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N G Ư Ờ I  M Ỹ  G Ố C  C H Â U Á  T H Á I  B Ì N H  D Ư Ơ N G  ( A P A )  
Đ A N G  P H Á T T R I Ể N  M Ạ N H  D Ư Ớ I  S Ự  LÃ N H  Đ Ạ O  C ỦA  

T Ổ N G  T H Ố N G  T R U M P  
 

 

Trump Victory có mặt ở các cộng đồng trên cả nước, gắn kết với các cử tri người Mỹ gốc Á. Ngoài việc tổ 

chức các sự kiện tập trung vào APA để giáo dục cộng đồng APA hiểu rõ hơn về quá trình chính trị, dân sự 

và khuyến khích họ giữ vai trò lãnh đạo trong tổ chức cộng đồng, chúng tôi đang tiếp tục giao tiếp với các 

phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ bản địa của họ để giúp cộng đồng APA nhận được các thông tin 

chính xác và hữu ích như chương trình nghị sự chiến thắng của Tổng thống Trump. 

“Vì tài lãnh đạo và các chính sách ủng hộ tăng trưởng của Tổng thống Trump, chúng ta đã chứng kiến nền 

kinh tế của chúng ta tăng vọt lên tầm cao lịch sử và chúng ta cũng thấy nó chịu đựng được thời gian lịch sử 

chưa từng có. Vì các thỏa thuận thương mại lịch sử đang được thực hiện và vô số lời hứa, Tổng thống Trump 

đã mở ra một sự trở lại tuyệt vời của nước Mỹ và người Mỹ ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong cộng đồng 

người Mỹ gốc Á, đang được hưởng lợi từ đó. Sự lựa chọn cho cử tri tháng 11 này rất rõ ràng: hãy để đảng 

Dân chủ đảo ngược mọi tiến bộ mà Tổng thống Trump đã đạt được cho các cộng đồng, hoặc tiếp tục sự trở 

lại vĩ đại của nước Mỹ mà ông và đảng Cộng hòa đã bắt đầu.” 

– – Ronna McDaniel, Chủ tịch RNC 

Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương đang được hưởng lợi từ các chính sách của Tổng thống Trump, 

thúc đẩy kinh doanh, củng cố nền kinh tế và đàm phán các thỏa thuận thương mại công bằng hơn cho tất 

cả người Mỹ: 
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K I N H  D O A N H  
 
Tổng thống Trump là vị Tổng thống thân - doanh nghiệp. Và người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương đang 

bắt đầu và điều hành các doanh nghiệp mới với tỷ lệ 17% so với chỉ 12% đối với người Mỹ da trắng. 

 K I N H  T Ế  
 
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, các tiểu thương người Mỹ gốc Á có thể duy trì hoạt động trong 

đại dịch coronavirus và phục hồi nhanh hơn. 

• Đạo luật CARES của chính quyền Trump cung cấp cứu trợ cho các tiều thương và cho phép họ giữ 

công nhân làm việc. Nó cũng cung cấp cứu trợ cho những người lao động bị mất việc trong cuộc 

khủng hoảng coronavirus. Giai đoạn thứ hai của PPP đã bổ sung thêm 310 tỷ đô la vào chương 

trình. 

• Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã bảo đảm Chương trình Bảo vệ Tiền lương 

để bơm 350 tỷ đô la vào các tiểu thương của Mỹ để đối đầu mạnh mẽ với coronavirus. 

o Chương trình cung cấp 8 tuần hỗ trợ dòng-tiền cho các tiều thương, những người duy trì 

lương bổng của doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng coronavirus. 

o Cho phép các tiểu thương thực hiện một khoản vay có thể tha thứ: Nếu chủ lao động duy 

trì bảng lương của doanh nghiệp và số tiền này được sử dụng để trả tiền thuê nhà hoặc 

tiền lương, thì khoản vay sẽ được tha thứ. 

o Khoản vay này cũng được hồi tố. Công nhân đã bị sa thải có thể được đưa trở lại vào bảng 

lương. 

• Tổng thống Trump đã ký Sắc lệnh Điều hành về trao quyền kinh tế cho người Mỹ gốc Thái Bình 

Dương và người dân đảo Thái Bình Dương để mở rộng quyền  

 

truy cập cho các chủ lao động và cộng đồng AAPI vào các nguồn lực và cơ hội kinh tế. Nó cũng tái 

lập Ủy ban Tư vấn AAPI của Tòa Bạch Ốc. 

• Người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương là những người hưởng lợi lớn nhất của Đạo luật về giảm 

thuế và về việc làm, nhận được mức thuế giảm trung bình là $2,560. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/27-million-americans-are-starting-or-running-new-businesses-based-on-data-reported-in-latest-global-entrepreneurship-monitor-united-states-report-300775598.html
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• Đạo luật về cắt giảm thuế và về việc làm cũng bãi bỏ “Bổn phận Cá nhân” trong Obamacare, bổn 

phận này đã buộc mọi người phải mua bảo hiểm đắt giá và đã đánh thuế những người không thể 

mua được. Bổn phận này đã gây tổn hại không tương xứng cho người nghèo: 80% những người 

bị ảnh hưởng kiếm được dưới 50.000 đô la. 

T Ộ I  Á C  CĂ M  T H Ù  
 
Tổng thống Trump đã làm việc với sáng kiến của Tòa Bạch ốc về người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái 

Bình Dương và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để chống lại tội ác căm thù người Mỹ gốc Á trong đại dịch Covid-19. 

