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VN2020 - "sân chơi" của trí thức trẻ Việt Nam tại Singapore 

TTO - “VN2020 vừa hoàn tất dự án chuyển 500.000 quyển sách được mua từ nhà xuất bản Wiley ở 

New York cho Đại học Quốc tế tại TP.HCM. Đại học Quốc tế dự định sẽ chuyển phần lớn số sách 

này lại cho hơn 200 trường đại học và cao đẳng trong nước".  

"Đây là một dự án rất khó khăn, kéo dài gần một năm trời. Tôi rất vui mừng là dự án vừa hoàn thành mỹ 

mãn vào đầu tháng 5”, ông Võ Tá Hân, người sáng lập VN2020 - “sân chơi” của giới trí thức, chuyên gia 

trẻ VN tại Singapore - nói với Tuổi Trẻ. 

 

Sách được chuyển về trường ĐH Quốc tế TP.HCM 

* Là chuyên gia tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp, nhưng ông không chỉ hoạt động 
trên lĩnh vực kinh tế mà còn là quan tâm đến các hoạt động giáo dục ở VN, dù đã định cư ở 
Singapare được hơn 30 năm. Vậy ông nhận xét thế nào về sinh viên - học sinh VN? 

- Một người bạn cao cấp trong ngành giáo dục của chính phủ Singapore nói với tôi rằng họ đi nhiều nơi 

trên đất nước VN để tuyển học sinh giỏi mà trao học bổng, họ kết luận: "Học sinh -sinh viên VN giỏi quá, 

chúng tôi phải “chớp lấy” ngay các em này trước khi các nước khác qua giành lấy”.  

Đó là ở VN, còn ở Singapore, hiện tại có khoảng 10.000 HS-SV Việt Nam. Thật ra có không ít em được 

bố mẹ đưa tiền qua cho chi tiêu, không chịu học hành; song có những em cực kỳ giỏi. Những em giỏi hầu 

hết học ở các trường nổi tiếng của Singapore như Đại học quốc gia (NUS), Đại học kỹ thuật Nangyang 

(NTU), Đại học quản lý (SMU).  

Những trường tôi vừa kể không phải cứ có tiền là vào học được. Đã tốt nghiệp đại học ở Singapore, sau 

này các em có thể sang nước khác như Anh, Mỹ, Úc... để học tiếp vì bằng cử nhân ở Singapore được 

đánh giá rất cao. 
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* Điều gì khiến ông nảy ra ý định sáng lập VN2020 vào năm 2007, 
được xem là một trong những “sân chơi” của giới trí thức, chuyên 
gia trẻ VN tại Singapore? 

- Tôi lập VN2020 để các em có cơ hội phát triển khả năng lãnh đạo và giúp 

đỡ HS-SV Việt Nam đang học tập tại Singapore. Hiện nay nhóm chỉ mời 

thành phần ban lãnh đạo của các hội HS-SV Việt Nam tại các trường 

NUS, NTU, SMU và các chuyên viên Việt Nam đang làm việc tại 

Singapore tham gia.  

Lúc ban đầu, ở VN2020, cứ một thành viên (“mentor”) phải phụ trách trực 

tiếp giúp đỡ 5 em sinh viên (“mentees”) từ việc hướng dẫn học hành, tìm 

việc tập sự và chính thức. Nay thì VN2020 chủ trương để các em sinh viên 

tự chủ động tổ chức các hoạt động tại các trường mình.  

Các em thường tổ chức những chương trình hội thảo và các thành viên 

VN2020 tham dự với tư cách giảng viên/thuyết trình viên giúp hướng dẫn 

các em sinh viên chọn ngành học, chọn hướng đi trong tương lai, viết 

resume, tập dượt phỏng vấn, giúp tìm việc làm, giới thiệu học bổng, giới 

thiệu cơ hội tiếp tục du học tại các nước khác… Như thế để các em tập 

làm việc chung, để va chạm với đời, để biết khó khăn, để tự trưởng thành 

chứ không còn được “cầm tay chỉ việc” nữa. 

