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Le développement des coopératives agricoles dans la province Vĩnh Long 
 

La province de Vĩnh Long a contribué à améliorer la production et la qualité des 

produits agricoles en consolidant et en développant les coopératives de toute la 

région. 

Prenons par exemple la coopérative agricole Hội Tường dans le district Trà ôn, 

une coopérative de comptant 135 adhérents avec une surface de production de 

100ha. Tout y est organisé pour aider les membres de la coopérative : du 

labourage des champs au ramassage des produits cultivés en passant par la 

location de matériel agricole. De plus, la coopérative organise des séminaires 

pour expliquer aux agriculteurs l’utilisation des techniques de production selon 

les normes « VietGap (Vietnamese Good Agricultural Practices / Les bonnes 

pratiques agricoles vietnamiennes) ». Tous ces efforts apportent la hausse de la 

productivité de la coopérative et beaucoup de profits aux adhérents par rapport à 

aux agriculteurs indépendants. 

Un des 16 producteurs d’oranges de la coopérative Hiên Trung créée il y a 

moins de 2 mois dans le district de Vung Liêm qui regroupe 18ha de terrains de 

production  confirme qu’il y a beaucoup gagné en adhérant à la coopérative : 

« Cela m’a permis d’apprendre de nouvelles techniques de production, de faire 

un emprunt à la banque et pour finir de trouver plus facilement des débouchés 

pour ma production sans être obligé d’accepter les prix imposés par les 

grossistes ». 

Le Président de l’Association des coopératives de la province de Vĩnh Long a 

fait savoir que Vĩnh Long a au total 34 coopératives avec 540 adhérents et 1800 

ouvriers agricoles et la surface de production est de 830ha. Selon lui, toutes les 

coopératives se soutiennent mutuellement et malgré tout certaines d’entre elles 

rencontrent encore des difficultés par manque de capitaux, de 

formations…L’Association déclare qu’elle va mettre tout en œuvre pour 

renforcer, améliorer toutes les coopératives de la région. Pour cela elle va 

assurer la coordination entre les coopératives et les secteurs commerciaux et 



industriels, organiser également des cours de formation à l’administration, à la 

gestion, aux techniques modernes de l’agriculture,  destinés aux adhérents. 

Le but de l’Association des coopératives est de réformer et consolider la 

structure des coopératives afin d’augmenter l’efficacité de la production. 

 



Vĩnh Long quan tâm củng cố và phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp 
 

Thưa quý vị và các bạn, hợp tác xã,  xác định hợp tác xã nông nghiệp đóng vai 

trò quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới nên những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm củng cố và phát 

triển loại hình hợp tác xã này. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 

cũng như chất lượng hàng nông sản ở nhiều địa phương. 

Hợp tác xã nông nghiệp Hội Tường, xã  Xuân Nghiệp, huyện Trà ôn, nhờ hoạt 

động hiệu quả nên thu hút khá đông nông dân tham gia, hiện hợp tác xã có 135 

thành viên, với diện tích sản xuất hơn 100 ha. Ngoài việc làm tốt khâu dịch vụ 

cày sới, thu hoạch, thu mướn vật tư, hợp tác xã còn phối hợp với nghành chức 

năng tổ chức tập huấn chuyển giao kỷ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn « Việt 

Gap » nên việc tiêu thụ được dễ dàng hơn. (Ông Trần Văn Bút, thành viên hợp 

tác xã nông nghiệp Hội Tường-Xuân Nghiệp-Trà ôn cho biết) : «…ở tất cả hội 

trường, bà con tham gia đông lắm vì được những cái lợi. Lợi thứ nhất là cày sới 

đất cũng là có được hợp đồng, rồi là xuống giống trồng trọt, rồi sau đó khi thu 

hoạch các thương lái đến để bao tiêu mua sản phẩm của bà con, từ đó thì bà con 

bán được cái lợi nhuận rất cao ; ngoài ra cái vấn đề bảo vệ thực vật  thì xuống để 

tập huấn chỉ cho khoa học, từ đó cái năng suất của hợp tác xã có được năng suất 

rất cao so với ngoài hợp tác xã ». 

