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Khi “em” được ví như…
món ăn

Mới đây, đề thi môn Ngữ
văn trong kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10 Trường THPT chuyên Lê
Quý Đôn, TP Nha Trang
(Khánh Hòa) năm học 2021-
2022 sau khi được chia sẻ lên
mạng xã hội đã gây nhiều tranh
cãi bởi phần giả định đưa ra ở
câu lệnh định hướng vấn đề
nghị luận. Theo đó, câu 1 nghị
luận xã hội (4 điểm) có nội dung
như sau: “Trong cuốn sách
“Ngắm tuổi trẻ quay cuồng
trong tĩnh lặng”, Lu-Mannup đã
chia sẻ: Phương Tây có câu
ngạn ngữ: “Nước sôi làm mềm
khoai tây, nhưng lại làm cứng
trứng”. Hoàn cảnh chẳng có lỗi,
quan trọng rằng bản lĩnh nội tại
của mình tới đâu. Nếu phải ở
trong nước sôi, em sẽ chọn làm
củ khoai tây hay quả trứng? Viết
một bài văn nghị luận bày tỏ
quan điểm của bản thân về vấn
đề trên”…

Theo đánh giá của nhiều
người, đây là một đề hay, xứng
tầm với kỳ thi chọn học sinh
vào lớp chuyên. Tuy nhiên,
nhiều ý kiến lại cho rằng, giả
định “nếu phải ở trong nước
sôi” của câu lệnh định hướng
vấn đề nghị luận khá là “phản
cảm, phản giáo dục”...

Bày tỏ quan điểm về đề thi
này, PGS. TS Văn Giá cho rằng,
ở trong đề, câu lệnh mới thật
khủng khiếp: “Nếu ở trong
nước sôi, em sẽ chọn là củ khoai
tây hay quả trứng”. Thực chất,
ý của người ra đề muốn viết một
câu dưới hình thức giả định.
Nhưng khốn nỗi, giả định như
thế là phản cảm, gây rùng rợn,
mang màu sắc của cái ác, khiến
trẻ nhỏ nghĩ đến kết cục bi thảm
của mẹ con Cám trong truyện
cổ tích “có vấn đề” về mặt nhân
văn của cha ông ta.

Trong cuộc đời, có nhiều
trường hợp không thể giả định
được. Một ví dụ đã bị lên án rất
nhiều gần đây là: “Bàn tay của
bạn có 5 ngón tay, nếu chặt đi 2
ngón, hỏi còn mấy ngón?”….
Trí khôn và tính thiện tối thiểu
của con người không cho phép
có những giả định mang tính
bạo lực như vậy.

Theo nhà giáo Phạm Thế
Hoài, học sinh có thể bày tỏ
quan điểm thế này, nếu phải ở
trong nước sôi em chẳng chọn
làm “củ khoai tây” hay cũng
như làm “quả trứng”. Bởi vì
chọn làm “củ khoai tây” thì em
bị luộc mềm, còn chọn làm “quả
trứng” em sẽ bị luộc chín. Khi
đó “khoai tây” hay “trứng” đều
trở thành món ăn ngon cho
người khác. Do đó, nếu phải ở
trong nước sôi thì lựa chọn duy
nhất của em đó là phải thoát ra

khỏi cái vũng nước sôi nhanh
nhất bằng bất cứ giá nào, chỉ có
như vậy thì sự sống với em
mới còn tồn tại và em mới còn
mục tiêu để thực hiện các ước
mơ khác.

Tuy nhiên, văn học phương
Tây thâm thúy đặc sắc, học sinh
ở độ tuổi 15 không dễ dàng lý
giải. “Nước sôi” ở đây không
đơn giản chỉ là hoàn cảnh, thử
thách khắc nghiệt, mà còn là
môi trường sống, điều kiện
thích nghi và chất xúc tác để tạo
nên những điều vượt trội.
Những người sống trong khu ổ
chuột, có người vượt lên hoàn
cảnh mà trở thành tỷ phú, người
suốt đời chỉ làm công nhân bình
thường. Họ tạo ra những cuộc
đời khác nhau với những ý
nghĩa khác nhau, khoai tây mềm
hay trứng cứng đều tạo nên
những hương vị riêng cho cuộc
sống này.

Nhưng nếu phải ở trong
nước sôi, tôi nghĩ tôi muốn là
viên đá cuội. Dù hoàn cảnh và
môi trường sống có như thế nào,
dù nước lạnh hay nước sôi, tôi
cũng sẽ không bao giờ thay đổi
bản chất vốn có của mình. Mọi
người đều sẽ thay đổi theo thời
gian. Và việc giữ vững được
niềm tin và bản ngã của mình,
trong một xã hội mà mọi người
đều đang cố gắng thay đổi bạn
theo ý muốn của họ, là điều khó
khăn nhất.

Trong khi đó, học sinh lớp 9
chỉ học về hai dạng nghị luận:
tư tưởng đạo lý và một hiện
tượng đời sống, tuyệt nhiên

không có bài nào dạy lý luận
văn học và như thế, không dễ để
các em có bài viết thực sự sâu
sắc trước đề thi này…

Không phải cứ “thời sự”
là hay

Tiếp đó, cộng đồng mạng
truyền tay đề văn thi vào lớp 10
của THPT Chuyên Quảng Trị,
trong đó hỏi về “hoạt động từ
thiện” giữa ồn ào câu chuyện của
danh hài Hoài Linh. “Hoạt động từ
thiện đang trở thành vấn đề
“nóng” trong đời sống cộng đồng
vào thời gian gần đây. Hãy viết
đoạn văn (khoảng 10 đến 15
dòng), chia sẻ quan điểm của em
về cách làm từ thiện có ý nghĩa”. 

Mặc dù đề văn thi vào lớp 10
được lan truyền trên không hề
nhắc đến tên của danh hài Hoài
Linh, song nhiều người vẫn lên
tiếng khen ngợi độ bắt trend thời
sự của đề bài. Bởi, những ngày
qua, dư luận xã hội đã và đang
“dậy sóng” trước sự việc Hoài
Linh giữ khoản tiền 14 tỷ đồng đã
vận động quyên góp cho đồng bào
miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ
lụt năm 2020 suốt gần 6 tháng.
Sau đó việc giải ngân số tiền một
cách chóng vánh giữa thời điểm
dịch Covid-19 bùng phát phức tạp
và khi thời tiết nắng nóng khiến dư
luận tranh cãi. Quảng Trị là một
trong những tỉnh của miền Trung
chịu ảnh hưởng lớn từ đợt mưa lũ
2020, có lẽ vì thế “sức nóng” của
vụ việc còn lan tỏa vào tận đề thi
Văn của học sinh. 

Theo TS Trịnh Thu Tuyết,
nguyên giáo viên dạy Ngữ văn,

Trường THPT Chu Văn An (Hà
Nội), xu hướng đổi mới đề thi môn
Ngữ văn theo hướng mở sẽ tạo ra
nhiều khoảng trống thuận lợi để
giáo viên có thể lựa chọn, đưa
những vấn đề mang tính thời sự
vào đề. Tuy nhiên, một số giáo
viên đã lợi dụng tâm lý đám đông,
bỏ qua những yêu cầu chuẩn mực
của môi trường sư phạm về đạo
đức, thẩm mỹ, để đưa vào đề
những phát ngôn, ca từ, hiện tượng
không đúng chuẩn mực. Điều này
có thể tạo hứng thú cho một bộ
phận học trò nhưng lại không
mang giá trị định hướng cho xúc
cảm thẩm mỹ, xúc cảm đạo đức…

Có thể nói, việc ra đề mở khá
thú vị, tạo cho học sinh có thể bày
tỏ quan điểm cá nhân dưới góc
nhìn văn chương. Tuy nhiên, dù
mở theo hướng nào thì tinh thần
của đề thi cũng cần hướng tới cái
đẹp và tư duy thẩm mĩ. Đơn cử, đề
tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của
Đồng Nai nhận được nhiều cảm
xúc chia sẻ ngay sau khi môn Ngữ
văn Chuyên kết thúc, nhiều thí
sinh lẫn phụ huynh dành lời khen
ngợi cho đề thi năm nay. 

Câu 1: “Tốn bao nhiêu tiền ăn
học, tại sao điểm thấp thế này? Sao
chỉ có ăn với học mà làm cũng
không xong? Con phải cố gắng
đậu trường A. bố mẹ đặt hết kì
vọng vào con”. Đó là những lời bố
mẹ luôn nói với tôi. Lúc ấy, tôi chỉ
muốn trả lời rằng: “Con chỉ muốn
sống 1 cuộc sống bình thường
nhưng sống bình thường cũng rất
khốc liệt”. “Có lẽ việc đặt tên cho
1 tác phẩm cũng cần sự chân thành
không kém gì đặt tên cho 1 con

người... Từng chữ được tác giả lấy
tâm hồn và nước mắt làm mực,
tận tụy viết ra trang giấy trắng
với ước ao chạm đến trái tim
người đọc”. Em hiểu ý kiến như
thế nào? Hãy chọn nhan đề của
2 tác phẩm văn học “chạm đến
trái tim em” để làm rõ.

Bởi thế, nhà báo, MC Trác
Thúy Miêu cũng phải thốt lên:
“Các thanh niên 15 tuổi ở Đồng
Nai ơi, nói cho Miêu biết đi, đề thi
này có quá sức các con không?
Thầy cô nào ở Đồng Nai có
nhận em đi học bổ túc lại không
ạ? Đề kích thích quá ạ! Không
cho học cũng được, giả đò cho
em thi thôi cũng được ạ! Hoan
nghênh thầy cô Sở Giáo dục và
Đào tạo Đồng Nai!”...

Trở lại những đề thi đánh đố
nhiều sắc màu những năm gần
đây, PGS TS Văn Giá nhận định,
đề thi Văn “mở” những năm gần
đây có một xu hướng ra đề khá
phổ biến là “hàn lâm hóa” đề thi.
Biểu hiện của nó là thích trích,
hoặc nêu các luận điểm khoa học
có tính nghiên cứu bậc cao thuộc
về các tri thức khoa học xã hội và
nhân văn, các tri thức lý thuyết cao
siêu. Điều này dẫn đến tình trạng
vượt quá sức hiểu biết của học trò.
Những người ra đề nghĩ rằng như
thế mới hay, mới trí tuệ. Tôi dám
chắc khá nhiều câu dẫn, nêu trong
đề, chính người ra đề cũng lơ mơ
không thực hiểu. Một điều nữa là
thích chạy theo cái lạ, cứ tưởng lạ
đồng nghĩa với độc đáo. Nhưng
nếu chạy theo cái lạ, trích dẫn một
câu, nêu một ý lạ hoắc lạ huơ,
không cho biết ngữ cảnh của nó,
như thể từ trên trời rơi xuống… thì
giống như đánh đố học trò, bắt học
trò đoán già đoán non, viết ra
nhưng câu vu vơ, trúng thì trúng
chẳng trúng thì trật. Cái lạ không
hẳn lúc nào cũng đồng nghĩa với
cái độc đáo. Độc đáo thuộc về giá
trị. Lạ mới chỉ là tính chất thôi. Hai
là, chọn ngữ liệu không đích đáng.
Điều này xảy ra ở cả câu nghị luận
xã hội và câu nghị luận văn học. Ở
câu nghị luận xã hội, có khi bắt
gặp những câu trích sáo rỗng, giáo
điều hoặc những câu vu vơ, thiếu
tính xác định. Còn trong câu nghị
luận văn học, chọn những ngữ liệu
trong thơ hoặc văn xuôi không
hay, chỉ ở bình thường, thậm chí
tầm thường - PGS.TS Văn Giá
bày tỏ…

Điều đáng nói, dường như khá
tréo ngoe khi thực trạng học văn
trong nhà trường nhiều năm qua,
vẫn theo khuôn sáo đọc chép và
chấm thi theo barem điểm từng ý
nhỏ như môn Toán. Thế  nhưng
khi thi, càng thí sinh chuyên sẽ
càng làm đề theo hướng “mở”…
với mục đích thay đổi việc dạy và
học văn ở phổ thông, thay vì
ngược lại…  MIÊN THẢO

Văn và đề thi “mở”
đến… hoang  mang

Thời gian qua, nhiều đề thi môn Ngữ văn ở các địa phương vấp phải các ý kiến
trái chiều. Khi mà đề Văn những năm gần đây đã ra theo hướng mở, không còn
khuôn sáo theo chiều hướng học tủ, học lệch. Đề thường mang tính thời sự và
gây nhiều tranh cãi về một hiện tượng xã hội hay một vấn đề gì đó đang được
giới trẻ, xã hội quan tâm… 

lĐề thi Văn vào lớp 10  gây xôn xao dư luận ở Khánh Hòa. Và đề thi dù ra theo hướng nào thì đích đến cuối cùng cũng là
hướng tới mỹ cảm chứ không phải là đánh đố… (Ảnh minh họa)
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Những con người bình dị
Người nông dân có nhiều cải

tiến áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất - đó là cách mà
mọi người gọi ông Thái Văn
Miên, huyện Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp. Người đã vinh dự
được tỉnh Đồng Tháp chọn
tham dự Đại hội Thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ X ngày
10/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong những năm qua, thực
hiện chủ trương của địa phương
về chuyển dịch cơ cấu trong
nông nghiệp, ông Thái Văn Miên
luôn chịu khó học hỏi và áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
trong sản xuất, giảm chi phí,
nâng cao giá trị sản phẩm tăng
thu nhập cho gia đình. 

Vào đầu mùa vụ mới, ông
nghiên cứu chọn giống lúa chất
lượng cao, sử dụng phương
pháp cấy hay xạ hàng tùy theo
loại đất, kết hợp “3 giảm, 3
tăng” theo khuyến cáo của nhà
khoa học. Đẩy mạnh liên kết
trong sản xuất và tiêu thụ nông
sản với các công ty, doanh
nghiệp, tham gia làm thành viên
hội đồng quản trị các hợp tác xã
trên địa bàn.

Trong các phong trào do địa
phương phát động, ông Thái
Văn Miên luôn tiên phong đi
đầu như: Đóng góp tiền để rải
đá tuyến đường nông thôn, công
trình thắp sáng đường quê; tiền
quà cây mùa xuân; hỗ trợ tập,
học bổng cho học sinh nghèo,
học giỏi; tiền, gạo cho hộ
nghèo; đóng góp kinh phí cho
công tác quốc phòng - an ninh
tại địa phương... hàng năm trên
50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình
ông kinh doanh cửa hàng vật tư
nông nghiệp nên tạo việc làm
thường xuyên khoảng 20 lao
động, trong đó có hộ nghèo và
cận nghèo có việc làm ổn định,
vươn lên thoát nghèo. 

10 năm cõng bạn đến trường
là hành trình yêu thương của
Ngô Minh Hiếu, cựu học sinh
Trường Trung học phổ thông
Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn,
tỉnh Thanh Hóa và hiện đang là
sinh viên Trường Đại học Y
Dược Thái Bình. Trong suốt 10
năm, hành trình cõng bạn

Nguyễn Tất Minh – người bạn
cùng xóm bị bại liệt hai chân và
cả tay phải ngay từ khi mới lọt
lòng đến trường đã làm rung
động bao trái tim, thu hút sự chú
ý của nhiều người về tình bạn
trong sáng, cao đẹp. 

10 năm cõng bạn đến
trường, đôi chân của Hiếu đã trở
thành đôi chân của Minh. Hiếu
đã hy sinh bớt những hoạt động
vui chơi của tuổi mới lớn,
những niềm vui nho nhỏ của
cuộc sống đời thường nhưng
chưa bao giờ Hiếu phàn nàn hay
bỏ cuộc.

Trong kỳ thi trung học phổ
thông quốc gia năm 2020, Hiếu
thi khối B với số điểm 28,15
(Toán: 9,40; Hóa: 9,75; Sinh:
9,0), còn Minh đậu khối A với
điểm số 28,10 (Toán: 9,06; Lý:
9,25; Hóa: 9,25). Ước mơ của
Hiếu là trở thành bác sĩ giỏi để
có thể chữa bệnh cứu người; còn
mơ ước của Minh là thi đậu vào
Khoa công nghệ thông tin của
Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội. Hai bạn đều đạt được ước
mơ, nguyện vọng của mình. Với
hành trình yêu thương – 10 năm
cõng bạn đến trường, cùng với
những thành tích đã đạt được
trong học tập, vượt khó vươn
lên, Hiếu đã được Chủ tịch nước,
UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện
Triệu Sơn và các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể các cấp tuyên
dương, tặng Bằng khen, Giấy
khen. Hiếu là một trong 4 nhân
vật được độc giả bình chọn là
“Nhân vật VietnamNet truyền
cảm hứng 2020”.

Cũng là một nhân vật được
VietnamNet vinh danh là Nhân
vật truyền cảm hứng đó là anh
Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc
Công ty Cổ phần Vũ trụ xanh
(PHGLock), người đã sáng chế
máy phát gạo tự động (ATM
gạo) để tặng gạo cho người khó
khăn, bị mất việc làm trong thời
gian dịch bệnh.

Chiếc máy đầu tiên được đặt
tại địa chỉ 204B đường Vườn
Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận
Tân Phú, TP HCM. Máy gồm
một bồn chứa gạo đặt trên mái
nhà, và hệ thống ống dẫn gạo
xuống. Thiết bị chính của máy

là chuông thông minh và van tự
động. Máy ATM gạo này đã giải
quyết việc tập trung đông
người, tránh tiếp xúc trực tiếp
giữa người phát và người nhận.
Bộ phận cảm biến nhận dạng sẽ
thông báo cho người phụ trách
quản lý máy biết người đến
nhận có thật sự là người khó
khăn không, đã nhận gạo bao
nhiên lần trong ngày để đảm
bảo công bằng và đối tượng
nhận phù hợp tiêu chí. Những
người đến nhận được yêu cầu
phải đeo khẩu trang, xếp hàng
chờ cách nhau 2m, rửa tay
trước khi lấy bịch, nhấn nút và
hứng gạo. Mô hình điểm phát
gạo tự động chính thức hoạt
động từ ngày 06/4/2020 và dự
kiến hoạt động đến khi dịch
bệnh kết thúc.

Năm 2020, Công ty Cổ phần
Vũ trụ xanh và cá nhân anh
Hoàng Tuấn Anh đã nhận Bằng
khen của UBND TP HCM, Thư
khen của Phó Chủ tịch nước
Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thư cảm
ơn của Đại sứ quán Đông
Timor, Liên đoàn Gạo Myan-
mar, Tổng lãnh sự quán Vương
quốc Campuchia…

Đọng lại bài học về tình
yêu thương con người

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2021);
110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra đi tìm đường cứu nước
(5/6/1911 - 5/6/2021) và Sơ kết
05 năm thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa
XII về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, Bảo
tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển
lãm “Những tấm gương bình dị
mà cao quý”. Năm nay đã là
năm thứ 9 triển lãm “Những
tấm gương bình dị mà cao quý”
được tổ chức liên tiếp tại Bảo
tàng Hồ Chí Minh. Nhưng năm
nào cũng vậy, câu chuyện, hình
ảnh về những tổ chức, cá nhân
bình dị mà cao quý luôn làm
người xem xúc động, tự hào.

Với hơn 200 tài liệu, bài viết
và hiện vật, triển lãm “Những
tấm gương bình dị mà cao quý”
giới thiệu đến công chúng 131

tấm gương tiêu biểu, điển hình
tiên tiến là 60 tập thể và 71 cá
nhân đã được lựa chọn từ hơn
300 tấm gương học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong năm
2020 - 2021. Mỗi hình ảnh, bài
viết, hiện vật là một câu chuyện
cảm động về các tập thể và
những con người bình dị đã
vượt lên hoàn cảnh, số phận,
dám nghĩ, dám làm, không
ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi
ích của cộng đồng, vì sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đơn cử như câu chuyện của
anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh
năm 1990, cư trú ở xóm 4, thôn
Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc,
huyện Đông Anh, Hà Nội, hiện
làm nghề lái xe tải. Anh chính là
người cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ
tầng 12 ở chung cư 60B,
Nguyễn Huy Tưởng, phường
Thanh Xuân Trung, quận Thanh
Xuân, Hà Nội.

Trước đó, để chuẩn bị cho
triển lãm, các cán bộ sưu tầm
của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã
đề nghị anh Nguyễn Ngọc
Mạnh tặng hiện vật cho bảo
tàng. Nhận được sự đề nghị của
Bảo tàng Hồ Chí Minh, anh
Mạnh đã đồng ý tặng một số kỷ
vật liên quan đến các việc tốt
anh đã làm gồm: 1 bộ quần áo,
1 đôi giày anh đã mặc và mang
khi cứu cháu bé; bộ đồ nghề anh
Mạnh từng sử dụng cắt tóc miễn
phí cho đồng nghiệp có hoàn
cảnh khó khăn. Bộ đồ nghề này
do người vợ - chị Phùng Thị
Thủy, hiện làm giáo viên mầm
non tặng anh.

Về bộ quần áo và đôi giày,
anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia
sẻ: “Đây là bộ quần áo mà tôi
mặc đi làm hàng ngày và cũng
là bộ quần áo tôi đã mặc khi cứu
cháu bé”. Còn về bộ đồ nghề cắt
tóc, anh Mạnh cho biết: “Bộ đồ
nghề do vợ mua cho khi tôi bắt
đầu học nghề cắt tóc. Lúc đầu,
tôi dự định mở cửa hàng cắt tóc
để mưu sinh, nhưng vì việc cắt
tóc từ thiện chiếm nhiều thời
gian, hơn nữa các con tôi đều
nhỏ nên tôi đã chuyển sang
nghề lái xe để tăng thu nhập cho
gia đình. Tuy nhiên, thỉnh

thoảng tôi vẫn cắt tóc miễn phí
cho anh em đồng nghiệp vì họ
có cuộc sống vất vả, khó khăn,
sáng đi làm sớm, tối mịt mới
được về nhà, phần lớn thời gian
phải ngồi trên xe, rất ít khi rảnh
rỗi. Gắn bó với bộ đồ nghề này
đã được một thời gian nhưng
hôm nay, tôi quyết định tặng lại
kỷ vật này cho Bảo tàng Hồ Chí
Minh làm hiện vật và lưu giữ
lâu dài”.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí
Minh - ông Vũ Mạnh Hà cho
biết, trong phong trào thi đua
“Học và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”
suốt 5 năm qua đã xuất hiện
nhiều tập thể, cá nhân điển hình
tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự
lan tỏa lớn trong cộng đồng,
góp phần vào việc xây dựng con
người, xây dựng tổ chức trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc hiện nay. 

Cũng theo ông Hà, 131 câu
chuyện về tổ chức, cá nhân bình
dị - những con người bình dị đã
vượt lên hoàn cảnh, số phận,
dám nghĩ, dám làm, không
ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi
ích của cộng đồng, vì sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã
đọng lại trong chúng ta bài học
về tinh thần tương thân, tương
ái, yêu thương con người, đồng
thời là nguồn cổ vũ, động viên,
khuyến khích mỗi chúng ta nuôi
dưỡng ước mơ, hoài bão, lập
nghiệp, phấn đấu để trưởng
thành và cống hiến nhiều hơn
cho đất nước. 

“Đây là một hoạt động chính
trị - văn hóa  có ý nghĩa, bởi
triển lãm không chỉ giới thiệu,
tôn vinh những tấm gương
“Người tốt, việc tốt” trên khắp
mọi miền đất nước, mà còn giúp
công chúng nhận thức sâu sắc
hơn về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, góp phần đưa việc
“Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” trở thành công việc
thường xuyên của toàn Đảng,
toàn dân và toàn quân ta trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc hiện nay” - ông
Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

HỒNG MINH 

Sáng ngời 
những tấm gương 
bình dị mà cao quý
Cho dù những khó khăn,
giông bão, cuộc đời vẫn luôn
đẹp vì có những con người
bình dị đã vượt lên hoàn
cảnh, số phận, dám nghĩ,
dám làm, không ngừng cố
gắng, hết lòng vì lợi ích của
cộng đồng, vì sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

l10 năm cõng bạn đến trường là hành trình yêu thương của Ngô Minh Hiếu lAnh Hoàng Tuấn Anh người đã sáng chế máy phát gạo tự độnglCâu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh tại triển lãm
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Còn đó những… “lỗ hổng”

Vụ hai vợ chồng một doanh
nhân ở Hà Nội đã từng tới Đà
Nẵng bị nhiễm Covid-19 nhưng
khi trở về lại không khai báo y
tế, làm lây bệnh cho nhiều
người kéo theo khá nhiều người
là F1 của cặp vợ chồng này đã
dương tính và thành F0, trở
thành nguồn lây lan dịch nguy
hiểm trong cộng đồng.

