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THƯ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ DIÊN 

HỒNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

 
Kính gửi: 

 

1/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài! 

2/ Nông dân Việt Nam! 

3/ Lực lượng dân chủ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài! 

4/ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam! 

5/ Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế! 

6/ Ngân hàng, quỹ đầu tư Việt Nam và quốc tế! 

7/ Các phóng viên báo chí, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế! 

  

Tôi là Lê Thăng Long, bí danh là Lincoln Lê. Tôi là doanh nhân và là nhà 

hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi là nhà hoạt động 

vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Tôi còn là nhà nghiên cứu về kinh tế và 

khoa học công nghệ. Thời gian qua đã có một số nhân dân Việt Nam suy tôn 

tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, một số nhân dân các nước đã suy tôn 

tôi là chí sĩ vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. 

  

Trong năm 2014 tôi tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về cải 

cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Hiện nay Việt 

Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch tôi 

lập ra nếu thực hiện thì chỉ trong 10 năm đến 20 năm sẽ đưa Việt Nam trở 

thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 năm đến 30 năm sẽ đưa 

Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Cũng trong năm 

2014 tôi khởi sự tiến hành những chương trình cải cách phát triển ASEAN và 

thế giới như sau : 
1-        Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc. 

http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/10-chuong-trinh-nguoi-viet-yeu-nguoi-viet/
http://lethanglong.wordpress.com/50-chuong-trinh-cai-cach-toan-cau/
http://lethanglong.wordpress.com/50-chuong-trinh-cai-cach-toan-cau/
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2-        Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới. 
3-        Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo 
mô hình mới. 
4-        Chương trình vận động thành lập an ninh chung thế giới theo mô hình mới. 
5-        Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới. 
6-        Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình. 
7-        Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chung thế giới. 
8-        Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN. 
9-        Chương trình vận động thành lập quân đội chung ASEAN. 
10-     Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN. 
11-     Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN. 
12-     Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình. 
13-     Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN. 

14-     Nhiều chương trình lớn khác nữa cho Việt Nam, ASEAN và thế giới. 

  

Hiện nay Việt Nam vẫn còn khoảng 60% dân số là nông dân. Tuy đã trở thành 

quốc gia xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới nhưng nông dân Việt Nam đại đa số vẫn 

còn nghèo. Làm nông nghiệp có thể giàu. Ví dụ như nông dân Hoa Kỳ, Nhật 

Bản, Hà Lan, Israel họ có rất nhiều người giàu nhờ làm nông nghiệp. Theo kế 

hoạch tôi lập ra thì chỉ trong vòng 10 năm sẽ trở thành 1 trong 10 quốc gia có 

nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới. Để có thể làm được điều này thì 

cần phải bổ sung cho ngành nông nghiệp Việt Nam nguồn vốn ít nhất là 100 

tỷ đô la Mỹ (USD). Tôi đã có một số phương án để tạo ra nguồn vốn tối thiểu 

100 tỷ USD để đầu tư cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Trong bài viết ngắn 

này tôi chỉ có thể trình bày tóm tắt sơ bộ một phương án huy động vốn để có 

số vốn tối thiểu 100 tỷ USD đầu tư cho ngành nông nghiệp Việt Nam. 

  

Tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay đã phổ biến việc các 

ngân hàng tập đoàn tài chính cho vay những dự án với hình thức đối ứng vốn. 

Các dự án đầu tư muốn vay được tiền thì phải có tối thiểu 10% vốn, có dự án 

đầu tư khả thi cao đảm bảo an toàn vốn đầu tư và có lợi nhuận cao. Tôi có 

những quan hệ với các ngân hàng, tập đoàn tài chính quốc tế lớn, tôi có thể 

thuyết phục các ngân hàng và tập đoàn tài chính quốc tế đó cho Việt Nam vay 

vốn. Với điều kiện Việt Nam phải có dự án đầu tư khả thi cao về sự an toàn 

vốn cao và khả năng sinh lợi nhuận cao. Nếu Việt Nam có vốn đối ứng là 10 

tỷ USD thì có thể huy động được vốn từ các ngân hàng và tập đoàn tài chính 

quốc tế đến 90 tỷ USD. Xu hướng quốc tế hóa về sự chuyển dịch nguồn vốn 

từ nơi có vốn đến nơi có nhu cầu sử dụng vốn ngày càng tăng. Để thu hút 

được vốn đầu tư thì người Việt Nam cần phải biết đảm bảo những điều sau: 

Chào đón – Tôn vinh – An toàn – Sinh lợi, đối với các nhà đầu tư vốn nước 

ngoài. 