* Theo ông, hoạt động nào của VN2020 được xem là hiệu quả nhất? 

-  Tôi muốn nhắc đến trường hợp của anh Trần Đăng Khoa, trưởng gia đình “Khởi nghiệp” của VN2020 

đã cùng 10 thành viên VN2020 thành lập công ty TGM và tổ chức các khóa đào tạo “Vươn tới thành 

công” ở Việt Nam. Khoa và các bạn ước mơ là sẽ giúp đào tạo tốt cho 1 triệu học sinh ở Việt Nam trong 

vòng 10 năm. Tôi nghĩ rằng những thành quả của VN2020 không thể đánh giá từ những hoạt động trong 

mấy năm ngắn ngủi vừa qua, mà sẽ tiềm tàng đơm hoa kết trái trong nhiều năm tới… 

 

Ông Võ Tá Hân 

VN2020 chủ trương mời cựu thành viên Ban chấp hành các hội sinh viên Việt Nam tại 3 đại học lớn ở 

Singapore như tôi đã nói là NUS, NTU và SMU tham gia điều hành VN2020. Các thành viên Ban chấp 

hành này đều là những người có tinh thần phục vụ cộng đồng và khả năng lãnh đạo rất cao, lại sẵn có 

mối quan hệ với hầu hết các sinh viên trong trường. Nhưng nhiệm kỳ của họ chỉ có 1 năm mà thôi.   

Chỉ với một số thành viên Ban chấp hành tương đối nhỏ, VN2020 có thể huy động được một lực lượng tài 

năng sinh viên và chuyên gia trẻ rất đông ở Singapore. 

“Không như thế hệ chúng tôi 

, giới trẻ Việt Nam ngày nay 

hết sức may mắn vì đang 

được sống trong thời bình. 

Những gì khó khăn, người đi 

trước đã trả giá và trải qua 

hết. Giờ là lúc đất nước yên 

bình, đối với những người 

muốn lập cơ nghiệp thì đây 

là cơ hội hiếm có.  

Cả thế giới đều nhìn vào 

chúng ta với nhiều thiện cảm 

và hy vọng, thế nhưng nắm 

trong tay cơ hội mà nhiều 

khi chính chúng ta lại… 

không thấy, tiếc lắm!”. 

Ông Võ Tá Hân 



VN2020 cũng vừa mở thêm một nhánh mới gồm các em học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại các 

trường trung học Singapore qua các chương trình học bổng A Star và ASEAN. Nhánh VN2020 ở châu Âu 

cũng đã hình thành tại Thụy Sĩ (http://vietnam2020.org/).  

Những bạn trẻ VN, mỗi người đều có một con đường học vấn, sự nghiệp riêng để đeo đuổi, thường ghé 

vào cái “quán” nhỏ này nghỉ chân trong chốc lát, cùng đưa vai gánh vác vài công việc, vui đùa với bạn bè 

một thời gian để rồi lại chia tay, tiếp tục cuộc hành trình của đời mình. Người này trở về nước hoặc 

chuyển sang nước khác làm việc, người kia lại tiếp tục du học tại các 

nước khác… 

* Gắn bó và hoạt động hiệu quả ở Singapore, nhưng VN2020 sẽ giúp gì cho các công 
ty trong nước, thưa ông?  

- Trước đây, các công ty chúng ta chỉ ở trong nước để đón các công ty 

nước ngoài vào làm ăn. Ngày nay thì doanh nghiệp Việt Nam đã trưởng 

thành và bắt đầu nắm thế chủ động, vươn ra nước ngoài để mở rộng thị 

trường. Khi ấy họ cần phải cử người ra nước ngoài làm đại diện. 

Đưa một nhân viên trong nước qua Singapore chẳng hạn, là một điều tốn 

kém, một phần cũng vì cần mất nhiều thời gian để họ “quen nước, quan 

cái”. Chi bằng các công ty nên kết hợp với các em đã học và sống nhiều 

năm tại đây, mời các em tư vấn, tham gia như một người đai diện bán 

chính thức ở Singapore ngay trong lúc các em đang làm việc tại đây. Cần 

tìm hiểu vấn đề gì, từ kỹ thuật mới, từ các thông tin kinh doanh… thì 

những người đại diện trẻ này sẽ… chạy việc cho.  