Rất nhiều ý kiến đề nghị cơ
quan chức năng khởi tố hình sự
đối với họ, bởi đã có đủ bằng
chứng về sự gian dối trong khai
báo y tế của họ, ngay cả khi đã có
dấu hiệu nhiễm bệnh, đến khám
tại Bệnh viện Hữu Nghị. Nhìn
vào lịch trình dày đặc, phức tạp
của người chồng, hẳn ai cũng đều
hình dung ra mức độ nguy hại rất
lớn mà anh ta có thể gây ra cho
cộng đồng và thực tế là đã có
những hậu quả không nhỏ.

Mọi sự gian dối trong khai
báo y tế đều có thể dẫn tới những
mối nguy khôn lường… Cùng
lúc, cơ quan chức năng tỉnh
Khánh Hòa cho biết, nhiều cán bộ
gặp khó khăn trong xác minh, liên
hệ với hành khách trong chuyến
bay VN1559 có bệnh nhân 3141.
Cụ thể, căn cứ theo danh sách họ
tên, địa chỉ, số điện thoại của
hành khách đi trên chuyến bay
VN1559, cán bộ, nhân viên CDC
Khánh Hòa đã liên hệ nhưng lại
có những người không thừa nhận
mình là người đi chuyến bay đó
và cúp điện thoại mà không chịu
giải thích gì thêm; khi gọi lại thì
có người lại bực bội, chửi luôn
cán bộ, nhân viên CDC. Và như
thế, đã xuất hiện tình trạng bất
hợp tác với cơ quan phòng chống
dịch. Mặc dù chỉ là số ít nhưng sự
bất hợp tác này có thể dẫn tới
những mối nguy khôn lường.

Thực tế đa số người dân đã
đồng lòng hợp sức cùng Chính
phủ, chính quyền các địa phương
thực hiện rất tốt các biện pháp

phòng chống, ngăn ngừa dịch
bệnh. Nhờ đó mà các dấu hiệu
của nguy cơ đều sớm được phát
hiện và có biện pháp xử lý kịp
thời. Trong đó, việc tự giác khai
báo y tế một cách trung thực
chính là yếu tố quan trọng nhằm
giúp cơ quan chức năng truy vết
các đường lây nhiễm một cách
hiệu quả, từ đó có thể xác minh,
hỗ trợ, xử lý y tế đối với những
trường hợp liên quan đến các ca
bệnh.

Điều khiến dư luận quan tâm
đó là ý thức của mỗi người dân
trước dịch bệnh. Ý thức kém của
một số người đi từ vùng dịch về,
như không trung thực khai báo
lịch trình đi lại, để là nguồn cơn
làm lây sang người nhà và những
người có tiếp xúc. Rồi chuyện
những người trốn cách ly. Hay
người phải cách ly tập trung đã có
những lời lẽ thiếu chuẩn mực khi
làm việc với cơ quan chức năng,
phàn nàn về điều kiện sinh hoạt ở
khu cách ly không như ở nhà…

Ai cũng muốn sớm khôi phục
trạng thái bình thường cho xã hội,
để còn đi lại, làm việc, học hành,
để khỏi mất thu nhập, mất sinh
kế. Vậy mà vẫn không ít trường
hợp tùy tiện tụ tập ăn nhậu, không
chịu đeo khẩu trang, ăn nhậu giữa
nơi công cộng, xem thường việc
giữ khoảng cách xã hội, bỏ qua
yêu cầu rửa tay sát khuẩn, khai
báo y tế gian dối, trốn cách ly,
nhập cảnh trái phép…

Chỉ sợ những người…
“vắng” ý thức

Là chuyên gia y tế dự phòng,
có nhiều năm công tác tại Trung
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
dịch bệnh địa phương, TS. BS
Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám
đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã có những
chia sẻ trên trang facebook cá
nhân: Tôi đã có những nhận định
nó biến chủng nguy hiểm như thế
nào, nó thay đổi vật liệu di truyền
ra làm sao. Nhưng bản chất nó

vẫn là con virus có tên: SARS.
Không thay đổi! 

Tôi đã biết rõ đường lây
truyền của nó, qua giọt bắn của
người đối diện, qua tiếp xúc trực
tiếp hoặc gián tiếp bề mặt nhiễm
mầm bệnh, qua môi trường lý
tưởng về nhiệt độ phòng điều hoà
kín dưới 22 độ C và tiếp xúc dưới
2m. Tôi cũng đã biết được tôi sẽ
làm gì để cắt đứt đường lan
truyền của nó. Nếu bạn chịu khó
nghe và thực hiện, bạn cũng nghĩ
như tôi: không sợ. Gần một năm
rưỡi, dịch vẫn bùng phát ở nhiều
quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt
Nam cũng không là đất nước
ngoại trừ với 4 làn sóng dịch và
hiện tại, vẫn tiếp tục đang gặp
những ổ dịch trong cộng đồng.

Tại sao tôi nói không sợ? Nếu
nói về tỷ lệ tử vong do virus
SAR-CoV-2: Việt Nam đang
nằm trong những nước thấp
nhất thế giới?! Hình như xếp
thứ 216/223 quốc gia. Nếu nói
về chiến lược chặn nguồn: Triều
Tiên là số 1, ta đứng số 2, Trung
Quốc xếp hạng 3. Bạn tin
không? Dù đại dịch này bắt
nguồn ở Vũ Hán của Trung
Quốc… Nếu nói về hệ thống y
tế nói chung, ta có thể thua
nhiều nước phát triển nhưng với
hệ thống y tế dự phòng nói
riêng, chúng ta không thua kém
bất cứ một quốc gia nào.

Nếu nói về kích hoạt cả hệ
thống chính trị từ Trung ương
đến tỉnh, huyện thị, xã phường,
thôn, tổ dân phố: ta là số 1. Nếu
nói về lòng dân: ta cũng số 1.
Vậy chúng ta còn sợ gì?

Tôi nói thật, tôi vẫn sợ
những người vắng hoặc thiếu ý
thức: đó là nhập cảnh trái phép,
đó là phớt lờ cảnh báo của cơ
quan chức năng, đó là không
thực hiện tốt 5K, đó là lơ là, chủ
quan mà quên mất nguồn bệnh
và đường lan truyền. Thực ra
con Covid-19 quái đản này
chẳng khác con cúm là bao,

cúm cũng là con biến đổi vật
liệu di truyền kinh khủng,
nhưng sao ta lại không sợ con
cúm bằng Covid-19?

Vì ta đã quá quen con cúm,
quen với tỷ lệ mắc, chết trong
hàng chục năm đã qua. Trái lại,
con Covid-19 này mới quá, tỷ lệ
chết người ở một số nước cao
quá, vì chúng ta chưa hiểu hết
biến chủng liên tục của nó, chưa
thể sản xuất ra một thứ vắc xin
đặc hiệu để có thể chiến thắng
hoàn toàn nó trong hiện tại.
Nhưng, có một thứ ta vẫn tin để
khống chế và quy phục nó
được: đó là cắt đứt đường lây
truyền bằng sử dụng 5K liên
tục. Liên tục! Bạn tin tôi đi. Bạn
hãy đưa cái ngộ ý thức cao lên,
không gì bằng “vắc xin tự mình
hiện tại” đâu bạn. “Vắc xin ý
thức” tốt thì chẳng bao giờ cần
giãn cách, cứ song song phát
triển kinh tế như thường.

Ông nhấn mạnh: Thống kê
lại, có khoảng 80% người mắc
tự khỏi, 16-18% nặng phải điều
trị, 1-2% tử vong tập trung phần
lớn người cao tuổi bệnh nền.
Một tỷ lệ rất, rất nhỏ nữa là
người trẻ bị nặng, có thể liên
quan đến hệ thống miễn dịch
trong cơ thể của họ?!

Vậy thì hỏi lại lần nữa: Chúng
ta có nên sợ nó không? Trả lời
luôn: Đừng sợ nhé. Với tôi, người
có ý thức cao sẽ quy phục được
con Covid- 19 quái quỷ này.
Đừng hy vọng con SARS này
biến khỏi trái đất. Nó vẫn sẽ luôn
tồn tại và chúng ta khó có thể tiêu
diệt được nó. Vậy thì mỗi người
trong 97 triệu người dân phải nhớ
5K, cùng “vắc xin ý thức” để cắt
đứt đường lây truyền của nó đã.

Nhiều loại vắc xin trên thế
giới như Moderna, PfizeBion-
tech, Johnson and Johnson, As-
traZeneca... đã được nghiên cứu,
sản xuất và tiến hành tiêm chủng
nhưng thời điểm hiện tại vẫn
chưa thật sự vững bền, cần đánh

giá thêm về độ nhạy và độ đặc
hiệu. Trước khi có một vắc xin
đặc hiệu để tiêm phòng, hãy luôn
tạo ra một năng lượng tích cực về
ý thức hệ mọi người nhé.

Chuyện quan trọng nhất lúc
này chính là kiến thức, niềm tin
và tinh thần vì cộng đồng của
mỗi người dân. Có những thứ
ấy, chúng ta lại sẽ nhanh chóng
trở lại cuộc sống yên bình. Tất
cả những sai lầm của cá nhân
đều làm ảnh hưởng đến cộng
đồng, trước tiên và không đâu
xa chính là những người thân
trong gia đình. Trong bối cảnh
dịch bệnh hiện nay, đừng ai suy
nghĩ “chuyện thiên hạ mặc kệ
thiên hạ lo”, sự thờ ơ của bất cứ
ai cũng có thể phải trả giá bằng
sự ân hận suốt đời.

Theo đánh giá từ các cơ
quan chuyên môn, cho đến nay
các ca nhiễm Covid-19 chiếm
đến 80% có nguồn lây từ những
thành viên trong gia đình. Do
đó, bất cứ ai bước ra giao lưu
với cộng đồng (ra nước ngoài)
trở về, mỗi người phải hình
dung được người đầu tiên có thể
bị ảnh hưởng chính là những
người rất gần gũi trong gia đình,
sau đó mới tới bạn bè, đồng
nghiệp, cộng đồng.

Với việc khai báo chưa trung
thực của một số người trong
thời gian vừa qua chắc chắn là
rất đáng trách, bất cứ ai càng
muốn giấu giếm những thông
tin cần thiết để phòng ngừa dịch
bệnh thì hậu quả sẽ càng nặng
nề. Các chuyên gia về sức khỏe
cho biết, các loại vắc xin Covid-
19 lưu hành hiện tại trên thế giới
vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn
virus ra khỏi cơ thể, mà chỉ có
tác dụng làm giảm các triệu
chứng nặng của bệnh. Nghĩa là
làm giảm nguy cơ phải thở máy
do suy hô hấp nếu chẳng may
chúng ta bị nhiễm.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ
chia sẻ trên trang cá nhân, virus
lan nhanh không hẳn là do
chúng ta chưa có thuốc chữa mà
do chính những thành viên
trong cộng đồng chúng ta vô ý
thức, vô tâm, thiếu trung thực,
ích kỷ đến mức trở thành những
kẻ độc ác với cộng đồng. “Tôi
cho rằng, trong cuộc chiến
chống “giặc” Covid-19, mọi nỗ
lực đều đổ sông, đổ biển nếu
mỗi chúng ta thiếu ý thức và
trách nhiệm công dân với đất
nước. Một lời nói hay, một hành
động tốt và ý thức không chủ
quan với dịch bệnh lúc này sẽ là
một liều “vắc xin” đặc hiệu để
ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
Covid-19 trong cộng đồng. Mỗi
người dân là một liều vắc xin
ấy, tại sao không? Ý thức
phòng, chống nghiêm túc của
người dân là “vắc xin” tốt nhất
đẩy lùi Covid-19 . 

Và trước khi chúng ta có đủ
vắc xin thì ý thức của mỗi người
dân, cộng đồng trong phòng
chống Covid-19, được xem là
yếu tố quyết định đến sự thành
bại của cuộc chiến chống covid.
Đó chính là “vắc xin ý thức”
giúp mỗi người tự cứu chính
mình và giúp cộng đồng, quốc gia
đẩy lùi dịch bệnh… 

NGUYỄN MỸ

“VẮC XIN Ý THỨC”

lSinh viên Đại học Y khoa Hà Nội khoanh vùng, dập dịch giữa đêm, lấy 10.000 mẫu xét
nghiệm tại tuyến đầu Bắc Ninh. (Ảnh minh họa)

“Vacxin ý thức”, có hay không?
Lần thứ 4, sau 2 năm chúng ta phải chống
chọi và bước vào cuộc chiến với con vi rút vô
hình bé tí xíu. Để phòng chống dịch Covid-19,
cần bình tĩnh góp tay chung với cộng đồng ra
sao, cần phải khai báo y tế như thế nào, hợp
tác cách ly như thế nào, có cần phải hoang
mang hay không? Trách nhiệm cá nhân trong
việc này ra sao… là những điều dường như
không ít người còn nửa vời.
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VẮC XIN Ý THỨC
F0 trèo tường trốn viện,
F1 cố thủ trong nhà

Đó là những ví dụ khiến cộng
đồng xã hội phẫn nộ xảy ra trong
thời gian gần đây. Ngày 3/6 nam
thanh niên dương tính nCoV trốn
khỏi Bệnh viện dã chiến huyện
Hiệp Hòa để mua đồ ăn. Anh này
vượt qua hai vòng giám sát, trèo
tường trốn ra ngoài mua bánh,
sữa, nước ngọt tại cửa hàng tạp
hòa ở thị trấn Thắng. Anh ta mua
đồ trong 5 phút, có đeo khẩu
trang, đứng cách người bán hàng
1m, thanh toán bằng chuyển
khoản xong rồi trèo tường quay
lại trung tâm.

Ngày 5/6, ông Hoàng Công
Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp
Hòa, xác nhận sự việc tại Bệnh
viện dã chiến đặt trong Trung tâm
Y tế huyện. “Chính quyền cung
cấp nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh
hoạt cho bệnh nhân, người đang
cách ly không thiếu thứ gì. Hàng
nghìn người đang quay cuồng
chống dịch đêm ngày, nhưng chỉ
một vài cá nhân vô ý thức có thể
làm dịch bệnh thêm phức tạp,
khiến công sức của hàng nghìn
người có thể đổ sông, đổ bể” -
người đứng đầu chính quyền
Hiệp Hòa bức xúc. 

Bệnh viện dã chiến Hiệp Hòa
đang điều trị cho 247 bệnh nhân
Covid-19. Hơn 30 y, bác sĩ vừa
làm công tác chữa trị, lấy mẫu xét
nghiệm, tiêm vắc xin. Bệnh viện
thiết lập hai vòng kiểm soát, tổ
bảo vệ phía trong và công an phía
ngoài. Điều này đồng nghĩa với
rất nhiều người phải tiếp tục xa
gia đình, người thân thêm nhiều
ngày nữa vì những hành vi vô ý
thức kiểu này.

Trước đó, ở thành phố Bắc
Giang, người phụ nữ 44 tuổi cố
thủ trên tầng 3 ngôi nhà ở phường
Trần Nguyên Hãn vài tiếng đồng
hồ kiên quyết không đi cách ly.
Đến mức cơ quan chức năng phải
dùng đến xe cẩu và phá cửa mới
đưa được người phụ nữ này đi.

Khi dịch bùng phát lại ở Đà
Nẵng đầu tháng 5/2021, một chủ
thẩm mỹ viện có lịch trình đi lại
nhiều nơi dày đặc, khi đã có lệnh
tạm dừng việc tập trung đông
người nhưng vẫn tổ chức họp
hành hội nghị với hàng chục
người. Kết quả hàng chục nhân
viên và khách hàng nhiễm bệnh.
Một công nhân đã có triệu chứng
ho, sốt cả tuần liền vẫn tự đến nhà
thuốc mua thuốc uống, vẫn đến
nơi làm việc, phòng máy lạnh, có
nhiều người. Kết quả, 35 ca
nhiễm Covid-19 có liên quan đến
ổ dịch này…

Luật nghiêm thôi chưa đủ
Từ khi dịch Covid-19 bùng

phát đến nay, đã có rất nhiều
hành vi vi phạm bị xử phạt vi
phạm hành chính hoặc xử lý
hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.
Trong số các hành vi vi phạm có
thể xử phạt vi phạm hành chính
thì phổ biến nhất là hành vi vi
phạm nội dung các quy định theo
thông điệp 5K mà trước hết đó là
hành vi không đeo khẩu trang
nơi công cộng, bị xử phạt hành
chính từ 1.000.000 đồng –
3.000.000 đồng.

Thông tin trên truyền thông
ngày 6/5 cho thấy chỉ trong một
thời gian ngắn từ cuối tháng
4/2021 là khi bắt đầu siết chặt
phòng dịch, các lực lượng chức
năng Hà Nội đã phạt tới 2,5 tỉ
đồng đối với hành vi không đeo
khẩu trang. Con số này nói lên
điều gì? Thực tế có quá nhiều
người không đeo khẩu trang, có
nghĩa là, rất nhiều người chủ
quan, lơ là, không chấp hành quy
định phòng dịch của ngành Y tế
và chính quyền địa phương.

Được biết, trên thế giới nhiều
quốc gia tăng nặng chế tài đối
với các hành vi vi phạm quy định
phòng dịch. Điển hình như tại
Anh, đầu năm 2021, Anh đã
nâng mức phạt và bổ sung đối
tượng bị phạt do vi phạm lệnh
phong tỏa được áp dụng để ngăn
chặn dịch Covid-19. Theo đó,
những người bị bắt gặp tham gia
tiệc có hơn 15 người tham dự sẽ
bị phạt lần đầu ở mức 800 bảng
(khoảng 1.110 USD) và phạt tối
đa 6.400 bảng (khoảng 8.890
USD) nếu tái phạm. 

Tại Đức, chính quyền một số
bang nước này đã đưa ra mức xử
phạt hành chính đối với hành vi
vi phạm những quy định chính
phủ liên bang. Theo đó, việc tụ
tập tại nơi công cộng từ hai người
trở lên sẽ chịu mức phạt 200 euro
và 250 euro đối với trường hợp
cố tình tổ chức các buổi dã ngoại
và tiệc nướng ngoài trời. Bất cứ
người nào tiếp tục mở cửa các
quán rượu, câu lạc bộ hay phòng
tập thể thao mà trước đó đã được
yêu cầu dừng hoạt động sẽ bị

phạt 5.000 euro, trong khi mức
phạt đối với các nhà hàng là
4.000 euro. 

Còn tại Hàn Quốc, từ cuối
tháng 3 năm 2020, Hàn Quốc đã
thông qua đạo luật nhằm ngăn
chặn dịch bệnh lây lan, trong đó
có điều khoản phạt tối đa 1 năm
tù hoặc 10 triệu won (tương
đương 8.200 đô la Mỹ) với những
người cố tình vi phạm quy định
về cách ly…

Câu hỏi đặt ra là chế tài của
Việt Nam so với các nước có đủ
mạnh, đủ sức răn đe hay không?
Theo quan điểm của nhiều luật
sư, nếu so với các nước, quả thực
trước đây chế tài của Việt Nam
đối với hành vi vi phạm quy định
phòng chống dịch trong một số
quy định pháp luật còn rất thấp,
chưa tương xứng với mức độ
nghiêm trọng của hành vi. 

Theo đó, chế tài hành chính
được quy định tại Luật Xử lý vi
phạm hành chính năm 2012, các
văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ
thể, theo quy định tại Điều 11
Nghị định 176/2013/NĐ-CP
hành vi không thực hiện biện
pháp bảo vệ cá nhân đối với
người tham gia chống dịch và
người có nguy cơ mắc bệnh
dịch theo hướng dẫn của cơ
quan y tế (như không đeo khẩu
trang nơi công cộng…) bị phạt
tiền tối đa đến 300.000 đồng;
hành vi che giấu tình trạng bệnh
của mình hoặc của người khác
khi mắc bệnh Covid-19 bị phạt
tiền tối đa đến 2.000.000 đồng;
không thực hiện quyết định áp
dụng biện pháp tạm đình chỉ

hoạt động của cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống công cộng có
nguy cơ làm lây truyền dịch
bệnh tại vùng có dịch, không
thực hiện quyết định áp dụng
biện pháp hạn chế tập trung
đông người hoặc tạm đình chỉ
hoạt động kinh doanh, dịch vụ
tại nơi công cộng thì bị phạt tiền
tối đa đến 10.000.000 đồng…

Tuy nhiên, trước diễn biến
phức tạp của dịch bệnh thời
gian gần đây, Chính phủ và các
cơ quan chức năng đã tăng
cường siết chặt các biện pháp
phòng dịch. Cùng với đó,
Chính phủ và các bộ, ngành đã
ban hành nhiều văn bản pháp
luật tăng nặng chế tài xử lý vi
phạm liên quan đến phòng,
chống dịch Covid-19. 

Theo đó, ngày 28/9/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 117/2020/NĐ-CP về xử
phạt hành chính trong lĩnh vực y
tế. Hành vi không thực hiện biện
pháp bảo vệ cá nhân đối với
người tham gia chống dịch và
người có nguy cơ mắc bệnh dịch
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
sẽ bị phạt tới 3.000.000 đồng;
hành vi che giấu tình trạng bệnh
của mình hoặc của người khác
khi mắc bệnh truyền nhiễm đã
được công bố là có dịch bị phạt
tiền tối đa đến 10.000.000 đồng;
không thực hiện quyết định áp
dụng biện pháp tạm đình chỉ
hoạt động của cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống công cộng có
nguy cơ làm lây truyền dịch
bệnh tại vùng có dịch, không
thực hiện quyết định áp dụng

biện pháp hạn chế tập trung đông
người hoặc tạm đình chỉ hoạt
động kinh doanh, dịch vụ tại nơi
công cộng thì bị phạt tiền tối đa
đến 20.000.000 đồng…

Đặc biệt cá nhân, tổ chức vi
phạm các quy định về phòng
chống dịch bệnh còn có thể bị xử
lý hình sự.

Ngày 30/03/2020, Hội đồng
Thẩm phán TANDTC đã ban
hành Công văn số 45/TANDTC-
PC về việc hướng dẫn xét xử tội
phạm liên quan đến phòng,
chống dịch bệnh Covid-19. Đối
với người đã được thông báo
mắc bệnh; người nghi ngờ mắc
bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch
bệnh Covid-19 đã được thông
báo cách ly thực hiện hành vi
không tuân thủ quy định cách ly
hoặc từ chối, trốn tránh việc áp
dụng biện pháp cách ly, cưỡng
chế cách ly gây lây truyền dịch
bệnh Covid-19 cho người khác
thì bị coi là trường hợp thực hiện
“hành vi khác làm lây lan dịch
bệnh nguy hiểm cho người” quy
định tại điểm c khoản 1 Điều 240
Bộ luật Hình sự và bị xử lý về tội
Làm lây lan dịch bệnh truyền
nhiễm cho người.

Có thể thấy, so với nhiều nước
trên thế giới, chế tài xử lý người
vi phạm các biện pháp phòng
dịch của Việt Nam đã tương đối
đầy đủ, gồm cả chế tài xử phạt
hành chính đến xử lý hình sự.
Vấn đề còn lại ở đây là sự chấp
hành của người dân và sự nghiêm
minh của pháp luật đối với những
hành vi trốn tránh chấp hành. 

HỒNG MINH

Ý thức và sự nghiêm minh
của pháp luật

Gần đây, qua diễn biến dịch tễ của
một số ca bệnh Covid-19 đã cho thấy
một số hành vi vi phạm như che giấu,
không khai báo hoặc khai báo không
kịp thời hiện trạng bệnh…, khiến cuộc
chiến chống dịch vô cùng vất vả, tốn
kém và gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã
hội. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm để răn đe, giáo dục chung là
việc làm cần thiết, đúng đắn, nhưng
điều lớn hơn, quan trọng hơn, cần
thiết nhất mà chúng ta cần hướng đến
chính là ý thức của mỗi người dân. Để
mỗi người dân tự xây dựng được ý
thức cho mình thì sự tham gia của
pháp luật là không thể thiếu. lÝ thức người dân trong phòng chống Covid-19 là rất quan trọng.

lNhắc nhở người dân đeo khẩu trang. lẢnh minh họa.



