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GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN CHUYỂN 
VỚI CHÚNG TA 

Góp nhặt những kỷ niệm sinh thời của anh, để tưởng 
nhớ một người anh, một người bạn, một đồng nghiệp, 
một nhà khoa học, một nhà giáo có uy tín trên trường 

quốc tế, với “ Giấc mộng Da vàng ”  còn đang dang dở. 

BioVN-groups thực hiện 

(1944-2008) 
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Gia đình Cố GS Nguyễn Văn Chuyển thân kính, 

Quý bạn hữu, đồng môn, đồng niên, đồng nghiệp và học trò của Cố GS Nguyễn 
Văn Chuyển thân mến, 

Thật là sửng sốt và đau xót khi chúng ta nghe tin GS Nguyễn Văn Chuyển đột 
ngột bị tai biến mạch máu não, mặc dù anh đã được các GS Bác sĩ nổi tiếng của 
Nhật Bản tận tình cứu chữa, nhưng vì bệnh tình quá nặng, anh đã không qua 
khỏi. 

Trái tim của một nhà khoa học, một nhà giáo Việt nam trên đất Nhật có uy tín 
trên trường quốc tế và đáng kính đã ngừng đập vào lúc 4:04PM (giờ Tokyo) 
ngày 16/06/2008. 

Anh ra đi mang theo những cưu mang, ưu tư về một "Giấc mộng Da vàng", 
mong muốn làm thế nào để áp dụng được những tri thức anh đã tích luỹ được, 
đã và đang đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học Dinh dưỡng thế giới 
nói chung và Nhật bản nói riêng, đem về áp dụng cho dân tộc Việt nam, nhằm 
cải thiện tình trạng sức khoẻ thể lực và tầm vóc cho người dân Việt nam. Anh 
còn là một nhà giáo có uy tín đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò quốc tế, nói 
đến anh, nhiều nhà khoa học bây giờ đã thành danh và nổi tiếng trên thế giới 
đều ngưỡng mộ anh. Anh mang một giấc mộng khác nhằm để cải thiện tình 
trạng giáo dục ở Việt nam, mong muốn cải tổ cơ cấu và cung cách làm việc sao 
cho những người Việt nam ở hải ngoại có thể đóng góp được hết sức mình vào 
công cuộc cải tổ và canh tân nước nhà. 

Chúng tôi, những người bạn, đồng niên, đồng môn, đồng nghiệp và học trò của 
GS Nguyễn Văn Chuyển thật đau xót khi phải nói lời vĩnh biệt ngàn thu với anh. 
Cầu nguyện cho anh linh GS Nguyễn Văn Chuyển tiêu diêu miền Cực lạc và 
sớm trở lại cõi ta bà để phù hộ cho chúng tôi, những người có cùng tâm nguyện 
và kế tiếp con đường của anh đi, thực hiện trọn vẹn hạnh nguyện của chúng ta 
là làm thế nào để đưa Việt nam, nền khoa học Việt nam vươn ra sánh vai cùng 
đồng nghiệp năm châu. 

Trong giờ phút đau đớn này, chỉ kịp một chút này làm ghi để hương linh anh siêu 
thăng tịnh độ, chúng tôi góp nhặt nhanh những cảm xúc, tâm tư của những 
người ở quanh anh viết về anh, chia buồn cùng gia đình anh; những bài viết rải 
rác đâu đó viết về anh cũng như những ý kiến đóng góp của anh cho nước nhà. 

Vì thời gian quá gấp rút, bộ sưu tập này vẫn chỉ là bản thảo phải kịp để chuyển 
đến tang lễ của anh vào 20/06/2008, nên còn dang dở và nhiều thiếu sót. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cho đến khi có đươc ẩn bản hoàn chỉnh để gửi 
đến mọi người. Qua đây, chúng tôi cũng kêu gọi những ai có kỷ niệm gì với GS 
Nguyễn Văn Chuyển lúc sinh thời, xin đóng góp để cho bộ sưu tập về anh được 
đầy đủ hơn. 

Anh Chuyển ơi! Chúng tôi khóc lạy tiễn anh đi, lòng bao đau xót. Mong anh 
ngậm cười nơi chin suối, chúng tôi nguyện sẽ tiếp nối những hạnh nguyện của 
anh còn dang dở lúc sinh thời. 

Một nén tâm hương, xin vĩnh biệt. 

Nhóm Bio VN 
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- NHỮNG TRAO ĐỔI GIỮA GS NGUYỄN VĂN 
CHUYỂN LÚC SINH THỜI VỚI ĐỒNG NGHIỆP, BẠN 
BÈ VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG CHÍ HƯỚNG 

- TÂM TƯ QUẶN THẮT TỪ NHỮNG NGƯỜI QUANH 
ANH, VIẾT VỀ ANH, CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH 
ANH KHI NGHE TIN ANH ĐỘT NGỘT GIÃ TỪ CÕI 
TẠM. 
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Chỉ khi nào đứng trên mảnh đất quê hương, ông mới thấy mình hạnh 
phúc. Hình chụp ông giữa Sài gòn 

GS Nguyễn Văn Chuyển (áo vét đen) trong hội thảo trí thức Việt 
Kiều (08/2005) 
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Cố GS Nguyễn Văn Chuyển, cùng đồng nghiệp và học trò tại Đại Học Phụ nữ, 

 Tokyo, Nhật bản. 
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Nguyen V.Chuyen <nvc@fc.jwu.ac.jp> 
Date: Jul 4, 2006 4:56 PM  
Subject: Thu gop y 
To: OVS CLUB 
 
Kính gửi Anh Trần Hà Anh, Trưởng ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ KH và KT VK  

 
Đồng kính gửi các anh chị trong ban Điều hành lâm thời, 
 
Trước hết xin cảm ơn các anh chị đã có lời mời chúng tôi về tham dự Hội thảo hè 2006. Nhưng tiếc rằng thời 
gian này là thời gian đại học tại Nhật Bản đang có học kỳ , cho nên tôi không thể về tham dự được .  Tôi xin 
gửi thư góp ý với Hội thảo về 2 vấn đề , như trong file đính kèm theo đây : 
 
1) về việc thành lập Đại học đẳng cấp Quốc tế ở VN  

 
2) Vấn để bài giảng qua hình thức DVD  

 
Về bài giảng qua hình thức DVD tôi xin gửi kèm theo đây 3 bài trong số 12 bài sẽ phát hình qua hệ thống 
Internet từ cuối tháng 9, để các anh chị tham khảo, 
 
Lesson 1： Applied Nutritional Biochemistry ：recorded on Jan 7th, 2006  

・High speed 
http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/data/01_01/kr2005_ngyuen_01_01b.htm  
・Web site to dowload text 
http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/ppt/01.zip 
 
Lesson 8： Prevention and Diet Therapy of Diabetes and Nephropathy：recorded on Jan 21, 2006  

・High speed 
http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/data/08/kr2005_ngyuen_08b.wvx 
 
Lesson 12： Prevention of Diseases by Functional Foods：recorded on Jan 28, 2006  
 
http://www.nlsp.net/test/jwu/ngyuen/data/11/kr2005_ngyuen_11b.wvx 
 
Các anh chị click vào các Web ở trên là có thể xem được. 
 
Kính chúc các anh chị sức khỏe , may mắn và Hội thảo thành công tốt đẹp. 
 
Thân kính, 
Nguyễn Văn Chuyển  

Đại học Nihon Joshi, Tokyo, Japan  

 
CC. Ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm UBNV ở NN, tpHCM  

       Ông Tạ Nguyên Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế Khoa học và Công nghệ, UBNVN ở NN 
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Tokyo, ngày 4 tháng 7 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- Anh Trần Hà Anh, Trưởng ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ 
thuật Việt kiều 

- Đồng kính gửi các anh chị trong ban Điều hành lâm thời. 

 

Trước hết, là một thành viên trong Câu lạc bộ, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến anh và các anh chị trong 
ban Điều hành lâm thời. 

 

Tôi xin cám ơn câu lạc bộ (CLB) đã có nhã ý mời tôi về tham dự Hội thảo hè 2006, vào ngày 7 tháng 7 tại 
tp. Hồ Chí Minh. Nhưng vì đại học ở Nhật Bản đang trong niên học, nên rất tiếc tôi không thể về tham dự. 
Vì vậy, tôi xin góp ý với Hội thảo 2 ý kiến nhỏ: 

 

1) Về việc thành lập Đại học Đẳng cấp Quốc tế (ĐHĐCQT) ở Việt Nam 

 

Việc Nhà nước có ý định thành lập trường ĐHĐCQT là điều rất đáng hoan nghênh. Và tôi cũng mừng 
rằng, trong Ủy ban soạn thảo kế hoạch có sự tham dự của anh, anh Võ Tòng Xuân và chị Tôn Nữ Thị Ninh, 
các anh chị cũng đã từng là VK, có kinh nghiệm và hiểu nhiều về các ĐH tầm cỡ Quốc tế. 

 

Riêng cá nhân tôi, tôi đã du học ở Nhật Bản (NB) hơn 40 năm, tương đối tôi hiểu về ĐH NB. Ngành của 
tôi là thực phẩm dinh dưỡng, cho nên tôi cũng hiểu về một số ĐH của Mỹ, trong đó có trường ĐH MIT và 
trường ĐH Stanford. Tôi nghĩ rằng, định nghĩa thế nào là ĐHĐCQT và vai trò của ĐH đó đóng góp như thế 
nào đối với xã hội là điều rất quan trọng. 

 

Tôi đã du học tại trường Đông kinh Đại học (The University of Tokyo), một trường nổi tiếng nhất ở NB 
và cũng là một ĐH đóng góp rất lớn cho vấn đề phát triển khoa học kỹ thuật của NB. Tôi thấy rằng, ĐH này 
đã đóng góp và đã là một động lực rất quan trọng trong vấn đề phát triển khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, 
văn hóa xã hội... của NB ngay từ trước thời chiến tranh Thế giới thứ 2. Tôi đã vào ĐH này cách đây hơn 40 
năm và tôi thấy rằng ĐH này luôn thay đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy để luôn luôn phù hợp với 
sự thay đổi và phát triển của xã hội NB và Thế giới. Nhưng cơ bản nhất vẫn là làm sao đóng góp chính cho 

 

 

Nguyen Van Chuyen, HT 2006.doc 
43K View as HTML Open as a Google document Download  
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xã hội NB. Ngoài trường ĐH Tokyo, ở NB còn có những trường xưa kia gọi là các trường Đế quốc. Trên 
toàn NB có tất cả 7 trường Đế quốc và một số trường về các ngành chuyên biệt, ví dụ như trường Đông 
Kinh Công nghiệp Đại học (Tokyo University of Technology) hoặc trường chuyên về kinh tế như trường ĐH 
Hitotsubashi. Tất cả những trường ĐH này đều có tầm cỡ thế giới, những chủ yếu vẫn đáp ứng cho nhu cầu 
phát triển của NB. 

 

Tôi cũng hiểu về trường ĐH MIT của Mỹ cách đây 40 năm. Về ngành thực phẩm dinh dưỡng của tôi, thì 
MIT chủ yếu nghiên cứu về kỹ thuật thực phẩm công nghiệp (Food Technology), nhưng với sự tiến bộ của 
công nghiệp thực phẩm của Mỹ thì dần dần vai trò công nghệ thực phẩm của trường ĐH MIT chuyển sang 
dinh dưỡng để đáp ứng với tình hình thực tế. Cho nên, khoa thực phẩm dinh dưỡng của MIT hiện nay quay 
về vấn đề dinh dưỡng của con người. 

 

Trường ĐH Stanford từ ngày thành lập, theo chỗ tôi biết, chủ yếu đáp ứng những vấn đề quan trọng của 
xã hội Mỹ. Stanford cũng luôn luôn thay đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy để lúc nào cũng là một 
trường ĐH hàng đầu của Thế giới về những ngành như điện tử, sinh hóa học, y học, quản lý kinh tế... 

 

Dựa vào tình hình trên, chúng ta nên suy nghĩ rằng, ĐH có tầm cỡ QT của Việt Nam phải là ĐH đáp 
ứng cho sự phát triển về khoa học kỹ thuật, xã hội... cho Việt Nam hiện nay và cho Việt Nam trong vòng 10-
20 năm sau. Tôi nghĩ rằng, chúng ta tuyệt đối nên tránh, một trường ĐHĐCQT nhưng lại nghiên cứu và 
giảng dạy những vấn đề mà không trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Nếu điều này xảy ra 
thì thật là đáng tiếc và đáng buồn. 

 

Các ĐH có tầm cỡ Quốc tế của NB có rất nhiều, nhưng nếu so với mặt bằng chung của các trường ĐH 
trên Thế giới thì các trường ĐH của NB cũng xếp thứ hạng rất thấp. Ngay cả trường ĐH Tokyo cũng chỉ 
đứng khoảng thứ 20. Nhưng chính phủ NB và các học giả NB lại không quá quan tâm vấn đề này. Điều 
quan tâm chính của họ là các ĐH của NB đóng góp cho sự phát triển của xã hội NB như thế nào mà thôi. 
Tôi nghĩ rằng, điều này chúng ta cũng nên tham khảo. 

 

ĐHĐCQT ở Việt Nam phải là ĐH đóng góp thực sự cho sự phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta. 

 

2)  Vấn đề bài giảng qua hình thức DVD 

 

Năm ngoái (2005), trường ĐH của tôi được một ngân sách của Bộ Giáo dục NB trong chính sách Hợp 
tác Quốc tế đối với các nước Đông Nam Á về vấn đề giáo dục, đã và đang soạn thảo bài giảng qua Internet 
gọi là e-learning. Bao gồm có 4 course học: 1, Mỹ thuật; 2, Toán cao cấp; 3, Vât lý Ứng dụng; và 4, Dinh 
dưỡng Hóa sinh Ứng dụng. Tôi cũng tham gia kế hoạch này, các Giáo sư Nhật Bản nói bằng tiếng Nhật và 
có phụ đề bằng tiếng Anh, phần của tôi (Dinh dưỡng Hóa sinh Ứng dụng) vì tôi nhằm vào sinh viên Việt 
Nam cho nên tôi nói bằng tiếng Việt và có phụ đề bằng tiếng Anh. Chương trình này đã sửa soạn từ đầu 
năm nay và sẽ phát hành vào cuối tháng 9 sắp tới. Tôi xin gửi 3 bài (đang ở giai đoạn sửa soạn, chưa hoàn 
tất) trong số 12 bài của tôi để các anh chị tham khảo. Tôi dự định sẽ bàn bạc với Bộ Giáo dục NB, ngoài 
việc phát hành trên Internet thì sẽ làm thành DVD để cung cấp cho những nơi Internet chưa được phổ biến.  

 

Qua kinh nghiệm trong kế hoạch này, tôi đã học được một số điều: 
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1. Thiết bị để thu DVD không quá tốn kém (khoảng 100.000 Mỹ kim với thiết bị máy thu hình, đèn 
chiếu, âm thanh và một căn phòng khoảng 30 m2). 

2. Qua bài giảng thu vào DVD, chúng ta có thể phát hành đi nhiều nơi. Học sinh Sinh viên (HSSV) có 
thể vừa dowload nội dung bài giảng để xem tư liệu từ Internet, vừa có thể nghe giảng bài. Tôi thiết 
nghĩ, đây cũng là một phương pháp rất tiện lợi. 

3. Tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay của chúng ta có nhiều ưu và khuyết điểm, nhưng vấn đề thầy 
dạy kể từ bậc trung học đến ĐH, tôi nghĩ những cán bộ đầu ngành có lẽ là không nhiều. Vậy chi bằng, 
mời các cán bộ đầu ngành này giảng bài trên DVD, chúng ta phát hành trên cả nước, thì ngay cả 
HSSV ở vùng sâu vùng xa cũng có thể nghe được bài giảng của các thầy danh tiếng. Như vậy, đối với 
HSSV thì đây là một hạnh phúc lớn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cán bộ đầu ngành phát huy 
trình độ và cố gắng mài giũa khả năng nghiên cứu và giảng dạy của mình. Ngoài ra, chúng ta có thể 
mời các Giáo sư VK, Giáo sư nước ngoài cùng cộng tác với chúng ta. 

 

Riêng cá nhân tôi, tôi sẽ dự định apply một kế hoạch nào đó để cùng với các anh chị trong CLB làm về 
vấn đề này. Tôi nghĩ rằng, nếu CLB mời Nhà xuất bản Trẻ tp.HCM cùng công tác, thì vấn đề này hoàn toàn 
có thể thực hiện được. 

 

Mong rằng, các anh chị bàn bạc xem ý kiến của tôi có thực hiện được hay không? Nếu có khả năng, tôi 
xin cùng thực hiện, và sẽ nghiên cứu thêm về khả năng để chúng ta cùng thực hiện kế hoạch này. 

 

Cuối thư, tôi xin kính chúc các anh chị trong ban Điều hành lâm thời sức khỏe, may mắn và chúc Hội 
thảo thành công tốt đẹp. 

 

GSTS. Nguyễn Văn Chuyển 

Đại học Nihon Joshi 

 

Cc:    - Ông Nguyễn Chơn Trung, chủ nhiệm UBNVN ở NN- tp. HCM. 

- Ông Tạ Nguyên Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế Khoa học và Công nghệ, UBNVN ở NN. 

 

 

 

 

 

"Nguyen V.Chuyen"   to voquangyen, thuhai.fad, bio-vn, bio-vn 

 

 

show details  2/3/07  



 

10 

 

Thân gửi anh Trần Hà Anh, anh Võ Quang Yến, anh Bình, anh Thái, anh Tuệ, cháu Thu  

Hà và các anh chị, 
 
Tôi rất cảm động khi đọc thư của cháu Thu Hà gửi anh Võ Quang Yến về vấn đề cây 
Thanh Hao của bà con ở tỉnh Vĩnh Phú. 
 
Đọc mail của anh Tuệ, tôi có cảm tưởng rằng Artemisin còn cần dùng rất nhiều trên thế  

giới. Chúng ta nên cố gắng để chiếm lĩnh một phần thị trường của thế giới về mặt hàng 
này. 
 
Có lẽ chúng ta đã đã không khá về mặt kinh doanh và chưa hiểu cách làm ăn  (buôn bán) 
dược phẩm là khó khăn như thế nào. 
 
Như đề nghị của anh Anh, đề nghị anh Bình với tư cách là Trưởng nhóm Bio-Vn nên viết 
thư cho anh NL Dũng, để hỏi thêm tin tức. Anh Dũng là người có rất nhiều tin tức và rất 
hăng hái. 
 
Anh Dũng và tôi là bạn thân từ hơn 30 năm nay, nhưng anh Bình cứ liên lạc đi. 

 

Tôi sẽ điều tra về thị trường Nhật về vấn đề cây Thanh Hao và vấn đề Artemisin, tuy không 
phải là chuyên môn của tôi. 
 
Đề nghị anh chị em Bio-Vn chúng ta, cố gắng. 
 
Chúng ta cố gắng làm và giúp VN cụ thể. 
 
Thân kính, 
 
Nguyễn Văn Chuyển  

Tokyo  

 

"Nguyen V.Chuyen"   to bio-vn, bio-vn 

 

 

show details  3/3/07  



 

11 

Kính gửi  "đại huynh" Trần Hà Anh, 
 
Gọi anh là  "đại huynh" vì anh hơn tôi một số tuổi. 
 
Tôi cũng là một người  "rất ngạc nhiên” và  "thích thú" vì được biết anh tham gia nhóm 
Bio-VN. 
 
Được biết anh là nhà khoa học vật lý, liên quan đến hạt nhân, chưa bao giờ tôi suy nghĩ là  

anh tham gia nhóm Bio-VN. Nhưng qua những mail của anh về bệnh sốt rét, và một số 
vấn đề khác. 
 
Tôi có cảm nhận, anh là một nhân vật  "thập bát ban võ nghệ" tinh thông. 

 
Ở tuổi đời như anh, thông thường, thiên hạ sợ  ( afraid of ) Computer và IT lắm. Tôi cũng  

đã bắt đầu hơi sợ, những chuyện gì phức tạp, khó khăn, tôi thường nhờ sinh viên trong 
Labo của tôi làm dùm. Bọn nhỏ làm nhanh hơn tôi rất nhiều. 
 

Mấy lần gặp anh ở BVK, và hôm chúng ta ngồi uống bia với mấy anh em khác ở tiệm bia  

"Lion", gần khách sạn Caravelle ở Saigon, hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Tôi thấy anh là 

người rất trẻ, rất khoẻ và rất lịch lãm. Hơn chúng tôi rất nhiều. 

 
Như hôm trước anh Thái có nói, nghệ thuật tra cứu trên mạng (Internet) của anh là tuyệt  

vời. Năm ngoái anh có gửi cho tôi tư liệu về  "Ý kiến về giáo dục" anh đã tra cứu trên Net 

và đã gửi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, về giáo dục. 
 
Tôi đề nghị anh gửi tư liệu này cho anh em Bio-VN đọc chơi , cho  "đỡ ghiền" về vấn đề  

giáo dục. 
 
Tôi cũng có một số ý kiến về vấn để thuốc sốt rét, sẽ xin được góp ý với các anh chị Bio  

-Vn trong mail tới. 
 
Trong nhóm Bio của chúng ta, có một số anh em đã ngoài  "lục tuần", anh Trần Hà Anh  

hơn chúng ta "một số tuổi đời" nhưng rất khoẻ và rất sung sức, chúng ta phải bắt chước 
anh Trần Hà Anh đấy nhé ! 
 
Nhân đây, cũng xin nhắn nhủ anh Anh: Anh nên đi bộ mỗi ngày, tối thiểu 30 phút, đừng  

ngồi suốt ngày trước Computer, sẽ bị đau hai vai, và hai cánh tay. Đây là bệnh phổ biến 
của dân IT.   
 
Mong sẽ lại rủ anh Anh đi uống bia, khi tôi về thành phố vào tháng 8 năm nay. 
 
Thân kính, 
 
NV Chuyển  
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"Nguyen V.Chuyen" <nvc@fc.jwu.ac.jp> 
To:  
Sent: Tuesday, March 20, 2007 6:16 PM 
Subject: Bravo 
 
Ông Hưng thân mến, 
 
Mình rất vui mừng thấy ông Hưng tự ra ứng cử dân biểu Quốc Hội khóa này. 
 
Hành động của ông là rất can đảm và rất có trách nhiệm, trong tình hình đất nước hiện nay. 
 
Nhìn lại lịch sử VN, chúng ta rất tự hào về ông cha chúng ta trong chiến tranh giữ nước. Nhưng trong xây 
dựng đất nước, chúng ta  "quá kém", chưa có thời đại nào trong lịch sử, đẩy mạnh đất nước tiến lên. Có thể vì 
chúng ta có chiến tranh liên miên, có thể vì thời gian hòa bình quá ngắn. 
 
Nhưng có thể nói rằng, khả năng xây dựng đất nước của cha ông chúng ta và cả chúng ta là  "quá kém". 
 
Thời đại bây giờ phải làm khác đi. Dân tộc VN là một dân tộc anh hùng, như chúng ta vẫn nhận định. Người 
VN phải được sánh vai và ngang hàng cùng các nước trong khu vực và thế giới. Về giáo duc, kinh tế, xã 
hội ... Chúng ta phải cải tiến về giáo dục, về  

phương hướng phát triển kinh tế ... 
 
Trước mắt, chúng ta cần cái tiến giáo dục. Như chúng ta đã cùng nhận định, chính sách về giáo dục của 
chúng ta quá kém, không có hướng đột phá. Nếu ông Hưng được đắc cử lần này, mình hy vọng ông sẽ có 
đóng góp tốt về mặt này. 
 
Ông Hưng có nhiều học trò VN, mình cũng có một số học trò VN, bọn nhỏ học rất giỏi. Tiếc rằng bọn trẻ thiếu 
cơ hội để phát triển. 
 
Chúc ông Hưng sức khỏe, may mắn. 
 
Cố gắng nhé! 
 
Thân, 
 
Nguyễn Văn Chuyển 

"Nguyen V.Chuyen"  to letrang, bio-vn, binh, bio-vn 

 

show details 3/23/07  

Chào anh Lê Trang và các anh chị trong Bio-VN, 
 
GS Kawakami Masanobu và tôi vẫn nhắc đến anh luôn. 
 
Vẫn nhớ lần đến thăm anh ở Viện Pasteur tại tpHCM, lúc ấy anh đang nghiên cứu về nọc rắn. 
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Vẫn nhớ hôm cùng đi ăn cơm tối với anh chị, dường như là món ăn Huế thì phải. 

 
Mong anh tham gia nhóm Bio-VN cho vui. 
 
Quả đất thật nhỏ, đi đâu cũng gặp nhau. 

 
Chúc anh chị vui mạnh và hẹn gặp lại. 
 
Nguyễn Văn Chuyển  

 

"Nguyen V.Chuyen"  to binh, me 

show details Mar 25 Anh Anh và anh Bình thân mến, 

 
Người VN chúng ta không đến nỗi kém, nhưng cách làm của chúng ta  "rất kém", mà lại  

ít chịu  "nghĩ tới, nghĩ lui". Cứ tưởng mình là giỏi ! Thế mới khổ! 
 
Thôi, cố gắng vậy thôi, chứ làm sao bây giờ!!! 
 
Chuyển  

 

"Nguyen V.Chuyen"  to bio-vn, tueq50, bio-vn, dungnguyenlan 

show details 3/27/07  

Kính gửi anh Trần Hà Anh, anh Nguyễn Lân Dũng, GS HỒ, GS Ban, anh Bình, anh NK Sương, anh Thái, 

anh Tuệ và các anh chị trong Bio-VN, 
 
Về vấn đề Artemisinin (Art) đã có nhiều anh chị góp ý kiến. Tôi cũng đã đóng góp một số ý kiến. Nhưng vấn 
đề này thật phức tạp. 
 
Giấc mơ và hiện thực.  "Giấc mơ"  (  A dream ) là chúng ta muốn giúp trong nước xuất khẩu được Art, dưới 
hình thức này hay hình thức khác. Nhưng hiện thực quá phức tạp, liệu chúng ta làm được gì ? 
 
Anh Trần Hà Anh, đã có những điều tra rất chi tiết và tỷ mỹ. Anh Tuệ đã góp ý kiến và sức lực cụ thể. Bây giờ 
anh NK Sương lại cho biết Viện Sinh học nhiệt đới với TS Trần văn Minh cũng tham gia việc nghiên cứu sản 
xuất Art, bằng phương pháp sinh học (Tuy  

nhiên về vấn để nghiên cứu này, có lẽ cũng còn cần nhiều thời gian, cũng như phương pháp sinh học, cậy vào 
E.Coli, hoặc Yeast của GS Jay Keasling, Berkeley (tư liệu anh Tuệ ) , cũng còn mất khá nhiều thời gian.  

