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Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới. 

Phương Tây có câu “Có hai thứ trên đời không ai tránh khỏi, một là đóng thuế, hai là cái chết”, ám 

chỉ ai cũng muốn tránh xa hai thứ đáng ghét này, trong khi ai cũng tìm cách giảm thiểu tối đa số 

thuế mà vạn bất đắc dĩ phải đóng. Càng giàu thì càng có nhiều „thủ thuật‟ khai thuế để đóng thuế ở 

mức tối thiểu. 

Thế mà hôm 13/7 thế giới đã chứng kiến một sự kiện „ngược đời‟. 83 triệu phú Mỹ và triệu phú các 

nước phương Tây đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư, yêu cầu chính quyền nước họ tăng thuế đánh 

trên những người có tài sản lớn – như họ, hầu gây ngân qũy chống đại dịch Covid, theo hãng tin tài 

chính Bloomberg. 

Dưới danh hiệu “Millionaires for Humanity- Triệu phú vì nhân loại”, những „nhà giàu‟ ký tên vào 

kiến nghị yêu cầu chính phủ nước họ gồm Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, vương quốc Anh và 

Canada hãy tăng thuế đánh trên những tài sản lớn để có quỹ chống đại dịch. Các nhà triệu phú 

không những yêu cầu tăng thuế cao mà còn 'tăng lâu dài' vì theo lời họ, “từ thiện không giải quyết 

được dịch Covid-19”. 

 
Bà Abigail Disney, một trong các triệu phú ký kiến nghị yêu cấu chính phủ tăng thuế để giúp chống 

Covid-19, ảnh chụp ngày 21/10/2015 ở New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) 

Danh sách những triệu phú giàu lòng nhân ái ký tên vào kiến nghị 

xin tăng thuế, có 83 người, – trong số đó có 66 triệu phú Mỹ gồm bà 

Abigail Disney, người thừa kế tài sản của tập đoàn Disney. Danh 

sách này còn có Jerry Greenfield, đồng sáng lập công ty Ben & 

Jerry, và Morris Pearl, nguyên Giám đốc điều hành của BlackRock, 

doanh nhân Djaffar Shalch, người Đan Mạch gốc Iran… 

Báo Guardian cho biết trong số những người khác ghi thêm tên 

mình vào kiến nghị tăng thuế có Sir Stephen Tindall, nhà sáng lập 

Warehouse Group và là người giàu thứ nhì New Zealand; nhà soạn 

kịch và làm phim người Anh Richard Curtis; nhà tư bản mạo hiểm 

người Ireland John O‟Farrell, người đã xây dựng cơ ngơi lớn nhờ 

đầu tư vào các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ. 
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Trong kiến nghị, nhóm “Triệu phú vì nhân loại” hối thúc các chính quyền hãy tăng thuế đối với 

người giàu "như chúng tôi", “tăng lập tức, tăng đáng kể, tăng thường trực.” 

“Chúng tôi có tiền, rất nhiều tiền. Số tiền mà thế giới đang cấp thiết cần đến ngay bây giờ để đối 

phó với dịch Covid-19, và trong mấy năm tới khi thế giới hồi phục lại sau cuộc khủng hoảng”. 

Nhóm triệu phú cho biết tiền thuế đánh trên những người giàu nhất hành tinh là để tài trợ đúng mức 

cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe, các trường học, và các dịch vụ an ninh… 

Thư ngỏ nêu bật công lao của những người đang ở tuyến đầu đấu tranh chống dịch Covid-19. Thư 

ngỏ có đoạn: 

“Chúng tôi không phải là những người chăm sóc cho người bệnh trong các phòng cấp cứu. Chúng 

tôi không phải là những người lái xe cứu thương đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Chúng tôi không 

phải chất hàng hóa lên các kệ trong các siêu thị, hoặc đi giao thực phẩm đến từng nhà. Nhưng chúng 

tôi có tiền, rất nhiều tiền.” 

Các triệu phú nói họ „mang nợ‟ các chiến sĩ chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu, và lưu ý rằng những 

nhân viên thiết yếu được trả lương quá thấp, bất chấp những rủi ro mà những người can trường này 

sẵn sàng chấp nhận mỗi ngày để chăm sóc cho những người còn lại để nêu bật rằng “tình con người 

của họ quan trọng hơn tiền bạc của chúng tôi.” 

Thư kiến nghị nêu bật cuộc sống có nhiều ưu đãi của những người giàu so với những người phải 

chịu tác động trong đại dịch: 

“Không như hàng chục triệu người bị tác động vì virus corona trên khắp thế giới, chúng tôi không 

phải lo lắng là sẽ mất việc, mất nhà cửa, hay mất khả năng nuôi gia đình. Thế cho nên làm ơn bắt 

chúng tôi đóng thuế. Hãy bắt chúng tôi đóng thuế. Đó là chọn lựa đúng. Giải pháp duy nhất.” 

Kiến nghị này được công bố trước cuộc họp G20 vào cuối tuần này, không phải là lời kêu gọi duy 

nhất của giới siêu giàu xin tăng thuế. 

Trước khi đại dịch làm cạn kiệt nguồn tài chính của các chính quyền, một nhóm khoảng 200 người 

giàu tự xưng là “Triệu phú yêu nước”, trong đó có bà Abigail Disney và Pearl, đã vận động để có 

một hệ thống thuế khóa cấp tiến hơn. 

Trong thư ngỏ, nhóm „Triệu phú vì Nhân loại‟ cảnh giác đại dịch Covid-19 có nguy cơ đẩy hàng 

triệu người vào tình trạng nghèo túng, và gây quá tải các hệ thống chăm sóc y tế không được trang 

bị đúng mức, nơi mà đa số nhân viên là phụ nữ, bị trả lương thấp. 

Họ nói “từ thiện không phải là câu trả lời”, Nhóm Triệu phú vì Nhân loại nói: 

“Các nhà lãnh đạo chính phủ phải có trách nhiệm gây ngân quỹ mà đất nước cần tới, và phải chi trả 

các ngân khoản này một cách công bằng. Chúng ta mang một món nợ lớn đối với những người làm 

việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến toàn cầu này.” 

Số những người siêu giàu tiếp tục tăng trên thế giới, bất chấp tác động của cuộc khủng hoảng do 

dịch corona gây ra, và tình trang phong tỏa trên khắp thế giới. 

Ông Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới và là nhà sáng lập công ty Amazon, đã chứng kiến tài sản 

của ông tăng vọt từ 75 tỷ USD lên tới 189 tỷ. 

Theo báo Guardian, hiện có hơn 500.000 người trên thế giới được xếp vào hạng „siêu giàu‟. Ông 

Bezos đã đóng góp 100 triệu USD vào nỗ lực chống dịch Covid-19, nhưng số tiền này không thấm 

vào đâu so với tài sản khổng lồ của ông. 
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