington. Biden luôn
nhấn mạnh với các trợ lý rằng ông muốn bản thân có thể giải thích
một chính sách cụ thể có ý nghĩa như thế nào với những người
hàng xóm cũ ở Scranton, Pennsylvania, hay Wilmington.

Cựu Tổng thống Obama trước đây mỗi đêm đều nhận
được một tập tài liệu gồm 10 lá thư mà người dân
Mỹ viết cho ông. Ông Biden hiện vẫn tiếp tục truyền
thống đó, nhưng nếu Obama chọn cách viết thư trả lời
lại thì các trợ lý của Biden sẽ sắp xếp để ông gặp trực
tiếp một số người. Preston Lee, một người chuyển
giới, cựu quân nhân từ Alpharetta, Georgia, từng viết
thư cho Biden cảm ơn ông vì đã dỡ bỏ lệnh cấm người
chuyển giới phục vụ trong quân đội do cựu tổng thống
Trump ban hành. Lee chỉ hy vọng nhận được thư trả

Rải rác vào các ngày trong tuần, Tổng thống Biden sẽ triệu tập họp
với những "đầu não" của mình, bao gồm Chánh văn phòng Klain và
các cố vấn hàng đầu như Mike Donilon, Anita Dunn, Bruce Reed,
Steve Ricchetti hay Cedric L. Richmond. Những cuộc họp này hiếm
khi có một chương trình nghị sự chính thức. Tổng thống Biden đơn
giản chỉ tuyên bố "Đây là thứ mà tôi muốn thảo luận" hoặc các cố
vấn nêu ra trước những chủ đề để ông cân nhắc. Donilon, người đã
gắn bó với Biden trong nhiều thập kỷ, được những người khác coi
là chỗ dựa tinh thần, gắn bó như hình với bóng cùng ông Biden.
Một cố vấn lâu năm của Biden ước tính rằng không dưới 10.000
lần trong mối quan hệ công việc của họ, Tổng thống đã quay sang
Donilon và hỏi, "Mike, anh nghĩ gì?"
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Mong muốn được tiếp xúc, giao lưu với mọi người xung
quanh của Tổng thống Biden còn được thể hiện ngay
trong những giờ làm việc thường nhật của ông tại Nhà
Trắng. Ông thường gây bất ngờ cho các nhân viên khi đến
thăm họ mà không báo trước, đặc biệt nếu ông nghe được
một số tin tức về gia đình họ và muốn tới hỏi thăm. Ông
cũng không ngần ngại gọi điện thoại cho cha mẹ của nhân
viên chỉ để chúc mừng sinh nhật.
Một cách khác giúp ông thu hẹp khoảng cách với công
chúng là tiếp nhận cả những tin tức phi chính trị. Trong
chiến dịch tranh cử năm 2020, Biden rất hay chia sẻ với
các trợ lý những mẩu tin kỳ lạ từ ứng dụng Apple News
trên điện thoại của mình. Một cố vấn lâu năm cho biết các
bản tin thường có tiêu đề gây tò mò như "Con bướm đêm
lớn nhất thế giới" hoặc "Người phụ nữ Nhật Bản 119 tuổi".
"Và ông ấy nói: Ồ, bạn có tin người phụ nữ Nhật Bản này
đã 119 tuổi rồi không? Bạn có thể tưởng tượng được bà
ấy đã chứng kiến những gì trong cuộc đời mình không?”,
người cố vấn này nhớ lại.

Tổng thống Biden thường trở
về tư dinh trong Nhà Trắng vào
khoảng 18h hoặc 19h. Sau bữa
tối, ông - người mà các trợ lý mô
tả là “cú đêm” - nhận điện thoại
từ các cố vấn, tiếp tục cập nhật
tình hình trong ngày.
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lời từ Tổng thống, đã rất bất ngờ khi được một trợ lý Nhà
Trắng gửi tin nhắn thoại nói rằng họ cảm thấy bức thư của
anh "rất mạnh mẽ" và muốn sắp xếp để anh cùng bạn đời
đến gặp trực tiếp Tổng thống ở Atlanta, nơi ông tới dự sự
kiện. Khi đến, lúc Lee giới thiệu bản thân, Tổng thống Biden
nói: "Tôi biết anh là ai chứ! Anh đã viết thư cho tôi mà".
Amanda Pattillo, 45 tuổi, nhân viên của tòa án ở Atlanta, đã
cùng cậu con trai 10 tuổi của mình vào một đêm nọ để viết
cho Biden rằng cô đánh giá cao việc ông mang bên người ghi
chép về số lượng người Mỹ đã chết vì vi rút Corona. Tôi đã
mất một người rất thân thiết với tôi, chú Bobby của tôi. Ông
ấy đã 73 tuổi và rất giống bố tôi” - Cô viết - “Tất cả những
cuộc sống này đều quan trọng. Và ông quan tâm đến tất cả
những cuộc sống này thực sự có ý nghĩa”. Cô cũng nhận
được một cuộc gọi từ Nhà Trắng mời cô đến gặp Tổng thống
ở Atlanta. Ở cuộc gặp ở Đại học Emory, Tổng thống Biden
nói với cô ấy rằng "ông rất tiếc vì sự mất mát của tôi và biết
mất một người là như thế nào. Ông ấy đảm bảo với tôi rằng
mọi chuyện sẽ tốt hơn." Gia đình Lee, Pattillo và con trai cô
đã chụp ảnh chung với Biden và Harris, hiện đang treo trong
nhà của họ.

Theo một trợ lý, trong thời gian rảnh, Tổng thống Biden
chủ yếu dành thời gian bên gia đình hiện tại. Người vợ đầu
tiên và đứa con gái nhỏ chết trong một vụ tai nạn ô tô năm
1972, và con trai Beau chết vì ung thư não năm 2015. Khi
ông hay Đệ nhất phu nhân Jill phải đi công chuyện xa, họ
gọi cho nhau nhiều lần mỗi ngày. Trước hay sau hầu hết
các sự kiện, ông đều gọi cho vợ hoặc các cháu và để lại
những tin nhắn dài mô tả về đám đông đến tham dự. Dù
đã chuyển đến Washington, Biden vẫn rất nhớ những thứ
thân thuộc của quê nhà Wilmington. Kể từ khi nhậm chức
tổng thống đến nay, ông đã dành cả chục ngày cuối tuần
tại đây, theo Mark Knoller, cựu phóng viên Nhà Trắng từ
CBS News. Tổng thống cũng đã 11 lần đến nhà thờ, không
tính các chuyến thăm nhà nguyện ở Trại David.
Ông Biden luôn đeo trên cổ tay chuỗi hạt mân côi từ nhà
thờ Đức mẹ Guadalupe ở Mexico. Đây là chuỗi hạt mà
Beau, con trai quá cố của ông, đeo khi qua đời. Khi cháu
chắt đến thăm, nhà Biden sẽ tổ chức ăn tối gia đình. Tổng
thống Biden - hoặc “Pop” theo các gọi ông của lũ trẻthường hỏi các cháu mình về cuộc sống và bạn bè chúng.
Ông Biden gần như không bao giờ bỏ lỡ các cuộc gọi từ gia
đình. Ông ngừng ngay lập tức bất cứ việc gì đang làm lại để