Từ những lễ hội đông 
nghịt người

Việt Nam là một trong
những nước làm rất tốt công tác
phòng chống dịch. Không ít lần,
dịch có nguy cơ bùng cao,
nhưng với sự tài tình của cơ
quan chức năng lẫn sự hỗ trợ
của nhân dân, dịch đã nhanh
chóng được kiểm soát, đời sống
trở lại bình thường.

Tuy nhiên, có lẽ, sự kiểm
soát quá tốt ấy lại tạo ra một số
tâm lý chủ quan trong người
dân. Dù ở thời điểm giãn cách
hay trạng thái “bình thường
mới”, Nhà nước vẫn luôn
khuyến cáo hạn chế tụ tập
đông người, thực hiện 5K. Thế
nhưng, vẫn không ít lần trong
cộng đồng diễn ra những cuộc
tập trung đông đúc tại đình,
chùa, lượng người tham gia
các lễ hội vẫn lên đến hàng
nghìn người. 

Nhất là tại thời điểm vừa qua
Tết Nguyên đán vừa qua, còn
trong tháng Giêng với hàng loạt
lễ hội lớn. Ở đền Cửa Ông, số
lượng du khách kéo đến vào
những dịp cuối tuần sau Tết lên
đến trên 20 nghìn người, chùa
Hương ước tính cuối tuần đón
khoảng 40-50 nghìn du khách.
Khu du lịch tâm linh chùa Tam
Chúc chỉ trong 1 ngày hội đã
đón đến 50 nghìn người, con số
vượt qua cả dự kiến của cả Ban
quản lý chùa lẫn chính quyền
địa phương. 

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã đưa ra những
quy định nghiêm ngặt về việc
phòng chống dịch Covid-19
mùa lễ hội. Công văn số
365/BVHTTDL-VHCS ngày
29/1/2021 đã yêu cầu các địa
phương có dịch Covid-19 bùng
phát, nguy cơ lây nhiễm trong
cộng đồng tạm dừng tổ chức lễ

hội, các hoạt động văn hóa tập
trung đông người; đối với các
địa phương chưa phát sinh dịch
bệnh phải giảm quy mô, điều
chỉnh hình thức, thời gian tổ
chức các hoạt động văn hóa, lễ
hội; thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-
19 theo quy định của ngành Y tế
tại nơi tổ chức các hoạt động...

Trước đó, Bộ cũng đã ban
hành công văn số gửi UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương về việc triển khai
các biện pháp an toàn phòng,
chống dịch Covid-19 trong lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch,
trong đó yêu cầu các địa
phương nghiêm túc thực hiện
quy trình phòng chống dịch
Covid-19 trong lĩnh vực văn
hóa, thể thao và du lịch theo các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đã ban hành. Công
văn còn cho biết sẽ tạm ngừng
tổ chức lễ hội theo quy định tại
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
ngày 29-8-2018 của Chính phủ
về quản lý và tổ chức lễ hội
trong trường hợp dịch bệnh
bùng phát, nguy cơ lây nhiễm
trong cộng đồng; Giảm quy
mô, điều chỉnh hình thức, thời
gian tổ chức lễ hội để đảm bảo
các điều kiện về phòng, chống
dịch bệnh.

Tuy nhiên, bất chấp mọi
công văn, lượng người vẫn đổ
về các đền chùa đông nghìn
nghịt, tăng đột biến vào những
dịp cuối tuần thời điểm tháng 3.

Hệ lụy từ sự chủ quan
Thời điểm 30/4, khi thông

tin từ truyền thông đưa về về
lượng người “quá tải” tại các
cửa ngõ thành phố, các điểm du
lịch, nhiều người đã bắt đầu
manh nha nỗi lo lắng về một

nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 
Tại bến xe Miền Đông, có

khoảng trên 20.000 lượt khách
đến để đổ về các tỉnh ngay trước
ngày nghỉ lễ. Con số hành
khách lên đến hàng chục ngàn
người tại ga đường sắt TP
HCM. Các tuyến đường gần
cảng hàng không Tân Sơn Nhất,
bến xe miền Đông, bến xe miền
Tây cũng ùn ứ khủng khiếp. 

Tại các ngã đường đổ về các
tỉnh như cầu Sài Gòn, bùng binh
An Lạc, đường Nguyễn Thị
Định hướng về phà Cát Lái,
lượng xe đông dày đặc, ùn tắc
đến hàng tiếng đồng hồ với
dòng người san sát bên nhau,
nhích từng chút một. 

Rồi tiếp đó là các địa điểm
vui chơi. Những hình ảnh gây
sốc từ chợ đêm Đà Lạt cho thấy,
hàng ngàn người chen chúc nhau
ở chợ đêm. Cũng hàng ngàn
người tắm biển sát nhau trên các
bãi biển du lịch nổi tiếng như
Vũng Tàu, Nha Trang…

Và rồi, kết quả của sự vui
chơi đông đúc ấy là nỗi lo lắng
đã thành sự thật. Một thời gian
ngắn sau dịp nghỉ lễ dài ngày,
dịch lại bùng phát, và lần này
với một tốc độ nhanh, số lượng
nhiều hơn. 

Các cơ quan phòng chống
dịch Đà Lạt đã thức suốt đêm
truy vết những du khách
dương tính đã đến Đà Lạt. Rồi
thời gian tiếp theo, TP HCM
liên tục thông tin về các ca
dương tính, trong đó có nhiều
người từng đến thăm, chơi các
tỉnh, thành khác. Một cuộc
truy vết trên diện rộng, vất vả
nổ ra. Và đến giờ này, hệ quả
của nó vẫn còn đó, dịch bệnh
vẫn lẩn khuất trong cộng đồng
cùng với sự vất vả của lực
lượng phòng chống dịch, đời
sống người dân bị xáo trộn. 

Xin hãy khép bớt mong
muốn vui chơi

Những ngày này, cả nước
đang căng mình trong “cuộc
chiến” truy vết, phòng chống
dịch. Nhiều địa phương diễn ra
giãn cách, không ít khu vực bị
phong tỏa. “Hãy ở yên nếu có
thể” là thông điệp lan tỏa trên
mạng xã hội, bởi “ở yên”, ít đi
lại, tiếp xúc cũng là một cách để
hạn chế sự lây lan của dịch
bệnh, góp phần vào công cuộc
chống dịch của cả nước.

Thế nhưng, đó đây vẫn có
không ít người dân vẫn chưa
trang bị cho mình ý thức phòng
dịch cho lắm. Họ vẫn hồn nhiên
sống như những ngày chưa
dịch, vẫn những sinh hoạt cũ,
thói quen cũ. Ghi nhận tại nhiều
địa phương cho thấy điều này. 

Tình trạng người dân đi tắm
biển, tụ tập vui chơi đông người
tại biển Thuận An bất chấp quy
định phòng dịch Covid-19 diễn
ra cao trào vào giữa tháng 5 vừa
qua, với hàng trăm người dân đã
đến khu vực biển để tắm, vui
chơi hàng ngày. Lượng người
đông đúc trên một bãi biển đã
khiến người dân khó lòng đảm
bảo giữ khoảng cách, giãn cách
an toàn 2m, đồng thời quy định
mang khẩu trang nơi công cộng
cũng khó có thể tuân thủ. 

Trước đó, Ban Chỉ đạo
Phòng chống dịch của tỉnh Thừa
Thiên – Huế đã có thông báo
ngày 11/5/2021, trong đó quy
định rõ việc dừng các hoạt động
hội họp, các sự kiện tập trung
đông người không cần thiết;
tạm dừng các hoạt động ở các
điểm di tích lịch sử, văn hóa;
các khu, điểm du lịch; biểu
diễn văn hóa, nghệ thuật; thể
dục, thể thao ngoài trời; công
viên công cộng.

Tại Nha Trang, thành phố du

lịch biển nổi tiếng, thời điểm
cách đây hơn nửa tháng, người
ta vẫn thấy người dân đi tắm
biển đông đúc. Nhiều gia đình
trải bạt trên bãi biển dã ngoại.
Lý do người dân đưa ra là dịch
bệnh ở nhà quá bức bối, đặc biệt
là mùa hè nắng nóng nên họ
phải có nơi để đi, giải tỏa. Tuy
nhiên, so sánh giữa việc cần
“giải tỏa bức bối” với giữ
khoảng cách an toàn mùa dịch
thì điều gì quan trọng, bức thiết
hơn đã rõ. Hiện, Khánh Hòa đã
tăng cường các chốt kiểm soát,
lập nhiều rào chắn nơi điểm ra
của các bãi tắm trong thành phố.

Nhiều cư dân đô thị khác,
đặc biệt là các khu chung cư,
dân cư thì chọn cho mình cách
“giải khuây” bằng việc tổ chức
tập thể dục, chạy bộ, chạy xe
đạp chung. Dẫu biết rằng thể
dục, thể thao góp phần nâng cao
sức khỏe, sức đề kháng, là một
sinh hoạt lành mạnh, nhưng
trong tình hình hiện nay, tụ tập
thể dục thể thao không đảm bảo
5K thì lại là “lợi nhiều hơn hại”.

Đúng là cơ quan chức năng
có trách nhiệm kiểm tra, nhắc
nhở người dân tuân thủ cũng
như ngăn chặn, xử phạt các
hành vi vi phạm quy định phòng
chống dịch. Nhưng sức người
có hạn, các lực lượng cũng đã
căng mình cho nhiều nhiệm vụ
khác trong những ngày tháng
tình hình dịch bệnh đang hết sức
căng thẳng này. 

Nếu mỗi một người dân
giảm bớt cái mong muốn cá
nhân, cố gắng thay đổi thói
quen sinh hoạt cũ, hợp tác
đồng lòng với Nhà nước trong
công tác phòng chống dịch thì
nhiệm vụ của những người
“tuyến đầu” sẽ được giảm tải
đi rất nhiều. 

NGỌC MAI

VẮC XIN Ý THỨC
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lChợ đêm Đà Lạt đông nghịt du khách trong thời điểm dịch vẫn còn chưa hoàn toàn kiểm soát được.

Phòng chống dịch, xin đừng… lơ là

Chúng ta có thể hồn nhiên vui chơi như cây cỏ, sống
đúng như những gì mình mong muốn ở thời điểm cuộc
sống bình thường. Nhưng thời điểm dịch bệnh bùng phát,
hồn nhiên quá sẽ là sự hồn nhiên ích kỉ đi cùng nhiều hệ
lụy khó lường. 

lDòng người đông đúc nơi cửa ngõ thời điểm 30/4.
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Kinh doanh bất chấp 
lệnh cấm

Thời gian vừa qua, cơ quan
chức năng đã phát hiện không ít
nhà hàng, quán karaoke vẫn tổ
chức kinh doanh ca hát, bất
chấp quy định.

Mới đây nhất là vụ việc xảy
ra vào những ngày đầu tháng 6,
khi lực lượng liên ngành của
UBND thành phố Đà Lạt đi
kiểm tra, phát hiện có hai quán
karaoke tắt đèn biển hiệu, kéo
khóa cửa cuốn nhưng nhận
được tin báo bên trong có tụ tập
hát karaoke. Đoàn công tác yêu
cầu chủ cơ sở mở cửa chính để
kiểm tra, nhưng những người
bên trong vẫn “cố thủ” tìm cách
trốn chạy. Lực lượng liên ngành
cùng Công an thành phố Đà Lạt
đã huy động hàng chục chiến sĩ,
cán bộ chốt chặn các cửa của
ngôi nhà. Sau nhiều giờ vận
động, hai quán karaoke nói trên
mới mở cửa, nhóm khách hát
cùng nhân viên được tìm thấy ở
lan can của tòa nhà cao tầng.

Trong cả hai quán karaoke tụ
tập hơn 40 khách, cùng với số
nhân viên phục vụ lên đến 46
người đang nhậu nhẹt, hát hò.
Trước đó, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã có quyết định tạm
dừng hoạt động karaoke để
phòng chống dịch Covid-19.

Trong vòng nửa tháng qua,
các địa phương trên khắp cả
nước cũng liên tục phát hiện
những trường hợp quán karaoke
vẫn lén lút kinh doanh giữa

dịch. Tại Quảng Nam, phát hiện
quán karaoke Bảo Long mở
cửa phục vụ khách. Thành phố
Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thì
mới ra quyết định xử phạt cơ sở
kinh doanh karaoke “Góc Khuất
1” và đưa đi cách ly tập trung 12
người do không chấp hành các
quy định về phòng, chống dịch
Covid-19. Tại Bắc Ninh, Hải
Phòng… cũng ghi nhận những
trường hợp tương tự. 

Tại TP HCM, thời điểm trước
giãn cách, lực lượng chức năng
cũng đã phát hiện một nhà hàng
ở đường Lê Lai, phường Bến
Thành, quận 1 tổ chức cho khách
hát karaoke, có nhân viên phục
vụ. Khi bị kiểm tra, nhiều nhân
viên đã tháo chạy lên các phòng
khác trên lầu. Kiểm tra giấy tờ
tùy thân, lực lượng chức năng
phát hiện bốn người Nhật Bản,
bốn người Trung Quốc tham gia
hát tại đây. Ngoài ra còn có hàng
chục người Việt Nam. Nhiều
trong số đó không thực hiện quy
định 5K của Bộ Y tế. Sau đó,
UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị
UBND quận 1 và các đơn vị liên
quan cần có giải pháp chấn chỉnh
đối với cơ sở vi phạm như trên.

Tại Hà Nội, mới đây một nhà
hàng tên Itaewon không chỉ vi
phạm quy định một lần mà nhiều
lần, khi vừa bị xử phạt xong
chưa bao lâu, cơ quan chức năng
lại phát hiện nhà hàng này lén lút
tổ chức cho 35 khách hát
karaoke tại nhiều phòng hát ở cả
3 tầng của tòa nhà kinh doanh.

Cũng mới đây, một thẩm mỹ
viện tên Minh Châu đã tổ chức
khai trương giữa mùa dịch bất
chấp quy định giãn cách. Khi lực
lượng chức năng kiểm tra, phát
hiện có 31 người đến từ nhiều
tỉnh, thành trên cả nước đang tụ
tập hát karaoke mừng khai
trương. Tất cả đều không thực
hiện các quy tắc chống dịch theo
quy định. Chủ thẩm mỹ viện còn
tỏ thái độ chống đối. 

Không chỉ tụ tập hát karaoke,
nhiều thanh niên còn vừa tụ tập
hát hò, còn “mượn” địa điểm
karaoke để ăn chơi thác loạn, sử
dụng ma túy, chất kích thích. 

Như trường hợp mới đây ở
quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Lực lượng chức năng đã phát
hiện 11 người là nhân viên, quản
lý, khách đang hát karaoke.
Trong số này, 7 người (từ 18 đến
36 tuổi) dương tính với ma túy.
Một thanh niên trong nhóm có
hành vi tàng trữ trái phép chất
ma túy.

Công an quận đang điều tra,
xử lý và hoàn chỉnh hồ sơ rút
giấy phép kinh doanh quán
karaoke nêu trên, phạt nặng và
xử lý nghiêm theo luật định.

Tại Bắc Ninh, cũng giữa mùa
dịch, cơ quan chức năng đã phát
hiện 33 thanh niên tập trung hát
karaoke, tàng trữ, sử dụng ma
tuý. Nhóm này đã bị đề nghị xử
phạt vi phạm về phòng chống
dịch Covid-19, trong đó có 3 đối
tượng bị khởi tố.

Lý giải về hành vi tổ chức

kinh doanh, tập trung đông
người giữa mùa dịch, nhiều chủ
quán karaoke, nhà hàng phân
trần là “vì miếng cơm, manh
áo”. Tuy nhiên, lý do này thực
sự khó lòng có thể thông cảm
được. Thời điểm này đang là
thời điểm “vàng” để ngăn chặn
sự bùng phát của dịch trên cả
nước, mỗi người đều phải chấp
nhận hạn chế việc đi lại, kinh
doanh, sinh kế… Tất cả tập
trung vào công cuộc phòng
chống dịch bệnh để cuộc sống
sớm trở lại bình thường. Chỉ vì
“miếng ăn” của một vài cá
nhân, rất có thể “phá tan” thành
quả của cả một tập thể.

Vì một thú vui, có đáng để
bất chấp?

Trong sự việc kinh doanh
karaoke bất chấp giữa mùa dịch,
những chủ quán hám lợi đáng
trách thì những vị khách ham vui
cũng đáng trách không kém. Mùa
dịch, lúc cả nước đang chung tay,
lúc nhiều người đang tìm cách hỗ
trợ những mảnh đời bất hạnh,
khó khăn do ảnh hưởng dịch
bệnh thì chỉ vì một thú giải trí
không cần thiết cho thời điểm
này, những người khách karaoke
sẵn sàng biết sai mà vẫn phạm,
toa rập với người kinh doanh làm
ra những hành động lén lút mà
hậu quả khôn lường.

Còn có cả những người trẻ
thiếu ý thức, thiếu cả nhận thức
khi giữa thời điểm cần nhiều nỗ
lực để xây dựng nền tảng cho

tương lai, dành thời gian cho gia
đình, dành sức lực giúp đỡ
người khác thì lại tụ tập ăn chơi
thác loạn, sử dụng ma túy. 

Họ đã nhận những mức phạt
từ nặng đến nhẹ, thậm chí cả án
tù cho hành vi của mình, âu đó
cũng là bài học cảnh tỉnh dành
cho những người vì ham vui mà
muốn “vượt rào” một cách vô
trách nhiệm, thiếu văn minh. 

Ngoài những thành phần tổ
chức karaoke nơi tụ điểm, một
ẩn họa còn đến từ những người
tụ tập ăn nhậu, hát karaoke “tại
gia”. Ngay trong mùa dịch, vẫn
có không ít thành phần lên
mạng xã hội đăng tải hình ảnh
tụ tập ăn nhậu, tổ chức hát hò
ngay tại nhà với nhiều bạn bè
đến tham gia.

Nhiều người đàn ông trong
nhà, không chỉ lơ là, làm trái
quy định về phòng dịch mà
còn quá thiếu trách nhiệm,
không quan tâm đến mối an
nguy của các thành viên trong
gia đình khi dẫn bạn bè về tụ
tập vui chơi, ăn nhậu, hát
karaoke tại nhà. 

Trên diễn đàn tâm sự chuyện
gia đình, một phụ nữ có nick
name Hoa Hồng chia sẻ, chị
cảm thấy bất lực khi chồng, vốn
là một nhân viên kinh doanh bất
động sản hiện đang tạm nghỉ
việc mùa dịch, cứ vài ngày lại
rủ bạn nhậu đến nhà nhậu nhẹt.
Bạn nhậu của anh này là đồng
nghiệp, hàng xóm, bạn học
cũ… Mỗi lần tụ tập là 4, 5
người. Họ nhậu nhẹt, hát hò,
khiến chị vừa phải nấu ăn phục
vụ, rồi các con phải nghe tiếng
ồn, không thể học hành được.
Khi chị phản ứng, chồng chị
bớt tụ tập tại nhà nhưng… sang
nhà bạn nhậu tụ tập. Chị rất lo
lắng vì tình hình dịch như thế
này, chồng dẫn bạn về nhà hoặc
đi nơi khác tụ tập đều tăng
nguy cơ lây nhiễm cho gia
đình, nhất là hai con, con trai
mới 3 tuổi, con gái còn nhỏ,
chưa đầy 1 tuổi. 

Thời điểm giãn cách, không
được đi lại nhiều, công việc ít,
nhiều người, nhiều gia đình lấy
việc tụ tập ăn nhậu, hát karaoke
làm thú vui. Từ những cuộc
nhậu ấy sinh ra không biết bao
nhiêu hệ quả: Từ gây mất trật tự
bởi tiếng ồn cho đến mất tình
cảm xóm giềng. Quan trọng
nhất là gây nguy cơ lây nhiễm
Covid-19 từ người này sang
người khác, gia đình này sang
gia đình khác.

Tổ kiến nhỏ có thể vỡ đê.
Cả xã hội đang chung tay góp
sức, ủng hộ tiền của cho công
tác phòng chống dịch, nhưng
chỉ cần một vài cá nhân lơ là,
thiếu ý thức, chủ quan hoặc ích
kỉ, chỉ quan tâm đến thói quen,
thú vui của mình thì thành quả
phòng chống dịch có thể đứng
trước nguy cơ bị “phá trận” bất
cứ lúc nào. TRÂN TRÂN

“VẮC XIN Ý THỨC”

Hồn nhiên hay thú vui 
hát karaoke “trốn lệnh”?

l Giữa mùa dịch, nhiều chủ quán ham lợi vẫn tổ chức kinh doanh karaoke, tụ tập khách thiếu ý thức hát hò.

Giữa thời điểm giãn cách xã hội, vẫn có không ít những cá nhân hám lợi, ham vui, ý thức kém, tập trung
hát karaoke, vừa ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh lại gây mất trật tự xóm làng, đô thị. 
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Vượt ruộng… đánh ghen
Tối 26/5/2021, cơ quan chức

năng phát hiện hai thanh niên tên
L.V.C (SN 2002) và L.V.T (SN
2004), cùng ở xã Púng Tra,
Thuận Châu, Sơn La) vì muốn
vào thăm bạn gái đã trèo tường
trốn vào khu cách ly. Theo đó, hai
thanh niên đi xe máy đến khu vực
cách ly y tế người có nguy cơ
mắc Covid-19 tại Trường Phổ
thông trung học - Trung học cơ sở
nội trú huyện Thuận Châu. Tới
đây, cả 2 trèo tường vào trong để
thăm bạn gái tên D (ở Chiềng
Ngàm, Thuận Châu) - là F1 đang
phải cách ly tại trung tâm. Sau khi
di chuyển đến khu vực nhà 3 tầng
trong khu cách ly, hai nam thanh
niên bị lực lượng bảo vệ phát hiện
nên đã trèo tường ra ngoài và bỏ
chạy nhưng bị Công an thị trấn
Thuận Châu kịp thời tạm giữ. Sau
khi bị giữ lại, Công an thị trấn
Thuận Châu (Sơn La) đã hoàn tất
hồ sơ, đề nghị xử phạt hành chính
L.V.C số tiền 7,5 triệu đồng và
L.V.T số tiền 3,75 triệu đồng (do
chưa đủ 18 tuổi).

Tháng 5/2021, UBND
huyện Phong Điền (Thừa Thiên
- Huế) đã ban hành các quyết
định xử phạt vi phạm hành
chính đối với nhóm người trong
vụ lẻn vào khu vực đang bị cách
ly, phong tỏa vì dịch Covid-19

ở huyện để đánh ghen.
Vụ việc xuất phát từ việc

trước đó mấy ngày, chị L.T.T.S.
(29 tuổi, có chồng đang ở nước
ngoài, trú xã Phong Hiền - nơi
đang bị phong tỏa do có dịch
Covid-19) gọi điện cho ông
Hoàng Ngọc A. (trú xã Phong
An) và nói ông này đưa thuốc hạ
sốt đến cho chị S. Ông A. trốn các
chốt kiểm soát để đi đến nhà chị
S. và ở lại với chị này.

Một lúc sau, có 5 người trú
thôn Thượng An (xã Phong An)
xưng là người nhà vợ của ông A.
đến gặp chốt kiểm dịch ở xã
Phong Hiền để xin vào xã tìm ông
A. Tuy nhiên, lực lượng chức
năng không cho nhóm người trên
vào vì xã này đang bị phong tỏa
do Covid-19. Nhóm này đã bỏ đi
rồi sau đó băng đường ruộng
trong đêm tối vào xã Phong Hiền
để đến nhà chị S. đánh ghen.
UBND huyện Phong Điền đã xử
phạt 5 người gồm: Trần Thị L (33
tuổi), Trần Công Đ (31 tuổi), Trần
Văn Q (23 tuổi), Hoàng Thị H
(29 tuổi) và Nguyễn Thị B (40
tuổi) tất cả cùng trú xã Phong An
(huyện Phong Điền) tổng số tiền
38,5 triệu đồng, mỗi người bị xử
phạt 7,7 triệu đồng. Việc xử phạt
những người này căn cứ vào quy
định tại khoản 2 Điều 14 Nghị
định số 117/2020/NĐ-CP của

Chính phủ quy định xử phạt hành
chính trong lĩnh vực y tế và điểm
a khoản 1 Điều 6 Nghị định số
167/2013/NĐ-CP của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực trật tự, an
toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn
xã hội; phòng cháy và chữa cháy;
phòng, chống bạo lực gia đình.

