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CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ DOANH NHÂN, DOANH 

NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN HOẶC PHÁ SẢN 

 
  

Nhóm chúng tôi có thể thực hiện các vấn đề như sau: 

  

1/ Tư vấn, trợ giúp doanh nhân, doanh nghiệp chuyển bại thành thắng khi 

gặp khó khăn hoặc phá sản. 

  

2/ Chuyển giao miễn phí tri thức điều hành doanh nghiệp cho doanh nhân 

mới và nâng cao nghiệp vụ điều hành doanh nghiệp cho doanh nhân cũ. 

  

3/ Tìm nguồn vốn cho doanh nhân, doanh nghiệp khi gặp khó khăn hoặc 

phá sản. 

  

4/ Tư vấn, trợ giúp tái cấu trúc doanh nghiệp. 

  

5/ Tư vấn, trợ giúp việc niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, 

Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. 

  

6/ Trợ giúp việc tìm đối tác hợp tác đầu tư, kinh doanh. 

  

7/ Mua lại, sáp nhập các công ty giải thể, ngưng hoạt động, phá sản. 

  

8/ Tư vấn, trợ giúp doanh nhân và doanh nghiệp khi mới khởi nghiệp. 

  

9/ Hỗ trợ văn phòng giao dịch cho các doanh nhân, doanh nghiệp. 

  

10/ Trợ giúp các doanh nghiệp về: thương hiệu, thị trường và công nghệ. 

  

11/ Dịch vụ quản lý, điều hành thuê nguồn vốn và doanh nghiệp. 

  

Doanh nhân, doanh nghiệp cần hợp tác, trợ giúp xin liên lạc với nhóm 

chúng tôi thông qua doanh nhân – nhà nghiên cứu kinh tế Lê Thăng Long. 

Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM. Điện thoại di 

động: 0967375886. Điện thoại cố định: (08)22245577. Email: 

thanglong67@gmail.com . 
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THƯ MỜI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ 

PHẦN DÂN CHỦ VIỆT NAM 
  

Thân gửi: 
 

 Lực lượng dân chủ Việt Nam và đồng bào Việt Nam yêu dân chủ! 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Hiện nay 

lực lượng dân chủ Việt nam và người Việt Nam yêu dân chủ không mấy ai 

không biết tôi là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt 

Nam. 

  

Lửa thử vàng, gian nan thử sức! Hiểm nguy thử bản lĩnh bậc anh hùng, giả 

dối là nhất thời, sự thật tồn tại lâu dài. Những nhà dân chủ Việt Nam nên 

biết làm kinh tế giỏi. Tôi tin phong trào dân chủ Việt Nam ngày càng phát 

triển mạnh hơn. Không lâu nữa lực lượng dân chủ Việt Nam sẽ có vai trò 

quan trọng trong xã hội Việt Nam. 

  

Lực lượng dân chủ Việt Nam rất cần nhìn lại mình. Cho đến nay lực lượng 

dân chủ Việt Nam còn yếu toàn diện. Số người thực sự dấn thân hoạt động 

dân chủ tại Việt Nam còn quá ít. Đã vậy đẳng cấp của những người hoạt 

động dân chủ Việt Nam còn thấp. Lực lượng dân chủ Việt Nam cần có 

những con người có tâm và tầm cao, văn võ song toàn. Người dân chủ Việt 

Nam cần giỏi toàn diện nhiều lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

an ninh, quân sự, pháp luật, ngoại giao, tôn giáo, giáo dục, khoa học công 

nghệ … 

  

Lực lượng dân chủ Việt Nam cần phải sớm đoàn kết lại. Đoàn kết là sức 

mạnh. Đoàn kết để hợp tác làm kinh tế và hợp tác để cống hiến vì lợi ích xã 

hội. 

  

Lực lượng dân chủ Việt Nam chê bai đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất 

nước không tốt làm cho kinh tế Việt Nam chậm phát triển, xã hội bất công 

và nhiều tham nhũng. Nhưng nếu nay mai lực lượng dân chủ Việt Nam 

may mắn có quyền lực trong tay thì liệu sẽ làm tốt hơn hay là tệ hại hơn so 

với đảng cộng sản Việt Nam ?! 

  

Dốt không đáng sợ bằng giấu dốt. Dốt mà chịu học sẽ bớt dốt. Lực lượng 

dân chủ Việt Nam nên học hỏi lẫn nhau. Người giỏi chia sẻ tri thức với 

người dốt. Học thông qua thực tế nhanh hơn là học lý thuyết suông. Lực 

lượng dân chủ Việt Nam hiện nay còn quá chia rẽ, thiếu tính tổ chức. Tôi 
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muốn thông qua hợp tác làm kinh tế để đoàn kết lực lượng dân chủ Việt 

Nam. Tôi đang xúc tiến thành lập hàng loạt công ty cổ phần cùng với nhiều 

tầng lớp xã hội. Tôi muốn thành lập một số công ty cổ phần dành riêng cho 

lực lượng dân chủ Việt Nam và người Việt Nam yêu dân chủ. Mọi nhà hoạt 

động dân chủ Việt Nam và người Việt Nam có thể tham gia góp vốn từ 

mức tối thiểu là một triệu đồng Việt Nam hoặc 50 đô la Mỹ trở lên. Lợi 

nhuận đầu tư kinh doanh sẽ được chia hàng năm cho những người góp vốn 

và một phần để giúp đỡ những nhà dân chủ Việt Nam cùng gia đình họ khi 

gặp khó khăn trong cuộc sống. Một phần lợi nhuận từ đầu tư kinh doanh sẽ 

được sử dụng làm từ thiện xã hội và dành vào việc cống hiến cho những lợi 

ích xã hội khác. 

  

Các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam, đồng bào Việt Nam trong, ngoài 

nước và bè bạn quốc tế ủng hộ việc thành lập công ty cổ phần dân chủ Việt 

Nam xin liên lạc với tôi theo địa chỉ : 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. 

HCM. Điện thoại di động: 0967375886. Điện thoại cố định: (08)22245577. 

Email: thanglong67@gmail.com . 

  

Tôi xin chúc toàn thể lực lượng dân chủ Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở 

trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình 

an, may mắn, thành công, hạnh phúc ! 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 31/05/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê, 

Wesite: www.lethanglong.wordpress.com . Facebook: 

www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn 
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