
  

  

  

 Ngay sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, chúng ta bắt 

tay vào xây dựng đất nước, nhưng đã phải đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ 

quyền quốc gia. Trong nhiều năm nay, đặc biệt là từ năm 2009, khi nước ta, 

theo hạn định gửi Báo cáo quốc gia lên Liên hợp quốc về ranh giới ngoài thềm 

lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), 

ngay sau đó Trung Quốc cũng gửi lên Liên hợp quốc yêu sách về chủ quyền 

của mình theo "đường lưỡi bò 9 đoạn", vấn đề biển đảo giữa Việt Nam và 

Trung Quốc tại Biển Đông bước vào một giai đoạn căng thẳng, phức tạp. 
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Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, nghĩ về 

bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nƣớc hiện nay” 
 

(Đ/c Nguyễn Thi ̣ Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước  

- Bài viết đăng trên báo Nhân Dân) 

 Cách mạng Tháng Tám, kết quả của bao nhiêu năm 

chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã mang lại độc lập dân tộc cho nhân dân ta. 

Nhưng cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập, giữ vững chủ 

quyền quốc gia sẽ thường xuyên và lâu dài. Chúng ta 

không bao giờ được xa rời nhiệm vụ thiêng liêng đó. 
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 Đầu tháng 5-2014, Trung Quốc bất ngờ đưa giàn khoan khổng lồ Hải 

Dương - 981 đặt sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm quyền chủ quyền 

của Việt Nam và trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm l982 mà 

Trung Quốc là một bên tham gia. Chúng ta mong muốn có quan hệ tốt với Trung 

Quốc, có môi trường hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển. Mong muốn của 

chúng ta chân thành và thiết tha nên khi xảy ra sự kiện "giàn khoan", nhiều người 

trong chúng ta cảm thấy bị "bất ngờ". 

  Tình hình trong thời gian qua ở Biển Đông làm cho chúng ta không thể 

không đặt câu hỏi rằng đây có phải là hành vi "trỗi dậy hòa bình", cùng hợp tác 

để phát triển như Trung Quốc từng công bố hay đó là chiến lược bành trướng 

nước lớn, muốn độc chiếm Biển Đông để thực hiện "giấc mộng Trung Hoa"? 

 "Đường lưỡi bò 9 đoạn" nay là "10 đoạn" phi lý mà Trung Quốc tuyên bố 

chủ quyền bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam xâm 

phạm sâu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bốn nước 

ASEAN ven Biển Đông, giành quyền kiểm soát giao thông hàng hải của cả Biển 

Đông. 

 Cộng đồng quốc tế rất lo ngại trước hành động bất chấp luật pháp của 

Trung Quốc, ảnh hưởng đến an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông, đe dọa hòa 

bình và an ninh của khu vực. 

 Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan Hải Dương -981 ra khỏi thềm lục địa 

và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
 

 Điều này có ý nghĩa gì? 
 

 Về phía Việt Nam, như nhiều lần chúng ta đã tuyên bố, sau khi Trung 

Quốc rút giàn khoan khỏi thềm lục địa của Việt Nam, chúng ta sẵn sàng đàm 

phán hòa bình với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nhưng liệu có thể 

đàm phán hòa bình hay đây sẽ là một chiến thuật của Trung Quốc để xoa dịu, 

giảm căng thẳng rồi có những hành động lấn tới mạnh hơn? Liệu Trung Quốc có 

thể xử sự như một nước lớn có trách nhiệm đối với hòa bình và ổn định của khu 

vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật 

Biển năm 1982 để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, trong lúc vẫn tìm mọi 

cách hợp thức hóa đường lưỡi bò 9-10 đoạn? Chúng ta mong muốn có quan hệ 

hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc. Điều đó chỉ có thể có từ thiện chí 

của cả hai bên. 
 

 Dù muốn hay không, nhân dân ta đã bước vào một giai đoạn mới vừa phải 

xây dựng đất nước, vừa phải đấu tranh để bảo vệ đất nước. Chúng ta phải kiên trì 

và khôn ngoan, không để bị động trong mọi tình huống. 
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 Chúng ta phải bảo vệ thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và thành 

quả to lớn của hai cuộc kháng chiến mà nhân dân ta đã đổ bao nhiêu xương máu 

mới giành được. Đồng thời, chúng ta phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 

và phát triển đất nước. Chúng ta phải khắc phục cho được những mặt yếu kém, 

mạnh lên, vững hơn thì mới có điều kiện để bảo vệ đất nước. 

 Nói cách khác, chúng ta phải có nội lực vững mạnh. Nội lực trước hết và 

quan trọng nhất là sức mạnh của lòng dân, là ý chí đoàn kết dân tộc với sự lãnh 

đạo vững vàng, kiên định. Đó là bài học xương máu và quý báu nhất chúng ta có 

được từ lịch sử mấy ngàn năm, từ cuộc Cách mạng Tháng Tám, đặc biệt từ hai 

cuộc kháng chiến chống xâm lược ác liệt nhất vừa qua. Ngày nay, không những 

chúng ta cần phát huy truyền thống yêu nước đó mà phải nâng cao nó lên thành ý 

chí quật cường, tinh thần dân tộc mạnh mẽ, với khát vọng xây dựng một nước 

Việt Nam thực sự độc lập, tự do, dân chủ và phát triển, không thua kém ai, đem 

lại hạnh phúc cho mọi người dân. 

 Đó cũng là tương lai mà nhân dân ta xứng đáng được hưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Nhưng nội lực không những về tinh thần, mà nó phải bao hàm cả một nền 

kinh tế ngày càng phát triển với công cuộc CNH,HĐH thành công, một xã hội 

dân chủ, công bằng, văn minh, một nền an ninh quốc phòng đủ mạnh. 

 Trong mấy yếu tố trên, vấn đề đường lối kinh tế độc lập tự chủ, không bị lệ 

thuộc vào bất cứ nước nào, đồng thời tích cực chủ động hội nhập ngày càng sâu 
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rộng có ý nghĩa rất quyết định.  

 Tóm lại, để giữ vững chủ quyền quốc gia, chúng ta cần phải mạnh lên về 

kinh tế. Tinh thần yêu nước phải thể hiện trên tinh thần tự chủ, tự cường trong 

mọi hoạt động lao động sản xuất nhằm tạo ra sức mạnh vật chất ngày càng vững 

bền cho đất nước. 