trả lời cuộc gọi, Coons cho hay. Coons cho biết thêm: "Ông
ấy không bao giờ trả lời rằng “Tôi đang có việc quan trọng,
lát gọi lại nhé”. Ông ấy sẽ không bao giờ để chúng chuyển tới
hòm thư thoại". Có lần, ông Biden gọi Coons hỏi "Này, ông
có thể qua đây trong nửa tiếng nữa không. Tôi đang chuẩn bị
lên trực thăng Marine One tới Wilmington. Tôi có thể cho ông
đi nhờ về Delaware " !
Tổng thống Biden thường trở về tư dinh trong Nhà Trắng vào
khoảng 18h hoặc 19h. Sau bữa tối, ông - người mà các trợ lý
mô tả là “cú đêm” - nhận điện thoại từ các cố vấn, tiếp tục
cập nhật tình hình trong ngày. Ông cũng gọi cho con trai,
Hunter, mỗi đêm trước khi đi ngủ. Nếu con không bắt máy,
ông sẽ nhắn tin. Cuối ngày, Tổng thống luôn xem lại lịch trình
vắn tắt cho hôm sau để luôn giữ tâm thế sẵn sàng mỗi khi
ông thực hiện chuyến đi bộ ngắn trở lại Phòng Bầu dục vào
sáng ngày tiếp theo.
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ĐẦU TẦU PHỤC HỒI
NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

z THIÊN THANH

NHỜ VIỆC TIÊM CHỦNG, NỀN KINH TẾ MỸ ĐANG PHỤC HỒI TỐT, DỰ KIẾN
TĂNG TRƯỞNG KHOẢNG 6,5% TRONG NĂM NAY. OXFORD ECONOMICS
CHO RẰNG, DỰ KIẾN MỸ SẼ TRỞ THÀNH QUỐC GIA ĐÓNG GÓP LỚN NHẤT
CHO TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU NĂM NAY, LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NĂM
2005. SỰ ĐI LÊN CỦA MỸ ĐANG TẠM KẾT THÚC THỜI KỲ THỐNG TRỊ LÂU
DÀI CỦA TRUNG QUỐC VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH THÚC ĐẨY
NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU TRỊ GIÁ 90.000 TỶ USD.
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ự phục hồi mạnh mẽ ở Mỹ, được thúc
đẩy bởi chi tiêu lớn của chính phủ và
việc triển khai vaccine nhanh chóng,
đang lan rộng trên khắp thế giới, làm
gia tăng triển vọng kinh tế cho các
quốc gia gắn bó chặt chẽ với nền kinh
tế Mỹ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng sự bùng
nổ sắp tới này có thể cho thấy một cuộc chia rẽ,
có nguy cơ mở ra những vết nứt trong nền kinh tế
toàn cầu.
Lợi thế của Mỹ là nhờ việc đẩy nhanh tiến độ tiêm
chủng, cộng với chi tiêu hào phóng chính phủ. Còn
sự phục hồi kinh tế châu Âu bị đình trệ khi tổng số
ca nhiễm Covid-19 tăng cao. Pháp đã phải tuyên
bố phong tỏa lần thứ ba. Đức và Italy đã áp đặt hạn
chế một phần với các hoạt động. Các lệnh đóng cửa
và hạn chế của Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều
nền kinh tế, nhưng bằng chứng ban đầu cho thấy
việc thoát khỏi đại dịch có thể bị lệch pha rất nhiều.
Chương trình tiêm chủng của Mỹ nhanh hơn so với
các chương trình ở hầu hết châu Âu và châu Á, đã
cho phép hoạt động kinh tế bình thường trở lại sớm
hơn. Cùng với đó các gói cứu trợ và kích thích khổng
lồ mới càng có ý nghĩa quyết định. Rất ít nước giàu
nào khác đã chi tiêu nhiều như Mỹ. Và tất nhiên, các
nước nghèo thì không thể chi tiêu như vậy.

SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA MỸ SẼ NÂNG ĐỠ NHIỀU NỀN
KINH TẾ

Gói chi tiêu của chính quyền Biden cùng với lãi suất
thấp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang thúc đẩy
sự bùng nổ mới ở Mỹ và hỗ trợ các nước khác, nơi
các chính phủ đã không phản ứng mạnh mẽ với đại
dịch. Để phục hồi kinh tế, Quốc hội Mỹ hồi tháng
3 phê duyệt gói cứu trợ 1.900 tỷ USD của chính
quyền Biden. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế (OECD), cùng với khoản tiền 900 tỷ USD
vào tháng 12 đã thêm gần 1,5% vào tốc độ tăng
trưởng của nền kinh tế toàn cầu năm nay.
"Điều này không chỉ có lợi cho nền kinh tế Mỹ mà
còn thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu", Laurence
Boone, Nhà kinh tế trưởng của OECD, cho biết.
Theo Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ do được hỗ trợ bởi
các khoản kích thích của chính phủ, người Mỹ đã chi
tiêu thoải mái cho hàng tiêu dùng nhập khẩu, thực

phẩm, đồ uống và thức ăn chăn nuôi. Khi người Mỹ chi 600 USD
do chính phủ phân phát hồi tháng 1 cho đồ nội thất, máy tính xách
tay và quần áo, Mỹ đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá kỷ lục 221
tỷ USD. Sau đó vào tháng 3, lại có thêm một đợt phát tiền nữa, trị
giá 1.400 USD mỗi người. Theo bà Boone, nhờ gói chi tiêu mới của
Mỹ mà sản lượng toàn cầu đến cuối năm nay sẽ có thêm 3.000 tỷ
USD so với việc không có. Điều này tương tự việc có thêm một nước
Pháp vào nền kinh tế toàn cầu.
Nền kinh tế Mỹ nóng lên đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi ở những
nơi khác, đặc biệt là với các quốc gia định hướng xuất khẩu, bán
hàng cho người Mỹ như Việt Nam. Theo ước tính của các công ty
dịch vụ tài chính Allianz và Euler Hermes, chỉ riêng khoản kích thích
của Mỹ sẽ bổ sung 1,4% vào GDP của Việt Nam trong 2 năm tới,
chỉ đứng sau tác động lớn hơn một chút đối với Mexico. Điều đó sẽ
giúp bù đắp thiệt hại lớn mà Việt Nam đã phải gánh chịu do sự sụp
đổ của ngành du lịch.
Tại Thái Lan, xuất khẩu được dự báo tăng 3-5% trong năm nay, với
mức tăng trưởng 10-11% riêng trong doanh số bán hàng cho Mỹ.
Supan Mongkolsuthree, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan
cho rằng, điều này sẽ giúp cân bằng lại xuất khẩu khi chịu sụt giảm
nhỏ ở châu Âu và Trung Quốc. Trong khi đó, châu Âu sẽ hưởng lợi
khá nhỏ. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Trung ương châu Âu ước
tính rằng biện pháp kích thích của Mỹ sẽ nâng tăng trưởng kinh
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tế khu vực đồng euro lên 4,1%, từ mức 4% trong năm
nay và 4,3%, từ 4,1% vào năm 2022. Eurozone, nơi các
chương trình tiêm chủng diễn ra chậm chạp, dự kiến bị sa
lầy trong suy thoái kinh tế trong nhiều tháng tới. Đây là
một sự khác biệt rõ rệt và có thể để lại ảnh hưởng lâu dài
trên thị trường việc làm hoặc đầu tư vốn.