Tất cả các em này được giáo dục đàng hoàng, giỏi nghề, tiếng Anh thông 

thạo… Một ngày nào đó, cần thì thuê các em, thế là có thể sử dụng các 

em này ngay. Đây là một lực lượng “nội công kinh tế” cho các công ty 

trong nước mà lâu nay các vị chủ doanh nghiệp chưa biết tận dụng khai 

thác.  

 

Ông Hân và câu lạc bộ Guitar của VN2020 

* Những dự tính đ ng g p mới của ông và của VN2020 trong thời gian tới? 

- Thực sự thì chúng tôi cũng không có những chương trình gì lớn lao ngoài cái mục đích nhỏ bé là cố 
gắng tạo điều kiện giúp đỡ các em sinh viên và chuyên viên Việt Nam ở Singapore. Tùy thuộc vào vấn đề 
nhân sự, nếu may mắn có được những em có khả năng lãnh đạo và đầy nhiệt huyết tham gia thì chính họ 
sẽ là những người lèo lái VN2020 trong tương lai.  

ĐOAN TRANG thực hiện 

Ông Võ Tá Hân là cử nhân 

và Thạc sĩ Massachusetts 

Institute of Technology (thủ 

khoa MIT Sloan School of 

Management 1972); nguyên 

chuyên gia ngân hàng quốc 

tế, Tổng Giám đốc 

Singapore Finance Ltd, 

thành viên HĐQT Học viện 

Quản lý Singapore & Đại 

học SIM, Chủ tịch Hiệp hội 

Doanh nghiệp Singapore-

Canada; hiện là thành viên 

HĐQT tập đoàn bất động 

sản & khách sạn City 

Developments Ltd… 
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Tiến sĩ Võ Tá Hân (trái) trao sách cho đại diện 
các trường tại ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM - 

Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ với bạn bè qua: 

Gửi phản hồi Gửi cho bạn bè In

Yêu chồng của bạn

Một nửa của thế giới

Tòa án có quyền tự thu thập chứng cứ?

Phố núi Bandung

Quăng tiền vào... sọt rác

Mong manh đời & tù 

Văn phòng hôn nhân

Call Center: Không thiếu việc làm

Tết cổ truyền với cầu thủ nhập tịch

“Hòn đảo bơi” của người giàu

Tìm kiếm

Các chuyên mục

Trang chủ

Nhân vật

Văn hóa - Nghệ thuật

Toàn cảnh

Sức khỏe - Ẩm thực - Du lịch

Xe - Thế giới số

Tư liệu

Thú chơi - Thể thao

Tin đã đưa 

Yêu chồng của bạn
(02/02/2010)

Một nửa của thế giới
(02/02/2010)

Tòa án có quyền tự thu thập chứng 
cứ?
(02/02/2010)

Phố núi Bandung
(01/02/2010)

Quăng tiền vào... sọt rác
(01/02/2010)

Mong manh đời & tù 
(01/02/2010)

Văn phòng hôn nhân
(01/02/2010)

Call Center: Không thiếu việc làm
(01/02/2010)

Tết cổ truyền với cầu thủ nhập tịch
(30/01/2010)

“Hòn đảo bơi” của người giàu
(30/01/2010)

Họ luôn sống hết mình và nghĩ ra nhiều cách để biến cuộc sống thành những gam màu sôi nổi

Đường đến thành công   

 

Người đi khắp thế giới xin sách  

Không chỉ là nhà soạn nhạc tài ba, tiến sĩ Võ Tá Hân còn được thế giới biết đến như 
một chuyên gia cao cấp về tư vấn tài chính. Nhưng ít ai biết rằng, trong suốt 20 năm 
qua, ông còn thầm lặng đi khắp thế giới tìm kiếm hàng triệu cuốn sách gửi về VN. 