 Phải dứt khoát tư tưởng rằng việc gì nhân dân ta có thể làm được, chúng ta 

sẽ làm, từ cái ít khó đến cái khó nhất mà người khác có thể làm. Đừng để "tiền" 

cũng như vũ lực có thể khuất phục nhân dân ta. Kinh tế phải luôn luôn gắn với an 

ninh quốc phòng. Không được để tình trạng lơi lỏng, chỉ thấy lợi trước mắt, 

không thấy cái hại lâu dài, chạy theo một số dự án bằng bất cứ giá nào. 

 Nội lực của một đất nước còn là vấn đề chất lượng con người, là nguồn 

nhân lực. Muốn có một nước tự chủ phải có những con người tự chủ, vì vậy vấn 

đề giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học cần phải đẩy mạnh hơn nữa với 

những mục tiêu phấn đấu cụ thể, rõ ràng để trong một thời gian không xa chúng 

ta có những thế hệ thanh niên đủ sức, đủ tài để gánh vác trọng trách của đất nước. 

 Và một điều không thể không xem trọng, đó là vấn đề đoàn kết quốc tế. 

Tuy tình hình quốc tế có nhiều thay đổi, nhưng bài học về sức mạnh đoàn kết dân 

tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã được Đảng ta vận dụng tài tình trong cuộc 

đấu tranh chống ngoại xâm trước đây vẫn có giá trị quan trọng của nó. Ngày nay, 

cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, cũng là cuộc đấu tranh 

bảo vệ hòa bình và công lý, chúng ta có lẽ phải và pháp lý. Chúng ta tin rằng 

nhân dân các nước sẽ ủng hộ Việt Nam. 

 Chúng ta cũng cần có quan niệm đúng và thực tế về sự hợp tác quốc tế. 

Trong khi chủ trương không liên minh chính trị, quân sự với bất cứ nước nào để 

chống lại nước thứ ba, chúng ta hoàn toàn có quyền chính đáng để hợp tác, liên 

kết về an ninh, quốc phòng với các nước khác, để bảo vệ độc lập và chủ quyền 

quốc gia. 

 Chúng ta cũng cần tận dụng và phát huy quan hệ song phương với các đối 

tác chiến lược. 

 Chắc chắn Đại hội XII tới, Đảng sẽ phải đề ra những chủ trương và nhiệm 

vụ mới, có tính chất bước ngoặt phù hợp với cục diện tình hình hiện nay để nhân 

dân ta vững bước tiến tới. 
 

(Đ/c Nguyễn Thi ̣ Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước) 

    



  

 Nhận lời mời của Chính quyền Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma, Tổng Bí thư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã 

thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 06 - 10/7/2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mục đích của chuyến thăm 

 Tiếp theo chuyến thăm chính thức Trung Quốc thành công đầu tháng 

4/2015, Tổng Bí thư ta thăm Hoa Kỳ là tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại hòa 

bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa, coi trọng 

quan hệ với các nước lớn, đưa các quan hệ đối tác đi vào chiều sâu. Mục đích bao 

trùm là vì lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần tạo môi trường, thế và điều kiện 

thuận lợi để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các mục 

đích cụ thể gồm: 

 - Tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị; thúc đẩy các mặt hợp tác và làm 

sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; định hướng phát 

triển quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 

thổ và thể chế chính trị của nhau; chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam vào cuối 

2015 của Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma.  

 - Gửi đến Hoa Kỳ thông điệp: sau 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt 

Nam, 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, mở ra giai đoạn hợp 

tác và phát triển nới theo tinh thần khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy 

tương đồng, hướng tới tương lai. 
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KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC HỢP CHÚNG QUỐC 

HOA KỲ CỦA TỔNG BÍ THƢ NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama  tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng 



 

 

 - Tranh thủ vai trò và sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề đối ngoại 

quan trọng (xử lý một số vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống, củng cố và phát 

huy vai trò của ASEAN, một số vấn đề liên quan đến Biển Đông...). 

 - Thúc đẩy chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với với 

kiều bào ta ở Hoa Kỳ, qua đó với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

 - Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của LHQ đối với công cuộc phát triển và đường 

lối đối ngoại của Việt Nam; thể hiện vai trò thành viên có trách nhiệm trong cộng 

đồng quốc tế. 

 - Khẳng định, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thể chế chính trị của Việt Nam. 

 Ý nghĩa chuyến thăm  

 Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm 

lịch sử vì đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức 

Hoa Kỳ; là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa lãnh đạo cao nhất của hai nước từng ở hai bên 

chiến tuyến và có chế độ chính trị khác nhau. Chuyến thăm diễn ra trong dịp kỷ 

niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và 40 năm chấm 

dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

 Chuyến thăm được thực hiện hai năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối 

tác toàn diện, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các mặt hợp tác song 

phương, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và 

định hướng phát triển quan hệ song phương trong những năm tới. Tổng Bí thư ta 

được Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma và các nhà lãnh đạo cao nhất trong bộ 

máy chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ đón tiếp trọng thị tại phòng Bầu dục, nơi Tổng 

thống Hoa Kỳ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Đây là biểu hiện rất rõ việc Hoa Kỳ 

tôn trọng, công nhận một cách đầy đủ thể chế chính trị của Việt Nam, vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 Các hoạt động quan trọng của chuyến thăm 

 Trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp 

cao của ta có nhiều hoạt động quan trọng, phong phú, thiết thực. 

 Về chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội đàm lịch sử với 

Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma tại Phòng Bầu dục của Nhà trắng, cuộc hội đàm kéo dài 

95 phút (so với dự kiến ban đầu là 45 phút). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo cấp 

cao của hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng 

thống Ô-ba-ma đã trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và thực chất 

nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai nước: đánh giá quan hệ song phương 

20 năm qua; xác định khuôn khổ và định hướng phát triển 
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quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới; trao đổi về Hiệp định đối 

tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền; về tình 

hình Biển Đông và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.  

 Về quan hệ hai nước 20 năm qua, hai nhà Lãnh đạo đều nhất trí cho rằng 

mặc dù có quá khứ đau thương nhưng kể từ khi bình thường hóa, quan hệ hai 

nước đã có những bước phát triển nhanh chóng, tích cực, mở rộng các lĩnh vực 

hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, của khu vực và 

quốc tế. Bài học rút ra là khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương 

đồng, hướng tới tương lai. Giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. 