Lẻn vào khu cách ly đòi nợ
rượu, bán hàng rong

Vào khoảng 17h40 ngày 21/5,
bà Đỗ Thị Mười (45 tuổi, trú tại
thôn Trường Đáp, xã Nam Hồng,
huyện Nam Sách, Hải Dương) đi
theo sau xe thu gom rác của Công
ty Môi trường và đô thị để vào
trong khu phong tỏa Gốc Mít.

Đây là khu vực trong 3 ngày
gần đây có hơn 10 ca mắc Covid-
19 và được xác định là ổ dịch
phức tạp tại TP Hải Dương. Khi
bà Mười vừa vào khu vực phong
tỏa được chừng 10m thì bị cán
bộ tại tổ trực chốt phát hiện, đưa
về trụ sở UBND phường Trần
Phú để làm việc. Tại đây, bà
Mười cho biết từ ngày 3/5, gia
đình có bán rượu chịu cho một
hộ dân (là hàng xóm của ca F0)
tại khu Gốc Mít, phường Trần
Phú. Đến lịch hẹn lấy tiền nợ
nên mới vào khu vực đang bị
phong tỏa để... thu nợ.

Trước khi lập biên bản, lãnh

đạo phường Trần Phú đã giải
thích cho bà Mười hiểu hành vi vi
phạm trong công tác phòng
chống dịch khi lẻn vào khu vực
phong tỏa mà không thông qua
chốt kiểm soát. Căn cứ mức độ vi
phạm, UBND phường đã ra
quyết định xử phạt vi phạm hành
chính 3 triệu đồng, lấy mẫu xét
nghiệm và buộc phải lên xe y tế
về lại địa phương thực hiện tự
cách ly y tế 21 ngày theo quy
định.

Anh N.S.B. (huyện Diễn
Châu, Nghệ An) tìm cách “tiếp
tế” 5 lít rượu qua hàng rào vào
bên trong khu cách ly phòng
chống Covid-19 cho người
thân tại Trường Dân tộc Nội trú
số 2 Nghệ An đóng ở xã Nghi Ân.
Khi anh B. đang áp sát bờ rào
chuẩn bị đưa rượu và thực phẩm
qua bờ rào cho người thân ở phía
trong thì bị công an phát hiện.
Làm việc với cơ quan chức năng,
anh B. thừa nhận định đưa rượu
và thực phẩm cho người thân ở
trong khu cách ly và bị xử phạt.

Bà bán vé số Nguyễn Thị Thu
Thủy (52 tuổi, ngụ thị xã Gò
Công) lẻn vào phòng cách ly
bệnh nhân mắc Covid-19 để bán
vé số. Khi bị phát hiện, bà Thủy
được đưa đi cách ly. Nhưng bà
Thủy trốn khỏi khu cách ly và
tiếp xúc nhiều người. Sau đó, bà

Thủy được tìm thấy và đưa trở lại
khu cách ly. Huyện Châu Thành
để lấy mẫu xét nghiệm còn lực
lượng y tế thì truy vết những
người tiếp xúc với bà Thủy trong
lúc bà trốn khỏi khu cách ly.

Một người đang điều trị
Covid-19 tại Khoa Nhiễm của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu
đã cung cấp hình ảnh chụp được
người ngoài vào khu cách ly, trực
tiếp bán hàng rong cho bệnh nhân
đang điều trị Covid-19 tại đây.
Qua xác minh, cơ quan chức
năng xác định, ngày 16/5/2020,
ông Trần Khánh Vui (SN 1988;
thường trú khóm 5, phường 2, TP
Bạc Liêu; tạm trú tại khu dân cư
Xóm Huế ở đường Đinh Bộ Lĩnh,
khóm 5, phường 3, TP Bạc Liêu)
là người bán hàng rong đã vào
khu cách ly bán hàng cho bệnh
nhân đang điều trị Covid-19.
Điều đáng lo ngại là trong 2 ngày
sau đó, ông Vui vẫn vào Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và
tiếp xúc với nhiều người.

“Xõa tới bến” tại khu 
cách ly

Tối 3/4/2020, trên mạng xã
hội Facebook lan truyền những
bức ảnh khoảng 30 thanh niên
đang tổ chức ăn nhậu trong một
phòng cách ly. Qua xác minh,
buổi nhậu được tổ chức tại khu
cách ly Trung tâm Giáo dục
thường xuyên huyện Minh Hóa
(Quảng Bình). Khi làm việc
với cơ quan chức năng, nhóm
thanh niên này cho biết đã góp
tiền, đặt mua trứng lộn, hoa
quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng
xã hội… Người bán đưa hàng
đến treo ngoài hàng rào Trung
tâm Giáo dục thường xuyên
huyện Minh Hóa. Sau đó, một
số thanh niên ra lấy mang vào
phòng cách ly để tổ chức ăn
nhậu mừng sắp hết hạn cách ly.
4 người bị xử phạt hành chính
là những “chủ mưu” vụ “mở
tiệc” ăn mừng sắp chia tay
trong khu cách ly. 28 người còn
lại tham gia bữa nhậu, UBND
huyện áp dụng hình thức cảnh
cáo. Ngoài ra, những cán bộ
trông coi phòng cách ly cũng bị
khiển trách.

Từ khi dịch bệnh bùng phát
cho đến nay, hầu hết các quốc
gia đều thực hiện việc phòng
ngừa, kiểm soát dịch bệnh bằng
phương pháp cách ly y tế, thực
hiện các biện pháp bảo vệ cá
nhân và tiêm vắc xin.

Với dịch Covid-19, chỉ cần
một người thiếu ý thức, không
tuân thủ quy định về phòng
chống bệnh truyền nhiễm có thể
khiến bệnh dịch bùng phát, có
thể cướp đi mạng sống rất nhiều
người, gây tổn hại nghiêm trọng
đến kinh tế, xã hội.

Vì vậy, hơn ai hết, mỗi
người dân cần nghiêm túc thực
hiện việc phòng ngừa, kiểm soát
dịch bệnh. Các cơ quan chức
năng cần vận dụng chế tài xử
phạt nghiêm những hành vi vi
phạm quy định phòng ngừa,
kiểm soát bệnh tật để hạn chế
tối đa số bệnh nhân mắc bệnh.
Cuộc sống người dân sớm được
trở lại bình thường.BẢO MI

“VẮC XIN Ý THỨC”

Bi hài 101 lý do lẻn vào 
“đại náo” khu cách ly

Trèo tường vào khu cách ly thăm bạn
gái; vượt ruộng vào khu cách ly đánh
ghen, chui vào xe rác lọt vào khu cách
ly đòi tiền rượu; lẻn vào khu cách ly bán
xổ số, bán hàng rong; “tiếp tế” rượu,
nhậu nhẹt “ăn mừng” chia tay khu cách
ly… Đó là hành động thiếu ý thức phòng
dịch, vô trách nhiệm với sức khỏe cá
nhân, gia đình và cả cộng đồng. Đó là
mối nguy dễ lây lan dịch bệnh khiến
người dân vô cùng lo lắng.

l30 người nhậu tưng bừng tại khu cách ly. l Người đàn ông “tuồn” rượu vào khu cách ly bị công an lập biên bản xử phạt. 

l Nhóm  người kéo đến nhà bà S. đánh ghen.
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4 vị thành hoàng cùng
“trẩy hội”

Trong sử sách, Kẻ Mọc là tên
gọi nôm của một khu dân cư xuất
hiện lâu đời bên bờ Nam sông Tô
Lịch, phía Tây Nam của kinh
thành Thăng Long - Hà Nội. Cả
vùng Kẻ Mọc có tên chữ là Nhân
Mục; sau được chia thành hai xã
là Nhân Mục Cựu gồm hai làng:
Hạ Đình, Thượng Đình và Nhân
Mục Môn gồm 5 làng là Giáp
Nhất, Quan Nhân, Chính Kinh,
Cự Lộc (quận Thanh Xuân) và
Phùng Khoang (quận Nam Từ
Liêm), tục gọi là 5 làng Mọc, nay
thuộc phường Nhân Chính (quận
Thanh Xuân) và phường Trung
Văn (quận Nam Từ Liêm).

Đình Cự Chính thờ Đức
Thành hoàng là Lã Đại Liệu,
Ngài là tướng của Ngô Quyền,
được phong làm Tả tướng
quân. Đình Quan Nhân thờ
Trung Nghĩa Đại vương Hùng
Lãng công và Thánh Bà Trương
Mỵ nương, con gái làng Quan
Nhân. Đình Giáp Nhất thờ
Thành hoàng làng là Phùng
Luông, là vị tướng đã cùng
người anh hùng dân tộc Phùng
Hưng chống bọn đô hộ nhà
Đường. Đình Phùng Khoang
thờ Thượng đẳng Phúc thần
Đoàn Thượng, một vị tướng
thời Lý. Các vị Thành hoàng
tuy sống ở những triều đại khác
nhau nhưng trong tâm thức của
người dân nơi đây thì bốn vị
đều là huynh đệ. 

Theo thông lệ, cứ 5 năm
người dân nơi đây lại tổ chức lễ
rước kiệu chung cho 4 vị gặp

nhau vào 9/2 - 13/2 Âm lịch.
Dân làng tổ chức lễ hội, vừa để
tưởng nhớ công ơn các Thánh,
cầu cho quốc thái dân an, rước
các Thánh du xuân, thưởng lãm
cảnh làng trên, xóm dưới, đồng
thời cũng là dịp các Thánh gặp
gỡ hàn huyên.

Một thời gian dài do chiến
tranh và hoàn cảnh xã hội, Lễ
hội năm làng Mọc gần như bị
bỏ quên, cho đến năm 1992, Lễ
hội mới được khôi phục trở lại,
với làng chủ hội đầu tiên là
Giáp Nhất. Sau nhiều năm gián
đoạn, Lễ hội vẫn giữ được
những nghi thức cổ truyền,
phản ánh những phong tục,
nghi lễ và đời sống tâm linh của
người dân lao động vùng ven
đô trước kia.

Trước lễ hội một tuần, đèn
lồng, cờ, băng rôn chào đón lễ
hội đã giăng kín đỏ ngợp khắp
các ngõ ngách trong làng. Tất
cả người dân làng Mọc và du
khách từ khắp các tỉnh, thành
đất nước lại hội tụ về Quan
Nhân nô nức trẩy hội.

Lễ rước là một trong những
nghi thức tín ngưỡng quan
trọng nhất. Vào chính hội 11/2,
từ tờ mờ sáng kiệu rồng, sư tử,
bát bửu, cờ quạt, chấp kích, đội
tế... theo nhịp trống, nhạc bát
âm rước Thánh lễ tại đình làng
mình sau đó rước tới đình làng
đăng cai lễ hội năm đó.

Phần lễ gồm các nghi thức,
nghi lễ bắt buộc, quan trọng nhất
là Lễ rước Thánh và Tế lễ ở đình.
Với tâm thức hướng về cội
nguồn, Lễ hội 5 làng Mọc được

tổ chức trên tinh thần cộng đồng
và gắn kết giữa các làng.

“Kiệu bay”, các Thánh
thăng hoa khi sum họp

Vào ngày hội, các làng sẽ
rước Thánh tại đình làng mình,
sau đó đoàn rước Thánh đi qua
làng nào thì đoàn rước của làng
đó ra đón mừng rồi nhập cuộc
làm một để tới đình làng đăng
cai dự lễ tế hội đồng. Cùng với
kiệu Thánh, trên đường đi, các
đội tàn quạt, biển cờ, hương án,
long đình, voi nan, ngựa gỗ...
cứ đi một bước lại dừng một
bước. Đội múa rồng, múa sư tử
lượn vòng lên xuống tạo nên
một không khí náo nhiệt, rộn
ràng. Người dân 5 làng lập bàn
thờ dọc đường đoàn rước đi qua
để nghi đón các Thánh vào
thăm nhà.  

Khi rước tới đình làng chủ
hội mới đến nghi thức tế chủ
yếu của Lễ hội 5 làng Mọc. Sau
ba hồi ba tiếng trống báo hiệu
thì bắt đầu thực hiện các nghi
thức tế lễ. Chúc văn được đọc
tại buổi tế là bài viết kể lại công
đức các vị Thánh, cầu mong
Thánh Thần ban phúc lành cho
dân làng, cầu cho mưa gió
thuận hòa, quốc thái dân an…

Đồ vật dâng lên đức Thánh
là hoa thơm trái ngọt được lựa
chọn kỹ lưỡng, xôi, oản và
không thể thiếu được thịt lợn cả
con để sống hoặc thịt bò. Buổi
chiều, sau khi làm lễ tạ các
Thánh cùng Thần vị được cụ
Thủ từ và một số giai kiệu,
chức sắc vào làm lễ rồi đưa ra

kiệu để rước Thánh trở về, gọi
là rước Thánh hồi cung; Thánh
của làng nào về làng ấy, thứ tự
như khi rước buổi sáng tiến qua
cổng làng ra đường cái.

Đặc sắc của Lễ hội 5 làng
Mọc chính là màn “kiệu bay”.
Các thanh niên khôi ngô, tuấn
tú rước kiệu chao đảo, bay lượn
khắp đường làng, ngõ phố. Các
kiệu Thánh có lúc vui đến cực
điểm thăng hoa “bay” liên tục.
Theo các cụ phụ lão, kiệu bay
là do các Thánh chào nhau thể
hiện niềm vui hội ngộ. Những
cỗ kiệu lớn bốn người khiêng,
tám người khiêng múa như bay
trên đường đi, thoắt tiến thoắt
lui, lúc chạy băng băng trên
đường, lúc quay tròn như cơn
lốc, rất linh hoạt và uyển
chuyển. Mặc dù trên đường
người dự hội đông như nêm
cối, nhưng kiệu bay rất thanh
thoát, không hề bị vướng. 

Cỗ kiệu rước có Ðức Thánh
ngự ở trên đội mũ dát vàng, trên
mũ có hoa văn biểu tượng rồng
chầu mặt trời, thân mặc áo bào,
cánh tay áo rộng thêu rồng
phượng, lưng thắt đai chân đi
hia trông rất uy linh. Trong sự
hưởng ứng nhiệt tình của toàn
thể bà con, lễ rước kiệu đã diễn
ra tưng bừng với những pha
kiệu “bay” trên không trung vô
cùng đẹp mắt. Khi kiệu xoay
vòng, tất cả mọi người ai cũng
hò reo, hân hoan, phấn chấn.
Không khí vô cùng vui nhộn,
náo nhiệt mà không làm mất đi
vẻ thiêng liêng. 

Cụ Hồ Quang Hùng, 82 tuổi
- người dân làng Hạ Đình hân
hoan: “Hội làng của chúng tôi
độc đáo nhất chính là phần rước
kiệu bay, 5 năm mới có một lần
nên dân làng mong ngóng lắm,
bản thân tôi cũng thấy rất tự
hào”. Ngoài việc tế lễ, rước
xách, làng đăng cai còn tổ chức
nhiều trò chơi dân gian như
chơi cờ người, cờ tướng, bịt
mắt đập niêu, chọi gà, hát quan
họ... làm tăng sức hấp dẫn của
hội làng dịp đầu xuân.

“Lễ hội 5 làng Mọc đã được
lên kế hoạch chuẩn bị từ 1 năm.
Ban Tổ chức Lễ hội cho hay:
“Để quản lý lễ hội, chúng tôi đã
thành lập các tiểu ban:  khánh
tiết, nghi lễ, hậu cần, bảo vệ…
Tôi rất vui và vinh dự khi Lễ
hội 5 làng Mọc đón nhận sự
hưởng ứng của toàn thể bà con
và sự có mặt của các sở, ban,
ngành đến dự Lễ hội. Lễ hội là
nơi để mọi người được gặp
nhau, chúc sức khỏe nhau và
cũng là một nét đẹp cổ truyền,
nền văn hóa truyền thống của 5
làng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát
huy để mỗi năm, Lễ hội lại có
những đổi mới sao cho vừa giữ
được nết đậm đà bản sắc dân
tộc, vừa thu hút thật nhiều bà
con và du khách thập phương
hơn nữa cùng tham dự”.

Lễ hội cổ truyền 5 làng Mọc
là một hình thức sinh hoạt văn
hóa tín ngưỡng lịch sử, chứa
đựng và bảo lưu những giá trị
văn hóa truyền thống của dân
tộc. Những giá trị này đang tiếp
nối dòng chảy của lịch sử, của
nhân dân làng Mọc, góp phần
không nhỏ trong việc giáo dục
truyền thống cách mạng và xây
dựng đời sống văn hóa. 

Lễ hội truyền thống 5 làng
Mọc giúp chúng ta hiểu rõ hơn
về văn hóa vùng Kẻ Mọc xưa
và có ý thức hơn trong việc bảo
tồn, giữ gìn và phát huy truyền
thống văn hóa ấy.

Lễ hội 5 làng Mọc được
khôi phục từ năm 1992 sau hơn
một nửa thế kỷ tưởng chừng
mai một. Lễ hội 5 làng Mọc
ngày nay còn lưu giữ được
nhiều phong tục và lễ nghi của
cư dân vùng ven đô, nơi từng
ghi nhiều dấu tích lịch sử và
chiến công hiển hách chống
ngoại xâm trong quá trình dựng
và giữ nước.

Lễ hội vô cùng ý nghĩa bởi
trong đó mang giá trị văn hóa
cộng đồng, tôn vinh truyền
thống “Uống nước nhớ nguồn”
và là ngày để cả làng cùng
chung niềm vui, tạm lãng quên
đi rất nhiều âu lo, bộn bề. Bất
kì người con nào của làng cũng
rộn lên lòng tự hào, tình yêu
quê hương chân thành nhất từ
sâu thẳm trái tim mình. Không
chỉ vậy, dịp lễ hội này còn là sự
hội nhập, giao lưu với các vùng
khác nhau để tạo nên những nét
tinh túy riêng của đất Kinh kỳ.

Lễ hội đã, đang và sẽ còn
mãi, là sự biểu cảm sinh động
nhất với những nét sinh hoạt
văn hóa đặc sắc trong đời sống
của cư dân người Việt cổ vùng
ven Thăng Long khi xưa.

BẢO CHÂU (Thực hiện)

Lễ hội 5 làng Mọc được người dân ưu ái gọi là “Lễ
hội kiệu bay” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật
thể quốc gia tại Quyết định số 1727/QĐ-
BVHTTDL. Lễ hội cổ truyền 5 làng Mọc là một hình
thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lịch sử, chứa
đựng và bảo lưu những giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc trên đất Kinh kỳ ngàn năm.

l Độc đáo “Lễ hội kiệu bay” của 5 làng Mọc.
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à một nghìn bốn trăm hai mươi
sáu ngày mình chưa gặp nhau.
Hưng cười, suýt hóc cà phê. Té
ra, em chẳng thay đổi chi mấy,
vẫn cái tật ưa đếm. Phải chi hồi

đó, em nghe anh, học thêm kế toán thì hay.
Lài cười, anh cũng không hề thay đổi, mở
miệng vẫn câu “phải chi, em nghe anh”. 

Mấy người yêu nhau dài lâu, sau này
không đến được với nhau, thường khi gặp lại
hay nói những câu đẩy đưa đổ lỗi cho phận
số, cho thời cuộc. Huống chi Hưng, người
trước giờ chưa bao giờ thừa nhận bất cứ lỗi
lầm nào. Hồi mới đem Hưng về nhà, mạ cười
khề khề, bảo Lài cưới thằng đó đi. Chẳng cần
biết con gái mình với thằng suýt là rể ấy có
hợp tính nết nhau không, tụi nó yêu thương
nhau đậm hay nhạt. Nên khi Lài trả lễ đám
hỏi, mạ vẫn nói Lài làm quá, cứ cưới về là
được rồi. Nó có con với đứa khác nhưng
người nó cưới là bây mà. Đàn ông bây chừ,
tốt tính một vợ, một chồng dễ chi, lắm thằng
có vợ vẫn ngoại tình mà bây đâu hay. Lài
không trách mạ, biết mạ lo cô chịu điều tiếng
nên mới nói vậy. Đàn bà ở xứ này, trả lễ đám
hỏi được xem là qua một đời chồng.

Khi Hưng quay về thị trấn và mang theo cô
con gái nhỏ, Hưng nghĩ ngay đến Lài. Chỉ có
cô mới đủ dịu dàng, đủ nhẫn nại bao dung, đủ
yêu thương, không hằn học để bên cạnh anh và
con gái. Anh nắm tay cô, hãy cho anh cơ hội lần
nữa. Anh sẽ xin cho em về dưới này dạy gần
nhà, mắc mớ chi làm trên chỗ khỉ ho cò gáy đó.
Còn không thì ở nhà, chăm con, chăm nhà cửa,
anh đủ sức lo cho em một cuộc sống đủ đầy,
trắng da dài tóc. Hưng nói Lài tự làm khổ mình,
đời còn nhiều sự lựa chọn, nhất thiết chi phải
lao vào lối mà ai cũng né. Lài cười, nụ cười ngụ
ý gì thì bản thân cô cũng chẳng rõ nhưng Hưng
phiên dịch ra là một vẻ bất cần đáng sợ.

Lần đầu lên tới Truôi, Lài đã chăm
chăm đếm suối. Có cả thảy mười hai
con suối lớn và bảy khe suối nhỏ. Xe
máy gửi phía ngoài ủy ban xã, từ đó
đi tới điểm trường phải lội bộ,
băng rừng, vượt suối ba tiếng.
Vấp lên, vấp xuống không biết
mấy lần nên cô không thể đếm
được bước chân. Chị Như nói,
hồi đầu mới lên đây, tau đi hết
bảy tiếng, qua mấy năm còn bốn
tiếng. Chừ bây đi còn ba tiếng, thấy
không, đời chỉ có bớt khổ đi, không khổ thêm
mô mà lo. Cái tính phơi phới xề xề trước mọi
chuyện đó, Lài nghĩ mình cần học ở chị. 

Điểm trường ở Truôi nằm trong diện heo
hút và xa xôi nhất huyện miền núi này.
Trường học đơn sơ, vách tường cũ mèm, tróc
lở từng đám vôi to bự. Sát trường có cây bời
lời đỏ, tán lá xanh um. Lài hay nhìn lên tán
cây để đếm nắng. Việc đếm nắng, thật khó để
diễn tả để người ngoài hay. Ý của Lài là cô
ngồi yên ngó nắng lọt qua tàng cây rồi đếm

từng chấm nắng nhỏ li ti vậy thôi. Chiếc điện
thoại cục gạch mà mấy chị em đùa là “cục
vàng” được bỏ trong cái xô nhỏ, treo lủng
lẳng trên cây. Chỉ trên đó mới bắt được sóng.
Hôm nào có chuyện gấp, mấy chị em phải leo
lên ngọn đồi cao, cầm điện thoại đi hứng
sóng. Lần đầu thấy cảnh ấy, con bé Sa bật
khóc. Nó nói, kiểu ni làm răng em nói chuyện
với người yêu. Chị Như cười gõ trán con bé,
đời mi chỉ có người yêu là to tát thôi hả. 

Sa nói nếu mấy anh chị nhà báo hỏi tại sao

chọn lên đây dạy, em sẽ nói thiệt, vì ở dưới
làm chi xin được việc. Em không có lý tưởng
to tát như các anh chị, cả nhà đang tính đường
để em về dưới. Dạy ở đây cực chết mất. Sa
thật thà, thẳng tính và trẻ con. Bữa đầu tiên
đặt chân đến Truôi, nó ôm mặt khóc nức nở,
bảo hình dung những ngày tiếp theo mà em
sợ quá. Khi Lài phụ Sa xách hành lý qua chỗ
ở của giáo viên, nó đứng nhìn trân trân. Sa
hay khóc. Nhất là những buổi phải về tận bản
để vận động học trò đến trường. Nó thút thít

bảo em kiệt sức rồi, tuần nào cũ
qua mấy cây số đường rừng để v
học trò đi học. Phải chi đứa học tr
ham học còn đỡ, đằng này, có đứ
nó trừng mắt rồi đến nó lườm lư
mỏi. Mấy chị em xúm vào an ủi
con bé, chị Như bảo chừng đó c
khó khăn còn nhiều nên phải mạn

Sa đã chết ở con suối thứ mười
nó bảo kỷ niệm tròn một năm lên
này, mỗi lần qua khúc suối đó, m
cười nói rôm rả rồi lại lẩm bẩm c
ơi mi có buồn cũng đừng kéo chị
tháng mười cách đây ba năm, nướ
Sa trở lui không được, về không 
chần chừ đứng bên bờ nhìn nướ
nó thấy bóng đứa học trò đi vớt
đang chới với. Sa nhảy xuống, cứ
trò rồi đuối sức luôn. 