QUÁ NHANH CÓ LÀ QUÁ NGUY HIỂM?

Một số nhà kinh tế, như Lawrence Summers, từng là cố
vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Barack Obama, nói
rằng chính quyền đã làm quá nhiều để thúc đẩy nền kinh
tế và đang tạo ra một vòng xoáy lạm phát. Và việc các nhà
đầu tư nước ngoài đổ xô vào cổ phiếu và trái phiếu của Mỹ,
tìm cách hưởng lợi từ nền kinh tế đang phát triển mạnh,
đã khiến đồng USD tăng giá khoảng 10% so với euro và
gần 8% so với yen. Đồng USD tăng giá giống như một đợt
giảm giá với hàng hóa châu Âu và Nhật Bản. Nhưng nó đã
làm cho các sản phẩm của Mỹ trở nên đắt hơn với khách
hàng ở thị trường nước ngoài, làm giảm giá trị xuất khẩu
của Mỹ và khiến thâm hụt thương mại tăng cao.
Không giống như người tiền nhiệm Trump, Tổng thống
Biden không mấy bận tâm đến việc thu hẹp thâm hụt
thương mại. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs dự báo
thước đo rộng nhất của cán cân thương mại, tức thâm hụt
tài khoản vãng lai, sẽ đạt đỉnh vào cuối năm nay ở mức
4,4% GDP. Đó sẽ là mức cao nhất trong 15 năm và gấp
đôi con số của năm 2019. Sức mạnh phục hồi của Mỹ có
thể làm cho những chênh lệch đó tồi tệ hơn, nếu làn sóng
chi tiêu mới chính phủ đẩy lạm phát lên cao hơn và buộc
Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất cơ bản sớm hơn
dự kiến. Nếu lãi suất dài hạn của Mỹ tăng mạnh - do các
nhà đầu tư lo sợ lạm phát hoặc Fed buộc phải hạ nhiệt nền
kinh tế - hậu quả có thể rất thảm khốc với các quốc gia
đang phát triển mà mắc nợ nhiều.
Do vai trò quá lớn của USD trong tài chính và thương
mại toàn cầu, động thái như vậy của Fed cũng sẽ làm
tăng chi phí đi vay đối với nhiều quốc gia nơi việc thu hồi
vốn dự kiến sẽ chậm hơn nhiều. Nhà đầu tư đang rút tiền
ra khỏi các thị trường mới nổi để kiếm lợi nhuận cao hơn
ở Mỹ. Hơn 5 tỷ USD đã rời khỏi các nước đang phát triển
vào tháng 3, điều mà một số nhà phân tích lo ngại có
thể báo trước dòng tiền lớn hơn sẽ đến và làm suy yếu
triển vọng phục hồi ở các quốc gia nghèo và thu nhập
trung bình. Các nước nghèo đang nhìn thấy những dấu
hiệu của xu hướng dòng vốn chảy ngược về các nước
giàu. Họ càng khó khăn hơn khi đối mặt với việc chờ đợi
vaccine trong thời gian dài. Một số còn phải hứng chịu
làn sóng Covid-19 bùng phát mới, khiến mất khả năng
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"Các triển vọng đang phân hóa một cách nguy hiểm không
chỉ trong phạm vi các quốc gia mà còn giữa các quốc gia và
khu vực", bà Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành của
IMF nói. Theo số liệu của IMF, vào năm tới, các thị trường
mới nổi có khả năng bị giảm 20% thu nhập bình quân đầu
người, gần gấp đôi so với con số trong thế giới công nghiệp.

Theo ước tính của các công
ty dịch vụ tài chính Allianz và
Euler Hermes, chỉ riêng khoản
kích thích của Mỹ sẽ bổ sung

1,4

%

vào GDP của Việt Nam trong
2 năm tới,

hưởng lợi từ dòng chảy du lịch. Các quốc gia nghèo nhất
trên thế giới không có khả năng tiêm chủng cho phần lớn
dân số trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm tới.
Điều đó sẽ khiến họ bị cắt đứt khỏi ngành du lịch vốn đã
tạo ra việc làm và nâng cao nền kinh tế trong những năm
gần đây.
Năm nay, 120 quốc gia đang phát triển dự kiến trả khoản nợ
1.100 tỷ USD. Nhưng 72 quốc gia trong số đó có thể không
thể trả nếu không hy sinh chi tiêu cho việc tiêm chủng hoặc
cứu trợ kinh tế. Đại dịch đã đẩy hơn 100 triệu người vào
tình trạng "nghèo cùng cực", với 250 triệu người phải chịu
"nạn đói nghiêm trọng", Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David
Malpass cho biết mới đây.

"Đó là một con dao hai lưỡi", Maurice Obsfeld, Giáo sư kinh
tế tại Đại học California, cho biết. "Ảnh hưởng từ nhu cầu
cao hơn của Mỹ đang giúp xuất khẩu cho các nước khác.
Nhưng khi sự tăng trưởng của Mỹ dẫn đến lãi suất dài hạn
cao hơn, đó là một tiêu cực lớn với các quốc gia này", vị
chuyên gia nói.
"Chúng ta đang đối mặt với một tình hình ngày càng nghiêm
trọng," Achim Steiner, Quản trị viên của Chương trình Phát
triển Liên hợp quốc nói, "Nó còn lâu mới kết thúc. Nó đang
trở nên tồi tệ hơn ở nhiều nơi trên thế giới".
"Covid-19 giáng xuống người nghèo như cháy rừng", David
Malpass, Chủ tịch World Bank nói, "Trong sự bất bình đẳng
của đại dịch, các nước nghèo hơn đang bị tụt hậu xa hơn"n
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VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG
ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN
NHANH NHẤT CỦA HOA KỲ
z QUỲNH HOA

KINH TẾ

LÀM THẾ NÀO MÀ THÂM HỤT THƯƠNG MẠI CỦA
MỸ TĂNG SO VỚI TRƯỚC ĐẠI DỊCH, NẾU HỌ KHÔNG
TĂNG NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC? CÂU TRẢ LỜI
LÀ: NHỜ MỨC TĂNG LỚN NHẤT ĐẾN TỪ MEXICO,
CANADA, VIỆT NAM VÀ THỤY SĨ.

MỨC THÂM HỤT THƯƠNG MẠI CỦA MỸ BIẾN ĐỔI, VÌ SAO ?