100 bức thư xin sách 

Năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng thanh niên Võ Tá Hân may mắn được nhận 
học bổng sang Mỹ du học. Tốt nghiệp đại học, một năm sau Võ Tá Hân lại tiếp tục 
lấy bằng thạc sĩ tại Viện công nghệ Massachusetts với luận án: Khu chế xuất và VN 
sau chiến tranh.  

Từ Mỹ tới Canada, cơ duyên đưa ông vào làm việc tại Ngân hàng Montreal, bắt đầu 
một sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Từ Montreal tới Toronto, sang 
Manila (Philippines) rồi ông chọn Singapore là chốn dừng chân cuối cùng. Tại đây, 
ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như tổng giám đốc một công ty bất động sản, 
giám đốc điều hành một tập đoàn khách sạn, điều hành một ngân hàng tài chính… 

Tất cả những thành công trong công việc, các mối quan hệ được thiết lập trước đó đã giúp ông Hân rất nhiều khi bắt tay vào hành 
trình tìm cách giúp đỡ VN sau này.

Với tư cách là Chủ tịch Hội doanh nhân Canada tại Singapore, năm 2008 ông trở về VN lần đầu tiên. Chuyến đi để lại trong ông 
nhiều ấn tượng mạnh mẽ về một VN đang phát triển… Trong rất nhiều con đường thì việc chuyển sách về VN được ông xem là một 
lựa chọn để giúp đất nước phát triển nhanh nhất. 

Từ tâm niệm đó, ông bắt tay vào việc soạn thảo 100 bức thư rồi gửi đi khắp nơi. Trong thư có ghi rõ mỗi loại sách xin thành 2 bản, 
một cho Viện kinh tế Hà Nội và một cho Viện kinh tế TP.HCM. “Nhận được 1.500 cuốn sách trong tay tôi mừng khôn tả, nhưng nhìn 
số sách ấy xếp chưa đầy một bức tường để chụp tấm ảnh kỷ niệm thì tôi lại thấy đó chỉ là chút muối bỏ biển”, ông Hân tâm sự. 

Hành trình đưa kiến thức về nước

Trong một lần đi tham quan sách của NXB Prentice-Hall tại Singapore, ông Hân phát hiện một “núi” sách nằm ngổn ngang. Đau xót 
khi thấy số sách mới tinh với nhiều thể loại đang đứng trước nguy cơ bị bỏ phí, ông bỏ ra nhiều công sức để thuyết phục được mua 
lại loạt sách ấy theo giá… giấy vụn. Chẳng hạn, một quyển sách y khoa giá 250 USD thì ông mua lại với giá chỉ 3 USD! Có sách rồi, 
nhưng để đưa được chúng về nước cũng không ít khó khăn. Ông hợp tác với Fahasa đều đặn chuyển sách về, đến năm 1996 thì số 
sách chuyển về được khoảng nửa triệu cuốn. 

Năm 2007, sau khi thành lập nhóm Vietnam2020 (Tổ chức trí thức Việt kiều tại Singapore), việc vận chuyển sách về VN được tổ 
chức thường xuyên hơn. Với sự giúp đỡ của các thành viên Vietnam2020, 18.000 quyển sách được chuyển về thư viện Tạ Quang 
Bửu thuộc trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Gần đây nhất, tổ chức này hỗ trợ thành lập thư viện sách tiếng Anh chuyên ngành tại 
trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) với hơn 20.000 quyển. Cũng thông qua trường ĐH Quốc tế, hơn 20.000 quyển đã được 
chuyển tới các trường ĐH-CĐ và THPT trong cả nước. Ông Hân cho biết phần lớn trong hơn 40.000 quyển sách này được NXB 
World Scientific Publishing và trường CĐ Kỹ thuật Temasek (Singapore) tặng.  

