
 

Người Việt đầu tiên được Thị trưởng Chicago tiếp kiến và tham khảo ý kiến

Bản tin ngày: 20/07/2012   Website: Everything Meaning To You 

Tuần qua, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã được Thị trưởng Chicago tiếp kiến 
tại Toà Thị chính Thành phố Chicago ngày 10-07-2012. Huynh Trưởng là 
người Việt đầu tiên được Thị trưởng Rahm Emanuel mời tham khảo ý kiến 
kể từ lúc Ông tuyên thệ nhậm chức thị trưởng.  
 
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Liên Hội Á Kiều Chicago, Tiến 
sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã hướng dẫn một phái đoàn gồm 16 đại diện cộng 
đồng đến họp với Thị trưởng Rahm Emanuel để thảo luận về sự hợp tác 
song phương giữa Chính phủ Thành phố Chicago với các tổ chức giáo dục 
và xã hội của cộng đồng cùng các cơ sở thương mại và kinh doanh của 
người Việt, người Nhật, Đại Hàn, Thái Lan, Trung Hoa, Ấn Độ, Nam Dương 
và Phi Luật Tân trong vùng Chicago. 
 

Tháp tùng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh là Luật sư Aurora Austriaco, Chủ tịch Luật sư đoàn Chicago; Bác sĩ Tariq K. 
Butt, Giảng sư Đại học Y khoa Chicago; Ông Paul Park, Tổng Giám đốc Hệ thống Ngân hàng Foster Banks Chicago; 
Bà Megan Nakano, Giám đốc Chương trình Tài trợ Kinh doanh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ; Ông Rashid 
Chaudary, Chủ tịch Công ty Raani Corporation; Kỹ sư Raj Mago, Quản đốc Công ty Navistar Inc.; Luật sư Poxie 
Xunsai, Quản lý Công ty IBM Corporation; Bs. Nguyễn Xuân Ngọc Mai, Bác sĩ Nội trú Bệnh viện Mt. Sinai Chicago; 
Ông Chun Wah Chan, Chủ tịch Công ty Pioneer Group of Companies, cùng các đại diện Á kiều khác. 
 

 
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Liên Hội Á Kiều Chicago, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã 
hướng dẫn một phái đoàn gồm 16 đại diện cộng đồng đến họp với Thị trưởng Rahm Emanuel để thảo 
luận về sự hợp tác song phương giữa Chính phủ Thành phố Chicago và Cộng đồng Á kiều.

 
Trong diễn từ chào mừng, Ông Thị trưởng Emanuel đã ngỏ lời cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu và phái đoàn đã 
đến tham dự buổi tiếp tân và trao đổi ý kiến đóng góp xây dựng cho thành phố Chicago và cộng đồng Á kiều. Ông 
hy vọng đây là chương trình hợp tác song phương có tích cách lâu bền trong đó Thành phố Chicgo và Cộng đồng Á 
kiều đều là thành viên trong cùng những dự án văn hoá/giáo dục và kinh tế nhằm mang lại phúc lợi cho cả thành 
phố cũng như cho cộng đồng, tạo thêm công ăn việc làm cho mọi cư dân trong thành phố đã được nhận biệt danh 
là “Hồ Ly Vọng tại vùng Trung Mỹ” - “Hollywood in the Midwest.” Thị trưởng Rahm Emanuel ước mong Thành phố 
Chicago là nơi mà mọi cư dân trưởng thành đều có công ăn việc làm và mỗi gia đình có đời sống khoẻ mạnh và 
hạnh phúc. 
 