Còn hợp tác xã cam sành Hiến Trung ở xã Hiếu Nghiệp, huyện Vũng Liêm, tuy 

mới thành lập hơn một tháng nhưng đã thu hút được 16 thành viên tham gia với 

quy mô diện tích vườn gần 18ha ; (Ông Võ Hoàng Việt, thành viên hợp tác xã 

cam sành Hiếu Trung-Hiếu Nghĩa-Vũng Liêm) : « tôi nghĩ, tham gia hợp tác xã 

có nhiều quyền lợi. Thứ nhất tôi được chỉ cho kỷ thuật, thứ hai, tôi được vay vốn 

ngân hàng, thứ ba tôi tham gia vào hợp tác xã này thì cái đầu ra, tôi được dễ 

dàng hơn không bị thương lái nó ép giá ». 

Theo Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, tỉnh vĩnh Long 

đã vận động thành lập mới được 5 hợp tác xã nông nghiệp, nâng số lượng hợp 



tác xã nông nghiệp toàn tỉnh lên 34 hợp tác xã với tổng diện tích đất sản xuất 

trên 830 ha. Các hợp tác xã này đã thu hút hơn 540 thành viên và trên 1800 lao 

động tham gia, phần lớn các hợp tác xã trong lãnh vực nông nghiệp hoạt động 

theo lập trình dịch vụ hỗ trợ nguyên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm của thành viên. Thời gian qua có nhiều hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ 

rau, củ, trái cây và lúa giống, hoạt động khá ổn định và mang lại hiệu quả kinh 

tế, tuy nhiên vẫn còn không ít hợp tác xã gặp khó khăn về vốn, phương án sản 

xuất, kinh doanh nên hiệu quả hoạt động còn chưa cao.  

(Ông Thanh Long, chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long nói) : «…tiến 

tới Liên minh hơp tác xã sẽ tiếp tục củng cố hợp tác xã nông nghiệp và phối hợp 

với các nghành có liên quan, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thành lập mới 

hợp tác xã nông nghiệp để gốp phần thực hiện trợ tác nền nông nghiệp của tỉnh. 

Ngoài ra thì Liên minh hợp tác xã cũng sẽ phối hợp với các nghành hữu quan để 

tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỷ thuật cho các hợp tác xã để 

nâng cao hiệu quả sản xuất, bên cạnh đó thì Liên minh hợp tác xã cũng sẽ mở 

các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ về quản lý, về điều hành, về chuyên môn 

dịch vụ cho cán bộ hợp tác xã tiếp tục tham mưu đề xuất, với tỉnh và cựu thể hóa 

các chủ trương chánh sách của Trung ương, của tỉnh, để hổ trợ cho các hợp tác 

xã ». 

Thời gian tới tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố và phát triển loại hình hợp tác xã 

nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Qua đó, lớp phần thực 

hiện tốt  đề án tái cấu nghành nông nghiệp, đống thời giúp địa phương thực hiện 

tốt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. 
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Hồ Chí Minh-Ville risque de s’enfoncer dans la mer. 

 

       Sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs tels que la montée du niveau de 

la mer, le pompage à outrance des nappes phréatiques et une urbanisation 

débridée, la ville de Jakarta (Indonésie) s’est enfoncée de 2,5m dans les eaux 

depuis les 10 dernières années. Selon les experts si des mesures radicales ne sont 

pas prises dès maintenant pour empêcher l’évolution de ce phénomène, HCMV 

connaîtra dans un avenir pas si lointain le même sort que Jakarta. 

       A cause de l’affaissement du sol, un tiers de la ville est régulièrement 

inondé dès qu’il y a de grosses pluies. L’état de la rue Nguyên Hữu Cảnh permet 

de juger de la gravité de la situation. La chaussée n’y est plus plane mais 

complètement ondulée avec des affaissements allant de 5cm  à 1m de 

profondeur. Le pied du pont est descellé et présente des fissures larges de 10cm. 

Les murs de certaines maisons sont complètement lézardés. Les gens 

consolident comme ils peuvent leur habitation avec des étais métalliques, ils 

surélèvent leur maison ou encore construisent des murettes devant pour 

empêcher l’eau d’entrer. L’enfoncement de Hồ Chí Minh-ville est donc reconnu 

et on peut affirmer que les causes de ce phénomène sont identiques à celles de 

Jakarta : exploitation à outrance de l’eau souterraine, urbanisation excessive  sur 

un terrain rendu peu solide … 

       D’après le Département des ressources naturelles, l’extraction de l’eau 

souterraine est de 700.000m3 par jour dont 335.000m3 sont dûs à des pompages 

illégaux … Pour interdire cette extraction à outrance, il faudra trouver des 

mesures adaptées à la situation actuelle de Hồ Chí Minh-Ville. Où en sont ces 

solutions, les solutions qui peuvent limiter les dégâts et mettre un frein à 

l’enfoncement progressif de HCMV dans la mer. 

