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TA TỰ HÀO
- Ta tự hào có ngành công an phá án ngang hàng với những nước hạng nhất trên thế
giới.
Ít lâu sau có tin lộ ra: công an ta phá án theo đơn đặt hàng. Thế là khẩu hiệu cãi to
hơn:
- Ta tự hào không có hiện tượng tham nhũng trong ngành công an.
Ít lâu sau cả trăm tướng tá công an, kể cả hàng thứ trưởng, bị bắt vì tham nhũng mà
không còn cây dù cổ thụ cũ bao che. Khẩu hiệu lại đổi:
- Ta tự hào lò củi không chừa một ai, kế cả tướng tá ngành công an.
Ít lâu sau, tình hình tham nhũng, lạm quyền, bạo hành dân chúng càng gia tăng. Lãnh
đạo mới không thể đốt phe mình. Thế là khẩu hiệu trở thành:
- Ta tự hào về những hạt giống đỏ đang hiên ngang nối bước cha anh.
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Vũ Minh Mạnh
Chắc cũng vì cái bắt tay không thành này ,nên ông Bùi Tín đã xem lại chân lý của CS
Và sau đó ông đã phản lại CS và xin tỵ nạn chính trị tại Pháp

Đất nước bị cai trị bởi những thằng ngu.
Phạm Minh Vũ

“Bánh mì không phải là lương thực thiết yếu” là câu nói kinh điển của tay phó chủ
tịch phường Vĩnh Hoà-Nha Trang và kèm theo đó là hành động bắt bớ trái pháp luật,
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hành động dùng bầy sai nha hung tợn đe nẹt một cậu em gầy nhom, làm cho cả xã hội
hết sức phẫn nộ.

Sự ngu dốt tới mức thượng thừa của Y nó không cần che đậy, khi chính y tự đăng
video lên mạng xã hội.

Hành động trái luật của Y, nó xuất phát từ tâm thế vô học, của những kẻ ngu dốt
nhưng thích khoe khoang thích được cung phụng, thích đối phương phải khuất phục
của một thể chế không biết trọng dụng người tài. Đem con ông cháu cha vào nắm
quyền, kéo bè lập phái để chia miếng bánh đất nước tha hồ xà xẻo.

Hành động vô thức không che đậy cái ngu cũng chẳng khác

khen trà tàu ngon hơn trà Việt. Một bên lên mặt để thể hiện uy quyền với Dân, một
bên cúi đầu trước giặc để được giữ quyền lâu hơn.

Và chẳng khác, biết là không có thiên đường xhcn nhưng, người ta vẫn cố mà đi là
mấy. Còn lắm những kẻ còn không biết bánh mì là lương thực đang ngồi giữa chốn 3
quân, giữa triều đình, nhưng hàng ngày ban hành những chính sách, những nghị
quyết bắt toàn Dân phải tuân theo, mà chính họ còn không biết bánh mì là một loại
lương thực.

Đất nước ta bị cai trị bởi những kẻ không biết bánh mì nó là lương thực, mà thích cãi
cố và lại còn thích khoe cái ngu... nó ngồi xổm trên luật pháp, trên đầu trên cổ Nhân
dân.

Nhân dân ta, y chang cậu bé áo đen gầy nhom bị bầy sói quây như muốn chực chờ
nuốt chửng.

Cả đất nước, Dân tộc này bị cai trị bởi kẻ ngu nhưng mất dạy như thế, nó nắm vận
mệnh dân tộc, lèo lái đất nước ta thì, tương lai sẽ về đâu?

Lãnh đạo Việt Nam bộ gì cũng có cũng nhiều hơn các nước khác, còn có cả bộ chính
trị ban tuyên giáo...nhưng bộ não là không có.

Phạm Minh Vũ





Về vấn đề trên, một bạn chia sẻ:
Cén pộ ơi..... Mài ăn gì tao cúng
Khổ thân chúng nó, lúc bé học dốt, xong lớn lên chạy chọt đc làm cán pộ.
Đã ngu ngục lại còn tỏ vẻ ớt hiểm.
Tự quay video tự dậy dân lên gúc gồ tìm xem, bánh mì có phải là thực phẩm không ??
Xong đăng lên mạng dậy đời và khoe chiến tích.
Bây giờ thì cái sự ng,u dốt đã nổi luôn cả tông môn nhà nó lên mạng rồi.

Bạn khác chia sẻ:
Xem mà giận chàng thanh niên ghê . Cán bộ nó đã ngu rồi , thanh niên kia cũng chả
khôn tí nào . Bà mẹ nó đánh rắm mà gật đầu như gà mổ thóc )
bạn à thanh niên ấy không ngu đâu , nhưng đứng trước bầy sói phải chụi thôi , nó vừa
khủng bố ( chống hả bắt luôn ) vừa chấn áp . Đơn thân phải chụi thôi, e lại thấy
thương A thanh niên bố mày dám cải

Bạn khác chia sẻ:
thông cảm anh ah. Bị nó hù lấy xe thanh niên này đâu ngán nhưng hù tới đuổi việc là
thanh niên này cúm rồi, cũng vì công việc nên mới gật đầu lia lịa
anh thông cảm sợ sệt riết nó vậy..Sợ bị phạt vì đi làm đã khó còn phạt nữa...Anh cũng
nên hiểu cho đời công nhân a cãi nó tát lật mặt

Bạn khác chia sẻ:
nó thật thà quá , mới có thằng cán bộ ngu mới như vậy
nếu phản ứng tụi nó vụ cho là chống người thi hành công vụ.
có thông tin là nó tác động đến chỗ làm việc của em trai kia bị mất việc rồi đó
ạ e cũng nghĩ vậy. Tụi này nó nham hiểm lắm

Bạn khác chia sẻ:
Thông cảm, tụi nó như hổ báo làm em nó sợ..



Công nhận tội cho thanh niên Việt không giám phản kháng. Hỏi lại ê mậy thời bao
cấp gia đình tao có phiếu đi nhận bánh mì do hộp tác xã cung cấp thế nó không là
lương thực vậy nó là ông cố nội 3 đời mầy à

Bạn khác chia sẻ:
Ông Thọ còn có biểu hiện phân biệt vùng miền khi “mạnh miệng” hỏi người công
nhân kia: “Mày ở trên núi mày xuống hay sao chớ, phải trên núi xuống không”, rồi
buông lời thách thức “để tao giữ cho mày đi kiện nghe”. “Mày làm nhà thầu nào?
Ecoba đúng không, mai cho mày nghỉ luôn”, ông Thọ nói trong clip (VNN)

Bạn khác chia sẻ:
Bà con ơi phải thông cảm cho lũ nó. Vì lũ nó sống trong rừng ăn cỏ và phân quen rồi
nên mói gọi bánh mì không phải lương thực của bọn chúng. Chỉ có phân mới lương
thực của bọn chúng
Chỉ tội cho thanh niên bị phạt mà không biết mình bị lỗi gì.
Hình như thằng này đóng kịch để phơi bày cái ngu của tụi nó!