Sắp tới đây, nửa triệu quyển sách của NXB Wiley được bán cho trường ĐH Quốc tế với giá rẻ đặc biệt sẽ tiếp tục được chuyển về từ 
New York. Thông tin này chúng tôi biết lúc trò chuyện với ông cách nhau nửa vòng trái đất qua internet, khi ông Hân đang trên đường 
sang Mỹ để xúc tiến cho việc chuyển số sách này về VN. Ông tâm niệm: “Sách chính là kiến thức. Tôi mong mỏi với số sách được 
chuyển về sẽ giúp được thật nhiều cho học sinh, sinh viên VN. Chỉ thế thôi là đủ!”.

Hà Ánh
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Ông Võ Tá Hân tặng sách cho các trường ĐH, THPT ngày 15-10.

(PL)- 40.000 cuốn sách quý đã về đến Việt 
Nam từ nỗ lực của một Việt kiều, một tâm 
hồn nghệ sĩ.

Người đưa sách qua biển lớn

Giữa tháng 10-
2009, thư viện 
Trường đại học 

(ĐH) Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) tiếp nhận gần 40.000 
bản sách các chuyên ngành bằng tiếng Anh (trị giá gần hai triệu 
USD) do tổ chức Vietnam 2020, một tổ chức tập hợp các trí thức Việt 
kiều tại Singapore, trao tặng. 

Đây là lượng sách bằng tiếng nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay 
mà thư viện một trường ĐH Việt Nam được tiếp nhận. Một phần số 
sách này được chia cho một số thư viện các trường ĐH, cao đẳng và 
trung học phổ thông khác trong cả nước. Để có được những lô sách 
nước ngoài quý hiếm trên, không thể quên công sức của ông Võ Tá 
Hân, Việt kiều Singapore, người sáng lập tổ chức Vietnam 2020. 

Phải làm gì cho quê hương 

Năm 1988, lần đầu về thăm Việt Nam, ông Hân cảm thấy sốc khi Việt Nam chỉ cách Singapore 1,5 giờ đường bay mà sao đất nước 
người ta khác biệt với mình nhiều quá. “Khi quay lại Singapore, tôi vẫn bần thần, cứ nghĩ đến quê hương là tôi muốn rơi nước mắt. 
Phải làm gì cho quê hương từ sức lực của mình, tôi tự hỏi” - ông nhớ lại. Và ý tưởng tìm cách chuyển thật nhiều sách hay về Việt 
Nam bắt đầu từ đó. 

Ông Võ Tá Hân kể: “Sách ở nước ngoài khá đắt nên tôi ngồi viết 100 lá thư gửi cho các nhà xuất bản ở Mỹ, Canada, bạn bè quốc 
tế. Lần đầu, tôi nhận được 1.500 quyển sách. Tuy ít nhưng tôi mừng lắm và chuyển ngay về Việt Nam”. 

Để có nhiều sách, ông trở thành bạn chơi golf thân thiết với giám đốc Nhà xuất bản Prentice Hall (ở Mỹ). Nhà xuất bản này có 
lượng sách bán dư ở châu Á rất lớn nhưng bị hủy hết để không phá giá thị trường. Ông tìm cách thuyết phục nhà xuất bản bán lại 
với giá rẻ. Hàng tấn sách về chuyên ngành kỹ thuật, y khoa, luật, quản trị kinh doanh, giáo dục... được mua với giá 1-2 USD/cuốn 
(giá bán trên thị trường là vài chục đến vài trăm USD) được đóng gói chuyển về Việt Nam. 

Đường đi của nửa triệu cuốn sách 

Thời điểm ấy, Singapore vẫn chưa thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam nên xuất những container sách khỏi Singapore là việc 
không dễ. Ông lại nghĩ cách khai sách là giấy vụn để được chuyển đi, có khi mất đến sáu tháng mà sách vẫn chưa đến nơi... Khó 
khăn vậy nhưng đến nay ông Hân đã chuyển được trên nửa triệu cuốn sách về Việt Nam. Sau này ông Hân còn nhờ chuyển sách 
qua Fahasa và Viện Kinh tế TP.HCM để chuyển lại cho các đơn vị kinh tế, trường ĐH trong nước. 

