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Phải công nhận TT Mỹ Donald Trump rất tự phụ "mình phải thế nào, thì mới được tự hào như thế". 
Nhân tiện thử xem bạn đã biết được bao nhiêu việc Trump làm, rủi sau này nghe ai đó phán ông "chẳng làm 
được gì". 
 

1/   Bổ nhiệm chánh án Gorsuch người Công giáo bảo thủ vào tòa án Tối Cao, để bảo vệ đạo đức, 
chống lại với những chánh án thiên tả, như họ ủng hộ phá thai. 
2/   Mạnh tay gửi 59 trái hỏa tiễn Tomahawk, phá nát phi trường quân đội Syria đã dùng để tung máy 
bay bỏ bom hóa học giết thường dân. 
3/   Rút chân Mỹ ra khỏi hiệp định TPP, làm cho cs TQ và VN rất buồn vì mất lợi. 
4/   Nhập cư lậu giảm 70%, thấp nhất trong 17 năm qua. Lý do là vì tại vùng biên giới người bị bắt giảm 
nhiều, trợ cấp của chính phủ giúp cho người không giấy tờ giảm xụt, ngày càng ít người quay lại xin 
trợ cấp, tại các cửa khẩu người đi ra đông gấp mấy lần người đi vào. 
5/   Chỉ số phấn khởi của người tiêu dùng sẽ bỏ tiền ra tiêu xài, là cao nhất từ năm 2000, kinh tế gia 
báo cáo nó đạt đến 125 điểm 
6/   Đơn của người có khả năng xin mượn nợ để mua nhà là cao nhất 7 năm qua. 
7/   Sắp xếp để tăng thuế nhập khẩu gỗ Canada, từ 7% lên 24%, giúp bảo vệ ngành sản xuất gỗ xây 
nhà của nội địa 
8/   Bức tường biên giới vẫn đang hoàn thiện, xây xong sẽ tiết kiệm ngân sách quốc gia mỗi năm 90 tỷ 
đô để nuôi người nhập lậu không việc làm. 
9/   Rút chân Mỹ ra khỏi khế ước Ba-lê về chương trình khí hậu toàn cầu vì mỗi năm thế giới giúp TQ 
vài chục triệu đô để chống không khí ô nhiễm, mà TQ vẫn vô trách nhiệm xả thải chất độc thoải mái. 
10/   Cho phép công trình ống dẫn dầu Keystone xuyên quốc gia được tiếp tục xây cho xong, để biến 
Mỹ thành nước xuất khẩu dầu nhiều nhất, thay vì nhập khẩu nhiều nhất. Obama là người đã ra lệnh 
ngừng dự án đó, lý do sợ bể ống ô nhiễm môi trường. 
11/   Buộc các nước thành viên của khối NATO phải tự chi thêm 4% chi phí quốc phòng, để Mỹ nhẹ 
bớt gánh nặng 
12/   Cho phép cục Cựu Quân Nhân đuổi những nhân viên ỷ làm nhà nước lơ là công việc, bạc đãi 
thương binh. 
13/   Cho phép cựu quân nhân nếu không thích y tế công của chính phủ, thì có quyền dùng y tế tư, 
chính phủ vẫn trả tiền. 
14/   Năm qua cả nước có báo cáo thêm được 600 ngàn công việc làm mới 
15/   Lợi tức trung bình của một gia đình cao nhất 7 năm qua 
16/   Thị trường chứng khoán chưa bao giờ đổi chác cao như thế 
17/   Tàu cộng phải để cho thịt bò của Mỹ được nhập khẩu vào TQ cạnh tranh trở lại, họ đã cấm để 
bảo vệ ngành chăn nuôi nội địa 
18/   Hủy 90 luật không cần thiết của Obama đã ký, tiết kiệm ngân sách được 89 tỷ. Thí dụ như buộc 
bộ Nội Vụ mướn thêm 2000 kiểm lâm, để ngăn không cho ai mang đạn chì vào đất nhà nước săn bắn, 
chì là chất độc có hại cho sức khỏe. 
19/   Hủy luật hạn chế sản xuất than đá, để ngành khai thác than đá phát triển trở lại 
20/   Không cần nhân từ với khủng bố nữa, cho phép dùng bom MOAB, loại bom thuốc nổ khủng nhất, 
nó chỉ thua mỗi bom nguyên tử thôi. Thả một trái bình địa căn cứ, giết một hơi 94 tên 
21/   Ký lệnh cấm du khách 7 nước hồi giáo, để ngăn khủng bố xâm nhập vào 
22/   Ký lệnh cho phép tôn giáo được nhận tiền chính phủ đi làm từ thiện, ngày trước là phải công tư 
làm riêng 
23/   Obama đóng cửa trung tâm thám hiểm không gian NASA, Trump mở trở lại. Hoa kỳ phải được 
tiếp tục tiến xa hơn các nước về vũ trụ không gian 
24/   Cắt 600 triệu chi cho lính Liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình, buộc các nước khác phải chi thêm 
25/   Băng đảng xã hội đen MS13 xuất xứ từ Nam Mỹ, có 70 ngàn thành viên, tung hoành thế giới 
không ai trị được. Trump cho bắt 264 tên đầu xỏ, chúng đành tan hàng dẹp nghề 
26/   Trục xuất các tội phạm gốc di dân nhập lậu ngay lập tức 
27/   Ký 41 luật về phúc lợi dân sinh 
28/   Thành lập ban chống buôn trẻ em quốc tế 