Bạn khác chia sẻ:
Loại cán bộ này đang chỉ đạo chống dịch thì không là thảm hoạ mới là lạ.
Moá, thằng vziệt cộng này đúng là từ trong hang pat po ra
Xem clip, thằng ngu giảng đạo 0 chửi thề 0 được, địch bố sao ngu si thế bánh mì 0
phải thực phẩm?là cái gì?còn cho là đồ ăn liền là sao hả thằng dốt đặc sản, đồ ăn
nào cũng phải bỏ bụng, như vậy 0 phải thực phẩm?địch mẹ lũ quan VN càng ngày
càng óc teo bại não nhiều quá vậy ta

Bạn khác chia sẻ:
Tại game show Ai là tỷ phú, anh Dậu bỗng dưng gặp khó khăn ở câu hỏi thứ 12:
“Bánh mỳ là gì trong các đáp án sau?”:
A: Trang sức; B: Tiền; C: Vũ khí; D: Thực phẩm.
Sau khi gọi điện cho người thân, vợ anh tức chị Dậu khuyên chồng nên chọn phương
án B là tiền. Anh Dậu hỏi lại:
“U nó có chắc không?”
Chị Dậu nói chắc thầy nó ạ, lâu nay ra mỗi khi gặp việc khó khăn mà không giải
quyết được, người ta lại nói: “tại chưa có bánh mỳ”, “tại chưa cho ăn bánh mỳ” đó
thôi.
Anh Dậu nghe lời vợ, chọn phương án B.
Nhưng xui xẻo cho anh, đáp án đúng lại là D: thực phẩm. MC hỏi anh:
“Anh Trạch Văn Dậu, 32 tuổi đến từ làng Vũ Đại đã dừng lại ở câu 12. Xin hỏi anh
Dậu, tại sao anh không chọn phương án D là thực phẩm mà lại nghe theo lời vợ?”
Anh Dậu khóc thút thít:
“Cũng tại hôm qua tôi đói bụng quá, phóng xe máy ra đầu làng mua ổ bánh mỳ với
chai nước thì bị lý trưởng và đám tuần đinh bắt lại, vì cho rằng bánh mỳ không phải
lương thực, thực phẩm”.
MC cười ha hả nói:
“Anh nghe thì biết thế thôi, ai bảo anh tin theo làm gì. Thôi cầm hai trăm nghìn về
mua cái bắp cải, luộc lên ăn cầm hơi mùa dịch nhé”
Anh Dậu gạt nước mắt:
“Dạ hai trăm nghìn cũng chưa đủ cho một cái bắp cải trong siêu thị Bách hoá nâu
đâu ạ”.
MC hỏi tiếp:



“Ơ, sao tôi nghe trên tivi giá cả vẫn ổn định mà?”
Anh Dậu thở dài:
“Vâng, giá thịt lợn và rau quả vẫn luôn ổn định trên tivi anh ạ. Douma!”

Bạn khác chia sẻ:
TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà- Nhà chức trách dừng xe anh T.V.E. (Một công nhân
26 tuổi) khi anh đi mua bánh mì và nước uống về công trường.
Giấy tờ phải xuất trình và hỏi lý do ra đường phải trình bày.
Nhưng ngay nghe đến bánh mì, nhà chức trách liền cho rằng bánh mì và nước uống
không phải thiết yếu nên giữ luôn giấy tờ.
Không phục, anh công nhân nói mình mua bánh mì, nước uống là lý do chính đáng,
không được giữ giấy tờ. Nhà chức trách lập tức sừng cồ: Không được đúng không,
không được thì tao giữ cho mày đi kiện! ok”.
Một người khác chen vào: ‘Mày trên núi xuống phải hông?”
Anh công nhân vẫn xin lại giấy tờ vì khi vào công trường, không có giấy tờ tùy thân
thì không được vào.
Nhà chức trách liền giữ luôn chiếc xe vì cho rằng anh công nhân ‘Láo nháo, thách đố.
Đừng giỡn mặt nghe, đừng có láo nháo, láo bắt luôn”.
Tại phường. Anh công nhân lúc này chỉ còn biết ‘dạ’ khi nghe nhà chức trách giải
thích: Bánh mì ko phải lương thực, thực phẩm.
Hãy nhìn thần thái thất sắc cam chịu kiểu vẫy cờ trắng của anh công nhân khi phải
‘lên phường’. Nó gợi nhớ câu chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền năm nào về
những con thỏ tự nhận là gấu.
Hãy để í đến những góc máy. Đó là những clip nhà chức trách tự quay, tự post, đầy
đắc thắng. Chắc là để ‘giáo dục’.
Một cái clip post đầy tự tin. Cứ như thể họ thật sự tin rằng bánh mì làm bằng polimer
chứ không phải từ bột mì vậy.

Bạn khác chia sẻ:
CÀNG NGU DỐT CÀNG NGUY HIỂM!
Xem 2 cái clip công an bắt anh công nhân đi xe máy ra phố mua bánh mì, bị hạch
sách đủ trò, rồi bắt về đồn và giải thích "BÁNH MÌ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC
hiểu chưa"...mà vừa muốn khóc vừa phì cười! Nhân viên nhà nước thế này thì dân
khốn khổ!
Lại nhớ hôm mình bảo cô hàng rau: Cho chú mua ít rau thơm. Cô bảo, hổng có rau
thơm. Mình chỉ vào khay rau mùi, rau ngổ, mùi tàu, rau húng ... Cô bé bảo, đó là ngò
rí, ngò om, ngò gai, rau húng thôi. Mình bảo con ơi, tất cả những thứ đó gọi là RAU
THƠM đó. Cô bé tròn mắt, vậy há! Vậy là con biết rồi.
Cô bé "hổng biết" thì không hại ai, nhưng nhân viên nhà nước "hổng biết" kiểu này
thì chết Dân!

Không ngờ Phó Chủ tịch phường "bánh mỳ" lại có gia tài khủng, tự nhận giàu lên
nhờ buôn ... chuối

Phó chủ tịch một phường Nha Trang, Khánh Hòa đã phạt một thanh niên đi mua
bánh mỳ vì lý do bánh mỳ không phải hàng thiết yếu lương thực. Theo người dân
Khánh Hòa, vị phó chủ tịch phường là một "đại gia" không tầm thường, giàu nứt đố
đổ vách.



Về vấn đề trên, một bạn chia sẻ:
Ủa chuối có phải lương thực không anh Thọ? Mà anh bán cái gì mà nhà anh bự thế?
Đụng đến ông nào cũng nhà to đùng
Nhà phó chủ tịch bự quá chắc ăn cũng cả mớ !

Bạn khác chia sẻ:
Đu. Nhìn cái nhà mà hết hồn luôn. Dân đen đi ngang không dám nhìn vô luôn sợ ảnh
giận ảnh phạt cái tội " Nhìn thấy ghét " là nghèo luôn. Ai chứ tui là tui sợ anh rồi đó.
Nhà cũng khá giả ha...đm...thằng quan chức nào cũng vây nhà cửa cũng từ vây lấy
lên hết ...

Bạn khác chia sẻ:
Ông lên Ban Thờ ăn chuối cả nải đi vì đó là...Lương Thực thiết yếu của Ông mày
Thằng trong rừng trong hang ra nói khinh người trên núi xuống. Hãy thả nó về đi...đi.!
Ngồi gần buồng chuối y chang khỉ.y
Túp lều rách của phó chủ tịt (mồm có vẻ hô) khan trang quá. Chắc mõm hô này nạo
của doanh nghiệp cũng khiếp hồn lắm đây.

