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TÔI MUỐN THỰC HIỆN VĂN HÓA SINGAPORE 

TẠI PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH 

  
Kính gửi: 

 

 Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Sài Gòn - thành phố Hồ Chí 

Minh! 
  
Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, là một công dân của 

phường Nguyễn Thái Bình. Tôi muốn thực hiện văn hóa Singapore tại 

phường Nguyễn Thái Bình. 
  
Hiện nay mức thu nhập trung bình của nhân dân Việt Nam là khoảng 1500 

USD/ người/ năm. Còn của nhân dân Singapore là khoảng 30.000 

USD/người/năm. Như vậy mức thu nhập trung bình một người dân 

Singapore lớn gấp khoảng 20 lần mức thu nhập trung bình của người Việt 

Nam. Tôi muốn trong một thời gian ngắn đưa thu nhập bình quân của nhân 

dân phường Nguyễn Thái Bình đạt mức 50.000 USD/người/năm tương 

đương với mức thu nhập trung bình của nhân dân Hoa Kỳ hiện nay. Tôi đã 

có kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện mục tiêu này. 
  
Tôi đã nhiều lần sang Singapore du lịch, làm việc. So sánh nhận thấy tiềm 

năng phát triển kinh tế của Việt Nam lớn gấp ít nhất là 50 lần so với 

Singapore. Để dễ nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế mạnh của Việt Nam 

tôi xin đưa ra 3 tiêu chí so sánh như sau: 
  
1/ Tiêu chí so sánh thứ nhất: Về tổng trữ lượng và giá trị khoáng sản của 3 

nước giáu châu Á là: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản gộp lại chưa bằng 

20% của Việt Nam. 
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2/ Tiêu chí so sánh thứ hai: Về gien chỉ số thông minh IQ và chỉ số cảm xúc 

EQ người của dân tộc Việt Nam không hề thua kém người của các dân tộc: 

Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. 
  
3/ Tiêu chí so sánh thứ ba: Về truyền thống văn hóa lịch sử từ khi dựng nước 

đến nay dân tộc Việt Nam không hề thua kém các dân tộc: Singapore, Hàn 

Quốc, Nhật Bản. 
  
Từ mấy hòn đảo nhỏ với nhân dân nghèo Singapore đã phát triển trở thành 

một quốc gia giàu. Với dân số chỉ khoảng 7 triệu dân bằng hơn nửa dân số 

thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Singapore chỉ tương đương một tỉnh 

của Việt Nam. Khoáng sản của Singapore hầu như không có. Vốn chủ yếu 

để phát triển kinh tế mạnh của Singapore là vốn vô hình. 
  
Vốn vô hình là: trí tuệ, cơ chế chính sách của nhà nước, văn hóa, sức khỏe, 

mối quan hệ, nhân hiệu, thương hiệu, uy tín, niềm tin, sức mạnh tinh thần, ý 

chí, lòng can đảm, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, môi trường 

công chức … 
  
Vốn hữu hình là: tài nguyên khoáng sản, đất đai, tiền, vàng, bất động sản, 

động sản … 
  
Người có công rất lớn đưa Singapore trờ thành quốc gia giàu đó là cựu thủ 

tướng Lý Quang Diệu. Ba lời hứa quan trọng ông Lý Quang Diệu đã hứa 

trước khi tranh cử chức thủ tướng mà ông ấy đã làm thành công tại 

Singapore là: Trong 3 năm kể từ ngày trở thành thủ tướng ông ấy sẽ hoàn 

thành 3 điều sau: 
  
a/ Đưa Singapore từ một quốc gia ô nhiễm môi trường trở thành 1 trong 10 

quốc gia có môi trường sạch nhất thế giới. 
b/ Đưa Singapore từ một quốc gia có tệ nạn công chức tham nhũng lớn trở 

thành 1 trong 10 quốc gia có môi trường công chức trong sạch nhất thế giới. 

Đưa Singapore từ một quốc gia có tệ nạn xã hội nhiều trở thành 1 trong 10 

quốc gia có môi trường xã hội trong sạch và an ninh tốt nhất thế giới. 
c/ Đưa Singapore từ một quốc gia thiếu vốn đến đủ và dư thừa vốn đầu tư 

kinh doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp.  
  
Bản thân tôi có tâm và tầm còn lớn hơn cả ông Lý Quang Diệu. Nếu ở Việt 

Nam có cơ chế bầu cử, ứng cử tự do chức vụ thủ tướng chính phủ như 

Singapore hoặc tổng thống như Hoa Kỳ thì tôi sẽ ra tranh cử. Tôi tin sẽ trúng 

cử chức vụ thủ tướng hoặc tổng thống Việt Nam. 
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Nay tôi muốn nhân dân phường Nguyễn Thái Bình ủng hộ, hợp tác với tôi 

thực hiện ở phạm vi nhỏ thí điểm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình. 

Rất mong toàn thể nhân dân phường Nguyễn Thái Bình ủng hộ và hợp tác 

với tôi. 
  
Tôi là con người bằng xương bằng thịt cụ thể. Nếu hoài nghi xin hãy tiếp 

xúc, đối thoại với tôi sẽ rõ. Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình có thể tìm 

hiểu thông tin về tôi đôi chút thông qua  

 

website: www.lethanglong.wordpress.com 
Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn. 
  
Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình muốn ủng hộ, hợp tác với tôi xin lien 

hệ với tôi thông qua địa chỉ nhà riêng tại: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TP.HCM. ĐTCĐ: (08)22245577. ĐTDĐ: 0967375886.  

Email: thanglong67@gmail.com. 
  
Tôi xin chúc toàn thể nhân dân phường Nguyễn Thái Bình luôn nhiều sức 

khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc! 
  
Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 30/05/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 
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