 Về nhân quyền, Tổng thống Ô-ba-ma giải thích về sự quan tâm chung của 

dư luận Hoa Kỳ đối với vấn đề này, kể cả với các nước đồng minh của Hoa Kỳ, 

tiếp tục giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại và ngoại giao. Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng khẳng định dân chủ, nhân quyền là mục tiêu ưu tiên của Việt 

Nam, Việt Nam đã và đang phấn đấu để bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn các 

quyền con người theo Hiến pháp 2013, sẵn sàng tiếp tục đối thoại cởi mở và hợp 

tác với phía Hoa Kỳ trên lĩnh vực này. Về Biển Đông, Tổng thống Ô-ba-ma nhấn 

mạnh lợi ích của Hoa Kỳ trong  việc bảo đảm tự do thông thương, tự do hàng hải 

và duy trì luật pháp quốc tế, phản đối các hành động tôn tạo các đảo và bãi đá với 

quy mô lớn, quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng khẳng định lập trường của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ, chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù 

hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 

1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử củacác bên ở Biển Đông 

(DOC), sớm hình thành Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC); hoan 

nghênh Hoa Kỳ đóng góp tích cực, xây dựng và có trách nhiệm cho hòa bình, ổn 

định ở khu vực này.  

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trụ sở Liên hợp quốc, hội 

kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban-Ki-Mun. Hai bên đề cập nhiều vấn đề 

liên quan đến vai trò và hoạt động của Liên hợp quốc, nhất là các hoạt động của 

Liên hợp quốc tại Việt Nam.  

 Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của ta đã đến thăm, gặp mặt, trao 

đổi với các tổ chức, cá nhân, các Đảng, phái chính trị, các tập đoàn kinh tế, cơ sở 

khoa học của Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu 
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quan trọng với các chính khách và học giả Hoa Kỳ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến 

lược và Quốc tế (CSIS) - một cơ quan nghiên cứu, trao đổi học thuật hàng đầu của 

Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và gặp gỡ, động 

viên các cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, 

sinh sống tại Hoa Kỳ. 
 

 Các kết quả chính thức của chuyến thăm  

 Chuyến thăm thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng sự tin cậy 

giữa lãnh đạo cấp cao hai bên; xác định tầm nhìn chung có tính chiến lược và tạo 

xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cho những năm tới. Hai 

bên đã ra Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đây là khuôn khổ 

quan trọng, định hướng tầm nhìn quan hệ hai nước theo hướng tích cực, lành mạnh, 

ổn định và phát triển trong những năm tới. Đối với các vấn đề còn khác biệt, hai bên 

đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân thành trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn 

nhau, nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại xây dựng, không để trở thành trở ngại cho sự 

phát triển quan hệ song phương.  

 Chuyến thăm đã đạt được nhiều nội dung thiết thực, tạo điều kiện đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trong thời 

gian chuyến thăm, ngoài “Tuyên bố về tẩm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa 

Kỳ”, các cơ quan, bộ, ngành hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, cụ thể hóa 

chủ trương hợp tác toàn diện giữa hai nước.  Hai bên đã 

 trao đổi, chia sẻ quan điểm, nhận thức về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó 

có vấn đề Biển Đông; tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, 

an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế 

giới.  

 Chuyến thăm đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc 

tế của Việt Nam 

 Thành công của chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị to lớn đối với Việt Nam. 

Chuyến thăm đã nhận được sự quan tâm theo dõi hết sức rộng rãi, sâu sắc của dư 

luận trong nước, quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, chuyến thăm cũng 

đã góp phần quan trọng triển khai thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của 

Đảng và Nhà nước ta; khẳng định một cách mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế rằng 

Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác 

và phát triển, chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thành viên có trách 

nhiệm của cộng đồng quốc tế. 

(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) 
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 Ít có quốc gia nào đã làm thay đổi mối quan hệ sâu sắc trong một khoảng thời 

gian ngắn như Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuần này, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục đánh một dấu 

mốc mới trong quan hệ giữa hai nước.  

 Trong 20 năm qua, hai nước đã tiến từ cấm vận đến quan hệ ngoại giao đầy 

đủ hơn, ký kết hiệp định thương mại song phương và thiết lập quan hệ đối tác toàn 

diện. Nay chuyến thăm của Tổng Bí thư theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ thể 

hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với thể chế chính trị của Việt Nam. Chắc chắn là, 

hệ thống chính trị Việt Nam không phản chiếu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, nhưng 

bằng những cách quan trọng, chúng ta đang tìm cách đi cùng hướng, kinh tế thị 

trường, luật lệ mạnh mẽ hơn để bảo vệ các nhà đầu tư, và hòa bình và ổn định trong 

các vấn đề quốc tế.  

 Các đối tác mạnh - những người bạn tốt - không nhất thiết phải là những 

người tương đồng nhất, mà là những người có thể chấp nhận lẫn nhau và có đối 

thoại thẳng thắn về những khác biệt của mình.  

 Tuy nhiên, các khác biệt đó không phải là cốt lõi. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã 

trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Thời khắc lịch sử đó lẽ ra có thể đã là 

khởi đầu cho một mối quan hệ tích cực với Hoa Kỳ. Nhưng thực tế, lịch sử đã đi 

theo một con đường khác.  

 Nửa thế kỷ sau, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai nước 

đang trở lại hành động theo tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: hai dân tộc, độc 

lập, hợp tác với tư cách là đối tác của nhau khi có lợi ích tương đồng. Lĩnh vực lợi 

ích chung thực chất nhất là kinh tế. Từ chỗ thực tế không có trao đổi cho tới tận giữa 

những năm 1990, thương mại đã tăng trưởng đạt tới những mức độ ấn tượng, từ 451 

triệu USD năm 1995 lên khoảng 35 tỉ USD năm 2014. Người tiêu dùng Hoa Kỳ 

hưởng lợi từ nhiều sản phẩm được sản xuất hiệu quả và giá rẻ tại Việt Nam. Trái 

ngược với các giả định thông thường, điều này không gây phương hại tới thị trường 

việc làm Hoa Kỳ; nó chỉ thay thế một số mặt hàng nhập khẩu từ các nước châu Á 

khác. Đổi lại, người tiêu dùng Việt Nam có thể mua các sản phẩm do Hoa Kỳ sản 

xuất. Các loại điện thoại Hoa Kỳ nằm trong túi hàng triệu người Việt Nam và hãng 

Boeing bán máy bay cho rất nhiều hãng hàng không. Rõ ràng quan hệ thương mại 

của hai nước không phải là cuộc chơi có tổng bằng không. Hai bên đều có lợi.  
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 Dĩ nhiên, quan hệ giữa hai nước không chỉ có làm ăn kinh doanh. Hợp tác an 

ninh đã và đang cải thiện, và Chính quyền Tổng thống Obama đã dỡ bỏ một phần 

lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ mục tiêu an ninh 

chung là hòa bình và ổn định tại khu vực. Cả hai chính phủ đặt niềm tin vào việc 

giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán, trên cơ sở luật 

pháp quốc tế, và tôn trọng tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế. Kết quả là, 

chúng ta là những đối tác tự nhiên khi nói tới việc cùng thúc đẩy ổn định tại châu Á 

- Thái Bình Dương.  

 Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tô đậm những 

thành tựu quan hệ trong thời gian qua, nhưng quan trọng hơn, chuyến thăm sẽ là dấu 

mốc góp phần mở ra những thay đổi tích cực hơn. Cho dù có hay chưa có thỏa thuận 

thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương, chúng tôi vẫn chào đón nhiều khoản 

đầu tư của Hoa Kỳ hơn nữa. Chúng tôi muốn Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư hàng đầu 

tại Việt Nam, bởi lẽ các nhà đầu tư Hoa Kỳ có xu hướng tham gia vào các lĩnh vực 

đại diện cho tương lai: dịch vụ kinh doanh và công nghệ. Việt Nam là thị trường đầy 

háo hức cho các lĩnh vực này trong thế kỷ 21.  

 Washington rốt cuộc nên công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. 

Nền kinh tế của chúng tôi không kém cởi mở hơn một số quốc gia châu Âu, và đối 

với những lĩnh vực chúng tôi vẫn còn vấn đề, chúng tôi vẫn đang làm việc nỗ lực để 

có được những cải cách cần thiết.  

 Và rồi có những vấn đề mang tính nhân đạo. Việt Nam đang rất tích cực trong 

việc hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong các nỗ lực tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích 

trong chiến tranh, và nhiều nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ ngày nay nằm trong số 

những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong quan hệ hai nước. Nhưng có một thực tế là 

nhiều người Việt Nam vẫn đang phải hứng chịu những ảnh hưởng kéo dài của chất 

độc da cam, bom mìn sau chiến tranh. Đối với Việt Nam, cả người dân và chính phủ, 

các cử chỉ có trách nhiệm của phía Hoa Kỳ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh 

sẽ gia tăng quan hệ trong tương lai.  

 Không nghi ngờ rằng Hà Nội và Washington sẽ không đột ngột chấp nhận 

hoàn toàn quan điểm của nhau về một số vấn đề. Nhưng với việc mời Tổng Bí thư 

Đảng Cộng sản, chức danh tương đương không có trong hệ thống quản trị Hoa Kỳ, 

Washington cuối cùng đã thể hiện tôn trọng đầy đủ hơn thể chế chính trị của Việt 

Nam. Chúng tôi mong chờ ở Hoa Kỳ nhiều điều như hợp tác về giáo dục, khoa học 

và công nghệ, đầu tư, thị trường, y tế, văn hóa và nhiều ý tưởng của các bạn. Miễn là 

chúng ta tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, chân thành đối thoại, quan hệ của chúng ta 

chắc chắn tiếp tục phát triển./. 

(Theo TTXVN, Washington Post) 
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1. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 

 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 nhằm phát huy vai trò xung 

kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở 

những địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an 

sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc 

phòng, an ninh. 

 Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn 

luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp 

thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 

2015. 

 Chủ đề của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 là “Tự hào tiến 

bước dưới cờ Đảng”, trong đó Chủ đề theo từng tháng cụ thể: Vì đàn em thân 

yêu (tháng 6); Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tháng 7); Theo bước 

chân những người anh hùng (tháng 8). 

 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 được thống nhất triển khai 

rộng khắp cả nước từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2015 và chọn tháng 7 là 

“Tháng cao điểm Chiến dịch”.  

 Năm 2015, Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện Hè theo các tuyến đối tượng. Theo đó, Chương trình 

Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh triển khai trong sinh 

viên và cán bộ, giảng viên trẻ các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp 

chuyên nghiệp; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh triển khai trong thanh 

niên lực lượng vũ trang; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ triển khai 

trong học sinh và giáo viên trẻ trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường 

xuyên; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng triển khai trong thanh niên công nhân, viên 

chức.  

* Cập nhật thông tin về các kết quả của Chiến dịch (tính đến ngày 

30/7/2015) 

 - Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới: 1.299 nhà văn hóa, 

điểm vui chơi sân chơi thiếu nhi được tu sửa; 113 chiếc cầu giao thông nông 

thôn được xây dựng. 

 - Hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông: 526 điểm giao cắt đường bộ - đường cắt an toàn, 364 bến đò ngang 

an toàn. 
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 - Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện: 9.196 y 

bác sỹ, tình nguyện viên tham gia; 74.451 người được khám bệnh, phát thuốc 

miễn phí; 66.501 người tham gia hiến máu; 46.240 đơn vị máu đã được huy 

động. 

 - Đã tổ chức được 36 hoạt động tình nguyện quốc tế. 
 

2. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thƣơng binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2015) 

 Nhằm thể hiện đạo lý đền ơn, đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, tình cảm 

và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hi sinh 

trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhân kỷ 

niệm 68 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2015), các cấp bộ 

Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý 

nghĩa với các hoạt động cao điểm Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” vào dịp kỷ niệm Ngày 

Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2015. 

 Cấp bộ Đoàn cả nước đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục 

truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng; 

thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh 

hùng và thân nhân của người có công. Hỗ trợ, giúp đỡ, tham mưu chế độ chính 

sách cho đối tượng lực lượng cựu thanh niên xung phong; các cơ sở đoàn phối 

hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tham gia chăm sóc, tu 

bổ các công trình ghi công liệt sỹ và đồng loạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các 

anh hùng liệt sỹ” vào tối ngày 26/7/2015. 

 Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ cấp 

Trung ương tối ngày 26/7/2015 tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và Khu di tích An ninh khu IX, huyện U Minh 

Thượng, tỉnh Kiên Giang. 