Bạn khác chia sẻ:
Cái nhà đẹp thế, sô pha cũng vài chục đến vài trăm củ,chắc chạy xe ôm hay bán chổi
gì đây.
Ối giồi ôi nhà giàu thế
moá trước làm đô thị chắc ăn cũng dzữ lám nè nhìn phát biết ngay



Bạn khác chia sẻ:
Bánh mì là lộ phí của đảng, ngôn ngữ nghiệp vụ. Không phải thức ăn đâu.
Khỉ nó thích chuối chứ không thích bánh mì. Khỉ pacpo, khỉ trường sơn, khỉ ba đình,
và con khỉ này đều có quang hệ với nhau. Đám khỉ đẻ ra chó vàng, nó lại đòi mãi lộ
bằng bánh mì. Lạ!

Bạn khác chia sẻ:
Cái tướng thằng khốn này mà hắn bị tước thẻ đỏ thì hổng bít mần gì ăn ha.
Giờ bắt nó viết câu:bánh mì là lương thực hết cuốn 200 trang. Và vừa ăn bánh mì vừa
nói câu đó ngày 3 bữa trong suốt thời gian giãn cách
Cường hào ác bá của người dân nghèo !

RFA:
Phó phường bị cho thôi nhiệm vụ sau clip “bánh mì không phải thực phẩm”
Ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang vừa bị
cho thôi nhiệm vụ Trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 của phường vào chiều
ngày 19-7 và Chủ tịch phường Nguyễn Thị Hà sẽ là người thay thế.

Ông Thọ cũng sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật vì đã có lời nói, ứng xử không chuẩn mực
với người dân trong khi thi hành công vụ.

Chiều 18-7, tổ công tác phòng dịch COVID-19 của phường Vĩnh Hòa đã thu giữ giấy
tờ và xe máy của anh công nhân Trần Văn Em sau khi cho rằng anh này ra ngoài
mua bánh mì và nước uống là "không thiết yếu".

Đoạn clip do ông Thọ tự quay làm bằng chứng sau đó được phát tán lên mạng khiến
người dân phẫn nộ khi chứng kiến thái độ và hành vi của ông, trong đó ông có những
câu nói nổi tiếng như "bánh mì không phải là thực phẩm", hay miệt thị người dân



là "mày ở trên núi xuống hả".
Riêng anh công nhân Trần Văn Em nói với báo Người Lao Động là đã được công ty
gọi đi làm lại, mặc dù trước đó công ty cho anh nghỉ việc tạm thời sau khi đoạn clip
được phát tán.

Về vấn đề trên, một bạn chia sẻ:
Cho về nhà chăn vịt luôn ,, mới cấp phó mà như ô trời con
Hậu quả của việc bổ nhiệm công chức bừa bãi, lỗi hệ thống mà ra

Bạn khác chia sẻ:
Mấy hôm nay cứ nghe chuyện về những mẫu bánh mì của người dân VN bi bắt, bị mất
việc vì ra đường trong mùa dịch covid lại nhớ đến tập truyện Pháp ngày xưa " Những
kẻ khốn cùng " ( Les Misérables) Victor Hugo vào thế kỷ thứ 18 những năm Cách
mạng Pháp. Vì ăn cắp một mẫu bánh mì mà Jean Valjean phải chịu hình phạt tù khổ
sai, chung thân ..... Thật là tàn nhẫn

Bạn khác chia sẻ:
NUÔI LOẠI NGU DỐT PHÍ CƠM
Loại cán bộ ngu dốt như thế này mà dân cũng nộp thuế để nuôi được thì đúng là phí
cơm.
Tình độ như thế này mà cũng được làm lãnh đạo, đè đầu cưỡi cổ dân thì chắc chắn
đất nước sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên "thiên đường XHCN" nhanh
phải biết.
Ngạo nghễ, ngạo nghễ, ngạo ngạo nghễ!

Bạn khác chia sẻ:
Ý là thôi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát .vẫn giữ nguyên chức vụ phó ....xã.
Thôi nhiệm vụ thôi thì đâu có đủ, phải cách chức, xứng đáng bị loài người ruồng bỏ.
Mới làm được cái chức "đinh" đã tự cho mình hơn người. Đó là thói tự cao tự đại
quen thuộc của người cõi trên... tự cho mình quyền hách dịch thiên hạ!

Bạn khác chia sẻ:
Thằng nầy lúc nhỏ chắc sống gần lò bánh mì, nhà nghèo quá thiếu ăn, bị G/Đ nó xin
bánh mì cũ cho ăn mỗi ngày đến nổi bị ám ảnh tới giờ, nên bị ảnh hưởng đến đầu óc
nặng luôn. Sao lại có thể lên dc phó phường khi mà vừa bị mù vừa ko biết tiếng việt

Bạn khác chia sẻ:
Tên Cán bộ này chắc chuyên ăn cỏ khô nhập từ Mỹ , nên không có khái niệm bánh mỳ
là lương thực ? Đã ngu lại quay trực tiếp đưa lên mạng xã hội , muốn thể hiện " Tự
tay bóp D " Tốt nhất cần sa thải những đối tượng ngu lâu , dốt dai khó đào tạo để
Dân đỡ nguồn kinh phí nuôi để hành Dân !
Đừng ngạc nhiên khi sau 10 năm nữa thủ tướng của nước chxhcn VN là ông Trần Lê
hữu Thọ.

Bạn khác chia sẻ:
Bò chỉ ăn cỏ, đâu có ăn bánh mì, nó nói đâu có sai.
Khi óc khỉ lên làm Nhà Cầm Quyền và lên tiếng.
Khỉ park pó không biết ăn bánh mì.
Nếu thằng này ở nước tư bản bà mẹ nó chỉ còn quần xì líp mà mặc che cù lã thôi, luật



sư hội đồng đập má nhận không ra

Bạn khác chia sẻ:
Dám làm lộ cái ngu của đảng xử Ngay trưởng ban chống dịch nay thành trưởng ban
mắc dịch...
Văn hóa đông lào !!! Nhiễm thối " bố mày " nặng quá !!!

8 lời dối trá của Truyền Thông cánh tả về cựu TT Trump đã bị vạch trần.
Henry Quang Vu

Dưới đây, hãng tin Daily Caller đã tổng hợp lại 8 thông tin mà phe cánh chống
Trump rất thích sử dụng, nhưng đã bị vạch trần trong thời gian qua:

Tin giả 1: Tổng thống Trump ra lệnh dùng hơi cay 'dẹp loạn' để chụp ảnh!

Câu chuyện này vẫn tiếp tục được lan truyền, cho đến ngày 9/6, New York Post cho
hay, Tổng Thanh tra Bộ Nội vụ Mark Lee Greenblatt đã công bố một báo cáo dài 37
trang, nói rằng vụ giải tán bạo lực tại Công viên Lafayette không liên quan gì đến
việc chụp ảnh của ông Trump. Báo cáo đưa ra kết luận rằng, công viên được giải tán
để một nhà thầu tiến hành công việc lắp đặt "hàng rào bảo vệ trước hành động phá
hủy tài sản và gây thương tích cho các sĩ quan của người biểu tình".

Tin giả 2: Lý thuyết virus Corona Vũ Hán rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà Tổng thống
Trump ủng hộ là thuyết âm mưu!