Nguồn sách quý ở nước ngoài do ông Hân gửi về tặng và bán rẻ tại quê nhà đã giúp nhiều người mở rộng vốn kiến thức. Ông Hân 
đã nhận được một bức thư dài, cảm động kể rằng ngày đó, tác giả bức thư không có tiền, đành mượn của vợ chiếc nhẫn cưới để 
mua sách. Sau này nhờ sách của ông Hân người đó làm ra tiền và mua lại cho vợ ba chiếc nhẫn. 

12 năm sau, tình cờ gặp nhau ông Hân mới biết người này là một giáo sư đang giảng dạy tại Trường ĐH Bách khoa. Một người 
khác cũng viết thư khoe rằng nhờ tiếp cận được nguồn sách quý ông Hân gửi về cho Viện Kinh tế TP.HCM mà nay đã hoàn tất học 
vị tiến sĩ. 

Mong lớp trẻ đứng trên vai kiến thức 

Từ những năm đầu thập niên 1990, không ít người trong nước biết đến ông Hân qua những bài báo viết về kinh tế và cung cách 
hoạt động doanh nghiệp. Những thông tin đầu tiên của ông được đăng tải trên các tờ báo kinh tế Việt Nam là về loại hình hoạt động 
khu chế xuất. 

Ông đã đưa ra những phân tích, nhận định vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam lúc ấy. Ông cho rằng Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở 
quy mô một khu công nghiệp mà có thể mở rộng ra thành một “thành phố chế xuất”, hoặc một “quốc gia chế xuất”, khai thông các 
luật lệ cho đầu tư và xuất khẩu. 

Trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn thời điểm ấy còn xuất hiện những bài viết dưới dạng thư gửi từ Singapore của ông Hân với bút 
danh Thái Bình, gợi mở nhiều hướng nhìn kinh tế sắc sảo và đầy tâm huyết. 

Ông Hân tự nhận mình là người may mắn được đi nhiều nơi trên thế giới để mở rộng tầm nhìn. Ông muốn chia sẻ chút may mắn 
đó bằng việc mang sách về để nhiều người trong nước có điều kiện tiếp cận. Bây giờ đã ngoài 60 tuổi, thỉnh thoảng khi có những lô 
sách hay, ông mới tiện dịp về thăm Việt Nam. 

Ông chỉ mong đóng góp thêm phần nào để lớp trẻ đứng trên vai kiến thức sách vở “bởi tất cả kiến thức nhân loại đều nằm trong 
sách”. “Vietnam 2020 được chúng tôi xem như một quán trọ bên đường để những trí thức trẻ du học từ khắp nơi trên thế giới ghé 
vào, kết nối, góp sức mình giúp quê hương” - ông tâm sự. 

Một tâm hồn nghệ sĩ 
Năm 1968, ông Võ Tá Hân nhận học bổng du học tại Viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) của Mỹ và hoàn tất chương trình thạc sĩ 
quản trị kinh doanh với đề tài “Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh”. Từ năm 1974, ông trở thành chuyên gia ngân hàng 
quốc tế và tài trợ cho dự án của Bank of Montreal (Canada). 
Năm 1986, ông về làm việc cho Tập đoàn Hong Leong, tập đoàn thương mại tư nhân lớn nhất Singapore, giữ những chức vụ 
cao cấp nhất trong các công ty bất động sản, đầu tư, khách sạn của tập đoàn này. Hiện ông là cố vấn cao cấp của Ngân hàng 
Thụy Sĩ UBS AG tại Singapore. 
Trong tâm hồn một chuyên gia tài chính, ngân hàng... còn ẩn chứa một tâm hồn nghệ sĩ. Ông chính là tác giả bài hát Rất Huế và 
từng viết, soạn nhiều đĩa CD cho đàn piano và guitar cổ điển.
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TP.HCM:

Đại học Quốc tế tiếp nhận 40.000 bản sách tiếng Anh
Sáng 15.10, thư viện trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM đã tiếp nhận 36.500 bản sách (gần 6.800 đầu sách) chuyên ngành tiếng 
Anh do nhóm dự án “Sách cho Việt Nam” của tổ chức Vietnam 2020 – một tổ chức tập hợp các trí thức Việt kiều tại Singapore, bàn giao. Số sách 
bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu về khoa học cơ bản, khoa học về sự sống, y sinh, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, giáo dục và các ấn phẩm 
của các tác giả được trao giải Nobel trên thế giới.