Kim ngạch thương mại của Hoa Kỳ đã đạt tổng giá trị
kỷ lục 1,04 nghìn tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm
2021, theo dữ liệu chính phủ Mỹ công bố . Con số này
không chỉ lớn hơn so với năm 2020 - thời điểm bị ảnh
hưởng bởi Covid-19 - mà còn cao hơn 3,26% so với
con số kỷ lục của năm 2019. Đồng thời, lần đầu tiên,
thâm hụt thương mại của Mỹ lên tới hơn 200 tỷ USD

chỉ trong quý đầu năm, chính xác là 232,74 tỷ
USD. Kỷ lục trước đó là 195,33 tỷ USD vào năm
2018. Mức thâm hụt của Mỹ với Trung Quốc là
78,55 tỷ USD, gấp ba lần thâm hụt với Mexico.
Năm 2018, mức thâm hụt của Mỹ với Trung
Quốc chỉ bằng một nửa mức thâm hụt của Mỹ
với thế giới. Trong quý đầu tiên của năm 2021,
thâm hụt Mỹ - Trung bằng khoảng một phần ba.
Tại sao? Xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc
đang ở mức kỷ lục trong năm nay, tăng 35,13%
so với quý đầu tiên của năm 2019 lên 34,81
tỷ USD. Nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ tăng
7,11% so với năm 2019. Do đó, Mexico là đối
tác thương mại hàng đầu của Mỹ trong ba tháng
đầu năm, tiếp theo là Canada và Trung Quốc chỉ
đứng thứ ba.

Tỷ lệ công ty Hoa Kỳ coi Việt
Nam là một trong ba khu vực
cung ứng hàng đầu của họ đã
tăng gần gấp đôi trong bốn
năm qua, đạt

43%
vào đầu năm 2021.

Dữ liệu này có ý nghĩa gì? Nó xác nhận rằng,
khoản chi tiêu khổng lồ của chính phủ do cựu
Tổng thống Trump khởi xướng và tăng tốc dưới
thời Tổng thống Biden, phần lớn là để chống lại
tác động của Covid-19, đã tạo ra sức mua lớn
cho người dân và doanh nghiệp Mỹ. Bằng chứng
là nhập khẩu những mặt hàng sau đây đã tăng
hơn 1 tỷ đô la so với quý đầu tiên của năm 2019,
trước Covid-19. Máy tính (để thiết lập văn phòng
tại nhà), đồ nội thất (tu sửa, xây dựng bùng nổ),
bộ phận máy tính, gỗ xẻ (xây dựng bùng nổ với
giá tăng), pin lưu trữ điện, tủ lạnh và tủ đông (tu
sửa, xây dựng bùng nổ), dụng cụ tập thể dục
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(thêm thời gian ở nhà), micrô và tai nghe (thay thế các
cuộc họp trực tiếp bằng Zoom...), bảng điều khiển trò
chơi điện tử (phải ở nhà).
Nhập khẩu máy tính quý 1/2021 đạt mức 25,7 tỷ
USD, phá kỷ lục được thiết lập vào năm 2012, cách
đây 9 năm, với mức tăng 40,87% so với năm 2020
và tăng 35,08% so với năm 2019. Máy tính, được
xếp hạng là mặt hàng nhập khẩu có giá trị thứ sáu của
Mỹ vào năm 2020, trong năm nay xếp thứ hai chỉ sau
phương tiện chở khách. Máy tính đã không phải là mặt
hàng nhập khẩu hàng đầu của Mỹ trong nhiều thập kỷ
trở lại đây.
Tổng nhập khẩu tăng 11,74% so với quý đầu tiên
của năm 2020 và tăng mạnh 6,30% so với tổng năm
2019 cho cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu của Hoa Kỳ
tăng 1,89% so với năm 2020 nhưng giảm 1,18% so
với quý đầu tiên của năm 2019.

SỐ CÔNG TY HOA KỲ COI VIỆT NAM LÀ LỰA CHỌN CUNG
ỨNG HÀNG ĐẦU TĂNG GẤP ĐÔI

Xu hướng có thể sẽ tiếp tục trong năm 2021. Các công
ty Mỹ và châu Âu đang dần giảm bớt sự phụ thuộc vào
thị trường và nguồn cung ứng từ Trung Quốc. Được coi
là một trong số những phương án thay thế cho Trung
Quốc trong khu vực, Việt Nam duy trì được vị trí của
mình trong suốt năm 2020 đầy biến động, tờ South
China Morning Post nhận định.

Vào năm 2019, 96% các công ty có trụ sở
tại Hoa Kỳ và 100% các công ty có trụ sở tại
châu Âu đã bình chọn Trung Quốc là một trong
ba quốc gia cung ứng hàng đầu của họ, nhưng
niềm tin của các công ty Hoa Kỳ và châu Âu với
Trung Quốc đã lần lượt giảm xuống còn 77%
và 80% trong quý đầu tiên của năm nay, theo
Qima, một nhà cung cấp các giải pháp chuỗi
cung ứng, bên thực hiện cuộc khảo sát.
Vốn đã bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh thương
mại Mỹ - Trung, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc
như một thị trường và nguồn cung ứng đối với
những người mua phương Tây lại tiếp tục chịu
thêm một cú hích nữa vào đầu năm 2020, sau
đợt bùng phát Covid-19 và các đợt phong tỏa.
Được coi là một trong những lựa chọn thay thế
cho Trung Quốc trong khu vực, Việt Nam đã duy
trì được vị trí của mình trong suốt năm 2020
đầy biến động. Vào đầu năm 2021, Việt Nam
được 25% số công ty được hỏi trên toàn cầu
vinh danh là thị trường cung ứng hàng đầu.
Trước Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, một
số công ty ở Trung Quốc, đặc biệt trong ngành
dệt may, đã chuyển đến các nước Đông Nam
Á như Việt Nam, và nhiều nhà sản xuất từ các
ngành khác nhau đã chuyển đến Việt Nam kể từ
khi chiến tranh thương mại bắt đầu. Trong khi
đó, Ấn Độ, vốn được coi là cường quốc dệt may
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Được coi là một trong những
lựa chọn thay thế cho Trung
Quốc trong khu vực, Việt
Nam đã duy trì được vị trí của
mình trong suốt năm 2020
đầy biến động. Vào đầu năm
2021, Việt Nam được

25%

số công ty được hỏi trên toàn
cầu vinh danh là thị trường
cung ứng hàng đầu.