Tiến sĩ Anthony Fauci - người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia
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Hoa Kỳ - đã thừa nhận, ông “không tin” căn bệnh COVID-19 do virus Corona Vũ
Hán gây ra lại phát triển từ tự nhiên, và kêu gọi một cuộc điều tra sâu hơn về nguồn
gốc của chủng virus này. Sau đó, ông Biden cũng nhanh chóng ra lệnh, yêu cầu cộng
đồng tình báo Mỹ thực hiện một cuộc điều tra sâu rộng và nghiêm túc về nguồn gốc
của virus từ lý thuyết phòng thí nghiệm, dù trước đó đã ra lệnh ngừng cuộc điều tra
này.

Tin giả 3: Tổng thống Trump thờ ơ trước việc Nga treo thưởng hạ sát lính Mỹ!
Tờ báo cánh tả hàng đầu New York Times sau bầu cử khẳng định, không có đủ bằng
chứng để chứng minh việc chính phủ Nga đã trả tiền cho phiếm quân Taliban để giết
những người lính Mỹ đang đóng quân ở Afghanistan.

Tin giả 4: Tổng thống Trump thúc ép quan chức bầu cử ở Georgia phải 'tìm được lỗi'!
Tháng Ba, Washington Post đã phải đưa ra một bài viết đính chính cho lời cáo buộc
thiếu căn cứ của mình vào tháng Giêng, trong đó có nội dung như sau:
“Đính chính: Hai tháng sau khi xuất bản câu chuyện này, Bộ trưởng Nội vụ bang
Georgia đã công bố bản ghi âm cuộc điện đàm vào tháng 12 của Tổng thống Donald
Trump với điều tra viên bầu cử hàng đầu của bang. Đoạn ghi âm cho thấy rằng, The
Post đã trích dẫn sai bình luận của ông Trump về cuộc gọi, dựa trên thông tin do một
nguồn cung cấp. Ông Trump đã không nói với điều tra viên để ‘tìm ra kẻ gian lận’
hoặc nói rằng ông ấy sẽ là ‘một anh hùng dân tộc’ nếu ông ấy làm như vậy”.

Tin giả 5: Tổng thống Trump thừa nhận những người theo chủ nghĩa da trắng tối
thượng là 'người tử tế'!
Tuy nhiên, trang tin chuyên kiểm chứng thông tin là RealClearPolitics đã giải oan
cho cựu Tổng thống Trump khi khẳng định, những lời bình luận của ông thường bị
đưa ra ngoài ngữ cảnh và điều đó dễ dàng dẫn đến hiểu lầm.

Trên thực tế, trong cuộc họp báo mà ông Biden và ông Boykin nhắc đến, cựu tổng tư
lệnh Mỹ đã có phát biểu như sau:

“Xin lỗi, họ không tự coi mình là những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã, và các
bạn có một số người rất xấu trong nhóm đó. Nhưng các bạn cũng có những người rất
tốt ở cả 2 phía. Các bạn có những người trong nhóm đó - xin lỗi, xin lỗi, tôi đã thấy
những bức ảnh giống như các bạn. Các bạn đã có những người trong nhóm đó ở đó
để phản đối việc dỡ bỏ, đối với họ, một bức tượng rất, rất quan trọng và việc đổi tên
công viên từ Robert E. Lee thành một cái tên khác.
Tôi không nói về những người theo chủ nghĩa tân quốc xã và chủ nghĩa dân tộc da
trắng vì họ hoàn toàn đáng bị lên án”.

Tin giả 6: Tổng thống Trump gọi người nhập cư trái phép là 'súc vật'!
Tuy nhiên, trên thực tế ông Trump không hề có ý muốn xúc phạm người dân nhập cư
hay bất kỳ chủng tộc cụ thể nào. Lời bình luận "súc vật" của ông đặc biệt chỉ dành
cho những thành viên thuộc băng đảng MS-13 chết chóc khét tiếng.

MS-13 là tự viết tắt cho cái tên Mara Salvatrucha, một băng đảng tội phạm lớn hoạt
động trên khắp thế giới, với đồng bọn và bè phái trải khắp nước Mỹ.

Cụ thể, khi được hỏi về băng nhóm tội phạm MS-13 hồi năm 2018, ông Trump đã nói:



"Chúng ta có những người đến đất nước này... Bạn sẽ không tin những người này tồi
tệ như thế nào. Đây không phải là người. Đây là những súc vật".

Tin giả 7: Tổng thống Trump 'nói dối trắng trợn' khi tuyên bố chiến dịch tranh cử của
ông bị nghe trộm!
Váo ngày 10/12/2019, hãng tin CNN đã đưa ra một bài viết đảo ngược lại luận điệu
của chính mình vào 2 năm trước đó, thừa nhận rằng cựu quản lý chiến dịch của ông
Trump là ông Paul Manafort đã bị nghe lén theo lệnh bí mật từ tòa án trước và sau
cuộc bầu cử. Theo nội dung bài báo này, thì ông Manafort thực sự có văn phòng tại
tòa tháp Trump Tower, tuy nhiên không có thông tin cụ thể về việc liệu vụ nghe lén
xảy ra tại đây hay ở một địa điểm khác.

Tin giả 8: Tổng thống Trump loại bỏ tượng bán thân của ông Martin Luther King Jr.
ở Nhà Trắng?

Tin tức này được đưa ra bởi phóng viên của TIME tại Nhà Trắng là ông Zeke Miller.
Song trên thực tế, bức tượng không hề bị di dời, mà chỉ bị "che khuất bởi một cánh
cửa và một đặc vụ". Phóng viên Miller sau đó đã phải liên tục đưa ra lời xin lỗi cho
sai sót "nóng vội" này.

Trong bài báo được dẫn link phía trên, TIME cũng đã phải đưa ra lời đính chính,
trong đó nêu rõ:
Vào tối ngày 20/1[/2017], phóng viên Nhà Trắng của TIME, Zeke Miller đã đưa tin
không chính xác rằng bức tượng bán thân của ông Martin Luther King Jr đã bị đưa
ra khỏi Phòng Bầu dục. Zeke đã nhanh chóng đưa ra một sự điều chỉnh. Trong những
giờ sau đó, anh ấy đã gửi nhiều email và tweet nhận trách nhiệm về sai lầm của mình,
đồng thời xin lỗi trực tiếp, qua email và trên Twitter. Trong các cuộc trò chuyện tiếp
theo vào cuối tuần, anh ấy cũng đã nhờ một cố vấn Nhà Trắng chuyển lời xin lỗi của
mình tới Tổng thống Trump.

( Henry Quang Vu)

Lời bàn :
Thực ra ,nhiều kẻ a dua anti ông Trump cũng bởi ko ưa cá tính ổng ,ko ưa cách ổng
ăn nói thẳng tưng ,và quan trọng là truyền thông dòng chính MSM ra rả tuyên truyền
nhồi sọ người đọc về những điều sai trái về ông Trump.
Bài post này thật ra liệt kê thiếu nhiều lắm ,vì có lẽ tác giả ko đếm nổi có bao nhiêu
điều tụi khốn này tung tin vu vạ cho TT Trump,ví dụ vụ nổi tiếng thuốc kí ninh mà
thực tế chứng minh ông TT Trump đã đúng.

GOP Ý CUNG ÔNG BO TRƯ̛NG BO Y TE
BS. Phạm Ngọc Thắng

Thưa ông, hôm nay tôi thôi... sẽ không mắng ông như mắng đàn em hay mắng học
trò nữa. Tôi sẽ góp ý với ông như hai bác sĩ, hai nhà đầu tư y tế, hai nhà quản lý y tế
nói chuyện với nhau.



1- Khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến hơn 16.000 giường ở TP.HCM là thế
nào đây!?
Số lượng 16.000 giường ở đây cần rõ ràng ra, giường là giường bệnh hay chỉ đơn
thuần là giường để cho người nằm. Hai khái niệm này khác nhau hoàn toàn, ông nhé.

Nếu chỉ là giường nằm để nhốt các loại F, thì vô nghĩa. Các trại tập trung ở Tp.HCM
đã tỏ ra bất cập đến mức thế nào, chắc ông biết rồi; các trại tập trung ở Bắc Giang
hiệu quả thế nào-ông biết rồi; dân Bình Thuận phá tường bệnh viện trốn chạy thế
nào-ông biết rồi; hậu quả lây nhiễm chéo trong trại tập trung-ông biết rồi... tôi không
nói nữa.
Còn nếu là 16.000 giường bệnh thì hỡi ơi, ông ơi, có thể hiểu nó là thế nào không,
ông ơi.

Đe tôi nói cho mà nghe.
Một bệnh viện 1000 giường, tiền xây dựng nó vào khoảng 7000-8000 tỷ đồng; tiền
trang bị cũng bằng thế nữa; tiền đào tạo, tái đào tạo và vận hành cho đến khi hiệu
quả cũng bằng từng ấy nữa. Vị chi, một tỷ đô la Mỹ cho một bệnh viện 1000 giường.
Các ông nói khơi khơi cho sướng mồm, cho tăng thành tích thôi; chứ 16.000 giường
bệnh là tương đương 16 cái Bệnh viện Bạch Mai, 16 cái Bệnh viện Chợ Rẫy, 16 cái
Bệnh viện trung ương quân đội 108... là 16.000.000.000,0 đô la Mỹ ( Mười sáu tỷ đô
la Mỹ viết bằng chữ!).

Nói thêm: Bất cứ cái bệnh viện nào trong mấy bệnh viện nêu trên kia bán 1,5 tỷ đô la,
tôi và anh em cũng bằng mọi giá kiếm tiền mua ngay chứ không để cho Singapore
mua như đã thôn tính Vinmec Hà Nội đâu!.

Thêm, nhan lực lấy đau ra!?
Một bệnh viện 500 giường bệnh, cần 200-300 bác sĩ; 500-700 điều dưỡng và tưng ấy
người phục vụ không chuyên môn y tế.
Với 16.000 giường bệnh thì không thể nhân lên 32 lần đơn thuần con số cứng kia
được, nó khác đấy. Chỉ có tăng lên không giảm đi được đâu nhé.
Còn nữa, kể cả dùng quyền lực huy động 10.000 nhân viên y tế cho Tp.HCM đi nữa,
thì với số lượng nhân viên tưởng tượng kia, trong số đó lấy đâu ra Giáo sư tiến sĩ để
chỉ đạo dậy dỗ; lấy đâu ra đủ số bác sĩ cao cấp, bác sĩ chính để làm giám đốc-phó
giám đốc; làm chủ nhiệm- phó chủ nhiệm khoa; lấy đâu ra số bác sĩ, điều dưỡng có
đủ chứng chỉ hành nghề để ký sổ, ký bệnh án hay ký biên bản hoạt động của máy móc
trang bị.

Lấy đâu ra một lúc từng đấy tiền, lấy đâu ra từng ấy chuyên viên, nhân viên y tế cho
16.000 giường bệnh.
Còn chỉ là 16.000 giường để giam giữ F0, thì cũng hoàn toàn bất hợp lý.
Theo Báo cáo ngày 4/7 của Bộ Y tế Việt Nam công bố, số người nhiễm covid-19 là
19,933 case được xác nhận trong phòng thí nghiệm từ 58/63 tỉnh thành. trong đó có
86 case tử vong từ tháng 1/2020; số hồi phục là 39,4%; có 8.337 bệnh nhân đang
nằm viện tại 115 bệnh viện ở 47 tỉnh thành.
Còn lại 96.6% không có triệu chứng bệnh hay chỉ có dấu hiệu bệnh lý nhẹ không cần
chăm sóc bệnh viện.

Không cần tới 16.000 giường giam nhốt.



Số giường bệnh khẩn cấp chỉ nên tạm tính trong Chiến lược dự phòng thảm họa; còn
việc triển khai tùy theo diễn biến của bệnh phải căn cứ vào thực tế.
Ông bộ trưởng đã bỏ qua thực tế của hiện trạng y tế thành phố Hồ Chí Minh; bỏ qua
lực lượng nhân viên Y tế và đồng bào Thành phố đang ngày đêm cùng nhau tận lực
miệt mài chiến đấu vì sức khỏe con người.
Ông Long ơi, thôi hô khẩu hiệu, thôi chạy theo thành tích, thôi "Nói cho vui tai, nổ
cho sướng mồm" đi được rồi đấy.

2- Việc sử dụng những khái niệm, những định nghĩa sai trái xuất phát từ ông bộ
trưởng, người đứng đầu hệ thống y tế Việt Nam đã làm loạn xã hội. Cộng thêm những
việc làm chưa minh bạch càng làm rối, làm lãng phí thêm nữa. Đơn cử:

- Ông học trường nào ra mà đẻ ra một thể bệnh mới: Thể bệnh không có triệu chứng
lâm sàng!?

- Người thầy nào dậy ông: Chỉ cần người có kết quả dương tính với mầm bệnh là ông
gọi họ là bệnh nhân và truy xét, giam nhốt cách ly như tội phạm!?

- Việc coi là chữa khỏi bệnh cho người nhiễm covid-19 sau ba lần xét nghiệm âm tính
đã đúng chưa khi chỉ dùng thuốc chữa triệu chứng như hạ sốt, uống sinh tố, bổ sung
dịch điện giải... là những việc hoàn toàn có thể hướng dẫn cho bất cứ người dân nào
trên 15 tuổi để họ tự chăm sóc bản thân tại gia.
Chúng tôi cần Minh bạch về khoản kinh phí khổng lồ đã chi trong chiến dịch này.

- Mập mờ giữa việc Chăm sóc bệnh viện thông thường với việc Chăm sóc tăng cường
đã dẫn tới ngầm hiểu: Đã vào viện có nghĩa là chuẩn bị thở máy, chuẩn bị ECMO,
chuẩn bị lọc máu, chuẩn bị chết... những việc hết sức nặng nề, gây hoảng loạn xã hội.

3- Xin góp ý với ông, buộc phải cần phân loại rõ: Đâu là nhóm High-risk Factor với
phơi nhiễm; nhóm Phơi nhiễm expose; nhóm dễ nhiễm; nhóm dễ phát bệnh; nhóm dễ
biến chứng nặng; nhóm cần điều trị tăng cường, nhóm cần can thiêp y tế chuyên khoa
sâu; nhóm đe doa tử vong; nhóm tối khẩn cấp. Từ đó, đặt ra Chiến lược xử trí chuẩn,
đồng bộ. Gồm:

- Nhóm High-risk factor, dễ phơi nhiễm: Giáo dục kiến thức y khoa cơ bản, tăng
cường bổ sung sinh tố, vi lượng, thực phẩm chức năng nâng đỡ cơ thể tại nhà, từng
người. Nhắc nhở và yêu cầu liên hệ với nhân viên y tế cơ sở gần nhất.