Cô bé học trò được Sa cứu là H
có vẻ mặt già dặn, luôn nghiêm
trước, nhà của Mai là một trong nh
đi về nhiều nhất. Ba con bé hay
bảo con gái chẳng cần học nhiều
em. Mai lầm lì, không tỏ vẻ q
trường lớp nên Sa thường để tâm
từng nói nhìn vào mắt Mai em cứ
biết sẽ lên đây dạy, mạ đã gói bao
trong ba lô hành lý của Sa. Mạ sợ
bào rủ ở lại, không chờ đến ngày
dưới. Ngày đưa Sa về nhà lần c
khóc không thành tiếng, đến giờ 
tỉnh tỉnh. Thỉnh thoảng ghé thắp
Sa, mấy chị em chẳng cầm được 

Nhiều lần, Lài cũng thấy kiệt sứ
hôm đầu lên dạy, vắt cắn hồi mô
tối về ngó bàn chân thấy máu ch
ngày mưa gió, tiếng thầy cô nói 
không át được tiếng mưa xối xả tr
Mùa hè thì nóng nực, đứng trên 

chảy như tắm. Những hôm hết th
chị em chỉ bám vào cây đu đủ sai q
trường, cứ đu đủ xào, đu đủ bóp
canh nguyên tuần. Anh Thụ có l
rích, bảo không đẻ mà cứ ăn đu đ
biết lấy chỗ mô hứng. Lúc nói câu
đó, mắt anh lúng liếng liếc nhìn cổ
là vô tình thôi, rồi cả hai cùng ngại
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Những ngày trước, xuất xứ từ nhiều
bài viết của những người từng hoặc

chưa từng đến Ấn Độ, vẽ nên một bức
tranh khá “kinh khủng” về đất nước này.
Không ít cư dân mạng buông lời chê
trách, cười cợt, chế giễu đất nước Ấn Độ.
Rằng đó là một xứ sở lạc hậu, nhiều
người dân còn mông muội. Rằng đó là
nơi “không nên đến” bởi sự xấu xí, bẩn
thỉu và nhiều lý do khác. 

Những lời viết đầy định kiến ấy, có lẽ chỉ
có thể xuất phát từ những tầm nhìn hạn hẹp
và trái tim thiếu rộng mở. Người ta không
hiểu rằng, sự miệt thị và khinh rẻ người
khác không làm cho ai đó đứng cao hơn

được. Tôi từng nhiều lần đến Ấn Độ trong
những chuyến đi dài ngày. Và những gì thấy
được, nghe được, gặp được trên hành trình
cho tôi một cái nhìn rất khác.

Ấn Độ là một đất nước bí ẩn. Ở đó tồn
tại nhiều nghịch lý kì lạ: Sự kham nhẫn
bên cạnh cái hoang dại bản năng, sự
nghèo đói, bần cùng bên cạnh cái xa hoa
khủng khiếp. Sự thông thái của một nền
văn hoá sâu sắc và lâu đời đi cùng cái
mông muội, ngây ngô. Tôi từng đi ngang
những mảnh đất cằn khô khủng khiếp,
những ngôi nhà bằng đất sét thấp nhỏ
muốn chui vào cũng phải cúi đầu, trâu bò
nằm cạnh người, phân bò trét đầy tường

để giữ ấm. Những cánh tay đói khát giơ
lên xin ăn ở cả làng quê lẫn thị thành. 

Tôi cũng từng đi ngang những dinh
thự nguy nga dài hàng cây số ngay mặt
tiền thủ đô New Delhi, những cung điện
dát vàng ngọc lộng lẫy. Tôi cũng từng

đến những công trình
kiến trúc vĩ đại và sững
sờ kinh ngạc trước điều
vĩ đại mà con người có
thể làm được. Và cũng
đến thăm, ngậm ngùi
trước những phế tích
từng là thành quách lộng
lẫy nay chỉ còn là nền
gạch cũ rêu phong. 

Ấn Độ, đó là cái nôi
của nhiều nền triết học,
nhiều tôn giáo lớn. Ấn Độ
là nơi sinh ra Phật giáo,
một trong những tôn giáo

lớn mạnh, đem lại nhiều điều tốt đẹp cho
nhân loại. Mỗi một chặng đường trên đất
Ấn Độ hầu như đều từng in dấu chân Sa
môn Cồ - Đàm từng đi qua. Ấn Độ, giờ đây
chỉ còn hơn 2% dân số theo Phật giáo, là
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con, lên đây dạy đã mười mấy năm. Hồi trước,
ngăn cách chỗ ngủ của hai chiếc giường là tấm
ri đô cũ mèm. Bữa Sa mới lên, nó thầm thì vào
tai Lài, bữa chừ chị với anh Thụ có chi không.
Có chi là có chi, hai năm qua, cũng chỉ vài tối
là hai người ngủ cùng nhau, ý là chỉ có anh
Thụ và Lài. Còn dạo trước, chị Như vẫn ở lại
trường cho đến khi Sa lên. Những đêm dài
dẳng đó, Lài luôn để cái gậy trên đầu giường,
trước đó mất cả tối cô nằm suy nghĩ khi thay
phương án từ con dao qua cây gậy. Anh Thụ
thì vẫn nằm ngáy một cách vô tư. 

Bên vách tường, sát chỗ ngủ, chữ chị Như
tròn tròn, nắn nót hai câu thơ tự sáng tác: 

Ở đây xa biển gần nguồn
Niềm vui đến muộn, nỗi buồn lâu tan
Sa khóc khi đọc xong hai câu đó. Nó bảo

sao chị Như viết mấy câu sâu sắc quá. Tụi
mình cứ như đang ở một nơi nào khác, xa lạ
lắm với cuộc sống từng quen.

Lài không phải là đứa yếu đuối nhưng
tiếng khóc của Sa đôi lúc khiến cô chạnh
lòng. Nụ cười của Sa đóng đinh ở con suối
thứ mười cũng khiến cô tiếc nuối và sợ hãi.
Có bữa về nhà, Lài chui vô phòng tắm, mở
vòi nước chảy ào ào, xối xả, cô nghĩ đến việc
ở trên đó, tụi cô phải đi xách nước mỗi ngày,
tắm giặt tiết kiệm từng giọt chứ đâu thoải mái
thế này. Rồi mở tivi, điện thoại lướt mạng vèo
vèo, lại không tránh khỏi so sánh. Những bữa
tối hẹn hò cà phê với bạn hoặc chỉ dắt xe
loanh quanh phố, Lài hít một hơi thật sâu để
cảm nhận không khí náo động kia. Hầu như
ở trên đó, tối nào mấy chị em cũng ở nhà.
Trời tối, đường sá như vậy thì đi mô được mà
đi. Chuyện giải trí, uống ly cà phê nghe hão
huyền lắm. 

Vài lúc Lài đã nghĩ, hay thôi mình về, chỉ
cần mình gật đầu với Hưng thì mọi chuyện
có lẽ êm xuôi. Không còn ở trên kia đếm

muỗi, đếm tiếng ếch nhái kêu hay
nghe rừng rú gọi. Cứ mỗi lần phân

vân như thế cho tới lúc quay trở lại
trường, qua đoạn mười hai con

suối, Lài sẽ chơi trò đếm hên xui theo
bước chân. Bước đầu tiên là về, bước

tiếp theo là ở. Cứ vậy, kết thúc đoạn
suối và đường rừng, thường bước

cuối cùng khi trông thấy đám học trò,
miệng Lài lại lẩm nhẩm là “ở”. Cô tự

nhủ, bữa sau mình phải bắt đầu từ “về”
thì kết thúc mới “về” được nhưng lần sau

vẫn vậy, chỉ một bước cuối cùng, cô lại tự
nhẩm trong bụng từ  “ở”.

Có đêm, khi nghe tiếng thở dài của anh
Thụ, biết anh chưa ngủ, Lài mạnh dạn hỏi với
qua, anh nì, nếu có cơ hội, anh có về dưới
không. Anh thở dài, đã có nhiều cơ hội nhưng
anh không về. Ở đây lương khá hơn, lại ít tiêu
tiền, anh đủ lo cho hai đứa con. Với lại tụi
học trò ở Truôi, mình bỏ về thì tội lắm. Rất
nhiều người như anh Thụ, đã cống hiến cả
thanh xuân ở một nơi heo hút núi rừng nào

đó. Có khi chẳng phải vì lý tưởng lớn lao gì
như con bé Sa từng nghĩ nhưng sự thân quen
và thương mến qua nhiều năm gắn bó là thật.
Học trò trên núi cũng khác học trò ở xuôi,
nhìn cảnh các em vất vả đến trường, mùa
đông run cầm cập, mùa nóng đi đến rát chân,
chỉ nghĩ đến thôi đã thương đứt ruột.

Hôm nay, Lài về nhà học trò lần thứ hai
mươi sáu tính từ đầu năm tới chừ. Dửng
dưng, người cha của Mai bảo nó phải ở nhà
lấy chồng, học hành làm chi nữa. Mai mới
mười ba tuổi. Nó khóc, đó là lần đầu con bé
khóc trước Lài. Lần đầu cô thấy con bé yếu
đuối. Cô chuyện trò với cha Mai cả buổi, chỉ
tới khi dọa kêu công an thì ông mới đồng ý
không bắt con gái lấy chồng. Mai lúc này đã
thay đổi, con bé nhẹ nhàng hơn, hay cười
hơn. Nó bảo sẽ gắng học để sau này làm cô
giáo ở bản. 

Sự chần chừ của Lài, tính tới tính lui vậy
mà đã bảy năm. Anh Thụ sắp về hưu, thời
gian này ngó anh cứ buồn buồn, bảo mai mốt
về dưới kia chắc sẽ nhớ Truôi quay quắt. Chị
Như mang bầu đứa thứ hai, người chị giờ đi
lại nặng nề nhưng gương mặt lúc nào cũng
vui vẻ, râm ran. Chị Như nói, mấy năm gần
đây, tụi mình sướng nhiều rồi. Khu nhà ở xây
gần trường có phòng riêng cho nam và nữ.
Đoạn đường đi bộ đến điểm trường lẻ xa nhất
cũng chỉ còn hai tiếng đồng hồ đi xe máy.
Đường sá giờ thuận tiện hơn, điện đài cũng
đỡ hơn, chỉ cần cầm điện thoại đi bộ tầm vài
trăm mét là bắt được sóng.

Chị mai mối cho Lài mấy anh biên phòng
nhưng cô cứ chần chừ, ngại ngùng. Chị bảo
tùy vậy, miễn bây sống vui. Lài không biết
bây chừ cô sống có vui không, chỉ là lâu rồi
không thấy xáo trộn, lo lắng hay mơ hồ bất
cứ điều gì. Sự yên ả trong tâm hồn lẫn suy
nghĩ này, không phải ai cũng có. Mỗi bữa lên
lớp, thấy lớp chẳng vắng đứa học trò nào, vậy
là vui lắm rồi. Mười hai con suối hồi đó mấy
chị em cô lội qua giờ vẫn y vậy. Ở đó, nước
trong vắt, cây cối xanh rì. Đã có một con
đường khác có thể chạy xe máy từ ủy ban xã
vô tận trường, không cần cuốc bộ, lội suối
như trước kia. Có điều vào mùa mưa, việc đi
lại vẫn vất vả một tí. 

Như năm nay, bão lũ triền miên cả tháng,
đường sá gần như không đi lại được, nhiều
đoạn sạt lở nguy hiểm. Hôm rồi, thấy đám
con gái lội bùn sâu tới đầu gối, anh xe múc
đang sửa đường bảo mấy chị em trèo lên ngồi
trên gàu múc đất, anh chở qua đoạn lầy lội
kia. Tụi Lài ái ngại ngồi lên, ai đó chụp ảnh
đăng lên mạng. Hưng nhận ra Lài trong tấm
áo mưa nhùng nhằng, anh bảo đoàn của anh
sẽ lên xã Truôi cứu trợ lũ lụt, em cần gì anh
mang lên. Chừng đó năm qua, Hưng vẫn ở
vậy nuôi con gái, tính tình hình như đã thay
đổi nhiều lắm. Nói như chị Như, dù gì đi nữa,
qua bao năm tháng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp
hơn lên…D.A
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nơi Phật giáo đã suy tàn nhưng hạt giống
của lòng từ bi và trí tuệ vẫn còn đó. 

Ấn Độ không dành cho người đi du
lịch nghỉ dưỡng hay có nhu cầu check in.
Đất nước bí ẩn này là nơi để đến, trải
nghiệm trên một hành trình tâm linh, tìm
về một nền văn minh từng rực rỡ, đã suy
tàn, để hiểu hơn sự đa dạng của cuộc
sống, để nhìn sâu vào chính mình. 

Mỗi một hành trình đi xa ta học thêm
được nhiều bài học về cuộc sống. Và
trong những chuyến đến Ấn Độ, một
trong những bài học tôi được học là nụ
cười và lòng biết ơn. 

Khi trở về, tôi vẫn đem theo nụ cười
và cái vẫy tay suốt những chặng đường
từng đi qua. Của những ánh mắt trong
veo lấp lánh. 

Và một bút kí mang tên Trả ơn bằng
một nụ cười.

“…Tôi đã ngồi trên xe khách trôi qua
nhiều vùng miền, nhiều bang của Ấn Độ. Ở
những ngôi làng tôi qua, đâu đâu cũng có
những bàn tay vẫy. Những cô gái đầu đội
hàng hóa, những phụ nữ trung niên túm
tụm trên vỉa hè, các ông già phơi nắng trên
cái chõng ven đường. Đặc biệt là các em
bé. Từ những mảnh sân, ô cửa nhà, trường
học, chúng đưa bàn tay đen đúa vẫy chúng
tôi với ánh mắt sáng lấp lánh và cái cười
nở hoa. Tôi thoáng nghĩ, chẳng biết chúng
đang chào những người khách có gương
mặt xa lạ của một chủng tộc khác, hay đang
vẫy chào những giấc mơ bay xa khỏi làng
quê nghèo của mình. Xe chạy nhanh, tôi ít
khi nào chụp lại kịp những khoảnh khắc
đẹp đẽ ấy, chỉ có thể lưu vào tâm trí mình.
Chúng tôi ai cũng đưa tay vẫy lại một cách
nhiệt thành, chưa bao giờ chào những
người xa lạ với niềm hoan hỉ nhường ấy.

Tôi đặt tên đó là những ngôi làng Khổ
nghèo – Hạnh phúc.

Có một lần, xe đi qua một ngôi chợ ở
Kushinagar, đường đông đầy bụi trắng và
kẹt xe lâu lắc, tôi thấy những người đàn
ông lao động mệt nhọc ngồi trên nóc một
chiếc xe cũ kĩ. Bất chợt, tôi muốn tạo cho
họ một điều gì đó vui vẻ, như niềm vui tỏa
sáng mà những người già và trẻ em Ấn
Độ trong những ngôi làng ven đường đã
đem đến cho chúng tôi. Tôi tô lại chút
son, chải tóc, quấn lại khăn cổ, cười thật
tươi và vẫy chào những đoàn xe như thế.
Tôi thấy mắt những người đàn ông đầy
mờ đục ấy bỗng sáng lên với ánh nhìn
ngạc nhiên. Ban đầu họ rụt rè, rồi tiếp
theo là vẫy tôi rối rít. Sự mệt mỏi đã rời
khỏi khuôn mặt họ. Những cái miệng
đang trễ xuống nặng nề bỗng nhoẻn ra
thành những nụ cười nhẹ nhõm. Tôi cảm

nhận rõ hơn bao giờ hết, sự đẹp đẽ và ấm
áp của một nụ cười, một bàn tay.

Có lẽ, rồi đây, hình ảnh những nụ cười
ấm áp, những ánh mắt lấp lánh và những
bàn tay đưa lên vẫy chào nhau giữa con
đường của những người hoàn toàn xa lạ
thuộc những quốc gia khác nhau rồi sẽ
phai mờ theo thời gian, theo gánh nặng
của cơm áo. Nhưng khoảnh khắc mà tâm
trí sáng bừng lên trong niềm hân hoan
của sợi dây tình người nối lại, có lẽ sẽ
còn cháy âm ỉ đâu đó trong trái tim mỗi
chúng tôi.

Tôi tự nhủ, từ nay đi đến bất cứ nơi
nào và nhất là ở Việt Nam quê mình, tôi
sẽ luôn bất chợt nhìn vào mắt, nở nụ cười
với những người xa lạ trên đường.

Cuộc đời chắc sẽ đẹp hơn khi chúng
ta trả ơn bằng những nụ cười”.

NGỌC MAI

Đại dịch Covid nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã
hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh
vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa
của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể
gượng dậy? Tất cả những vấn đề này đều được điểm lược dưới
dạng dự báo trong cuốn sách “Tương lai sau đại dịch Covid” của
chuyên gia tài chính nổi danh Jason Schenker. Cuốn sách hứa hẹn
đóng vai trò như “một tấm bản đồ dẫn đường” trong một trật tự
thế giới mới được thiết lập sau đại dịch, vốn còn rất
mơ hồ với hầu hết mọi
người.

Tương lai sau đại
dịch Covid đưa ra
hàng loạt dự báo ở
mọi lĩnh vực về một
thế giới sau thảm họa
đại dịch. Tương lai của
việc làm: Vấn đề ai ai
cũng quan tâm, khi
Covid đang gõ cửa từng
nhà và đe dọa sinh kế
của mọi hộ gia đình.
Tương lai của nông
nghiệp: Một vấn đề mà
bấy lâu chưa được coi là
“vấn đề”, khi nguồn thực
phẩm mặc định là sẵn có,
với nguồn cung ứng dồi
dào. Tương lai của giáo
dục: Liệu có một xu hướng chuyển dịch thực sự sang phương thức
học trực tuyến, thay vì chỉ là một giải pháp tạm thời trong giai đoạn
phong tỏa và giãn cách xã hội? Cùng với đó là những vấn đề hệ
trọng khác, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách quốc gia
và quan hệ quốc tế, chẳng hạn như vấn đề tài khóa, thuế quan,
chính trị, an ninh... 

Ngoài ra là những dự báo với nhiều kịch bản khác nhau, rất rõ
về nhóm ngành nào đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất,
đến mức nhiều doanh nghiệp và người lao động được dự báo sẽ
chuyển đổi nghề nghiệp. Ngược lại, dự báo cũng cho thấy có
những lĩnh vực trụ vững, phất lên và ngày càng giữ vai trò thiết
yếu trong bối cảnh dư chấn của đại dịch còn kéo dài. Chăm sóc
sức khỏe hẳn sẽ là một nhu cầu dài hạn và học sinh, sinh viên có
thể xem đây là một lựa chọn nghề nghiệp nhiều tiềm năng. Du lịch
và giải trí đã và đang hứng chịu hậu quả nặng nề, ngay cả khi đại
dịch qua đi, do đó loại hình “kỳ nghỉ tại chỗ” có lẽ sẽ trở thành xu
hướng mới.

Jason Schenker, Chủ tịch Viện Tương lai học, Jason là chuyên
gia dự báo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thị trường tài chính.
Bloomberg News đã xếp Jason là chuyên gia dự báo số một thế
giới trong 25 hạng mục, trong đó bao gồm những dự báo về giá
dầu, đồng Euro, bảng Anh, đồng Rúp Nga, đồng Nhân dân tệ và
vấn đề việc làm ở Mỹ. Năm 2018, ông được trang Investopedia
liệt vào danh sách cố vấn tài chính có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

UYÊN NA

ọC SÁCHĐ
“Tương lai 

sau đại dịch Covid”

gắn: DIỆU ÁI
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Thậm chí Liên Hợp quốc đã

phải cảnh báo đại dịch viêm
đường hô hấp cấp Covid-19 có
nguy cơ làm bùng phát một cuộc
khủng hoảng sức khỏe tâm thần
trên quy mô toàn cầu, đồng thời
kêu gọi cộng đồng quốc tế hành
động khẩn cấp để giải quyết
những vấn đề về tâm lý do đại
dịch gây ra.

Gia tăng các vấn đề về 
thần kinh

Theo thông tin từ Bệnh viện
Tâm thần TP HCM, số lượt bệnh
nhân khám chữa bệnh về các
bệnh lý tâm thần trong tháng 4
là 19.850 lượt, tăng 2.870 lượt
so với tháng 3 (16.979 lượt),
trong đó bệnh rối loạn loạn thần
(F20 - F29) tăng mạnh nhất,
tăng hơn 1.000 lượt. So với cùng
kỳ năm ngoái tăng gần 6.000 ca.

Tại Bệnh viện Tâm thần Hà
Nội những ngày qua, nhiều
người phải  tìm đến khám, điều
trị các vấn đề sức khỏe tâm thần
vì rơi vào tình trạng trầm cảm,
lo âu. Nguyên nhân chủ yếu
được xác định do thời tiết miền
Bắc oi bức, nắng nóng kéo dài
và ảnh hưởng từ đại dịch
Covid-19, trung bình mỗi ngày
Bệnh viện đón tiếp 100 - 150
bệnh nhân. 

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc
Antonio Guterres cho rằng bảo
vệ sức khỏe thể chất là mối quan
tâm chính trong những tháng
đầu của dịch Covid-19 và những
căng thẳng tinh thần mà phần
lớn người dân thế giới phải chịu
đựng cũng là một hệ lụy lâu dài
của dịch này. Ông cho rằng
“ngay cả khi đại dịch được kiểm
soát, sự đau khổ, nỗi lo lắng và
trầm cảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng
tới người dân và cộng đồng”.

Theo đó, những căng thẳng
tinh thần mà con người phải
chịu đựng là nỗi lo rằng họ hoặc
người thân sẽ bị nhiễm hoặc qua
đời do SARS-CoV-2. Tác động
tâm lý cũng ảnh hưởng tới phần
lớn những người đã mất hoặc có
nguy cơ mất sinh kế, bị chia tách
với người thân hoặc buộc phải
tuân thủ các lệnh phong tỏa.

Bà Devora Kestel - Giám

đốc Bộ phận Sức khỏe tâm thần
thuộc Tổ chức Y tế thế giới
(WHO), cho rằng các nhân viên
y tế và những người ở tuyến đầu
chống dịch, làm việc với áp lực
lớn, là nhóm đặc biệt dễ bị tổn
thương về sức khỏe tâm thần.
Nhiều nhóm khác cũng phải đối
mặt với rất nhiều vấn đề về tâm
lý do Covid-19, chẳng hạn như
học sinh, phụ nữ, người lớn tuổi,
người có bệnh lý nền và cả
những người đã có sẵn vấn đề về
tâm lý...

Nguyên nhân 
Trả lời báo chí về vấn đề

trên, GS.TS Cao Tiến Đức -
nguyên Chủ nhiệm Khoa Tâm
thần, Bệnh viện Quân y 103 cho
hay, đại dịch Covid-19 như một
sang chấn thúc đẩy bệnh lý tâm
thần diễn ra nhanh hơn, trầm
trọng hơn ở mọi lứa tuổi. Nhiều
yếu tố tác động khiến bệnh nhân
tâm thần gia tăng và trở nên
trầm trọng hơn trong đại dịch
Covid-19. Trong đó, Covid-19
gây tổn thương não, gây lo âu,
sợ hãi, căng thẳng.

Ngoài ra, giãn cách xã hội
ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội, tỷ
lệ thất nghiệp gia tăng, nỗi lo về
cơm áo, gạo tiền đè nặng khiến
tâm lý của những người trưởng
thành bị ảnh hưởng nặng nề. Việc
cách ly tại nhà không được giao
tiếp với nhiều người xung quanh,
khiến người dân khó chịu, bức
xúc vì không được thư giãn, sự
căng thẳng, u uất kéo dài cũng là
nguyên nhân khiến stress, lo âu,
trầm cảm, mất ngủ gia tăng.