Trong phần đáp từ, Giáo sư Nguyễn Trung Hiếu đã cám ơn Ông Thị trưởng đã dành thời giờ tiếp đón và hội họp với 
phái đoàn Á kiều cũng như lắng nghe những đề nghị của quý đại diện các cộng đồng phát biểu về những dự án mà 
họ nghĩ rằng sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người, tạo dựng sự sung mãn và phước hạnh cho nhiều gia 
đình sinh sống trong Thành phố Chicago. Huynh Trưởng Nghĩa Sinh cũng ca ngợi ý tưởng và những nỗ lực hoạt 
động của Ông Thị trưởng trong chiều hướng biến “Chicago trở thành một một thành phố thân thiện đối với di dân 
nhất thế giới.” - “We applaud and appreciate Mayor Emmanuel's vision and efforts to make Chicago the most 
immigrant-friendly city in the world.” 
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Ông Thị trưởng Emanuel đã ngỏ lời cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu và phái đoàn đã đến tham dự 
buổi tiếp tân và trao đổi ý kiến đóng góp xây dựng cho Thành phố Chicago và Cộng đồng Á kiều. Ông 
hy vọng đây là chương trình hợp tác song phương có tích cách lâu bền nhằm mang lại phúc lợi cho cả 
thành phố đã được nhận biệt danh là “Hồ Ly Vọng tại vùng Trung Mỹ” - “Hollywood in the Midwest.”

 
Một số dự án tiêu biểu được đệ trình gồm có: 
 

* Tháp Á Châu tại Chicago (Chicago’s Asian Tower) 
 
* Chương trình Trao đổi Văn hoá/Giáo dục Chicago (Chicago’s Cultural/Educational Exchange Program) 
 
* Làng Văn hoá và Du lịch Á châu tại Chicago (Chicago’s Asian Village for Culture & Tourism Development) 
 
* Các thành phố thân hữu Á châu tại Chicago (Chicago’s Sister Cities) 
 
* Các dự án Thương mại và Kinh doanh tại Chicago (Chicago’s Business & Investment Initiatives) 

 
Được biết Liên Hội Á Kiều Chicago (Asian American Coalition of Chicago-AACC) được thành lập và hoạt động liên 
tục trong 30 năm qua. Là một sáng lập viên của AACC, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã giới thiệu một phương pháp 
lãnh đạo mới mang tên là “Luân phiên Lãnh đạo” - “Rotating Leadership.” Các cộng đồng Á kiều đã luân phiên lãnh 
đạo AACC liên tục trong 30 năm qua mà không gặp khủng hoảng về lãnh đạo, khủng hoảng tài chính và khủng 
hoảng hợp tác huynh đệ phần lớn là nhờ áp dụng phương pháp “Luân phiên Lãnh đạo” - “Rotating Leadership” mà 
Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu gọi tắt là Nguyên tắc Lãnh đạo 3 R’s” - “The 3 R’s Leadership Principles” như sau: 
 

* Luân phiên Lãnh đạo với tinh thần Trách nhiệm (Responsible rotating leadership) 
 
* Hợp tác trong Hoà ái với tinh thần Tôn trọng (Respectful partnership in harmony) 
 
* Hiệp nhất trong Đa diện với tinh thần Đáp ứng (Responsive unity in diversity) 
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Tháp tùng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh là Luật sư Aurora Austriaco, Bác sĩ Tariq Butt, Ông Paul Park, Bà 
Megan Nakano, Ông Rashid Chaudary, Kỹ sư Raj Mago, Luật sư Poxie Xunsai, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngọc 
Mai, Ông Chun Wah Chan, cùng các đại diện Á kiều khác.

 
Khi được hỏi cảm tưởng của mình về buổi tiếp tân của Thị trưởng, Luật sư Aurora Austriaco, Chủ tịch Luật sư đoàn 
Chicago phát biểu: “Tôi rất vinh hạnh được tham dự buổi tiếp tân của Thị Trưởng chung với Tiến sĩ Hiếu và các 
đồng liêu của tôi trong Hội đồng Quản trị của Liên Hội Á Kiều Chicago.” Bác sĩ Tariq Butt, Giảng sư Y khoa, nói: 
“Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi và cho gia đình tôi khi nghe Thị trưởng nói về giá trị của mỗi cá nhân và của 
từng gia đình trong chương trình xây dựng một thành phố nhân bản.” 
 

Đoàn Nhân Ái 

In ngày: 21/07/2012
Website: Everything Meaning To You
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