 Các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ đã góp phần 

tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, 

trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay; được các cấp chính quyền 

địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân quan tâm, đánh giá 

cao, tạo sự đồng thuận của xã hội, nhất là sự cảm kích của thân nhân thương 

binh, liệt sỹ; đồng thời thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và 

nhân dân tham gia. /. 
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NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA 

TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TRONG THÁNG 8/2015 

 

    1 
• Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 theo chủ đề 

tháng 8 “Theo bước chân những người anh hùng” 

2 

• Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 
2/9 theo chủ đề “Mùa Thu cách mạng”: Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca 
khúc cách mạng (TCM); “Ngày chủ nhật xanh” (16/8); Đêm nhạc hội “Tôi yêu Tổ 
quốc tôi” (17/8); diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (19/8); Tham gia các hoạt động kỷ 
niệm cấp Nhà nước: Tham gia triển lãm thành tựu kinh tế xã hội (28/8 - 3/9)  và Khối 
diễu hành Thanh niên tại Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước (2/9). 

3 
• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

4 
• Trại hè thiếu nhi quốc tế tại Triều Tiên, Hàn Quốc 

5 
• Hội trại Sinh viên Việt Nam toàn Châu Âu năm 2015 tại Berlin (Đức) 

6 
• Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 7 tại Trung Quốc 

7 
• Chương trình “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân” tại các tỉnh  Bắc Ninh, 

Thái Nguyên, Hải Dương, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương, Kiên Giang 

8 
• Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi khu vực phía Bắc tại Hà Nội 

9 
• Hội nghị tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015, tập huấn 

nghiệp vụ công tác Đội 



 Công tác tại một tòa soạn báo, tôi có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều bạn trẻ 

là cán bộ Đoàn - Hội, là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, và kể cả các em học 

sinh. Bởi thế, tôi nhận thấy rằng, một bộ phận giới trẻ vẫn chưa tìm thấy ý nghĩa 

thật sự trong sự san sẻ, yêu thương từ chính những hoạt động xã hội mà các bạn 

vẫn thường hay làm tại đơn vị, nhà trường. Điều đó, trở thành niềm trăn trở mỗi 

khi chắp bút. Tôi hiểu, điều quan trọng hướng đến chính là phải làm sao thay đổi 

nhận thức, giúp bạn trẻ thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, và 

sống nhiệt tâm hơn, trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa.  

 Duyên đến. Khi hai nhân vật bài viết “Tuổi trẻ và những tấm lòng thơm 

thảo” của tôi trở thành những người bạn đã cùng tôi tạo nên những sự gắn kết. 

“Cánh én” kết nối yêu thương là cách tôi gọi cô bạn Hồ Qúy Nhi, hiện nay là cán 

bộ Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Cà Mau. Bởi lẽ, Qúy Nhi như 

một cánh én không mỏi, luôn góp mặt trong rất nhiều những chương trình thiện 

nguyện, sẻ chia yêu thương trong và ngoài tỉnh, mà điển hình là chiến dịch quốc 

gia Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt; Nhi “sở hữu” thành tích đáng tự hào 

với 21 lần sẻ chia giọt máu hồng, trở thành người tiên phong cho các hoạt động 

hiến máu tình nguyện;… Tôi biết đến cái tên Hồ Qúy Nhi từ trên giảng đường 

Đại học, khi đó, Qúy Nhi là Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội sinh viên Cà Mau 

tại trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ). “Vui tính, năng động và ngọn lửa nhiệt 

huyết luôn cháy trong tim mỗi lúc, mỗi nơi” là những lời nhận xét của khá nhiều 

bè bạn dành cho Nhi. Do vậy, khi tôi hoàn thành bài viết về Nhi, cũng là lúc tôi 

gật đầu cùng Nhi chung tay lập nên một câu lạc bộ thiện nguyện với khát khao 

được cống hiến và giúp đỡ cộng đồng, hướng những người trẻ như chúng tôi 

sống có ích hơn cho chính bản thân, và xã hội. 

 Nhân vật thứ hai là Vương Thanh, chàng thanh niên trẻ luôn suy nghĩ rằng, 

“Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng người khác”. Chính vì thế suốt 4 năm (từ 

2009-2013), Vương Thanh với vai trò quản trị viên sự kiện của diễn đàn 

sinhviencamau.com là ngần ấy thời gian Vương Thanh nỗ lực kết nối các bạn 
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(Bài viết đạt giải Nhì Cuộc thi viết Gương sáng thanh niên tình nguyện)   

Đó là tâm niệm của tuổi trẻ thế hệ 8X, 9X Cà Mau có chung tấm lòng nhiệt 

huyết, sẵn sàng sẻ chia yêu thương, sự an ủi và mong muốn mang đến niềm tin 

sưởi ấm những trái tim bất hạnh khi quyết định thành lập nên một câu lạc bộ 

thiện nguyện mang tên Nụ Cười hồng.  



sinh viên Cà Mau xa quê gặp gỡ, giao lưu, học tập và trên hết là sự gắn kết những 

tấm lòng nhân ái từ những hoạt động từ thiện xuất phát từ trái tim. Điều đáng trân 

trọng chính là sự đóng góp của Vương Thanh, một quản trị viên luôn đi đầu từ 

công tác tổ chức, vận động và quyên góp cho các hoạt động ý nghĩa này. Và 

chính sự hoà nhã, năng động, Vương Thanh đã giúp được nhiều bạn trẻ hiểu và 

trân trọng những giá trị cuộc sống, biết yêu thương, sẻ chia với người khác. 

Vương Thanh cho rằng: “Một chiếc áo cũ bỏ đi có thể là chiếc áo đẹp nhất của 

một đứa trẻ lang thang đường phố. Một cuốn tập không mấy trị giá nhưng tiếp 

sức rất nhiều cho những học sinh nghèo vùng sâu. Từ những niềm hạnh phúc 

không tên giản đơn như vậy, tôi càng yêu thích công việc này hơn. Và tôi tin các 

bạn cũng vậy. Đừng ngại cho đi và hãy sống vì mọi người, các bạn sẽ nhận lại vô 

vàn niềm vui không tưởng”. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 Từ khi gặp họ, tôi nhận rõ: mỗi cá nhân, nhóm, hội mang một cái tên riêng, 

hình thức kết nối và chương trình thực hiện khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau 

ở tấm lòng thiện nguyện và mong muốn mang sự yêu thương, sự năng động của 

tuổi trẻ vào những công việc chung của cộng đồng. Trước nay, Cà Mau chưa làm 

nên những sự gắn kết này trong giới trẻ, thì chúng tôi có thể tin tưởng rằng, 

chúng tôi sẽ làm được...   

