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Giáo sư Trung Quốc khoe khoang việc Trung Quốc ‘sao chép phương tiện’ để
thành công về kinh tế
Nicole Hao và Cathy He

Một giáo sư Trung Quốc gần đây đã khoe khoang trước mặt khán giả Trung Quốc đại
lục rằng Trung Quốc đã thành công trong “việc sao chép phương tiện dẫn tới thành
công tiến lên hàng đầu thế giới của mình,” điều này đã khuyến khích chế độ này
thực hiện đường lối hung hăng hơn đối với Hoa Kỳ.

Giáo sư Trung Quốc Zang Qichao nói về việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ từ
Hoa Kỳ trong bài diễn thuyết của ông tại Thâm Quyến, Trung Quốc, hôm 21/03/2021.

(Ảnh: Ảnh chụp màn hình/Kênh video Xigua của Tăng Khải Siêu)

Trong 40 năm qua, chế độ Trung Cộng duy chỉ làm một việc: ăn cắp, ông Zang
Qichao, một chuyên gia marketing nổi tiếng đồng thời là giáo sư thỉnh giảng của Đại
học Thanh Hoa Bắc Kinh, mới đây đã nói chuyện với một nhóm doanh nhân Trung
Quốc.

“Chúng ta ăn cắp nhiều kinh khủng, sao chép nhiều kinh khủng,” ông Zang nói

“Cái gì là quyền sở hữu trí tuệ? Cái gì là công nghệ được cấp bằng sáng chế? Chúng
ta sẽ lấy nó về trước và giải quyết nó sau.”

Ông Zang nói rằng với cách tiếp cận này, Trung Quốc đã vọt lên trở thành một trong
những nền kinh tế dẫn đầu thế giới, và hiện giờ thấy không còn gì để sao chép được
nữa.



Tự mãn nhờ những thành tựu sao chép công nghệ nước ngoài, Trung Cộng hiện nay
mạnh dạn cứng rắn hơn với Hoa Kỳ, ông Zang nói, như được thể hiện qua việc các
nhà ngoại giao Trung Quốc chỉ trích công khai các quan chức Hoa Kỳ ở Alaska hồi
đầu tháng này (03/2021).

Ông Zang là một giáo sư, tác giả, và doanh nhân người Trung Quốc, vốn cũng là chủ
tịch của hai công ty, một công ty truyền thông và một công ty đầu tư. Khách hàng của
những công ty này bao gồm các ngân hàng quốc doanh và các công ty viễn thông của
Trung Quốc. Bài diễn thuyết ngắn gọn của ông xuất hiện lần đầu tiên trên kênh
truyền thông xã hội Trung Quốc hôm 21/03 và từ đó đã được lan truyền rộng rãi.

Các công nhân sản xuất vi mạch bán dẫn LED tại một nhà máy ở thành phố Hoài An,
tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, hôm 16/06/2020. (Ảnh: STR/AFP/Getty

Images)

Bốn thập kỷ gian lận

Ông Zang cho biết kể từ khi Trung Cộng cải cách kinh tế vào cuối những năm 1970,
chế độ này đã phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài mang lại vốn đầu tư, công nghệ, và
bí quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Cụ thể, ông Zang cho biết Trung Cộng buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải hợp
tác với các doanh nghiệp trong nước, vì thế mà người địa phương có thể học hỏi từ
người nước ngoài và cuối cùng thế chỗ họ bằng cách tự mình vận hành doanh nghiệp.



Được biết đến là chuyển giao công nghệ cưỡng bức, Trung Cộng đã buộc các công ty
nước ngoài phải thiết lập liên doanh với các công ty địa phương và chuyển giao tài
sản trí tuệ (IP) của họ như một điều kiện để thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Sau bốn thập kỷ, “chúng ta đã học được mọi thứ, và có thể tự làm ra mọi thứ,” ông
nói.

“Khi chúng ta nhìn lại, thì các nhà máy là của chúng ta, thiết bị là của chúng ta, công
nghệ là của chúng ta, bằng sáng chế là của chúng ta,” ông Zang nói. “Những người
ngoại quốc đều đã đi cả.”

Việc Trung Cộng đánh cắp lan tràn tài sản trí tuệ nước ngoài đã làm dấy lên sự gia
tăng đáp trả trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới thời chính phủ cựu TT Trump.
Các quan chức Hoa Kỳ đã mô tả chiến lược của Bắc Kinh nhằm vượt Hoa Kỳ trở
thành siêu cường độc tôn là được tập trung vào các hành động: “trộm cướp, sao
chép, thay thế.”

Sau khi phát hiện Trung Cộng tham gia vào hành vi được nhà nước hậu thuẫn là trộm
cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, thì vào năm 2018, chính phủ TT Trump đã phát động
cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc với nỗ lực khiến chế độ này ngừng một
loạt các hoạt động kinh tế và thương mại không công bằng, chẳng hạn như ép buộc
chuyển giao công nghệ, trợ cấp cho các ngành công nghiệp trong nước, và thao túng
tiền tệ. Thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã đạt được vào tháng 01/2020, nhưng
nhiều rào cản thương mại chưa được giải quyết.

Nhà chức trách liên bang cũng đã đẩy mạnh các đợt truy tố hành vi bị cáo buộc là ăn
cắp công nghệ của sinh viên Trung Quốc và những người từ nội bộ các công ty, cũng
như những tin tặc của Trung Quốc.

Trong bài diễn thuyết của mình, ông Zang nói Hoa Kỳ cuối cùng đã phát hiện ra các
kế hoạch của Bắc Kinh.

“Họ không để chúng ta sao chép nữa,” ông nói.



Một người phụ nữ lớn tuổi đẩy xe hàng dọc theo một con phố gần Đại lễ đường Nhân
dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 05/03/2021. (Ảnh: Nicolas Asfouri/AFP via

Getty Images)

Sự ngạo mạn Theo ông Zang, Trung Cộng đi theo lập trường cứng rắn với Hoa Kỳ
trong các cuộc đàm phán gần đây ở Alaska vì địa vị kinh tế được gia cường sau bốn
thập kỷ trộm cắp do nhà nước hậu thuẫn.

“Đó là lý do tại sao Bộ trưởng Ngoại giao Dương [Khiết Trì] và Vương [Nghị] của
chúng ta có thể cứng rắn như vậy khi nói chuyện với Hoa Kỳ. [Họ nghĩ] các người
không có quyền nói chuyện với chúng tôi theo lối đó,” ông Zang vừa nói vừa cười.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao
Vương Nghị đã khuấy động báo giới vào hồi tháng Ba khi họ công khai chỉ trích Hoa
Kỳ về một loạt những điều gọi là vi phạm trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với
các quan chức chính phủ TT Biden, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng Cố
vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan.

Trong tương lai, ông Zang cho biết Trung Cộng sẽ tập trung vào việc khuyến khích
người dân phát triển công nghệ bản địa thông qua khẩu hiệu “đổi mới là động lực lớn
nhất để sản xuất.” Khẩu hiệu này đã được Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình lặp
lại kể từ năm 2015, khi ông có ý định chuyển hướng đất nước sang tập trung vào đổi
mới trong nước.

Nicole Hao và Cathy He

Dân MỸ: một cổ, hai tròng !
Lưu Vĩnh Lữ



Chưa bao giờ trong Lịch Sử Hoa Kỳ, Nước Mỹ tệ hại như ngày hôm nay.
Tổng Thống mới nhậm chức chưa được 3 tháng, lú lẫn, nói trật lên trật xuống, ký tên
trên Luật, mà không biết ký cái gì?

Hợp Báo thì coi theo giấy!