 
 



Phóng sự nguy cơ TPHCM sẽ chìm dần xuống biển sâu 

Cùng với sự tác động của những yếu tố như nước biển dâng, khai thác nước 

ngầm vô tội vạ, đô thị hóa, nhiều thành phố trên thế giới được cảnh báo sẽ chìm 

xuống biển nếu không có các biện pháp hạng chế ngăn chặn thực trạng này. 

Jakarta (Indonésia) đươc xem là thành phố chìm nhanh nhất thế giới khi bị lún 

tới 2,5m trong vòng 10 năm qua. Vấn nạn lún của Jakarta  và những hệ quả của 

nó cũng là câu chuyện mà TPHCM (thành phố Hồ Chí Minh) đang phải đối mặt 

từng ngày.  

Theo các chuyên gia, nếu không có các giải pháp quyết liệt, tình trạng TPHCM 

chìm dần dưới mặt nước biển như ở Jakarta, không còn là viễn cảnh xa vời. Tại 

TPHCM nghi nhận tình trạng lún rõ nét nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 

Bình Thạnh. Theo quan sát, mặt đường tại đậy không bằng phẳng mà gợn sống, 

chỗ cao chỗ thấp ; phía chân cầu vượt có nhiều rãnh hở do phần đất bên dưới bị 

lún, tạo khoảng cách hở giữa mặt đưởng và phần bê-tông quanh chân cầu, dọc 

hai bên thành cầu, có kẽ hở khoảng 10cm được đơn vị quản lý dùng xi-măng bít 

lại. Còn đây là tình trạng nứt tường ở một số nhà dân dọc hai bên đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, những vết nứt dài do sụt lún kéo dài nhiều năm qua. Lo sợ sự cố xảy 

ra, chủ nhà đã phải dùng trụ thép gia cố lại hiên nhà như thế này.  

Cũng do mặt đường bị lún nên khu vực này thường bị ngập nước khi mưa lớn. 

Nhà các hộ dân tại đây đều được nâng nền hoặc xây  bờ tường chắn nước phía 

trước. Đưa vào sử dụng trong từ năm 2002, đường Nguyễn Hũu Cảnh đã bị lún 

nhiều đoạn, năm 2003 Ủy ban nhân dân thành phố, nhờ Viện khoa học công 

nghệ xây dựng, Bộ xây dựng kiểm định chất lượng tuyến đường này. Quá trình 

kiểm định cho thấy, mặt đường bị lún từ 5cm đến khoảng 1 mét ; trong đó đoạn 

lún nhiều nhất là đoạn dẫn lên cầu Quan Thánh 2, đến năm 2010, các cơ quan 

chức năng xác định đường Nguyễn Hữu Cảnh lún nặng hơn, trong đó đoạn 

đường từ Nguyễn Bỉnh khiêm đến giáp cầu Quan Thánh lún 0,8m, đoạn từ cầu 

Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh lún khoản 1,2m. Không chỉ khu vực 

đường NHC rất nhiều nơi khác như huyện Bình Chánh…, trên địa bàn TPHCM 



được ghi nhận có tình trạng lún. Tình trạng lún mặt đất của TPHCM cũng có 

nguyên nhân giống như ở Jakarta, khai thác nước ngầm quá mức, hóa trình đô 

thị hóa làm tăng bê-tông hóa, hạn chế khả năng thấm nước tự nhiên và việc gia 

tăng tải trọng công trình trên nền đất yếu. 