“Những bệnh này nếu không
được phát hiện và điều trị kịp
thời có thể gây ra hậu quả nặng
nề như cơ thể luôn trong tình
trạng mệt mỏi, căng thẳng, lo
lắng sẽ ảnh hưởng đến công
việc, học tập, các mối quan hệ
trong gia đình và xã hội... Chất
lượng cuộc sống giảm sút
nghiêm trọng. Nguy hại hơn,
đến một lúc nào đó sự căng
thẳng đến giới hạn không chịu
đựng được sẽ xuất hiện những
hành vi tiêu cực như tự sát.

Không những người bị bệnh tự
sát mà nguy hiểm hơn gây ra
yếu tố tự sát mở rộng” - GS.TS
Cao Tiến Đức nhấn mạnh.

Tiến sĩ Emily Holmes tại Đại
học Uppsala (Thụy Điển) cho
rằng: “Tất cả chúng ta đều đang
đối mặt với sự bất an chưa từng
thấy và những thay đổi lớn trong
cách sống do virus SARS-CoV-
2” và những thay đổi này đang
tác động đáng kể đến sức khỏe
tinh thần của mọi người.

Các nghiên cứu về tác động
sức khỏe tâm thần liên quan
những dịch bệnh trước đây, như
dịch viêm đường hô hấp cấp
SARS, cho thấy sự gia tăng rõ
rệt tỷ lệ tự tử và số nhân viên y
tế rơi vào tâm trạng đau buồn.
Nhưng tác động của đại dịch
Covid-19 được đánh giá là
“chưa từng thấy”, với hàng tỷ
người bị cô lập ở nhà và vẫn
chưa xác định được “hồi kết”
ngay cả sau khi các biện pháp
giãn cách xã hội được nới lỏng.

Giáo sư Tâm lý học Sức
khỏe Rory O'Connor tại Đại học
Glasgow (Anh) nhận định, việc
tăng cường cách ly xã hội, sự cô
đơn, căng thẳng và lo lắng về
sức khỏe ngày càng tăng đi kèm
với suy thoái kinh tế là “một cơn
bão” gây tổn hại sức khỏe thể
chất và tinh thần của con người.

Giáo sư Rory cảnh báo việc
thiếu sự can thiệp cần thiết tiềm
ẩn nguy cơ làm bùng nổ các vấn
đề về sức khỏe tâm thần như lo
lắng và trầm cảm, cũng như làm
gia tăng hiện tượng nghiện rượu

và ma túy. Ông nhấn mạnh vấn
đề này “rất nghiêm trọng”, xét
cả phương diện tác động tới
cuộc sống của mỗi con người
cũng như ở phương diện tác
động rộng lớn hơn đối với toàn
xã hội.

Vượt qua “khủng hoảng”
tâm lý

Theo các chuyên gia y tế, ai
trong chúng ta cũng có thể gặp
bất ổn về tâm lý, tâm thần. Người
ta thường hay nói “ra ngõ là gặp
stress”, nên stress được bàn bạc
trong mỗi cuộc sống của con
người. Tuy nhiên, có người vượt
qua được, nhưng có người lại
không, đặc biệt là nữ giới có lối
sống khép kín, yếu đuối sẽ dễ bị
các rối loạn về trầm cảm, lo âu
hoặc hỗn hợp lo âu - trầm cảm.

Để vượt qua các rối loạn
trầm cảm, lo âu này, chúng ta có
thể sắp xếp lại công việc, tổ
chức lại cuộc sống, cân bằng lại
các yếu tố (môi trường gia đình
và xã hội), thư giãn, tạo cảm
giác thoải mái, suy nghĩ tích
cực, tập buông bỏ những gì
không quan trọng, không cần
thiết trong cuộc sống. Hãy ngủ
đủ giấc, ăn đủ chất dinh dưỡng.

Nếu nặng hơn nên đến các cơ
sở y tế điều trị chuyên khoa tâm
thần để được các bác sĩ chuyên
khoa tâm thần khám, tư vấn rõ
ràng, điều trị đúng, giúp bạn
chóng bình phục, mạnh khỏe để
hòa nhịp với cuộc sống tươi đẹp
trước kia.

TUẤN ANH (Tổng hợp)

Đại dịch Covid-19 
làm gia tăng các vấn đề 

sức khỏe tâm thần
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các biện pháp cách ly dài ngày được triển khai, cộng với thời
tiết nắng nóng gần đây khiến nhiều người rơi vào “hố sâu” trầm cảm, lo âu, gặp các vấn đề về
tâm thần. 

lẢnh minh họa.

Nhiều người trẻ Hàn Quốc tuyệt vọng vì Covid-19 kéo dài
Theo Hiệp hội Nghiên cứu Căng thẳng sang chấn Hàn Quốc

(KSTSS): Số lượng người trẻ ở Hàn Quốc mắc hội chứng trầm cảm do
Covid-19 ngày càng gia tăng.

Nghiên cứu trên 2.110 người trưởng thành ở Hàn Quốc do KSTSS
công bố chỉ ra thanh niên trong độ tuổi 20-30 bị chấn động tâm lý nặng
nề hơn các nhóm khác khi dịch Covid-19 kéo dài, theo Korea Bizwire.

Cụ thể, mức độ trầm cảm của người tham gia khảo sát (19-71 tuổi)
đạt mức trung bình 5,7 điểm, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, 22,8% đạt hơn 10 điểm trên thang đo mức độ trầm cảm,
gấp 6 lần so với năm 2018. Điều này cho thấy tỷ lệ mắc hội chứng tâm
lý ở người dân xứ kim chi đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong
mùa dịch.

Ngoài ra, tỷ lệ nữ giới gặp chướng ngại tâm lý là 6,2 điểm, cao hơn
mức trung bình của nam. Thanh niên lứa tuổi 20-30 đạt trung bình
6,7 điểm, cao nhất khi phân loại theo nhóm tuổi.

Trước đó, năm 2020, số lượng người trẻ ở tuổi 20 có thể đối diện với
các vấn đề tâm lý có số điểm thấp nhất.

Đáng nói, tỷ lệ người có ý định tự tử ở xứ kim chi chạm mốc 16,3%
vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. Con số này đã liên tục tăng kể từ năm
2018. Theo đó, người trẻ ở tuổi 20-21 có tỷ lệ ý muốn tự tử cao nhất,
chiếm 22,5%.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ngày càng nhiều thanh niên
Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính, công việc và lo lắng về tương lai.
Điều này ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe thể chất, tinh thần của họ.
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Nguy cơ mắc các bệnh 
tâm lý

Dịch bệnh phức tạp tại một
số khu vực đã buộc nhiều người
phải thích nghi với điều kiện
tình hình, chuyển sang làm việc
tại nhà. Tuy nhiên, không đơn
giản như nhiều người vẫn nghĩ,
làm việc ở nhà mùa dịch đã làm
nảy sinh những vấn đề liên
quan đến sức khỏe và tâm lý
người dân. 

Theo GS. Cao Tiến Đức -
nguyên Chủ nhiệm Khoa Tâm
thần, Bệnh viện Quân y 103:
“Trầm cảm, lo âu, rối loạn tress
sau sang chấn là những bệnh lý
tâm thần dễ mắc trong đại dịch
Covid-19. Những bệnh này nếu
không được phát hiện và điều trị
kịp thời có thể gây ra hậu quả
nặng nề”.

Dịch bệnh Covid-19 khiến
hầu như các ngành nghề sản xuất
kinh doanh bị ngưng trệ. Các cửa
hàng buôn bán nhỏ đóng cửa,
doanh nghiệp ngừng sản xuất do
công nhân nhà máy nhiễm bệnh.
Người buôn bán nhỏ mất việc do
giãn cách xã hội. Người nông dân
sản xuất ra hàng hóa không thu
hoạch được tổn thất về mặt kinh
tế. Vận tải, du lịch, nhà hàng,
khách sạn đóng cửa… Tỷ lệ thất
nghiệp gia tăng, nỗi lo về cơm áo,
gạo tiền đè nặng khiến tâm lý của
những người trưởng thành bị ảnh
hưởng nặng nề. Việc cách ly tại
nhà không được giao tiếp với
nhiều người xung quanh, khiến
mọi người khó chịu, bức xúc vì
không được thư giãn, sự căng
thẳng, u uất kéo dài cũng là
nguyên nhân khiến stress, lo âu,
trầm cảm, mất ngủ gia tăng.

Bên cạnh đó, giãn cách xã
hội cũng có thể khiến mọi người
dễ tự cô lập mình hơn và điều
này có thể tạo ra nhiều vấn đề.
Khi con người rơi vào tình

huống này, cảm giác lo lắng về
Covid-19 của họ có thể đột nhiên
tăng lên. Trong quãng thời gian
làm việc tại nhà, nghỉ học ở nhà,
hoặc tự cách ly trong phòng, cảm
giác buồn bã, thất vọng hoặc tức
giận sẽ xuất hiện với tần suất
nhiều hơn vì hoạt động thể chất
bị giảm. Thế nên, chúng ta được
khuyên là cần duy trì thói quen
tập luyện thể dục để tiếp thêm
năng lượng tích cực.

Luôn cân bằng và giữ trạng
thái tích cực

Diễn biến dịch Covid-19 có
thể còn kéo dài, do đó Phó Giám
đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Nguyễn Quang Bính khuyến cáo,
người dân cần phải chấp nhận,
thay đổi lối sống để thích nghi.
Đó là tăng cường rèn luyện sức
khỏe thể chất, nâng cao sức khỏe
tinh thần trong mùa dịch bằng các
liệu pháp đơn giản, như: Thư
giãn, luyện tập yoga, thiền, nghỉ
ngơi, đọc sách... Khi có các dấu
hiệu liên quan đến sức khỏe tâm
thần phải đến cơ sở y tế chuyên
khoa để được tư vấn, thăm khám,
điều trị, nếu không có thể bỏ qua
“cơ hội vàng” để hồi phục.

Đối với những người chưa
thích nghi với môi trường làm
việc tại nhà có thể thực hiện một
số biện pháp sau: 

Đầu tiên, luôn giữ được mục
tiêu của bản thân. Kể cả khi
chuyển sang môi trường làm việc
tại nhà, mỗi người vẫn phải hiểu
và biết được mình muốn gì, phải
có mục tiêu cụ thể và luôn
nghiêm túc tiến đến mục tiêu đó
mà không bị chệch hướng. Đôi
lúc, không gian bí bách có khiển
khiến bạn chán nản, muốn thư
giãn, nghỉ ngơi nhưng mục tiêu
cụ thể trong công việc giúp kéo
bạn lại. 

Thứ hai, mỗi người nên học

cách tự duy trì được sự cân bằng
giữa “chơi với làm”. Kể cả khi
làm việc tại nhà, bạn hãy duy trì
thói quen sống lành mạnh bằng
cách tập thể dục, thư giãn một
cách kỷ luật, có kế hoạch. Hãy tự
tạo kỷ luật cho bản thân và ép
mình thực hiện theo kỷ luật đó.
Có một quy luật rằng khi bản thân
có kỷ luật thì mới có thể tự do
được. Nếu để sa đà, chạy theo
thói quen ngủ vùi, xem tivi hay
lướt mạng hay xem phim thì tự
nhiên sẽ bị mất rất nhiều thời gian
và cũng làm phân tán kế hoạch
làm việc. Công việc vì thế mà bị
ảnh hưởng ít nhiều, từ đó khiến
cho tâm lý trở nên nặng nề. 

Hãy cố gắng thức dậy đúng
giờ, làm những việc bạn thường
làm để sẵn sàng cho công việc.
Hãy chắc chắn rằng thời gian biểu
của bạn không có gì thay đổi
bằng cách lập danh sách việc cần
làm mỗi ngày. Bạn cũng nên có
thời gian tập thể dục, thời gian ăn
và nghỉ giải lao như bất cứ ngày
đi làm nào khác như đi bộ hoặc
chạy bộ ở những nơi vắng người,
tập luyện thể thao tại nhà ngoài
giờ làm việc.

Thứ ba, thiết kế góc làm việc
ở nhà như một văn phòng nhỏ, có
bàn làm việc, vị trí ngồi thoải mái,
thậm chí có thể ăn mặc trang
phục như những ngày đi làm.
Hãy chọn một vị trí trong nhà của
bạn, một nơi độc lập, yên tĩnh,
tránh xao nhãng và có đầy đủ bàn
ghế làm việc. “Nếu mình nằm ra
giường hay làm việc trong không
gian quá luộm thuộm thì rất dễ
chơi, không làm đâu. Nhất là thời
buổi dịch Covid-19 đã thế này thì
chẳng biết mình phải làm việc on-
line đến bao giờ. Cho nên lời
khuyên là bạn thiết kế một góc
làm việc rất nghiêm túc”, Tiến sĩ
xã hội học - chuyên gia tham vấn
tâm lý Phạm Thị Thúy đánh giá

đây là kỹ thuật ngắt không gian
chơi và làm, ngắt tâm trạng chơi
và làm ra.

Thứ tư, luôn chú ý đến việc
ăn uống. “Nếu bạn có kế hoạch
làm việc, đang có công việc phải
làm thì bạn không nên ăn. Bạn
chỉ nên ăn khi bạn xong việc
thôi. Hầu hết những người làm
việc về đầu óc họ cũng thấy câu
“căng da bụng thì chùng da mắt”
rất đúng. Cùng lắm ăn nhẹ thôi
rồi làm việc đi, làm xong việc rồi
bạn quay ra thỏa mãn cho bạn
bằng đồ ăn gì đấy”, Tiến sĩ Thúy
đưa ra lời khuyên.

Thứ năm, luôn duy trì mối
quan hệ với đồng nghiệp, chủ
động liên lạc và tránh cảm giác
bị cô lập. Mọi người nên chủ
động giữ liên lạc với người khác
thay vì bị động. Hãy dành chút
thời gian trò chuyện thư giãn với
các đồng nghiệp trong nhóm của
bạn. Mọi người nên nói ra tâm
sự của mình để được chia sẻ,
càng nói được với nhiều người
thì càng giải tỏa được lo lắng.
Để quá trình làm việc, chỉ đạo
trực tuyến giữa sếp với nhân
viên hay giữa các phòng ban
được liên tục, suôn sẻ và kịp thời
giải quyết các vấn đề phát sinh
thì việc thống nhất kênh giao
tiếp là quan trọng. Một số phần
mềm trò chuyện trực tuyến
Slack, phần mềm họp video trực
tuyến Zoom,... là lựa chọn để
trao đổi của nhiều người khi làm
việc tại nhà.

Ngoài ra, các công ty cũng có
thể tổ chức một số hoạt động tập
thể thông qua hình thức trực
tuyến như: Họp trực tuyến định
kỳ, tổ chức tiệc sinh nhật cho
đồng nghiệp, lễ tuyên dương cho
cá nhân có thành tích tốt hay các
dự án đạt hiệu suất công việc
cao,... Có thể những hoạt động
online như thế này khá mới mẻ

nhưng lại có tác dụng hiệu quả
trong việc gắn kết các thành viên
trong phòng ban, công ty lại với
nhau và xoa nhẹ những tâm lý
căng thẳng, nhàm chán khi làm
việc tại nhà.

Nhiều bạn trẻ khi chuyển
sang chế độ làm việc tại nhà đã
duy trì được thói quen lành
mạnh, nhịp sống khoa học giữa
“chơi và làm”, vì vậy có thể tự
giúp bản thân tránh được các
bệnh về tâm lý. Bạn Nguyễn
Ngọc Mai (28 tuổi, ngụ quận Q
1, TP HCM) có cách sống rất
khoa học khi làm việc tại nhà:
“Trước hết là mình tuân thủ giờ
giấc làm việc như đi làm ở cơ
quan. Bố trí một góc làm việc đủ
thoáng, có ánh sáng tự nhiên và
nếu được thì chăm chút cho nó có
sức sống một chút (như đặt một
chậu cây xanh chẳng hạn). Làm
việc ở nhà dễ gây bí bách và
muốn nằm lên giường nhưng nếu
chăm chút góc làm việc tạo được
sự thoải mái và hứng khởi thì sẽ
đỡ chán hơn nhiều”. 

Bí quyết để luôn giữ tinh thần
tích cực của Nguyễn Ngọc Mai là
tự tạo niềm vui cho mình ở những
thời gian nghỉ bằng việc tự nấu
ăn. “Để giữ gìn sức khỏe thì việc
ăn uống lành mạnh và điều độ rất
quan trọng. Hãy xem đây là cơ
hội để mình tái lập chế độ ăn, thay
vì ăn nhanh hay bỏ bữa như khi
đi làm ở công sở. Mình cũng
tranh thủ tập thể dục tại nhà, có
thể chỉ bằng vài động tác giãn cơ
sau khoảng 1 tiếng ngồi ở bàn
làm việc cũng được. Lâu lâu nên
thư giãn bằng những bản nhạc
mình thích”.

Làm việc tại nhà có thể xem
là trải nghiệm mới cho mỗi
người, qua đó tự rèn luyện thêm
kỹ năng chủ động ứng phó với
tình huống trong công việc. 

HÀ TRANG (tổng hợp)

LÀM VIỆC Ở NHÀ MÙA DỊCH COVID-19:

Những điều cần chú ý 
để cải thiện sức khỏe, tâm lý

Dịch Covid-19 khiến
nhiều người phải làm
việc ở nhà trong thời
gian dài. Câu hỏi đặt
ra là làm thế nào để
giữ gìn sức khỏe thể
chất và tinh thần thoải
mái nhất có thể?

lLàm việc tại nhà, nhiều người dễ mắc các vấn đề tâm lý. 

lDuy trì thói quen như những ngày đi làm và thực hiện kỷ luật bản thân là cách để bạn không bị
rơi vào trạng thái chán nản.

lChế độ ăn uống khoa học, hợp lý cũng là cách để duy trì trạng thái tinh thần tốt khi làm việc tại nhà.
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Quảng cáo online thật giả 
lẫn lộn

Ngày nay, với sự phát triển vượt
bậc của Internet với 68,17 triệu
người đang sử dụng tại Việt Nam
trên tổng số 96,9 triệu dân. Cùng
những nền tảng mạng xã hội rất
được yêu thích như Facebook,
YouTube, Instagram,… Điều này
đã chứng tỏ tiềm năng về lượng
khách hàng khổng lồ trên mặt
trận Internet cũng như sự phát
triển của hàng loạt các kênh
quảng cáo online.

Và một trong những yếu tố
quan trọng của ngành công nghiệp
này chính là sử dụng độ nổi tiếng
của các nghệ sĩ để quảng cáo.
Việc quảng cáo của nghệ sĩ ngày
nay không chỉ giới hạn trên báo
chí, truyền hình mà còn đa dạng
hơn với hoạt động giới thiệu sản
phẩm trên các nền tảng Face-
book, TikTok,… ngày càng phổ
biến. Một vài nghệ sĩ còn sẵn
sàng trực tiếp phát đi thông tin,
thông điệp quảng cáo trên trang
cá nhân hoặc kênh riêng.

Hình ảnh các nghệ sĩ quảng
cáo, giới thiệu sản phẩm cho các
doanh nghiệp nhằm thu hút một
lượng lớn khách hàng không còn là
điều mới mẻ trong Showbiz. Hiểu
được điều đó, nhiều doanh nghiệp,
thương hiệu ra sức tìm kiếm những
gương mặt quảng cáo “vàng”, tên
tuổi và có lượng fan hùng hậu
nhằm nắm bắt đúng thị hiếu của
người tiêu dùng. Chính điều này đã
tạo nên thị trường quảng cáo sôi
động với những hợp đồng béo bở
cho giới nghệ sĩ.

Và hệ lụy, nhiều “ngôi sao”
thay vì tập trung phát triển năng lực,
sự nghiệp lại lựa chọn cách chăm
chút đầu tư hình ảnh. Với mong
muốn lọt vào mắt xanh của các
nhãn hàng, nhắm đến những khoản
thù lao “kếch xù” khi trở thành
gương mặt đại diện. Thậm chí
nhiều nghệ sĩ còn coi đó là thước
đo của sự nghiệp, nghệ sĩ nào càng
được nhiều hợp đồng thì nghệ sĩ đó
càng nổi tiếng.

Nguy hiểm hơn nhiều nghệ sĩ vì
ham mê khoản lợi nhuận ấy mà dễ
dãi trong việc tham gia quảng cáo
sản phẩm trên mạng xã hội. Họ
không quan tâm nhiều đến khâu
thẩm định chất lượng hay thông tin
sản phẩm mà chỉ quan tâm đến cát
xê nhận được. Họ cho phép đối tác
sử dụng tràn lan hình ảnh của bản

thân trên khắp các phương tiện
truyền thông đại chúng. Chính điều
đó đã gây nên hàng loạt những ồn
ào như nghệ sĩ quảng cáo sai sự
thật, quảng cáo bất hợp pháp,…
khiến cho công chúng phẫn nộ.

Gần đây nhất, NSND Hồng
Vân xuất hiện trên một video quảng
cáo của Viên sủi S. Trong video bên
cạnh dòng chữ kèm theo “Sạch u
xơ, u nang, u vú… công nghệ Nhật
nhanh gấp 50 lần không mổ”.
NSND Hồng Vân còn chia sẻ có
bạn rất thân bị u xơ tử cung may mà
biết đến sản phẩm viên sủi thảo
dược S với công dụng làm cho các
khối u xẹp đi và từ từ tan biến. 

Để chứng minh, nghệ sĩ Hồng
Vân còn đưa ra phiếu kết quả siêu
âm của một người có tên Ngô Thị
Khánh Vân với lời giới thiệu:
“Khối u trước khi siêu âm là 7
phân, sau khi siêu âm kết quả là
bình thường. Kì tích dễ sợ” hay
“Ngu gì mà không uống”! Trước
NSND Hồng Vân, cũng đã có
nhiều nghệ sĩ khác quảng cáo cho
viên sủi này. Và điều kì lạ là hàng
loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt nói rằng
mình mắc bệnh “nan y” và được
“tái sinh” nhờ nó. 

Tuy nhiên, trong giấy xác nhận
nội dung quảng cáo của Cục An
toàn Thực phẩm - Bộ Y tế, sản
phẩm này chỉ là thực phẩm bảo vệ
sức khỏe có công dụng hỗ trợ hạn
chế sự phát triển của u xơ tử cung,
u xơ vú lành tính của phụ nữ và u
xơ tuyến tiền liệt ở nam giới. Công
dụng mà Hồng Vân cũng như các
nghệ sĩ trên nói trong video quảng
cáo hoàn toàn không có trong nội
dung được cấp phép.

Ngay sau đó, trên khắp các
trang mạng xã hội, công chúng tỏ ý
bức xúc trước sự việc này. “Trước
đây cô Hồng Vân luôn là nghệ sĩ
mà tôi và cả gia đình hâm mộ. Thế
nhưng, sau sự việc này tôi cảm thấy
không thể chấp nhận được việc lừa
dối khán giả, người hâm mộ, trong
khi bản thân là một nghệ sĩ nổi
tiếng như thế” - chị P.A (28 tuổi).
Hay như cô T.T (43 tuổi) chia sẻ:
“Tôi đã mua và tin dùng sản phẩm
này vì thấy nhiều nghệ sĩ quảng cáo
nhưng không được tác dụng như
vậy. Sạch u xơ đâu không thấy chỉ
thấy tiền mất, tật mang thôi”. 

Và cả những quảng cáo tiền ảo
bất hợp pháp… Hôm 11/5, hàng
loạt các nghệ sĩ như: Nam Thư,
Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh, Khả

Như, Lê Dương Bảo Lâm, Gin
Tuấn Kiệt... đăng bài quảng cáo tiền
ảo. Theo nội dung giới thiệu, chiến
dịch kêu gọi đầu tư tiền mã hóa,
hướng tới một loại tiền vô danh,
liên quan một nhóm đầu tư coin đa
cấp từng bị cảnh báo là lừa đảo.
Trong khi những nghệ sĩ không đủ
hiểu biết về lĩnh vực này nhưng lại
đăng quảng cáo tràn lan. Bị dư luận
phản ứng quyết liệt, họ mới vội xóa
bài và nhiều người lặng im không
xin lỗi. 