Bà Phó Tổng Thống được giao trách nhiệm giải quyết khủng hoảng Biên Giới phía
Nam, thì mất biệt vì còn bận lo chỉnh trang nhà cửa…



Tổng Trưởng đi hợp với Trung Cộng thì bị sỉ vả:
Dương Khiết Trì :
-“Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói rằng họ muốn đàm phán với Trung Quốc từ vị
thế " thượng phong".
-“Những gì Hoa Kỳ nên làm là … hãy quan tâm đến những chuyện của chính
mình … thay vì đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm về nhân quyền và dân chủ
của Trung Quốc.”
Phái đoàn Mỹ: nín khe.
Đang là Nước xuất cảng Dầu, chơi dại, đóng cửa, làm giá xăng nhảy vọt, khổ dân!

Lấy "le", tuyên bố ẩu, dân Trung Mỹ nghe theo, kéo tới Biên Giới không phương giải
quyết, làm lì chịu trận.



Hát tới hát lui trò " cướp công vaccin Covid ", mà không nhớ rằng T T Trump nỗ lực
khuyến khích tài trợ cho các công ty Bào Chế, mới tìm ra vaccin nhanh nhứt và
hữu hiệu nhứt;

Ăn trái sao không nhớ kẻ trồng cây, lại còn đá bát.
Đô Đốc 4 sao Brett Giroir vạch trần: việc phân phối vaccin “không phải là công
của Biden”, mà đó là “công của Trump”.
Vào ngày 20 tháng 1, chúng tôi đã tiêm được 1,5 triệu.
Theo kế hoạch triển khai của Trump, sẽ nhận được 150 đến 200 triệu liều trong vòng
100 ngày đầu tiên.
Kế hoạch Chiến dịchWarp Speed của Trump, “được bắt đầu bởi Chính quyền
Trump.
Chúng tôi đã có CVS và Walgreens đăng ký 99% tiêm ngừa cho Viện Dưỡng Lão, đã
đăng ký 40.000 nhà thuốc làm địa điểm tiêm chủng.
Những sự thật này không được tiết lộ trên bất kỳ phương tiện truyền thông chính
thống nào vì họ chống Trump.

Thực tế là Biden đã cướp công của Trump
Bên Ngoài:
- Bắc Hàn, Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un, tuyên bố: “Nếu Hoa Kỳ muốn
yên ổn trong bốn năm tới, tốt hơn hết họ nên kiềm chế để không bốc ra mùi hôi
thối ngay từ bước đầu”
vài ngày sau Bắc Hàn phóng hai hoả tiễn, và cho đến nay Toà Bạch Cung vẫn im hơi
lặng tiếng!
- Nga, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi tranh luận công khai cùng Joe Biden trên
truyền hình! Không dám trả lời!
- Trung Cộng lấn lướt, êm ru, không đưa ra đường lối gì đối phó; lấy lại đường
lối của T T Trump thì mắc cỡ quá, còn tính đường lối khác, thì nghĩ không ra.
Nhưng " rất bận rộn", không phải để lo bàn mưu tính kế đối đầu với TC , mà bận vì lo
chia chác tiền vừa biểu quyết xong!



Và tính cách móc thêm hồ bao Dân Mỹ,

Biển Đông là cửa ra vào của Tàu Cộng đã bị TT Trump kiểm soát 4 năm qua, giờ đây
lỏng lẻo, TC tha hồ xây thêm căn cứ.



Kênh Đào Panama là đường sống huyết mạch của Mỹ thì đang bị TC nắm giữ.

Hai đầu ra vào có hai hải cảng lớn của CK Hutchison Holdings do TC điều khiển;
Mỹ mà nhu nhược, thì TC sẻ áp dụng quyền lực cho phép ai ra ai vào qua Kênh này,
lúc đó quá trễ rồi.
Chính phủ thì như nhà không nóc, tổng thống lú lẫn, phó tổng thống bận sửa nhà,
nhàn nhã chờ ngày lên ngôi thay thế ông già lú lẫn,té lên, té xuống, mặc cho Nhà
Nước Ngầm tự do điều khiển.
TCPV trùm mền vì bị đe dọa, áp lực, nằm im !
Quốc Hội tung hoành một cõi, lo tranh quyền, tranh lợi, phe đảng, làm Luật giúp
Dân thì ít, lấy TIỀN Dân xài bậy thì nhiều!

Dân Mỹ giờ đây như Cá nằm trên thớt,
Trong Nước: mặc cho Nhà Nước Ngầm xào nấu.
Bên Ngoài thì bị coi thường, khinh dễ! Trung Cộng càng ngày càng lấn lướt, khiến
nhà bình luận trên TV tiếc 4 năm vừa qua của T T Trump:
Kinh tế hưng thịnh, Thất nghiệp thấp nhứt, không bị lệ thuộc vào DẦU mà lại xuất
cảng DẦU.
- 4 năm không đưa nước Mỹ vướng vào cuộc chiến tranh mới nào, tính từ thời
Eisenhower đến nay.
- Ký bốn (04) Hiệp định Hòa bình ở Trung Đông, điều mà 71 năm qua không ai làm
được.
- Xây dựng sức mạnh quân đội Mỹ để thiết lập lại trật tự thế giới, kiềm chế sự hung
hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.
v.v...
Nhớ lại thời vàng son...trong ấm, ngoài êm, vang danh Thế Giới;
chua xót, than: They’re richer, and we’re getting poorer !

Dân Mỹ có nhận ra chăng?

Lưu-Vĩnh-Lữ



AI CHIA RẼ NƯỚC MỸ?
Martha Glubka

Người viết bức thư này sống ở Sedona, Arizona và là một luật sư đã nghỉ hưu. Bà là
một đảng viên Đảng Dân chủ viết cho tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ khác . ***
Sau đây là toàn văn bản dịch tiếng Việt :

Các bạn Dân Chủ:
Bây giờ tôi biết các bạn không thích Tổng thống Trump. Cứ là thế đi và chúng ta hãy
tiếp tục từ đó.

Nói thế nào về sự chia rẽ của nước Mỹ nhỉ? Bạn thực sự đổ lỗi cho ông Trump về
điều đó không? Thế lúc KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI NÀO CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ
xuất hiện trong lễ nhậm chức của ông ấy thì bạn có nghĩ rằng, điều đó đã bắt đầu sự
chia rẽ chưa? Thậm chí lúc ông Trump chưa trở thành tổng thống thì cũng có Clinton
và Obama xuất hiện để dè bỉu. Vậy đó là Trump chia rẽ nước Mỹ hay là ai?

Bạn thử tưởng tượng nếu đảng CỘNG HÒA không có một ai đến dự lễ nhậm chức
của Obama vì họ đã thua thì chuyện gì sẽ xảy ra?19 phút ngay sau khi Trump nhậm
chức, tờ Washington Post đã tuyên bố CHIẾN DỊCH ĐÀN HẶC ĐÃ BẮT ĐẦU. Đó có
phải là Trump chia rẽ nước Mỹ?

Chính trị gia tốt nghiệp từ Chợ Đông Ba, Chợ Đồng Xuân và Chợ Cầu Ông Lãnh…
Và thái độ của Nancy Pelosi khi bà xé bỏ tập thông điệp liên bang của Trump ngay
trước sự chứng kiến của cả thế giới đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Tổng thống
Hoa Kỳ. Điều đó vẫn là Trump gây chia rẽ nước Mỹ?

Khi nước Mỹ đã phải chịu đựng 3 năm ròng và chi ra hơn 30 triệu đô la để 17 VIP
của DÂN CHỦ cố gắng CHỨNG MINH rằng: Trump thắng vì THÔNG ĐỒNG VỚI
NGA chứ KHÔNG phải người dân Mỹ bỏ phiếu cho ông ấy. Và rốt cuộc kết quả là
con số KHÔNG?
Đó là Trump đã chia rẽ nước Mỹ?



Hãy nhớ rằng, các NHÀ TÀI TRỢ, như Bloomberg đã đưa ra 27 triệu, Tom Steyer đã
đưa ra 17 triệu, George Soros đã cúng 9 triệu, và nhiều người khác nữa đã mang lại
hàng chục triệu đô la cho Hillary. Bạn có thực sự nghĩ rằng những người tài trợ hàng
chục triệu đô la chỉ bởi vì họ yêu quí Hillary?
KHÔNG, đây không phải là quyên góp vận động, mà đây là ĐẦU TƯ vào những gì
Hillary đã hứa với họ nếu bà ấy trở thành Tổng thống. Họ đã rất chắc chắn rằng bà
ấy sẽ thắng và họ sẽ được trả lại những khoản tiền CẢ VỐN LẪN LÃI khổng lồ. Điều
đó không xảy ra và họ đã MẤT tất cả.