 
Tôi thiết nghĩ về vấn đề Art, tôi thấy có 3 khả năng : 
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A ) Khả năng tối ưu, 
 
Chúng ta kết hợp được với nhà nước (Bộ Y Tế ) , kết hợp các cơ sở sản xuất Saokim Pharma và những cơ sở 
khác, người nông dân, cùng trao đổi ý kiến, đi đến kết luận: Art sẽ có nhiều mặt hàng, loại tiêu chuẩn quốc tế 
( W HO) như của công ty Saokim Pharma, loại sơ chế ( với nhiều mức độ khác nhau), cây Thanh hao hoa 

vàng tươi hoặc khô (với nhiều loại với nồng độ  ( Yield) Art khác nhau, nồng độ cao giá đắt, nồng độ thấp giá 

rẻ. 
 
Bio-VN và nhà nước (Bộ Y Tế )  sẽ điều chỉnh để VN khỏi bị ép giá, các công ty và nông dân đều được lợi. 
Vui vẻ cả làng. 
 
Tuy nhiên tôi nghĩ rằng khả năng này rất khó thực hiện, vì rằng công ty Saokim Pharma, đã tự mình sản xuất 
được Art loại quốc tế, chưa chắc đã muốn tiếp cận với chúng ta, và chưa chắc đã muốn có sự kết hợp với các 

công ty khác. Sự kết hợp giữa các công ty sản xuất, nông dân và Bộ Y Tế, chưa chắc thực hiện được. 

 
B) Khả năng tạm được. 

 
Công ty Saokim không muốn kết hợp, một số công ty sản xuất khác cũng không muốn kết hợp, vì họ nghĩ 
rằng làm riêng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ còn lại một số công ty rất nhỏ, và người nông dân muốn nhờ đến chúng 
ta. 

 
Trong trường hợp ấy, chúng ta sẽ cố gắng trong khung cảnh đó. 
 
C) Khả năng tối thiểu. 
 
Ai nhờ chúng ta việc gì liên quan đến Art, nếu chúng ta làm được gì, chúng ta làm điều đó. Có lẽ chủ yếu là 
người nông dân. Bởi vì người nông dân yếu thế nhất. 
 
Trong các khả năng trên, tôi nghĩ rằng phải tiếp xúc với Bộ Y Tế, các công ty, Uỷ Ban nhân dân tỉnh Vĩnh 
Phúc, và người nông dân, mới biết được có thể thực hiện khả năng nào. 
 
Trong các anh chị lên tiếng về vấn đề Art, tôi thiết nghĩ ở trong nước anh Nguyễn Lân Dũng đóng vai trò quan 
trọng nhất, vì anh vừa là GS đại học, vừa là nhà nghiên cứu về sinh học, lại là nghị sỹ Quốc Hội. Anh có tư 
thế để làm việc với các cơ quan nhà nước, các công ty, cũng như với người nông dân. 

Anh Trần Hà Anh cũng nắm nhiều tư liệu rất chính xác, anh khiêm tốn nói là người "ngoại đạo", thực ra trong 
vấn đề Art nầy, trừ anh Tuệ và GS Bán ra, chúng tôi cũng là người "ngoại đạo", tuy chúng tôi nghiên cứu về 
sinh học, có kiến thức cơ bản, nhưng có nghiên cứu về Art bao giờ đâu.   

Cho nên theo tôi nghĩ, ở trong nước, các anh Nguyễn Lân Dũng, anh Trần Hà Anh, GS Hồ, GS Ban, và gần 
đây anh NK Sương (và anh Trần văn Minh) nắm phần chủ yếu. 

Ở nước ngoài, anh Tuệ là người trong cuộc, hiểu rõ nhất, anh Thái cũng quen nhiều anh chị Dược sĩ ở các 
nơi, anh có thể có nhiều tin tức trong vấn để mua bán Art chăng ? anh Chính Vũ, anh Huỳnh với vấn đề 
quality đối với FDA, WHO...anh Bình với tư cách là trưởng Nhóm Bio-VN, điều động anh em để làm việc nhịp 
nhàng. Tôi cũng có thể đóng góp chút đỉnh về mặt này, mặt khác. 
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Có điều tôi hơi phân vân, cũng như phóng viên Hằng Nga đã lên tiếng hôm nay, không hiểu sao GS Ban im 
lặng trước những ý kiến của chúng tôi. Mail cua Bio-VN không tới GS hay sao ? Có vấn đề gì không ? 

Tôi cũng xin được nhắc lại, có bán được Art hay không còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố, không thuần vấn đề giá 

cảKhông phải cứ giá rẻ, là bán được vào thị trường quốc tế. 

Mong anh Nguyễn Lân Dũng điều tra tình hình và cho chúng tôi biết ý kiến của anh. Và theo anh, liệu chúng 
ta có thể giúp trong nước gì không, về vấn đề nầy. 

Hay đó chỉ là "giấc mộng" của một số anh em có nhiệt tình và tấm lòng với người nông dân nghèo khổ về vấn 
đề Artimisinin. Nhưng, Nothing changes ??? It doesn't work ??? 

Một số ý kiến thô thiển góp ý cùng các anh, có gì không phải, mong các anh bỏ qua. 

Thân kính, 

Nguyễn Văn Chuyển.   

TB: Anh Ngô Kế Sương kính mến, Gần đây mới được đọc một số mail của anh trong Bio-VN. Tôi còn nhớ, 
cách đây khoảng 15 năm, vào một ngày mùa thu se lạnh. Anh Sương và tôi đi thăm công trường chế biến 
Fructose, ở miền Bắc Tokyo. Tôi được nghe anh kể chuyện mới xây nhà ở Thủ Đức, và cháu gái đi biểu diễn 
kịch ở nước ngoài. Không biết anh còn nhớ chuyến đi ấy, không nhỉ ? Thời gian 15 năm, như bóng câu qua 

cửa sổ. Rất mừng là anh vẫn mạnh khỏe, và vẫn hoạt động khoa học, dẫu đã về hưu. 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to me, binh 

show details Apr 5 Thân gửi anh TH Anh và anh NT Bình, 

Bài viết của anh Hồng Lê Thọ rất hay và rất logic. 

Không hiểu các cán bộ trong BYT và các quan chức nhà nước ta suy nghĩ thế nào khi đọc các bài này? 

Để xã hội chúng ta tốt hơn, cần có những bài viết như vậy. 

 

NV Chuyển 

 

"Nguyen VChuyen"  

<chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp>  to trchanhh, nguyen, Dung, me, tuong, Giao 

 

May 4 Ông Hưng thân mến, 

Cảm ơn ông đã gửi cho mình và anh em, xem lại bức hình 31 năm trước. Lúc đó, tụi mình mới trên 30, bây 
giờ đã cùng nhau lên "thượng thọ" rồi. 

Còn nhớ hình ảnh LB Châu ngồi ở hàng trước. Không biết bác Vũ Kỳ, đứng ở chỗ nào. Mình có gặp lại bác 

Vũ Kỳ, trong thời kỳ xây dựng Bảo Tàng Bác Hồ. 
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Mấy anh em trong phong trào Úc, mình có gặp lại ở tpHCM, mấy năm trước đây. 

Anh Nguyễn Ngọc Giao lâu lắm không được liên lạc của anh. Cũng xin lỗi là tôi cũng đã "lười biếng" không 
liên lạc đến anh. 

Thỉnh thoảng, mình cũng gặp lại anh Huỳnh Trung Đồng ở tpHCM. Gặp nhau, toàn nói chuyện cũ, chuyện 
phòng trào...của những ngày còn thanh niên. 
 
Mình cũng còn nhớ nhiều anh em trong hình này. Mình cũng có gặp lại HD Tường cách đây khoảng trên 10 
năm (có phải không Tưởng nhi ???) ở Tokyo, cùng với Huỳnh Trí Chánh. 

 

Anh TH Anh và mình, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. 

Cũng mừng rằng chúng mình còn sức khỏe, và nhiều anh em trong chúng ta vẫn làm việc đóng góp cho xã 
hội, và cho hạnh phúc của loài người (xin lỗi, nói đao to búa lớn, một chút !). 

Rất tiếc việc ứng cử DBQH của ông Hưng đã không thành, vì vấn đề hai quốc tịch. Mình cũng đồng ý với ý 
kiến của nhiều anh em, là nếu từ chối, thì phải từ chối ngay từ đầu. Để "dằng dai", thành ra vấn đề. 

Mong ông Hưng đừng buồn, vẫn cố gắng đóng góp cho đất nước, cho ngành giáo dục, trong phạm vi của 
ông. Mình cũng vẫn cố gắng đóng góp, trong phạm vi mình có thể làm được. 

Hôm nay, bây giờ là 11gio 45 phút buổi sáng ngày 4/5 (thứ sáu), là ngày nghỉ ở Nhật, nghỉ liên tiếp nhiều 
ngày (4-5 ngày) nên được goi là Golden Week. Chiều hôm nay, mình sẽ dẫn vợ con đi dạo khu công viên 
gần nhà, cho vui "cuộc đời". 

Mong sớm gặp lại ông Hưng, ở Hànội hoặc tpHCM. 

Chúc ông và quí quyến, sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. 

Thân mến, 

 

Chuyển 
Prof. Nguyen Van Chuyen, PhD 

Japan Women's University 
Department of Food & Nutrition 
2-8-1Bunkyo-ku, Tokyo112-8681 
Japan 
Tel &Fax: 81-3-5981-3430 
E-mail: nvc@fc.jwu.ac.jp or chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp 

 

"Nguyen V Chuyen"   

180707Chào anh Thọ, anh Anh, anh Bình, 

Gửi các anh bài tôi vừa viết xong về vấn đề ATTP. 

Tôi không được văn hay, chữ tốt như anh Thọ. Cho nên viết mãi không xong. Thực ra viết xong từ ngày thứ 
bẩy 14/7, vừa qua. Nhưng cứ phải chữa đi, chữa lại, mà vẫn thấy chưa ưng ý.. 

Chả biết nội dung có ra "cơm cháo" gì không ? 

Nếu các anh có ý kiến gì xin cho biết, tôi sẽ sửa lại. 
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Sau đó nhờ anh Thọ đưa cho nhà báo. 

Như hôm trước đề nghị, nếu được thi đăng các tờ báo có nhiều độc giả như báo Lao Động, Thanh Niên, Tuổi 

Trẻ. 

Nếu không được, thì báo SKDS cũng OK ! 
Xin cảm ơn các anh đã bỏ thì giờ ra đọc bài tôi viết. 

Thân mến, 
NVC 

 

 

Nguyen V.Chuyen 
Sent: 2007/07/05  0:03 
To: bio-vn@yahoogroups.com 
Subject: RE: [bio-vn] Ket luan ( Lai ban ve van de Artemisinin) 
 

Kính gửi anh Nguyễn Lân Dũng, anh Trần Hà Anh, anh Bình, anh Tuệ, anh Thái và các anh chị trong Bio-
VN, 

Như thông tin anh Tuệ cho biết, TQ sản xuất được khoảng 100-120 tấn Art, VN chúng ta cũng sản xuất được 
khoảng 80-100 tấn Art. 

Như vậy, số lượng sản xuất Art của VN chúng ta không nhỏ. 

Nhưng, như đã trao đổi ý kiến với các anh chị trong Bio-VN, việc xuất khẩu Art vào thị trường thế giới, không 
đơn giản, không giống như các dược phẩm thông thường, vì Art chữa trị sốt rét, chỉ những nước nghèo mới bị 
sốt rét. Như vậy, việc mua bán Art có thế qua các công ty tư nhân, nhưng tôi nghĩ rằng một phần lớn qua nhà 
nước, quả viện trợ, viện trợ cho các nước nghèo. 

Như vậy, mặt hàng bán được phải có uy tín, trong thị trường thế giới, như vậy mới dễ dàng cho các quốc gia 
chọn lựa, và đồng thời cũng dễ dàng cho bang giao quốc tế, giữa quốc gia và quốc gia, trong sự tín nhiệm 
chung. 

Như vậy, vấn đề Art, tôi thấy có những vấn đề sau đây: 

 
1) Chất lượng của Art VN ra sao, chúng ta (các nhà sản xuất) phải tự chia ra làm nhiều loại (grade) khác 
nhau, giới thiệu vào thị trường thế giới, với các giá cả khác nhau, để người ta chọn lựa, và định giá cả. Mua 
bán trong thị trường thế giới là phải khách quan, không thể chủ quan được. 

 

2) Các nhà sản xuất phải tập hợp lại, trao đổi ý kiến, và phải hiểu rằng "vào thị trường thế giới, là khó khăn như 
thế nào", đây là quyền lợi của các công ty sản xuất. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Cách đi chơi riêng lẻ, là 
vừa thiệt hại chung cho các công ty, vừa thiệt hại cho chính mình. Không đoàn kết là cơ hội để thiên hạ bắt 
chẹt,  "hạ giá.".    

 

3) VN chúng ta còn quá kém về mặt kinh doanh, trong thị trường thế giới, chưa hiểu vào thị trường thế giới là 
khó khăn như thế nào. Chưa hiểu tín nhiệm quốc tế là quan trọng như thế nào. Nhiều người, nhiều công ty còn 
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"ngờ nghệch", còn nghĩ rằng "có lẽ người ta không hiểu !, có lẽ, người ta không biết !",  "cứ làm đại đi". Thật ra 
chính anh là người không hiểu, chính anh là người không biết, Thật là dại dột !!. 

Tôi xin đề nghị anh Nguyên lân Dũng, bàn bạc với anh Trịnh Đình Dũng, DBQH, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy tỉnh Vĩnh Phúc, và các nhân vật liên quan, liên hệ với các nhà sản xuất, có buổi họp chung với các nhà 
sản xuất, và nói để họ hiểu rằng, phái đoàn kết với nhau vì quyền lợi chung, chia rẽ là chết. 
 
Tôi nghĩ rằng chỉ có cách này mới giải quyết tốt vấn đề Art. Và tôi suy nghĩ rằng anh Dũng làm việc này là 
thích hợp nhất, vì anh đang là DBQH, người có uy tín và có thẩm quyển nhất. 

Nếu như sau khi có sự kết hợp "có chừng mực" của các nhà sản xuất, thì ta có thể nhờ WHO, trong vấn để cải 
tiến chất lượng, và anh Tuệ có thể giúp những vấn đề liên quan. 

Nhìn chung cac anh chị trong Bio-Vn, kể cả tôi, đã lên tiếng và nói nhiều về vấn đề Art. Bây giờ phải ra kết 
luận. Không thể cứ nói chung chung. 

Là những người nghiên cứu khoa học, chúng ta không chỉ nói "khơi khơi", đã đến lúc Bio-VN, rút lui khỏi vấn 
đề này, sau khi đặt được một "cách đi" cho vấn đ Art. 

Anh Nguyễn Lân Dũng là một GS có tăm tiếng, và là một nhà khoa học lớn của VN, anh Trần Hà Anh cũng là 
cựu DBQH, và cũng là một khuôn mặt lớn trong nền khoa học VN. 

Tôi khẩn thiết đề nghị hai anh, hiện nay ở trong nước, hãy có những bước đi "quyết liệt" trong vấn đề Art. 
Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ hai anh. 

Không thể để vấn đề này cứ "lùng bùng" được nữa, cần dứt điểm. 

Trong bức mail nầy, nếu tôi có gì quá lời, mong các anh chị thứ lỗi. 

Thân kính, 

Nguyễn Văn Chuyển 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to bio-vn, bio-vn, cffhanoi, dohuunghi, binh_nguyen98 

show details 7/22/07  

Anh Tuệ kính mến, các anh Nguyễn Lân Dũng, anh Trịnh Đình Dũng, anh Trần Hà Anh, anh Do Huu Nghi, 
anh Phan Quy Manh, anh Bình, anh Thái và các anh chị trong Bio-VN kính mến, 

Trước hết xin cảm ơn anh Tuệ đã cho nhiều thông tin quí giá về Artemisinin, đặc biệt qua lần hội nghị về 
Artemisinin tại Thái Lan. 

Theo như thông tin từ anh Tuệ, số lượng Artemisinin của VN sản xuất khoảng 80-100 tấn, và sản lượng của 
Trung Quốc khoảng 100-120 tấn. 

Như vậy sản lượng của chúng ta là khá lớn. 

Vấn đề là chất lượng của Art VN so với TQ thế nào, tương đương hay kém hơn, đây cũng là vấn đề cần suy 
nghĩ. 

Dẫu sao chăng nữa nếu chúng ta khéo léo, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chia được một phần thị trường 
Artemisinin của thế giới. 
 
Bệnh sốt rét là bệnh của người nghèo, cho nên sản phẩm Artemisinin khác với các loại dược phẩm khác. 
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Vấn đề viện trợ, vấn đề nhân đạo, vấn đề liên hệ giữa các quốc gia với nhau, rất quan trọng. Không chỉ đơn 
thuần "mua bán giữa hai công ty" với nhau. 

Qua cả một thời gian dài, các anh chị trong Bio-VN, chúng ta đã tốn rất nhiều "giấy mực" va "tâm sức" trong 
vấn đề này. Trong đó anh Tuệ là người đáng hoan nghênh nhất. 

Nhưng chúng ta thấy ra rằng "một điểm yếu", một điểm "rất yếu" của chúng ta là các nhà sản xuất Artemisinin 
của VN, chưa liên kết được với nhau. 

Trong vấn đề Artemisinin, tôi nghĩ rằng nếu phia VN chúng ta mà đoàn kết với nhau thì sẽ là sức mạnh. WHO 
cũng sẵn sàng giúp chúng ta, anh Tuệ hiểu rõ mọi việc, cũng sẽ là một hậu thuẫn rất lớn. 

Nhưng rất tiếc là các nhà sản xuất Artemisinin VN chưa liên kết được với nhau, chưa thành tổ chức, đồng thời 
nhà nước cũng chưa góp sức cụ thể về vấn đề này. 
 
Nếu cứ như tình hình hiện nay, tôi đoán rằng sẽ có nhiều nhà sản xuất sẽ phải bán rẻ cho TQ, để họ tung ra 
thị trường thế giới. Người VN chúng ta đều hiểu rằng, về vấn đề thương mại, cách làm ăn của người TQ hơn 
chúng ta rất nhiều.   

Biết như vậy, nên chúng ta càng phải cố gắng, và đi đúng hướng, để cạnh tranh. 

Đã đến lúc phải nói thẳng với các nhà sản xuất Artemisinin của VN chúng ta rằng "Nếu các anh biết đoàn kết 
thì các anh phát triển, còn nếu các anh không đoàn kết lại, chỉ tìm cách làm ăn riêng lẻ, thì các anh sẽ vỡ 
nợ ! các anh sẽ phải bán rẻ sản phẩm của các anh cho các công ty nước ngoài ! và các anh sẽ không có 
tương lai !". 

Ai nói lên điều nầy bây giờ ? 

Thông qua thông tin của anh Tuệ, anh Nguyên Lân Dũng, tôi thấy rằng cacanh NLDung, anh Trịnh Đình 

Dũng, DBQH, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, anh Đỗ Hữu Nghị, anh Trần Quý Mạnh...đã đến 
lúc phải nói thẳng và nói mạnh vấn đề này. 

Nhìn chung cách làm việc của chúng ta còn quá "lề mề", và rất "yếu kém"  (nếu nhìn chung vào vấn đề cạnh 
tranh trong thị trường thế giới). Chúng ta cần can đảm và mạnh dạn để tiến lên. 

Các nhà sản xuất Artemisinin cần đoàn kết lại và thành lập một cơ cấu, một tổ chức chung để bảo đảm quyền 
lợi chung, trong đó có quyền lợi của những người nông dân sản xuất cây Thanh hào hoa vàng. 

Rất mong các anh NLDung, anh Trịnh Đình Dũng, anh Đỗ Hữu Nghị, anh Trần Quý Mạnh... cố gắng trong 
việc kết hợp những nhà sản xuất Artemisinin của VN. 

Tôi xin lỗi trước, nếu có lời nói nào quá mạnh không vừa ý các anh chị, 

Thân kính, 

Prof. Nguyễn Văn Chuyen, PhD 
Japan Women's University 
Department of Food & Nutrition 
2-8-1Bunkyo-ku, Tokyo112-8681 
Japan 
Tel &Fax: 81-3-5981-3430 
E-mail: nvc@fc.jwu.ac.jp or chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp 
 
TB: Tôi không có địa chỉ E-mail của anh Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, kính nhờ anh 
NLDung trao lại mail này cho anh ấy. 
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"Nguyen V.Chuyen" <chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp> wrote:  

Anh Bình thân mến, 

Tôi gửi mail dưới đây đến Bio-VN, nhưng bị trả lại, có lẽ vì trục trặc, thỉnh thoảng PC của tôi hay bị như vậy, 
không hiểu tại sao ? 

Nhờ anh Bình post lên Bio-VN dùm. Nếu mail nầy không tới Bio-VN. 

 

Cảm ơn anh, 

NV Chuyển 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chào anh TNDung, anh Bình và các anh chị trong Bio-VN, 

Câu chuyện về Art là câu chuyện 1001 đêm. Tôi rất buồn và rất giận (I am very sad ! and very angry !) về 
thái độ của những cơ quan liên quan đến Art. 

Phải nói thằng rằng: đó là một thái độ dại dột ! và thiếu trách nhiệm ! 

Đáng lẽ ra, VN chúng ta cũng là một đất nước sản xuất Art vào thị trường thế giới, chia sẻ một phần thị trường 
với TQ. 

Nhưng do cách làm dại dột !!! và thiếu trách nhiệm của những cơ quan liên quan đến Art. 

Bây giờ chúng ta lại mua Art của TQ đấy !!! Các anh chị có biết không ? vì giá Art của TQ rẻ hơn giá của Art 
VN. Trong khi Art của chúng ta có thừa, không bán được. 

Tất cả những việc chúng ta làm và nói về Art trong Bio-VN trong thời gian qua, gần như là vô ích ! 
 
Tôi đang ở tpHCM, tới ngày 25 tới đây, sẽ leo lên máy bay trở lại Tokyo. 

Số điện thoại cầm tay của tôi là 0907183791. Nếu anh Dũng có thể liên lạc được, thì chúng ta có thể gặp 
nhau trong thời gian ngắn. 

Tuy nhiên qua kinh nghiệm của cả nửa năm nay. Tôi thấy rằng chúng ta đã "phí phạm" rất nhiều thì giờ về 
vấn đề này. 

Cái còn lại trong chúng ta là sự "buồn phiền" và "tức giận"  (tối thiểu là cá nhân tôi, nghĩ như vậy).   

Nhưng mà chuyện VN là chuyện 1001 đêm, đành kiên nhẫn thôi ! Vì dẫu sao đó cũng là quê hương mình. 

Kính chào các anh, chúc sức khỏe, may mắn, 

 

NV Chuyển 

 

 

Tran Ha Anh  to bio-vn 

show details 8/26/07 Xin gửi đến các anh chị em trong Bio-VN một bài có liên quan đến vấn đề thảo luận. 
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Vừa rồi, tôi được gặp và có 2 tiếng đồng hồ thảo luận rất bổ ích với Gs Chuyển. Gs cũng đã nói với tôi về nguy 
cơ đất nước mình không khéo thì sẽ trở thành một nước làm thuê. Có thể anh Chuyển sẽ đồng cảm phần nào 
với những ý kiến nêu trong bài này.    

Trở lại vấn đề khả năng cạnh tranh của VN, doanh nghiệp VN và hàng hoá VN trên thị trường quốc tế, lâu nay 
tôi suy nghĩ trong tình trạng hiện nay, VN sẽ không thể cạnh tranh nếu chỉ dựa đơn thuần vào nội lực để cạnh 
tranh, mà cần phải thực hiện một biện pháp cơ bản là đẩy mạnh hợp tác. Có hợp tác thì mới có thể cạnh tranh, 
hợp tác để cạnh tranh có hiệu quả. Trong bài tôi giới thiệu trên đây, các DN trong khối ASEAN cho rằng các 
quốc gia trong khu vực vẫn chưa hợp tác đúng mức trong nội khối để có thể cạnh tranh có hiệu quả trên thị 
trường toàn cầu.   

Vậy hợp tác là hợp tác như thế nào?    

Có lẽ trước hết nên trở lại mô hình 4 nhà. Cần có sự hợp tác trong từng nhà, và giữa các nhà với nhau. Theo 
tôi hợp tác cần dựa vào tinh thần nâng cao ý thức để các bên cũng có lợi (Win - Win).    

Thứ đến, tăng cường hợp tác trong khu vực (như bài viết trên đây).    

Cuối cùng là hợp tác với những quốc gia, những doanh nghiệp trên thế giới.   

Điều quan trọng là ta phải chọn kỹ các đối tượng hợp tác, phụ thuộc vào mục tiêu phát triển của doanh 
nghiệp, của đất nước. Ví dụ muốn hợp tác để đạt được trình độ cao về khoa học và công nghệ, thì cần hợp tác 
với những đối tác được chọn lựa như thế nào để có thể thực hiện được mục đích đó.    

Để thực hiện các điều nói trên có vài trò hết sức quan trọng của Nhà nước, như anh Bình đã nêu.  

Khi nói đến hội nhập kinh tế quốc tế, nếu chỉ nhấn mạnh khía cạnh cạnh tranh mà không để ý đúng mức đến 

khía cạnh hợp tác thì sẽ không thành công được.    

Các anh chị em nghĩ sao? 

 TRAN HA ANH 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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"Nguyen V.Chuyen" <chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp> wrote: 

Thân chào anh Dương Văn Hợp, 

Welcome to Bio-VN. 

 

Mong anh Hợp sẽ là một thành viên tích cực của Bio-VN. 

Với tư cách là một trong những người quen thân anh Hợp từ lâu. Tôi xin có vài hàng giới thiệu về anh Hợp. 

Anh Hợp là nguời kế thừa, và là người học trò "yêu quí" của GS Nguyễn Lân Dũng. GS Nguyễn Lân Dũng 
trước kia là Giám Đốc Trung Tâm Vi Sinh của trường đại học tổng hợp Hànội (danh từ tôi dùng có thể không 
được chính xác lắm). Mới đây được nâng cấp lên thành Viện. 