- Nhóm đã nhiễm mầm bệnh: Đăng ký theo dõi trực tiếp hay bằng các ứng dụng
Công nghệ thông tin chung. Phân loại và nhắc nhở nếu có triệu chứng phát bệnh
buộc liên hệ với Cơ sở chữa bệnh gần nhất để được theo dõi và luôn luôn được cân
nhắc: Cần/chưa cần nhập viện để được chăm sóc bệnh viện.

- Nhóm phát bệnh điển hình: Nhập các khoa bệnh truyền nhiễm để được theo dõi và
điều trị.

- Nhóm biến chứng: Chuyển khu Điều trị tăng cường trong các khoa bệnh để có thể
cấp cứu ban đầu và chuyển tới khoa ICU càng sớm càng tốt.



- Các Khoa ICU cần được trang bị tốt hơn nữa về Nhân lực, vật lực và tài lực: Tăng
cường số bác sĩ đủ năng lực chỉ huy, điều khiển Thở máy, lọc máu, ECMO... Tăng
cường trang thiết bị, tăng cường chế độ bồi dưỡng đặc biệt cao để không mất người
trong chiến dịch.

Tạm vậy thôi.
Chú thích các ảnh khác trong bài, tôi sẽ viết cụ thể trong từng bức hình.
Kính chúc ông bộ trưởng Bộ Y tế mạnh khỏe, minh mẫn, bình tĩnh hơn nữa để hoàn
thành sứ mệnh hét sức nạng nề của mình./.

Bác sĩ Thắng.

BBC News Tiếng Việt

Không rõ lãnh đạo Việt Nam thực hành theo lý thuyết nào?
Con người thường chỉ có ba cách truyền thông cho nhau là, bằng lời nói, không bằng
lời nói và bằng hình ảnh.
Nhìn chung, dù lựa chọn cách truyền đạt nào, lý thuyết về quản trị khuyên rằng thông
điệp cần rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu.
Gặp gỡ báo giới hôm 17/7, mệnh lệnh nhiều hình ảnh và hành động của ông có thể
khiến nhiều người rối trí.
Nhưng có lẽ ông ấy sử dụng ngôn ngữ hợp với người nghe, những đồng chí của bí
thư.
Đọc để biết cách chống dịch ở các nước văn minh
Le Van Quy (Từ FB Bich Dung)

https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/?__cft__[0]=AZVTVK1aMHdRBWs2ItELuj3lizQhDqxIfZ0eaFVDbsFxqgYXdEY_Xu6uFytHR84eILoUnZiIBPbgM9xoG9z0361ldpJkOU24_t8bgfwoRMZHJtkLZcvpON1kokXB2C7g4NeKlXUrKTBDiq7AKmpd8U7BU7lH7J1tU3mh_heb7AqND2dacCpLG8NGto4q6NUyHH_TFd_1M2F8DMFVJJ8MP_2b&__tn__=-UC,P-y-R
https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/?__cft__[0]=AZVTVK1aMHdRBWs2ItELuj3lizQhDqxIfZ0eaFVDbsFxqgYXdEY_Xu6uFytHR84eILoUnZiIBPbgM9xoG9z0361ldpJkOU24_t8bgfwoRMZHJtkLZcvpON1kokXB2C7g4NeKlXUrKTBDiq7AKmpd8U7BU7lH7J1tU3mh_heb7AqND2dacCpLG8NGto4q6NUyHH_TFd_1M2F8DMFVJJ8MP_2b&__tn__=-UC,P-y-R
https://www.facebook.com/levanquy?__cft__[0]=AZVlSMaI-W0Uq2YXeij-YXWz7zmndioxglO6at-Kvn34Qe5PMtXclWaIk8tA9uhVC3OXrLLaKUNpjktYjB38_9F-Yxi4mqKMVkYVFgu72eGZONdLbI7tZVp_oNZtgpyD_J0jxNo_LQSXoUuFFrK1db3MTdUW8uJgHriv8EikZE-OdY4-fE1ieH0XbI-Elm-cYR8&__tn__=-UC,P-y-R


Tôi đã trải qua hai cuộc phong tỏa tại hai đất nước khác nhau. Đã sống hàng tháng
trời dài dưới thời côvid tại cả hai đất nước!
Rất nhiều bạn bè hỏi tôi : BD cảm nhận thế nào khi đã sống tại Pháp với côvid và
sống tại Việt Nam với côvid.

Câu trả lời của tôi gói gọn trong vài chữ:
- Cách ly phong tỏa ở Pháp vì côvid thì buồn!
- Cách ly phong tỏa ở Việt Nam thì ngoài cái buồn ra, còn Tức, Tởm và trên hết là Sợ
Hãi!

Trên thế giới, ngay cả Pháp chết vì côvid nhiều lắm, riêng Pháp là 110.000 ngàn.
Trong đó 75% là những người từ 75 tuổi trở lên, và khoảng 20% là từ 65 tuổi tới - 75
tuổi…

Nhà nước Pháp cũng đóng cửa quán xá, hạn chế dân ra đường , chúng tôi cũng
cuồng chân cuồng cẳng vì buồn, 2,3 hôm đầu cũng chạy loạn lên đi mua đồ ăn về trữ.
Nhưng chỉ 1 hôm sau, tất cả lại đi vào nề nếp, trật tự, giá cả bình ổn. Nhà nước trợ
cấp cho tất cả những người bị thất nghiệp, cho cả chủ doanh nghiệp!

Mấy cô em tôi được lãnh y nguyên lương lậu trong thời gian phong toả!
Dân Pháp lợi dụng được nghỉ làm vẫn ăn lương quay ra sửa sang, sơn phết nhà cửa!
Làm vườn, cắt cỏ! Tôi cũng trồng được một vườn cà chua, rau thơm đủ loại!
Người quen của tôi cũng bị covid, thế mà chẳng ai bị kỳ thị, hay bị người chung
quanh nhiếc móc chửi rủa, chẳng ai bị bêu tên tuổi...Tôi cũng chưa từng thấy nhà nào
bị covid mà công an tới căng dây, điểm mặt, chỉ tên tại khu phố cả!



Tôi cũng chưa hề đọc một tờ báo nào bên Châu Âu định hướng dư luận, đổ tội cho ai
đó làm lây lan covid, để rồi kích động sự căm thù, kỳ thị của toàn xã hội!

Chúng tôi nhận được yêu cầu: bệnh nặng thì mới vào nhà thương vì nhà thương còn
phải dành cho tất cả những bệnh khác - nguy hiểm hơn cô vid gấp ngàn lần như: Ung
thư -đột quỵ -trụy tim- tai nạn v...v.

Tất cả người quen của tôi bị côvid đều tự chữa ở nhà, không ai đi bệnh viện, vì họ
không muốn góp phần làm quá tải hệ thống y tế.

Tôi đã trải qua ở Pháp những ngày tháng phong tỏa buồn thiu nhưng an yên! Và rồi
tôi cũng được dịp biết đến thời côvid tại Việt Nam. Có thể nói bao trùm lên tất cả mọi
thứ là một nỗi sợ hãi - cực đoan phi lý đang ngự trị!

