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Cảnh sát ở tỉnh Bình Thuận phát hiện 15 người trốn trong 1 xe tai nhằm đi qua trạm kiểm soát dịch, 

12/9/2021. Hình minh họa. 

Hôm 2/10/2021, báo điện tử của chính phủ Việt Nam khởi đăng loạt bài “COVID-19: Những quyết 

định mang tầm chiến lược vì tính mạng và sức khỏe nhân dân” (1) để ca ngợi Thủ tướng nói riêng 

và chính phủ nói chung đã... đáp ứng một cách linh hoạt với đợt dịch COVID-thứ tư, xoay chuyển 

được tình thế! Chưa rõ loạt bài này sẽ có bao nhiêu... kỳ vì hôm nay (4/10/2021), mới chỉ thấy... kỳ 

2! 

Nếu theo dõi diễn biến thời sự, có thể thấy, báo điện tử của chính phủ Việt Nam trình 

làng “COVID-19: Những quyết định mang tầm chiến lược vì tính mạng và sức khỏe nhân dân” sau 

khi Thủ tướng Việt Nam vừa... thảm bại thêm một lần nữa. 

Hết biến báo... chống dịch như chống giặc, tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi 

sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 (2) thành... phải xác định sống chung lâu dài với dịch, không 

thể khống chế tuyệt đối (3). 

Rồi khi số ca nhiễm và số ca tử vong vì COVID-19 tăng liên tục không có điểm dừng, hậu quả đối 

với kinh tế, dân sinh càng ngày càng trầm trọng, đột nhiên Thủ tướng Việt Nam xoay 180 độ... 

Từng hô hào... “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đang đốc thúc... “mỗi cơ quan, đơn 

vị địa phương phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ” (4), ông Chính đột nhiên 

bẻ lái, công khai chỉ trích thuộc cấp: Phong tỏa để làm gì thì không đặt ra, không có mục tiêu, 

không có lộ trình, không có biện pháp. Cứ phong tỏa xong thấy có F0 lại phong tỏa rồi lại tiếp tục 

phong tỏa (5)... 

Vốn là người khởi xướng... thần tốc xét nghiệm và... thần tốc xét nghiệm hơn nữa (6), thậm chí còn 

kết hợp giữa mắng nhiếc (7), nửa đêm gọi điện thoại cho lãnh đạo một thị trấn (8) với sử dụng hệ 

thống truyền thông chính thức loan báo rộng rãi... sự quyết liệt của Thủ tướng nhằm thúc ép giới 

lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống các địa phương gia tăng... xét nghiệm trên diện rộng (9)! Tuy 

nhiên... 
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Sau khi nhiều giới cùng nhau vạch trần chủ trương... thần tốc xét nghiệm và hối thúc... thần tốc xét 

nghiệm hơn nữa đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp kinh doanh các bộ xét nghiệm COVID-

19 làm giàu (10), một số viên chức hữu trách công khai xác nhận, xét nghiệm COVID-19 như đang 

diễn ra vừa phi lý, vừa lãng phí (11), ông Chính hạ giọng... phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công 

khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí (12). 

Cứ đối chiếu cả tuyên bố lẫn hành động của ông Phạm Minh Chính trong vài tháng vừa qua, ắt sẽ 

thấy hai điều: Thứ nhất, Thủ tướng Việt Nam liên tục bị thực tế đả bại. Thứ hai, ông Chính là người 

rất giỏi biến... nguy thành... cơ hội khẳng định mình. 

Thất bại mới nhất là chỉ đạo của ông Chính hôm 30/9/2021: Phải tiếp tục kiểm soát người ra - vào 

TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An (2) – được ban hành chỉ vài giờ trước khi 

chính quyền nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại sau bốn tháng phong tỏa TP.HCM. Quyết định 

này đã đẩy chính quyền nhiều tỉnh vào tình thế “giơ đầu chịu báng” vì ngăn chặn lưu dân từ 

TP.HCM trở về nhà lánh nạn. 