và hiện đang chật vật với Covid-19, cũng được cho là một trong
những đối tác cung ứng hàng đầu cho ít nhất một phần ba số công
ty được hỏi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kính mắt, đồ trang
sức, phụ kiện thời trang và giày dép.
Việt Nam đặc biệt phổ biến với các doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa
Kỳ, vì tỷ lệ công ty Hoa Kỳ coi Việt Nam là một trong ba khu vực
cung ứng hàng đầu của họ đã tăng gần gấp đôi trong bốn năm qua,
đạt 43% vào đầu năm 2021. Và ở châu Âu, 25% số công ty được
hỏi đã liệt kê Việt Nam nằm trong số ba quốc gia có nguồn cung
ứng hàng đầu của họ trong quý đầu tiên, thấp hơn 15 điểm phần
trăm so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn 11% vào năm 2019.
Trong số tất cả các công ty đã chuyển sang các nhà cung cấp ở
nơi khác vào năm ngoái, để tránh ảnh hưởng đại dịch và các rủi
ro khác, gần một phần ba cho biết Việt Nam nằm trong số các lựa
chọn hàng đầu của họ. Đối với các công ty Mỹ, con số này thậm
chí còn cao hơn 40%. Và xu hướng đó có vẻ sẽ tiếp tục diễn ra vào
năm 2021. Trong số những công ty được hỏi có ý định tìm kiếm các
nhà cung cấp mới trong 12 tháng tới, 38% công ty Hoa Kỳ và 28%
công ty châu Âu được khảo sát cho biết có kế hoạch chuyển một
số nguồn cung ứng của họ sang Việt Nam, hoặc mua thêm từ các
nhà cung cấp hiện có ở đó.
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KINH TẾ

Forbes
VIETNAM IS ONE OF THE
US'S FASTEST-GROWING
TRADING PARTNERS
z QUYNH HOA

THE US TRADE DEFICIT HAS CHANGED, WHY?

US trade totaled a record $1.04 trillion in the first
quarter of 2021, according to US government data
released. This number is not only larger than 2020 the time affected by Covid-19 - but also 3.26% higher
than the record number of 2019. At the same time, for
the first time, the US trade deficit amounted to more
than $200 billion in the first quarter of the year alone,
$232.74 billion to be exact. The previous record was
$195.33 billion in 2018. The US deficit with China was
$78.55 billion, three times the deficit with Mexico.
In 2018, the US deficit with China was only half of
the US deficit with the world. In the first quarter of
2021, the US-China deficit was about a third. Why?
U.S. exports to China are at a record this year, up
35.13% from the first quarter of 2019 to $34.81
billion. Imports from China increased by only 7.11%
compared to 2019. As a result, Mexico was the top
trading partner of the US in the first three months of
the year, followed by Canada and China in third only.
What does this data mean? It confirms that the massive
government spending initiated and accelerated by
former President Trump under President Biden,
largely to combat the impact of Covid-19, has created
massive purchasing power for people. American
people and businesses.
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HOW DID THE US TRADE DEFICIT
INCREASE COMPARED TO PRE-PANDEMIC
LEVELS, IF THEY DID NOT INCREASE
IMPORTS FROM CHINA? THE ANSWER
IS: THANKS TO THE LARGEST INCREASE
COMING FROM MEXICO, CANADA,
VIETNAM AND SWITZERLAND.

The evidence is that imports of the following items increased by
more than 1 billion dollars compared to the first quarter of 2019,
before Covid-19. Computers (for setting up a home office), furniture
(remodeling, building booms), computer parts, lumber (building
booms with rising prices), electrical storage batteries, refrigerators
and freezer (remodeling, boom build), exercise equipment (more
time at home), microphones and headsets (replacing face-to-face
meetings with Zoom...), electronic game consoles death (must stay
at home).
Computer imports in the first quarter of 2021 reached USD 25.7
billion, breaking the record set in 2012, 9 years ago, with an
increase of 40.87% compared to 2020 and an increase of 35.08%
compared to 2020. 2019. Computers, which rank as the sixth
most valuable US import in 2020, this year ranked second only to
passenger vehicles. Computers have not been the top US import
for decades. Total imports increased by 11.74% compared to the
first quarter of 2020 and sharply increased by 6.30% compared to
the total of 2019 for the same period. Meanwhile, U.S. exports grew
1.89% year-on-year but fell 1.18% from the first quarter of 2019.

THE NUMBER OF US COMPANIES CONSIDERING
VIETNAM AS THE TOP SUPPLIER CHOICE DOUBLED

The trend is likely to continue in 2021. American
and European companies are gradually reducing
their dependence on the market and sourcing from
China. Considered one of the alternatives to China
in the region, Vietnam maintained its position
throughout the turbulent year of 2020, the South
China Morning Post reported. Before the US-China
Trade War, some companies in China, especially in
the textile industry, moved to Southeast Asian
countries like Vietnam, and many manufacturers
from different industries moved to Vietnam. South
since the trade war started.

At the beginning of 2021,
Vietnam was honored by

25%

of global respondents as the
top supply market.
Meanwhile, India, which is considered a textile
powerhouse and is currently struggling with
Covid-19, is also said to be one of the top supply
partners for at least a third of the companies polled
in the survey. many fields, including eyeglasses,
jewelry, fashion accessories and shoes. Vietnam is
especially popular with U.S.-based businesses, as
the percentage of U.S. companies that consider
Vietnam one of their top three supply regions has
nearly doubled over the past four years, reaching
43% at the beginning of 2021.
And in Europe, 25% of respondents listed Vietnam
among their top three sourcing countries in the first
quarter, 15 percentage points lower than last year,
but still high. more than 11% in 2019. Of all the
companies that switched to suppliers elsewhere
last year, to avoid the impact of the pandemic and
other risks, nearly a third said Vietnam was among
their top choices. surname. For US companies, the
figure is even higher than 40%.
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Trải nghiệm
“sống xanh”
ở nông trại
NGUYỄN THẮNG

CHƠN NHƯ FARMSTAY Ở THÔN PHONG HẬU, XÃ HOÀ HỘI, HUYỆN
PHÚ HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN LÀ NÔNG TRẠI TRỒNG TRỌT THEO PHƯƠNG
THỨC VƯỜN RỪNG ĐA DẠNG SINH THÁI KẾT HỢP LƯU TRÚ TRẢI
NGHIỆM CUỘC SỐNG NÔNG THÔN GIẢN DỊ TRONG NHỮNG NGÔI NHÀ
TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG.

DU LỊCH HƯỚNG ĐẾN CÁC GIÁ TRỊ
TỰ NHIÊN

đổ xô về đang phá vỡ cấu trúc đẹp
tuyệt vời đó. Nhưng với người dân bản
địa, họ làm gì để sống, còn lại gì cho con
cháu sau này? Có thể với mô hình du
lịch nông trại xanh không giúp họ giàu,
nhưng giúp họ sống bình yên mà quan
trọng nhất, vẫn là làm chủ cuộc đời
mình” - Chị Lương Thị Ngọc Yến, đồng
sáng lập Nông trại Chơn Như chia sẻ.