Bởi vậy nên họ đã cùng nhau dồn hết sức lực để ĐẨY TRUMP ra khỏi NHÀ TRẮNG
bằng mọi cách có thể.BẠN CÓ BIẾT rằng 90% các phương tiện truyền thông Chính
Thống và các tập đoàn được sở hữu hoặc điều hành bởi CÁC NHÀ TÀI TRỢ DÂN
CHỦ LỚN?

Nếu không tin thì bạn có thể ngay lập tức xác minh tất cả những điều đó cho chính
mình đi. Tôi đã đếm. Kể từ thời điểm Trump chiến thắng, thậm chí trước khi ông ấy
nhậm chức, các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin với nội dung có tới
92% là tiêu cực về Trump, bạn có biết tại sao không?

Chính những nhà tài trợ lớn đó đã đánh mất hàng triệu đô la lợi nhuận mà họ được
Hillary đã hứa hẹn. Và họ không coi nhẹ sự mất mát đó nên họ cần TRỪNG PHẠT
TRUMP và NHỮNG NGƯỜI BẦU ÔNG ẤY VÀO NHÀ TRẮNG.

Tôi đã nói điều này kể từ đêm ông ấy được bầu: “Bên cánh tả sẽ KHÔNG GÌ MÀ
KHÔNG LÀM cốt chỉ để đánh gục Tổng thống của chúng ta, đất nước của chúng ta
và chính chúng ta. Họ sẽ không bỏ qua bất cứ mức độ bẩn thỉu nào để lấy lại quyền
lực của họ,”

Và đáng buồn thay, chúng ta đã chứng kiến điều này hàng ngày kể từ sau cuộc bầu
cử.

Hãy để tôi hỏi bạn vài điều.



Bạn đã bao giờ lắng nghe Trump hoặc đánh giá nghiêm túc bất kỳ thành tích hoặc
chiến dịch nào mà ông ấy đã hứa và đã giữ lời chưa? Bạn đã bao giờ tham dự một
trong các cuộc rally của ông ấy chưa?

Joe Biden đã làm gì cho nước Mỹ trong 47 năm qua, trong khi ông ấy giữ chức vụ rất
cao trong chính phủ?

Joe Biden đã từng làm gì cho người da đen khi ÔNG TA và Obama tại vị?

Joe Biden đã từng làm gì trong suốt cuộc đời mình để tạo ra một vài công việc cho ai
đó trong khu vực tư nhân chưa?

Joe Biden đã làm gì để giúp đỡ tầng lớp trung lưu Mỹ?

Hãy để tôi hỏi bạn thêm điều này. Bạn nghĩ tại sao có rất nhiều người Mỹ đã đập phá
tượng đài, đốt cờ của chúng ta, đánh đập các sĩ quan cảnh sát, không tôn trọng tiền
nhân lập quốc của chúng ta và họ căm thù đất nước của chúng ta?

Liệu đó có xuất phát từ việc TRƯỜNG HỌC của chúng ta đã phá bỏ lịch sử của
chúng ta không?

Nếu trong các bạn có một giáo viên nào đó, vui lòng cho tôi biết những điều sau: Bạn
có dạy cho học sinh những sự thật rằng:
chính các NHÀ DÂN CHỦ là KKK không?

Rằng LÃNH ĐẠO CAO của KKK là Robert Byrd, người đã từng được bầu vào Quốc
hội với tư cách là một người DÂN CHỦ và đã phục vụ đất nước trong nhiều thập kỷ.
Và chính Hillary, Bill và Obama đã khen ngợi ông ta trong các bài tán dương của họ
không?

Rằng DÂN CHỦ đã chiến đấu trong cuộc Nội chiến để GIỮ NÔ LỆ?

Rằng các khu ổ chuột trong thành phố được tạo ra bởi DEMOCRATS để giữ quyền
kiểm soát nô lệ sau khi họ được trả tự do?

Rằng Kế hoạch Đảng Dân chủ làm “cha mẹ nuôi” của dân da đen đã được thực hiện
ở các thành phố để KIỂM SOÁT DÂN SỐ DA ĐEN bạn biết rồi mà?

Vậy có cái nào trong số này có trong sách lịch sử của bạn để dạy cho học sinh không?
Cho tôi hỏi bạn thêm điều này: Khi giáo viên nói rằng Trump là một Tổng thống tồi tệ
hay hệ thống cử tri đoàn phải bị loại bỏ, sau khi Hillary thua thì sinh viên có thể lên
tiếng không?



Tôi biết một sinh viên đã thực sự gặp phải. Khi giáo viên nói rằng cử tri đoàn phải bị
loại vì Hillary thua, và cậu học sinh nói lý do để giữ lại cử tri đoàn. Giáo viên ấy đã
mạt sát cậu và bắt cả lớp làm bài kiểm tra 5 tiếng đồng hồ. Cô ấy đổ lỗi rằng đó là vì
học sinh ấy ĐÃ KHÔNG đồng ý với cô ta. Điều đó có xảy ra trong trường học của
bạn không?

Tôi chỉ đặt câu hỏi và tôi muốn có câu trả lời của bạn.Tổng thống Trump và toàn bộ
gia đình của ông đã bị phỉ báng, bị hạ bệ và không được tôn trọng, vì một lý do duy
nhất: ÔNG ẤY ĐÃ THẮNG CỬ.

Bạn có thấy DÂN CHỦ chỉ luôn nổi cơn thịnh nộ và PHẢN ĐỐI mọi thứ Trump làm,
và KHÔNG BAO GIỜ DÙ CHỈ MỘT LẦN đứng đằng sau ỦNG HỘ ông ta để biến
nước Mỹ trở nên tốt nhất có thể?

TẠI SAO?
Họ không thể kham nổi cảnh đứng sau lưng yểm trợ ông ấy, như đảng Cộng hoà đã
làm với tổng thống DC. Nếu ông ta thắng một lần nữa, đảng Dân chủ sẽ bị sụp đổ và
họ biết điều đó sẽ ra sao.

Bạn có biết “NHỮNG CÁI CHUỒNG” mà cánh tả vu khống cho Trump xây dựng
chính là do OBAMA đã XÂY DỰNG với mục đích NHỐT TRẺ EM BẤT HỢP PHÁP
ĐẾN TỪ MEXICO không?
Có trang báo nào thông báo về tin tức này khi Obama làm điều đó?
Tất cả các phương tiện truyền thông đã im lặng! Khi Trump ân xá cho một Roger
Stone, ông đã bị bươi móc suốt 24/7, nhưng KHÔNG CÓ LẤY MỘT CHỮ nào trên
tuyền thông báo chí khi Obama ân xá cho 1715 tù nhân, trong đó 330 người Obama
đã ký vào ngày cuối cùng tại vị.

CHÚNG TA ĐÃ BAO GIỜ ĐƯỢC NGHE MỘT LỜI về sự kiện này trên TV báo chí
không? Những phóng viên nào đã đưa tin về nó? KHÔNG AI CẢ!

Nhưng chỉ cần nhìn vào sự khác biệt trong báo cáo nhà trắng là kể từ khi Trump
nhậm chức, ông ấy ân xá được 10 người và ai cũng biết về 10 người đó. So sánh điều
đó với Obama, báo cáo vậy có công bằng không?

Còn khi Chính quyền Obama -Biden để cho H1N1 (CÚM NGỌT), NHIỄM TRIỆU
NGƯỜI Mỹ trước khi tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp. Có phải báo chí nên điên
tiết mà gọi nó là OBAMA FLU VÀ ĐỔ TỘI OBAMA và BIDEN cho sự lan truyền
không? — IM LẶNG!