Thống kê của sở tài nguyên môi trường TPHCM cho thấy lượng nước ngầm 

được khai thác hiện nay hơn 700.000m3 mỗi ngày, trong đó chiếm phần lớn vẫn 

là hộ gia đình đơn lẻ với hơn 355.000m3 một ngày… Tình trạng khai thác nước 

ngầm vô tội vạ đã và vẫn đang diễn ra. Về mặt chính sách khi cấm  khai thác 

nước ngầm  cần có cơ chế phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và bên cạnh 

một số giải pháp đã và đang triển khai, cần có biện pháp xử lý sát với thực tế của 

TPHCM. Đâu là giải pháp căn cơ phù hợp với thực tế của TPHCM, nhầm hạng 

chế cũng như ứng phó với thực trạng chìm dần của thành phố. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ia_-kjVsd_I 

 

[25 / 12 / 2018] 
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L’éminent mathématicien Hoàng Tụy est décédé à l’âge de 92 ans 

 

A la question du journaliste Quôc Phương « Quelle est pour vous la plus grande 

contribution, l’héritage intellectuel le plus important que nous a laissé le 

professeur Hoàng Tụy ? », Mme PHẠM Chi Lan, économiste et ancienne 

collègue du Pr. Hoàng Tuy a répondu qu’avec la mort du Pr. Hoàng Tuy, le 

Vietnam perdait une personnalité d’exception à plusieurs titres. 

Mme PHẠM Chi LAN a rappelé que Hoàng Tụy était non seulement un 

mathématicien mondialement reconnu – il a à son actif un très grand nombre de 

publications majeures en mathématiques et son nom est rattaché à la création 

d’une nouvelle branche des mathématiques, « l’Optimisation Globale » -  mais à 

côté de ses recherches scientifiques le professeur Hoàng Tụy a également 

énormément contribué à la réflexion sur la réforme de l’éducation au Vietnam, 

faisant entendre sa voix avec force et ne se décourageant jamais face à la 

pesanteur du système. Trop peu de ses propositions de réformes ont pu être 

mises en application mais Mme PHẠM Chi Lan pense que l’ouvrage publié 

avant sa mort et intitulé « Parlons vrai ! » rassemblant  les articles, critiques et 

réflexions de Hoàng Tuy concernant la réforme de l’éducation deviendra un 

ouvrage de référence dans l’avenir. 

Enfin Mme PHẠM Chi Lan a confié que tous ceux qui, comme elle, ont travaillé 

à l’IDS (Institut de Recherche sur le Développement) aux côtés du professeur 

Hoàng Tụy n’oublieront jamais le « credo » que ce dernier leur redisait en 

permanence, à savoir que les intellectuels et tous ceux qui aiment leur pays se 

doivent de s’engager dans la vie publique et collective sans penser et craindre à 

ce qui pourrait nuire à leurs intérêts personnels. Le professeur Hoàng Tuy disait 

qu’en osant s’engager dans une cause, on ose penser et on ose agir et lorsqu’on 

place le bien commun au-dessus de son propre bien-être, on est à même de 

réaliser beaucoup de choses. Mme PHẠM Chi Lan est marquée par cette devise 



car avant de travailler avec le professeur Hoàng Tụy elle ne pouvait même pas 

imaginer qu’en dehors de son propre domaine de recherches et d’études un 

mathématicien puisse s’intéresser et avoir une analyse pointue et pertinente sur 

un grand nombre d’autres sujets tels que les institutions, la réglementation de 

l’économie de marché, le développement de l’économie nationale,  l’évolution 

de la société etc…. 

 

 



Giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học lỗi lạc, nhà giáo dục phản biện xuất sắc 

─ (Madame Phạm Chị Lan, économiste) : « Thật sự chúng tôi đau buồn khi giáo 

sư Hoàng Tụy qua đời, dù là tuổi 92, là tuổi cao mà việc sinh tử là thiết yếu của 

cuộc đời. Nhưng một người như giáo sư Hoàng Tụy thì quá quý đối với Việt 

Nam cũng  như đối với các nước trên thế giới, cho nên sự qua đời của giáo sư 

Hoàng Tụy là một mất mát vô cùng to lớn. Thề giới thì biết đến giáo sư Hoàng 

Tụy chủ yếu  như  một nhà toán học lỗi lạc, như ở Việt Nam thì ngoài cái nghề 

là một nhà toán học, giáo sư Hoàng Tụy còn rất nổi tiếng là một nhà giáo dục và 

là một nhà phản biện hết sức tâm huyết với nhiều vấn đề quan trọng của đất 

nước ». 