Nắm bắt “xu thế” mới, đồng thời tận
dụng ưu thế thiên nhiên sẵn có của
vùng đất Phú Hòa, Phú Yên, chị Lê Thị
Hoài Thương đã xây dựng nông trại
Chơn Như - một mô hình du lịch cộng
đồng dựa trên nền tảng xây dựng nông
nghiệp vườn rừng sinh thái. Tọa lạc tại
thôn Phong Hậu, xã Hoà Hội, Huyện
Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, nông trại Chơn
Như có các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng,
nhà hàng chay, bán các nông sản hữu
cơ, tổ chức Workshop…

Đến đây, du khách được “đắm” mình
trong thiên nhiên xanh mát, trải nghiệm
“nghề nông” với các hoạt động trồng
trọt, chăn nuôi theo hình thức canh tác
vườn rừng sinh thái, một phương thức
nông nghiệp bền vững nhằm cung cấp
nông sản sạch “mùa nào thức nấy” và
dồi dào dưỡng chất cho chính bữa ăn
của nông dân tại nông trại và bạn bè
gần xa khi đến thăm.

“Quê hương Phú Yên vừa có núi, có
sông, nhiều công trình du lịch hiện đại

Điều khác biệt nhất làm nên Chơn Như
Farmstay là có thể giúp mọi người quay

Ngày nay, rất nhiều người tìm đến xu
hướng du lịch cộng đồng, không chỉ
để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày
làm việc, học tập căng thẳng, mà còn
để trải nghiệm lối “sống xanh”, gần gũi
thiên nhiên và khám phá những giá trị
văn hóa bản địa đặc sắc.

TẠO RA MỘT KHÔNG GIAN ĐỂ AN TRÚ
VÀ CHỮA LÀNH

trở về bên trong và cảm nhận được
sự tĩnh lặng từ chính mình. Qua
việc trải nghiệm nghệ thuật “tắm
rừng - shinrin yoku”, trị liệu chuông
xoay Tây Tạng, thiền hay tập luyện
Yoga, thảo luận sách và các hoạt
động sáng tạo nghệ thuật.
Nông trại nép mình vào sông Ba
cuộn chảy mềm mại, lưng tựa núi
vững chãi, thiên nhiên mây nước
thơ mộng hữu tình. Một khối nhà
mang đậm nét văn hoá bản địa có
lá rơi, nắng đổ, gió thổi qua vòm
cây, nhịp sống chậm lại với thành
phố rì rầm đằng xa. Hỏi khách
của Chơn Như Farmstay thuộc
diện nào, chị Thương chỉ cười và
nói: “Chơn Như là một không gian
được tạo ra cho người trẻ đang đi
tìm mình, cho người trung niên
muốn dừng chân để tự vấn về mục
đích và ý nghĩa của cuộc sống,
hay cho bất cứ ai muốn tránh xa
một thời gian xã hội ồn ào để nạp
năng lượng tích cực mới.
Đến Chơn Như du lịch cũng là đi
tới chốn yên bình, chữa lành tâm
hồn và thể xác, thăng hoa và hạnh
phúc.
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Experience
“Green Living” at
Farmstay
NGUYEN THANG

CHON NHU FARMSTAY (PHONG HAU VILLAGE, HOA HOI
COMMUNE, PHU HOA DISTRICT, PHU YEN PROVINCE) IS A
MODEL FARM INCORPORATING DIVERSE FOREST GARDENS WITH
INDIGENOUS HOUSES FOR ACCOMMODATION ALONG WITH RURAL
LIFE EXPERIENCES.

TOURISM
VALUES

TOWARDS

NATURAL

Nowadays, people come to
community-based tourism, not
only to relax after stressful working
and studying but also to experience
a greener living, connect closely to
nature and discover indigenous
cultural values. Witnessing that
more and more people viewing the
hot weather as “normal”, similar
for the super typhoon, torrential
rain and drought, is a real concern.
At Chon Nhu Farmstay, people
have diligently planted indigenous
forests together with medicinal
herbs under the forest canopy with
the hope of mitigating the climate
change.
Chon Nhu is 27 km far from the
West of Tuy Hoa center city and
located at Phong Hau village, Hoa
Hoi commune, Phu Hoa district,
Phu Yen province. With myriads
services including accommodation,
vegetarian restaurant, providing
organic agricultural products and
organizing different workshops,
etc., Chon Nhu has become a
popular visit for many tourists.
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Even though being born in the
village was a strong advantage, Ms.
Thuong was only an “amateur” when
starting a tourism business and
therefore facing many difficulties.
“Perhaps the most difficult thing
for me is the financial problem and
the mindset of our local people.
Most of them has been exploiting
traditional tourism, therefore being
difficult in accessing and capturing
the “flow” of time; and the “breath”
of their lives are still slow compared
to dynamic change of this flat
world. However, I still persisted in
persuading my family and friends
to understand and accompany
to develop a community-based
tourism together, everyone was
excited to participate.” -Ms. Thuong
shared.

Chon Nhu farm was as a place for
visitors to jointly create a rest and
healing space to listen without
judgement, to understand and be
compassionate by experiencing the
art of “forest bathing - shinrin yoku”,
Tibetan singing bowls therapy,
meditation or yoga practice, book
discussion and other art activities.
Asking that what types of visitors to
Chon Nhu are, Ms. Thuong smiled and
said that Chon Nhu is a space created
for young people who are looking for
themselves, for middle-aged people
who want a stopover to reassess
their goals and meaning of life, and
for anyone who look for a place to
get away social noisy life to recharge
themselves with positive energy.
Visitors at Chon Nhu could be those
who want to avoid gossip and clichés
but still want to share thoughts and
participate in a small group of people.
Sometimes they look for a quite
place to calm and balance their mind
but not ready for being in a temple.
Chon Nhu is also a place for people
who want to be close to nature and to
work with land and trees but having
no place to experiencing the feel of
being a “real farmer”.
Visiting Chon Nhu for a tour is to be in a
place of peace, healing and happiness.

CREATING A SPACE FOR REST AND
HEALING

Traveling along Vietnam, there
are many modern, luxurious and
international standard resorts.
However, what makes Chon Nhu
different is the ability to help people
to be back to their inner self and feel
their stillness.
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GIOVANNI
từ sản xuất hàng hạng sang
qua sản xuất khẩu trang

SỬ DỤNG DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT TỪ Ý,
NHẬT VÀ NHỮNG THỢ THỦ CÔNG LÀNH
NGHỀ 20 NĂM KINH NGHIỆM, GIOVANNI SẢN
XUẤT KHẨU TRANG PHI LỢI NHUẬN CHO CÁC
DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC.