Viện Vì sinh và công nghệ sinh học (hôm trước tôi nghe tên này từ anh Dũng va anh Hợp, không biết có nhớ 
đúng không). 
 
Tất cả những gì GS Nguyễn Lân Dũng gây dựng đều trao lại cho anh Hợp. 
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Anh Hợp đã có thời gian học ở Indonesia, Ấn Độ và Nhật Bản... Anh tích cực đi nước ngoài để Up-date kiến 
thức. 

Tùy anh còn trẻ (nói là còn trẻ, nhưng cũng "xồn xồn" rồi, nói theo tiếng VN của chúng ta, thì là "trung niên". 

Anh Hợp rất năng nổ, tuy làm Giám đốc Viện, nhưng anh vẫn tự tay làm thí nghiệm, chủ yếu về Vi sinh, DNA, 
RNA đặc biệt Tag Polymerase, Tag Polymerase của anh giúp rất nhiều nơi trong nước. 

Tag polymerase của anh Hợp rất tốt và giá rất rẻ ! Có anh chị em nào trong Bio-VN chúng ta, mua dùm 
không nhỉ ?. 

Cơ quan của anh có nhiều thiết bị hiện đại, và có những Fermenter cỡ thí nghiệm và Pilot. Đội ngũ nghiên 
cứu của anh khá mạnh. 
Nhưng cả hai anh Nguyễn Lân Dũng và Dương Dinh Hợp đều rất "khổ tâm"  (difficult) vì phải nuôi một đội 
quân khoảng 40 người, trong đó chỉ có một thiếu số là có "biên chế"  (nhân viên nhà nước). Số còn lại là do 
anh Dũng và anh Hợp "bươi chải" để trả lương cho anh chị em. 

Là một Viện, đương nhiên nghiên cứu cơ bản là quan trọng. 

Nhưng đối với tình hình nước ta, cơ bản phải đi đôi với ứng dụng. 

Phải đi đối với "Make money", có như vậy mới "nuôi quân" được và trang trải các phí tổn cho nghiên cứu. 

"Tự cung, tự cầu". 

Nhưng như chúng ta đều rõ, sinh học, nói thì dễ nhưng để kiếm ra tài chánh không dễ dàng chút nào. Ngồi 
trong "tháp ngà" thì dễ (easy), nhưng xông vào xã hội, đóng góp cho xã hội, bằng kỹ thuật và "của 
cải"  (product), thì không dễ dàng chút nào. 
Hiện nay, anh Dương Văn Quả, anh Nguyễn Trọng Bình và tôi đang cố gắng giúp anh Dũng và anh Hợp, làm 
thành phẩm để giúp Viện "tiến lên". 

Với tư cách là một thành viên của Bio-VN, tôi cũng xin kêu gọi các anh chị thành viên của Bio-VN, hãy đến 
thăm Viện, mỗi khi về thăm VN, và đóng góp ý kiến thực tế để "make money" cho sự nghiệp của Viện. 

Chúc anh Dũng, anh Hợp sức khỏe, may mắn, để lèo lái Viện Vì Sinh và Công Nghệ Sinh Học hội nhập thế 
kỷ thứ 21. 

 

Thân kính, 

NV Chuyển 

 

"Nguyen V.Chuyen" <chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp> 
Date:     Dim 16 septembre 2007 04:39 
À:       "nguyen dang hung"  

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Chào ông Hưng, 

Tôi, Chuyển đây. 

Hoan nghênh những cố gắng của ông Hưng và anh em trong OVS 

Sẽ về tham dự HT của anh em, tôi tự chi tiền khách sạn, các quí vi khỏi lo. 

Tôi cũng sẽ có Seminar về dinh dưỡng (Nutrition) vào dịp này, cho nên chắc 

là không thể tham dự được cả 3 ngày, có lẽ sẽ dự 1 ngày hoặc hai buổi nào 

đó. 
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Tôi xin đăng ký phát biểu về đề tài: 

Việt kiều chúng ta trong vấn đề xây dựng đại học và sản xuất thực tế. 
Đây là đăng ký với ông Hưng đấy !!! Chứ còn đăng ký chính thức phải chờ thông báo chính thức của OVS. 

Tôi cũng hiểu tình hình tổ chức OVS là khó khăn và rất phức tạp. 

Mong ông cũng cố gắng nhé, chúc ông sức khỏe, may mắn. Gửi lời hỏi thăm 

anh em trong BDH. 

Hẹn gặp lại, 

Prof. Nguyễn Văn Chuyển, PhD 

Japan Women's University 
Department of Food & Nutrition 
2-8-1Bunkyo-ku, Tokyo112-8681 
Japan 
Tel &Fax: 81-3-5981-3430 
E-mail: nvc@fc.jwu.ac.jp or chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to me, Phan, binh 

show details 10/21/07 Kính gửi anh Phan Thám, anh Trần Hà Anh, anh Nguyễn Trọng Bình, 

Trước hết xin cảm ơn thư giới thiệu anh Phan Thám của anh Anh. 

Tháng 8 vừa qua khi về thăm VN, và tpHCM, tôi đã đến Ban Việt Kiều và đã hân hạnh gặp anh Phan Thám. 
Hôm ấy, tôi cũng có gặp cả anh Anh và anh Sáu Quang ở quán Cà-phê trong sân Ủy Ban. Sau đó, tôi có đi 
dùng cơm trưa với anh Sáu Quang. 

Gặp anh Phan Thám, tôi nhớ lai Phong trào hoạt động sinh viên, học sinh chống chính quyền Thiệu và 
chống Mỹ của những năm 1960. 

Trưởng Ban Việt Kiều ở tpHCM từ trước tới giờ gồm các anh Nguyễn Ngọc Hà, anh Nguyễn Ngọc Ẩn, anh 
Nguyễn Chơn Trung và hiện nay là anh Phan Thám. 

Nếu các anh Hà, anh Ẩn, anh Chơn Trung thuộc thế hệ "lớn tuổi", thì anh Phan Thám thuộc thế hệ "trẻ tuổi". 

Mong rằng anh Phan Thám sẽ "thổi một luồng gió mới" vào vấn đề VK và CLB KH&KT NVNONN . 
Anh Nguyễn Trọng Bình và tôi là hai thành viên của tổ chức "Người VN tại NB tranh đấu cho hòa bình và 
thống nhất đất nước" từ 1968-1976. Sau ngày giải phóng, chúng tôi giải tán tổ chức, mọi người đi theo con 
đường riêng (công việc riêng) của mình. Anh Bình và tôi vì ngành nghề gần nhau "sinh học" cho nên thường 
liên lạc và cũng có cơ hội gặp nhau, gần như hàng năm. 

Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại vào cuối năm trong dịp Hội thảo các ngày 27, 28, 29/12. 

Kính chúc các anh sức khỏe, may mắn, hạnh phúc. 

Thân kính, 

Nguyễn Văn Chuyển 
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“Nguyen V.Chuyen"  to binh, me, Phan 

show details 10/22/07 Kính chào các Anh, 

Anh Bình đoán tuổi anh Phan Thám có vẻ không đúng lắm. Gặp anh Phan Thám, tuy không hỏi tuổi, nhưng 
tôi đoán anh Thám mới khoảng 54 tuổi. 

Không biết thục hư thế nào. Điều này, chỉ anh Thám mới biết ! 

Hôm nay là ngày thứ hai, bây giờ là 13gio 10 phút, giờ Tokyo. Tokyo đã bắt đầu vào thu, khí hậu mát mẻ và 
rất dễ chịu. 

Chúc các anh sức khỏe. 

Nguyễn Văn Chuyển 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to Hong, me, vothidieuhang, do, Hai, luong 

show details 10/29/07 Chào anh HL Thọ và các Anh Chị, 

Anh Thọ nói đọc bài báo cho vui. Nhưng tôi đọc xong, chả thấy vui chỗ nào cả !!! Khổ quá nhi !  (It is too 
difficult). 

Tuy nhiên chuyến đi máy bay, thì tôi có ý kiến hơi khác. 

Tôi đã đi máy bay VN Airlines nhiều lần. Cả đường bay quốc tế và quốc nội. 

Tình trạng bài báo viết, tôi có cảm tưởng là của những năm 1980. 

Những năm gần đây Air VN khá hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng Air VN bây giờ đã "tương đối" đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
về tiếp đãi trên máy bay. Mấy cô tiếp viên trên máy bay, hay cười với tôi lắm. Tôi cần nước uống, các cô đem 
tới ngay. 

Hay tại vì tôi trúng số, như bài báo nói đấy nhỉ ? 
Việc này có vẻ hơi oan cho Air VN đấy ! 

Có thể cách tiếp đãi của các tiếp viên chưa được đồng bộ chăng ? 

Vài hàng góp ý với các anh chị, 

Thân mến, 

Nguyễn Văn Chuyển 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to Vo, Hong, me 

show details 10/31/07 Chào chị DH và các anh, 

Cảm ơn chị DH đã khen tôi vừa đẹp trai vừa duyên dáng. Dù là lời khen xã giao, cho vui, có lẽ tôi cũng vui 
thêm trong 2-3 ngày ! 

Dẫu sao chăng nữa, thì tôi cũng có cảm tưởng là anh em mình rất khắt khe với VN Airlines ! 

Hay là tại vì các chuyến máy bay VN Airlines, tôi leo lên đều "ngẫu nhiên" có các cô tiếp viên trẻ đẹp và 
duyên dáng. 
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Xin lỗi các quí vị nhé ! 

Chị DH mà chờ bài viết của tôi, chắc phải chờ đến tết Ấn Độ, vì tôi ở Nhật làm việc, lúc nào cũng bận như con 
ong ( I am always busy like bees)  ! Cho nên mỗi lần đi nước ngoài hay về VN là mừng lắm ! 

NVC 

 

Hong Le Tho  to Nguyen, vothidieuhang, me 

show details 10/31/07 Chị Diệu Hằng khen không trúng cho nên anh Chuyển chưa vừa lòng, phải nói là anh 

Chuyển của chúng mình rất "đào Hoa" đến các cô lạnh như đá của VNA(VN e-lai) cũng phải...chịu phép khi 
thấy anh Chuyển cười tủm tỉm?!, mới phải. 

Còn tôi thì một năm đi 2-3 lần, tính đến bây giờ là vài chục lần và bạn bè, bà con đi liên tục nên "tổng hợp" ý 
kiến chứ dễ gì "sai" mà họ cho đăng báo, nhất là báo Nhip Cầu Đầu tư rất thân với VNA ! từng cho phát 

không trên máy bay... 

Vài hàng "cho vui" thật đấy, anh Chuyển oi ! 

HLT 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to Hong, vothidieuhang, me 

show details 10/31/07 Cảm ơn anh Thọ, 

Thế mới biết ! 

Cuộc đời thấy vậy, mà không phải vậy !! 

Tôi sẽ học hỏi thêm, để rút kinh nghiệm !!! 

Thân mến, 

NVC 

 

Vo Hang  to Nguyen, Hong, me 

show details 11/1/07   

Anh Thọ nói đúng đó,  

Anh Thọ diễn tả đúng, nụ cười tủm tỉm của anh Chuyển làm "chuyển"  động  mấy cô gái xinh đẹp của VNAL, 
còn mình thì mấy cổ cứ ì ra , gọi mấy cũng không  lay 'chuyển' 

 

Nguyen V.Chuyen 
Sent: 2007/11/23 (�� )  12:13 

To: bio-vn@yahoogroups.com; bio-vn@yahoogroups.com 
Subject: RE: [bio-vn] Triao?t lA1/ 
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Kính gửi các anh chị ở Mỹ và Âu Châu xa xôi, 

Hôm nay là ngày Thanksgiving (xin lỗi là nói chung chung, vì hôm nay ở Nhật Bản, Mỹ, Âu Châu là các 
ngày khác nhau. Chung cùng ở trong Bio-VN, nhưng cư ngụ tại các múi giờ khác nhau.Thôi cứ coi như hôm 
nay là ngày Thanksgiving ở khắp thế giới, cho vui vẻ cả làng). 

Các anh chị ở Mỹ và các anh chị ở Âu Châu (ngày Thanksgiving ở Âu Châu, dường như khác với ngày ở 
Mỹ ) , chắc là đều ăn Turkey. Tôi đã sang Mỹ nhiều lần, cũng ăn Turkey nhiều lần. Nhưng thấy không ngon. 
Nhưng nhìn con Turkey thì thấy rất đẹp mắt và thấy rất ngon (nhìn và ăn là hai chuyện khác nhau). 

Mong rằng các anh chị có vài ngày nghỉ Thanksgiving vui vẻ với gia đình và bạn bè. 

Ở Nhật Bản không có tục lễ ăn Thanksgiving, cho nên chúng tôi vẫn đi "kéo cày" hàng ngày. 

Như anh Bình nói, những ngày Thanksgiving dễ bị bội thực, vì ăn nhiều quá. Con Turkey, trong gia đình có lẽ 
phải ăn cả tuần. 

Các anh chị nhớ uống Red Wine (có nhiều Polyphenol để chống lão hóa (aging), nhưng cũng uống 2 lý thôi 
nhé, nhiều lắm là nửa chai, nếu là hai vợ chồng cũng uống, thì một chai cũng OK (Moderate drinking ???). 

Chúc các anh chị trong Bio-VN, có những ngày Thanksgiving và cuối tuần vui vẻ. Hôm nay ở Nhật Bản cũng 

là ngày nghỉ, tuy là thứ sáu, ngay tiếng Nhật gọi là Kinrokanshanohi, có nghĩa là ngày nghỉ để "Cảm ơn 
những người làm việc quần quật suốt ngày". 

Tôi sẽ về Saigon vào cuối năm, để tham dự Hội Nghị về vấn để Việt kiều và đóng góp đất nước, do anh Trần 
Hà Anh và các cơ quan liên hệ tổ chức. 

Nếu có anh chị Bio-VN nào cũng về thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở Saigon hoa lệ. 

Anh Nguyễn Lân Dũng ơi , 

Tôi cũng sẽ có bài phát biểu đóng góp về vấn đề giáo dục và đóng góp KHKT thực tế, có lẽ là ngày 28/12. 
Biệt là anh rất bận, nhưng nếu anh sắp xếp được, mời anh vào Saigon tham dự với anh em cho vui, và xem 
thử chúng ta có thể cùng nhau làm được việc gì hay không. 

Vài lời mạn đàm với các anh chị nhân ngày Thanksgiving. 

Chúc các anh chị sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, 

Thân kính, 

Nguyễn Văn Chuyển 

 

Nguyen V.Chuyen 
Sent: 2007/12/26 1:15 
To: bio-vn@yahoogroups.com; bio-vn@yahoogroups.com 
Subject: RE: [bio-vn] Fwd: Thu Cua Chi Vo Thi Hanh tu Beijing 
 
Chào chị Hạnh, anh Bình, anh Quả và các anh chị trong Bio-VN, 

Tôi đang ở tpHCM, sẽ đến tham dự Hội nghị VK ngày 27 và 28. Ngày 27, tôi có chuyện bận cho nên chỉ dự 
được một phần. 

Ngày 28 sẽ tham dự cả ngày, từ buổi sáng. 

Nếu chỉ Hanh có thể đến tham dự thì rất hoan nghênh. Hội nghị ngày 28/12 sẽ được tổ chức tại khách sạn 
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Rex, đường Nguyễn Huệ từ 7:30 sáng. 

Tôi đã làm việc và giúp trong nước từ nhiều năm qua, đặc biệt về địa hạt thực phẩm, dinh dưỡng. Nếu kiến 
thức của tôi có thể giúp chị Hạnh và các anh chị trồng được gì, thì tôi sẵn sàng. 

Nếu chị không có giấy mời, thì đề nghị chị cũng cứ đến, nói là thành viên Bio-VN, muốn đến gặp những thành 
viên Bio-VN là OK, Anh TH Anh là Trưởng Ban Tổ chức, anh Quả, tôi và nhiều anh chị em khác tham dự khá 
đông. No problem ! 
Bio-VN cũng có "tư thế" lắm đấy !!! 

Hẹn gặp lại, 

NV Chuyển 

 

"Nguyen V.Chuyen"  to ninh, me 

show details Mar 1 Chị Ninh kính mến, 

Cảm ơn mail của chị. 

Tôi đã nghe anh Trần Hà Anh nói về đại học Trí Việt của chị, tháng 8 năm ngoái. Tôi rất kỳ vọng vào công 
việc chị đang bỏ nhiều công sức vào việc tổ chức đại học. 

Tôi cũng là người làm việc trong đại học từ gần 30 năm qua, và người hoạt động Phòng Trào. Tôi rất xót xa, 
thấy rằng ngành giáo dục của đất nước chúng ta "quá khiêm tốn", vừa xa cách với thế giới, và xa cách với 
thực tế khách quan, trong khi chúng ta có nhiều sinh viên VN rất giỏi, tôi cũng đã đào tạo một số Tiến Sĩ VN 
trong Labo của tôi, các em rất xuất sắc. Một số em đã về công tác tại Hanoi và tpHCM, và được các chuyên 
gia chuyên môn trong nước đánh giá rất cao. 

Tôi cũng mong là sẽ đóng góp ý kiến và công sức với chị, trong việc xây dựng đại học Trí Việt, nếu chị muốn. 

Ngày thứ hai 3/3, tôi có giờ rảnh từ trưa (12 giờ )  đến 3 giờ 30 chiều. 
Nếu chị sắp xếp được thì giờ, tôi sẽ đến đón chị ở khách sạn Keio Plaza, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, và 

mời chị đến thăm trường đại học của tôi, cũng gần khách sạn chị ở. Nếu bà hiệu trưởng của trường tôi có mặt, 
trong thời gian chị thăm trường, tôi sẽ giới thiệu chị với bà hiệu trưởng. 

Đại học Waseda, có anh Trần Văn Thọ làm giáo sư ở đó, tôi sẽ liên lạc với anh Thọ. Nếu được, tôi sẽ nói anh 
Thọ dẫn chị đi thăm Waseda và cả Keio. 

Số điện thoại của tôi:  (đại học 5981-3430, điện thoại trực tiếp), điện thoại cầm tay 090-5525-0052. 

Sau khi nhận được mail này, đề nghị chị trả lời để xác nhận.Mong gặp lại chị, 

Thân kính 
Prof. Nguyễn Văn Chuyển, PhD 
Japan Women's University 
Department of Food & Nutrition 
2-8-1Bunkyo-ku, Tokyo112-8681 
Japan Tel &Fax: 81-3-5981-3430 E-mail: nvc@fc.jwu.ac.jp or chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
From: ninh tonnuthi  

Sent: 2008/02/28 (木 )  20:27 
To: Nguyen V.Chuyen 
Subject: from Ton Nu Thi Ninh 
 
Kinh goi anh Chuyen, 
Toi la Ton Nu Thi Ninh, da cung du hoi nghi cua anh Tran Ha Anh thang 12 vua roi. Toi duoc anh Cuoc o CLBKHKTNVNN 
cho email cua anh. Toi viet thu nay de bao anh la toi se co mat o Tokyo tu thu hai 3/3 den het ngay 5/3 de du mot hoi nghi 
cua British Council voi chu de : Universities in a Globalized World. Trong thoi gian o do toi co duoc hai khoang trong la ngay 
thu hai 3/3 (buoi toi thi ban reception) va tu 17g ngay 5/3. Toi dang nho anh Dang Luong Mo va anh Tran Van Tho (tuy 
nhien anh Tho chua tra loi email cua toi) sap xep de toi 
tham DH Waseda va DH Keio. Ngoai ra neu duoc toi cung mong co dip gap lai anh va trao doi ve du an Dai hoc Tri Viet cua 
toi. 
Toi se o Khach san Keio Plaza. 
Rat mong su hoi am cua anh. Kinh chuc anh khoe. 
Ninh 
 
-- 
Ton nu thi Ninh 
Office: 25 Ngo Thoi Nhiem 
District 3, Ho Chi Minh city, Viet Nam 
Tel/Fax: (00848) 930.36.79 
Directline: (00848) 930.36.84 

23/03/2008 

"Nguyen V.Chuyen" <chuyen_nguyen63@fc.jwu.ac.jp> wrote: 

Kính chào anh Vọng, anh Bình, anh Hoàng và các anh chị trong Bio-VN, 

Vấn đề "GM crop"  (GM) là vấn đề đã được nghiên cứu nhiều năm trên thế giới, trong đó Mỹ đứng đầu. Một số 
sản phẩm đã được ứng dụng thực tế, nhưng một số sản phẩm vẫn còn "e dè" vì vấn đề an toàn chưa được giải 
quyết một cách trọn vẹn. 

Về GM sản xuất làm thức ăn cho con người: 

1) Những sản phẩm đã được ứng dụng trên thế giới. 

Chủ yếu là những nguyên liệu để chế dầu ăn (edible oil) chẳng hạn như đầu nành (soy bean), bắp (corn). Nhật 
Bản là quốc gia nhập cảng rất nhiều đậu nành, bắp GM..., để chế dầu ăn, và bán ra thị trường. 

Sản phẩm GM để chế dầu ăn, hoàn toàn không có vấn đề, phần còn lại sau khí ép dầu, được dùng làm đồ ăn 
cho gia súc. Việc này cũng được coi như không có vấn đề. 
 
2) Những sản phẩm được coi là có vấn đề, tại Nhật Bản và trên thế giới. 

Những sản phẩm GM, không dùng để chế dầu ăn, mà ăn trực tiếp, chẳng hạn như khoai tây, dâu (strawberry), 
cà chua (tomato)...và cả đậu nành (nếu ăn trực tiếp). 

 

Các khoa học gia NB nghĩ về vấn đề này như thế nào ? 

1-1) Đậu nành, bắp GM, dùng để làm dầu ăn, không có vấn đề, vi DNA (dùng trong Recombinant) không tan 
trong dầu. Cho nên trong dầu ăn, hoàn toàn không có DNA fragment đã dùng. Phần còn lại sau khi ép dầu, 
người không ăn, nhưng cho gia súc. Các khoa học gia NB cũng cho là không có vấn đề. Dĩ nhiên, nếu nghĩ 
sâu xa, thì gia súc ăn xong, người ăn gia súc, như vậy cũng có khả nàng vào người. Những dầu sao qua 
process nầy, cũng đã qua nhiều Filters. 

2-1) Nhiều khoa học gia NB nghĩ rằng nếu ăn GM trực tiếp, các DNA fragment có thể vào con người, và 
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không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Theo tôi biết, các sản phẩm GM bán ra thị trường đều phải ghi trong Label. 
Điều này, làm người tiêu dùng e ngai. 
 
Vấn để an toàn của GM, ít được nghiên cứu "bài bản" trên thế giới, thứ nhất là vì nghiên cứu vấn đề này vừa 
khó lại vừa khó đăng paper, cho nên với tư cách người nghiên cứu ở đại học cũng như sở nghiên cứu không 
muốn làm, vì phải hy sinh khá nhiều, trong lúc đi xin Fund để nghiên cứu, thì cần phải có thành tích để cạnh 
tranh. 

Vấn đề này phải giải quyết trên bình diện nhà nước, nhà nước phải đưa ra quĩ nghiên cứu, và một lúc phải nhờ 
nhiều nơi, thì mới giải quyết được. Tôi cũng là một thành viên trong Hội Nông Nghệ Hóa Học Nhật Bản ( The 
Japanese Agricultural Society), JAS, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với Bộ Nông Nghiệp và Bộ Y Tế Nhật 
Bản. Nhưng cả hai Bộ này đều e ngại, vì kinh phí quá lớn, và thời gian quá dài. GS Isogai của đại học Nara 
Sentan, hiện là Chủ tịch của Hội JAS, ông này cũng cùng Labo nghiên cứu với anh Vũ Mạnh Huỳnh, ở đại 
học Tokyo, trước đây), ông này và chúng tôi đã tranh đấu rất nhiều về vấn đề này, nhưng không có hiệu quả. 

Một số khoa học gia NB, trong Hội JAS ủng hộ việc ăn trực tiếp đậu nành GM, đã làm một loại thực phẩm 
Natto (đậu nành lên men) và ăn "biểu diễn" trong ngày đại hội của Hội JAS, nhưng vẫn chưa được đa số hội 
viên và người tiêu dùng đồng tình. 

Như vậy, vấn đề anh Vọng đang định nghiên cứu chung với cty Arcadia (USA), tôi để nghị là nên nghiên cứu 
sản phẩm GM để làm dầu ăn, như đậu nành, bắp...  ..thì OK. Nhưng nghiên cứu về lúa (rice), cà chua...  
(những sản phẩm ăn trực tiếp) chưa chắc hay, vì vấn đề an toàn chưa được thế giới công nhận. 

Trong nghiên cứu, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm nhiều vấn đề, những vấn đề ứng dụng "hôm nay" và 
những vấn đề "chưa biết đến bao giờ", để tiến bộ về kỹ thuật, và để bắt kịp thế giới khi "thời cơ" đến. 

Suy nghĩ là như vậy, nhưng trong điều kiện đất nước ta còn nghèo, chuyên gia lại không nhiều, tôi nghĩ rằng 
chúng ta nên nhằm vào những vấn đề thế giới đã biết rồi, có thể ứng dụng được. Chúng ta nghiên cứu để ứng 
dụng ở nước ta và không cần mua bản quyền (patent) là quí rồi. 

Nhật Bản cũng đã là quốc gia nghiên cứu tiết kiệm như vậy trong quá khứ, khi Nhật Bản còn nghèo. 

Anh Nguyễn Chánh Khê và tôi, cùng trao đổi ý kiến với nhau nhiều lần, chúng tôi nhất trí: Ở VN chúng ta, 
không nhất thiết phải nghiên cứu vấn đề mới,  (đương nhiên, tôi không phản đối việc nghiên cứu vấn đề mới) 
chúng ta nghiên cứu những vấn đề thế giới đã biết rồi. Nhưng chúng ta nghiên cứu cải tiến, làm sao dùng 
được nguyên liệu VN, làm giá thành rẻ hơn, và sản phẩm tốt hơn. Anh Khê nghiên cứu vấn đề Nano Tech, 
trong chiều hướng ấy. Anh ấy cải tiến phương pháp luận, dùng nguyên liệu trong nước, giá rẻ hơn, sản phẩm 
tốt hơn. Sản phẩm của anh hiện nay có thể bán cho NASA (Mỹ). 