So sánh điều này với việc PHỦ ĐẦY THÔNG TIN TIÊU CỰC về Trump khi nhận
được tin Coronavirus ông ngay lập tức tạm dừng việc đi lại từ Trung Quốc. Sau đó,
vào tháng Hai, Nancy Pelosi đến Khu Phố Tàu và chế giễu Trump lo sợ viễn vông,
hoặc khi DeBlasio, vào tháng Ba, nói rằng hãy đi tàu điện ngầm và đến Broadway.

NHƯNG chính những người đó ngay bây giờ vẫn đang đổ lỗi cho Trump về sự lây lan
của coronavirus.CÂU HỎI CUỐI CÙNG:CÁC VỊ DÂN CHỦ đã làm gì để giúp nước
Mỹ trở nên tốt đẹp nhất, có đứng sau một tổng thống làm việc không mệt mỏi để quan
tâm đến CHÚNG TA thay vì sử dụng chúng ta như những con tốt chính trị?



Các nhà dân chủ đã làm gì cho những người da màu NGOẠI TRỪ CHO NGƯỜI
NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP NHIỀU QUYỀN LỢI HƠN công dân MỸ CHÚNG TA và
bắt chúng ta phải trả tiền để nuôi họ?

Hãy tưởng tượng những gì đất nước này có được nếu Đảng Dân chủ làm việc với ông
Trump về kinh tế, coronavirus, các thành phố ngoại ô nơi ông ấy tạo ra các vùng cơ
hội, đào tạo việc làm, v.v. Khi Trump cố gắng chọn trường cho học sinh nội thành, thì
họ đã loại Betsy Devos! Các nhà dân chủ điều hành những trường học nội thành đó
không muốn dân có sự tự do lựa chọn trường học.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những thành phố đã được DÂN CHỦ điều hành trong
nhiều thập kỷ, nay lại là những nơi có nhiều TỘI LỖI NHẤT, nhiều trường học tồi tệ
nhất?

Nếu bạn chưa bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi đó thì bây giờ là lúc bạn nên bắt
đầu. Như tôi đã nói, cả gia đình tôi đều từng là đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng
KHÔNG AI bỏ phiếu cho đảng viên Dân chủ một lần nữa.

Họ tự hỏi mình những câu hỏi giống nhau và câu trả lời đã rất rõ ràng.

Martha Glubka
YucaipaNguồn FacebookFr. Tanhia Nguyễn

Phát hiện trong khẩu trang màu xanh dùng 1 lần của Trung Quốc
có chứa chất độc hại tàn phá phổi.
Quốc Hưng

Khẩu trang Trung Quốc có chứa chất độc hại



Bộ Y tế Canada vừa đưa ra cảnh báo về khẩu trang dùng một lần màu
xanh và màu xám của Trung Quốc có chứa chất độc hại Graphene,
giống như chất Amiăng liên quan đến nhiễm độc phổi hay còn gọi là
bệnh Bụi phổi. Amiăng là nguyên nhân của 80% các trường hợp bị
ung thư trung biểu mô ác tính ở người.

Khẩu trang SNN200642 được sản xuất tại Trung Quốc và được bán,
phân phối bởi công ty Métallifer có trụ sở tại Quebec (Canada).

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm định chất lượng, Bộ Y tế Canada đã
phát hiện ra rằng khẩu trang dùng một lần có màu xanh quen thuộc
xuất xứ từ Trung Quốc có chứa các hạt graphene cực nhỏ, và khi hít
phải graphene, có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng.

Theo CBC News: “Graphene là một vật liệu rất mỏng, bền được sử
dụng trong chế tạo, nhưng nó có thể gây hại cho phổi khi hít phải và
có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài” .

Trong cách mạng công nghệ, Graphene luôn được xem như một loại
vật liệu thần kỳ. Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy
graphene có sức tàn phá tế bào phổi ghê gớm.

Một nhóm các nhà sinh học, kỹ sư và khoa học vật liệu tại Đại học
Brown đã thử nghiệm độc tính tiềm năng của graphene trên tế bào của
người.

Những gì họ phát hiện là các cạnh lởm chởm của hạt nano graphene
siêu sắc và siêu cứng có thể dễ dàng đâm xuyên qua màng tế bào trong
phổi người, da và tế bào miễn dịch.

Robert Hurt - Giáo sư kỹ thuật sinh học và là một trong những tác giả
nghiên cứu cho biết: "Các vật liệu này có thể bị hít vào cơ thể vô ý
hoặc chúng có thể được tiêm hay cấy ghép vào cơ thể dưới dạng các
thành phần của công nghệ y sinh.

Do đó, chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về cách chúng tương tác với tế bào
một khi đã vào bên trong cơ thể người”.

Từ lâu, các chuyên gia y tế đã hoài nghi về những chiếc khẩu trang
“made in China” khiến trẻ em khi đeo cảm thấy như thể đang hít phải
lông mèo. Trong một thông báo gửi tới các bộ Giáo dục, Gia đình và
Giáo dục đại học của Canada, chính quyền tỉnh Quebec cảnh báo:

"Nếu quý vị còn loại khẩu trang này trong kho, chúng tôi yêu cầu
ngừng phân phối và cất giữ chúng ở nơi an toàn ngay lập tức".

Khẩu trang Trung Quốc không an toàn và không hiệu quả



Thực tế khẩu trang SNN200642 của Trung Quốc đang được cung cấp
tại các trường học trên toàn Canada chưa bao giờ được kiểm tra
nghiêm túc về mức độ an toàn hoặc tính hiệu quả của chúng.

Patrick Baillargeon, người quản lý thu mua đồ dùng trong phòng thí
nghiệm của tỉnh Quebec cho biết, những chiếc khẩu trang này không
nên được sử dụng.

Ông nói thêm, những rủi ro liên quan đến việc hít phải các hạt
graphene gây tổn hại sức khỏe là không thể chấp nhận được, và người
Canada cũng như người dân các quốc gia khác cần ngay lập tức
ngừng sử dụng khẩu trang Trung Quốc này.

Trở lại tháng 12/2020, chính quyền tỉnh Quebec đã phân phối những
chiếc khẩu trang này cho hơn 15.000 nhà trẻ trên toàn tỉnh.

Các khẩu trang này đã bị thu hồi vì không đáp ứng các tiêu chuẩn an
toàn, và chính quyền tỉnh sau đó đã yêu cầu các trường học không sử
dụng loại khẩu trang Trung Quốc này nữa.

Một kiểu khẩu trang dùng một lần tương tự khác ký hiệu là MC9501
cũng bị buộc phải rút khỏi hệ thống phân phối trên khắp Canada sau
khi được xác định là không an toàn. Có tới 31,1 triệu khẩu trang
chống độc từ dòng này đã được phân phối trước khi chính phủ Canada
ra quyết định ngừng sử dụng chúng.

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp đồ bảo hộ y tế lớn nhất cho Canada,
chiếm tới 70%, tờ Politico dẫn một nguồn tin riêng tiết lộ. Bộ trưởng Y
tế Canada đã bị các nghị sĩ Quốc hội Canada chất vấn rằng, nên làm
gì nếu phát hiện các vật tư y tế kém chất lượng mua từ Trung Quốc.

ĐCSTQ trục lợi và "đầu độc" thế giới bởi khẩu trang bẩn
Ngành công nghiệp sản xuất khẩu trang đã và đang bùng nổ ở Trung
Quốc. Các quốc gia trên khắp thế giới đã phải giành giật nguồn cung
thiết bị bảo hộ y tế khi đại dịch virus Vũ Hán bùng nổ với số ca nhiễm
virus ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng ủng hộ chính phủ các
nước yêu cầu hoặc khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi ra
ngoài.

Sáng kiến "Vành đai - con đường" của ĐCSTQ từ lâu đã bị phương
Tây chỉ trích là chính sách "ngoại giao bẫy nợ", đẩy các nước nghèo
vào cảnh túng quẫn phải giao lại các dự án chiến lược cho Trung
Quốc. Tương tự trong đại dịch virus Vũ Hán, ĐCSTQ tiếp tục nhắc tới
sự cần thiết phải có “Con đường tơ lụa chăm sóc sức khỏe” toàn cầu,
tương tự như "Vành đai - con đường".