  

Đối với Việt Nam hay đối với người nước ngoài chữ tín đều rất quan trọng. 

Một sự bất tín vạn sự bất tin. Chọn mặt gửi vàng. Có niềm tin lớn thì mới có 

thể vay được vốn lớn. 

http://lethanglong.wordpress.com/2014/07/30/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi-ban-ve-chu-de-cai-cach-phat-trien-nong-nghiep-viet-nam/
http://lethanglong.wordpress.com/2014/07/30/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi-ban-ve-chu-de-cai-cach-phat-trien-nong-nghiep-viet-nam/
http://lethanglong.wordpress.com/2014/07/30/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi-ban-ve-chu-de-cai-cach-phat-trien-nong-nghiep-viet-nam/
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Vấn đề con người là yếu tố vô cùng quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài 

xem xét họ có đầu tư vốn hay không. Nước ngoài họ trọng chữ tín hơn cả 

người Việt Nam. Có chữ tín cao sẽ có tất cả, không có chữ tín sẽ không có gì. 

Muốn tạo ra chữ tín thì phải có sự minh bạch, sự trong sạch, không có tham 

nhũng và lãng phí. Con người phải có tài cao và đức lớn mới tạo ra niềm tin 

lớn. Các tập đoàn tài chính và ngân hàng quốc tế rất e ngại, thiếu niềm tin đối 

với đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam. Thông tin nhiều mặt ở 

Việt Nam nước ngoài họ biết rất rõ. Có một sự thực phổ biến không thể chối 

cãi ở Việt Nam đó là có một bộ phận không nhỏ đảng viên đảng Cộng sản 

Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam tham nhũng. Tham nhũng đi 

đôi với tha hóa đạo đức, quan liêu, lãng phí. Vì tình cảm quốc tế đối với nhân 

dân Việt Nam mà chính phủ các nước họ cho chính phủ Việt Nam vay vốn 

viện trợ ưu đãi phát triển ODA. Tỷ lệ tham nhũng và lãng phí trong các dự án 

có sử dụng vốn ODA ở Việt Nam là không nhỏ. Các ngân hàng và tập đoàn 

tài chính quốc tế vốn tư nhân họ không đủ niềm tin để cho chính phủ Việt 

Nam vay vốn. 

  

Tôi có đủ tài năng cao và tư cách lớn để thuyết phục các tập đoàn tài chính 

cùng ngân hàng quốc tế cho Việt Nam vay vốn. Cần đáp ứng đầy đủ thủ tục, 

yêu cầu của các ngân hàng và tập đoàn tài chính quốc tế thì Việt Nam mới 

được họ đầu tư vốn. 

  

Tôi có tình yêu thương, trách nhiệm lớn đối với nhân dân Việt Nam nói chung 

và nông dân Việt Nam nói riêng. Do vậy, tôi sẵn sàng làm việc không hưởng 

lương và mọi thu nhập khác cho quỹ đầu tư Diên Hồng phát triển nông nghiệp 

Việt Nam. Nếu không bị chính quyền Việt Nam cản trở thì mỗi tuần tôi chỉ 

cần làm việc 1 giờ là có thể làm ra đủ tiền cho bản thân và gia đình tôi sống 

đàng hoàng. Tôi có thể làm việc trung bình tối thiểu 12 giờ một ngày, làm 

việc 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Tôi khao khát được cống hiến để 

sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Được làm việc không lương để 

cống hiến vì lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại tôi rất vui lòng, hạnh 

phúc. 

  

Tất cả những vấn đề tôi quan tâm đến dân tộc Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5% 

sự quan tâm của tôi. Còn lại khoảng 95% sự quan tâm của tôi thì tôi dành cho 

các dân tộc ASEAN và thế giới. Nước mắt con người ở đâu cũng mặn, máu 

con người ở đâu cũng đỏ. Tình yêu thương không có biên giới. Ngay trong 

năm 2014 nhân dân Việt Nam sẽ được chứng kiến tận mắt, nghe tận tại những 

hành động tôi cống hiến vì lợ ích lớn mưu cầu hòa bình và hạnh phúc cho 

ASEAN cùng nhân loại. 