Trong vài ngày vừa qua, thông tin, hình ảnh về những dòng người lũ lượt rời bỏ cả TP.HCM, Long 

An, Bình Dương, Đồng Nai,... mà các viên chức hữu trách ở địa phương không thể nào ngăn nổi 

khiến thiên hạ vừa đau lòng, vừa căm phẫn. 

Nếu ông Chính có viễn kiến, hiểu đúng tình thế và có giải pháp phù hợp cho trạng thái “bình thường 

mới” thay vì phát công điện hỏa tốc với nội dung như đã dẫn, tình thế đã khác. Chắc chắn không có 

cảnh nạn dân lũ lượt di tản. Nạn dân không tuyệt vọng đến mức quỳ lạy lực lượng vũ trang xin mở 

sinh lộ cho họ. Không có những lời nguyền rủa sự tàn bạo của chính quyền các địa phương từ đủ 

mọi giới. Không có cả những xung đột giữa nạn dân với những cá nhân thực thi luật pháp... 

Hai ngày sau (2/10/2021), ông Chính lại đổi giọng: Yêu cầu TP.HCM và các tỉnh có đông lao động 

ngoại tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ở lại để được tiêm vaccine đầy đủ; 

tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Nếu người dân thực sự mong muốn về quê 

vì các lý do khác nhau thì các địa phương phối hợp tổ chức đón, đưa người dân về quê, đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch, đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây bức xúc cho 

người dân (14). 

*** 

Sẽ có người cho rằng trí nhớ Thủ tướng Việt Nam không... tốt lắm nên ông không nhớ ông đã từng 

nói gì, lập ngôn ra sao. Cũng sẽ có người khen ông tinh thông... thập bát ban võ nghệ, biết dụng 

nhiều... chiêu nên dễ dàng thoát hiểm trong đường tơ, kẽ tóc... 

Khoan bàn đúng – sai! Trong vô số thảm cảnh mà người Việt phải mục kích vài ngày vừa qua, phải 

ngậm ngùi cho thân phận của đồng bào mình – những người vì nghèo túng mà phải tha phương cầu 

thực, giờ do không còn nhìn thấy cơ hội sinh tồn, thất thểu dắt díu nhau tìm đường quay về cố 

hương dù chưa biết sẽ sống thế nào, tương lai ra sao, có câu chuyện một phụ nữ nguyên quán ở 

Đồng Tháp đến Long An làm mướn... 

Ngày 30/9/2021, khi Long An nới lỏng kiểm soát đi lại, người phụ nữ đang mang thai này cùng 

chồng quay về Đồng Tháp. Đến trạm kiểm soát của Long An giáp Đồng Tháp, chị đau bụng dữ dội, 

máu chảy đầm đìa... Những nhân viên kiểm soát đi lại của Long An vội vàng đưa chị sang trạm 

kiểm soát của Đồng Tháp nhưng phía Đồng Tháp từ chối tiếp nhận... Cuối cùng, những nhân viên 

kiểm soát đi lại của Long An phải đưa chị đến một trung tâm y tế trên đất Long An... Đến nơi thì 

thai nhi đã chết trong bụng mẹ (15)! 

Câu chuyện thảm khốc vừa đề cập và nhiều câu chuyện, nhiều thảm cảnh đã diễn ra trong thời gian 

vừa qua, có lẽ sẽ chưa chấm dứt trong những ngày sắp tới là do những cá nhân thực thi yêu cầu 

kiểm soát đi lại ở Đồng Tháp nói riêng, các địa phương khác nói chung, hay chỉ thị: Phải tiếp tục 



kiểm soát người ra - vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An của Thủ tướng Việt 

Nam? 

Hãy xem thật kỹ và hãy suy nghĩ thật cẩn thận xem vì sao Thủ tướng và chính phủ vẫn thản nhiên 

chấp nhận những tụng ca, kiểu như... “COVID-19: Những quyết định mang tầm chiến lược vì tính 

mạng và sức khỏe nhân dân”? 
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