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Nguồn lực kiều bào - Kỳ 7: Quang điện tử 'made in VN'
Nhiều năm vất vả để xây dựng sự nghiệp vững vàng tại Canada nhưng TS Nguyễn
Thanh Mỹ vẫn quyết định quay về Trà Vinh - nơi ông sinh ra và lớn lên - để thành lập
Công ty hóa chất Mỹ Lan vào năm 2003 với vốn đầu tư 1 triệu USD (tiền thân của Công
ty cổ phần Mỹ Lan và sau này là Tập đoàn Mỹ Lan).

TS Nguyễn Thanh Mỹ (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada - David Denive tham
quan hoạt động của tập đoàn trong tháng 1.2015 - Ảnh: Tập đoàn Mỹ Lan cung cấp
Công ty đã tạo ra những sản phẩm công nghệ cao lần đầu tiên có mặt tại VN. Đây
cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại VN sản xuất vật liệu quang điện tử.
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Ông cho rằng VN có nguồn lao động dồi dào nhưng chưa được phát triển đúng mức.
Trong khi đó nhu cầu phát triển công nghệ hóa học, nhu cầu ngành in ở VN rất lớn,
nhưng tất cả vẫn còn thiếu công nghệ. Chính vì lẽ đó, ông đã quyết định mang những
bằng sáng chế công nghệ cao về bản in offset đạt được ở Canada, có giá trị hàng
ngàn tỉ đồng, trở về quê hương. Những dự án mà ông đang điều hành cũng đã ứng
dụng, lần lượt cung ứng ra thị trường những sản phẩm có giá trị cao và lần đầu tiên có
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mặt tại VN như các loại hóa chất tinh khiết dùng trong lĩnh vực tráng phủ, in ấn, chống
giả - bảo mật. Đặc biệt, các loại màng mỏng chất dẻo đơn lớp, đa lớp dùng trong lĩnh
vực gói bao bì thực phẩm, dược phẩm, y tế; màng phát sáng, màng phim trang trí theo
công nghệ quang điện tử là sản phẩm được độc quyền sản xuất bởi Tập đoàn Mỹ Lan.
Trên 70% sản phẩm của tập đoàn dành để xuất khẩu và còn lại cung ứng cho thị
trường trong nước.
“Thực tế chứng minh rằng, không có quốc gia
nào là cường quốc kinh tế mà không có nền kinh
tế công nghệ cao. Trí tuệ của người VN không
thua kém với bất kỳ nước nào nếu chúng ta biết
sử dụng và phát triển đúng cách”, TS Nguyễn
Thanh Mỹ nhấn mạnh.
Không ngại thách thức

Tính đến hết năm 2014, Tập đoàn
Mỹ Lan đã đầu tư tại Trà Vinh 4 dự
án với tổng vốn khoảng 30 triệu
USD. Doanh thu phát triển ổn định
qua các năm và ước tính năm 2014
đạt gần 500 tỉ đồng với khoảng 500
nhân viên.

Trong suốt quá trình đầu tư và phát triển, vấn đề
về nguồn nhân lực chất lượng cao luôn đặt ra
thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh
nghiệp. TS Nguyễn Thanh Mỹ và Tập đoàn Mỹ Lan đã tìm cách khắc phục khó khăn đó
vì ông khẳng định con người luôn là yếu tố quan trọng nhất để phát triển doanh nghiệp.
Ông liên kết với Trường ĐH Trà Vinh thành lập Khoa Hóa học ứng dụng do chính ông
làm trưởng khoa, đứng lớp giảng dạy; thiết lập một chương trình vừa học vừa làm cho
các sinh viên và đào tạo thành công nhiều kỹ sư hóa cho tập đoàn; đồng thời đưa ra
các chính sách tuyển dụng và đãi ngộ của tập đoàn để thu hút được nguồn lao động
chất lượng cao từ khắp các tỉnh, thành.
Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Mỹ Lan, thành công mà vị doanh
nhân Việt kiều này tâm đắc nhất chính là phát triển được đội ngũ lao động trẻ trở thành
những nhân viên có chuyên môn cao, tác phong công nghiệp vững vàng và nhất là có ý
thức chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó, ông đã tích cực hỗ trợ tỉnh
Trà Vinh kêu gọi, thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh. Thành công mang
đậm dấu ấn của ông là khi Khu công nghiệp Long Đức và Khu kinh tế Định An đã và
đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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