Trên đây không phải những
trường hợp nghệ sĩ quảng cáo sai
sự thật đầu tiên, trước đó cũng có
rất nhiều nghệ sĩ từng bị lên án như
Quyền Linh, Ốc Thanh Vân,… Từ
quảng cáo cho các loại mỹ phẩm
không rõ nguồn gốc, thực phẩm
chức năng chưa được phép lưu
hành, đầu tư bất hợp pháp, thậm chí
còn làm đại lý bán hàng cho những
đường dây buôn bán hàng lậu bị
công an triệt phá. Nguy hiểm hơn
còn có những nghệ sĩ vô tư quảng
cáo thuốc chữa bệnh theo kiểu
“thần dược” khiến nhiều người lầm
tưởng, gây ra hậu quả khôn lường.

Có thể nói, nhờ quảng cáo
mà các nghệ sĩ có được tiền tài,
danh vọng nhưng lại đánh mất đi
chính danh tiếng, uy tín và người
hâm mộ mà người nghệ sỹ ngoài
tài năng còn là sự giữ gìn hình ảnh
một đời mới có được.

Và lời xin lỗi muộn màng
Sau hàng loạt những lùm xùm

quảng cáo sai sự thật của các nghệ
sĩ và sự phẫn nộ của đông đảo khán
giả. Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo
Thành uỷ TP HCM gửi công văn
nêu tình trạng một số nghệ sĩ ở TP
HCM giới thiệu, quảng cáo trái luật
một số mặt hàng tiêu dùng, thực

phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh,
mỹ phẩm, tiền ảo..., có thể gây ảnh
hưởng sức khỏe và tài sản người
tiêu dùng. 

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cũng có
văn bản đề nghị các cơ quan, đơn
vị liên quan kiểm soát chặt chẽ nội
dung quảng cáo thực phẩm chức
năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
và các sản phẩm tương tự trên các
phương tiện, đảm bảo nội dung
phải trung thực, chính xác, rõ ràng.

Trước động thái này, một vài
nghệ sĩ vội lên tiếng xin lỗi công
chúng. NSND Hồng Vân gửi lời
xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá
trình xác minh thông tin với đối tác,
nhãn hàng, cũng như xin lỗi vì đã
làm việc thiếu thận trọng: “Tôi xin
cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót
trong việc kiểm tra độ uy tín và
cách thức bán hàng của sản phẩm
mình quảng cáo”. 

Trên mạng xã hội, Nam Thư
thừa nhận nội dung bài quảng cáo
sản phẩm đăng trên fanpage của cô
là hoàn toàn sai nên chân thành gửi
lời xin lỗi. Nghệ sĩ Quyền Linh,
người từng khẳng định sản phẩm
anh đang giới thiệu có khả năng
điều trị tốt gấp 70 lần so với cur-
cumin bình thường - chức năng
không được ghi trong giấy xác
nhận quảng cáo do Cục An toàn
thực phẩm cấp, cũng bày tỏ sự hối
hận: “Vụ việc quảng cáo vừa qua
là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20
năm làm nghệ thuật… Đây là bài
học để tôi rút kinh nghiệm…”.

Với những lời xin lỗi và thái độ
nhận sai đã phần nào giúp xoa dịu
sự bất bình của dư luận và những
người đã tin tưởng thần tượng của
mình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều

người cho rằng lời xin lỗi liệu có đủ
hay không và đề nghị xử phạt. Anh
Đ.L (30 tuổi) nêu quan điểm:
“Quảng cáo sai sự thật, sai các quy
định về hoạt động quảng cáo
chính là vi phạm, mà hành vi vi
phạm cần được xử lý theo các
quy định pháp luật. Chúng ta yêu
mến các nghệ sĩ, nhưng họ cũng
cần được đối xử như những công
dân khác, sai thì phải phạt chứ
không thể chỉ xin lỗi”.

Xoay quanh câu chuyện này
vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều
và còn tranh cãi dài. Tuy nhiên,
điều đáng mừng ở đây có lẽ là đã
có một vài nghệ sĩ dám ra mặt nhận
lỗi sai của mình và đã dám nói ra
lời xin lỗi, dù có chút muộn màng.
Ngược lại, nhiều nghệ sĩ lại chọn
cách im lặng để sự việc trôi vào
quên lãng, âm thầm xoá bài quảng
cáo. Giá như ai cũng hiểu rằng lời
xin lỗi đúng lúc, đúng việc là thể
hiện bản lĩnh của một người nghệ
sĩ trưởng thành, văn minh và có ý
thức trước công chúng.

Đành rằng, việc nghệ sĩ quảng
cáo không xấu nhưng khi đã trở
thành gương mặt đại diện của
thương hiệu nào đó, các nghệ sỹ
nên đặt tâm huyết và đặt lợi ích của
khách hàng lên trên hết. Các nghệ
sĩ Việt Nam cần phải hết sức cẩn
trọng khi kinh doanh trên niềm tin
và lòng yêu thương của khán giả.
Đừng vì sự hồn nhiên, dễ dãi,
không biết thực hư chất lượng sản
phẩm tới đâu mà quảng cáo bừa
theo nhà sản xuất, sẽ là sự chà đạp
lên lòng tin yêu của khán giả. Lòng
tin ấy, không giá nào mua được,
ngoài sự tỏa sáng, gìn giữ và trau
dồi một đời của người nghệ sỹ… 

LINH CHI

Khi nghệ sỹ 
đánh đổi… lòng tin yêu

Giới nghệ sĩ Việt Nam và câu chuyện quảng cáo hay nói cách khác là kinh
doanh trên niềm tin của khán giả vốn không còn lạ lẫm gì vào thời nay.
Nhiều nghệ sĩ từ gạo cội đến mới nổi đều tích cực tham gia quảng cáo để
kiếm cát xê khủng, nhất là quảng cáo online. Vậy nhưng, Showbiz Việt thời
gian gần đây đang “sôi sục” với việc hàng loạt nghệ sĩ bị phanh phui quảng
cáo sai sự thật và những lời xin lỗi muộn màng.

lHình ảnh NSND Hồng Vân trong quảng cáo sai sự thật.

lLời xin lỗi của các nghệ sĩ.
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Khi người bệnh
trở thành… tội đồ

Một nam sinh ở Bắc Ninh đi
bê cỗ cưới thuê vào 30/4, không
may mắc Covid-19 bị nhiều
người kỳ thị. Nam sinh mắc
Covid-19 có tên T. - học sinh lớp
12A1 Trường THPT Kinh Bắc
(Bắc Ninh), do điều kiện gia đình
khó khăn và muốn có thêm thu
nhập, em nhận lời bê cỗ cưới tại
xã Mão Điền (Thuận Thành) vào
chiều 30/4 với số tiền 230.000
đồng. Hôm sau, xã Mão Điền ghi
nhận nhiều ca mắc Covid-19 , T.
và các bạn lập tức đi khai báo y tế
tại Trạm Y tế xã. T. được đưa đi
cách ly tập trung tại khu cách ly
T36 ở Trung tâm huyện Thuận
Thành ngay trong đêm, lấy mẫu
xét nghiệm và có kết quả dương
tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi mắc Covid-19,
T. bị nhiều người kỳ thị, dùng
những lời lẽ không hay “tấn
công” trên trang facebook cá
nhân. “Lúc đầu em còn đọc trên
facebook nhưng sau thấy nhiều
người nói quá nặng lời, em xóa
facebook và không dám nghe
điện thoại lạ”,  T. chia sẻ với
truyền thông. Tâm lý hoảng sợ,
lo lắng về sự kỳ thị của T. là điều
dễ hiểu. Nhưng ngược lại, sự kỳ
thị với T. nói riêng và những ai
trong hoàn cảnh tương tự khi bất
chợt một ngày mỗi chúng ta đều
có thể là F1, F0 là điều từ trên
trời rơi xuống…

Chị Nguyễn Thị H. (Hoàng
Mai, Hà Nội) là bệnh nhân
Covid-19 số 195 vẫn chưa quên
căn bệnh đến với chị như một tai
nạn không báo trước. Chị là nhân
viên của Công ty Trường Sinh và
làm việc tại căng tin Bệnh viện
Bạch Mai. Từ đầu mùa dịch, chị
H. hiểu rằng dịch bệnh nguy hiểm
thế nào nên luôn luôn chủ động
phòng bệnh cho mình và gia đình.
Chị luôn đeo khẩu trang khi tiếp
xúc với người lạ. Chị H kể, 18
năm làm việc ở đây và trải qua
biết bao mùa dịch, chị chưa khi
nào nhiễm bệnh và có nhiều kinh
nghiệm tự phòng bệnh cá nhân.
Trong mùa dịch, chị vô tình trở
thành bệnh nhân số 195.

Khi có ca đầu tiên ở Công ty
Trường Sinh, chị H. chỉ ở nhà
không tiếp xúc với ai và chờ ngày
xét nghiệm. Khi biết kết quả xét
nghiệm dương tính với Covid-19,
chị được đưa sang Bệnh viện
Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 ở Đông
Anh. Người thân của chị được
đưa đi cách ly tại Bệnh viện
Thanh Nhàn. Những ngày đầu
nằm viện, chị H. vô cùng hoang
mang khi thấy trên mạng người ta
mắng chửi chị. Chị H, không trốn
bệnh viện, không trốn cách ly
nhưng mạng xã hội đồn chị trốn
bệnh viện về nhà bị công an giải
đi rồi làm liên lụy tới hàng xóm.

Chị H. căng thẳng đến nỗi,
đêm nào cũng thức không thể ngủ
nổi. 1, 2h sáng có bệnh nhân mới
vào chị H. lại ào ra xem có ai là
người nhà của mình không. Với
chị đó là những ngày tháng vô
cùng áp lực. Bản thân chị bị bệnh
thì không sao, nhưng sợ nhất là
ảnh hưởng tới người thân. Chị
ngóng chờ tin tức của những ca
F1 tiếp xúc với mình.

Chị H. không có triệu chứng
của bệnh nhưng khi vào viện sử
dụng thuốc kháng virus chị thấy
người mệt hơn, miệng khô hơn,
ăn uống không ngon. Sau 20 ngày
điều trị thuốc chị H. có kết quả
âm tính nhưng trong phòng bệnh
có người tái dương tính. Cứ như
thế, chị H. phải đếm đi đếm lại số
ngày cách ly và ở viện gần 2
tháng mới được về cách ly tại
nhà. Dù đã trải qua 5 lần xét
nghiệm âm tính khi cách ly ở nhà
nhưng chị H. vẫn bị kỳ thị. Có
người còn gọi chị là “con covid”.
Từ bệnh nhân Covid-19, chị hiểu
được mình may mắn khi không
có biến chứng nặng. Chị H. đã
hiến huyết tương để cứu bệnh
nhân nặng.

Theo ThS.BS Đồng Phú
Khiêm, Phó trưởng khoa Cấp cứu,
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung
ương chia sẻ, thực tế hiện nay vẫn
còn tình trạng người bị nhiễm
Covid-19 khi trở về cộng đồng họ
bị kỳ thị. Có những bệnh nhân
tâm sự họ bị mất việc, họ không
thể đi làm, thậm chí trở thành “tội
đồ” mang dịch bệnh về cho làng
xóm, đồng nghiệp. Bác sĩ Khiêm
cho biết, kỳ thị người bệnh chỉ
khiến công tác phòng chống dịch
khó hơn, bởi vì sợ bị kỳ thị nên
những người có yếu tố nguy cơ họ
không chịu khai báo y tế, thậm chí
có dấu hiệu cũng không dám tới
bệnh viện khám. Chưa kể, hiện
nay các bệnh nhân đã điều trị
Covid-19 khỏi đang tích cực hỗ
trợ công tác nghiên cứu điều trị
bệnh nhân Covid-19 nặng hơn.
Họ sẵn sàng hiến huyết tương để
cứu người khác, mặc cho những
kì thị bất nhẫn bủa vây.

Sợ tới mức thả tiền 
xuống đất khi… đổ xăng

Tại khu cách ly, Bệnh viện
Tâm thần Hà Nội, Huyền, 21
tuổi, không hợp tác điều trị.
Huyền lớn lên ở miền quê trung

du miền núi, xuống Hà Nội làm
nhân viên quán karaoke một thời
gian. Khoảng hai tháng nay, cô
gái thường xuyên lo lắng, căng
thẳng do ảnh hưởng từ Covid-19
tác động đến việc làm, thu nhập.
Dịch bệnh bùng phát trở lại vào
cuối tháng 4, Huyền xuất hiện lo
lắng nhiều hơn. Lo nguy hiểm
của công việc mình làm có khả
năng cao bị nhiễm nCoV, cô mất
ăn, mất ngủ, lúc nào cũng lo sợ bị
đưa đi cách ly. Và rồi một người
bạn rủ rê dùng chất kích thích cho
đỡ buồn, Huyền làm theo để giải
tỏa tâm lý.

Thế nhưng, không lâu sau,
trong đầu cô gái bắt đầu xuất hiện
các triệu chứng lạ. Huyền thường
xuyên nghe có tiếng người nói
trong đầu, lúc nào cũng cảm giác
có người hại mình, đuổi theo,
đánh đập, bắt cóc. Tâm lý cô ngày
càng hoảng loạn, vệ sinh cá nhân
kém dần. Khi nơi làm việc bị
đóng cửa, cô mất việc, tình trạng
bệnh ngày một nặng lên, sau đó
cô đi lang thang.

Cơ quan chức năng phát hiện,
đưa Huyền vào khu cách ly của
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội điều
trị cuối tháng 4/2021 vì là đối
tượng không rõ tiền sử dịch tễ
liên quan đến Covid-19. Bác sĩ
Phạm Thế Văn, người trực tiếp
điều trị, cho biết bệnh của Huyền
có nhiều nguyên nhân, một phần
do lo lắng, căng thẳng, liên quan
đến Covid-19 cùng với việc
dùng chất kích thích, dẫn tới
khởi phát bệnh.

Có thể nói, lo lắng đến hoảng
loạn và phân biệt đối xử hoặc kỳ
thị trong cộng đồng là điều đã và
đang xảy ra. Thậm chí có người
sợ Covid đến nỗi nhìn ai cũng đều
là F0, F1, tới nỗi đi mua xăng
cũng bỏ tiền xuống đất chứ không
đưa trực tiếp…

Bác sỹ Ngô Đức Hùng, người
4 lần ở nơi tuyến đầu chống dịch

chia sẻ về sự kì thị trên trang cá
nhân và trong cuốn Nhật ký
Covid của mình. Còn nhớ những
cuộc truy tìm F0, cuộc săn lùng
phù thủy với những búa rìu dư
luận, những cay nghiệt của cộng
đồng mạng đổ xuống đầu các F0
từ đợt dịch đầu tiên đến nay, gây
nên một tâm lý hoảng loạn, sợ sệt
và giấu giếm thông tin, dẫn đến
khó khăn cho công tác chống
dịch. Đó còn là thái độ phân biệt
đối xử cực đoan với những người
mắc bệnh và những người liên
quan, đặc biệt là sự kỳ thị dành
cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia
chống dịch. Có bác nông dân phải
vào bệnh viện điều trị, ngày ngày
ủ dột lo đôi lợn ở nhà chết đói vì
hàng xóm bốn bên không ai sang
giúp đỡ vì sợ nhiễm bệnh.

Bác sỹ Ngô Hùng cũng rơi
vào trạng thái bị xa lánh ở khu
chung cư từ lúc bùng dịch.
Những câu chuyện xót xa về
đồng nghiệp của anh bị vu khống
trên mạng nội bộ khu dân cư,
những người mắc bệnh bị truy vết
và đấu tố trên các mạng thông tin,
cho thấy sự “ác ý hồn nhiên” của
dư luận và độ nguy hiểm của việc
kỳ thị bệnh nhân. “Triệu chứng
của họ có thể không có gì, nhưng
nỗi sợ mơ hồ về sự kỳ thị, nỗi sợ
khi mình trở thành nguồn lây
nhiễm cho người khác mới nặng
nề trong mỗi người”. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
khẳng định rằng, người bị mắc
Covid-19 không có nghĩa là họ đã
làm gì sai. Bởi vậy, đừng phân
biệt đối xử với những người mắc
bệnh này. “Bị mắc Covid-19
không có nghĩa là người đó bị hạ
thấp giá trị hơn bất kỳ ai khác”,
WHO nhấn mạnh. Điều quan
trọng hơn là hãy cùng giúp nhau
và giúp ngăn chặn sự lây lan của
Covid-19 bằng cách tuân thủ
những lời khuyên từ WHO và Bộ
Y tế mà điển hình là thông điệp

5K: Khẩu trang - Khử khuẩn -
Không tụ tập đông người - Khai
báo y tế - Khoảng cách.

Và trong đại dịch này ai cũng
có rủi ro trở thành F nào đó. Mắc
bệnh rồi có thể chữa lành, nhưng
những ám ảnh về sự ghẻ lạnh, sự
bỏ rơi của hàng xóm láng giềng
sẽ còn đó. Bởi thế, chỉ có tình yêu
thương, sự sẻ chia của đồng loại
chứ không phải sự ghẻ lạnh, kỳ
thị mới giúp cho tất cả chúng ta,
cho cộng đồng vượt qua nạn
dịch này… PHƯƠNG UYÊN

Nỗi ám ảnh 
MANG TÊN… 
“CON COVID”

Bị đàm tiếu trên mạng xã hội khi
mắc bệnh. Bị xa lánh khi điều trị
về nhà, mang tiếng là người mang
họa về cho làng xóm… Đó là
những điều bất khả kháng mà hầu
như nhiều bệnh nhân Covid-19 đã
phải đối mặt và phải vượt qua.
Những ngày này, sự kì thị, sự lo
lắng thái quá đến phát bệnh là
chuyện không có hồi kết…

Kỳ thị bệnh nhân 
Covid-19 có thể bị phạt

đến 5 năm tù
Pháp luật nghiêm cấm lợi

dụng tình trạng dịch bệnh để
lấy thông tin cá nhân nhằm
bôi nhọ danh dự, nhân phẩm
trên các phương tiện thông tin
đại chúng, mạng xã hội. Tùy
vào hành vi, mục đích hành vi
cụ thể có thể xử phạt hành
chính hoặc khởi tố hình sự về
các tội làm nhục người khác,
vu khống…

Theo quy định tại điểm a
khoản 1 Điều 5 Nghị định
167/2013/NĐ-CP: “Phạt cảnh
cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 -
300.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau đây: Có cử
chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích,
trêu ghẹo, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm của người khác”.

Ngoài ra, nếu hành vi này
nghiêm trọng, đủ dấu hiệu cấu
thành tội phạm thì sẽ bị xử lý
hình sự theo Điều 155 Bộ luật
Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung
2017 về tội làm nhục người
khác, có thể bị phạt tù lên đến
5 năm. Để phòng chống dịch
Covid-19 giúp cho bản thân,
gia đình và cộng đồng, điều
quan trọng nhất đối với mỗi
chúng ta là không được sợ hãi
và cần tìm hiểu thông tinh
đúng về dịch bệnh.

lLấy cảm hứng từ các sự kiện gần đây, họa sĩ người Thụy Điển gốc Hàn Lisa Wool-Rim Sjöblom đã cố
gắng truyền tải sự miệt thị mà người châu Á phải đối mặt ngày càng nhiều trong đại dịch toàn cầu Covid-
19 bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt: truyện tranh. (Ảnh minh họa).



Theo hồ sơ vụ án, Trần
Minh Tý có lý lịch bất
hảo. Năm 2008, Tý bị

Công an thị trấn Khe Sanh
(huyện Hướng Hóa) xử phạt vi
phạm hành chính số tiền
1.000.000 đồng về hành vi
“Trộm cắp tài sản”. Vài tháng
sau, Tý bị TAND tỉnh Quảng
Trị xử phạt 6 tháng tù về tội
“Trộm cắp tài sản”. 

Chưa dừng lại ở đó, cuối
tháng 5/2011, Tý tiếp tục hầu
tòa, nhận 12 tháng tù về tội
“Trộm cắp tài sản”. Vài năm
sau, Tý tiếp tục vướng lao lý, bị
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

tuyên phạt 18 tháng tù về tội
“Đánh bạc”. Những tưởng sau
rất nhiều lần vào tù, ra tội trên,
Tý sẽ hướng về nẻo thiện. Tuy
nhiên, Tý lại phạm tội tày trời
khi cướp đi tính mạng của
người khác. Lần này, Tý phải
trả giá đắt cho hành vi của
mình. Hối hận thì cũng đã
muộn, nỗi đau Tý gây ra cho
gia đình bị hại không gì có thể
bù đắp được.

Hồ sơ vụ án thể hiện,
khoảng 13 giờ 30 phút ngày
13/12/2020, Trần Minh Tý đến
nhà bà Nguyễn Thị Sở (thuộc
thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân,

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng
Trị) tìm anh Đỗ Ngọc Quân
(con bà Sở). Đến nơi, Tý thấy
anh Quân đang ngồi chơi cùng
anh Trần Thanh Tâm. Vừa nhìn
thấy Tý, anh Tâm liền đến chửi
và tát vào mặt Tý. Bởi lúc sáng,
anh Tâm và Tý nảy sinh mâu
thuẫn liên quan tới việc Tý vay
anh Tâm 100.000 đồng.

Bị đánh, Tý dùng tay trái
lấy cái kéo trong túi quần ra
đâm nhiều lần theo hướng từ
trái qua phải, từ phải qua trái
về phía anh Tâm nhưng không
trúng. Anh Quân đứng gần đó
nhìn thấy sự việc liền đến can

ngăn. Bà Sở đang giặt áo quần
trong nhà nghe thấy ồn ào
cũng chạy đến đẩy Tý ra phía
ngoài sân, đồng thời kéo cánh
cửa sắt trước hiên nhà lại
không để Tý và anh Tâm  đánh
nhau nữa.

Khi bị đẩy ra đứng ở sân
nhà bà Sở, Tý thấy anh Tâm đi
vào phía nhà bếp lấy dao rồi
quay lại đưa dao lên cao và
chửi: “Đm mi thách tau à”. Sau
đó, anh Tâm lao đến chém Tý.
Lúc này, sẵn cái kéo trên tay
nên Tý chủ động đánh lại. Quá
trình ẩu đả, Tý bị anh Tâm
chém một nhát trúng vai. Bị

chém, Tý cũng cầm kéo đâm
một nhát trúng vào ngực bên
phải của anh Tâm. 

Khi bị Tý đâm trúng, con
dao trên tay anh Tâm rơi xuống
đất. Do đó, cả hai dừng lại
không đánh nhau nữa. Thấy
vậy, anh Quân đi ra vườn cầm
một thanh gỗ đe dọa Tý. Tý đi
thụt lùi ra đường, rẽ vào rẫy cà
phê ngồi và vứt cái kéo tại đây.
Còn anh Tâm thì quay người đi
vào, gục xuống, nằm ngửa ra
sân nhà bà Sở. Thấy vậy, anh
Quân liền gọi bà Sở để tìm
người giúp đỡ. Lúc này bà Sở
hô hoán tìm người đưa anh
Tâm đi bệnh viện. Tuy nhiên,
do vết thương quá nặng, anh
Tâm đã tử vong trên đường đi.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Tý
thành khẩn khai nhận hành vi
phạm tội của mình. Kết thúc
phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh
Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Tý
12 năm tù về tội “Giết người”.
Bởi theo HĐXX, hành vi của bị
cáo không những đã xâm hại đến
tính mạng của người khác mà
còn ảnh hưởng xấu đến tình hình
an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong vụ án này, bị cáo là
người đã có 1 tiền án, nhân thân
từng nhiều lần bị Tòa án xét xử
nhưng không lấy đó làm bài
học cho bản thân mà còn tiếp
tục phạm tội, cần phải xử phạt
bị cáo mức án nghiêm khắc
nhằm tác dụng răn đe, giáo dục
và phòng ngừa chung. Tuy
nhiên, trong vụ án này bị hại
cũng có một phần lỗi, mặc dù
đã được can ngăn nhưng vẫn
vào lấy dao để tấn công bị cáo
trước, nên bị cáo được hưởng
tình tiết giảm nhẹ theo quy định
của pháp luật. Ngoài ra, do bị
cáo thành khẩn khai báo, đã tác
động gia đình bồi thường cho
gia đình bị hại số tiền 10 triệu
đồng… nên Tòa tuyên phạt bị
cáo mức án nêu trên.