─ (Quốc Phương, journaliste) : « Cái đóng góp và cái di sản lớn nhất mà giáo sư 

Hoàng Tụy để lại đấy, theo Bà là gì ? » 

─ (Phạm Chi Lan) : « Tôi nghĩ cả ba mạn mà tôi vừa nêu ; về toán học thì giáo 

sư Hoàng Tụy có lẽ là người Việt Nam duy nhất có được những tác phẩm lớn về 

nghiên cứu toán học mà được đặt tên của mình cho cả một dòng toán học, một 

nghành toán học mới trên thế giới về « Tối ưu hóa »(L’optimisation global) ; 

chứ còn mà về mặt giáo dục thì giáo sư Hoàng Tụy là một trong những nhà 

nghiên cứu và đề xuất về cải cách giáo dục hàng đầu với tiếng nói mạnh mẽ nhất, 

kiên trì nhất và với vấn đề khác hết sức sáng suốt, nhưng rất tiếc là tác dụng 

cũng chưa có được bao nhiêu, nền giáo dục ở nước nhà hiện nay còn có nhiều 

vấn đề và vì vậy nên sự ra đi của giáo sư Hoàng Tụy càng để lại những tiếc nuối 

nhiều hơn, nhưng tất cả những điều ông nghĩ, ông viết về giáo dục, các kiến 

nghị của ông được xuất bản trước khi ông qua đời bằng cái cuốn « Xin được nói 

thẳng » này, thì đây đã là một tập hợp của những bài viết và những tư tưởng của 

giáo sư Hoàng Tụy về giáo dục mà tôi nghĩ nó sẽ còn lại giá trị hết sức lâu dài 

đối với Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà Việt Nam hết sức 

mong chờ một cuộc cải cách giáo dục mới mẽ để có thể phát triển trong giai 

đoạn tới. 



─ (Quốc phưong, journaliste) : « Riêng trong lãnh vực về cái tư vấn rồi thì là 

phản biện (đấy ạ) cho các chính sách những quốc sách lớn của đất nước, thì điều 

gì mà các thế hệ tiếp nối phía sau ấy thì có thể nên học hỏi, học tập về giáo sư 

Hoàng Tụy ? 

─ (Phạm Chi lan) : « Tôi nghĩ điều trước hết, những người như cá nhân tôi khi 

mà tham gia tổ chức IDS (Development Research Institute) cùng với giáo sư 

Hoàng Tụy, thì câu mà giáo sư Hoàng Tụy luôn luôn nói với chúng tôi, làm tôi 

ghi nhớ và tôi nghĩ là tôi sẽ theo đuổi suốt đời cái câu phương châm đó của giáo 

sư là phải dấn thân. Những người trí thức, những người yêu nước phải biết dấn 

thân vì công việc chung, không sợ những cái gì nó có thể đụng chạm đến cái lợi 

ích của mình, phải dấn thân mà nếu có cái tinh thần dấn thân thì sẽ giám nghĩ, sẽ 

giám làm nhiều điều vì lợi ích chung của đất nước. Khi mà biết đặt lợi ích chung 

của đất nước, của dân tộc, của người dân lên trên hết thì sẽ dám làm và có thể 

làm được rất nhiều việc, thì tôi nghĩ đấy là một bài học lớn nhất. Như  còn đối 

với tôi, tôi còn ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, bởi vì thật sự là lúc đầu khi chưa 

làm việc nhiều với giáo  sư thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, một nhà toán 

học, tức là trong một lãnh vực hoàn toàn khác mà lại có thể có những nhìn nhận, 

có những hiểu biết và phân tích hết sức sâu sắc, xác đáng vè những vấn đề khác 

của đất nước, ví dụ như về thể chế chung của đất nước, về thể chế kinh tế thị 

trường, về việc phát triển kinh tế, việc phát triển xã hội… 
 



Chợ thuần việt trên đất Pháp 

Vũ Hoàng Lân (phóng viên Phố Bolsa TV) : « Ngày hôm nay chúng tôi đang nói 
chuyện với anh Huỳnh Lê Trung là quản lý của ngôi chợ, để tìm hiểu về ngôi chợ 
này cũng như hệ thống chợ này. » 