Cho nên tôi hy vọng rằng sản phẩm GM của chúng ta, cũng nên ở trong chiều hướng ấy. Anh Phan Văn 
Chương, đã ở đại học ÚC Davis, hiện nay ở Sramento, Cali, cũng là người hiểu vấn đề này. Đề nghị anh 
Vọng, liên lạc trực tiếp với anh Chương, tôi cũng biết rằng anh Vọng rất biết anh Chương. Nếu anh không biết 
e-mail của anh Chương, đề nghị anh liên lạc với anh Vũ Hữu Thanh ( đại học Stanford, để có e-mail của anh 
ấy: thanhvu@gmail.com thanhvu@stanford.edu ). 

 

Một số ý kiến thô thiển xin được đóng góp cùng các anh chị, 

Thân kính, 

Nguyễn Văn Chuyển 

Vo Hang  to bio-vn 

 

show details Mar 23  
Anh Chuyển, anh Vọng, anh Bình và cùng tất cả các ban Bio, 

Tôi  đồng ý với anh Chuyển là chúng ta không nên nghĩ đến chuyện nghiên cứu OGM để sản xuất. Vấn đề 
OGM đã được bàn cãi nhiều bên Pháp từ rất lâu rồi. Pháp là nuớc chống đối OGM. Lẽ dĩ nhiên là vì OGM 
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nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Sống hôm nay, cũng phải nghĩ đến những thế hệ sau. Con người mới 
mon men tới khoa học cỡ 2 trăm năm so với trên hàng chục tỉ năm của vũ trụ, so với 5 tỉ năm của trái đất, mà 

đã phá hủy mọi bề, như một đứa trẻ ham vui, tò mò, háo thắng, kiêu ngạo,  cầm trái bom ném chơi ! 

Mời các bạn đọc nơi đây, hay tìm trên Net, sẽ có biết bao là tài liệu nói về sự nguy cơ của OGM.  

Ta đã gây effet de serre làm nóng dần trái đất, sẽ gây lụt lội, avalanche.. rừng sẽ cháy hết , rồi con người 
sẽ  bị biết bao tai họa, đưa đến diệt vong 

Sẽ có chăng một Noé thứ hai ? 

Sẽ có chăng ngày tận thế như lời tiên tri ? 

Xin mời các bạn đọc link dưới đây:    

http://reopen911.online.fr/Anti-OGM/  

 

"PeterTigr"  to bio-vn 

show details Mar 23  

Thân gửi quí Bạn Bio-VN:  

Rất vui được đọc các ý kiến về GMO của các bạn cuối tuần. Cảm ơn anh Chuyển cho biết ứng dụng các cat 
GMO làm dầu ăn ở Nhật rất thực tế; sự lưu tâm về độ an toàn và cần thận mà anh Bình, anh Dương, chị DH 
đề ra đều hay, tuy nhiên cần so sánh với thực tế phát triển của GMO trên thế giới để hiểu nhu cầu ứng dụng 
GMO ở Việt Nam. 

 Hình như đã có những lo âu quá độ về sự nguy hiểm của GMO (việc này cũng đã xảy ra khi kỹ thuật cloning 
mới được khám phá). Theo sự thẩm định chung, nếu ứng dụng GMO theo những nguyên tắc khoa học căn 
bản, thì sẽ không có những nguy hiểm đáng sợ hãi hoặc ngoài vòng kiểm soát như một số ý kiến đã nêu ra. 
Thực ra thì kỹ thuật nào cũng có thể nguy hiểm hoặc vì chúng ta không hiểu biết đấy đủ hay lạm dụng cho 
những mục tiêu không tốt. Vấn đề chúng ta bàn thảo là giá trị khoa học và những ứng dụng thực tế của GMO. 

Như chúng ta biết kỹ thuật cloning đã đặt nền tảng cho ngành tân sinh học ở thập niêm 1970s, và đã tạo cuộc 
cách mạng khoa học mang lại những thành công ngoạn mục về y học. Cuộc cách mang sinh học này sau đó 
đã lan rộng đến các ngành canh nông, năng lượng và môi trường. Về canh nông, cho đến nay đã có hơn 200 
triệu mẫu đất được dùng trong GMO ở 22 quốc gia và đã mang lại những lợi ích kinh tế lớn lao. Về tương lai, 
GMO được coi là giải pháp trọng yếu để nhân loại đương đầu với việc thiếu hụt thực phẩm do gia tăng dân số 
trong các thập niên tới. Theo dõi các kế hoạch phát triển quốc gia, GMO là một trong những trọng điểm phát 
triển của mỗi nước ở thế kỷ 21. Lý do vì đã có những thành công chủ yếu và tiến bộ vững chắc của ngành 
GMO trong thập niên qua. Trình tự toàn bộ gene của lúa đã được Trung quốc thiết lập năm 2002 chỉ một năm 
sau bộ gene người. Kết quả này đã mang lại những hiểu biết mới mẻ và rộng lớn như các gene tạo chất lượng 
protein cao, các gene liên hệ đến stress và vô số gene liên hệ đến bệnh lý của lúa. Các kiến thức tương tự 
cũng đã đạt được cho nhiều loại thực vật khác. Ngoài ra, các kỹ thuật chuyển gene để tạo giống cũng đã có 
cùng bước tiến với các kỹ thuật DNA dùng cho y học. Hệ sinh học của nhiều thực vật cũng đã được nghiên 
cứu chi tiết và cung cấp những hiểu biết sâu rộng dưới dạng phần tử cổ tạm ứng dụng chính xác và chuyên 
biệt. Những giống cây GMO có khả năng hấp thụ N2 cao từ phân bón sẽ có hiệu ứng giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường ở bình diện qui mô toàn cầu; các cây ứng dụng stress protein có khả năng sản xuất với năng xuất cao 
ở những vùng nhiễm nước biển hoặc khô cằn; thực vật tạo dược phẩm theo nhu cầu v.v..đều là những đối 
tượng khả thi với đà tiến triển của sinh học và những ứng dụng cho GMO.  

Nói chung, ứng dụng tân sinh học đã và sẽ tiếp tục có những thành công quan trọng cho GMO như đã mang 
lại cho ngành tân y học.  Dựa trên những thành quả khoa học về nông nghiệp, rất nhiều kế hoạch phát triển 
GMO của nhiều quốc gia đã được thiết lập. VN có dự định đặt 70 % nông phẩm từ GMO ở năm 2020; Thái 
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Lan đang tiến đến việc tạo GMO cho mọi nông phẩm từ ngũ cốc, hoa trái cho đến sản phẩm kỹ nghệ như cao 
su, mía và các cây sản xuất dầu; Phi Châu cũng lập liên bang khoa học (African Union of Technology 
Development) để áp dụng GMO để phát triển nông nghiệp. Các nước công nghệ đang chiếm tỷ lệ rất lớn về áp 
dụng GMO (53% cho Hoa Kỳ, Argentina 17%, Canada 6%, Ấn 4%, China 3%, Phi Châu 1%). Đặc biệt, 
ngành synthetic biology đang được khai triển ở Họ Kỳ và các nước kỹ nghệ cao trong vài năm mới đây như 
một khoa học mũi nhọn nhằm vào giải quyết vấn để canh nông, môi trường và năng lượng. Tóm lại, giá trị 
khoa học của GMO và đóng góp của GMO với xã hội ngày nay và tương lai đã được khẳng định rất rõ ràng 
và cao điểm.  

GMO là bánh xe lịch sử đang tiến tới. Như vậy vấn đề thực tế ở VN là xây dựng kỹ thuật GMO hữu hiệu và 
nhằm những đối tác nghiên cứu xác đáng và hữu dụng để phát triển nông nghiệp hiện đại VN.    

 Vài thiển ý chia sẻ. 

  

Thân ái,  

Thái 

binh nguyen  to bio-vn, tonghoi, exryu, exryu-sd 

 

show details June 17, 2008  

"duongqua@"  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Kính thưa toàn thể anh chị trong BioVN 

Hôm nay, 4:04 PM giờ Tokyo, anh Nguyễn văn Chuyển thân kính của chúng ta đã ra đi vĩnh viễn. 

Trước giờ Lâm Chung, gia đình anh gồm có chị Ryuko, Cháu Anh Đào (Mie) đang công tác ở Đức cũng đã 
về kịp từ hôm thứ Bảy, Cháu Ayu và cháu Cửu Long đang ở Nhật đều có mặt đầy đủ.   

Anh Chuyển ra đi với nụ cười hiền hòa, nét mặt binh thản đi vào "giấc ngủ ngàn đời". 

Tang lễ sẽ được cử hành tại Machida Izumi Ceremony Hall, ngày giờ sẽ được thông tin sau. 

Anh Chuyển thật sự đã ra đi vĩnh viễn. 

Những hẹn hò từ đây khép lại. 

Thân nhẹ nhàng như mây. 

Đối với BioVN là một mất mát rất lớn, những ước vọng , di chỉ của anh Chuyển hy vọng sẽ được các bạn trong 
BioVN tiếp tục thực hiện. 

Trân trọng kính chào 

Dương văn Quả 
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dovanjung  to nguyen, me, OVSClub, OVS, minhtran, Tran 

show details Jun 16 (1 day ago) Kính gửi Quý Anh Chị  

Vô cùng đau đớn báo tin đến Quý Anh chị: 

GSTS Nguyễn Văn Chuyển đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 16g04 phút giờ Nhật bản hôm nay. 

*********************************************************** 
Pan - Pacific Environment Corporation - COCOMO 
Do Van Jung, President & CEO 
Tel: +84- 4- 9 841 843. Ext: 333 
Email:  
Website: http://www.cocomo-vn.com 

 

binh nguyen  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Thông báo tin buồn 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo cùng các bạn gần xa : 

 Anh NGUYỄN VĂNCHUYỂN,  

  Giáo sư Nihon Joshi Daigaku, 

  nguyên Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, một người bạn chí 
thân của tập thể chúng ta, đã qua đời  vào lúc 16 giờ 04 phút, ngày thứ hai, 

16/06/2008 tại  Tokyo vì một cơn tai biến mạch máu não. 
  

Liên quan đến tang lễ, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau. 

                      Huỳnh Trí Chánh 

  Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Nhật Bản 

 

 

PMKha  

<pmkha_76542@ybb.ne.jp>  to bio-vn, Exryu_CuoiTuan, Ho, TongHoiJP, Tran, NGUYEN, PHAM 

show detailsJune 17, 2008  

  

Tôi Phạm Manh Kha, thay mặt chị Ruyko và tang quyền xin thông báo các anh chị về 
tang lễ Anh Nguyễn Văn Chuyển. 
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 1. Ngày 18/6 lúc 15:00 Lễ Nhập quan (Chỉ người trong gia đình) 

2. Ngày 19/6 từ 18:00 - 19:00 Lễ Thông đêm (Otsuya) 

3. Ngày 20/6 từ 11:00 - 12:00 Tang Lễ ( K okubetsu Shiki) 

4. Ngày 20/6 từ 13:00 Hỏa táng  (Chỉ người trong gia đình)       

Hiện nay thi hài Anh Nguyễn Văn Chuyển đang an trí tại MACHIDA IZUMI JOUEN 
IZUMI KAIKAN 

Địa chỉ: TOKYO TO, MACHIDA SHI, SHINKOUJI 337-16 

Điện thoại : 042-736-2233. 

Tang lễ sẽ cử hành tại đây. 

 Đường đi:   

1) Đi tới ga Tsuru Kawa (Duong Odakyu). 

Bus: Trạm số ① hệ 21 / 22, lên xe đi hướng [Wakabadai Eki Yuki] và xuống trạm [Iriyado]  
( K hoảng 10 phut), ngay trước mặt.                         

Trạm số ④ hệ 26, lên xe đi hướng [Shinkoji Koen Yuki] và xuống trạm [Shinkoji Koen]  (Khoảng 10 
phút), đi bộ 3 phút.                

2) Đi tới ga Wakabadai (Đường Keio Sagamihara)   

Bus: Trạm số ④ hệ 21 / 22, lên xe đi hướng [Tsurukawa Eki Yuki] và xuống trạm [Iriyado]  (Khoảng 
6 phút) 

Nếu anh chị nào không thể tham dự tang lễ Anh Nguyễn Văn Chuyển ngày 19 hoặc 20, thì có thể tới 
chia tay với anh trong 2 ngày 17 ( từ 9:00 - 17:00) và ngày 18 (từ 9:00 - 15:00) tại nơi đang an trí 

Anh ở IZUMI KAIKAN.  (Những người của công ty làm tang lễ sẽ hướng dẫn các anh chị)   

Chị Ruyko và gia đình nhắn các anh chị: Vì quá bận rộn chuẩn bị tang lễ, xin cảm ơn các anh chị 
không điện thoại tới nhà.   

 Xin anh chị trong hội trên chuyển thông báo cho những người quen biết anh Chuyển. Chân thành 
cảm ơn. 

 Thân chào, 

PMKha.  
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“ P eterTigr"  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Thân gửi anh Quả và quí Bạn:  

Sáng nay gọi anh không được, tôi có gọi Chị Ryuko để hỏi thăm anh Chuyển, thì được biết bệnh tình bác sĩ 
nói là không tốt. Tôi đã không muốn đưa tin này đến mọi người vì còn mong có hy vọng. Thật buồn bây giờ 
phải nghe tin tuyệt vọng anh Chuyển đã ra đi. Anh Chuyển có rất nhiều tâm tư về VN và có lẽ anh chia sẻ với 
mọi chúng ta một cách riêng. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau dùng được những kinh nghiệm và những thiện 
chí đầy tốt đẹp của anh Chuyển cho các sinh hoạt với nhau và cho VN trong tương lai.  

Chân thành chia buồn cùng gia đình và quí bạn bè thân thương của anh Chuyển. 

 Thân ái, 

 Thái 

 

Phuong Vi Nguyen Vu <pnguyenvu>  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Kính gửi thành viên Bio-Vn, 

Cháu đã có dịp tiếp xúc một vài lần với chú Chuyển trong những dịp chú về VN công tác. Sangnay khi hay 
tin chú lâm bệnh, cháu đã hết sức bất ngờ. Cháu đã báo với lãnh đạo Ủy ban về người VN ở nước ngoài. Mọi 
người còn chưa kịp cầu nguyện cho sức khỏe của chú mau sớm hồi phục, thì nhận được tin chú đã qua đời. 

Cháu, với tư cách cá nhân, xin gửi lời chia buồn đến gia đình. Mong chú được bình an nơi cõi vĩnh hằng. 

Cháu. 

Nguyễn Vũ Phuơng Vi 

Chuyên viên Phòng KT-KHCN , Ủy ban về người Vn ở nước ngoài Tp.HCM 

Thư ký Văn phòng CLB K&KT VK. 

 

van hop <vanhop93>  to hopdv, bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Kính gửi các anh chị Bio-VN 

Tôi đã theo dõi khi biết tin anh Chuyển gặp bạo bệnh từ hôm trước, cũng như các anh các chị, tôi cầu chúc và 
tin rằng anh sẽ qua khỏi và sẽ sớm được gặp lại anh như ngày nào ở Tokyo hay Hànội. Vẫn đôi mắt sáng, 
nhanh nhẹn và nụ cười hiền từ chia sẻ với đồng nghiệp khoa học trong nước nhưng vẫn toát lên một nhân 
cách khoa học lớn mà lại thật gần gũi với mọi người với tình cảm quê hương đất nước sâu sắc. Số lần gặp anh 
không nhiều nhưng vẫn cảm thấy ở anh Chuyển, tình cảm của người anh, người bạn , người thầy đan xen .   

Anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng thật rồi, anh Chuyên ơi hãy nhận lấy từ em , sự tôn kính lòng biết ơn và ngưỡng 
mộ.   
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Xin được chia sẻ nỗi đau thương với chị Ryuko, cháu Anh Đào, cháu Ayuva, cháu Cửu Long cùng tang 
quyến ở Việtnam. 

Xin được chia buồn cùng anh chị Bio-VN. 

Cảm ơn anh Quả đã cập nhật tin. 

Dương Văn Hợp 

Viện Vi sinh vật và CNSH 

 

Hao MAI <haohangvi@>  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Thua cac anh chi, 
Nhu the la: "Nhu+~ng he.n ho` tu+` dda^y (nay) khe'p la.i... Tha^n (anh) nhe. nha`ng nhu+ bay". DDu'ng 
dda^'y anh Qua?, chu'ng ta co' ho+n nu+?a ddo+`i ngu+o+`i ba chi`m, ba?y no^?i, bao nhie^u tha(ng tra^`m 
co' nhau. Va^.y ma`, gio+` dda^y pha?i nga^.m ngu`i ddu+a tie^~n mo^.t ngu+o+`i tha^m ta^m to^i chu+a 
mo^.t la^`n da'm... Ca^`u mong chi. Ryuko va` ca? 3 cha'u vu+~ng bu+o+'c trong ddoa.n dduu+o+`ng sa('p 
to+'i. 
Xin ca^`u mong an bi`nh dde^'n vo+'i mo.i ngu+o+`i, 
 
Mai Va(n Ha`o  
 
Xin "cu.m" vo+'i anh tru+o+'c No^ng ho.c bo^. (Todai) 
Qua'n Aka chou-chin anh va^~n ddo+.i 
hay trong nhu+~ng dde^m anh co`n mie^.t ma`i, 
Nhu+ng co' le~ tre^~ ro^`i anh nhi?,  
Anh chi? cu+o+`i, tho^i ra'ng ca^.u ...gi` o+i 
Va`i ha`ng gu+?i ve^` anh 

 

Nguyen Lan Dung  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

     Kính thưa các anh, các chị, 

Thật đau xót khi nghe tin anh Chuyển đã về cõi vĩnh hằng 

Xin phép được thay mặt toàn thể anh chị em thuộc Hội các ngành sinh học Việt Nam và Hội Vi sinh vật học 
Việt Nam cầu nguyện cho linh hồn GS Nguyễn Văn Chuyển được yên nghỉ nơi vĩnh hằng. 

Riêng tôi đã được hân hạnh quen biết anh Chuyển từ mấy chục năm nay, đã đến thăm phòng thí nghiệm của 
Anh và vô cùng khâm phục về các thí nghiệm trên chuột với các thức ăn nhằm tìm ra bí quyết tăng cường trí 
nhớ và kéo dài tuổi thơ cho con người. Có nhiều lần Anh ra đón tại ga Metro mà vì có nhiều của quá nên anh 
em tìm nhau hàng tiếng đồng hồ. Anh hết sức mẫu mực trong sinh hoạt, ăn uống điều độ, không rượu, bia, 

không thuốc lá và luôn luôn hướng về quê hương để tìm cách hỗ trợ, giúp đào tạo, góp nhiều ý kiến xây dựng 

trong các lĩnh vực Giáo dục và Khoa học, Công nghệ. Riêng Viện chúng tôi- Viện Vi sinh vật và CNSH thuộc 
DHQG Hà Nội anh nhận đỡ đầu và hẹn cùng sản xuất các chế phẩm phục vụ đời sống. Đau xót thay, bao 
nhiêu ý nguyện tốt đẹp này đã không còn có điều kiện thực hiện nữa. Tuy Anh đã mãi mãi đi xa nhưng hình 
ảnh Anh và những bài học mà Anh để lại cho chúng tôi về nghị lực và nhân cách thì sẽ còn sống mãi. Chúng 
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tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình để sao cho những ý nguyện của anh sẽ trở thành hiện thực trên Tổ quốc Việt 
Nam 

Đau thương chia buồn cũng Chị và các cháu (Kính nhờ anh Quả chuyển giúp những lời chia buồn này).Viện 
VSV&CNSH đã có thư nhờ anh Quả mua hộ vòng hoa kính viếng hương hồn GS Nguyễn Văn Chuyển 

GS Nguyễn Lân Dũng 

Chủ tịch Hội các ngành Sinh học VN 

Tổng thư ký Hội Vi sinh vật học VN 

Nguyen Lan Dung, Prof, Ph.D. 
Institute of Microbiology and Biotechnology 
Vietnam National University, Hanoi 
Tel : +84 4 972 1815 
Cell : +84 90 342 8308 
Email : dungnguyenlan@yahoo.com 

 

Ngo Kesuong  to bio-vn 

 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Kính gửi anh Quả, 

Cảm ơn anh Quả đã báo tin anh Chuyển vĩnh viễn ra đi. Thật là đau xót !. Tuy chỉ gặp nhau có đôi lần thôi 
nhưng anh Chuyển đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp đẽ không thể nào quên được. Cầu chúc cho linh hồn 
anh mát mẻ và yên nghỉ ngàn thu. Nhờ anh Quả chuyển hộ Sương lời chia buồn thống thiết nhất đến chị 
Chuyển và các cháu. 

Sương 

 

duc bui  to bio-vn 

show details 6:53 am (16 hours ago)  

Kính gởi Anh Quả và các Anh Chị em trong Bio-VN , 

Xin thành thật chia buồn cũng gia quyến anh Nguyên VĂn Chuyển . Sự ra đi của anh Chuyển là một mất mát 
to lớn cho giới Bio-VN đã đành mà còn là một mất mát to lớn của trí thức VN ở hải ngoại . Cũng là một mất 
mát lớn cho các người con Vn ở khắp nơi trên thế giới muốn đem tài trí mình về phục vụ quê hương , xứ sở . 

Đó là một con người tài ba , đã cố gắng phấn đấu tranh đua với những người tài ba khác của đất nước Nhật 
Bản và đã thành công . 

Sự thành công của anh Chuyển trong giới khảo cứu ở Nhật đã đem lại sự hãnh diện cho tất cả chúng ta . 

Xin nghiêng mình thành kính phân ưu cùng gia đình Giáo Sư Nguyễn Văn Chuyển và chúc hương hồn anh 
sớm tiêu diêu về Cõi Phật . 

BS Bùi Minh Đức 
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Bui Vi Tuong  to bio-vn 

show details Jun 16 (1 day ago)  

   Kính gởi anh Quả và các anh chị BioVN, 

Chiều nay TV đang họp thì anh Chánh Khê điện thoại báo tin anh Chuyển đã mất. Thật là hụt hẫng! Mới sáng 
nầy TV còn nghe annh Thái nói qua mail là đã trò chuyện với vợ của anh Chuyển và đang chuẩn bị đi thăm 
anh ấy.Cứ hi vọng sẽ có tin tốt hơn, thế mà...Anh Chánh Khê đã đọc luôn cho TV nghe bức mail của anh Quả 
thông tin về sự ra đi của anh Chuyển. TV nhắc với anh Chánh Khê là Noel 2007 vừa rồi tổ chức ở nhà anh 
Chánh Khê rất vui về, có anh Hà Anh, TV, Văn Hạnh, Diệu Hằng, Ngô Kế Sương, và có cả anh Chuyển với 
mấy GS Nhật (tới sớm, rút sớm)...Khi nhắc lai những kỷ niệm này, hai anh em đều thấy buồn quá. Một buổi 
chiều buồn! 

Xin nhờ anh Quả chuyển lời chia buồn nầy tới gia đình anh Chuyển. 

BTV 

 

Tran Ha Anh  to bio-vn, duongqua 

show details Jun 16 (1 day ago) Kính gửi anh Dương Văn Quả, các anh chị em Bio-VN,  

Tôi rất đau buồn được biết tin anh Nguyễn Văn Chuyển, bạn thân của chúng ta, đã vĩnh viễn ra đi. Xin thay 
mặt các thành viên Câu Lạc Bô Khoa học và Kỹ thuật người Việt Nam ở nước ngoài, mà anh Chuyển là một 
thành viên tích cực, kính nhờ anh Quả mang lời chia buồn sâu sắc nhất của CLB đến chị Ryuko và các con. 

 Chúng tôi đã biết đến anh Chuyển từ rất lâu rồi (>30 năm), và đã có một mối quan hệ rất thân tình, anh em, 
thương yêu và nể trọng nhau. Mỗi lần anh Chuyển về VN, anh đều tranh thủ gặp chúng tôi, thăm hỏi, tâm 
tình, trao đổi với nhau những điều suy nghĩ sâu sắc nhất về quê hương. Tôi cũng được biết anh Chuyển mỗi 
lần về đều dành thì giờ để gặp những đồng nghiệp và có những đóng góp rất giá trị trong ngành y tế. 

 Anh Chuyển vĩnh viễn ra đi, chúng ta mất một người anh em thân thiết. Thật là quá đau xót, bất ngờ. 

 Xin cầu chúc anh yên nghỉ sau khi đã sống một cuộc đời hết sức tốt đẹp, mẫu mực.  

Cảm ơn anh Quả đã thông tin cho anh em, và nhờ anh mua giúp CLB một bó hoa để thay mặt anh em đến 
viếng hương hồn anh Chuyển. 

 Trần Hà Anh 

 

Nguyen Dinh Nguyen  to bio-vn 

 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Mỗi một đời người rồi cũng sẽ có một con đường để đi và để đến. Sự ra đi và đến cõi vĩnh hằng là điều không 
thể tránh khỏi, và đó là lỗi về niết bàn để tránh những tục luỵ nhân gian. Thế nhưng sao sự ra đi của anh, một 
nhà khoa học thế hệ đàn anh khả kính, còn nhiều vướng bận với nhân gian và lớp trẻ lại vội vã như vậy. Ôi, 
đau lắm thay! 

Không thể níu kéo được nữa, cũng phải đành xin chấp tay nguyện cho anh sớm tiêu diêu miền cực lạc để còn 
quay về cõi ta bà, phù hộ cho lớp khoa học trẻ. 
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Một nén tâm hương dâng nguyện đến siêu linh của người anh, người thầy đáng kính NGUYỄN VĂN 
CHUYỂN. 

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh và đại gia đình khoa học Việt nam. 

Nguyễn Đình Nguyên và gia đình 

Sydney, Australia 

 

binh nguyen  to bio-vn, tonghoi 

show details Jun 16 (1 day ago) Lời chia tay cùng anh Nguyễn văn Chuyển 

San Diego, hai giờ sáng nay, chuông điện thoại quốc tế reo vang .  

Bên đầu dây báo tin anh Chuyển đã mất.  

Thực bàng hoàng!  

Mới tuần trước Anh vưà mói chuyện qua điện thoại quốc tế với gia đình tôi về chương trình viếng thăm Mỹ vào 
tháng 9 tới về các công việc khoa học giáo dục cho những ngày tói.  

Rồi tin anh bị tai biến mạch máu não vụt đến gây sửng sốt cho cả gia đình tôi.  

Rồi vưà tối qua các anh em ơ? Nam California và San Diego tụ họp nhau ở chuà Liên Hoa cầu an cho anh 
dưới sự chủ trì của Hoà Thượng Chơn Thành, một người ban du học Nhật của anh. 

Tuy biết rằng bệnh tình của anh rất nặng nhưng anh em ai cũng cầu mong anh bình phục; những ước mơ của 
chúng ta về tương lai khoa học, nghiên cứu chung cho sự phát triển của quê hương, công việc đang còn 
nhiều. 