 Sau 1 năm hoạt động, CLB đã minh chứng bằng những “con số từ tâm”: 

CLB đã phối hợp và tổ chức được hơn 15 chương trình lớn nhỏ với mỗi chương 

trình là những hoạt động vui chơi và giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện trên 200 
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triệu đồng. Các chương trình của CLB đều được cập nhật chi tiết trên mạng xã 

hội Facebook, thông tin hoạt động được đăng tải trên các tờ báo giấy, báo mạng 

(baocamau.com.vn, ctd.camau.gov.vn, hanhtrinhdo.vn, baoanhdatmui.vn, 

tinhdoancamau.com.vn) cùng với các bản tin thời sự, phóng sự trên Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau.  

 Đơn cử, trong thời gian vận động thành lập CLB, vào ngày 15/9/2013, các 

thành viên đã kết hợp với nhóm diễn đàn sinhviencamau.com tổ chức chương 

trình Vui Tết Trung thu mang tên “Trăng rằm Đất Mũi” lần thứ 1 cho 400 em học 

sinh Trường Tiểu học Tân Hưng 2, ấp Tân Phong, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, 

với tổng kinh phí tổ chức chương trình: 8.620.000 đồng.  Ngày 04/01/2014, CLB 

đã kết hợp với Hội Thiện nguyện Trái tim yêu thương TP.HCM tổ chức chương 

trình “Xuân yêu thương” cho 400 học sinh cũng tại trường này với tổng kinh phí 

tổ chức: 20 triệu đồng.  Vào ngày 20/01/2014 tổ chức chương trình “Mùa xuân 

cho em” tại Trường THCS Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau. Ngày 24/5/2014, 

CLB tổ chức chương trình “Nụ cười cho em” lần thứ 1, năm 2014 tại Trường 

Tiểu học Nguyễn Văn Tố, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Ngoài những 

chương trình thường xuyên, CLB Nụ Cười hồng còn vận động CâuCLB lạc bộ 

Nét Bút Xanh TP.HCM trao tặng 16 suất học bổng “Con đường sáng” với mục 

đích của dự án học bổng là hỗ trợ một phần tài chính cho trẻ em thuộc những gia 

đình nghèo được đi học, khởi sự từ cấp I. Nếu trong thời gian học tập, hoàn cảnh 

gia đình của những học sinh được bảo trợ không chuyển biến tích cực, thì chương 

trình sẽ tiếp tục hỗ trợ đến khi thành đạt. Cụ thể, học bổng sẽ trợ cấp năm học là 

12 tháng, trung bình mỗi tháng 200.000 đồng, mỗi năm lên lớp sẽ tăng 50.000 

đồng và số tiền cứ tăng dần khi các em chuyển lên cấp 2, cấp 3. 

 Cùng một số hoạt động khác như: tổ chức đêm nhạc từ thiện “Mối tình 

đầu” vào ngày 30/6/2014, tại quán cà phê SaiGon Pause, quyên góp tài trợ cho 

bạn Lữ Trúc Nguyên, học sinh lớp 12T, trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn, 

huyện Thới Bình  với số tiền 2,6 triệu đồng. Kết quả, em Nguyên đã đậu đại học 

Cần Thơ, ngành Việt Nam học, với số điểm 20,5. Thông qua bài viết “Cám cảnh 

hai chị em mồ côi” trên chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo Cà Mau online, 

CLB vận động hỗ trợ học tập cho em Võ Thành Tâm, học sinh lớp 10, trường 

THPT Nguyễn Văn Nguyễn (ngụ xã Biển, Bạch Đông, huyện Thới Bình) dụng 

cụ học tập, viết, gạo, mì gói,… cùng 1 chiếc xe đạp, 2 suất học bổng, và 

kinh phí 15 triệu đồng hỗ trợ xây cất mới 1 căn nhà Nụ Cười Hồng. 
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 Là CLB do những người trẻ đam mê thiện nguyện thành lập, CLB còn tạo 

điều kiện để học sinh, sinh viên trải nghiệm, trau dồi tư tưởng, rèn luyện kỹ năng 

thông qua các hoạt động, các chương trình như: Team-building, trò chơi lớn, văn 

nghệ,… Chính từ những điều này, mặc dù CLB chưa tuyển thành viên chính 

thức, chỉ dừng lại ở lực lượng tình nguyện theo từng chương trình. Nhưng tính 

đến tháng 9/2014, CLB đã thu hút hơn 50 tình nguyện viên thường xuyên gắn bó 

với CLB, họ là học sinh, sinh viên, có cả cán bộ, công - viên chức nhà nước. 

 Ghi nhận những cống hiến, và sự nỗ lực không ngừng trong công tác xã 

hội, ngày 24/10/2014 vừa qua, CLB Nụ Cười hồng đã chính thức được công nhận 

và trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau. Đây là bước 

ngoặc lớn đối với Ban Chủ nhiệm CLB và các tình nguyện viên, một hành trình 

mới sẽ mở ra, hứa hẹn nhiều thành công, nhưng cũng đầy thử thách. Niềm vui 

của chiến thắng khi ấy là nụ cười, là ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng, gợi 

trong tôi một niềm tin vào tuổi trẻ thời hội nhập không thờ ơ với cuộc sống, 

không phó mặc cho cuộc đời, và càng không thể vô cảm. Chỉ là họ chưa tìm đúng 

địa chỉ để gởi gắm và cho đi những yêu thương, chỉ là họ chưa có “đất dụng võ”. 

Nhiệt huyết của họ ở ngay trái tim ấm nóng, chỉ cần 1 sự kết nối, 1 vòng tay níu 

giữ. Một năm trôi qua, tôi đã góp nhặt rất nhiều khoảnh khắc yêu thương, những 

hành động, nghĩa cử đẹp bằng những bức ảnh sinh động, đầy màu sắc. Tôi tự hào 

vì đã may mắn có được những cộng sự có thừa hạnh phúc để cho đi… Cảm ơn 

các bạn! 