Huỳnh Lê Trung :  « Thanh Bình là một hệ thống chợ Việt Nam đã có từ lâu đời tại 
Pháp, có từ năm 1965. Thanh Bình hiện nay có 4 điểm bán lẻ và 1 điểm bán sỉ, thì 
riêng cái siêu thị này là cái siêu thị thuần việt và có nhiều mặt hàng Việt Nam nhất 
đối với những hệ thống chợ khác ; thì mình có 2 chợ chuyên bán đồ về những đồ 
Nhật, đồ Thái và đồ Hàn quốc và 2 chợ bán đồ Việt Nam, nhưng mà chỉ có siêu thị 
này thì bán đầy đủ mặt hàng Việt Nam nhất ; không có ở đâu trên nước Pháp kiếm 
được những mặt hàng ở đây. Ngoài ra mình cũng có website bán hàng trên mạng và 
giới thiệu gởi mặt hàng về khắp trên nước Pháp ; mọi người có thể tìm được những 
mặt hàng Việt Nam ở khắp nơi. » 

Ngọc Ánh : « Thì ở đây, chúng em, luôn mỗi tháng đi chợ ở đây một lần. Thường 
thường thì hay mua rau quả và các loại đồ ăn, như đồ để nấu phở hoặc là những 
món ăn gia đình Việt Nam. » 

Huỳnh Lê Trung : « Gạo Việt-nam của Thanh Bình là hiệu « Nàng Hương Chợ 
Đào », đó là gạo của Thanh Bình, tự về Việt Nam, mướn đất và  trồng gạo đúng 
chuẩn của Việt Nam và theo tiêu chuẩn gạo sạch, gạo bio organic để được xuất qua 
Pháp, được chứng nhận của Liên Minh Châu Âu »  

Nguyễn Thị Nhung : « Em có thể tìm được tất cả các món ăn của người Việt ở đây, 
khi ở xa xứ mình lúc nào cũng luôn luôn nhớ về quê hương và em mong muốn lúc 
nào cũng giữ được cái truyền thống của người Việt như là  những nét văn hóa trên 
quê hương của bạn,vì vậy em lúc nào cũng đi tìm tất cả những cái shop mà họ bán 
tất cả những đồ Việt Nam. » 

Huỳnh Lê Trung : « Chúng tôi đánh mạnh vào chất lượng của sản phẩm. Như mọi 
người cũng  biết, bà con sẽ rất lo lắng khi mình mua thực phẩm của Việt Nam, chắc 
người ta không có an tâm, thì khi mà những thực phẩm gạo hay trái cây được nhập 
vô đây thì chúng tôi sẽ được kiểm tra rất là kỷ của Liên Minh Châu Âu và từ 2 đầu, 
đầu Việt Nam và cả đầu bên Pháp mới được chứng nhận, mới được cấp phép vào 
bên nước Pháp, có đầy đủ giấy tờ để bảo đảm được chất lượng cho bà con ở đây.. » 



Bà Thanh Bình (chủ nhân) : « Từ trước giờ, vẫn chủ trương là mình là tiệm thuần 
túy Việt Nam, thì tất cả nhập hàng Việt Nam, có hàng Việt Nam thì mình nhập 
hàng Việt Nam thôi. Khi nào mà không có hàng Việt Nam xuất được, hoặc là phía 
hàng Việt Nam không có tốt, mình không có bán được, do mình phải nhập ở những 
xứ khác. »  

Huỳnh Lê Trung : « Thì theo tiêu chí của Thanh Bình, thì ngoài làm kinh doanh 
cũng có làm văn hóa nên có những  chương trình, ví dụ như  10 năm nay thì mỗi 
năm Tết đến thì siêu thị coi như là một siêu thị thuần việt duy nhất ở Paris, nên làm 
một nơi để cộng đồng người Việt đến đây vui chơi mua đồ, gặp mặt, thì chúng tôi 
có tổ chức những cái đại nhạc hội và mời cả ca sĩ từ Việt Nam, từ Mỹ qua đây và tổ 
chức hoàn toàn miễn phí... » 



Dân Saigon khốn khổ vì nước ngập 

       Theo người dân nơi đây cho biết, việc ngập nước như thế này đã kéo dài nhiều 
năm qua, và thời gian ngập nặng nhất vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 10, mỗi 
tháng ngập hai đợt, mỗi đợt kéo dài từ bốn đến năm ngày, khiến tất cả các sinh hoạt 
của hàng ngàn người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn và xáo trộn. 