T

ại châu Á, các doanh nghiệp
may mặc với những dây
chuyển máy móc và nhân
công có sẵn với số lượng lớn
cũng đã nhanh chóng thích
nghi và đưa khẩu trang vào sản xuất,
nhằm mang đến một lượng khẩu trang
dồi dào không chỉ phục vụ thị trường nội
địa mà còn nhằm ủng hộ các nước khác
trên thế giới, cùng chung tay vì xã hội.
Và GIOVANNI GROUP cũng không nằm
ngoài trách nhiệm đó. Với định hướng
phát triển bền vững, dù trong giai đoạn
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kinh tế khó khăn, GIOVANNI vẫn đặt
trách nhiệm với xã hội và cộng đồng lên
hàng đầu, để mạnh dạn nhập về những
dây chuyền sản xuất và nguyên vật liệu
cao cấp nhằm cho ra mắt sản phẩm
khẩu trang có chất lượng vượt trội, an
toàn với sức khỏe và môi trường.
Ông Nguyễn Trọng Phi - Chủ tịch
GIOVANNI GROUP chia sẻ: “Những
lớp vải kháng khuẩn, diệt khuẩn mà
Giovanni sử dụng cho sản phẩm đều
sử dụng công nghệ sinh học, hoàn toàn
organic. Những dây chuyền máy móc
nhập khẩu từ Ý, từ Nhật ngày hôm qua
được những người thợ lành nghề với
gần 20 năm kinh nghiệm của Giovanni
sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hạng
sang, bây giờ đều tập trung vào sản xuất
khẩu trang. Đặc biệt ở chỗ, bởi 20 năm
qua họ chỉ quen làm những sản phẩm
cao cấp, đắt tiền nên hôm nay dù may
khẩu trang Giovanni, họ vẫn áp dụng y
nguyên những kỹ xảo, tiêu chuẩn chất
lượng đó. Bởi vậy, có thể nói, những
người thợ của Giovanni không chỉ may
khẩu trang, họ đang chế tác ra những
sản phẩm chất lượng cao để bảo vệ sức
khỏe con người”.

GIOVANNI GROUP mang đến giải pháp
bảo vệ an toàn mà vẫn giữ vững hình
ảnh chuyên nghiệp cho các doanh
nghiệp trên cả nước, thông qua sản
phẩm Khẩu trang vải cao cấp kháng
khuẩn, chống giọt bắn.
Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp GIOVANNI
được in logo theo yêu cầu và bán số lượng lớn với
mức giá PHI LỢI NHUẬN (chỉ tính chi phí sản
xuất) tới tay các doanh nghiệp có nhu cầu.
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GIOVANNI
from luxury to face masks
WITH PRODUCTION LINES IMPORTED FROM
ITALY, JAPAN AND 20-YEARS-OF-EXPERIENCE
SKILLED CRAFTSMEN, GIOVANNI PRODUCES
NON-PROFIT MASKS FOR THE DOMESTIC
MARKET AND EXPORT.

I

overcome this difficult and dangerous
period. Businesses should stay
together, and with GIOVANNI GROUP,
showing social responsibility to
quickly overcome the epidemic.

n Asia, big garment enterprises
have quickly adapted and
put masks into production to
provide a big amount of face
masks for both local market
and exports. And Giovanni Group
also takes its social responsibility.
Aiming at sustainable development,
even during the closure of shopping
centers, GIOVANNI still considers
social responsibility a priority to
import high-end production lines and
materials for face masks. GIOVANNI
not only meets the needs of markets
but also produces high quality, safe
and environment-friendly products.
Mr. Nguyen Trong Phi - Chairman
of GIOVANNI GROUP shares his
story: "Giovanni uses antibacterial
fabrics which are biotechnology
and completely organic. Machines
imported from Italy and Japan and
operated by skilled, 20-years-ofexperience workers, which used to
produce luxury products, now focus on
producing face masks. During the last
20 years, they became accustomed
to making high-end products and
now, those techniques and quality
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GIOVANNI GROUP provides a
safe solution while maintaining a
professional image for employees,
through antibacterial and dropletresistant high-end face masks.
Giovanni high-end antibacterial masks will be
printed with logos on demand and sold in large
quantities at a NON-PROFIT price (production
costs only).

standards are applied to face masks.
Thus, you can say that Giovanni's
craftsmen are not only sewing simple
masks, they are making high-quality
products to protect human health."
Health is the most valuable property
of human beings while people are
the core values of each business.
In repelling the epidemic, domestic
enterprises carry on a noble destiny
of the "troops" to help the country
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Công ty CP Thiết Bị Mỹ Kim là
doanh nghiệp tư nhân với thế
mạnh trong việc cung cấp sản phẩm,
giải pháp chìa khóa trao tay và các dịch
vụ kỹ thuật cho các ngành viễn thông, an ninh
quốc phòng, giao thông vận tải, chính phủ điện tử.
Mỹ Kim đồng thời còn là đơn vị phân phối và là cầu
nối hoàn hảo cho các đối tác toàn cầu muốn kết nối
với thị trường trong nước.
MỸ KIM HIỆN ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHÍNH:
3 Hạ tầng & dịch vụ bảo hành, bảo trì
3 Thương mại, phân phối Sản phẩm, chuyển giao công nghệ
3 Triển khai & tích hợp hệ thống
3 Công nghệ
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TRỤ SỞ CHÍNH:
		
CHI NHÁNH
		

Tầng 1, Tòa nhà số 25A, Ngõ 379/8 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: +84 24 7304 5055 | Fax: +84 24 7307 5054 | Email: info@mke.vn | website: http://www.mke.vn
Tại HCM: 157-159 Xuân Hồng, P.12, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tại Đà Nẵng: N3 Ocean Villa, Sơn Trà, Điện Ngọc, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

1. ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC GIANG – LẠNG SƠN:
Hầu hết taluy đào dọc tuyến đều được áp dụng
các giải pháp gia cố tiên tiến như đinh đất, khung
dầm bê tông cốt thép và bê tông phun phủ kết
hợp lưới thép. Giải pháp đã đem lại sự ổn định
bền vững cho mái taluy của tuyến đường đồng
thời góp phần nâng cao an toàn tiện nghi của các
phương tiện lưu thông. Đặc biêt, tại một số vị trí

dọc tuyến được áp dụng công nghệ trồng cỏ gia
cố taluy bằng biện pháp phun hỗn hợp đất mùn và
hạt cỏ. Đây là giải pháp mới lần đầu tiên được ứng
dụng thành công tại Việt Nam, bằng công nghệ
phun trực tiếp hỗn hợp đất và hạt cỏ lên bề mặt
mái dốc đã đảm bảo sự ổn định cho bề mặt mái
đào đồng thời tạo cảnh quan thân thiện với môi
trường tự nhiên.
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GIẢI PHÁP
ĐA DẠNG,
LINH HOẠT
trong xử lý
ổn định bờ dốc

C

ông ty Cổ phần phát triển công nghệ bảo vệ bờ dốc ATV Việt Nam (ATV Việt Nam)
được thành lập từ năm 2005 với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp các công
trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông,
thủy lợi có quy mô vừa và lớn.

