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Cuộc chiến ‘không thắng không về’ giờ ra sao? 
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Trân Văn 

 

 

Một chốt kiểm soát tại Sài Gòn. 

Từ chỉ đạo “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” (1), rồi leo lên cao hơn, buộc mỗi 

phường xã phải là một... “pháo đài” (2), ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng kiêm Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID của Việt Nam giờ đã tự xuống chân thang: Phải sống chung 

lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối (3)... 

Khi thú nhận như thế, không rõ ông Chính có nghĩ gì đến “Phong trào thi đua đặc biệt” mà ông – 

người kiêm cả vai Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động cách nay 

khoảng nửa tháng (14/8/2021): Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch COVID-19 (4) – hay không? 

Đặc biệt là khi thú nhận như thế, đã... xuống thang nhưng trong 11 điều mà theo ông Chính là hệ 

thống công quyền phải lưu ý thì giải pháp... vẫn thế, không có gì mới và chẳng có gì cụ thể. Dân 

chúng vẫn phải là... chiến sĩ. Quân đội, công an vẫn phải thực thi cách ly người với người, nhà 

với nhà, xã phường với xã phường,... 

Đến giờ ai cũng có thể thấy... chiến lược truy vết, cách ly, cô lập xem vaccine chỉ là nhân tố thứ 

yếu gây ra hậu quả thế nào cho cả kinh tế lẫn dân sinh và TP.HCM chính là ví dụ minh họa rõ 

nhất. Đoàn quân “không thắng không về” (5), vừa được đưa vào trận để... phát tất cả mọi thứ đến 

tận tay dân đã bỏ mục tiêu, chuyển sang “đi chơ hộ” – khiêm tốn hơn rất nhiều - nhưng vẫn 

không thành công nên... rút lui chiến thuật, nhường mặt trận cho lực lượng shipper (6). Việc biến 



TP.HCM thành chiến trường để thử nghiệm từ chiến lược đến các chiến thuật phòng, chống giặc 

COVID-19 là lý do, dẫu phong tỏa đã hơn ba tháng (dài hơn cả Vũ Hán, Trung Quốc) nhưng số 

ca nhiễm, số ca tử vong không giảm. 

Đến giờ, Thủ tướng và các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương mới chỉ chứng tỏ 

họ... hữu khẩu, vô mưu! Dân chúng TP.HCM đang trả giá cho điều đó: Chết vì COVID-19, kiệt 

sức và bấn loạn bởi thiếu thốn đủ thứ từ thực phẩm cho đến các vật dụng thiết yếu không thể 

hình dung ngày mai ra sao, kiệt quệ về tài chính... 

Bởi... hữu khẩu, vô mưu nên không ai tin vào những tuyên bố kiểu như bảo đảm an sinh xã hội, 

cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu, không để bất cứ người dân nào 

thiếu ăn, thiếu mặc, thành ra mỗi lẫn hệ thống công quyền áp dụng chiến thuật mới, bất kể 

COVID-19 đang nội sinh, dân chúng vẫn chấp nhận nguy cơ phơi nhiễm, đổ ra đường để mua 

sắm, tích trữ. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội có khá nhiều video clip ghi lại cảnh dân 

chúng ở khu vực nào đó dắt díu nhau đến UBND phường nào đó, quận nào đó để chất vấn tại sao 

không nhận được cứu trợ như các viên chức hữu trách đã tuyên bố (7). 

Hữu khẩu, vô mưu không chỉ hại dân. Ví dụ dựa vào chủ trương của hệ thống chính trị, hệ thống 

công quyền, các tuyên bố của Thủ tướng, khi thực hiện chuyên đề Chống virus tin độc xuyên tạc 

phòng chống dịch Covid-19 cho chương trình Đối diện phát sóng hôm 18/8/2021, VTV dõng dạc 

khẳng định: Sống chung với dịch COVID-19 là giọng điệu của đối tượng rắp tâm chống phá 

(phút 34:00 – 35:00). Mười ngày sau, nhận ra hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đang đi 

từ thất bại này đến thất bại khác, Thủ tướng đổi giọng: Phải sống chung lâu dài với dịch bệnh và 

nghiễm nhiên trở thành một trong những... đối tượng xuyên tạc kích động, chia rẽ như VTV lên 

án (8). 

*** 

Ông Phạm Minh Chính đã đổi giọng nhưng động tác xuống thang dường như không phải vì dân, 

cũng chẳng phải vì dịch. Có vẻ như ông xuống thang vì sợ... ngã. Thành ra tuyên bố không thể 

khống chế tuyệt đối COVID-19 không đi kèm bất kỳ chiến thuật – giải pháp nào khả thi và hệ 

thống công quyền các địa phương vẫn thản nhiên leo thang như trước... 

Truy vết, cách ly, cô lập theo kiểu “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vẫn được tiến 

hành ở khắp nơi dù đó là nguyên nhân gia tăng lây nhiễm, nhân viên y tế kiệt sức, hệ thống y tế 

quá tải. Thiên hạ chưa hết sửng sốt vì ở Nghệ An, các viên chức hữu trách ở địa phương cạy cửa 

thông gió, đột nhập vào tư gia một phụ nữ bị nhiễm COVID-19, phá cửa phòng riêng, dùng bạt 

cuốn bà lại, mang vào khu cách ly (9)... thì đã sững sờ vì tại Cà Mau, Chủ tịch phường 1, thành 

phố Cà Mau ra lệnh cưỡng bức một người đàn ông 49 tuổi, đem ông nhốt vào khu cách ly tập 

trung chỉ vì ông... không hợp tác lấy mẫu test sàng lọc trong cộng đồng (10)... 

Trân Văn 

Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác 

viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, 

nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá 

nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức 

của chính phủ Hoa Kỳ. 
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