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HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG VIỆT NAM MỚI BÀN VỀ CHỦ ĐỀ  
 

CẢI CÁCH PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM! 
 

 
 

Kính gửi: 

 

1/ Nông dân Việt Nam! 

2/ Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam! 

3/ Các nhà khoa học Việt Nam! 

4/ Lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân dân 

Việt Nam! 

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

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

7/ Bè bạn quốc tế! 

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

9/ Các nhà kinh tế 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 
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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 thời gian qua tôi đã tiến hành vận động mọi thành phần người Việt Nam 

tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới do tôi chủ trì tổ chức 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. 
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 đã có hơn 10 người là đại diện của các nhóm hoạt động dân chủ Việt 

Nam, các nhóm nhân dân Việt Nam đăng ký tham gia hội nghị Diên Hồng Việt 

Nam mới. Nhưng đến nay chưa hề có ai đại diện cho đảng Cộng sản Việt Nam 

và chính quyền Việt Nam đăng ký tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. 

Đáng lý hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới đã được tổ chức lần đầu tiên trong 

dịp Tết Âm lịch cổ truyền Giáp Ngọ 2014 của Việt Nam nhưng tôi đã hoãn lại 

ngày tổ chức. Nếu thiếu sự tham gia của đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam thì hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới sẽ bị giảm hiệu quả rất 

nhiều. Vì vậy tôi quyết định lui 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. Nếu sau một thời gian nữa đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam cố tình không hưởng ứng tham gia thì tôi sẽ thực hiện tổ 

chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới mà không có thành phần đại diện của 

đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam. 

  

http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
http://lethanglong.wordpress.com/50-chuong-trinh-cai-cach-toan-cau/
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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Hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới được khởi sự bắt đầu từ năm 2014 cho đến 

khi Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới mới dừng lại. Có 

hơn 100 chủ đề hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới khác nhau. Hội nghị Diên 

Hồng Việt Nam mới sẽ được tổ chức thường xuyên thành nhiều buổi khác nhau. 

Tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến. Sẽ tiến hành tổ chức hội nghị Diên 

Hồng Việt Nam mới ở khắp 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam và ở nước ngoài 

nơi có nhiều Việt kiều sinh sống. 

  

Chủ đề cải cách phát triển nông nghiệp Việt Nam là một trong những chủ đề rất 

quan trọng trong hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới. 

  

Những nước có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới hiện nay là: Israel, 

Hà Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc … Việt Nam tuy là nước xuất khẩu gạo 

thứ 2 thế giới, là 1 trong 5 nước xuất khẩu cà phê hạt lớn nhất thế giới nhưng so 

với thế giới thì nền nông nghiệp Việt Nam còn rất lạc hậu. 

  

Xuất khẩu gạo, cà phê hạt của nông dân Việt Nam hiện nay chính là xuất khẩu 

mồ hôi và nước mắt của nông dân Việt Nam. Bởi từ nhiều năm qua đến nay 

nông dân Việt Nam chủ yếu lao động bằng sức lực cơ bắp rất cực khổ mà năng 

suất lao động không cao. Người nông dân Việt Nam làm ra hạt gạo, hạt cà phê 

để xuất khẩu đại đa số vẫn còn nghèo. “Được mùa thì rớt giá, được giá thì mất 

mùa” đó là những nghịch lý phổ biến luôn xảy ra đối với nông dân Việt Nam. 

  

Nông dân Việt Nam ngày nay vẫn chiếm khỏang 60% dân số Việt Nam. Như 

vậy trung bình cứ 2 người dân Việt Nam thì có 1 người là nông dân. Trung bình 

mỗi nông dân Việt Nam chỉ làm ra được sản phẩm nông nghiệp đủ cho mức 

sống thấp của hai người Việt Nam trong đó có một người là chính họ. Ở Hàn 

Quốc nông dân chỉ chiếm chưa tới 6% dân số. Ở Hoa Kỳ nông dân chỉ chiếm 

khoảng 2% dân số. Như vậy tại Hoa Kỳ trung bình 1 nông dân làm ra được sản 

phẩm nông nghiệp nuôi sống được 50 người với mức sống cao như Hoa Kỳ. 

Thu nhập trung bình của người Việt Nam hiện nay khoảng 1.500 đô la Mỹ 

(USD) một năm. Thu nhập trung bình của người dân Hoa Kỳ hiện nay khoảng 

50.000 đô la Mỹ một năm. Như vậy mức thu nhập trung bình của người dân 

Hoa Kỳ hiện nay lớn gấp khoảng 33 lần so với người Việt Nam. 