⸻ ([A] Một người dân phường 15, quận 8) : « Nó một tháng, nó ngập hai lần, là 

bắt đầu cỡ mùng 5 là nó mới rút từ từ từ thôi, còn bao nhiêu thì nó cứ tràn như vầy 
hoài ». 

⸻ ([B] Người dân thứ hai cùng phường 15...) : « Tình hình ở đây là ngập hai ngày 

nay là nước đỉnh điểm như  hồi đầu tháng rồi đó. Nước tràn vô nhà, bây giờ phải 
tấn, không tấn là nước nó vô nhà, mà dân ở đây, hình như là cứ phải chịu cái cảnh 
này hoài. Từ khi làm cái bờ kè tới bây giờ đó, nước càng ngày càng chảy, càng 
mạnh ; thì thấy chính quyền nó có làm nhưng mà không biết sao mà có đoạn này 
chưa thấy, có khúc ở dưới 41/42 thì thấy có xây bờ kè, nhưng  riêng ở cái đoạn gần 
phường này nè, hồi đó giờ anh thấy đó, nước, bây giờ đi hầu như xe mười chiếc, 
chết máy hết năm chiếc sáu chiếc rồi đó. Còn nhà dân nè anh thấy thực tế phải tấn, 
không thì nước vô nhà ». 

       Theo quan sát của chúng tôi, nước tràn vào từ đoạn khu vực Công trình xây 
đập chạy dài bên đường Bến Phú Định và tràn vào những con hẻm nhỏ, dòng nước 
đen kịt cuống theo nhiều rác thải, khiến con đường trong giống như một dòng sông 
ô nhiễm. Hầu hết việc kinh doanh buôn bán của các gia đình trong khu vực cũng bị 
đình trệ hoặc cũng ít khách vì những người đi đường chỉ mong mau di chuyển khỏi 
con đường ngập nước này. 

⸻ ([C] Người dân thứ ba cùng phường 15...) : « Nói về buôn bán thì nó khó lắm, 

về ngành buôn bán ở đây mà nước nó ngập thì con người qua lại, người ta không có 
đi tới đi lui để mua bán được ... » 

⸻ ([B] Người dân thứ hai  cùng phường 15...) : « Ảnh hưởng nhiều chớ, giống như  

giờ mấy bữa giấc này còn làm kiếm được ít tiền, bây giờ bắt đầu ba bốn giờ chiều 
là chuẩn bị dọn dẹp, đặng đem vô chớ không thì đồ đạt nó hư hết, phải lo tấn lại hết, 
chứ không tấn thì nước vô nhà ». 



       Người dân ở đây đánh giá có vẻ tình trạng ngập càng nặng hơn, khiến đa số 
người dân trong khu vực đều phải nâng nền nhà lên để đối phó trước những lần 
thủy triều lên. Người dân đều chuẩn bị các bao cát, đồ chắn nhằm không cho nước 
vào nhà và kê đồ đạt lên tránh ướt, tuy nhiên mỗi lần xe chạy ngang tạo nên những 
con sống tạt vào khiến nhiều người lo lắng. Theo nghiên cứu mới nhất của « Planet 
Central » một tổ chức tin tức phi lợi nhuận chuyên phân tích và báo cáo về khoa 
học khí hậu thì đến năm 2050, nếu nhà cầm quyền không có biện pháp đối phó hữu 
hiệu  thì vùng đất đồng bằng sông Cửu Long có thể biến mất hoàn toàn, phần lớn 
Sàigòn cũng sẽ bị ảnh hưởng khiến hơn 20 triệu người dân sẽ phải di cư vì nước 
ngập.  

 

 



Người vô gia cư ở Little Saigon ăn phở miễn phí. 