Việc Bắc Kinh tận dụng cơ hội “ngoại giao khẩu trang” bằng cách
“viện trợ” cho nhiều quốc gia trên thế giới đang lâm cảnh “khát”



khẩu trang, đã dẫn tới vô số vấn đề trầm trọng về chất lượng của
ngành công nghiệp sản xuất khẩu trang Trung Quốc.

Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường lớn của Trung Quốc tại Thâm
Quyến là Forward Industry Research Institute cho biết, Trung Quốc có
khoảng 20.000 nhà sản xuất và nhà phân phối khẩu trang, chiếm
khoảng một nửa tổng sản lượng của thế giới.

Nhiều quốc gia trong đó có Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng
hòa Czech... , sau khi mua khẩu trang từ Trung Quốc và phân phát cho
các nhân viên y tế tuyến đầu, rồi đến người dân đã phải thu hồi vì chất
lượng không đảm bảo.

Cả triệu khẩu trang y tế có nguồn gốc Trung Quốc đã bị phát hiện
không vừa khít, màng lọc không hoạt động đúng cách, nhiễm chất độc
hại... mặc dù có đóng dấu tiêu chuẩn chất lượng.

Hồi tháng 4/2020, 89 triệu khẩu trang rởm đã bị thu giữ tại Trung
Quốc. Vào tháng 6/2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện một công ty
Trung Quốc vì bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu
chuẩn cho người tiêu dùng Mỹ trong thời điểm đại dịch COVID-19
đang bùng phát dữ dội tại nước này.

Công ty Trung Quốc bị cáo buộc 4 tội nhập khẩu các sản phẩm y tế giả
nhãn mác, không đạt tiêu chuẩn và gian dối với Cục Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Vào tháng 9/2020, Trung Quốc trao tặng cho Việt Nam 300.000 chiếc
khẩu trang phẫu thuật dùng trong y tế và 20.000 chiếc khẩu trang
phòng hộ y tế.

Cuối tháng 1/2021, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này
xuất khẩu hơn 220 tỷ chiếc khẩu trang trong năm 2020, tương đương
tỷ lệ 40 chiếc khẩu trang cho mỗi người bên ngoài Trung Quốc.

Hải quan Trung Quốc cũng cho biết, giá trị khẩu trang xuất khẩu của
nước này trong năm 2020 đạt tới 52,6 tỷ USD - một con số cực kỳ ấn
tượng cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc vốn bị u ám đình trệ
bởi Thương chiến Mỹ - Trung cũng như ảnh hưởng từ đại dịch virus
Vũ Hán.

Quốc Hưng

Cẩn thận khi đi mua thực phẩm
( Hãy chuyển cho nhiều người càng tốt)

- THỊT



Smithfield Farms, là nông trại sản xuất thịt heo lớn nhất ở Mỹ đã được bán cho Trung
cộng vào tháng tới với sự đồng lòng hỗ trợ của các cổ đông trong công ty !! Heo vẫn
sẽ được nuôi ở Mỹ nhưng giết mổ và đóng gói ở bên Tàu trước khi được chuyển về lại
Mỹ để bán. Loại thực phẩm này được đóng gói dưới nhãn hiệu .
• Morrell
• Eckrich
• Krakus
• cudahy
• Bắp chân cao cấp
• Cook
• Gwaltney
Y chang như thịt gà, khi đóng gói, họ ghi “Được nuôi ở Mỹ” nghĩa là quy trình sản
xuất không phải từ Trung cọng. Tất cả thịt gà sẽ được xử lý và bán cho hầu hết các
nhà hàng ăn nhanh, cũng như các trường học và siêu thị để làm bánh sanwiches.
Gian dối tuyệt vời, vì thế cơ quan FDA lại phải ra tay. Việc giết mổ và chế biến ở
Trung Quốc không phù hợp với những đòi hỏi ở Mỹ.

- HẢI SẢN
Gần đây chúng tôi đã biết rằng chủ nhân của hãng Starkist Salmon là Hàn Quốc,
đang có sự xung đột lớn với những yêu cầu của Mỹ về hồ sơ liên quan đến vấn đề
phẩm chất, an toàn, nhưng phía Hàn Quốc từ chối để cung cấp.
Đọc thêm tài liệu trên Google về vấn đề này, thậm chí trong đó có bài còn cho biết
các nào để bảo vệ tránh việc ăn cá rô phi từ Trung Quốc.
Tôi cũng tham gia đặc biệt “on sale” 4 ngày của chợ Albertson, mua 1 tặng 3 bao cá
rô phi đông lạnh về. Bảo đảm, trên đầu của bao, nó in "nuôi từ nông trại", và dưới
cùng của bao trong hàng chử nhỏ, nó in "Trung cộng" (!!!!!!!)
Vì thế hãy đọc hết cho đến chữ cuối cùng…..

Vừa qua, trên truyền hình, một thanh tra thực phẩm cho hay: ông đã sống ở ngoại
quốc và từng chứng kiến việc nuôi dưỡng và chế biến thực phẩm trong điều kiện dơ
bẩn đủ làm cho bạn mắc ói. Một số nhân công phải mang mặt nạ đê làm việc trong
những nơi này vì sự hôi thối và bẩn thỉu của thực phẩm làm họ phải ói mửa. Nhiều
loài cá trong nông trại hằng ngày được nuôi bằng nước thải lỗ cống.

Ông ta bảo rằng sẽ không bao giờ ăn bất cứ loại thực phẩm nào của họ vì đã chứng
kiến 'thâm cung bí sử' của ngành sản xuất này. Họ nuôi bằng rác rến, sau đó đóng gói
đóng hộp rồi thêm vào thực phầm màu, và mùi vị, và sau đó xuất cảng qua Mỹ và Gia
nã Đại cho quý vị và gia đình tiêu thụ. Họ đưa vào Mỹ cho quý vị mua và hạ độc quý
vị cũng như gia đình quý vị.

Hấu hết các sản phẩm cá đông lạnh đều đến từ TRUNG CỌNG hoặc INDÔ. Trên mặt
trước của gói hàng ghi là “CÁ NGỪ THÁI BÌNH DƯƠNG” nhưng nhớ tìm đọc
HÀNG CHỮ IN NHỎ. Hầu hết sản phẩm đến từ trại cá vùng Á châu, nơi mà không có
quy định của liên bang Hoa Kỳ về cách nuôi cá là những loại cá khó minh định. (Có
trời mà biết, “bí mật quốc gia” mà lị!)

Mới vừa qua, Montreal Gazette có một bài viết của Chính phủ Canada về cách Trung
cộng nuôi cá: Họ dùng giỏ (đan bằng dây) đựng cứt gà giữa ao cá và nuôi cá bằng
cứt gà.. ẹhhh!



Nếu quý vị tìm kiếm trên internet về cách nuôi cá của Trung cọng, quý sẽ được cảnh
báo; chẳng hạn như Hormone, chất kích thích chóng lớn, thuốc trụ sinh dành cho
người đã quá hạn ! Đừng bao giờ mua bất kỳ loại cá hoặc động vật có vỏ từ các nước
sau đây:
• Việt Nam
• Trung Quốc
• Philippines
Hãy tự kiểm tra lấy.

- NÔNG SẢN
Rau quả:
• Đại đa số là rau đông lạnh nhập cảng từ Trung Quốc không an toàn
• Một số lớn từ châu Âu hoặc từ vườn của những quốc gia Bắc cực như Na uy, Alaska,
Canada là OK

Tỏi:
Trung cộng là nước sản xuất tỏi lớn nhất trên thế giới; tiếp đến là Hoa Kỳ. Trừ khi tỏi
được ghi rõ ràng là của Mỹ hoặc Canada, thì đừng bao giờ mua tỏi cửa hàng tạp hóa
khi chưa biết rõ nguồn gốc . Nông sản được Trung Quốc trồng bằng phân người (còn
tồi tệ hơn phân của gà).