Nhưng anh đã vội ra đi . ! 

Thôi thì, kiếp nhân sinh là hữu hạn. Xin chúc anh thanh thản, nhẹ bứơc vân du.  

Những tháng ngày qua nay trở thành những kỷ niệm đẹp trong một kiếp nhân sinh, nhẹ nhàng như những lời 
ca mặn nồng trong bài dân ca quê mẹ.  

Xin chúc anh an nghỉ. 

Kính bái 
Nguyễn trọng Bình và gia đình 

 

nguyen dang hung  to OVSClub, OVSClub, dovanjung, me 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Các bạn thân quý,  

Đây là một mất mát rất lớn cho tất cả chúng ta! 

Cách đây có mấy tháng, anh Nguyễn Văn Chuyển đã về Saigon tham gia Hội thảo và có bài phát biểu tâm 
huyết! 

Cách đây không lâu anh còn viết e-mail thảo luận với chúng tôi về tương lai của sinh hoạt trí thức Việt 
Kiều! 

Tháng 6 nầy sao dồn dập những tin buồn! Thật quá là đau đớn! 
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Tôi xin gọi lời chia buồn cùng gia quyền anh Chuyên! Mong anh phiêu diêu thanh thản ở cõi vĩnh hằng! 

 

Nguyen-Dang Hung, Professeur ordinaire honoraire 
Institut de Mécanique et Génie Civil, Bat. B52/3 
Chemin des Chevreuils 1, B-4000 Liège 1 Belgique 
E-mail : Tel: 32-4-2646410 
http://www.ulg.ac.be/ltas-rup/dang 
Tel : 32-4-3669 240 , 32-4-3669 241 
Fax : 32-4-3669 311 , 32-4- 2532 581 

 

Huynh Vu  to bio-vn, Exryu 

show details Jun 16 (1 day ago)  

Kính thưa quí vị, 

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh Nguyễn Văn Chuyển, trong tất cả các hoạt động khoa học, và đấu tranh cho 
hòa bình, thống nhất cho Việt Nam trong những năm chúng tôi sinh sống ở Nhật Bản. Anh là người thầy, 
người đàn anh khả kính của nhiều anh chị em chúng ta. Anh là người cương trực, thẳng thắn, trong sách, 
luôn luôn là tấm gương sáng trong tập thể. 

Riêng cá nhân tôi, anh đã là người thầy, người có vẫn trong mọi vấn đề, và là một mẫu mực cho tôi nói theo. 
Năm ngoái, anh đã đến nhà tôi, ở lại nhà tôi, và tôi đã hỏi thăm kinh nghiệm của anh, và đã được anh thẳng 
thắn khuyên, và chỉ dẫn, giới thiệu các người quen biết rất tận tình. 

Sự ra đi của anh đã để lại biết bao nhiêu đau xót và thương tiếc cho gia đình, và bạn hữu của anh, và là mất 
mát lớn cho ngành khoa học Dinh dưỡng Việt nam, Nhật Bản, và Quốc Tế. 

Xin thành thật chia buồn cùng tầng quyến, 

Cầu xin hương hơn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc 

Thành kính phân ưu 
Vũ Mạnh Huỳnh và Liên Hoa 

 

"KNg3328196"  to bio-vn, tonghoi 

show details June 17, 2008  

Kinh gui cac anh chi Bio-VN va cac ban trong Tong Hoi Nguoi Viet Nam  
tai Nhat Ban 

Sang nay 17/6 luc 4 am , toi tro giac thuc day nhu binh thuong, va an tuong dau tien trong dau toi van la 
nhung cam giac bang hoang ve su ra di dot ngot cua anh Chuyen, tu khi nhan duoc tin bao chieu hom qua 
cua ban Vuong Tri Tan tu Nhat Ban ; anh Chuyen da qua doi ! Trong thoi gian o Nhat suot tu nam 1971 cho 
den 1985, toi da duoc biet den anh va cac anh khac hay chi bai cho chung toi khi moi qua Nhat; anh Tran 
Dinh Tuong, anh Vu Manh Huynh hay giang bai ve Hoa con anh To Buu Luong hay chi ve tieng Nhat cho 
cac Ko hai moi den . Anh Ngo Dieu Ke, chi Dao Thi Minh thi hay dan chung toi di coi hat o Ginza , nhung 
cuon phim ve cach mang Viet Nam . Thoi tre, chung ta co nhung suy nghi khac nhau ve cuoc doi nhung 
van dum boc lan nhau, nhu mot bai nhac trong nuoc gan day da nhac den " Dau co khi gian hon thi tinh 
que van la tinh que" Anh Chuyen, cung nhu anh H T Chanh, anh N Tri Dung, anh Nguyen A Trung ..deu la 
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nhung bac dan anh diu dat chung toi vao cuoc doi biet suy nghi ve dat nuoc . Anh Chuyen la mot nguoi yeu 
nuoc nong nan, da gan bo cuoc doi minh voi dat nuoc tu tuoi thanh xuan. Nhung ngay toi moi ve nuoc , 
tham gia Khu Cong Nghe Cao TP HCM, hang nam anh Chuyen deu ve tham du cac Hoi thao Viet kieu to 
chuc tai day , chia xe nhung y tuong xay dung mot nen khoa hoc cong nghe cao con non tre cua Viet Nam . 
Anh gop y ca nhan ve cach ung xu nhu the nao voi tap the trong nuoc de chung toi, nhung nguoi dang sinh 
song va lam viec trong co quan nha nuoc co the dong gop cho dat nuoc duoc nhieu nhat va lon nhat , trong 
do co duoc nhung hanh phuc ben vung nhat vi su nghiep chung cua dan toc; do la muc tieu xay dung dat 
nuoc lau dai. 

Anh Chuyen hay mang ve cho toi cac goi dau tuong Nhat Ban, nhung goi muoi me Nhat , de toi khong 
quen nhung ky niem xa xua luc con o Nhat, noi ma nhung hoai bao va uoc mo cua tuoi tre da bat dau dam 
choi nay loc . Moi ngay nao, anh con den nha toi khen cac hoa lan trong vuon nha toi dep, toi vui mung ma 
noi voi anh rang " cac doa phong lan dong dua truoc gio tao cho minh nhung gio phut thu gian sau nhung 
g i o  g i a c  
phan dau o co quan". 

Da hai ngay nay sau khi duoc tin anh da ra di, toi van khong ngo va khong tin do la su that . Mot con nguoi 
duong thoi nhu anh Chuyen, dang co nhung dong gop cho que huong lai dot ngot ra di trong khi bao nhieu 
mo uoc con dong day trong tam tri. 

Toi bong cam thay cuoc song con nguoi that la mong manh, STROKE khong tha bat cu ai , ke ca mot 
chuyen gia ve dinh duong nhu anh Chuyen . Toi chot nghi, ngay nao minh con hoi tho va nhip tim thi minh 
con phai say me lam viec de mang den nhung thanh qua huu hieu cho dat nuoc , de mai day, minh se 
khong hoi tiec khi phai nham mat buong xuoi. 

Mot vai cam tuong xin ghi lai day de tuong nho anh Chuyen, mot trong nhung nguoi anh dang kinh trong su 
nghiep xay dung que huong. 

Nguyen Chanh Khe 

 

Thanh Vu <thanhvu@>  to bio-vn 

show details June 17, 2008  

Anh Qua, anh Binh, anh Huynh va cac ban BioVN than thuong;  

Cam on anh Qua da thong bao cap nhat ve tin buon to tat. Viec ra di dot ngot cua anh NVChuyen than yeu 
va kinh men cua chung ta da lam moi nguoi bang hoang. Chung ta khong ai khong ngan duoc nhung tieng 
thon thuc tu trong day long. Nuoc mat chung ta tuon trao...  

"Giac Mo+ mot do+`i nguo+`i" Anh Chuyen, mot nguoi ban than thuong, mot nguoi anh kha? kinh, mot nha 
giao tan tam, mot nha khoa hoc trung thuc... Anh da~ song bang bao nhieu cuoc song...Tat ca? nhu mot 
giac mo+ thoi...  

Uoc mong chung ta se thuc hien duoc nhung giac mo+ cua? cuoc doi minh, nhu+ nhu+~ng giac mo+ cua? 
cuoc doi ma anh Chuyen da thuc hien va giup do chung ta thuc hien.  

 Tha^n thuong cu`ng ca'c ban.  

Vu~ Huu~ Tha`nhAnh Chuyển ơi, 

Vây là anh đã đi thật rồi! 

Ngày hôm qua mới nghe các anh Dương Quả và Phạm Mạnh Kha nói anh bị stroke sâu, nhưng cả Tuyền lẫn 
tôi đều hy vọng anh sẽ qua khỏi bởi vì anh không phải là người dễ dàng thua cuộc. Mấy chục năm nay anh 
đã chứng tỏ anh là người rất ngoan cường: trong việc học, nghiên cứu và đóng góp cho khoa học nhân loại, 
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anh là đỉnh cao của trí tuệ, trong việc xây dựng đất nước, anh đã góp tay trong công cuộc đấu tranh một cách 
không mệt mỏi cho một quê hương độc lập, tự do và thống nhất. Việc gì anh cũng làm tới nơi tới chốn. Việc 
gì anh cũng cho anh em chung vai chung sức. Nhớ ngày xưa, anh vào Todai trước rồi tôi lẽo đẽo vào sau. 
Chính anh (và anh Nguyễn Châu) là người hướng dẫn tôi đủ thứ chuyện, kể cả mấy cái quán cóc chochin 
quanh nông học bộ. Năm anh tốt nghiệp tôi được anh nhờ photo mấy bản luận văn. Tôi đã rất hân hạnh vì 
được đọc luận văn “mới ra lò” của anh, và tôi đã mơ có lúc mình cũng có một luận văn ngon lành như vậy. 
Chỉ là một luận văn, nhưng anh đã cho tôi cả một sức mạnh, giúp tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong 
bước đường học tập của riêng mình. Người ta nói nửa chữ cũng là Thầy huống chi anh đã cho tôi cả một tư 
duy! 

Rồi anh ra trường được mời đi dạy. Và tôi cũng ra trường, nhưng lại phải đi khỏi Tokyo để tiếp tục rèn 
luyện tay nghề cho mình. Tuy không còn gần nhau nhưng tôi thấy hình như chuyện gì anh làm cũng có tôi 
lẽo đẽo theo sau học việc, kể cả lúc làm tổng hội (chúng ta thường nói vậy!), khi anh được bầu làm chủ tịch, 
tôi cũng đã làm phó cho anh đấy thôi! 

Đúng là cuộc đời của chúng ta không trơn tru như mình tưởng. Khát vọng được “trở về” chúng ta đã không 
thực hiện. Tôi phải sang Úc để thực hiện hoài bảo của mình. Tưởng là không còn gặp anh hoá ra chúng ta lại 
cùng hội tụ về quê hương! Và lạ thay, nơi nào anh đi qua tôi cũng thấy mình lại “lẽo đẽo” theo sau như 
những ngày xưa thân ái. Hà Nội, Saigon, Huế, Long An, Cần Thơ… bước chân anh rảo mòn khắp đất nước, 
bài học anh đã được truyền đạt khắp nơi. Tóc anh ngày càng bạc nhưng trí anh ngày càng rạng ngời vì tình 
yêu quê hương dân tộc. Anh bao giờ cũng vẫn là người tôi nhớ trước nhất khi cần quyết định một điều gì 
quan trọng. Khi Tuyền và tôi quyết định về Việt Nam, anh cũng là một trong những người đầu tiên có những 
lời góp ý, khích lệ: về đi thôi! 

Người Anh đó bây giờ không còn nữa. Anh Chuyển ơi, anh đã đi thật rồi! Tôi vô cùng đau đớn khi biết từ 
đây sẽ không còn thấy anh trong cuộc đời, sẽ không được tụm đầu vào nhau để bàn bạc chuyện khoai sắn 
cho quê hương. Anh từ tốn nhưng vô cùng cương quyết. Cuộc đi của anh, hình như cũng cương quyết như 
vậy. Đi mà như nói: “ Làm đi, đừng lộn xộn! Và nhớ không bao giờ bỏ cuộc”.  

Phải rồi, chúng ta phải làm cái gì đó thật có ích cho quê hương, không còn con đường nào khác.  

Nguyễn Quốc Vọng và Võ Thanh Tuyền xin bái biệt anh, anh Chuyển ơi! Cầu chúc anh có những ngày 
tháng thênh thang tự do tự tại trong bầu trời thương yêu của đất nước.    

Xin gởi đến chị Ryoko và các cháu Anh Đào, Ayu, Cửu Long lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong quý vị thân 
tâm luôn an lạc. 

Hà Nội ngày 18 tháng 6 năm 2008   

Nguyễn Quốc Vọng và Võ Thanh Tuyền 

 

Nguyễn Vĩnh Trường 

Các anh chị thân mến,   

Đám Kohai chúng tôi vừa đột ngột mất một người Anh , một người Thầy kính mến nhất . Cộng đồng exryu 
chúng ta vừa mất đi 1 thành viên đã dâng hiến tuổi trẻ cho tập thể thật nhiều . Quê hương vừa mất đi một 
người dám dấn thân dám nghĩ , và dám nói dám làm .  

Còn tôi , tôi bàng hoàng khi nghe tin Anh không trở lại , và mất cả buổi chiều để bần thần nhìn giòng kỷ 
niệm lặng lẽ trôi qua .  

Với Anh đôi khi tôi đã là 1 Kohai khó bảo , nhưng với tôi Anh luôn đáng kính lắm Anh ơi .  
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Tôi nhớ lại những chuyện xưa , khi Anh và anh Hảo cầm quân đánh nhau với SV nước khác , anh em cư? 
Anh làm Chủ tướng , còn võ tướng NVHảo làm Phó tướng , bởi biết Anh luôn bình tĩnh tránh những tổn thất 
và tìm hướng tốt nhất cho cộng đồng , nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng .  

Tôi nhớ ánh mắt Anh long lanh lên cương quyết trong Đêm không ngủ vì Hoàng Sa -Trường Sa của SV 
Đông Du : " Chúng ta mạnh về du kích , khi cần chúng ta sẽ coi biển là rừng , biển thì mênh mông hơn rừng 
nhiều lắm , chắc chắn chúng ta sẽ đuổi được bọn xâm lăng đó cút về nước thôi " . Anh là 1 số trong rất ít 
người có uy tín ở NB dám thẳng thắn nói về Hoàng Sa -Trường Sa .  

Anh là thế : Ôn hoà nhưng quyết liệt !  

Tôi nhớ lúc Anh lắng lòng lại khi nghĩ đến cả thế hệ của lịch sử sắp sang trang . " Phải bằng mọi cách thay 
đổi ý thức về dinh dưỡng để BẢO VỆ GIỐNG NÒI , thế hệ trẻ phải được hiểu biết về dinh dưỡng mới có 
thể lớn hơn khoẻ hơn mà giữ nước " . Trong lãnh vực chuyên môn Thực phẩm Dinh Dưỡng đó , Anh đã đào 
tạo được biết bao nhiêu người tài giỏi cho cả hai Quê hương .  

Ngoài ra còn nhiều lắm , nhiều lắm , những điều anh làm cho ai đó mà chẳng nói bao giờ .  

Tôi nhớ lúc đi thăm anh V. sau khi anh V. mổ để kẹp mạch máu não , được nghe anh V. kể về những việc 
Anh đã định hướng và hành động cho anh V. . Và nhờ thế từ NGƯỠNG CỬA TỬ THẦN anh V. đã về lại 
với chúng ta .  

Vậy mà bây giờ trớ trêu thật , cũng trước ngưỡng cửa của cơn đau đó , Anh lại bước qua , vĩnh viễn chẳng 
trở về .  

Tôi không hiểu nổi anh nữa . Nên cả buổi tối nghĩ hoài tôi cũng chẳng tìm được một câu chính xác để nói lời 
tiễn biệt anh đi .  

  

Xin gửi đến Anh và c/a/c 1 bài thơ về Anh .  

  

* * * * *  

 Lời Tiễn Biệt   

Tôi tìm mãi chưa ra lời tiễn biệt  

Bởi câu nào cũng da diết như nhau 

Bởi chữ nào cũng đủ nghĩa thương đau  

Mà chẳng gọi đúng tên niềm mất mát  

  

Anh vội quá đường về miền bụi cát 

Còn bao điều đang ấp ủ dở dang 

Về Quê hương , về thế hệ sang trang  

Về nòi giống , về vẹn toàn Tổ quốc  
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Bốn mươi lăm năm bôn ba từng bước 

Anh chắt chiu từng ý tưởng lạc loài  

Gom lửa hồng từ ngọn đuốc lẻ loi 

Về thăp sáng soi từng vùng gió chướng  

  

Anh Quan văn nhưng từng làm Chiến tướng  

Ôn hoà nhưng muốn dựng sóng Biển Đông  

Giữa mịt mù lòng vẫn sáng mênh mông  

Nên cứu độ được bao người mất hướng  

  

Nhưng cuộc đời lại một lần cửa ngưỡng  

Sao anh không định vị bước quay về  

Hướng theo lời cầu nguyện thoát hôn mê  

Như thiết vọng bao thân bằng quyến thuộc  

  

Anh đi sao ? Khi còn bao mơ ước  

Của cộng đồng , của Chị - Cháu , của Quê hương  

Và bao điều anh vẫn mãi vấn vương 

Còn đứng đó đợi anh về tha thiết  

  

Tôi vẫn cố tìm một câu tiễn biệt  

Nhưng anh ơi lòng sao quá nghẹn lời  

  

Vinhtruong , 16/6/08 

 

Chuyen san Nguoi Vien Xu - VietNamnet vo cung thuong tiec ve su ra di dot ngot cua anh CHUYEN, mot nha khoa 
hoc co TAI, mot Viet kieu co TAM voi dat nuoc.  

Kinh nho anh Duong Van Qua chuyen loi thanh kinh chia buon cua Nguoi Vien Xu - VietNamnet den gia dinh Giao su 
Nguyen Van Chuyen.  

Thay mat Nguoi Vien Xu,  

Quynh Le 
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Vo Thi Hanh" <hanhthunhan@> 

Anh Qua  kinh men,  

Tu 14/6-18/6 toi cong tac Hanoi, suot ngay ban va lai ko check mail duoc. Hom nay vua ve den nha check mail nhan 
duoc tin anh Chuyen qua doi, that bang hoang va thuong tiec. Moi ngay nao ba anh em ngoi ban viec hop tac  va anh 
Chuyen hua la thang 8 nam nay se ve va ban viec cu the hon . The ma anh ay da dot ngot ra di con bao nhieu dieu ap 
u cho que huong. Tuy chi it dip gap anh ay nhung moi lan duoc noi chuyen va nhung loi khuyen, loi dong vien chan 
tinh cua anh Chuyen toi van in sau. Anh ay ra di chung ta mat 1 nguoi thay, 1 nguoi anh, 1 nguoi con cua que huong 
dat Viet dang kinh. 

Vi qua dot ngot toi ko biet noi gi hon, kinh nho anh goi den chi Chuyen cung cac chau va than quyen anh Chuyen loi 
chia buon sau sac  

Kinh  

Vo Hanh 

Vien Sinh hoc Nhiet Doi 

 

From: "Huynh Vu" <huynh4547> 

Anh Qua than men,  

Lien qua den viec tuong nho den anh Nguyen Van Chuyen, toi va nha` toi Lien Hoa da ban voi nhau rang: anh 
Chuyen la nguoi binh di. va thuong nguoi, cho nen chung toi quyet dinh xung mot so tien vao quy tu thien, de dao mot 
cai gieng uong nuoc ngot o vung ngheo kho o Viet Nam, de giup do dan ngheo, thieu nuoc uong, va gieng nuoc nay 
se mang hang chu: "Hoi Huong Cong Duc cua GS TS Nguyen Van Chuyen".    

Vi the cho nen chung toi chi co the xin gop mot phan cung quy vi de mua vong hoa phung dieu.  

Than men,  

Vu Manh Huynh 

 

From: "Nang Tran" <nttran49@yahoo.com> 

Chung toi xin thanh kinh phan uu voi  chi Ryuko va gia dinh ve su ra di dot ngot cua anh Nguyen Van 
Chuyen : mot nha giao mau muc, mot nha nghien cuu co tai va mot nguoi co nhieu tam quyet doi voi Viet 
Nam .  

  

Than kinh, 

Tran Tri Nang va gia dinh 
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Như một lời chia tay 

 

 

Những hẹn hò từ nay khép lại  
Thân nhẹ nhàng như mây  

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội  
Khép lại từng đêm vui  

 
Đường quen lối từng sớm chiều mong  

Bàn chân xưa qua đây ngại ngần  
Làm sao biết từng nỗi đời riêng  
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn  

 
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại  

Bên cạnh đời tôi đây  
Có chút tình thoảng như gió vội  

Tôi chợt nhìn ra tôi  
 

Muốn một lần tạ ơn với đời  
Chút mặn nồng cho tôi  

Có những lần nằm nghe tiếng cười  
Nhưng chỉ là mơ thôi  

 
Tình như nắng vội tắt chiều hôm  

Tình không xa nhưng không thật gần  
Tình như đá hoài nỗi chờ mong  
Tình vu vơ cho ta muộn phiền  

  Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại  
Tưởng chỉ là cơn say  

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời  
Như  một lời chia tay 

                                                                                                             http://vnthuquan.net 
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NHỮNG BÀI VIẾT VỀ GS NGUYỄN VĂN CHUYỂN  

LÚC SINH THỜI 
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Chỉ gia công, Việt Nam mãi là kẻ làm thuê 
http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/08/733486/ 
16:57' 24/08/2007 (GMT+7)  

(VietNamNet) - Các lãnh đạo DN, cơ quan chính phủ ASEAN bàn về Việt Nam 
trong chuỗi giá trị phát triển và con đường để các quốc gia Đông Nam Á và 
ASEAN khẳng định "thương hiệu", đi đầu và tiếp tục phát triển vững mạnh. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn 100 lãnh đạo DN ASEAN với sự tham gia của hơn 200 đại 
diện DN, cơ quan Chính phủ và tổ chức xã hội ở Đông Nam Á, các đại biểu đã trao 
đổi về khả năng cạnh tranh của Việt Nam, của ASEAN và thảo luận biện pháp 
gia tăng tính cạnh tranh của DN trong bối cảnh trỗi dậy của Trung Quốc và 
Ấn Độ ở châu Á.  

Tạo sự khác biệt, làm nên thương hiệu 

Trong bước chuyển nhanh sang nền kinh tế tri thức với bối cảnh hội nhập sâu rộng 
hiện nay, "mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu" trở thành khuôn khổ phát 
triển cho mọi quốc gia nhằm tận dụng các ưu trội của toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế. Trong chuỗi giá trị đó, mỗi quốc gia phải tạo ra sự khác biệt, 
thương hiệu riêng.  

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với đại biểu Diễn đàn 100 
lãnh đạo DN ASEAN, biểu hiện của cởi mở và cam kết mạnh mẽ, 

ông Timothy Ong, Chủ tịch Asia Inc Forum nhận định. 

Ở cấp độ khu vực, ông Tony Fernandes, Tổng GĐ AirAsia, Malaysia cho rằng, cũng 
cần tập trung xây dựng thương hiệu trong ASEAN, tận dụng được mọi nguồn 
lực bên trong và bên ngoài ASEAN. "Có hàng trăm DN nhưng phải tự mình tạo ra 
sự khác biệt trong ASEAN", ông Tony nhấn mạnh. "Bạn có thể phục vụ toàn thế giới 
từ ngay trên đất nước mình".  

Ông Tony phân tích, ASEAN với nhiều quốc gia, với nền văn hóa đa dạng, con 
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người mang nhiều ý tưởng sáng tạo và có mối quan tâm đa dạng, nếu tập hợp với 
nhau sẽ tạo nên những cơ hội khổng lồ. "Trước khi phủ rộng toàn cầu, chúng ta 
cần tập trung cho ASEAN trước". 

Hiện nay, ASEAN vẫn chưa có được sự cạnh tranh toàn cầu. Mỗi thành viên 
ASEAN vẫn là một thị trường riêng lẻ và khó dự đoán. Hiệp hội cần tạo sự khác 
biệt, phải tạo ra thương hiệu mạnh. Không thể thay đổi thương hiệu khi di chuyển từ 
vùng này sang vùng khác. 

Ở cấp độ quốc gia, mỗi nước phải tìm cho mình một thế mạnh, một lối đi và 
mỗi nước có một mong muốn khác. "Quốc gia cũng cần xây dựng thương 
hiệu cho mình", Tony nhấn mạnh. 

Chia sẻ quan điểm này, ông Jaime Augusto Zobel de Ayala, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập 
đoàn Ayala, Philippines cho rằng quốc gia ngày càng cần xem điểm mạnh của 
mình, phải hiểu rõ đặc trưng và thế mạnh quốc gia. Quốc gia phải xác định rõ, 
mình muốn thành công ở lĩnh vực gì và thành công như thế nào, từ đó có kế 
hoạch đi lên phía trước. Không xây dựng được kế hoạch, quốc gia không thể thành 
công.  

"Quốc gia có thể học kinh nghiệm xây dựng thương hiệu từ chính thành công 
của các công ty", ông Jaime nói. "Chính phủ phải tự xem mình như một tập 
đoàn...". Ông minh chứng, ngành công nghiệp phần mềm của Ấn Độ sẽ không phát 
triển được như ngày nay nếu Chính phủ Ấn Độ không đi đầu. "Chính phủ có vai trò 
tiên phong, như chất kích nổ, đảm bảo những tư duy phi thường để đi đầu".  

Chỉ gia công, Việt Nam mãi chỉ là người làm thuê 

Với Việt Nam, ông Hoàng Anh Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam cho rằng, DN trong nước phải tích cực đi ra ngoài để tìm hiểu, phối 
hợp với nước ngoài để tăng cường đầu tư, chuyển dịch kinh tế, tăng khả 
năng cạnh tranh. DN phải có chiến lược kinh doanh rõ ràng và riêng biệt. 
Ông lấy trường hợp hãng AirAsia của Malaysia làm minh chứng. Ban đầu, hãng này 
nhận thấy thị trường hàng không các nước trong khu vực bảo hộ lớn, nhưng họ tìm 
ra cách tiếp cận vào hàng không giá rẻ, và họ thành công.  