Tôi đã rất ngạc nhiên về điều này, và tự hỏi: có phải rằng “Họ“ cố tình gây ra sự
hoang mang, sợ hãi khủng khiếp này hay không?
- Hay đây là phản ứng ngược trong lúc định hướng dắt mũi dư luận quá đà ? Tới nỗi
bây giờ chính “Họ” cũng không thể nào dập tắt nổi làn sóng sợ hãi nữa!

Hãy coi thống kê tử vong về bệnh tật của Việt Nam hàng năm:
- 7.000 người chết vì tai nạn giao thông
- 10.000 bị thương , tàn tật vì tai nạn giao thông
- 122.000 người chết vì ung thư
- 100.000 người chết vì đột quỵ
- 29.000 vì tiểu đường
Và bao nhiêu người đã chết vì côvid tại Việt Nam? 200? 300?

Nói như thế không phải để phủ nhận sự nguy hiểm của Covid! Nhưng có con virus
còn lây lan và đáng sợ ngàn lần hơn côvid - đó là virus Cực đoan và kéo theo là con
virus Sợ, mà 2 con này bây giờ đã lây nhiễm khắp toàn xã hội và nếu không tỉnh táo
thì 2 loại này sẽ phá hủy mọi thứ và để lại hậu quả khó lường thời hậu Covid!

Thay vì tuyên truyền , giáo dục vận động người dân một cách bình tĩnh và khoa học,
chúng tôi chỉ được nhìn thấy những cảnh tượng ghê sợ cực đoan:
Nào là bị hốt đi cách ly một cách ồ ạt, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người trong
những khu cách ly nheo nhóc, thiếu vệ sinh.
Ngay cái từ “cách ly tập trung“- bản thân đã có vấn đề; đã cách ly mà còn tập trung!

Rồi hết địa phương này tới địa phương kia bắt chước nhau đưa ra những biện pháp
chống dịch cực đoan rập khuôn.

- Một người khách vào mua một đùi gà ở một cửa hàng KFC nằm trong khuôn viên
của một siêu thị, 5 ngày sau phát hiện anh ta bị dương tính thế là nguyên một siêu thị
to đùng phải đóng cửa 21 ngày ! 500 nhân viên biến thành F1!

- Một bệnh viện lớn chữa cả những người bệnh ung thư, một bịnh nhân vô tình dương
tính ghé qua khám bệnh, lập tức cả bệnh viện phải phong tỏa , hốt hết nhân viên y tế
đi cách ly, những người bệnh ung thư thì bị đẩy ra ngoài phải nằm chờ vất vưởng
trong nhà trọ đau đớn và tuyệt vọng!



- Một người lên xe khách đi về quê bị dương tính lập tức bắt trọn tất cả hành khách
trên chuyến xe đi cách ly!

- Dân đi tàu lửa về tới quê hương mình cũng không cho cập bến bãi, tuy là trước đó
không có lịnh cấm tàu khởi hành!

Đâu phải cứ F1 là đã bị lây nhiễm, thế mà vì thành tích “dập dịch số 1 thế giới”,
người ta sẵn sàng làm theo phương châm “thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót” , nhốt
chung chạ tất cả những F1 với nhau và rồi lây chồng chéo trong khu cách ly.

Không ngạc nhiên khi có những người hoàn toàn khỏe mạnh, sau khi đưa vào cách ly
rồi ốm liệt giường trong đó. Ai chịu trách nhiệm? Ngay cả những em bé xíu cũng bị
ẵm đi cách ly mới là kinh khủng!

Hay cứ giương cao ngọn cờ chống dịch - Vì sự sống an ổn của xã hội để làm mọi
chuyện một cách cực đoan?

Giá trị con người ở đau?
Có ông bác sĩ lên tiếng phản đối việc cách ly trẻ em thì một loạt màn đấu tố ngay lập
tức được kích động khởi xướng đòi xử lý hình sự!

Cái dịch này chẳng những đã đưa chúng ta về sự nghèo đói, khốn cùng mà còn đưa
chúng ta về cả thời kỳ đấu tố mông muội!

Tất cả đã làm cho xã hội sợ, nghi kỵ người bị nhiễm côvid còn hơn là sợ người cùi,
người hủi!

Khu tôi ở - nhà này cách xa nhà kia cả hàng trăm mét, sáng ngủ dậy đã thấy cổng
khóa, rào kéo!

Hỏi ra mới biết dân chúng trong khu sợ bị lây nên tự khóa! Tôi không biết con virus
côvid có biết bay hàng trăm mét từ rào nhà này qua nhà kia không?

Phải nói trong khu nhà tôi cả năm trời không bao giờ đụng mặt hàng xóm vì quá
riêng biệt!

ĐM con virus Sợ!
Tôi vẫn thường trốn xuống Hồ tràm nghỉ ngơi cuối tuần thì bây giờ cũng đành từ bỏ
vì có lệnh cấm không được chường mặt ra ngay phía trước nhà, dù nhà này với nhà
kia cũng cách nhau hàng trăm mét!

Khi mà sự vô lý đã lên tới đỉnh điểm!
Và mọi người biến thành robot không còn khả năng để suy nghĩ!
Thế đấy, tôi đang ở trong một xã hội hoảng sợ và đầy hoang mang, nghèo kiến thức!
Thay vì trấn an dân tình thì CQ lại ra hàng loạt luật bát nháo! Hôm nay ra luật này,
chiều bãi bỏ, tối xét lại!
Hôm trước CQ phản bác bảo không có phong tỏa, hôm sau phong tỏa! Có vẻ mấy ông
quan không biết mình đang làm gì và phải làm gì! Chính cái sự bất nhất đó lại làm
cho dân chúng cực kỳ hoang mang và sợ hãi!



Thật ra cũng chẳng cần mấy ông Động não nhiều đâu! Côvid đã xuất hiện hơn một
năm rưỡi rồi, thế giới đã có kinh nghiệm chống dịch nhiều lắm rồi, mình chỉ cần học
hỏi theo. Và các ông sẽ thấy chẳng có nước nào cấm dân tụ tập trên hai người nhưng
lại buộc dân đi xét nghiệm rồng rắn để cấp giấy thông hành!

Không nước nào cấm bán đồ ăn mang về, khiến dân chúng phải nhao nhao xếp hàng
đi siêu thị! Dân chúng thì đói quá , khổ sở trăm bề, sống chết cố lấy được một cái
giấy xét nghiệm vô ích để thông quan - để kiếm miếng ăn!

Mãi bây giờ các ông mới chịu thừa nhận là quá lây lan trong các trại tập trung, nên
bây giờ cho F1 cách ly ở nhà, thì cũng là lúc các ông nên bỏ luôn cái giấy phép thông
hành vô lý đó đi!

Cho vài bác sĩ uy tín lên báo, lên tivi cắt nghĩa rõ ràng cho dân chúng về phòng
chống dịch một cách khách quan và khoa học!

Bỏ cái trò đấu tố và dẹp mấy cái vụ :
- “ Vận dụng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vào chống dịch “!
Nên nhớ thời ông Hồ Chí Minh không có dịch vật!

Rồi nào ba thứ khẩu hiệu diễn văn sáo rỗng -“ kế thừa truyền thống của cha ông ta
trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh
du kích, chiến tranh nhân dân. Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát,
ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.”!

Chiến tranh đã qua lâu rồi, mấy anh bộ đội đi dép râu cũng chẳng có tí tẹo kiến thức
khoa học nào đâu ! Muốn chống dịch tốt cứ huy động các bác sĩ, tiến sĩ khoa học là
ok nhất!