Qua quá trình 16 năm hình thành và phát triển, ATV Việt Nam đã khẳng định thương hiệu của
mình trên thị trường xây dựng Việt Nam với hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng
dụng thi công đa dạng các giải pháp “PHÒNG CHỐNG SẠT TRƯỢT, BẢO VỆ BỜ DỐC”
Với tinh thần đam mê học hỏi và phương châm tạo ra những sản phẩm hữu ích có thể đóng góp
một phần cho sự phát triển chung của xã hội. ATV Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng kể trong
công tác tư vấn, cung cấp giải pháp thiết kế và thi công hạng mục gia cố mái taluy cho các dự án
giao thông, thủy điện lớn trong cả nước. Tiêu biểu có thể kể đến:
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Hình ảnh bê tông phun kết hợp khumg dầm
BTCT tại Km46 cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Hình ảnh mái taluy sau khi thi công hoàn thiện tại Km 90 cao
tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Hình ảnh cỏ tái sinh sau mùa đông và mái cỏ phát triển ổn định sau 02 năm thi công trên cao tốc Bắc Giang –
Lạng Sơn

2. ĐƯỜNG CAO TỐC HẠ LONG – VÂN ĐỒN
(TỈNH QUẢNG NINH)
ATV Việt Nam đã tham gia bảo vệ mái dốc ở
nhiều đoạn tuyến. Con đường đi qua khu vực địa
hình, địa chất phức tạp, việc bảo vệ mái taluy
đào gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều giải pháp đa
dạng được áp dụng cùng lúc để đạt được hiểu
quả ổn định tối ưu cho bờ dốc, cụ thể:
- Giải pháp khoan tạo lỗ và lắp dựng neo dự ứng
lực đường kính 160mm, chiều dài khoan từ 1540m kết hợp với khung dầm bê tông cốt thép
và bê tông phun phủ: áp dụng tại Km27+950
(bên trái tuyến).

Hình ảnh thi công căng kéo cáp Dự ứng lực
đại trà tại Km28 cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Hình ảnh taluy sau khi thi
công hoàn thiện tại Km28 cao
tốc Hạ Long – Vân Đồn
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Hình ảnh lắp dựng hệ lưới thép sức kháng cao nhập khẩu
tại Km30 cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Hình ảnh thi công hoàn thành hệ rào chắn linh hoạt ngăn giữ
đá lăn tại Km30 cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

- Giải pháp khoan tạo lỗ, lắp dựng hệ lưới
và hàng rào sử dụng lưới sức kháng cao
nhập khẩu châu Âu xử lý ổn định mái taluy
và chống đá lăn, đá rơi áp dụng tại Km30Km32.
Hình ảnh thi công khoan tạo lỗ
thoát nước trên taluy dương , cao
tốc Hạ Long – Vân Đồn

Hình ảnh mái dốc ổn định sau khi
loại bỏ nước ngầm, cao tốc Hạ Long
– Vân Đồn

- Giải pháp khoan sâu xử lý thoát nước
ngầm, nước mặt áp dụng tại Km10, Km28

3. ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (ĐOẠN LA SƠN –
TÚY LOAN):
đây là tuyến đường có chiều dài 77,5 km
nằm trong khu vực đới địa chất vò nhàu, địa
hình phức tạp. Tại đây, giải pháp gia cố được
áp dụng là khoan cắm neo, khung dầm bê
tông cốt thép, phun phủ bê tông kết hợp
lưới thép. Sau 03 năm hoàn thiện, giải pháp
cho thấy sự hữu ích vì đảm bảo chất lượng
công trình, chống sạt trượt hiệu quả trong
điều kiện thời tiết hàng năm thường xảy ra
mưa bão, lũ lụt.
Trong chặng đường 16 năm hình thành
và phát triển, bằng những nỗ lực không
ngừng trong công tác nghiên cứu ứng
dụng, cải tiến, hoàn thiện các giải pháp
thiết kế và thi công, ATV Việt Nam đã được
các Chủ Đầu Tư, Tư Vấn và cộng đồng ghi
nhận thông qua các sản phẩm hoàn thành.
Với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp
xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ
bờ dốc phòng chống sạt trượt, Ban Lãnh
đạo Công ty cũng luôn chú trọng công tác
đào tạo, nâng cao chuyên môn cho đội
ngũ cán bộ chủ chốt và người lao động
thông qua các hoạt động hội thảo hợp tác
với các đơn vị chuyên môn và cơ quan nhà
nước. Qua đó, đội ngũ Kỹ sư, công nhân,
cán bộ quản lý được tích lũy thêm kiến
thức chuyên môn và kinh nghiệm trong
công tác thiết kế, thi công.
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CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BẢO
VỆ BỜ DỐC ATV VIỆT NAM

Địa chỉ:
Số 36, Lô 2A, Trung Yên 11,
KĐT Trung Yên, Ph.Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 - 243 280 8999
Fax: +84 - 243 280 8999
Website: http://atvvietnam.vn
Email: phongkhktatv@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.
com/ATV-Phòng-chống-sạt-trượtBảo-vệ-mái-dốc
Người đại diện:
TGĐ-KS. Trần Thanh Việt
Mobile: +84 - 986 666 656

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ BẢO VỆ BỜ DỐC ATV
VIỆT NAM (ATV VIỆT NAM)
ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 2005
VỚI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CHÍNH LÀ XÂY LẮP CÁC
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN
DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP,
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT,
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
QUY MÔ VỪA VÀ LỚN.

Hình ảnh thi công bê tông phun kiên cố hóa mái taluy tại Km9 đường Hồ Chí Minh,
đoạn La Sơn – Túy Loan

ATV Việt Nam tổ chức các Hội thảo
chuyên đề về phòng chống sụt trượt bờ
dốc kết hợp với Bộ môn Địa kỹ thuật –
Trường ĐHGTVT

Hình ảnh đội ngũ cán bộ chủ chốt tham
gia các hoạt động giao lưu, đào tạo với
Đơn vị chuyên môn ngành địa kỹ thuật

Bằng tinh thần hành động “THẤU HIỂU BỜ DỐC – GIA CỐ NIỀM TIN”, ATV Việt
Nam cam kết mọi sản phẩm/ dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ luôn đảm bảo
chất lượng tốt nhất, thân thiện môi trường và chi phí hợp lý.

QUA 16 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN, ATV VIỆT NAM ĐÃ
KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC THƯƠNG
HIỆU CỦA MÌNH TRÊN THỊ
TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM
VỚI THẾ MẠNH TẬP TRUNG
LÀ THI CÔNG HẠNG MỤC
“PHÒNG CHỐNG SẠT TRƯỢT,
BẢO VỆ MÁI TALUY” CHO CÁC
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC,
THỦY ĐIỆN LỚN NHẤT CẢ NƯỚC.
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ
ĐANG THAM GIA BAO GỒM:

Tập thể cán bộ công nhân viên ATV Việt Nam

Xử lý ổn định mái taluy bằng neo cáp DƯL
kết hợp khung dầm BTCT tại cao tốc
Hạ Long – Vân Đồn

Kiên cố hóa taluy dương bằng đinh đất kết hợp
khung dầm BTCT tại cao tốc Bắc Giang – Lạng
Sơn và đường HCM, đoạn La Sơn – Túy Loan

Công nghệ phun hỗn hợp đất và hạt cỏ
phủ xanh và tạo cảnh quan cho taluy
tại cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Xử lý ổn định mái taluy và chống đá lăn,
đá rơi đoạn Km30-32 tại cao tốc
Hạ Long – Vân Đồn