⸺ (Anh Minh Thắng, một người vô gia cư) : « Tụi tui sống bụi đời Bolsa, như 

mùa lạnh tôi rất là khổ. Nhưng mà đi tìm việc làm không ai mướn, cũng không 
ai nhận. Người ta thấy như vầy, người ta không dám nhận, nên đành cuộc đời 
phải đi lang thang ở ngoài đường và sống ở trên Bolsa vậy thôi, sống giống như 
một cuộc đời người ta nhìn bằng cặp mắt thấy mình, mình thấy  mình cũng xấu 
hổ nhưng mà cũng cố gắng đi xin việc làm ; có nhiều chỗ người ta không nhận, 
thành thử cũng mong bà con Việt Nam thương tình và lo cho «homeless (SDF) » 
vậy, và Bolsa có những quần áo dư ở nhà cho tụi con quần áo với một hai cái 
mền để đắp đỡ, nên hiện tại giờ con cũng không có một cái mền , chỉ có một bộ 
đồ mặc trong người. Anh em ở đây cũng thảm, người nào cũng chỉ có một bộ đồ, 
có đứa thì có cái mền đắp ban đêm, còn nhiều đứa không có mền phải lấy mấy 
cái thùng giấy đậy lên cho nó đở lạnh qua đêm thôi. Sống bụi đời ở Bolsa cũng 
được mấy năm rồi. Nhưng mà hôm nay nghe tin chị Bích Ty (gì đó) đãi tụi em 
ăn phở, tụi em cũng cám ơn rất nhiều nên tụi em từ Bolsa đi bộ xuống đây để có 
ăn được một tô phở, tại tụi em nhớ từ lâu rồi chưa bao giờ được ăn một tô phở, 
nói chung cũng là 2 năm rồi chưa bao giờ được ăn một tô phở. Đây cũng là một 
cái dịp may tụi em xuống ở đây để ăn môt tô phở ». 

⸺ (Anh Quang Hải) : « Dạ, không, vì hôm nay đã đọc qua được sự thông báo 

trên báo « Người Việt », cô Đào Bích Ty tài trợ, đã đem lại một phần ăn tối, môt 
tô phở cho một số anh chị em vô gia cư, những người nghèo như chúng tôi để 
ấm lòng, cái điều ấy rất (là) thật quí. Trước là cám ơn cái lòng tốt  và lòng nhân 
hậu của cô Đào Bich Ty  mà cũng đem lại niềm vui rất là (có thể nói rất là) phấn 
khởi cho tôi hôm nay. Em bán báo, thì em cũng chạy lung tung để báo tin ; như 
em, một số anh chị em đã kéo đến đây ăn môt tô phở « một miếng khi đói bằng 
môt gói khi no... »... 

⸺ (Ông Lê văn Hảo, một người già neo đơn) : « Hôm nay tại nhà hàng Thanh 

Lịch, trên đường Brookhurst và Hazard, người Việt Nam có tổ chức một bữa ăn 
phở miễn phí ; tôi rất vui mừng tới đây, cái cô đó sẽ tới sau, tại vì tôi cũng là 
người lớn tuổi rồi, năm nay là 80 tuổi rồi thành ra cái lợi xuất không được bao 
nhiêu. Thành ra có những chỗ nào, nhất là người Việt Nam mà tổ chức cho ăn 
miễn phí thì tôi biết. Ở quận Cam này, tôi ở hai chục năm rồi, tôi biết, tôi thích 
đi ăn, còn những ngày khác thì ở nhà tự lo lấy, ăn chút chút vậy thôi ». 

⸺ (Bà Đào Bích Ty) : « Dạ thưa anh, thì thật sự ra phải nói là Bích Ty thích 

hoạt động xã hội từ bé, thành ra là Bích Ty thấy rằng những người mà thiếu may 



mắn hơn mình, bất cứ người nào cũng vậy, thiếu may mắn hơn mình thí là mình 
phải...họ cần sự giúp đỡ thì mình phải nên giúp đỡ mà nếu mà mình giúp đỡ 
nhiều quá thì mình không có khả năng nhiều, thưa anh, Bích Ty thấy rằng là nếu 
ở đây cúng chùa chiền,  nhà thờ này nọ, cứ mỗi một năm làm cho « homeless » 
và « thanksgiving » thưa anh, đó những dịp đó thì thỉnh thoảng Bích Ty cũng có 
nhúng tay vào làm này làm kia để giúp đở cho những người « homeless », 
nhưng tuy nhiên  sự việc riêng của mình, thực sự ra là Bích Ty chưa có làm, và 
Bích Ty đã quyết định làm môt cái việc này  với một cái nhu cầu mới là cái khả 
năng nhỏ bé của mình thôi ». 

⸺ (Người vô gia cư) : « Cám ơn các cô nhiều lắm » 

⸺ (Bà Bích Ty) : « Không, không có gì đâu ? Ăn đi nghen, lần sau đến ăn nữa 

nghe ». 

⸺ (Ngườ vô gia cư) : « Dạ, chắc chắn là có mặt rồi ». 
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