  

Trong nhóm chúng tôi có các chuyên gia, nhà nghiên cứu đẳng cấp cao về lĩnh 

vực nông nghiệp. Chúng tôi đã lập kế hoạch chi tiết cụ thể để nếu thực hiện thì 

chỉ trong vòng 10 năm sẽ đưa nền nông nghiệp Việt Nam trở thành 1 trong 10 

quốc gia có nền nông nghiệp phát triển bậc nhất thế giới. Muốn làm được điều 

này thì cần phải có: 

1/ Huy động bổ sung được nguồn vốn lớn tối thiểu là 100 tỷ USD để đầu tư phát 

triển nông nghiệp Việt Nam. 

http://lethanglong.wordpress.com/category/chan-hung-viet-nam/hoi-nghi-dien-hong-viet-nam-moi/
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2/ Phải đưa khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến của nhiều quốc gia có nền 

nông nghiệp phát triển của thế giới vào áp dụng  cho nông nghiệp Việt Nam. 

3/ Phải áp dụng mô hình mới về quản lý kinh tế nông nghiệp hiện đại vào Việt 

Nam. 

4/ Phải có sự hợp tác mật thiết giữa nông dân Việt Nam với doanh nhân, doanh 

nghiệp, các nhà khoa học về khoa học công nghệ và kinh tế. 

5/ Phải xây dựng được thương hiệu, thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông 

nghiệp Việt Nam. 

6/ Cần phải có cơ chế chính sách mới về nông nghiệp cho nông dân Việt Nam. 

7/ Cần phải tiến hành đồng bộ các khâu: sản xuất sản phẩm nông nghiệp thô, 

chế biến tinh chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, phân phối 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

8/ Phải tập trung ruộng đất nông nghiệp thành cánh đồng lớn, thành những 

vùng chuyên canh. 

9/ Phải đầu tư những hệ thống thủy lợi tưới, tiêu lớn tự động hóa phục vụ nông 

nghiệp. 

10/ Nông dân Việt Nam sẽ lao động bằng máy móc thiết bị hiện đại là chính 

thay cho lao động bằng sức lực cơ bắp. Xây dựng nông dân Việt Nam trở thành 

công nhân nông nghiệp. 

  

Tất cả những vấn đề tôi vừa nêu ra sẽ được nhóm chúng tôi trình bày rất chi tiết, 

cụ thể trong những buổi hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới về chủ đề cải cách 

phát triển nông nghiệp Việt Nam. 

  

Thông qua bài viết này tôi tha thiết kêu gọi đông đảo nông dân Việt Nam, doanh 

nhân và doanh nghiệp Việt Nam cùng quốc tế, đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam, các lực lượng dân chủ Việt Nam, các nhà khoa học công 

nghệ và kinh tế, bè bạn quốc tế, các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế hãy sớm 

đăng ký tham gia hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới về chủ đề cải cách phát 

triển nông nghiệp Việt Nam. 

  

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

mình! Chúng tôi muốn đảng Công sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam hãy 

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

thành cường quốc. 

  

Tôi rất buồn trong những năm qua đến nay đảng Cộng sản Việt Nam và chính 

quyền Việt Nam đã bắt giam tù, xử án oan sai nhiều doanh nhân yêu nước, trí 

thức yêu nước của Việt Nam. Tôi cũng từng bị đảng Cộng sản Việt Nam và 

chính quyền Việt Nam bắt giam tù, xử án oan sai 5 năm tù giam thêm 3 năm 

quản chế. 
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Tôi kêu gọi, hy vọng, mong đợi đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt 

Nam sớm minh oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc 

cựu bí thư tình ủy đảng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. 

  

Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè 

bạn quốc tế hãy sống theo tinh thần sống của nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ 

thù của chính mình! 

  

Tôi kêu gọi, mong đợi, hy vọng tha thiết đồng bào Việt Nam ở trong nước và 

nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy nỗ lực hành động để bảo vệ quyền con 

người chính đáng của tôi cùng nhân dân Việt Nam, sớm tạo điều kiện cho tôi 

và  toàn thể nhân dân có điều kiện tốt nhất để cống hiến nhiều lợi ích nhất cho 

dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

  

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

lượng dân chủ Việt Nam, doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam cùng quốc tế, 

các phóng viên báo chí Việt Nam và quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may 

mắn, thành công, hạnh phúc! 

  

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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