Đây là số lượng sách hiện đại bằng tiếng nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay mà thư viện của một trường đại học Việt Nam được tiếp nhận. TS 
Hồ Thanh Phong – hiệu trưởng trường đại học Quốc tế cho biết, khoảng 1/3 số sách trên sẽ được chia cho một số thư viện của các trường đại học, 
cao đẳng và trung học phổ thông khác trong cả nước.

Cùng ngày, trường đại học Quốc tế TP.HCM đã ký thoả thuận với nhà xuất bản John Wiley & Sons Inc (Mỹ) mua hơn 470.000 bản sách chuyên 
ngành tiếng Anh trong thời gian tới với giá rẻ.

Diệu Thuỳ

Giấy phép số 41/GP-BC của Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 14/4/2005 
Tổng Biên tập: Đặng Tâm Chánh  
25 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM. Điện thoại: (08) 39305473, 39305474 - Fax: (08) 39305470 - Email: sgtt@sgtt.com.vn 
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Gửi tri thức về quê hương   
 

  

  04/04/2009 22:53 

Không chỉ tạo một mái nhà chung cho người Việt xa xứ và bắc cầu 
nối về quê nhà, tập hợp trí thức Việt tại Singapore, nhóm Vietnam 
2020, cũng đang chuyển về quê hương hàng chục ngàn cuốn sách 
khoa học, sách giáo khoa có giá trị đối với sinh viên và những người 
làm công tác khoa học. World Scientific, nhà xuất bản sách khoa học 
nổi tiếng của Singapore, thông qua nhóm đã tặng Việt Nam hơn 
30.000 đầu sách.  

Theo cam kết giữa Vietnam 2020 và World Scientific, sách chuyển về 
Việt Nam không được sử dụng cho mục đích thương mại mà chuyển 
vào thư viện mang tên Vietnam 2020 tại trường Đại học Quốc tế 
TP.HCM (IU). Với lợi thế giảng dạy toàn bộ chương trình bằng tiếng 
Anh, IU được ưu tiên sử dụng phần lớn sách tặng. Trần Đức Vĩ, phụ 

trách dự án “Sách cho Việt Nam” (Books4Vietnam) của nhóm, cho biết: “Nhóm đang lên kế hoạch về Việt Nam trong 
tháng 5 tới, gặp gỡ các trường đại học  để giới thiệu các đầu sách và cùng nhau chia sẻ nguồn tư liệu quý này”. 
Trong số sách từ World Scientific, có cả sách của Joergen Oerstroem Moeller, cựu Đại sứ Đan Mạch tại Singapore có 
vợ là một người Việt. Hiện tại ông Moeller đã nghỉ hưu và định cư tại Singapore. Ông thỉnh giảng các môn kinh tế và 
chính trị tại các trường đại học của Singapore và Đan Mạch, và là thành viên của nhiều tổ chức học thuật của hai 
nước. 

Chung tay với Vietnam 2020, Văn phòng Singapore của tập đoàn vận tải Gemadept đã giúp chuyển miễn phí sách về 
Việt Nam. Đã có hai đợt chuyển sách trong tháng 2 (12.000 cuốn) và tháng 3 (gần 20.000 cuốn). Ông Võ Tá Hân, 
người sáng lập nhóm, cũng cho biết trường Cao đẳng nghề Temasek Polytechnic vừa tặng thêm 8.000 cuốn sách 
giáo khoa và tham khảo. Nhóm đang đợi có thêm sách đủ đóng một container thì chuyển tiếp đợt 3. 

Thục Minh (VP Singapore) 

Các thành viên Vietnam 2020 chuyển 
sách vào container của Gemadept - Ảnh: 

Võ Tá Hân 
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