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WASHINGTON, DC (NV) – Facebook hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười, gỡ một bản post của Tổng 

Thống Trump có nội dung bị coi là tìm cách làm giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của COVID-19, một 

ngày sau khi ông rời bệnh viện để tiếp tục điều trị tại Tòa Bạch Ốc. 

Twitter cũng có biện pháp với bản tweet tương tự từ ông Trump, giữ nguyên bản tweet này, nhưng 

để một lời khuyến cáo người đọc, cho biết bản tweet vi phạm quy định của công ty về việc cấm loan 

truyền tin thất thiệt, theo bản tin của NBC News hôm Thứ Ba. 

 

Các bản post của Tổng Thống Trump so sánh COVID-19 cũng giống như cúm bị gỡ khỏi Facebook. 

(Hình minh họa: AP Photo/Amr Alfiky, File) 

Các bản post của Tổng Thống Trump so sánh COVID-19 cũng giống như cúm, một điều mà các 

chuyên gia y tế mạnh mẽ bác bỏ, coi rằng đây là điều sai lạc và có thể gây nguy hiểm cho công 

chúng vì khiến họ không có sự cẩn thận đề phòng. 

Tổng Thống Trump trong thời gian qua đã có nhiều bất đồng ý kiến với các công ty mạng xã hội, 

nhất là kể từ khi có đại dịch, vì nêu lên những vấn đề đi ngược lại điều được khoa học chứng minh. 

Các công ty này, tuy có phần dễ dãi với Tổng Thống Trump, cũng như các nhà chính trị khác, nói 

chung, đã có thêm nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn tin đồn nhảm, các lời khuyên y tế sai trái và các tin 

tức sai lạc khác liên quan tới COVID-19. 

Sau khi hai công ty Twitter và Facebook có biện pháp, Tổng Thống Trump gửi ra một bản tweet 

khác hôm Thứ Ba, theo đó nói rằng Quốc Hội phải thay đổi một phần đạo luật đưa ra năm 1996, 

theo đó cho các công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội được miễn tố trong một số trường hợp. 

Các chính trị gia thuộc phía bảo thủ ở Mỹ trong thời gian qua cáo buộc rằng các công ty này có 

khuynh hướng cấp tiến và đối xử không công bằng với phía bảo thủ. (V.Giang) [qd] 
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