Tổng thống Trump không khoan nhượng đối với việc phân biệt đối xử, bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á 

là ưu tiên hàng đầu. 

T H Ư Ơ N G  M Ạ I  
 

Tổng thống Trump tiếp tục đàm phán các thỏa thuận thương mại sẽ có lợi cho tất cả các doanh nghiệp và 

người lao động Mỹ, kể cả trong cộng đồng AAPI: 

• Trung Quốc: Tổng thống Trump đã ký một thỏa thuận lịch sử về thương mại giai đoạn một với 

Trung Quốc bao gồm các cam kết chính từ Trung Quốc về việc ngăn chặn các hoạt động giao dịch 

không công bằng và tăng mua hàng hóa của Hoa Kỳ.  

• Nhật Bản: Tổng thống Trump đã đàm phán một thỏa thuận thương mại mới giữa Hoa Kỳ và Nhật 

Bản với Thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế mạnh nhất của chúng 

ta và thỏa thuận thương mại này  

 

được xây dựng dựa trên mối quan hệ đối tác đó. Đó là một chiến thắng lớn cho nông dân, chủ 

trang trại, công nhân và doanh nghiệp Mỹ. 

• Hàn Quốc: Chính quyền đã sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ-Hàn Quốc (KORUS) để làm 

cho hiệp định có lợi hơn cho người lao động Mỹ. 

G I Á O  D Ụ C   
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Tổng thống Trump đã ký Đạo luật bồi dưỡng tài năng đại học bằng cách mở khóa Đạo luật tài nguyên giáo 

dục (FUTURE) thành luật, tái ủy quyền vĩnh viễn hơn 250 triệu đô la trong tài trợ hàng năm cho các tổ 

chức phục vụ người thiểu số như AANAPISI (Tổ chức phục vụ người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương). 

Chương trình này đã ghi danh gần một nửa số sinh viên đại học APA trên toàn quốc, đặc biệt là phục vụ 

những người có nguồn gốc thu nhập thấp. 

C Ự U  C H I Ế N  B I N H 
 
Tổng thống Trump tôn vinh các cựu chiến binh và sự hy sinh của họ. 

• Tổng thống Trump đã ký “Đạo luật công nhận sự phục vụ của cựu chiến binh người HMông”, cho 

phép họ chôn cất trong bất kỳ nghĩa trang quốc gia nào đang mở của các cựu chiến binh người 

H'mong đã chiến đấu cho Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam.  

• Tổng thống Trump đã ký “Đạo luật Huy chương Quốc hội Cựu chiến binh Trung Quốc Thế Chiến II 

(S1050; H.R. 2358) vào năm 2018. Đó là một đạo luật lưỡng đảng được dành riêng để công nhận 

sự hy sinh và dịch vụ của những người phục vụ người Mỹ gốc Hoa cho đất nước chúng ta trong 

Thế chiến II. 

 

 

 

 

 

A N  N I N H  Q U Ố C  G I A  
 
Tổng thống Trump đã tham gia hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un, tập trung 

vào các cuộc đàm phán hòa bình và phi hạt nhân hóa cho Bán đảo Triều Tiên. 

 

T H Ẩ M  P H Á N   
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Tổng thống Trump đã bảo đảm một con số mang tính lịch sử về các thẩm phán. Điều này bao gồm việc 

ông tuyển chọn Thẩm phán Quận của Hoa Kỳ cho Quận hạt phía Nam Florida, Anuraag "Raag" Singhal, 

người Mỹ gốc Ấn đầu tiên làm thẩm phán liên bang Điều III trong Vòng đua Mười một. 

 

T H Ô N G  T I N  T H Ê M  V Ề  C Á C  T H ÀN H  T Ự U  C Ủ A  T Ổ N G  
T H Ố N G  T R U M P ,  Đ A N G M A N G L Ạ I  L Ợ I  Í C H C H O  N G Ư Ờ I  

M Ỹ  G Ố C  C H Â U Á  T H Á I  B Ì N H  DƯ Ơ N G :  
 

 

• Chính quyền Trump đã ưu tiên trao quyền cho phụ nữ theo đuổi sự nghiệp và tinh thần kinh 

doanh và nhận ra tiềm năng kinh tế của họ. 

o Ông là vị Tổng Thống đầu tiên ký nhận chính sách nghỉ phép gia đình có lương được 

thành luật. Tất cả nhân viên liên bang hiện được quyền nghỉ phép gia đình 12 tuần có 

lương. 

• Tổng thống cam kết mở rộng và tăng cường giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 

học (STEM). 

 

o Tổng thống Trump đã ban hành một thông cáo cấp tổng thống khuyến khích Bộ Giáo 

dục thúc đẩy STEM, đặc biệt là Khoa học Vi tính. 

o Tổng thống Trump đã chỉ đạo hơn 200 triệu đô la mỗi năm cho các khoản tài trợ giáo 

dục công nghệ cho phụ nữ và các chương trình khuyến khích sự tham gia vào sự nghiệp 

STEM.  

o Chính quyền khuyến khích một quá trình tuyển sinh đại học dựa trên thành tích và trung 

lập về chủng tộc. 

• Tổng thống Trump đang thực hiện kế hoạch hạ giá thuốc theo toa.  

• 6 tỷ đô la trong một tài trợ mới đã được bảo đảm để ngăn chặn dịch opioid.  

• Chính quyền Trump đang thực hiện Sắc lệnh Điều hành để hạn chế khủng hoảng về an ninh quốc 

gia và nhân đạo tại biên giới phía Nam của chúng ta. 
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