29/   Thành lập ban kiểm soát gắt việc bầu cử 
30/   Thành lập ban chuyên tìm hiểu chống ma túy 
31/   Cho phép các tiểu bang kiểm ma túy những người lãnh tiền thất nghiệp của chính phủ trung ương 
32/   Đã có báo cáo thất nghiệp là thấp nhất mươi năm qua 
33/   Khởi động việc xây thêm đại học riêng cho người da đen 
34/   Ký đạo luật yểm trợ nữ doanh nhân 
35/   Đổi ngược luât Dodd-Frank mà Obama đã ký, luật đó giới hạn quyền khách hàng được truy tố 
giới làm ăn 
36/   Lập văn phòng liên kết các ban có nhiệm vụ truy lùng tội phạm nhập cư lậu 
37/   Không cho phép bộ Giao Thông cản trở chính quyền quận huyện trong chuyện xây cất lại đường 
xá. 
38/   Tăng cường chống tội phạm trả thù cảnh sát 
39/   Ra lệnh buộc thiếu niên dù sanh ở Mỹ, con em của người nhập lậu, cũng bị trục xuất theo cha 
mẹ. Cha mẹ về nước được phép làm đơn xin di dân đúng theo luật 
40/   Ngừa không cho các cộng ty đưa sản xuất ra nước ngoài 
41/   Tạo mọi điều kiện để các công ty không còn muốn dọn đi 
42/   Lần nữa khuyến khích ngừơi dân dùng hàng sản xuất nội địa 
43/   Hứa đơn giản luật lệ hiện hành, cứ mỗi luật ông muốn ra, ông phải hủy bỏ đi 2 luật cũ 
44/   Kiểm soát lại các khế ước kinh tế với các nước, để chắc rằng Mỹ luôn được lợi nhất 
45/   Mở rộng ngành học nghề 
46/   Công xưởng ra đời nhiều nhất 3 năm qua 
47/   Các tập đoàn đại công ty cùng hứa đầu tư 87 tỷ tạo việc làm. 
48/   Cơ quan FBI xin được xây nhà mới, ông từ chối 
49/   Obama ký mua 90 chiếc phi cơ F-35 tàng hình đời mới cho bộ Quốc Phòng, với giá 8 tỷ rưỡi. 
Trump vừa đánh tiếng chê giá cao, muốn điều đình lại với công ty Lockheed, thì họ đã tự bớt cho chính 
phủ 700 triệu đô 
50/   Làm cho đồng minh kính nể Mỹ, cộng sản sợ Mỹ nhất trong 42 năm qua 
51/   Cắt giảm nhân công Nhà Trắng, tiết kiệm 22 triệu 
52/   Tháng 04/2017 bộ Ngân khố báo cáo thu vào được 182 tỷ nhiều hơn là chi ra. 
53/   Điều đình cho 6 công dân Mỹ bị bắt cóc được thả bên Ai-cập 
54/   Vì cho khai thác dầu dễ dãi, giá xăng rẻ nhất trong vài năm qua cho dân dễ thở 
55/   Có chính sách để Mỹ tự lực về nhiên liệu, không còn lệ thuộc dầu hỏa Trung Đông. 
56/   Là tổng thống ít hành hạ dân nhất 
57/   Thỏa thuận với quốc hội, để sửa luật nhiều nhất trong vòng 100 ngày mới nhậm chức. 
58/   Làm gương để yêu cầu cả 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong vòng 6 tháng, phải lên 
kế hoạch cắt giảm chi phí. 
59/   Lương tổng thống 400 ngàn đô một năm, ông chỉ lãnh 1 đô tượng trưng, còn lại tặng để lo cho 
lính. 
60/   Ký được các hợp đồng với các nước cho các công ty Mỹ làm giảm thâm hụt thương mại khoảng 
600 tỷ usd. Riêng Trung Hoa trước mắt phải ký 250 tỷ USD. Phân chia các cơ hội thương mãi cho các 
nước với Mỹ một cách hợp lý 
61/   Xây dựng mối liên minh bền chặt, công bằng giữa các đồng minh và các đối tác trong các vấn đề 
kinh tế cũng như an ninh quốc phòng 
62/   Hình thành khối đồng minh bền chặt, cường thịnh của tứ giác kim cương ở các vùng Ấn Độ - Thái 
Bình dương gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc. Hỗ trợ tối đa cho Việt Nam. Khi nào Mỹ cũng có mặt tại 
biển Đông để đảm bảo an ninh hằng hải, hỗ trợ cho VN khi VN yêu cầu theo luật pháp quốc tế. 
63/   Đưa nước Israel và Palestine đi đến thống nhất. 
64/   Thay đổi nhận thức chung của cả thế giới trước họa bành trướng Trung Hoa để cùng nhau chia 
sẻ gánh nặng an ninh quốc phòng lẫn an ninh kinh tế, Mỹ luôn là cường quốc số một luôn đủ sức áp 
đảo bành trướng Trung Hoa 
65/   Mỹ có lời nói mạnh mẽ đi đôi với hành động củ thể, tăng chi phí quốc phòng đưa lực lượng hải 
quân tối đa đến biển Đông và Hoa Đông, ... Các đối tác của Mỹ ở châu Á như Indonesia, Philip Phil, 
Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, ... lâu nay đang trong trạng thái leo dây, ba phải, thiếu niềm tin, nay 
đã yên tâm, chung tay với Mỹ chống cuộc bành trướng của Trung Hoa. 