Mật Ong:
Nhiều mật ong được vận chuyển bằng thùng lớn từ Trung Quốc và tái đóng gói ở đây.
Không nên mua loại này, chỉ mua mật ong sản xuất từ địa phương .

Sâm:
Nông sản có nguồn gốc từ rễ của sâm Bắc Mỹ được trồng và đóng gói tại Trung cộng
đều có tất cả các loại vi khuẩn trong phân. Sâm không đem lại kết quả gì, chỉ là đại
bịp.
Nếu nguồn gốc của sản phẩm không được xác định thì hãy cảnh giác.
Cẩn thận với các bao mà trên nhãn có ghi “prepared by” (điều chế bởi), “packed by"
(đóng gói bởi), hoặc “imported by” (nhập cảng bởi).

Chúng tôi không hiểu tại sao họ bỏ sót những chi tiết đã ấn định, đặc biệt là loại nông
sản. Nguồn gốc sản xuất của quốc gia phải được ghi rõ trên các mục trong siêu thị
hay cửa hàng.

Đi chợ phiên nông sản của địa phương trong mùa chợ phiên, thận trọng để ý những
phiên chợ bán những sản phẩm còn lại của năm cũ.
Nhớ phải đọc rất cẩn thận, và đọc đến hết đến cuối. Nó rất quan trọng đối với tất cả
chúng ta.
Làm sao thực phẩm chuyển vận từ Trung cộng lại có thể rẽ hơn so với thực phẩm sản
xuất tại chỗ trong nước Mỹ và Canada ? Ắt chúng phải được chế biến cẩu thả và
phẩm chất xấu mới rẻ được như vậy !

Cam - Đào - Lê:
Ví dụ thương hiệu "GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG Ta" với loại cam MANDARIN
ORANGE có dán nhãn ngay trên lon ghi 'Từ Trung cộng'. – Thấy vậy, tốt hơn ta chỉ
thêm vài xu để mua lấy cam có thương hiệu “THE LIBERTY " hay ‘GOLD’ hoặc
"DOLE" của California.



Hãy đề phòng, Costco bán đào và lê đóng hộp trong một lọ bằng nhựa đến từ Trung
cộng ..

Loại thực phẩm ngâm chua của Steinfeld làm ở Ấn Độ - cũng ghê như vậy!
Một ví dụ khác là trên lon nấm đóng hộp, không có tên thương hiệu đến từ Indonesia.
(Thái Lan cũng đã có rồi trên youtube)

Cũng cần kiểm tra những hộp nước trái cây nhỏ. Loại này thường được chế tạo tại
Canada trong khu vực Niagara đến khoảng 2 năm trở lại đây. Bây giờ thì loại sản
phẩm này được đóng gói ở bên Tàu và được bán nhiều trong những cửa hàng của
Aldi.

Trong khi Trung cọng xuất khẩu sản phẩm dởm và thậm chí độc hại, đồ chơi nguy
hiểm, và hàng hóa được bán ở thị trường Bắc Mỹ, thì các phương tiện truyền thông
“khóa vặn” bàn tay của mình lại ! Tuy nhiên, 70% người dân Bắc Mỹ cho rằng nên
đình chỉ các đặc quyền thương mại dành cho người Tàu.

Hay đấy! Nhưng tại sao quý vị lại cần đến chính phủ đình chỉ đặc quyền thương mãi
này? Hãy tự làm lấy. hãy tẩy chay đừng mua hàng từ Trung Quốc mà chỉ mua hàng
của Canada và Mỹ thôi.

Chỉ đơn giản nhìn vào phần cuối của sản phẩm, nếu là 'Made in China' hoặc 'PRC'
(và bây giờ bao gồm cả Hồng Kông) thì đơn giản là không mua, hãy chọn loại khác.
Quý vị sẽ ngạc nhiên trước sự lệ thuộc của quý vị vào các sản phẩm của Trung Quốc,
và quý vị sẽ có sự ngạc nhiên tương đương trước khả năng của mình trong việc tự chủ
về ăn uống mà không cần đến những sản phẩm đó.

Hãy nghĩ như vậy:
Nếu 200 triệu người Bắc Mỹ từ chối mua mỗi tháng chỉ 20 đô hàng hóa của Tàu, thì
đó là 4 tỷ đô làm mất thăng bằng mỗi tháng cho cán cân thương mãi của Trung quốc
và sinh lợi cho chúng ta một cách nhanh chóng!

Nhược điểm? Một số doanh nghiệp Canada / Mỹ sẽ cảm thấy tạm thời thiệt thòi một tí
từ việc đã lỡ mua và dự trữ hàng độc hại và thiếu phẩm chất của nước ngoài.
Chỉ cần một tháng thua lỗ giao dịch thì chúng ta sẽ đánh cho Trung Quốc mất 8%
hàng xuất khẩu đến khách hàng Bắc Mỹ của họ. Sau đó, ít nhất họ phải nhìn lại chính
mình với giá trị của sự ngạo mạn và vô luật pháp của họ mang dã tâm đầu độc cả thế
giới.

Hãy chuyển tin này tới mọi người quen. Cho họ thấy chúng ta không dễ ngây thơ để
bị họ đầu độc và không ai có thể thay thế chúng ta để quyết định số mạng của chúng
ta. Bắt đầu tập kiên nhẫn, đọc kỹ nhãn hiệu và chọn mua đồ tốt hơn… ngay cả nếu nó
đắt hơn vài xu.

Thêm ý:
Nghĩ tới số hàng độc hại này của Trung Quốc bị ứ đọng và ế ẩm khi chúng bị tẩy
chay, thì ai sẽ là người tiêu thụ chúng ??? Đó chính là nước CHXHCN Việtnam. Quý
vị Việt Nam ơi, nếu quý vị không sớm tiêu diệt bọn côn đồ chính trị bán nước thì ráng
chịu “chết sớm vì bị đầu độc đi” đừng than van nhé !



Nhóm y tế ở Little Saigon bị điều tra vì nhận $81 triệu ‘điều trị bệnh nhân
COVID-19’

GARDEN GROVE, California (NV) – Các giới chức liên bang đang điều tra một
nhóm y tế ở Little Saigon bị tổ chức y tế của chính phủ Texas tố cáo vì nhận đến $81
triệu tiền trợ cấp để “điều trị cho bệnh nhân COVID-19 không có bảo hiểm"

Theo nhật báo Wall Street Journal, nhóm y tế đó là Elite Care Medical Group Inc., do
Bác Sĩ Anthony H. Đinh làm tổng giám đốc, và có ba trung tâm ngoại trú ở Orange
County. Ba trung tâm này nhận được tiền trợ cấp tổng cộng khoảng $146 triệu.

Hồ sơ của chính phủ mới cập nhật ngày 25 Tháng Ba cho thấy Elite Care Medical
Group nhận được $81 triệu qua chương trình trợ cấp cho các bác sĩ và bệnh viện để
điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 không có bảo hiểm y tế.

Chỉ có một tổ chức y tế nhận được nhiều trợ cấp hơn Elite Care là Harris Health
System (HHS) của chính phủ Texas, với hai bệnh viện ở Houston, và là tổ chức tố cáo
Elite Care Medical Group.

HHS nhận được $86 triệu. Tổng Giám Đốc Esmail Porsa cho biết hai bệnh viện của
mình nhận được $86 triệu để điều trị cho 3,000 bệnh nhân COVID-19 không có bảo
hiểm.

Theo trang web của công ty, Elite Care cung cấp các dịch vụ y tế như chăm sóc sức
khỏe chính, cùng các dịch vụ đặc biệt như giải phẫu thẩm mỹ và sản phụ khoa. Nhóm
y tế này có ba trung tâm ngoại trú ở Orange County.

Trong email gửi đến WSJ, Bác Sĩ Anthony H. Đinh cho biết ông cần thời gian để trả
lời câu hỏi về các dịch vụ mình cung cấp.