Ông nhấn mạnh, mỗi DN phải tự xây dựng cho mình một thương hiệu riêng. 
Bởi quá trình làm gia công "ráo mồ hôi là hết tiền". Ví dụ, một áo sơ mi có 
thương hiệu, tự thiết kế, xây dựng thương hiệu, họ có thể bán ra với giá 800 nghìn 
đến 1 triệu đồng. Trong khi đó, chỉ làm gia công, với mỗi chiếc áo bán ra, chúng 
ta chỉ thu về được 70 cent (10 nghìn đồng). Giá trị gia tăng rất thấp.  

Muốn cạnh tranh được, chúng ta phải xây dựng được thương hiệu của mình, từ 
khâu thiết kế tới khâu sản xuất, tiêu thụ, không nên phụ thuộc vào vấn đề 
gia công. Gia công chỉ có thể xem là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, tiếp tục làm 
gia công suốt đời, Việt Nam chỉ có thể đi làm thuê, ông Dũng kết luận. 

VN hiện chưa nằm trong "mạng sản xuất" khu vực 

Tuy nhiên, hiện nay, ngay cả việc gia công, tham gia vào chuỗi sản xuất liên hoàn ở 
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Đông Á, Việt Nam vẫn chưa làm tốt. 

Sau 12 năm, quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - ASEAN không ngừng 
tăng lên. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2006 đạt trên 20 tỷ USD, tăng hơn 
40% so với năm 2005, chiếm 1/4 tổng kim ngạch ngoại thương của Việt 
Nam. Tuy nhiên, các DN Việt Nam quá chú trọng vào thị trường truyền thống 
có khối lượng nhập khẩu lớn: EU, Nhật Bản, Mỹ. Sự quan tâm của DN vào nội 
khối ASEAN thấp. 

Cơ cấu mặt hàng của Việt Nam giống với các nước khác trong ASEAN. Việt 
Nam phải cùng cạnh tranh với ASEAN trên thị trường. Trên thực tế, các nước có thể 
tận dụng, tạo thành chuỗi sản xuất liên hoàn, tăng giá trị sản phẩm, đem lại lợi ích 
cho tất cả các bên. 

Nhưng Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu chủ yếu hàng nông sản, dầu thô, gạo, 
hàng may mặc, giày dép, đồ gỗ... và nhập về các thành phẩm. Các chuyên gia 
đánh giá, Việt Nam vẫn chưa nằm được trong "mạng sản xuất" Đông Á với trụ 
cột là ASEAN và vẫn nằm ở vị trí thấp nhất trong "chuỗi giá trị" - nơi cung cấp 
nguyên liệu.  

• Phương Loan 
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ĐỂ ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG CƯỜNG THỊNH 

Thu Huyền  
thực hiện 

(Cập nhật: 9/2/2008) 

Thưa ông, là một người Việt Nam sống xa quê hương, kỷ niệm sâu sắc nhất của ông khi nhớ về 
Tết ở quê nhà? 

Đã hơn ba mươi năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, cũng là ngần ấy mùa xuân của 
hòa bình, độc lập, và phát triển. Nhưng đối với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất về Tết quê nhà là cái Tết 
đầu tiên năm 1976 khi nước nhà thống nhất. Tôi và bốn anh em trong Phong trào người Việt 
Nam tại Nhật Bản tranh đấu cho hòa bình và thống nhất đất nước được Đảng và Nhà nước ta 
mời về đón Tết, cùng với đại diện các phong trào người Việt Nam yêu nước từ Pháp, Đức, Bỉ, 
Ca-na-da, úc,… Đoàn chúng tôi tổng cộng khoảng 100 người, được tổ chức cho đi từ Hà Nội vào 
Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và về tận đồng bằng sông Cửu Long. Đi đến đâu cũng thấy 
không khí tưng bừng, hồ hởi trong hòa bình, cũng thấy niềm phấn khởi náo nức của người dân 
khắp đất nước. ở TP. Hồ Chí Minh chúng tôi được thăm địa đạo Củ Chi, chứng kiến dấu tích tàn 
khốc của chiến tranh. Những lỗ bom B52 Mỹ còn dày đặc. Trong bối cảnh đó, bà con Củ Chi vẫn 
rất phấn khởi và tin tưởng vào tương lai sán lạn của quê hương, đất nước. Tôi còn nhớ, những 
giọt nước mắt vui mừng của một số cán bộ hướng dẫn đoàn chúng tôi khi được gặp lại đồng đội 
chiến đấu năm xưa. Đối với tôi, ký ức về cái Tết quê nhà năm 1976 rất đặc biệt, để lại trong tôi 
nhiều kỷ niệm sâu sắc không phai mờ.  

Ông cảm nhận thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi 
mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của chúng ta? Theo ông, Đảng và Nhà nước ta cần làm gì để xây 
dựng nguồn lực đủ sức vươn tới chớp lấy thời cơ, vượt qua thách thức cho sự phát triển bền 
vững của đất nước? 

Tôi nghĩ rằng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc dựng xây và bảo vệ 
Tổ quốc hiện nay là vô cùng quan trọng. Trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của chúng ta, có 
lẽ chưa bao giờ có được vận hội như ngày nay: Dân số nước ta trẻ, tương đối lớn. Đất nước hòa 
bình, thống nhất, chính trị ổn định, nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập đang đà phát triển, 
ngày càng khẳng định vị thế Việt Nam trên chính trường quốc tế (gia nhập WTO và là Uỷ viên 
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc). Như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói, 
trước kia chúng ta muốn gặp những yếu nhân của thế giới nhưng chưa chắc họ muốn gặp chúng 
ta. Nhưng với tư thế hiện nay, nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới lại tự tìm đến và muốn gặp 
chúng ta. Đây là điều khó có thể tưởng tượng với tình hình 20 năm trước. “Khép lại quá khứ, 
hướng tới tương lai”, “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế” là một 
chủ trương rất sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Con người Việt Nam chúng ta thông 
minh, khéo tay, khoa học kỹ thuật tiến nhanh, đang là tâm điểm chú ý và thu hút rất nhiều nguồn 
đầu tư của nước ngoài. Đây là những cơ hội lớn cho đất nước. 

Nhưng trước những thời cơ mới, thường cũng kéo theo những thách thức mới. Về quan hệ quốc 
tế bên cạnh xu thế hội nhập, hợp tác, phát triển cũng có nhiều diễn biến phức tạp không chỉ trong 
phạm vi toàn cầu mà ngay cả trong khu vực. Về kinh tế, nước ngoài đầu tư nhiều nhưng nếu 
chúng ta không tự chủ, độc lập để tự quản lý nền kinh tế thì chúng ta cũng chỉ là những người đi 
làm công cho tư bản nước ngoài. Nền tảng khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa đồng bộ; hạ 
tầng cơ sở còn yếu kém. Tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư thì có nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ 
thuật lành nghề còn rất thiếu. Chúng ta như một đoàn kình ngư bơi ra biển lớn, muốn bơi được 
vạn dặm không chỉ cần có phương hướng, cách bơi mà còn cần có những người thuyền trưởng 
và thuyền viên chèo lái giỏi thì mới đạt được mục đích. Trong tình hình hiện nay, tôi nghĩ vai trò 
của Đảng và Nhà nước là rất quan trọng. Đó là định ra phương hướng và chiến lược. Để định ra 
được phương hướng và chiến lược, và để thực hiện được những điều chúng ta mong muốn, 
chúng ta cần thực hiện được phương châm đại đoàn kết dân tộc như Bác Hồ đã căn dặn. 
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Còn nhớ năm 1980, tôi có dịp về thăm đất nước và phụ giúp trong nước vấn đề xây dựng Viện 
bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại diện phong trào người Việt Nam tại Nhật Bản, chúng tôi đã gặp bác 
Vũ Kỳ (một trong những thư ký riêng của Bác Hồ suốt thời kỳ kháng chiến cho đến khi Người đi 
xa) lúc ấy là Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bác Kỳ đã tặng tôi cuốn tuyển tập Hồ Chí 
Minh (ấn bản năm 1960 của Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội), tôi vẫn giữ kỹ trong suốt hơn 30 
năm qua và  thỉnh thoảng vẫn đọc lại. Tôi thấy tư tưởng của Bác Hồ trong thời chống Pháp và 
chống Mỹ về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa rất sâu sắc trong thời đại hiện 
nay. Bác căn dặn nhiều về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; cán bộ, đảng viên phải là 
người luôn luôn đi trước hưởng sau. Bác còn nói: Chúng ta không sợ nghèo, chỉ sợ không công 
bằng; đảng viên phải là người sống hoà đồng với quần chúng, tôn trọng, giúp đỡ quần chúng và 
phải được sự khâm phục của quần chúng. Tôi nghĩ trong thời đại hiện nay, những lời khuyên của 
Bác Hồ nên được đem ra để khuyên nhủ và hướng dẫn hướng đi cho đảng viên. 

Gần đây, Đảng phê phán việc một bộ phận đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, tham 
nhũng, mất phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, làm mất một phần lòng tin của quần chúng 
đối với Đảng và Nhà nước. Đây là một điều rất xót xa. Tôi nghĩ, Đảng cần nhanh chóng khắc 
phục những tiêu cực này. Trong Đảng và trong nhân dân đang mở cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực. 

Đất nước đang có những thời cơ và vận hội mới, rất nhiều hứa hẹn cho tương lai nhưng cũng có 
nhiều thử thách mới rất khó khăn và phức tạp. Tôi nghĩ, Đảng cần cải tiến sự lãnh đạo, phải 
dành tất cả cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc chúng ta. 

Thành tựu đạt được của hơn 20 năm đổi mới đất nước có sự đóng góp công sức của kiều bào ta 
ở nước ngoài. Theo ông, Đảng và Nhà nước ta cần có cơ chế, chính sách như thế nào để có thể 
thu hút, khuyến khích chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước nhiều hơn nữa? 

Thành tựu 20 năm đổi mới đất nước rất đáng tự hào. Là một người Việt Nam sống ở nước ngoài 
nhưng luôn luôn hướng về đất nước, đóng góp trí tuệ, công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp 
chung ấy, tôi rất vui mừng khi thấy những thành quả mà chúng ta đã đạt được ngày hôm nay. 
Tuy nhiên, chúng ta cần phải cố gắng hơn vì con đường trước mắt còn nhiều hứa hẹn nhưng 
cũng còn nhiều chông gai.  

Về vấn đề này, Hàn Quốc, Trung Quốc đã và đang làm rất tốt. Nhờ đó, 2 quốc gia này đã gặt hái 
được nhiều thành tựu vượt bậc. Trung Quốc là quốc gia thứ ba sau Nga và Mỹ đã bắn được hỏa 
tiễn lên mặt trăng. Thành tựu này một phần là nhờ vào công sức đóng góp của những kiều dân 
Trung Quốc từ nước ngoài trở về. Tôi nghĩ rằng cần học tập kinh nghiệm của họ và chúng ta 
cũng phải làm được như Trung Quốc, Hàn Quốc. 

Dành trọn cuộc đời cho những nghiên cứu, phát minh về thực phẩm và dinh dưỡng có ích cho 
việc nâng cao sức khoẻ của con người, luôn mong muốn làm sao bảo vệ được giống nòi Việt, cải 
tạo tầm vóc của các thế hệ người Việt trong tương lai, sắp tới ông có dự định gì để tiếp tục đóng 
góp tài trí của mình với đất nước? 

Sau ngày hòa bình và thống nhất đất nước, tôi đã dồn hết tâm lực vào chuyên môn, vừa nghiên 
cứu về thực phẩm và dinh dưỡng ở Nhật Bản vừa góp phần cùng với Viện Dinh dưỡng Quốc gia 
(Hà Nội) và Trung tâm Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh trong vấn đề nghiên cứu về sức khỏe và 
dinh dưỡng của người Việt Nam. Trong đó, tôi đã cộng tác với 2 cơ quan trên đề điều tra dinh 
dưỡng cơ bản của người Việt Nam, nghiên cứu về thiếu máu, thiếu sắt ở lứa tuổi học đường tại 
TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu về tiêu thụ mỡ trong khẩu phần ăn của người Việt Nam và những 
vấn đề cần cải tiến, nghiên cứu về bệnh lạ (tê tê say say) ở Kim Bôi (Hòa Bình), giúp trong nước 
đào tạo bác sĩ lâm sàng bổ sung hiểu biết về dinh dưỡng. Cho tới nay, phòng nghiên cứu của tôi 
với sự cộng tác của những đồng nghiệp Nhật Bản đã đào tạo được 15 bác sĩ người Việt Nam có 
trình độ tiến sĩ. Trong đó, một số đã về nước đóng góp rất đắc lực tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh.  
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Về phạm vi thực phẩm, phòng nghiên cứu của tôi đã nghiên cứu về tính chống oxy hóa (chống 
lão hoá) và ung thư của quả gấc Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi cũng đang nghiên cứu về tác 
dụng làm hạ đường huyết (để phòng ngừa biến chứng của bệnh đái tháo đường) và làm giảm 
mỡ máu (để tránh bệnh cao huyết áp và xơ vữa động mạch) của hạt nụ vối Việt Nam. 

Trong thời gian tới, tôi và một số nghiên cứu sinh Việt Nam sẽ nghiên cứu đối sách cho bệnh tai 
biến mạch máu não - một vấn đề sức khỏe rất quan trọng của nước ta. Trước và sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, người Nhật Bản có tỉ lệ tử vong cao nhất là tai biến mạch máu não do 
cholesterol trong máu thấp. Điều này cũng giống với tình hình Việt Nam hiện nay: cholesterol 
thấp, màng tế bào yếu nên rất dễ vỡ mạch máu não (xuất huyết não) khi huyết áp cao. 

Tôi dự định hợp tác với Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Trung tâm Dinh dưỡng TP. Hồ 
Chí Minh tiến hành một kế hoạch có bài bản để giúp giải quyết vấn đề tai biến mạch máu não 
của chúng ta. Người Nhật Bản đã giải quyết được vấn đề tai biến mạch máu não trong vòng 15 
năm. Nếu chúng ta tham khảo kinh nghiệm quý báu của Nhật để áp dụng vào điều kiện Việt Nam 
thì hy vọng chúng ta có thể làm giảm tai biến mạch máu não trong một thời gian ngắn hơn. 

Tôi cũng có một số kiến thức thực tế về vấn đề thực phẩm - dinh dưỡng. Tôi đã và đang cộng tác 
với một số Việt kiều trong vấn đề phát triển nông - công nghiệp của chúng ta trong thời gian sắp 
tới. Gần đây, tôi cũng được mời vào Hội đồng cố vấn phát triển nông - công nghiệp ở một số tỉnh 
phía Nam. 

Ngoài ra, tôi cũng đã có kinh nghiệm giảng bài trên hệ thống Internet và bằng hệ thống DVD. Tôi 
mong rằng trong nước cũng phát triển phương pháp học hàm thụ từ xa và thực hiện những bài 
học trong đĩa DVD để có thể phổ biến đến vùng sâu, vùng xa. 

Tôi sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi có thể để đóng góp tâm trí của mình vào sự nghiệp chung 
là xây Tổ quốc Việt Nam chúng ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh. 

Trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc các quý vị độc giả của Tạp chí Xây dựng Đảng một năm 
mới nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng! 

Xin trân trọng cảm ơn ông. 

http://www.xaydungdang.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=9284840 
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"Nguyen V.Chuyen" to ovsclub, me  show details 12/16/07 
Anh Phan Thám kính mến, 

Anh Trần Hà Anh kính mến, 

Em Nguyễn Vũ Phuơng Vi mến, 

Trước hết xin cảm ơn Ủy Ban và CLB KHKT VK, đã mời tôi về tham dự Hội Nghị Việt 
kiều. 

Tôi gửi theo đây nội dung bài tham luận của tôi để Ban Tổ Chức tuỳ nghi xử dụng. 

Sáng ngày 25/12, tại khách sạn Thiên Hồng, quận 5, tôi có làm Seminar về "Gene di 
truyền, dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật" cùng với 2 GS Nhật và hai người học trò của 
tôi. Tất cả là 5 người thuyết trình, về vấn đề dinh dưỡng và sức khoẻ. 

Seminar nầy do Trung Tâm Dinh Dưỡng tpHCM và Bệnh Viện Nguyễn Trì Phuơng tổ 
chức. Những người tham dự là các BS lâm sàng của tpHCM và các tỉnh phía Nam, có 
lẽ khoảng trên một trăm người tham dự. 

Tôi đã nói Ban tổ chức mời anh Thám, anh Anh và em Phương Vì đến tham dự. 
 
Nếu chị Mai, phu nhân của anh Anh, có thì giờ, cũng xin mời tham dự cho vui. 

Hẹn gặp lại các Anh và em Phương Vi. 

Thân kính, 

Nguyễn Văn Chuyển 

 GDDH va SXTT, NVChuyen.doc 
85K View as HTML Open as a Google document Download  

 

Bài tham luận: 

VIỆT KIỀU CHÚNG TA TRONG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC VÀ 
SẢN XUẤT THỰC TẾ 

GSTS. Nguyễn Văn Chuyển -  Đại học Nihon Joshi, Tokyo 

Kính thưa các vị khách quí và các anh chị Việt kiều, hôm nay tôi rất vinh hạnh được 
tham dự Hội thảo “Phát huy nguồn lực trí thức Việt kiều đóng góp vào công cuộc phát 
triển TP.HCM”. Bài phát biểu của tôi chú trọng đến 2 vấn đề: xây dựng đại học và sản 
xuất thực tế.  

I. XÂY DỰNG ĐẠI HỌC 
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1. Ý nghĩa đại học 

Nhận thức về vai trò và chức năng của đại học có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong 
việc xây dựng đại học để định hướng chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp. Sự 
khác biệt của đại học giữa các quốc gia trên thế giới chủ yếu dựa trên nhận thức này. 

Hiện nay, ở nhiều quốc gia, cách dạy và cách học còn mang ý nghĩa từ chương, 
nhưng tuyệt đại đa số các nước phát triển, giáo dục đại học đều hướng đến mục tiêu xây 
dựng con người có kiến thức, khả năng và suy nghĩ đáp ứng được nhu cầu của xã hội, 
những người đóng vai trò nòng cốt đối với việc xây dựng phát triển xã hội. Trong các 
nước đang phát triển, một đại học chỉ được đánh giá cao khi đào tạo được nguồn nhân 
lực dồi dào có khả năng đóng góp tốt cho xã hội của quốc gia đó.  

2. Kinh nghiệm của Nhật bản trong vấn đề xây dựng đại học 

Nhật bản hiện nay có khoảng 500 trường đại học đào tạo hệ từ 4 năm, nhưng nếu kể 
cả những trường đoản kỳ đại học (hệ 2 năm) con số này lên tới khoảng 900 trường. Kể từ 
khi Minh trị Thiên Hoàng canh tân nước Nhật, mô hình các trường đại học mới bắt đầu 
được xây dựng, bao gồm cả đại học của Nhà nước lẫn tư nhân. Thời kỳ này, 7 trường đại 
học nổi tiếng của Nhật gọi là trường “đế quốc đại học” trải dài từ Hokkaido đến miền 
nam Kyushu, đều thuộc sự quản lý của Nhà nước và đã đào tạo được rất nhiều nhân tài 
cho Nhật bản trong đó phải kể đến đội ngũ công nhân viên nhà nước. Trong số các 
trường đại học tư thục, 2 trường có qui mô lớn nhất là đại học Keio và Waseda, ngoài ra 
một số trường danh tiếng và có truyền thống lịch sử trong việc đào tạo nhân tài còn có 
các đại học Doshisha, Tokyo Joshi Ika, Tsudajuku và Nihon Joshi. Đặc biệt, Tokyo Joshi 
Ika, Tsudajuku và Nihon Joshi là những trường chuyên đào tạo phụ nữ thành nhân tài 
của Nhật bàn.  

Hệ thống các trường đại học công lập và tư nhân đều trực thuộc sự quản lý của Bộ 
Giáo dục Nhật bản. Tại Nhật, chương trình sách giáo khoa từ bậc tiểu học, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông đều được Bộ Giáo dục kiểm định và ban hành đồng bộ trên toàn 
nước Nhật, tuy nhiên đối với giáo dục đại học, Bộ Giáo dục cho các trường tự quyết định 
chương trình và phương pháp đào tạo.   

Các trường đại học cũng thành lập nhiều học khoa, tổ chức nhiều chuyên ngành: 
khoa học xã hội, khoa học nhân văn, kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, y khoa, dược, sư 
phạm,… Do số trường đại học tăng nhanh chóng và chương trình đào tạo độc lập, các 
trường phải cạnh tranh nhau bằng cách thiết kế nội dung tốt và có đầu ra là sinh viên 
sau tốt nghiệp sẽ là những người có thực lực đóng góp cho xã hội. Trường nào không đạt 
được mục tiêu này thì không thu hút được sinh viên và thậm chí có trường phải đóng cửa.  

Do việc xác định mục tiêu chính của đào tạo là đóng góp nhân tài cho xã hội Nhật, 
nên các đại học ở Nhật ít khi nghĩ đến vị thế của nhà trường trong thứ bậc quốc tế. Ngay 
cả trường Đại học lớn nhất và danh tiếng nhất Nhật bản là Tokyo, nếu xếp hạng thuộc 
trong khoảng 20 trường hàng đầu của thế giới nhưng người Nhật vẫn không quan tâm 
đến thứ tự đó. Cho nên, các đại học được đánh giá cao ở Nhật là những trường mà sinh 
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viên xuất thân từ đó có đóng góp nổi bật cho xã hội, cho guồng máy nhà nước, và trong 
công nghiệp - sản xuất. 

3. Đại học và xã hội 

Tôi có nhiều kinh nghiệm về hệ thống đại học của Nhật bản và cũng có một số hiểu 
biết về đại học ở Mỹ. Đại học ở Mỹ cũng chủ trương đào tạo nhân tài cho xã hội. Các 
trường ở Mỹ như Harvard, Yale, Princeton, MIT, Stanford, UC Baley, UCLA,… đều là 
những trường danh tiếng trong việc đào tạo nhân tài cho xã hội Mỹ. Cho nên chúng ta 
cần nhận ra là đại học phải gắn liền với xã hội, không thể tách rời xã hội và người dân 
sở tại. Đại học muốn đóng vai trò quan trọng trong xã hội thì chương trình và nội dung 
không nên bất di bất dịch mà có những điều chỉnh thay đổi thích hợp, dựa trên những 
kinh nghiệm từ quá khứ và phân tích được chiều hướng phát triển xã hội, để đáp ứng 
thích hợp và kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội trong tương lai.  

Vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng đại học ở Việt nam cần có sự cạnh tranh giữa các trường đại 
học và cải tiến đại học theo những kinh nghiệm hữu ích từ các quốc gia phát triển trên 
thế giới. Đại học phải là nơi đào tạo sinh viên có chất lượng hơn là số lượng. Bằng cấp 
chỉ là phương tiện tạo cơ hội cho thực tài phát triển. 

II. SẢN XUẤT THỰC TẾ: 

Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vấn đề sản xuất thực tế trên qui mô lớn là rất 
khó. Một chu trình sản xuất trong phòng thí nghiệm khác xa so với sản xuất trên qui mô 
lớn ngoài xã hội. Người ta thường phân biệt khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, 
nhưng trên thực tế đây là 2 bộ phận gắn liền với nhau, không thể tách rời. Khoa học cơ 
bản hỗ trợ cho khoa học ứng dụng, giải thích các sự kiện, từ đó đề ra phương hướng thật 
sự để ứng dụng. Vấn đề chủ yếu là hướng đi và lương tâm của người làm khoa học để 
hướng tới ứng dụng. 

Xã hội Việt nam chúng ta quá coi trọng bằng cấp, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Tiến sĩ chẳng 
qua chỉ là một người đã được đào tạo và huấn luyện để có thể nghiên cứu độc lập, Tiến 
sĩ không phải là bến đỗ cuối cùng mà chỉ là ga bắt đầu. Người tiến sĩ nếu dùng không 
khéo chỉ tạo nhiều ý nghĩ viễn vông không thực tế, và có thể lãng phí công sức, thời gian 
và tiền của cho những ý tưởng, dự án xa rời thực tế, không có giá trị kể cả cơ bản lẫn 
ứng dụng. 

Ở các nước phát triển như Nhật, Mỹ, bằng cấp chỉ là một tài liệu tham khảo chứ 
không phải là tài liệu đánh giá. Tiêu chuẩn đánh giá chính là thực tài của cá nhân ấy. 
Ông Ibuka là người sáng lập công ty Sony nổi tiếng thế giới như hiện nay, cũng chỉ là 
người tốt nghiệp kỹ sư. Ông Honda chỉ là một người thợ sửa xe, không hề tốt nghiệp đại 
học nhưng xây dựng được công ty Honda tầm cỡ thế giới như hiện nay. Bill Gates - 
người thành lập công ty Microsoft lừng lẫy toàn cầu, hay Stevens Jobb là người sang lập 
ra Macintoh và Ipod đều là những người bỏ học đại học giữa chừng. Hay nói đến Việt 
nam, thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy chỉ là người xuất thân từ gia đình nông dân, chỉ học hết 
lớp 4 nhưng làm được những công việc mà kỹ sư công chánh không làm được. 
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Cho nên chúng ta cần chú trọng đến kiến thức, thực tài chứ không phải bằng cấp. Tôi 
được biết nhiều anh chị Việt kiều làm trong đại học nhưng có kiến thức sản xuất thực tế 
đồng thời cũng có nhiều anh chị giữ vị trí quan trọng trong các công ty hàng đầu ở các 
nước phát triển. Chúng ta nên cố gắng mời những anh chị này hợp tác với trong nước, 
vấn đề là cộng tác như thế nào. Tôi nghĩ rằng để thu hút các anh chị Việt kiều trong sản 
xuất thực tế, Nhà nước cần tạo nhiều cơ hội để các anh chị này cộng tác với công ty nhà 
nước hoặc công ty tư nhân trên cơ sở phát huy khả năng và đóng góp cho sản xuất. Vấn 
đề thù lao không phải là chính nhưng để công bằng, cần có biện pháp phân bổ lợi nhuận 
phù hợp từ doanh thu các sản phẩm cụ thể được các anh chị Việt kiều đóng góp công sức 
để sản xuất. 

III. KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ 

Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là quốc gia thứ ba trên thế giới đã bắn hỏa tiễn 
lên mặt trăng. Thành tựu này một phần là nhờ vào kiến thức và sự góp sức của các Hoa 
kiều ở nước ngoài về cộng tác. Trung Quốc ngày nay phát triển rất mạnh về Khoa học- 
Kỹ thuật (KH-KT): IT, máy móc, dược phẩm; cạnh tranh không chỉ về lượng mà đang bắt 
đầu chú trọng vào phẩm chất của sản phẩm để cạnh tranh trên thương trường thế giới. 
Những thành quả này đều có công sức đóng góp của các Hoa kiều trở về các nước phát 
triển, đặc biệt từ Mỹ. Nam Triều Tiên cũng đã rất thành công trong vấn đề xây dựng KH-
KT, nhờ vào việc thu hút kiều dân của họ từ nước ngoài về đóng góp cho đất nước từ hơn 
20 năm qua. Sự thành công của Nam Triều Tiên và Trung Quốc là nhờ vào sự kết hợp hài 
hòa giữa lòng yêu thương và hỗ trợ thích đáng về kinh tế cho người trở về.  

Việt nam chúng ta có số lượng người Việt định cư hay làm việc ở nước ngoài không 
phải là ít, đặc biệt trong số đó nhiều anh chị Việt kiều giữ trọng trách tại các trường đại 
học và các công ty hàng đầu trên toàn thế giới, có kinh nghiệm và khả năng khoa học kỹ 
thuật cao, hơn nữa rất có tâm huyết cải cách giáo dục, xây dựng đất nước. Thu hút sự 
hợp tác của các nhà khoa học gốc Việt ở nước ngoài là vấn đề được đặt ra từ nhiều năm 
qua, và đã có nhiều nỗ lực thực hiện, như đã có nghị quyết 36 của Bộ chính trị về việc 
này, nhưng thực tế cho tới nay, việc huy động này vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. 

Ở góc độ cá nhân, tôi xin đề nghị một số giải pháp trong việc thu hút các anh chị Việt 
kiều góp sức cho giáo dục đại học như sau: 

1. Cần tổ chức những lớp học dài hạn cho những người có thể về nước cộng tác từ 6 
tháng – 1 năm hoặc những lớp học ngắn hạn cho những người chỉ có thể về nước 
trong 1 tuần- 10 ngày.  

2. Cách đây 5 năm, tôi đã kiến nghị biện pháp lệch pha (trong đó thời gian của niên 
học trong nước trùng với thời gian nghỉ hè, nghỉ đông ở các nước phát triển); nhưng 
tiếc rằng chưa được hưởng ứng. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể tận dụng 
được thời gian và sức lực của các anh chị Việt kiều từ nước ngoài và cả các giáo sư 
người nước ngoài cộng tác tại các trường đại học trong nước. Điều thuận lợi là hầu 
hết các giáo sư ở các nước phát triển đều có ngân sách cho họ dự Hội nghị quốc tế 
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hoặc giảng bài, họ không thiếu kinh phí đi lại. Chỉ cần lo chi phí ăn ở, xe cộ; tiền bồi 
dưỡng là không cần thiết. 

3. Cùng với việc đào tạo sinh viên đại học, chúng ta cũng nên tổ chức đào tạo hệ 
trung cấp ngắn hạn trong 2 năm để xây dựng hạ tầng cơ sở mà hiện nay ta còn yếu. 

4. Gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc học có thể 
chủ động và tiện lợi hơn rất nhiều nhờ các giáo trình được thu vào trong những 
phương tiện nghe nhìn cá nhân như băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm 
vi tính, Internet. Điển hình như kỹ thuật thu DVD cũng khá đơn giản, không tốn kém 
và mất nhiều thời gian. Chỉ cần trang bị khoảng 30.000USD cho thiết bị và một cơ sở 
nho nhỏ là có thể thực hiện thu DVD được. Theo kinh nghiệm của tôi, trong vòng 
khoảng 2 giờ đồng hồ có thể hoàn tất thu 1 bài giảng, nội dung giảng nên được soạn 
dưới dạng powerpoint. Với biện pháp thu DVD, những kiến thức cập nhật trong bài 
giảng của các giáo sư nước ngoài và các anh chị Việt kiều trong những lần về nước 
ngắn ngủi, có thể được phát hành rộng rãi khắp đất nước, kể cả những vùng sâu vùng 
xa mà trước đây rất thiệt thòi trong việc tiếp cận thông tin, cũng như khá tiện lợi cho 
các sinh viên tại chức (vừa làm vừa học).  

5. Nhà nước nên có chính sách cụ thể và tích cực nhằm tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học gốc Việt ở nước ngoài có cơ hội giảng dạy, như là visa lưu trú ngắn hạn 
cũng như dài hạn cho các anh chị, sắp đặt chỗ ăn ở, xe cộ và giúp giải quyết các vấn 
đề cá nhân, gia đình để giúp các anh chị thoải mái trong công việc. 

Tôi hy vọng sau Hội nghị hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, phân tích cụ thể hơn và có 
những biện pháp phù hợp thực tế. Tôi xin dứt lời và chúc Hội nghị thành công. 
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Cơ chế nào để huy động chất xám kiều bào? 

(VietNamNet)09:05' 17/08/2005 (GMT+7)  - Có chuyên gia Việt kiều được mời về giảng dạy cho 
Đại học Bách khoa TP.HCM nhưng visa cứ 6 tháng lại phải gia hạn một lần?! 

Đãi ngộ: không đặt nặng chuyện lương bổng 

Các trí thức, chuyên gia Việt kiều mà VietNamNet tiếp xúc đều 
khẳng định "chuyện kinh tế, lương bổng không phải là vấn đề". 

Tiến sĩ, Kỹ sư Lê Duy Nhẫn (Đức) kể rằng, có một đội ngũ rất 
đông các chuyên gia người Việt ở Đức, tuổi cận kề 60, được gọi 
là "thế hệ 68", có vị trí quan trọng trong tất cả các nguồn máy 
ngành nghề và có cảm tình đặc biệt với VN.  

Họ khao khát được đóng góp cho đất nước, "lấy đó làm niềm tự 
hào chứ không phải vấn đề lương bổng". 

Điều quan trọng nhất đối với những người trí thức "là một sự mở thoáng về mặt tư duy", GS 
Nguyễn Đăng Hưng nói. 

GS-TS. Lâm Thành Mỹ cũng góp ý "Nhà nước nên cho thấy một tinh thần thông thoáng, cởi mở 
bởi trí thức thường là người có đầu óc, hay đặt vấn đề, đặt câu hỏi". 

"Tăng thẩm quyền cho UB người VN ở nước ngoài" 

Đó là kiến nghị của ông Nguyễn Văn Chuyển, Giáo sư ĐH Nihon Joshi. 
Theo GS Chuyển, UB người VN ở nước ngoài nên được nâng cấp thành 
cơ quan đầu mối có thẩm quyền. 

UB người VN ở nước ngoài từng là một cơ quan độc lập, có thẩm quyền 
ngang cấp Bộ. Tuy nhiên, cách đây vài năm, UB này trực thuộc Bộ Ngoại 
giao. 

"Như thế, quyền hạn của UB chỉ ở mức một Ban, không đủ thẩm quyền 
để giải quyết những công việc cụ thể của Việt kiều", ông Chuyển nói. 

GS Nguyễn Văn Chuyển dẫn chứng: Để tổ chức được hội thảo lần này, 
theo ông được biết, UB đã phải "chờ đợi cả năm trời". 

Một ví dụ khác được ông dẫn ra: Có chuyên gia Việt kiều được mời về làm Phó Giáo sư cho Đại 
học Bách khoa TP.HCM nhưng visa chỉ được 6 tháng, cứ 6 tháng lại gia hạn một lần. 

"Chúng tôi có ý kiến với Uỷ ban. Uỷ ban đề nghị chỗ này, chỗ khác, kết quả là các anh ấy được 
thêm 6 tháng, nghĩa là 1 năm gia hạn một lần". 

Người đứng đầu UB người VN ở nước ngoài, ông Nguyễn Phú Bình, thừa nhận: UB người VN ở 
nước ngoài chỉ là cơ quan tổng hợp, không có nhiều thẩm quyền đối với các vấn đề của Việt kiều 
như nhà ở, visa... 

"Chúng ta còn thiếu một cơ 
chế thông thoáng để trí 
thức kiều bào có nhiều cơ 
hội làm việc và phát triển, 
đóng góp trí tuệ của mình 
cho đất nước",  
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ 
nhiệm UB người VN ở nước 
ngoài Nguyễn Phú Bình thừa 
nhận. 
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Cần thông thoáng từ cơ chế cấp visa và nhà ở 

Liên quan đến chuyện đãi ngộ, nguyện vọng tha thiết nhất của các trí thức người Việt ở nước 
ngoài lại là một cơ chế thông thoáng trong vấn đề nhà ở và 
cấp visa. 

Ông Vũ Tất Thắng, giảng viên MBA kể lại trường hợp một 
chuyên gia Canada gốc Việt về VN làm việc cùng một "đồng 
liêu da trắng". Hai người có điều kiện hoàn toàn như nhau 
nhưng "anh bạn da trắng" được cấp visa 1 năm trong khi anh 
chuyên gia Việt kiều chỉ được cấp visa trong thời hạn 6 
tháng?!. 

Cũng chuyện visa. GS Nguyễn Văn Chuyển cho biết: ông 
sống ở Nhật Bản, một nước nổi tiếng là nghiêm ngặt về quản 
lý người nước ngoài, một số người vẫn giữ quốc tịch VN 
nhưng visa được gia hạn 3 - 5 năm, tuỳ theo ngành nghề. 

"Cách đãi ngộ trí thức như vậy quả là đánh giá quá thấp", vị Giáo sư thẳng thắn nhận xét. 

Những trí thức nhiều tuổi thì bày tỏ khao khát có một căn nhà ở VN để trở về. 

Nói về tâm nguyện lúc cuối đời, vị GS Vinh danh nước Việt 63 tuổi, Nguyễn Đăng Hưng bảo ông 
chỉ "mong có một chỗ đất cắm dùi ở VN để về đây sinh sống lúc tuổi già".  

"Ai là người VN, nhất là những người có tuổi đều muốn về quê nhà để có thể được chôn cất trên 
mảnh đất quê hương mình", GS Hưng tha thiết. 

Trong Chương trình Hành động của Chính phủ nhằm triển khai Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về 
công tác đối với người VN ở nước ngoài có giao các Bộ liên quan xây dựng, hoàn thiện các quy 
định liên quan đến vấn đề visa và cho phép người Việt ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà 
ở. 

Tuy nhiên, nhiều trí thức kêu rằng "chính sách có nhưng thiếu biện pháp đi kèm nên cũng chỉ là 
chung chung" hoặc tình trạng "trên thoáng nhưng dưới không thông". 

Ông Phạm Công Tú (Thạc sỹ điện tử viễn thông CH Séc) phàn nàn quyền sở hữu chính thức đối 
với tài sản tại VN cho Việt kiều chưa có, việc cấp visa, thẻ cư trú dài hạn cho trí thức Việt kiều 
chưa thoáng, nhiều thủ tục. 

Thành lập "Trung tâm môi giới chuyên gia Việt kiều" 

Liên quan đến chuyện đầu mối sử dụng chất xám kiều bào, 
vấn đề bức xúc của nhiều trí thức Việt, ông Vũ Tất Thắng 
khuyến nghị: Nên chăng thành lập một "Trung tâm môi giới" 
giữa chuyên gia người Việt ở nước ngoài và các doanh 
nghiệp trong nước.  

Khi có nhu cầu, các công ty trong nước có thể tìm đến trung 
tâm này, đề nghị giới thiệu người phù hợp. 

Cũng chuyện đầu mối, TS Đặng Quốc Kỳ nói rằng "các cơ 
quan chức năng nên nhanh chóng xúc tiến các cấu trúc tiếp 

Hai nhà trí thức, một trong nước, một ở 
nước ngoài đang say sưa trao đổi. 

 
Một trí thức Việt kiều đang trao đổi với các 
phóng viên tại hội thảo 
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nhận tư vấn để tận dụng các đội ngũ chuyên ngành". 

Còn GS-TS Lâm Thành Mỹ cho rằng, cần tiến tới xây dựng một khuôn khổ làm việc chung với 
đồng nghiệp trong nước trong các dự án thuộc hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

Theo ông, việc mời chuyển giao tri thức, kinh nghiệm như hiện nay chỉ là bước đầu. 

Cụ thể hơn, Tiến sĩ, Kỹ sư Lê Duy Nhẫn đề nghị thành lập các "Trung tâm dạy nghề đặc biệt" 
dành cho các chuyên gia Việt kiều giảng dạy, nhằm phổ biến các kiến thức, công nghệ tiên tiến 
về Việt Nam. 

Trong một nỗ lực tự phát, sắp tới "CLB khoa học kỹ thuật" (OVS) do GS- TS. Nguyễn Đăng 
Hưng khởi xướng sẽ chính thức ra mắt, trở thành một kênh giao lưu, cầu nối giữa trí thức người 
Việt ở nước ngoài với trong nước. 

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chương trình Hành động của Chính phủ nhằm triển khai Nghị 
quyết này chỉ thị "hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, 
xây dựng chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài..." 

Nhưng, một hệ thống như vậy vẫn còn đang trong quá trình tham khảo ý kiến. Mà như GS 
Nguyễn Đăng Hưng, trong một lần trò chuyện với VietNamNet, đã nhấn mạnh rằng "Vận hội hôm 
nay là vận hội cuối cùng"! 

Việt Lâm 

http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/08/479794/ 
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Cập nhật, Thứ bảy, 04/02/2006, 00:00 GMT+7  

Tết Việt Nam trên đất Nhật Bản  
Tết Việt Nam giữa lòng thủ đô Tokyo đầy đủ hương vị cổ truyền với bánh chưng, giò lụa, dưa hành… Hơn 200 
đồng bào Việt Nam đã đến dự buổi vui xuân do Đại sứ quán tổ chức…  

Năm nay Nhật Bản lạnh lắm. Cái rét dữ dội đến mức kỷ lục trong lịch sử xứ Phù Tang khiến nhiệt 
độ xuống thấp hơn mọi năm đến 5-6oC. Nhiều nơi tuyết phủ dày đến gần 4m. Ấy thế mà không 
khí Tết cổ truyền Bính Tuất của cộng đồng người Việt Nam vẫn nồng ấm tình quê, tình người. 
Đã thành thông lệ, hàng năm mỗi độ Tết đến, xuân về, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lại tổ
chức đón năm mới. Đây là dịp để cộng đồng người Việt bao gồm Việt kiều, cán bộ, học sinh, sinh 
viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Nhật Bản gặp gỡ, giao lưu làm tăng sự 
gắn bó của tình người xa xứ. Tết cộng đồng của Việt Nam tại Nhật Bản năm nay thu hút tới hơn 
200 người đến cùng vui xuân. Trong những năm gần đây, do giao thông hàng không phát triển 
với rất nhiều tuyến bay trực tiếp nối các tỉnh thành của Việt Nam với Nhật Bản, nên cái Tết Việt 
Nam giữa lòng thủ đô Tokyo vẫn tràn đầy hương vị cổ truyền với bánh chưng, giò lụa, dưa 
hành… Cái không khí ấm cúng đầy ắp tình đồng bào ấy vô cùng lôi cuốn, vô cùng cảm động. Lại 
càng cảm động hơn khi biết rằng mỗi người một nghề nghiệp, một hoàn cảnh, địa vị nhưng lại 
chung nhau một tấm lòng hướng về quê hương Việt Nam thân yêu với những tình cảm thiêng 
liêng, sâu sắc.  
Giáo sư Nguyễn Văn Chuyển-Việt kiều tại Nhật Bản nói: “Người Việt Nam tại Nhật Bản có hai cái 
Tết, một cái Tết Nhật Bản và một cái Tết dân tộc. Đối với tất cả chúng ta, cho dù ở đâu, cái Tết 
dân tộc rất có ý nghĩa, để nghĩ về đất nước, gia đình và chính bản thân mình. Mong rằng năm 
2006 sẽ là một năm tốt đẹp cho mọi người”. 
Không phải chỉ mình Giáo sư Nguyễn Văn Chuyển, mà tất cả mọi người có mặt trong Lễ đón 
xuân Bính Tuất đều có chung tình cảm đó. Có ai mà mỗi khi Tết đến lại không nhớ nhà, nhớ bạn 
bè, nhớ người thân. Đặc biệt là những người con đang sống xa Tổ quốc. Chị Kim Giao - một Việt 
Kiều đã sống tại Nhật Bản 16 năm nói lên những cảm nghĩ rất đằm thắm, rất phụ nữ: “Mỗi lần mà 
Tết về, rất buồn, rất nhớ nhà, muốn về nhà. Đã 16 năm nay, tôi chưa được về nhà vào dịp Tết. 
Cho phép tôi gửi lời chúc vạn sự như ý đến từng nhà, từng người”. 
Niềm vui chung của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản lại càng được nhân lên khi Đại sứ Chu 
Tuấn Cáp cho biết về những thành tựu to lớn đất nước đã đạt được trong năm qua. Điều này là 
niềm tự hào chung cho những người con xa xứ và làm cho bạn bè quốc tế vô cùng khâm phục. 
Thay mặt các bạn Nhật Bản cùng đến vui xuân, Nghị sỹ Murata nói: “Trí thông minh, sự cần cù, 
sáng tạo của người Việt Nam đã được cả thế giới biết đến và cảm phục. Tôi đã đến Việt Nam, đã 
được chứng kiến bằng mắt mình, cũng đã từng được nghe những người Nhật đang làm việc tại 
Việt Nam kể chuyện. Do đó, tôi nghĩ những thành công của Việt Nam hôm nay là điều hiển nhiên.
Tin tưởng rằng, tới đây, Việt Nam sẽ còn đạt những thành tựu to lớn hơn nữa”. 
Ngoài trời vẫn lạnh lắm, băng vẫn chưa tan hết. Nhưng tôi nghĩ khi ra về chắc sẽ không có ai 
cảm thấy lạnh. Trong lòng tất cả sẽ luôn ấm áp với những tình cảm của quê hương đất nước. 
Tình cảm đó sẽ tồn tại mãi mãi, sưởi ấm cho những người con xa xứ, xua tan những nhọc nhằn 
của cuộc sống đời thường. Mỗi năm chỉ có một cái Tết, nhưng thật là ý nghĩa. Sắc xuân trên xứ 
Hoa Anh Đào dường như cũng đã bắt đầu gần lại./. 
VOV-Tokyo 
http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=3911 
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VIỆT KIỀU VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NHÂN TÀI CHO QUÊ HƯƠNG 
Đào tạo Master Online - Tâm huyết của người thầy xa xứ 
17:55' 25/09/2006 (GMT+7)  

THU THỦY

Trong thời đại hiện nay, việc học online không còn là khái niệm mới mẻ mà đã rất phổ 
biến tại các nước phát triển trên thế giới. Phương pháp học tập này đem lại rất nhiều 
lợi ích cho những học viên có khả năng tự chủ và tự học cao, đáng kể nhất là sự tiết 
kiệm (vì học ngay tại nhà mình, trên Internet) nhưng lại tiếp cận được những học trình 
tiên tiến trên thế giới, không thua gì các du học sinh.  
 
Sau khoá học "ảo", nếu vượt qua được các kỳ thi trực tuyến để kiểm tra lại trình độ sau khi 
học, các học viên sẽ được cấp bằng thật, có giá trị quốc tế. Tại Việt Nam, các lớp học trực 
tuyến vẫn còn khá ít về số lượng và cả về nội dung, chuyên ngành. Sinh viên Việt Nam vẫn 
chưa được làm quen nhiều với hình thức giáo dục tiên tiến này.  
 
Giáo sư Nguyễn Văn Chuyển - VK Nhật, GS Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản là một nhà 
giáo nhiều kinh nghiệm và uy tín. Rất tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam, nên dù ở xa xứ, 
ông vẫn cố gắng đóng góp bồi dưỡng, đào tạo nên những trí thức có trình độ phục vụ cho 
nước nhà. Không nằm ngoài mục tiêu này, mới đây, giáo sư đã có sáng kiến thực hiện 
chương trình đào tạo Thạc sĩ (Master) trực tuyến tại trang web của trường ông: Japan 
Women's University (tuy là trường nữ, nhưng khoá học này là hàm thụ nên học viên nam, nữ 
đều có thể học được).  
 
Hiện nay, chương trình của mỗi môn học gồm 2 đơn vị (Unit), tương đương 2 tín chỉ (credit), 
các tín chỉ này được công nhận tại một số trường đại học của thế giới cũng như Việt Nam. 
Học viên đã đạt hai Unit này sẽ được miễn học lại nếu học Master chính quy tại trường đại 
học công nhận nó. Trong tương lai, GS Chuyển dự định sẽ được bổ sung thêm nhiều đơn vị 
nữa. Phương pháp học là các bài giảng sẽ được phát trực tiếp trên Internet (giảng bằng tiếng 
Nhật có dịch tiếng Anh) của các giáo sư, có phần minh hoạ trực quan, kèm theo đó là các tài 
liệu liên quan cho học viên download về để có thể vừa nghe giảng vừa tham khảo tài liệu. 
Chương trình đào tạo hiện tại gồm 4 môn: Toán cao cấp, Vật lý, Mỹ thuật (costumes) và 
Applied Nutritional Biochemistry. Thời gian học cho khoá mới nhất là từ 25 tháng 9 năm 2006 
đến 31 tháng 1 năm 2007. Kết thúc khoá học, để có thể tốt nghiệp và nhận tín chỉ do Đại học 
JWU cấp, học viên sẽ phải viết một bài báo cáo (Report) và qua một kỳ thi tốt nghiệp do 
trường ra đề, tất cả đều được thực hiên ngay trên Internet. 

Trong chương trình này, riêng môn Applied Nutritional Biochemistry (Sinh hoá Dinh dưỡng 
ứng dụng) sẽ do chính giáo sư Nguyễn Văn Chuyển phụ trách. Môn học này gồm 12 bài 
giảng, mỗi bài 90 phút cho 2 Unit, sẽ được phát sóng bằng tiếng Việt với phần minh hoạ tiếng 
Anh chuyên ngành trực quan, rất thuận tiện cho các học viên Việt Nam tiếp thu. Ngoài ra, các 
bài giảng này cũng nói về các vấn đề sức khỏe thiết thực như bệnh đái tháo đường, tim 
mạch, béo phì..., rất bổ ích cho những người Việt Nam đang điều trị bệnh hay quan tâm đến 
các bệnh này. 

Trao đổi với PV Người Viễn Xứ, GS Nguyễn Văn Chuyển cho biết, những bài giảng trong 
chương trình đào tạo từ xa này được ông chuẩn bị rất công phu, toàn bộ tâm huyết của ông 
dồn vào chương trình này với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học 
cho sinh viên Việt Nam bằng một việc làm cụ thể và thiết thực nhất.  
 
Yêu cầu chung của chương trình là học viên phải có bằng Đại học về một trong các ngành: Y, 
Dược, Điều dưỡng, Thực phẩm, Dinh dưỡng, Hoá học, Sinh học, Nông nghiệp và các ngành 
liên quan. Học phí trọn khóa (2 Units) là 30 International Reply Coupons (tương đương 
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40USD), có thể mua tại bưu điện các tỉnh thành nên rất thuận tiện cho học viên các vùng xa. 
Thủ tục đăng ký khoá học rất đơn giản và thuận tiện. Các học viên có nhu cầu tham gia học 
trực tuyến sẽ đăng ký tại trang web của trường là http://www.jwu.ac.jp , nhìn góc trên bên 
phải trang chủ sẽ thấy dòng English, nhấp chọn link đó để chuyển sang trang web hiển thị 
bằng tiếng Anh. Trong trang tiếng Anh, nhấp chọn dòng thứ 6 (International Alliance 
Supporting Program (E-learning Programs)) để vào trang chủ của chương trình học trực 
tuyến. 

  

Ở đây, học viên có thể tìm thấy một số bài giảng mẫu được cung cấp miễn phí ở phần Some 
examples of Lectures. Sau khi cảm thấy chương trình này thích hợp với mình, học viên sẽ 
đăng ký bằng cách nhấp vào dòng Application Form, các bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cách 
làm hồ sơ đăng ký theo mẫu của trường, sau đó đăng ký qua email và gửi hồ sơ cùng học 
phí qua đường bưu điện. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được cấp Username và 
Password để "đến lớp" ngay trên trang web này. Để xem trước nội dung của bốn môn học 
nêu trên, học viên có thể truy nhập vào phần Syllabus. 
 
Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các học viên có thể gửi email trực tiếp đến văn phòng của trường 
ở địa chỉ n-abroad@atlas.jwu.ac.jp (email phải viết bằng tiếng Anh), riêng học viên Việt Nam 
có thể viết email tiếng Việt gửi tới truongmai1976@yahoo.com (Bác sĩ Trương Tuyết Mai) để 
nhận được hướng dẫn cần thiết.  

Giới thiệu một chương trình đào tạo tuy còn mới mẻ nhưng rất hiện đại và phù hợp với điều 
kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay, chúng tôi hy vọng tâm huyết của một người thầy xa xứ sẽ 
nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các trí thức trẻ trong nước, những người đang khát 
khao tiếp cận đến những đỉnh cao của kho tàng trí thức nhân loại, nhưng lại không có điều 
kiện ra nước ngoài du học.  

T.T 
http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/nguoivienxucanbiet/2006/09/615603/ 
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GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN CHUYỂN
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"Nguyen V Chuyen"  to hongletho, me, binh_nguyen98  show details Jul 19 
Xin kính chào ba anh, 
 
Cảm ơn các anh đã có ý kiến về bài tôi viết. 
 
Tôi đã sửa lại, cắt ngắn bớt. Bỏ phần WTO (sẽ viết riêng sau vậy). 
 
Nhưng cũng vẫn còn hơi dài, 1590 chữ. 
 
Thôi đành giao phó vận mệnh cho mấy ông nhà báo. Ông ấy muốn cắt chỗ nào thì cắt, 
theo thị hiếu của ông ấy vậy !!! 
 
Nhờ anh Thọ trao lại cho SGGP. 
 
