
 
 
 

Trịnh Trung - Hy vọng tiếp thị chất xám Việt Nam với thế giới (04/11/2009) 

Tôi quen biết ông đã khá lâu, cũng một đôi lần có ý định viết bài về người đàn ông là kiều bào Mỹ 

này nhưng rồi công việc cuốn tôi đi, gặp nhau ở Hà Nội, Trịnh Trung có vẻ rất phấn khởi vì những 

bước tiến mới trong công việc của ông ở Việt Nam. 

 

Ông Trịnh Trung 

Trịnh Trung mang đậm dáng vẻ của một người đàn ông Nam bộ: nói 

chuyện ào ào, thẳng thắn và cởi mở. Là một sinh viên luật khoa của Sài 

Gòn xưa, tốt nghiệp năm 1972, sau khi sang Mỹ định cư, trải qua nhiều 

nghề, đi lên từ công việc, cố vấn về vấn đề di dân và hướng nghiệp cho 

chính quyền tiểu bang Virginia, thấm thía nhiều lẽ đời, Trịnh Trung tâm 

sự: Giờ đây, chính sách của Nhà nước đối với kiều bào đã có nhiều đổi 

mới. Mình là người Việt Nam, nếu có điều kiện tại sao lại không tìm 

hướng về quê cha đất tổ? Nghĩ là làm, Trịnh Trung xách va li về nước tìm 

kiếm những cơ hội làm ăn mới. Ngày đầu tiên cách đây hơn 15 năm, 

không khỏi có những bỡ ngỡ, gian khổ. Ông thổ lộ: nói thực, hồi mới đầu 

gặp phải những rắc rối về thủ tục hành chính tôi cũng thấy nản. Nhưng 

giờ mọi việc đã khác xưa nhiều. Là một trong những người sáng lập ra 

Nhóm Tài nguyên Việt Nam (Vietnam Resource Group, LLC) và là giám 

đốc điều hành của nhóm này, ông đã từng làm cầu nối cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu 

sản phẩm, đặt mối quan hệ hợp tác, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ. Những năm tháng 

làm việc trong lĩnh vực di dân và hướng nghiệp khiến Trịnh Trung quan tâm nhiều hơn đến khâu 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đối với một đất nước đang phát triển và nhiều tiềm 

năng như ở quê hương Việt Nam.  

 

Nhiều năm tạo dựng và tìm đối tác, tháng 7 mới đây, Trịnh Trung đã cùng với đối tác Việt Nam là 

Công ty cổ phần hợp tác lao động quốc tế (LOD) đưa 5 sinh viên Hà Nội và 23 sinh viên của trường 

Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh sang Mỹ tập huấn nghiệp vụ và thực tập du lịch- khách sạn. Mới đây, 

Nhóm tài nguyên Việt Nam của ông cũng đã hợp tác với Đại học California, Long Beach (CSULB) 

và Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục xúc tiến xuất khẩu, Bộ Công thương thực hiện chương 

trình Huấn luyện kỹ năng kinh doanh ngắn hạn tại Hoa Kỳ, góp phần tăng khả năng quản trị kinh 

doanh và các kỹ năng chuyên môn cho các doanh nhân Việt Nam. Chương trình huấn luyện được 

gắn với chương trình tham quan tìm hiểu thị trường Hoa Kỳ và gặp gỡ các đối tác tiềm năng. Theo 

ông, trở ngại lớn nhất của doanh nhân Việt Nam (ở trong nước) là vấn đề văn hóa kinh doanh chứ 

không phải ngôn ngữ. Với thế hệ sinh viên Việt Nam đang theo học quản trị kinh doanh hiện nay 

cũng mới: được học những lý thuyết kinh điển mà thiếu thực hành. Vì thế, việc tham gia các khóa 

tập huấn ngắn hạn có thể là một cơ hội để họ có một tầm nhìn, một cách thức tiếp cận phương pháp 

quản lý tiên tiến, tạo dựng nghề nghiệp trong tương lai. “Đi một ngày đàng có thể học một sàng 

khôn”.  

 

Thật cảm động với tấm lòng của ông, với Nhóm tài nguyên Việt Nam. Thông qua các khóa tập huấn 

sẽ tiếp thị được chất xám Việt Nam ra thế giới.  

 

Hoàng Mai 

 

 

 
 

 

 



   
 

 

 

   

 

 

 