 Hiện nay, CLB hoạt động dựa trên sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các 

mạnh thường quân, sự kêu gọi của các bạn tình nguyện viên, cùng sự kết hợp với 

một số đơn vị tình nguyện khác. Tiếp tục phát huy sức trẻ, hướng đến thu hút 

ngày càng nhiều bạn trẻ gia nhập, CLB duy trì các hoạt động lớn thường xuyên 

trong năm: “Trăng rằm Đất Mũi” (15/8), “Nụ cười cho em” (01/6), “Vui xuân 

ấm” (Tết nguyên đán), “Chắp cánh ước mơ” (đầu năm học), … song song với các 

hoạt động thăm tặng quà, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. trung tâm nuôi 

dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, vận động xây cất nhà Nụ Cười Hồng,… Bên cạnh, đẩy 

mạnh hoạt động hiến máu nhân đạo, tuyên truyền, vận động người dân đặc biệt là 

giới trẻ tham gia hiến máu. CLB hướng đến hỗ trợ việc làm, giúp đỡ các bạn sinh 

viên khó khăn có thêm thu nhập; rèn luyện kỹ năng: giao lưu văn hóa, văn nghệ, 

rèn luyện kỹ năng mềm cho các thành viên; phối hợp tổ chức các chương trình 

văn nghệ, bán đồ handmade, thu gom ve chai gây quỹ (định kỳ 2 tháng 1 lần). Từ 

các hoạt động này sẽ tạo sự gắn kết và định hướng tư tưởng cho thành viên CLB. 

------------- 
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Ngƣời Việt và những lần "xấu xí" khiến ngƣời nƣớc ngoài hoảng sợ 
 

                                                                                     (Theo VnExpress) 

  

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái cảnh báo thói 

lãng phí đồ ăn... Cách hành xử của một số ngƣời Việt đã tạo ra một hình ảnh 

"xấu xí"... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng quyến rũ, hotgirl Peaw Sumaporn 

Wandee, sinh năm 1991, MC của kênh truyền hình dành cho nam giới Maxxi TV 

đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều thành viên cộng đồng mạng Việt Nam. 

Trang Facebook cá nhân của cô cũng vì thế mà tràn ngập bình luận của người 

Việt. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận nghiêm túc là không ít những câu 

chữ thể hiện sự đùa cợt một cách thái quá, thậm chí là xúc phạm tới Wadee như 

“bao nhiêu đô một đêm vậy em?” 

 Hành động này đã khiến Wadee bức xúc tới mức cô đã đăng tải riêng một 

status trên Facebook cá nhân của mình, chỉ trích những bình luận thô tục của một 

số bạn trẻ Việt Nam: 

 "Gửi các bạn VN. Tôi rất không ưa khi các bạn lấy hình chụp của tôi đăng 

tải lên những trang web không phù hợp và có những lời lẽ bình luận thô tục. Các 

bạn bình luận gì tôi không hiểu, nhưng xin phép được xóa hết những bình luận 

của người VN”. 

 “Tôi biết là có người hiểu và không hiểu nên xin lỗi những bạn nào có ý tốt 

thật sự. Còn với những bạn không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải giao 

lưu làm gì cả!". 

 Thậm chí, Wadee còn "rất không thích và bực bội" khi người Việt Nam 

bình luận trên Facebook của cô bằng tiếng Việt: "Nếu muốn trò chuyện với tôi thì 

hãy viết tiếng Anh, hiểu không?". 
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Siêu thị Nhật “đe” ngƣời Việt ăn cắp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt được 

viết bằng tiếng Việt, ở dưới là dòng chữ dịch sang tiếng Nhật, đã gây xôn xao 

cộng đồng mạng. Theo anh Đặng Công Trọng, du học sinh Nhật Bản, tác giả của 

bức ảnh này, tấm biển được dán trong một siêu thị tại thành phố Saitama, một 

trong những thành phố đông dân nhất tại nước này. 

 Đa phần cộng đồng mạng đều đồng quan điểm khi cho rằng tấm biển viết 

bằng tiếng Việt nên đối tượng mà nó hướng tới là người Việt. 

 Trong khi một số ý kiến của cư dân mạng lí giải rằng tấm biển này chỉ 

mang mục đích cảnh báo thì nhiều người khác lại cho rằng đây là điều đáng xấu 

hổ, bởi nó là bằng chứng rõ ràng về thói ăn cắp vặt của người Việt tại Nhật Bản. 

 Theo anh Trọng, hành vi ăn cắp vặt của người Việt tại Nhật đang xảy ra 

phổ biến tới mức "không ít trường hợp mỗi khi nhắc đến ai đó, người Nhật 

thường nói cụm từ ""bê tô na mư zin". Lên tàu nhiều khi thấy người Việt Nam thì 

người Nhật còn kéo khoá túi lại rồi ôm khư khư trước bụng".   

Thói hƣ tật xấu của ngƣời Việt là do lỗi hệ thống? 

 Đây không phải là lần đầu tiên những dòng cảnh báo được cho là dành 

riêng cho người Việt xuất hiện tại nước ngoài. 

Nhà hàng Thái, Singapore nhắc khách Việt ăn uống đúng mực 

Không hiếm các tấm biển được viết bằng tiếng Việt được đặt tại các nhà hàng, 

cảnh báo thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt. 



 Hồi tháng 9/2012, cộng đồng mạng Việt Nam lan truyền một tấm biển 

bằng tiếng Việt, được đặt tại một nhà hàng buffet ở Thái Lan với nội dung "Xin 

vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 

500 bath. Xin cám ơn". 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 Có người cho rằng, những tấm biển với nội dung tương tự thế này xuất 

hiện khá nhiều tại các nhà hàng trên đất Thái. 

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng từng tận mắt chứng kiến và chụp lại tấm biển 

mà anh nói rằng đã khiến bản thân cảm thấy khó chịu suốt mấy ngày. 

 Tấm biển được đặt tại một nhà hàng buffet tại khu trung tâm của Singapore 

với dòng chữ: "Xin vui lòng không lãng phí thức ăn. Phạt $5 cho mỗi 100g thức 

ăn thừa. Xin cám ơn!". 

Đây không phải là lần đầu tiên những dòng cảnh báo được cho là dành riêng cho 

người Việt xuất hiện tại nước ngoài. 

 Nhà hàng Thái, Singapore nhắc khách Việt ăn uống đúng mực 

Không hiếm các tấm biển được viết bằng tiếng Việt được đặt tại các nhà hàng, 

cảnh báo thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt. 

Những cảnh báo này đã phần nào phản ánh văn hóa ăn buffet lãng phí của người 

Việt Nam, lấy đồ ăn vô tội vạ cho "bõ" số tiền bỏ ra, ngay cả ở trong nước. 

Những tật xấu khó bỏ của ngƣời Việt 

 Lâu nay người Việt cứ ru nhau bằng những từ hoa mỹ mà chẳng bao giờ    
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nhìn nhận thẳng vào sự thật xấu xí của mình như thói lừa lọc dối trá, sĩ diện hão, 

thói ham ăn, hay ghen tỵ... 