Thân mến, 
 
NVC 
 

 ATTP in VN -2.doc 
92K View as HTML Open as a Google document Download 

 

 
 
Một số ý nghĩ về vấn đề an toàn thực phẩm của nước ta hiện nay 
Tokyo, 18/7/2007 

GSTS Nguyễn Văn Chuyển 
Chuyên ngành Thực phẩm Dinh dưỡng, 

Đại học Nihon Joshi, Tokyo 
 

Một đứa bé khi sinh ra trọng lượng thân thể khoảng 3 kg, nhưng khi trưởng thành 
sẽ cân nặng khoảng 50 kg, như vậy trọng lượng cơ thể đã tăng 47 kg. Vậy thì, 47 kg 
trọng lượng này từ đâu mà ra, xin trả lời rằng đó là từ thực phẩm mà ra. Con người từ 
khi sinh ra cho đến khi mất đi, tuỳ thuộc vào từng quốc gia, nhưng giả sử tuổi thọ khoảng 
80 tuổi, khối lượng tiêu thụ về thức ăn và nước uống của cả một đời người rất nhiều. Một 
người trung bình một ngày tiêu thụ lượng nước uống khoảng 2,5 lít (2,5 kg), lượng đồ ăn 
cũng khoảng 2,5 kg, như vậy tổng số sẽ là khoảng 5kg/1 ngày, 150 kg/1 tháng; 1.800 kg/1 
năm, và sẽ là 144.000 kg (144 tấn) cho một đời người 80 năm. Một khối lượng đồ ăn và 
nước uống rất lớn.  

Chúng ta có 1 chiếc đồng hồ, nếu dùng được khoảng 20 năm đã là quí. Cơ thể 
chúng ta hoạt động được đến 80 năm, là vì cơ thể chúng ta luôn luôn có sự chuyển hoá, 
giúp cho các tế bào trong cơ thể không ngừng đổi mới, từ bắp thịt, nội tạng cho đến 
xương, răng… Sự đổi mới của các tế bào sẽ chống lại sự đột biến của gene trong quá 
trình phát triển của cơ thể, trong một chừng mực nào đó. Sự chuyển hoá này chủ yếu là 
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do các gene, các hệ thống hormone, các tín hiệu (signal) làm những công việc giúp cho 
sự chuyển hoá luôn duy trì có trật tự và ổn định. Cho nên, người ta tính rằng nếu một 
người hoạt động bình thường, giữ cho đời sống lành mạnh, con người đó có thể sống 
được 120 năm. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy, bởi vì có vấn đề suy dinh dưỡng, 
thừa dinh dưỡng, có vấn đề bệnh tật, an toàn thực phẩm (ATTP) không được tốt. 

I. Vấn đề ATTP của đất nước ta hiện nay 

Tuy ở nước ngoài nhưng tôi cũng thường đọc nhiều báo chí trong nước như Báo 
Lao Động, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Nhân Dân qua hệ thống 
Internet.Tôi thấy tình hình ATTP ở Việt Nam đang ở tình trạng rất bức xúc, rất nguy 
hiểm không chỉ cho con người Việt Nam hiện nay mà còn cho cả các thế hệ tương lai. 
Nhiều chi tiết đưa ra về vấn đề ATTP đã được đăng trên báo, tôi sẽ không nhắc lại, 
nhưng chúng ta có thể tóm lược ngắn ngọn lại. Sự mất ATTP đi từ khâu sản xuất cho đến 
tay người tiêu dùng, đó là: các chất kích thích, hormone tăng trọng, thuốc trừ sâu tồn dư 
quá nhiều trong thực phẩm; các chất bảo quản thực phẩm không cho phép (kháng sinh 
chloramphenicol, Nitrofuran, Ure…); các chất độc sinh ra trong quá trình bảo quản, pha 
chế, nấu nướng (như vi khuẩn độc, nấm, Aflatoxin, 3-MCPD, 1,3-DCP trong nước 
tương…); các chất phụ gia độc hại dùng trong chế biến vượt quá lượng cho phép (như 
hàn the, muối diêm…), và kể cả những chất không cho phép như focmon, thậm chí nước 
sơn nhà cửa cũng được dùng để nhuộm màu thực phẩm… Trong các loại kể trên có 
những chất gây ung thư, mà chủ yếu là do các phản ứng hoá học, phản ứng sinh hoá 
trong cơ thể gây ra sự đột biến gene, làm nhiễu sự truyền đạt tín hiệu trong quá trình 
chuyển hoá của cơ thể. Tiếp đến , vấn đề dùng kháng sinh bảo quản thực phẩm cũng rất 
nguy hiểm, vì điều này sẽ làm cho cơ thể chúng ta có hiện tượng lờn thuốc kháng sinh. 
Khoa học ngày nay đã hiểu rằng vi khuẩn trong cơ thể tiết ra một số loại enzyme phá huỷ 
công thức hoá học của thuốc kháng sinh khi chúng ta lạm dụng quá mức kháng sinh 
trong một thời gian dài, điều này làm cho người bị bệnh uống kháng sinh cũng khó khỏi 
bệnh. Ngoài ra, những loại hormone tăng trưởng dùng vỗ béo gia cầm (growth hormone) 
khi còn dư đọng lại trong thực phẩm, sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến việc tích luỹ trong cơ 
thể con người gây xáo trộn nội tiết, chuyển hoá của cơ thể, như lở mồm long móng, chiều 
cao tăng trưởng không bình thường, tăng đường huyết gây bệnh tiểu đường, một số bệnh 
mãn tính khác như béo phì, tăng huyết áp…Thực ra những vấn đề tôi kể trên đây, các quí 
vị độc giả cũng đã biết, nhưng làm thế nào để khắc phục vấn đề ATTP thì đây mới là vấn 
đề chúng ta cần bàn.  

Trong vấn đề ATTP này, tôi nghĩ rằng có những người biết mà vấn cố tình vi phạm, 
như một số doanh nghiệp mà trong nước đã nói đến; nhưng cũng có người thiếu kiến 
thức nên đã lạm dụng các hoá chất trong sản xuất, bảo quản, chế biến. Để giải quyết vấn 
đề này thì đây là bài toán rất nan giải không thể (giải quyết) một sớm một chiều, nếu chỉ 
nhà nước không thôi cũng làm không xuể, phải có sự cộng tác giữa nhà nước và nhân 
dân. 

II. Một số ý kiến về giải pháp cho vấn đề ATTP của đất nước ta hiện nay 
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Đây là vấn đề vô cùng khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề rất quan trọng 
của đất nước ta hiện nay và tiền đồ đất nước mai sau. Để xây dựng một đất nước Việt 
Nam hùng mạnh, hạnh phúc thì người Việt Nam phải có sức khoẻ và phải có trí tuệ. Nếu 
chúng ta không giải quyết vấn đề ATTP sớm thì thế hệ hiện nay và tương lai sẽ chịu 
nhiều ảnh huởng nghiêm trọng, bởi vì khi gene di truyền bị đột biến quá mức thì không 
dễ dàng hồi phục (repair), vấn đề chất độc (màu) da cam là một điển hình. Tôi xin mạo 
muội đưa ra một số ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Nhà nước nên dành một khoản ngân sách trong 3 năm để thành lập, tổ chức, 
hoạt động cho một Dự án tổng thể nhằm giải quyết quyết liệt, triệt để vấn đề ATTP 
(như luật chế tài, xử phạt, tiêu chuẩn cấp phép, hoạt động cho đối tượng sản xuất cho 
đến giáo dục, nâng cao hiểu biết cho toàn dân, bên cạnh cải thiện, duy trì và phát huy 
liên tục vấn đề ATTP) 

2. Trong đó cần phải phát huy sức mạnh nhân dân: nhà nước và nhân dân cùng làm. Cụ 
thể: 

- Nhà nước là các Bộ, ngành có liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng, y tế (Bộ Y tế, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Giáo dục…) 

- Nhân dân: trước hết đó là tầng lớp trí thức (các thầy cô, các sinh viên, các ngành có 
liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng), sau đến chính là người dân, người sản xuất , 
người tiêu dùng. 

3. Cần phát huy vai trò của các trường Đại học, Cao đẳng trong việc giải quyết vấn đề 
ATTP: Đại học của các nước phát triển thường đặt trọng vấn đề là đại học đó có 
đóng góp cho sự phát triển của quốc gia đó hay không. Đặc biệt trong tình hình khó 
khăn của đất nước ta hiện nay thì đại học, cao đẳng của nước ta cũng cần phải hoạt 
động, phục vụ có ích cho chính xã hội, con người Việt Nam. 

- Nhân lực: các Thầy cô, sinh viên từ các trường ĐH có liên quan đến lĩnh vực Thực 
phẩm, Dinh dưỡng, Y tế; đặc biệt là các sinh viên năm thứ 3, thứ 4 đã có một số kiến 
thức cơ bản về thực phẩm dinh dưỡng. 

- Hoạt động tình nguyện: theo tổ chức, thuộc sự quản lý của dự án tổng thể của Nhà 
nước, được đăng ký hoạt động một cách có tổ chức, theo luật pháp. Tuy nhiên, các 
thầy cô vì vấn đề gia đình, sinh kế, cần được phụ cấp xứng đáng để có thể yên tâm 
đóng góp trong vấn đề này. 

- Mục tiêu: viết tờ rơi (kỹ thuật công nghệ thông tin ngày nay rất phát triển, việc trình 
bày nội dung dễ hiểu bằng máy vi tính không quá khó khăn), sách, báo để giáo dục, 
nâng cao sự hiểu biết, ý thức tự bảo vệ mình cho người sản xuất và người tiêu dùng 
về ATTP. Tham gia các chiến dịch phát động ATTP trên toàn quốc. 

4. Hiện nay ở trong nước, các đại học có ngành thực phẩm dinh dưỡng như trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội, tp. HCM, các trường đại học Nông Lâm, Đại học Cần Thơ, 
An Giang…đều có đủ thực lực để tham gia kế hoạch này để phụng sự đất nước. 

5. Dự án tổng thể (hoặc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thuỷ Sản, Bộ Giáo dục…) cần có 
những đường dây nóng (hotline), nhằm tư vấn, trợ giúp cho người sản xuất và người 



 68

tiêu dùng về luật pháp, tiêu chuẩn về thực phẩm, các vấn đề bảo vệ sức khoẻ, cho đến 
việc tố cáo các hoạt động trái phép… 

6. Thuốc kháng sinh như chloramphenicol và các hoá chất phụ gia, phải được Bộ Y tế 
quản lý chặt chẽ, không thể để bán tự do tại các chợ. 

7. Có biện pháp xử phạt nặng những người cố tình vi phạm ATTP. 

III. Vấn đề ATTP trong WTO 

Như chúng ta cũng đã biết, việc đất nước ta tham gia vào WTO vừa là cơ hội để 
chúng ta có thể vươn lên hội nhập thương mại Quốc tế, nhưng cũng là để chúng ta thấy 
rõ được chính khả năng mạnh hay yếu của chúng ta trong thị trường cạnh tranh này. Vấn 
đề ATTP là yếu tố quyết định sống còn trong cuộc cạnh tranh thương mại về thực phẩm. 
Tôi lấy ví dụ rất cụ thể: hàng hoá, thực phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nhật Bản, 
chính phủ và người dân Nhật Bản rất khắt khe loại trừ những thực phẩm kém ATTP, kém 
chất lượng, hàng hoá của Trung Quốc bán rất rẻ trên thị trường Nhật Bản và rất bị cảnh 
giác về yếu tố ATTP. Chính vì vậy, mặt hàng nhập khẩu không đảm bảo ATTP thì không 
thể cạnh tranh trên thị trường các nước phát triển, nơi mà luật pháp và tiêu chuẩn ATTP 
rất rõ ràng để bảo vệ sức khoẻ cho người dân sở tại.  

Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam muốn thâm nhập, cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế trong cuộc hội nhập WTO thì ngay từ bây giờ chúng ta phải quyết liệt giải 
quyết triệt để vấn đề ATTP ngay từ khâu sản xuất nguyên liệu cho đến sản phẩm tiêu 
dùng. 

Trên đây là một số ý kiến sơ khởi của cá nhân tôi, viết nhanh trong niềm bức xúc 
của một người dân nghĩ về vấn đề ATTP của đất nước chúng ta. Hy vọng rằng những ý 
kiến này sẽ đóng góp một phần nhỏ trong chính sách của nhà nước về vấn đề ATTP. 

Bài đăng lại: Một số suy nghĩ về vấn đề ATVSTP của nước ta hiện nay 
Vietsciences- Nguyễn Văn Chuyển     16/09/2007 
Nếu một người hoạt động bình thường, có đời sống lành mạnh trong điều kiện môi trường lý 
tưởng, người ta có thể sống được 120 năm. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy, bởi vì có 
vấn đề thừa hoặc suy dinh dưỡng, vấn đề bệnh tật, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) 
không được bảo đảm.  
Chúng ta có một chiếc đồng hồ, nếu dùng được khoảng 20 năm đã là quý. Cơ thể chúng ta 
hoạt động được đến 80 năm, là vì cơ thể chúng ta luôn luôn có sự chuyển hóa, giúp cho các tế 
bào trong cơ thể không ngừng đổi mới, từ bắp thịt, nội tạng cho đến xương, răng... Sự đổi 
mới của các tế bào sẽ chống lại sự đột biến của gen di truyền trong quá trình phát triển của cơ 
thể, trong một chừng mực nào đó. Sự chuyển hóa này chủ yếu là do gen di truyền, hệ thống 
hormon, các tín hiệu (signal) giúp cho sự chuyển hóa luôn duy trì trong trật tự và ổn định.  
Một người trung bình một ngày tiêu thụ lượng nước uống khoảng 2,5 lít (2,5kg), lượng 
đồ ăn cũng khoảng 2,5kg, như vậy tổng số sẽ phải tiêu hóa là khoảng 5kg/ngày, 150 kg/1 
tháng; 1.800 kg/1 năm, và sẽ là 144.000 kg (144 tấn) cho một đời người 80 năm. Một 
khối lượng đồ ăn và nước uống rất lớn.  
  

Vấn đề ATVSTP của đất nước ta hiện nay 
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Tuy ở nước ngoài nhưng tôi cũng thường xuyên theo dõi qua internet, nhận thấy tình hình 
ATVSTP ở Việt Nam đang trong tình trạng rất bức xúc, vô cùng nguy hiểm không chỉ cho 
con người Việt Nam hiện nay mà còn cho cả các thế hệ tương lai. Sự mất ATVSTP đi từ 
khâu sản xuất cho đến tay người tiêu dùng, đó là: các chất kích thích, hormon tăng trọng, 
thuốc trừ sâu tồn dư quá nhiều trong thực phẩm; các chất bảo quản thực phẩm không cho 
phép (kháng sinh chloramphenicol, Nitrofuran, Ure...); các chất độc sinh ra trong quá trình 
bảo quản, pha chế, nấu nướng (như vi khuẩn độc, nấm, Aflatoxin, 3-MCPD, 1,3-DCP trong 
nước tương...); các chất phụ gia độc hại dùng trong chế biến vượt quá lượng cho phép (như 
hàn the, muối diêm...), và kể cả những chất không cho phép như formol, thậm chí nước sơn 
nhà cửa cũng được dùng để nhuộm màu thực phẩm... là những chất có thể gây ung thư . Mặt 
khác, vấn đề dùng kháng sinh bảo quản thực phẩm cũng rất nguy hiểm làm cho cơ thể chúng 
ta bị lờn thuốc kháng sinh. Ngoài ra, những loại hormone tăng trưởng dùng vỗ béo gia cầm 
(growth hormone) khi còn dư đọng lại trong thực phẩm, sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến việc tích 
luỹ trong cơ thể con người gây xáo trộn nội tiết, chuyển hóa của cơ thể, như lở mồm long 
móng, chiều cao tăng trưởng không bình thường, tăng đường huyết gây bệnh tiểu đường, một 
số bệnh mãn tính khác như béo phì, tăng huyết áp... Vì vậy, việc làm thế nào để khắc phục là 
vấn đề chúng ta cần nghiên cứu để có biện pháp thỏa đáng. 

Một số ý kiến về giải pháp cho vấn đề ATVSTP của nước ta hiện nay 

Để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, hạnh phúc thì người Việt Nam phải có sức 
khoẻ và phải có trí tuệ. Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề ATVSTP sớm thì thế hệ hiện 
nay và tương lai sẽ chịu nhiều ảnh huởng nghiêm trọng, bởi vì khi di truyền gen bị đột biến 
quá mức thì không dễ dàng hồi phục (repair) mà vấn đề chất độc màu da cam là một điển 
hình. Tôi xin đề xuất một số gợi ý như sau: 

Nhà nước nên dành một ngân sách trong 3 năm cho một Dự án tổng thể nhằm giải quyết 
quyết liệt, triệt để vấn đề ATVSTP (như luật chế tài, xử phạt, tiêu chuẩn cấp phép, hoạt động 
cho đối tượng sản xuất cho đến giáo dục, nâng cao hiểu biết cho toàn dân, bên cạnh cải thiện, 
duy trì và phát huy liên tục vấn đề ATVSTP).  
Phát huy sức mạnh nhân dân: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Cụ thể:  
- Các Bộ, ngành có liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng, y tế (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ 
Thủy sản, Bộ Giáo dục...) trong một Ủy ban liên ngành để phối hợp hành động.  
- Tầng lớp trí thức (các thầy cô, các sinh viên, các ngành có liên quan đến thực phẩm, dinh 
dưỡng), sau đến chính là người dân, người sản xuất, người tiêu dùng hưởng ứng triển khai 
các chương trình hành động cụ thể do Ủy ban liên ngành tổ chức.  
Phát huy vai trò của các trường đại học, cao đẳng trong việc giải quyết vấn đề ATVSTP: các 
thầy cô, sinh viên từ các trường đại học có liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng, y 
tế; đặc biệt là các sinh viên năm thứ 3, thứ 4 đã có một số kiến thức cơ bản về thực phẩm 
dinh dưỡng. Để tổ chức nghiên cứu điều tra theo từng khu vực, sản phẩm... Hiện nay ở trong 
nước, các đại học có ngành thực phẩm dinh dưỡng như trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
TP. HCM, các trường đại học Nông Lâm, Đại học Cần Thơ, An Giang... đều có đủ thực lực 
tham gia kế hoạch này để góp phần vào việc khắc phục.  
- Tăng cường hoạt động của các cơ quan truyền thông (báo đài...), viện nghiên cứu để có 
cảnh báo kịp thời nơi vi phạm ATVSTP.  
- Phổ biến các loại tờ rơi (kỹ thuật công nghệ thông tin ngày nay rất phát triển, việc trình bày 
nội dung dễ hiểu bằng máy vi tính không quá khó khăn), sách, báo để giáo dục, nâng cao sự 
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hiểu biết, ý thức tự bảo vệ mình cho người sản xuất và người tiêu dùng về ATVSTP. Tham 
gia các chiến dịch phát động ATVSTP trên toàn quốc.  
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thủy sản, Bộ Giáo dục... cần có những đường dây nóng 
(hotline), nhằm tư vấn, trợ giúp cho người sản xuất và người tiêu dùng về luật pháp, tiêu 
chuẩn về thực phẩm, các vấn đề bảo vệ sức khỏe, cho đến việc tố cáo các hoạt động trái 
phép...  
Thuốc kháng sinh như chloramphenicol và các hóa chất phụ gia, phải được Bộ Y tế quản lý 
chặt chẽ, không thể để bán tự do tại các chợ.  
Có biện pháp xử phạt nặng những người cố tình vi phạm ATVSTP.  
  

Vấn đề ATVSTP trong WTO 

Như chúng ta cũng đã biết, việc đất nước ta gia nhập WTO vừa là cơ hội để chúng ta có thể 
vươn lên hội nhập thương mại quốc tế, nhưng cũng là để chúng ta thấy rõ được chính khả 
năng mạnh hay yếu của chúng ta trong thị trường cạnh tranh này. Vấn đề ATVSTP là yếu tố 
quyết định sống còn trong cuộc cạnh tranh thương mại về thực phẩm. Hàng hóa, thực phẩm 
của Trung Quốc trên thị trường Nhật Bản, chính phủ và người dân Nhật Bản rất khắt khe, 
cảnh giác với hàng hóa xuất xứ từ Trung quốc mặc dù được bán với giá rất rẻ. Chính vì vậy, 
mặt hàng nhập khẩu không bảo đảm ATVSTP thì không thể cạnh tranh trên thị trường các 
nước phát triển, nơi mà luật pháp và tiêu chuẩn ATVSTP rất rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho 
người dân sở tại.  

Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam muốn thâm nhập, cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế trong cuộc hội nhập WTO thì ngay từ bây giờ chúng ta phải quyết liệt giải quyết triệt 
để vấn đề ATVSTP ngay từ khâu sản xuất nguyên liệu cho đến sản phẩm tiêu dùng.  

Đã đăng trên SKĐS  © http://vietsciences.free.fr  và http://vietsciences.org   Nguyễn Văn Chuyển 
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Nguyen V.Chuyen <nvc@fc.jwu.ac.jp> 
Date: Jan 10, 2007 7:16 AM  
Subject: RE: Thu moi 
To: OVS CLUB <ovsclub@gmail.com> 
 
Kính gửi Ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ Nhiệm UBNVNONN tpHCM  

   Ông Trần Hà Anh, Trưởng Ban Điều Hành CLB KH&KT VK   
 
Anh Trung kính mến, 
Anh Hà Anh kính mến, 
 
Cảm ơn buổi làm việc với hai anh ngày 27/12 vừa qua tại Ủy Ban. 
 
Như đã hứa, tôi xin đóng góp một số ý kiến về vấn đề WTO và Việt Kiều. 
 
Nhân dịp năm năm mới, kính chúc hai anh một năm 2007 nhiều sức khỏe, may mắn và 
hạnh phúc.   
 
Thân kính, 
 
Nguyễn Văn Chuyển. 
 

 Vietnam, WTO.doc 
36K View as HTML Open as a Google document Download 

 
Tokyo, ngày 6 tháng 1 năm 2007 

 
Một số góp ý về vấn đề chúng ta gia nhập WTO 

 
Được ban Việt Kiều (VK) và câu lạc bộ KH&KT NVNONN thông báo về việc góp ý 

kiến cho Hội thảo, tôi xin đóng góp một số ý kiến sau đây.  
 

Trước hết, về quan điểm chung, tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định của Cựu PhóThủ 
Tướng Vũ Khoan về vấn đề Việt Nam gia nhập vào WTO “Chúng ta bi quan quá cũng 
không nên, lạc quan quá cũng không đúng”. Bên cạnh đó, tôi nghĩ việc gia nhập vào 
WTO đối với Việt Nam chúng ta là cơ hội, cơ hội để hội nhập với cộng đồng Thế giới, để 
từ đó chúng ta vươn lên. Tuy nhiên, tôi thấy rằng chúng ta phải nhận định và quan tâm 
để vượt qua những khó khăn sau đây: 
 
1. Trong vòng 5 năm tới đây, có lẽ sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty 

Việt Nam và các công ty nước ngoài. Một số công ty của chúng ta cũng có thể dẫn 
đến phá sản. Lý do là vì chúng ta thiếu sự điều tra về các mặt hàng của nước ngoài, 
đồng thời lại thiếu sự suy tính để cạnh tranh với các mặt hàng của nước ngoài. 

2. Chúng ta cần tìm hiểu về luật pháp mậu dịch Quốc tế nói chung và các qui luật, qui 
chế về các mặt hàng của từng Quốc gia mà chúng ta đang tiến hành trao đổi mậu 
dịch. Bởi vì, thông thường trong các Quốc gia thì từng mặt hàng lại có các qui chế 
riêng của Quốc gia đó, nếu chúng ta không hiểu rõ về các qui chế này thì khó có thể 
đưa mặt hàng của chúng ta vào cạnh tranh trên thị trường của Quốc gia đó. 
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3. Khi gia nhập vào WTO thì chúng ta không thể chỉ nghĩ đến những vấn đề trước mắt, 
mà phải nghĩ kế hoạch cho 5, 10, rồi 15 năm sau. Những mặt hàng gì của chúng ta 
mà có thể cạnh tranh được với Thế giới thì chúng ta phải có sự sửa soạn ngay từ bây 
giờ. 

4. Một số Quốc gia ở Á châu, chẳng hạn đời sống của người Malaysia là rất cao. 
Nhưng nền kinh tế Tư bản nói chung của Malaysia là của nước ngoài nắm giữ, còn 
phần lớn người Malaysia hoặc nằm trong bộ máy Hành chính hoặc làm những công 
việc đơn thuần. Cho nên, một trong những điều đáng lo ngại là một số tập đoàn Tư 
bản Quốc tế cấu kết với một số thành phần xấu trong xã hội chúng ta thì sẽ là chướng 
ngại lớn cho sự phát triển của Công nghiệp, Doanh nghiệp của đất nước ta. Chính vì 
vậy, chúng ta cần có chính sách ngay từ bây giờ về vấn đề hội nhập, về Tư bản nước 
ngoài, Tư bản trong nước. Ngoài ra, chúng ta cần nuôi dưỡng một số doanh nghiệp, 
hoặc tư nhân hoặc quốc doanh, có đủ sức cạnh tranh với tập đoàn Tư bản nước 
ngoài. 

5. Nhà nước cần xây dựng một số cơ quan nghiên cứu về chiến lược WTO của đất nước, 
có nhiệm vụ tư vấn cho các công ty quốc doanh và tư nhân của chúng ta. 

6. Vấn đề tìm kiếm thị trường nước ngòai và việc tìm hiểu qui luật mậu dịch từng mặt 
hàng ở nước ngoài, thì vai trò của người Việt Nam ở các nước sở tại là rất quan 
trọng, bởi vì họ hiểu về đất nước đó. Cho nên chúng ta cần tổ chức và tạo sự liên kết 
chặt chẽ giữa Bộ Thương Mại, Bộ Ngoại giao của Việt Nam với các Đại sứ quán và 
cộng đồng người Việt ở nước sở tại. 

7. Chúng ta cần tích cực khẩn trương đối ứng với việc gia nhập WTO, để sau 5 năm nữa 
chúng ta có thể đứng vững và cạnh tranh được trong cộng đồng Thế giới. 

 
Việt Nam chúng ta đã trải qua những năm chiến tranh khốc liệt, chúng ta đã hy sinh 

rất nhiều, tất cả là vì Độc lập, Tự do, và Hạnh phúc của nhân dân. Trong tình hình hiện 
nay, tuy không có chiến tranh bằng quân sự, nhưng cuộc chiến tranh bằng kinh tế  cũng 
không kém phần khốc liệt. Chúng ta không thể để nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào 
nước ngòai. Chúng ta phải làm thế nào kết hợp hai mục đích trong thương mai là vừa có 
lợi cho ta, vừa có lợi cho các Quốc gia đối tác. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới phát huy 
được sức mạnh của đất nước, và như vậy chúng ta mới chứng tỏ với Thế giới rằng Việt 
Nam chúng ta là một dân tộc có trí tuệ. 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Chuyển 
Đại học Nihon Joshi, Tokyo 

 