Luật Sư Richard Wynn, đại diện cho Bác Sĩ Anthony H. Đinh, cho biết Elite Care phát
hiện một số sai lệch trong việc tính tiền, và đang xem lại các hóa đơn để gửi cho HHS.

“Elite Care Medical Group đã để sẵn một số tiền để hoàn trả lại sau khi thanh tra" --
Luật Sư Wynn cho biết.

Nhật báo Người Việt liên lạc với văn phòng của Luật Sư Richard Wynn, nhưng chưa
có câu trả lời.

Theo hồ sơ của California, ba trung tâm ngoại trú của Bác Sĩ Anthony không có giấy
phép và không được chứng nhận để làm nơi điều trị đặc biệt cho bệnh nhân
COVID-19.

Trong khi đó, ông Wynn cho biết các bác sĩ của Elite Care điều trị mũi cho các bệnh
nhân COVID-19 để giảm lượng virus trong mũi, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các
bệnh nhân không cần nhập viện, cách điều trị này không gây nguy hiểm lâu dài cho



tim mạch và phổi.

Tuy nhiên, ông Adarsh Bhimraj, người đứng đầu về tìm hiểu các cách điều trị
COVID-19 của Hội Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ, cho biết chưa có bằng chứng cho
thấy dùng thuốc hay kháng thể để điều trị mũi có thể giảm sự lan truyền của dịch
bệnh và giảm số người nhập viện lại.

Một nguồn tin cho biết HHS đã chuyển thông tin về số tiền Elite Care nhận được cho
văn phòng thanh tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên của văn phòng thanh tra không xác nhận cũng như không bác bỏ đang
điều tra sự việc này.

Phát ngôn viên của HHS thì cho biết cơ quan đó có thể lấy lại tiền từ những bác sĩ
cung cấp thông tin sai lệch, hoặc không đầy đủ.

Thông tin của HHS cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra khoảng $2.2 tỷ để trợ cấp
cho những bệnh nhân cần điều trị COVID-19, nhưng không có bảo hiểm.

HHS còn cho biết mấy chục bệnh viện nhận được ít trợ cấp hơn Elite Care, trong đó
có nhiều bệnh viện ở Texas không đủ chỗ cho bệnh nhân.

Bà Karyn Schwartz, một chuyên gia quy định y tế của Kaiser Family Foundation, cho
rằng các bệnh viện công cộng điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 phải được
nhận trợ cấp nhiều hơn đúng theo quy định của chương trình trợ cấp.

Bà Schwartz cho biết các bệnh viện công cộng thường điều trị cho nhiều bệnh nhân
không có bảo hiểm, nên việc HHS nhận được nhiều trợ cấp của chính phủ là hoàn
toàn hợp lý.

Đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2020 làm các bệnh viện ở Harris
County, Texas, và Orange County, California, hết chỗ trong phòng chăm sóc đặc
biệt.

Những người nhiễm COVID-19 phải nhập viện thường bị nặng hơn, và phải tốn nhiều
tiền để chữa trị hơn so với những bệnh nhân tại các phòng khám hay trung tâm ngoại
trú.

Theo trang web của Elite Care, nhóm y tế này có bốn bác sĩ, trong đó có Bác Sĩ
Anthony H. Đinh. Tuy nhiên, WSJ cho biết họ xóa tên hai bác sĩ sau khi tờ báo này
liên lạc Bác Sĩ Anthony.

Trang web của Elite Care chỉ còn lai tên một bác sĩ là Phong Francois Bùi.

Bác sĩ này còn làm việc cho Venus MD, một phòng khám chuyên giải phẫu thẩm mỹ ở
Orange County.

WSJ cho biết Bác Sĩ Phong chưa trả lời câu hỏi của tờ báo này.



Một người trả lời điện thoại cho Venus MD cho biết bác sĩ này không trả lời được vì
đang bận làm việc và đang chuẩn bị đi nước ngoài.

Theo hồ sơ của California, Bác Sĩ Anthony H. Đinh là sáng lập viên và tổng giám đốc
của Elite Care Medical Group. Ông còn là tổng giám đốc của Elite E.N.T. & Plastic
Surgery Medical Center Inc. và Garden Grove Outpatient Surgery Center.

Hồ sơ liên bang cho thấy HHS gửi tiền trợ cấp của chính phủ $50 triệu cho Elite
E.N.T và $16 triệu cho Garden Grove Outpatient Surgery Center để điều trị cho bệnh
nhân COVID-19.

Tự Do Tân Văn
Điểm tin 2021/4/7

•Jenna Ellis tweet cho biết Kamala Harris cũng vừa ngã trên cầu thang máy bay AF2,
cô rất hài hước đã để thêm một cái icon mặt cười vào bài, Ellis cũng bình luận: "Trừ
phi bà ta đang cố gắng bình thường hoá khoảnh khắc khó chịu của Joe, còn không thì
cả hai thật là thẹn thùng." Mấy tuần trước Joe Biden cũng đã ngã 3 lần trên cùng một
bậc thang lên máy bay.
https://twitter.com/jennael.../status/1379547146567974915...

•Thị trưởng North Las Vegas, ông John Jay Lee vừa từ bỏ Đảng Dân chủ và gia
nhập Đảng Cộng hòa. John Jay Lee sinh năm 1955, đã thắng cử chức thị trưởng
thành phố North Las Vegas hai nhiệm kỳ liên tục, giữ ghế từ năm 2013 đến nay.
https://twitter.com/ryanafo.../status/1379421472314249217...

•Chính quyền Joe Biden đang nối lại việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico
để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư lậu hiện tại. Trước đó ngay trong những
ngày đầu tiên sau tuyên thệ, Joe Biden đã ký lệnh hành pháp để huỷ bỏ và phá dỡ
bức tường xây bởi tổng thống Trump. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng biên giới đã
ngay lập tức diễn ra và bức tường đã chứng minh nó có tác dụng nhất định ở
những nơi nó được hoàn thiện. Việc Biden cho xây tường lại đã bị báo chí cánh tả
hoàn toàn ỉm đi.
https://rfangle.com/.../biden-administration-considering.../

•Gói 2,000 tỷ đô mà Joe Biden đề xuất quốc hội duyệt chi đã bị các nhà phân tích
phát hiện ra lỗ hổng, nó được xây dựng trên những số liệu và nghiên cứu dối trá.
Nghị sĩ hai mang McConnell cũng than thở rằng thật không may là gói chi tiêu xây
dựng cơ sở hạ tầng này của Joe Biden chỉ có không đến 6% dành cho cầu và
đường, vốn là hạ tầng thiết yếu của một nước.
https://twitter.com/leaderm.../status/1377370588637921280...
https://www.oann.com/report-biden-infrastructure-plan.../

•Tiến sĩ virus học Diêm Lệ Mộng vừa công bố báo cáo thứ 3 về nguồn gốc virus
cúm Vũ Hán, ngay trước mũi báo cáo ô nhục của WHO vốn tâng bốc đảng cộng
sản China chống dịch tốt và phủ nhận nguồn gốc cúm Vũ Hán là từ China. Tiến sĩ
Mộng là người đào thoát khỏi China và công bố bí mật về việc phòng nghiên cứu
virus học Vũ Hán là nơi phát tán virus cúm Vũ Hán.