66/   Mỹ đã cùng đồng minh Nhật, Hàn, Úc..... đưa ra các 
vũ khí hiện đại nhất để sẵn sàng đánh trước tiên nếu 
Trung cộng dám tiến hành cuộc chiến tranh 
67/   Riêng đối với VN thì TT Mỹ Donald Trump thể 
hiện mạnh mẽ chân thành sẵn sàng hỗ trợ tối đa, 
đồng hành cùng VN khi VN biết đứng lên theo gương 
sáng Hai bà Trưng từ gần 2000 năm đã biết đứng lên 

chống quân xâm lược thể hiện tinh thần dân tộc, độc lập tự cường một cách bất khuất. Cùng 
nhau vì tự do để xây dựng quốc gia cường thịnh 
68/   Chỉ số kinh tế Mỹ và phương Tây liên tục đạt chỉ số cao nhất từ trước đến nay. 
70/   Mạnh tay cùng Nga sớm dứt điểm bọn khủng bố IS thành công. 
71/   Đang kết nối quan hệ tốt nhất với Nga có thể để dồn sức bao vây Trung cộng. Dù quốc hội Mỹ và 
nhiều dân chúng Mỹ bị truyền thông cánh tả thổi phồng mối đe dọa từ Nga là chính và coi nhẹ mối họa 
bành trướng Trung Hoa. Dân tộc gốc Nga xút giảm, ít người nhưng đất đai tài nguyên bao la. Nga coi 
bành trướng Trung Hoa chính là mối họa cho Nga. Nên Nga là đối tác quan trọng của Mỹ. Quan điểm 
của TT Mỹ Donald Trump muốn bắt tay với Nga để ngăn ngừa mối họa bành trướng sẽ đưa lại một an 
ninh thịnh vượng cho cả thế giới và tiết kiệm cho ngân sách Mỹ hàng ngàn tỷ usd và hàng vạn sinh 
mạng bị hy sinh không cần thiết. 
............................... 

Bạn có biết điều gì khác không ? 
Mong các bạn dẫu có ghét, từ nay đừng cản mũi việc ông đang làm. 
 