Cách ly phong tỏa thành phố là cần thiết, nhưng cũng phải nhớ là dân bây giờ đói
khổ lắm rồi, làm cái gì thì cũng phải có tình có lý! Kẻo con virút Sợ mà các ông gây
ra nó quay lại cắn các ông bây giờ đó!

Sợ quá! ĐM các ông làm tôi quá sợ!

ps: Truớc đây không bao giờ chửi thề nha ! bây giờ thời covid mới biết!

(share từ FB cô Nguyen Minh Nguyệt)



TÔI NOI THIỆT NHÉ: NHÌN MẶT THẰNG NÀY GIỐNG Y NHƯ NGƯỜI BỊ BỆNH
DOWN !

Bỏ qua tất cả mọi tranh cãi phe đảng, quý vị lấy công tâm trả lời: từ ngày cụ Biden
nhậm chức, quý vị thấy giá sinh hoạt, giá xăng, giá xe cũ, giá nhà, giá thực phẩm,…
tất cả đã lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Quý vị không cần trả lời tôi đâu, chỉ cần
trả lời cho chính lương tâm quý vị thôi.
Trong khi đó, lương quý vị tăng bao nhiêu?



CẢM ƠN CÔ VŨ PHƯƠNG ANH, ĐÃ CO CÔNG LÀM “LÒI ĐUÔI CÁO”?

Vài hôm nay, dư luận xôn xao về việc một cô gái, là cựu học viên của“ Học viện báo
chí &Tuyên truyền”, khoe được tiêm vắc xin phòng cúm Tàu, loại "xịn" mà không cần
đăng ký,

Theo đó, tài khoản Facebook có tên Vũ Phương Anh đăng tải: “Dịch bệnh càng ngày
càng đáng sợ, kể cả Astra cũng được, nhưng 2 vợ chồng cứ muốn chờ vắc xin Pfizer
để tiêm. Đúng như sự mong đợi, tối hôm qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách thì ông
ngoại gọi mai tiêm luôn nhé mà thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn thành mũi 1, vậy là cũng có nhiều chút yên tâm giữa đại dịch càng ngày càng
đáng sợ. Cảm ơn oba ngoại lúc nào cũng kịp thời lúc các con cần”.(ông ngoại là
cách cô này gọi cho con, thực ra là bố cô này).

Dòng trạng thái kèm hình ảnh một cô gái đang tiêm vắc xin, cùng 2 tấm giấy xác
nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, do Bệnh viện Hữu Nghị (Bộ Y tế) cấp.

Đáng chú ý, khi nhiều bạn bè vào bình luận, hỏi về thủ tục đăng ký thế nào để được
tiêm vắc xin thì Vũ Phương Anh trả lời: “Chị không đăng ký em ạ. Chờ đăng ký
không biết đến bao giờ mới được tiêm”.

Trả lời một bình luận khác hỏi đăng ký tiêm ra làm sao, cô này viết: “Em không đăng
ký chị ạ, chờ đăng ký cũng lâu ý chị ạ. Cái này chị có người quen hoặc như thế nào
đó chị liên hệ xem ạ”.

Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan
chức năng cần vào cuộc làm rõ “cô gái này là con cháu đồng chí nào” khi không cần
đăng ký mà được tiêm vắc xin, trong khi nhiều người đang chờ đợi để tiêm.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị,
khẳng định không có chuyện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại bệnh viện mà không cần
đăng ký.đăng ký tiêm.
(https://thanhnien.vn/doi-song/dan-mang-buc-xuc-khi-hoa-khoi-khoe-tiem-vac-xin-co
vid-19-khong-can-dang-ky-1417321.html)



Trong bối cảnh nguồn cung vắc-xin eo hẹp, dịch bệnh ngày càng trở nên nguy hiểm,
người dân ai cũng mong ngóng đến lượt được tiêm chủng. Những người đã được
chích ngừa thì phải trải qua quá trình đăng ký và chờ đợi. Không ai được chọn chủng
loại vắc-xin, thay vào đó thì buộc phải chấp nhận thứ được phân phát.

Vậy nên, thông tin về việc có người không cần phải đăng ký, không cần phải chờ đợi
nhưng vẫn được tiêm chủng, đã thế lại được tiêm loại vắc-xin khan hiếm nhất và được
biết đến là hiệu quả nhất, khiến dư luận xã hội dậy sóng.

Qua sự việc này, người dân biết thêm được một thông tin khác về loại vắc-xin quý
hiếm, đắt tiền và hiệu quả cao, mà quan chức sử dụng.

Sự lươn lẹo và lấp liếm của ông giám đốc bệnh viện Hữu Nghị lập tức bị cộng đồng
mạng phanh phui.

Theo chính cô Vũ Phương Anh khoe và khẳng định nhiều lần trên trang mạng
Facebook, thì cô không đăng ký gì cả.
Thông tin cũng cho hay, Vũ Phương Anh không phải là phóng viên làm việc ở tờ báo
nào cả mà chỉ học từ Học viện báo chí tuyên truyền, khoa Quan hệ công chúng mà
thôi.

Nếu Vũ Phương Anh là phóng viên thì sẽ đăng ký tiêm theo danh sách ở đơn vị báo
chí nơi cô này làm việc, chứ không thể lách tắt vào danh sách đang tiêm cho các



nhóm ở tuyến đầu chống dịch. Càng không thể không đăng ký mà bố gọi điện hôm
trước thì hôm sau tiêm luôn.

Danh sách tiêm vắc-xin đều được chuẩn bị và đăng ký trước từ lâu, chưa kể vắc-xin
Pfizer rất được chờ đợi ở Việt Nam, cho đên nay chính phủ Mỹ mới gửi 96.000 liều
Pfizer hỗ trợ VN chống dịch. Với số lượng ít ỏi như thế, loại này chỉ dành riêng cho
các đối tượng đặc biệt mà thôi. Nếu thực có dư ra hai liều, thì phải gọi cho hai người
tiếp theo trong danh sách chứ.

Theo Bộ Y tế:Ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao trước,
sau đó là người cao tuổi trước khi tiêm đại trà cho các đối tượng còn lại. Trong 11
nhóm đối tượng được ưu tiên thì Vũ Phương Anh không thuộc nhóm nào cả. Vậy VPA
loại gì?

Hôm nay (21/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan
chức năng rà soát, kiểm tra, làm rõ thông tin liên quan vụ việc "tiêm vaccine không
cần đăng ký".

Đây cũng chỉ là động tác trấn an dư luận thôi. Nếu có sự viẹc như trên thì giám đốc
đổ cho cấp dưới, và cấp dưới cũng chỉ bị “rút kinh nghiệm sâu săc” là xong. Làm
thiệt hại mấy chục tỉ mà cũng chỉ bị rút kinh nghiệm, thì vài liều vắc xin có nhằm nhò
gì.

Sự khốn nạn và đáng lên án là, vét tiền từ trẻ nhỏ 5 tuổi đến cụ già gần trăm tuổi, để
rồi khi vắc xin Mỹ tài trợ lại được dùng cho dùng tiêm cho nhau, từ quen biết đến
họ hàng chúng.

Tác phẩm Trại Súc Vật dù được xuất bản năm 1945 của nhà văn người Anh, George
Orwell, có đoạn: “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn
những con khác”

Thao Ngoc21/7