https://twitter.com/jennaellisesq/status/1379547146567974915?s=21&fbclid=IwAR1j5PLl_HSJIlZ5nfuncK6Z5TnE3TnWPnuU8wjRa-3lb80_CR2lPYf8ViU
https://twitter.com/ryanafournier/status/1379421472314249217?s=21&fbclid=IwAR0nQCsHIADqbAxrzgcj04uvmyA3tK2DETAKhd7Sr5-DxeGNS6jfP7Br2yA
https://l.facebook.com/l.php?u=https://rfangle.com/politics/biden-administration-considering-continuing-construction-on-border-wall/?fbclid=IwAR2lW9hWkRtu-0Ja59nanIWGpN2YjzGh6yI33t8kPj-F1Qg3bhtSeK4YRoE&h=AT3PkXeDFINgFLaRrFZRhw7z4xFEVv7r_-o-Ku4ElMAyik0SdW-I__6mXbRAaTVBkXupu7PTpsSxvZfAVNWji7CbqtNT3nGYPXmupIc4N1fEkbz-lBDQEZnKEtBtSZnv--A&__tn__=-UK-R&c[0]=AT01abFyrCELAxIhSXnIJ-DozU_MJI7qt4rXMe4P-_BTflMnbENaTe0TO9fBvSreB9VgHy7xSygRdfj_zHf5EV3Q1zCeAptfB3WlmrsHd8RP4AGEHYlTrjJxDWeJIihjuN3-6Y-9AOZqjx6P_Vx_qbQulScINA3zu8ChXayFvjWiuS2lhtsw-Uos
https://l.facebook.com/l.php?u=https://twitter.com/leadermcconnell/status/1377370588637921280?s=21&fbclid=IwAR1XxLg3kRpE734eePEZvyrzLBsGKxSplv1IoWkhD_wr_eFo-_GVzApdbz0&h=AT3L1A9TQDwLWi82kJ45cLoaJjjhRNk5n3IgiEGuUeuXo1XoUPugIZJN0Or3QuMoM-EFRAmo34r_n5N1TEn6lQmmZWBVuAKTxqs47lHZKOSKbvtu2gAwuanYyRrqHzJcmLw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT01abFyrCELAxIhSXnIJ-DozU_MJI7qt4rXMe4P-_BTflMnbENaTe0TO9fBvSreB9VgHy7xSygRdfj_zHf5EV3Q1zCeAptfB3WlmrsHd8RP4AGEHYlTrjJxDWeJIihjuN3-6Y-9AOZqjx6P_Vx_qbQulScINA3zu8ChXayFvjWiuS2lhtsw-Uos
https://www.oann.com/report-biden-infrastructure-plan-built-on-falsehoods/?fbclid=IwAR00TRcF-GUmER21bidh6-w1kv6q9HHT0vLgnK8T607zVNQ3eSUk5OyRj5E


https://zenodo.org/record/4650821
https://twitter.com/drlimen.../status/1378015779287891968...

•Bộ ngoại giao của Joe Biden vừa có tuyên bố sẽ xem xét việc không tham gia
Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh để thể hiện thái độ tẩy chay việc đàn áp người
Uighur. Điều này diễn ra sau khi phái đoàn ngoại giao của Biden bị Dương Khiết
Trì và Vương Nghị mắng chửi không ngừng trong tổng cộng hơn 20 phút tại
Alaska vào những ngày trước. Tuy nhiên dư luận đang trông chờ nhiều hơn vào
những chính sách kinh tế và quân sự hơn là chỉ đấu khẩu.
https://www.politico.com/.../state-department-boycott...

•Đài Loan công bố video vụ tai nạn đường sắt thảm khốc khiến 50 người chết. Chính
phủ của bà Thái Anh Văn đang nỗ lực giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai
nạn.
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6389959

•Triều Tiên không tham dự Olympic 2021 tại Đông Kinh, lý do được phía Triều Tiên
giải thích là do lo ngại dịch cúm Vũ Hán. Theo lời của những quan chức Triều Tiên
đào thoát trước đây, những vận động viên Triều Tiên để thua trong các đấu trường
quốc tế bị xem là nỗi nhục quốc gia và có thể bị bắt đi "cải tạo" bằng hình thức lao
động khổ sai thậm chí hành quyết. Việc không tham dự có lẽ là một lối thoát cho
họ, vì điều kiện tập luyện và thể chất của người Triều Tiên cũng không thực sự tốt
so với các nước khác.

•Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Việt Nam và cũng đã được
thuộc cấp tạo trang twitter chính thức. Ông Chính người gốc Thanh Hoá, từng có thời
gian du học Đông Âu, xuất thân là quan chức ngành công an, cấp bậc trung tướng.
Từ sau các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng, tam
đầu chế chỉ còn dân miền Trung và miền Bắc, cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn
sang một bên.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://zenodo.org/record/4650821?fbclid=IwAR28NLs3h87Uxp91kKx4KVbtD2fgFY_Lvgx97A0Qf4oNvqPE44W1Vdkn6tw&h=AT0d0wJdpsJT_hDwq2MowyCbMl_m8RKHe5hNN_J9FBwB_t5Xuhz4VpOuwCiSHDXQsM6SDpHPGybRKxxPTcSWr9qVxoeyQaw_oBE0mDOBFdyvMSL61YEjjgwFkXIZCOQNRRw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT01abFyrCELAxIhSXnIJ-DozU_MJI7qt4rXMe4P-_BTflMnbENaTe0TO9fBvSreB9VgHy7xSygRdfj_zHf5EV3Q1zCeAptfB3WlmrsHd8RP4AGEHYlTrjJxDWeJIihjuN3-6Y-9AOZqjx6P_Vx_qbQulScINA3zu8ChXayFvjWiuS2lhtsw-Uos
https://l.facebook.com/l.php?u=https://twitter.com/drlimengyan1/status/1378015779287891968?s=21&fbclid=IwAR2lW9hWkRtu-0Ja59nanIWGpN2YjzGh6yI33t8kPj-F1Qg3bhtSeK4YRoE&h=AT35yqg7hZ5W-G1OcpBD7Sax6uUo8caAN7M6ObEODt1y121_Pq2swcwglemXyEGFOopOtisdhh590C3hgTHa7LLUingJX55ZlxoPH2-OR94HtXOg9JlBPJY3OsdNBai7WPU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT01abFyrCELAxIhSXnIJ-DozU_MJI7qt4rXMe4P-_BTflMnbENaTe0TO9fBvSreB9VgHy7xSygRdfj_zHf5EV3Q1zCeAptfB3WlmrsHd8RP4AGEHYlTrjJxDWeJIihjuN3-6Y-9AOZqjx6P_Vx_qbQulScINA3zu8ChXayFvjWiuS2lhtsw-Uos
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.politico.com/news/2021/04/06/state-department-boycott-2022-beijing-olympics-479337?fbclid=IwAR2GRy0cj_MfSRfjSLXBvOkVzNiyWdA3DcUc3EzuJWrY3ioHojDlGhiJiH0&h=AT3xt71jQFSEfCK4xJC8lhSJhJeRxaeYPGcQ2fDCkp-DcAeDqeyUZTLV1-RygcXX2H3WRPou-ZQP5iDxanVj27-fB1rlzTTYVFwTtD4MYEi2ajrTUKP68XyTI6I4YsE12JU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT01abFyrCELAxIhSXnIJ-DozU_MJI7qt4rXMe4P-_BTflMnbENaTe0TO9fBvSreB9VgHy7xSygRdfj_zHf5EV3Q1zCeAptfB3WlmrsHd8RP4AGEHYlTrjJxDWeJIihjuN3-6Y-9AOZqjx6P_Vx_qbQulScINA3zu8ChXayFvjWiuS2lhtsw-Uos
https://l.facebook.com/l.php?u=https://news.yahoo.co.jp/pickup/6389959?fbclid=IwAR1X3dPFOD4JOJ2FSVVQxfwUwpB76Pk6_zQBeGS3SuzfvsXVmxqSAToztDI&h=AT2VAGPm9STj_qu_akUXrXzh_fP35CR7cYf5VKg9AWndlr43PBM6vXYkf1Y6U1AQy8Dza5cJU9mW43Uxjh6WqFYftOMS4VHFSpXChBNTd1mY81XFT3XSJcAk_0SWradLKG0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT01abFyrCELAxIhSXnIJ-DozU_MJI7qt4rXMe4P-_BTflMnbENaTe0TO9fBvSreB9VgHy7xSygRdfj_zHf5EV3Q1zCeAptfB3WlmrsHd8RP4AGEHYlTrjJxDWeJIihjuN3-6Y-9AOZqjx6P_Vx_qbQulScINA3zu8ChXayFvjWiuS2lhtsw-Uos