 Tôi có từng đọc cuốn sách "Người Trung Quốc xấu xí "của tác giả Bá 

Dương. Đây là cuốn sách phê phán những cái xấu của đời sống văn hoá, chính trị 

Trung Quốc. Ngay khi vừa xuất bản, cuốn sách đã được nhiều người đón nhận. 

Ngay cả ở Trung Quốc, nhiều người cũng thích thú cuốn sách này vì họ có dịp 

nhìn lại mình để hoàn thiện. 

Đúng là người Trung Quốc xấu xí thật. Nhưng đấy là chuyện về Người Trung 

Quốc.Còn người Việt chúng ta cũng xấu xí không kém. 

Lâu nay, người Việt cứ ru nhau bằng những mỹ từ như: hào hoa, thanh lịch như 

người Tràng An,  người Việt Nam hiền hoà mến khách, nhân hậu... rồi nước Việt 

Nam rừng vàng biển bạc.... Ôi! Toàn lời tán tụng sáo rỗng. 

 Đành rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu, không có chỗ nào mà có 

toàn người tốt, cũng chẳng có nơi nào toàn người xấu. Nhưng khi cái xấu ngày 

càng nhiều và diễn ra hàng ngày trước mắt thì nó sẽ dần được xem như điều bình 

thường.        

 Dĩ nhiên, không phải người Việt nào cũng xấu xí, nhưng nếu bạn đọc nội 

dung bên dưới mà thấy mình cũng có khi như vậy thì hãy suy nghĩ nhé. 

 1. Khạc nhổ ngoài đường. Nếu bạn chưa từng bị dính nguyên bãi nước bọt, 

đờm, nước mũi khi đang đi trên đường phố Việt Nam thì bạn chưa cảm nhận hết 

cái sự điên cuồng, khó chịu đến phẫn nộ của những phi vụ hôi thối này. 

 Có lần tôi nghe kể chuyện về một cô Tây sang Việt Nam du lịch lần đầu 

tiên. Cô ngồi trên xích lô ngắm phố phường và vô tình hứng luôn bãi nước bọt 

của người đi xe máy phía trước. Vậy là cô đổi vé máy bay về nước trong ngày 

hôm ấy và hứa sẽ không quay lại Việt Nam lần nữa. 

 2. Nói chuyện lớn tiếng chỗ đông người. Tiếng Việt có âm sắc, huyền, hỏi, 

ngã, không giống như nhiều ngôn ngữ khác. Vì thế, nhiều người nước ngoài, nhất 

là người Âu Mỹ lần đầu nghe tiếng Việt sẽ thấy rất chói tai. Vậy mà, nhiều người 

nói rất lớn tiếng chỗ đông người, nghe cứ như đang cãi nhau. 

 Hôm qua tôi đi ăn một quán ở TP HCM. Tôi đang ngồi ăn thì có nhóm 

khách là nhân viên văn phòng kéo vào và từ đó cái quán thành cái chợ và bữa ăn 

trưa kém ngon vì sự ồn ào. 

 3. Hỉ mũi sột soạt tại quán ăn. Nhiều người chẳng thèm biết cảm giác của 

người xung quanh ra sao khi cứ vô tư hỉ mũi sột soạt chỗ quán  
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ăn đông người (nhất là những quán bán đồ ăn có vị cay như bún bò, bún riêu...). 

Nếu các bạn đang ngồi ăn mà nghe hỉ mũi thì cái thú ẩm thực cũng mất luôn. 

 4. Lãng phí đồ ăn. Các bạn hãy thử đi ăn buffet xem, nhiều người lấy đồ ăn 

cả bàn ăn không hết. Họ ráng gồng mình để ăn cho đủ với số tiền bỏ ra. Ăn 

không được thì bỏ. Thế nên nhiều nơi phải dán dòng chữ bằng tiếng Việt: Xin lấy 

thức ăn vừa đủ là như vậy! 

 5. Sĩ diện. Nhiều người Việt không sống đúng với thực tế của bản thân. Họ 

vay mượn, làm đủ mọi cách để có quần áo, xe cộ, nhà cửa, máy móc cho bằng 

người khác. Họ sĩ diện và tạo vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài và bất chấp cái ruột 

bên trong trống rỗng. 

 6. Ghen ăn tức ở:  Nhiều người hay thở dài rằng ở đời giàu bị người ta 

ghét, nghèo bị người ta khinh. Nhiều người ngại công nhận mình thua kém và 

người khác tài giỏi hơn mình. Họ thường tìm cách vạch lá để tìm sâu. 

 Nếu ai đó thành công, họ sẽ nói do A, B, C như thế này thế kia và tìm cách 

chê bai chỉ trích (như trường hợp của Mr. Đông, tác giả Flappy Bird vừa rồi). Vì 

thế nói văn hoá phương Tây thiên về khuyến khích, văn hoá Việt Nam thiên về 

chỉ trích là không hề sai chút nào! 

 7. Dối dối trá lừa lọc. Tật xấu này, tôi thấy dường như với người Việt đã là 

chuyện rất bình thường chứ không có gì to tát. Người ta khất hẹn với bạn thường 

bịa lý do nào đó thay vì nói thẳng nói thật. 

Nói dối dù gây hại hay không thì nó cũng đã tạo nên một thói quen xấu và hậu 

quả là bây giờ nhiều người nói nhưng mình không thể tin. Cuộc sống mà chúng 

ta không có lòng tin nhau cũng mệt mỏi. 

 8. Hùa theo số đông. Người Việt thích làm những gì mà nhiều người đang 

làm, thích ăn uống ở nơi thấy nhiều người xếp hàng, thích mua hàng hoá đang có 

quảng cáo trên tivi, thích bàn tán chuyện báo chí đang đề cập... 

 Nói chung là ai cũng muốn chứng tỏ mình sành điệu và bắt kịp thời cuộc, 

cho nên nhiều trận chê hội đồng và khen theo phong trào vô tình làm nên nhiều 

hiện tương quá lố... Những tật xấu này chưa có biểu hiện sẽ bớt đi mà ngày càng 

nở rộ. 

 Qua đây, hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn nhận lại bản thân để có những cư 

xử văn minh trong thời buổi hiện nay thay vì ngồi chỉ trích, ghen ăn tức ở với 

nhau.  

(Theo Vnexpress) 
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