  



4 

 

Khi tôi cống hiến nhiều lợi ích mưu cầu hòa bình và hạnh phúc cho cộng 

đồng quốc tế thì cộng đồng quốc tế sẽ yêu mến dân tộc Việt Nam hơn, cộng 

đồng quốc tế sẽ giúp đỡ dân tộc Việt Nam phát triển kinh tế. 

  

Tôi dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu sáng lập để huy động nguồn vốn tự có 10 tỷ 

USD cho quỹ đầu tư Diên Hồng phát triển nông nghiệp Việt Nam. Nhân dân 

Việt Nam ở trong nước và Việt kiều ở nước ngoài hãy nhiệt tình mua cổ phiếu 

để tạo lập quỹ nhằm tạo vốn phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. 

  

Trong bài viết ngắn này tôi không thể trình bày hết, chi tiết, đầy đủ kế hoạch 

huy động vốn tối thiểu 100 tỷ USD cho quỹ đầu tư Diên Hồng phát triển nông 

nghiệp Việt Nam. Tôi sẽ tổ chức nhiều buổi hội nghị trực tiếp và trực tuyến 

để trình bày chi tiết, đầy đủ kế hoạch tạo lập quỹ đầu tư Diên Hồng phát triển 

nông nghiệp Việt Nam. Rất mong đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài cùng bè bạn quốc tế quan tâm tham dự hội nghị Diên Hồng Việt Nam 

mới do tôi chủ trì tổ chức. 

  

Tôi rất muốn đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam hãy sớm 

hợp tác với lực lượng dân chủ Việt Nam để cùng cống hiến sớm đưa Việt 

Nam trở thành cường quốc. Đáng lý tôi đã bắt đầu tổ chức một số buổi hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới trong dịp Tết cổ quyền Việt Nam Giáp Ngọ 

2014 nhưng tôi đành lui lại ngày tổ chức. Hiện nay đã có hơn 10 người là đại 

diện của các nhóm dân chủ, nhân dân Việt Nam đăng ký tham gia hội nghị 

Diên Hồng Việt Nam mới. Nhưng đến nay chưa hề có người đại diện của 

đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam đăng ký tham dự hội nghị 

Diên Hồng Việt Nam mới. Tôi muốn lùi lại ngày tổ chức để có thêm thời gian 

vận động đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam tham gia hội 

nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Thời gian qua tôi đã quảng cáo, thông báo về 

việc tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. Tôi sẽ tích cực quảng cáo, 

thông báo rộng rãi để toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài đều biết về sự kiện tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới do tôi 

chủ trì tổ chức. 

  

Nếu đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam nhất quyết từ chối 

không tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới thì tôi sẽ tổ chức hội nghị 

mà không có thành phần tham gia của đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam. 

  

Hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam ở trong nước và gần 5 triệu kiều bào Việt 

Nam ở nước ngoài cùng hơn 7,2 tỷ nhân dân thế giới có đủ đến dư thừa nhân 

tài để thẩm định những kế hoạch cải cách phát triển Việt Nam của tôi do tôi 

trình bày trong các buổi hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. 

  

http://lethanglong.wordpress.com/2014/06/26/mam-co-chung-cho-le-phai-le-trai-viet-nam/
http://lethanglong.wordpress.com/10-chuong-trinh-nguoi-viet-yeu-nguoi-viet/
http://lethanglong.wordpress.com/10-chuong-trinh-nguoi-viet-yeu-nguoi-viet/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
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Nội dung hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới sẽ được công bố công khai cho 

toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới biết. 

  

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, lực 

lượng dân chủ Việt Nam, các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam, các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính 

quyền Việt Nam, bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, 

thành công, hạnh phúc! 

  

Tôi mong toàn thể nhân dân Việt Nam, nhân dân ASEAN và thế giới hãy 

sống theo tinh thần sống của nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính 

mình! 

  

Quý vị và các bạn muốn đăng ký tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới 

hoặc liên lạc với tôi xin theo địa chỉ nhà riêng tại: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TP.HCM, Việt Nam. ĐTDĐ: +84-967375886. ĐTCĐ: +84-8-22245577. 

Email: thanglong67@gmail.com . 

 

 

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 30/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước, chí sĩ vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại Lê 
Thăng Long – Lincoln Lê, 

Website: www.lethanglong.wordpress.com . 

Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn . 
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