NGỌC DIỆP

Đánh công an, 2 anh
em bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang)

đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn
Hoàng (SN 1990) và Nguyễn Văn Hiến
(SN 1989), cùng ở xã Hoàng An, huyện
Hiệp Hòa về tội “Chống người thi hành
công vụ”.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 29/5,
Tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An
phát hiện N.V.H. (SN 2004, con trai của
Hoàng) đang thả diều ở cánh đồng làng.
Khi đó, H. không đeo khẩu trang. Do
đó, Tổ tuần tra đã yêu cầu H. kéo diều
xuống, đưa về trụ sở để làm việc.

Thấy vậy, Nguyễn Văn Hoàng từ
dưới đồng đi lên. Trên tay Hoàng là một
đoạn tre. Sau đó, Hoàng đã đuổi đánh
chiến sĩ Nguyễn Đình Long, công an
viên xã Hoàng An.

Ngoài Hoàng còn có anh trai là
Nguyễn Văn Hiến cũng cầm một con
dao đuổi chém chiến sĩ Long. Hoàng và
Hiến sau đó còn thách thức, đe dọa Tổ
công tác để lấy lại chiếc diều của H. bị
cán bộ thu.

Lực lượng chức năng sau đó đã
khống chế, đưa anh em Hiến về trụ sở.

H.MÂY

Ba Giám đốc công ty bị
bắt giam vì mua bán
hóa đơn 

Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,

thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh
bắt tạm giam đối với 3 giám đốc công
ty vì liên quan đến việc mua bán trái
phép hóa đơn. Họ gồm: Nguyễn Đức
Hậu (Giám đốc Công ty TNHH MTV
Thương mại Linh Nhung), Nguyễn Đô
Thành (Giám đốc Công ty TNHH Hà
Trường Thành) và Dương Quốc Trung
(Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh
thương mại Mạnh Trường).

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng
thời gian từ năm 2016 đến hết năm
2020, Nguyễn Đức Hậu đã mua trái
phép tổng số 93 hoá đơn giá trị gia tăng
khống của 10 doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình và Nam Định với tổng
giá trị hàng hoá dịch vụ trước thuế là
trên 230 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục

điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo
quy định của pháp luật. H.M

Bị phát hiện tàng trữ
ma túy sau hành vi “ăn
vạ” chủ nhà

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo
Phạm Thùy Linh (SN 1987, ở Gia

Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tàng trữ
trái phép chất ma túy”. 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa
tháng 5/2020, Linh đến nhà anh Đào
Quốc Hải (SN 1965, ở quận Tây Hồ,
Hà Nội) thuê phòng trọ với giá 3 triệu
đồng/tháng, đặt cọc trước 500.000
đồng. Sau khi thuê phòng, Linh chuyển
đồ đạc cá nhân của mình vào ở, trong
đó có 1 valy màu xanh vào. Tuy nhiên,
Linh chỉ ngủ 2 đêm tại phòng trọ, sau
đó về nhà ở xã Dương Xá (huyện Gia
Lâm) hoặc đi lang thang các nơi.

Chiều 15/5/2020, Linh đến phòng
trọ trên. Do không có chìa khóa vào
phòng, Linh thuê người phá khóa. Sau
đó, Linh bị chủ nhà yêu cầu dọn dẹp đồ
đạc và ra ngoài vì không cho Linh thuê
phòng nữa. Do đó, Linh mang valy ra,
để ở cửa phòng khách nhà anh Hải, còn
bản thân vào nằm trên phản tại phòng

khách nhà anh Hải. Thấy vậy, anh Hải
tiếp tục đuổi Linh nhưng không được.
Thấy Linh có biểu hiện không bình
thường, anh Hải đã gọi điện trình báo
Công an phường Tứ Liên.

Theo cáo trạng, do Linh không xuất
trình được giấy tờ tùy thân nên Tổ công
tác đã đưa Linh cùng toàn bộ tài sản
Linh mang theo là chiếc valy màu xanh
về trụ sở công an làm việc. Tại đây, lực
lượng chức năng đã kiểm tra valy của
Linh, thấy ngoài đồ đạc cá nhân còn có
nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng.
Theo kết luận giám định, các chất tinh
thể màu trắng có tổng khối lượng
12,402 gam là ma túy loại Ketamine. 

Với hành vi nêu trên, Linh bị
HĐXX TAND quận Tây Hồ xử phạt 7
năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất
ma túy”. Bởi theo HĐXX, hành vi của
bị cáo đã xâm phạm đến những quy
định của Nhà nước về quản lý các chất
ma túy, gây mất trật tự trị an, làm gia
tăng tệ nạn và các tội phạm về ma túy,
gây ảnh hưởng đến sự phát triển lành
mạnh của con người, hủy hoại sức
khỏe, giảm khả năng lao động… Sau
phiên tòa trên, Linh kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt nhưng không được cấp
phúc thẩm chấp nhận. 

VÂN THANH
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IN TứCT

TAND tỉnh Quảng
Trị vừa đưa bị cáo
Trần Minh Tý (SN
1992, ở xã Hướng
Tân, huyện Hướng
Hóa, tỉnh Quảng
Trị) ra xét xử về tội
“Giết người”. Bị hại
trong vụ án là anh
Trần Thanh Tâm
(SN 1986). Chỉ vì
mâu thuẫn nhỏ
nhặt, cả hai đã
dùng dao, kéo xông
vào đánh nhau
khiến người mất
mạng, kẻ đi tù.

l Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Tâm.

Sau màn đấu dao kéo,
người mất mạng, kẻ đi tù
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Bắt giữ đối tượng sử dụng 
sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 
hơn 30 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị

Hà (SN 1989, ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên)
về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế
Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hà có hành vi sử dụng 4
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất thuộc
khu dân cư mới thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi) để thực hiện
thủ tục chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Hưng Yên xác định Vũ Thị Hà đã sử dụng 31 giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất giả của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên, Hà Nam và thành phố Hải Phòng để chuyển nhượng
quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân
rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 34 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các bị
hại có liên quan và củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy
định của pháp luật. N.D

Giáo viên mầm non đánh trẻ 
dẫn đến tử vong bị phạt 
15 năm tù

TAND Vĩnh Long đã đưa bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu
(SN 1994, là giáo viên mầm non) ra xét xử về tội “Giết

người”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt nữ bị cáo 15
năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Nạn nhân trong vụ án
là bé T.H.L (2 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2020, Giàu thuê một căn
nhà trên đường 8/3 (phường 5, TP Vĩnh Long) để ở và mở
điểm giữ trẻ. Dù không được cấp phép nhưng Giàu vẫn
nhận chăm sóc cho 7 trẻ có độ tuổi từ 11 tháng đến 42 tháng
tuổi, trong đó có bé T.H.L.

Đầu giờ chiều ngày 13/11/2020, Giàu đút cơm cho cháu
L. ăn. Quá trình ăn uống, cháu L. ngậm cơm và ăn chậm
khiến Giàu bực tức. Người phụ nữ này sau đó đã có hành
vi dùng tay đánh mạnh liên tiếp hai cái vào lưng cháu L.  

Sau khi bị đánh, cháu L. có biểu hiện suy yếu, bụng trương
cứng không thể tiếp tục ăn và bị ói. Cháu L. bước đi thì bị
vấp ngã úp mặt xuống nền gạch men. Thấy vậy, Giàu đã gọi
điện cho gia đình bé đến đón cháu về. Tuy nhiên, Giàu không
nói lại chuyện bé L. bị Giàu đánh trước đó. 

Về phía gia đình bé L., sau khi đưa con về, họ thấy bé
không bình thường nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy
nhiên, sau đó cháu L. đã tử vong. Với hành vi nêu trên, Giàu
bị truy tố, đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 15 năm tù về
tội “Giết người”. V.T

Con rể sát hại cha nuôi của vợ

TAND TP HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyến (ở TP
HCM) ra xét xử và tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết

người”. Nạn nhân là ông S. (bố nuôi của vợ bị cáo Tuyến).
Theo hồ sơ, vợ chồng ông S. là bố mẹ nuôi của vợ

Tuyến. Tuy nhiên, vợ ông S. lại nghi ngờ chồng có mối
quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với con gái nuôi. Do
đó, tháng 3/2020, vợ ông S. đã nói chuyện với Tuyến.

Chiều 28/5/2020, vợ ông S. gọi điện cho Tuyến và dẫn
con rể nuôi đến một khách sạn mà bà nhìn thấy chồng cùng
con gái nuôi từ trong đó đi ra. Tuyến dùng điện thoại chụp
hình khách sạn rồi đi về.

Sau đó, Tuyến dùng tấm ảnh trên để “tra khảo” vợ. Bị
chồng nghi ngờ, chất vấn, vợ Tuyến khẳng định không có
quan hệ tình cảm với cha nuôi. Về việc vào khách sạn với
ông S., người phụ nữ này nói vào đó để nói chuyện về nội
dung tin nhắn giữa ba mẹ nuôi. Cũng trong chiều hôm đó,
vợ chồng Tuyến hẹn ông S. ra một quán cà phê trên đường
Song Hành, quận 12 để nói chuyện. Tại đây, ông S. và vợ
Tuyến đều không thừa nhận mối quan hệ nam nữ nên Tuyến
hẹn hôm sau đến nhà có cả vợ ông S. để làm rõ chuyện.

Sáng 29/5/2020, Tuyến chở vợ qua nhà ông S. Khi đi,
Tuyến mang theo một con dao. Đến nơi, Tuyến thấy ông S.
đang ở trong bếp nên đi đến hỏi về mối quan hệ giữa ông
S. với vợ mình. Bị ông S. xúc phạm, Tuyến đã lấy dao đâm
nhiều nhát vào ngực, bụng cha nuôi của vợ. Hậu quả, ông
S. tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, ông S. chết do
mất máu cấp không phục hồi. H.M

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19
giờ 30 phút ngày 31/10/2020,
Công an phường Đội Cấn (quận
Ba Đình) nhận được tin báo từ
nhân viên bán hàng của 2 cửa
hàng Vinmart ở phố Đội Cấn.
Theo tin báo, họ nghi nghờ
khách hàng Nguyễn Thị Hồng
Loan đã sử dụng tiền giả để
mua hàng. Công an phường Đội
Cấn đã yêu cầu đối tượng cùng
những người có liên quan về trụ
sở để làm việc. Cơ quan chức
năng cũng thu giữ 2 tờ tiền
mệnh giá 500.000 đồng Loan
mang tới cửa hàng. Theo kết
luận giám định, 2 tờ tiền trên là
tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn
Thị Hồng Loan khai khoảng 23
giờ ngày 21/10/2020, Loan được
một đối tượng nam giới thuê trọ
gần khu vực ngõ 294 Kim Mã
(Ba Đình) đưa số tiền giả
2.000.000 đồng (gồm 4 tờ mệnh
giá 500.000 đồng) để thuê lưu
hành. Hai bên thỏa thuận nếu
Loan lưu hành được 1 tờ 500.000
đồng tiền giả thì phải trả cho anh
ta 200.000 đồng tiền thật. Loan
đồng ý, sau đó đã lưu hành trót
lọt 2 tờ tiền giả mệnh giá 500.000
đồng tại 2 cửa hàng Vinmart trên
địa bàn TP Hà Nội.  Ngày
31/10/2020, khi đang lưu hành 2
tờ tiền giả còn lại, Loan bị phát
hiện bắt giữ.

Căn cứ lời khai của Loan, cơ
quan công an đã rà soát trên địa
bàn, phát hiện đối tượng Toàn

đang trọ ở ngõ 103 Kim Mã là
người có đặc điểm giống đối
tượng đã đưa tiền giả cho Loan
lưu hành. Cơ quan công an đã
triệu tập Toàn để làm rõ về hành
vi có liên quan.

Tại cơ quan công an, Toàn
khai, khoảng tháng 4/2020,
Toàn có quen biết đối tượng
Nguyễn Mạnh Hùng (thuê nhà
ở khu vực đình Tân Khai, Vĩnh
Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).
Khi đến chỗ của Hùng chơi,
Toàn thấy Hùng đang làm tiền
giả mệnh giá 500.000 đồng.
Toàn hỏi thì Hùng nói làm tiền
giả để tiêu thụ.

Đến tháng 8/2020, Toàn hỏi
mua của Hùng 4,5 triệu đồng
tiền giả mệnh giá 500.000 đồng
với giá 500.000 đồng. Theo
thỏa thuận, Hùng đã đưa tiền
giả này cho Toàn tại bến xe
Kim Mã cùng 1 máy in để nhờ
Toàn mang về nơi ở cất giấu.
Trong thời gian đi làm công
trình, Toàn cầm theo số tiền
giả này, bị ướt hỏng 5 tờ nên
vứt đi. 4 tờ còn lại, Toàn đưa
cho Loan lưu hành.

Ngày 21/1/2021, Cơ quan
An ninh điều tra - Công an TP
Hà Nội phối hợp với Công an
phường Vĩnh Hưng (quận
Hoàng Mai) đến nơi ở của
Nguyễn Mạnh Hùng, gửi giấy
mời đến làm việc về nội dung
có liên quan trong vụ án. Khi
thấy lực lượng công an, Hùng
có biểu hiện trốn tránh và bỏ

chạy. Tổ công tác đã đưa Hùng
về trụ sở Công an phường Vĩnh
Tuy kiểm tra, thu giữ trong ví
của Hùng 18 tờ tiền giả mệnh
giá 500.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Hùng
khai khoảng tháng 3/2020,
Hùng nhặt được 1 túi nilon bên
trong có 19 tờ tiền mệnh giá
500.000 đồng tại khu vực
đường Vĩnh Hưng. Hùng biết là
tiền giả vì thấy chất lượng tờ
tiền kém và có nhiều tờ trùng số
sê ri. Hùng đã lưu hành được 1
tờ tiền giả tại TP HCM, số còn
lại thì bị thu giữ. Hùng cũng
thừa nhận có quen biết với Điêu
Văn Toàn nhưng không làm tiền
giả, không bán tiền giả cho
Toàn và không gửi Toàn máy in.

Cơ quan An ninh điều tra đã
tiến hành đối chất giữa Hùng và
Toàn. Kết quả Hùng và Toàn
vẫn giữ nguyên những nội dung
như đã khai. Do đó, chưa đủ cơ
sở để buộc Nguyễn Mạnh Hùng
phải chịu trách nhiệm về số tiền
giả 1.000.000 đồng thu giữ của
Nguyễn Thị Hồng Loan.

Bị đưa ra tòa xét xử, các bị
cáo thành khẩn khai nhận hành
vi phạm tội của mình. Họ cũng
không tranh luận hay nói lời gì
sau cùng. Kết thúc phiên tòa,
HĐXX TAND TP Hà Nội đã
tuyên phạt các bị cáo mức án
nêu trên để nhằm răn đe, giáo
dục và phòng ngừa chung.

NGỌC DIỆP

Nhận 7 năm tù 
sau khi “nhặt” được 

túi tiền toàn mệnh giá
500.000 đồng

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, ở quận Hoàng
Mai, Hà Nội), Điêu Văn Toàn (SN 1976, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thị
Hồng Loan (SN 1971, ở quận Ba Đình) ra xét xử về tội “Lưu hành tiền giả”. Sau
khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hùng 7 năm tù, Toàn 4 năm
tù và Loan 3 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

lCác bị cáo tại tòa.
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Vải thiều… online
Mùa vụ vải năm 2021, toàn

tỉnh Bắc Giang có 28.100ha
trồng vải thiều, sản lượng ước đạt
180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so
với năm trước và thời gian thu
hoạch đã bắt đầu.

Theo đánh giá thì năm nay, việc
tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang rất
tốt, với sản lượng và chất lượng quả
đều đạt hơn năm ngoái. Như giá vải
thiều bình quân đầu vụ hiện dao
động từ 20.000 - 32.000 đồng/kg,
đây cũng là mức giá cao nhất trong
những năm gần đây.

Để việc tiêu thụ, thông thương
diễn ra thuận lợi, ngay từ tháng 5,
tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch sản
xuất vải thiều an toàn trong mùa
dịch Covid-19 với những kịch bản
chi tiết. 

Sở Công Thương Bắc Giang
cũng đã phối hợp với Bộ Thông tin
và Truyền thông, Bộ Công Thương
để mang vải thiều lên các nền tảng
online, có thể kể đến là các trang
thương mại điện tử và các trang
mạng xã hội khác. Bắc Giang cũng
chủ động phối hợp, liên kết với các
trung tâm thương mại, siêu thị, đại
lý trên toàn quốc để tìm đầu ra cho
vải thiều. Cũng trong dịp này,
Lazada  triển khai hợp tác cùng 2
đối tác bán lẻ lớn là VinMartvà
FoodMap để mở bán vải thiều Bắc
Giang trên sàn từ ngày 8/6/2021.
Đây được xem là hoạt động đồng
hành thiết thực của Lazada để cùng
các doanh nghiệp, các hợp tác xã và
nông dân tại Bắc Giang phát triển
kinh doanh, cùng nhau vượt qua
giai đoan dịch bệnh khó khăn này.

Kể từ ngày 8/6 đến hết tháng
7/2021, vải thiều Bắc Giang sẽ
chính thức lên sàn Lazada thông

qua 2 gian hàng chính hãng của
VinMart và FoodMap, ưu đãi phí
vận chuyển và giao hàng nhanh
trong 4 giờ. Toàn bộ nguồn hàng sẽ
được thu mua, bảo quản, đóng gói
theo quy trình nghiêm ngặt tại kho
hàng của VinMart và FoodMap, để
đảm bảo tối đa hương vị tươi ngon
của loại trái cây đặc sản này.

Sự hợp tác giữa Lazada và 2 đối
tác bán lẻ uy tín như Vinmart và
Foodmap sẽ tạo cơ hội cho người
tiêu dùng Việt có thể tìm mua và
thưởng thức các loại nông sản, thực
phẩm tươi sống một cách tiện lợi,
dễ dàng. Chỉ cần vài cú click chuột,
các sản phẩm tươi ngon nhất sẽ
được chuyển tới tay khách hàng
một cách nhanh chóng, với mức giá
ưu đãi và chất lượng đảm bảo. 

Trung tâm Tình nguyện quốc
gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh) phối hợp các đơn vị phát
động Chiến dịch tình nguyện
“Đồng hành online - bán vải Bắc
Giang”. Chị Đỗ Thị Kim Hoa -
Giám đốc Trung tâm Tình nguyện
Quốc gia cho biết: “Vải thiều Lục
Ngạn Bắc Giang đã đến mùa chín
rộ, nhưng những khó khăn trong
giao thương do dịch Covid-19
khiến nông dân gặp nhiều khó
khăn. Chiến dịch kêu gọi thanh
niên, sinh viên và người dân tham
gia làm tình nguyện viên bán vải
online hỗ trợ nông dân Bắc Giang
đẩy mạnh bán vải. Qua đó, đưa
những trái vải thiều đến tận tay
khách hàng”.

Cụ thể, để gây quỹ “San sẻ yêu
thương chung tay vượt qua đại
dịch”, Trung tâm Tình nguyện
Quốc gia và mạng lưới cựu học
sinh, sinh viên Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân, Nền tảng bán

hàng cộng tác viên Cuccu.vn, Đảng
ủy, UBND huyện Lục Ngạn và
Hợp tác xã Hồng Xuân - Lục Ngạn
- Bắc Giang đã phát động Chiến
dịch tình nguyện “Đồng hành on-
line - bán vải Bắc Giang” với mục
tiêu hỗ trợ bà con nông dân Bắc
Giang tiêu thụ 100 tấn vải trong
tháng 6 tới đây.

Chiến dịch kêu gọi toàn thể
cộng đồng, đặc biệt là thanh niên và
sinh viên đăng ký làm tình nguyện
viên bán vải online nhằm hỗ trợ
nông dân tỉnh Bắc Giang trong bối
cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Với mỗi đơn hàng thành công,
tình nguyện viên sẽ được thưởng từ
7-12% tùy vào sản lượng hàng bán
được. Toàn bộ số thưởng này sẽ
được đóng góp vào chương trình
“San sẻ yêu thương, chung tay vượt
qua đại dịch” nhằm hỗ trợ công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại
tỉnh Bắc Giang. Khi đạt các mốc
đơn hàng thành công nhất định, tình
nguyện viên còn được trao tặng
chứng nhận của Trung tâm Tình
nguyện Quốc gia. 

Người mua có thể thanh toán
trực tuyến trên link của tình nguyện
viên, đặc biệt khi thanh toán bằng
thẻ VISA sẽ được giảm 30 nghìn
đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể
thanh toán khi nhận hàng. Ban Tổ
chức khuyến khích khách hàng
thanh toán online để giảm tiếp xúc
mùa dịch. Đồng hành cùng chiến
dịch có nền tảng bán hàng
Cuccu.vn, Huyện ủy và UBND
huyện Lục Ngạn, hợp tác xã Hồng
Anh (Lục Ngạn, Bắc Giang).

Đại diện Trung tâm Tình
nguyện Quốc gia cho biết, chiến
dịch hướng tới mục tiêu tiêu thụ
khoảng 100 tấn vải trong tháng

6/2021; góp phần cụ thể chung tay
ủng hộ Quỹ “San sẻ yêu thương,
chung tay vượt qua đại dịch” của
Trung ương Đoàn.

Niềm vui thiện nguyện
Những ngày tháng 6 ngày, tại

Hà Nội đã xuất hiện một số điểm
chung tay tiêu thụ vải Bắc Giang
như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10
Nguyễn Trãi (Đại học Kiến trúc),
75 Đại Cồ Việt… Những xe vải
thiều được nhóm tình nguyện bán
tại Hà Nội, toàn bộ số tiền sẽ được
chuyển về cho người nông dân tại
Bắc Giang.

Chị Nghiêm Thị Thanh Thủy
(quê ở Bắc Giang), Trưởng nhóm
thiện nguyện cho biết, nhóm tình
nguyện toàn bộ tự phát, từ hội đồng
hương Bắc Giang, vì không về quê
chống dịch được cùng mọi người
nên giúp bà con quê hương tiêu thụ
vải thiều.

Việc thu mua, vận chuyển vải
được thực hiện theo đúng quy định
chống dịch Covid-19. Xe vận
chuyển nông sản được phun khử
khuẩn chặt chẽ theo quy định để
bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng
và phòng, chống dịch. Mỗi túi vải
nặng 10kg, được bán với giá
200.000 đồng.

Ngày 7/6/2021, người dân Hà
Nội đi ngang qua địa chỉ 188 Đội
Cấn (Hà Nội) vô cùng bất ngờ khi
nhận được những chùm vải miễn
phí. Để ủng hộ bà con Bắc Giang
vượt qua mùa dịch, chị Nguyễn
Hoài Anh (Ba Đình, Hà Nội) đã
mua 2 tấn vải thiều từ vườn, vận
chuyển về Thủ đô và tặng lại
miễn phí cho mọi người cùng
thưởng thức.

Chia sẻ với truyền thông, chị
Hoài Anh cho biết mình làm điều
này vì muốn san sẻ phần nào khó
khăn với bà con vùng dịch. 2 tấn
vải không phải nhiều nhặn gì, nên
chị quyết định đem tặng thay vì bán
để tiết kiệm thời gian, đồng thời lan
tỏa năng lượng tích cực đến mọi

người. “Mời bạn bè, tất cả mọi
người ai ở gần qua lấy cho mình
hoan hỉ nhé ạ. Không phải câu nệ
ngại ngần gì hết vì vải đến được tay
người muốn ăn đã là một niềm vui
rất lớn cho mình rồi”, chị viết trên
trang cá nhân.

Chỉ chưa đầy một buổi sáng, 2
tấn vải đã được tiêu thụ sạch trong
sự ngỡ ngàng của mọi người.
Người dân vui vẻ tới lấy những
chùm vải được chia thành nhiều túi
nhỏ, ai cũng đeo khẩu trang và di
chuyển nhanh chóng để đảm bảo
công tác phòng dịch. Không chỉ
phát vải tặng mọi người, chị còn
dành tặng vải cho các khu cách ly
tập trung, Bệnh viện Phụ sản Trung
ương và các đình, chùa, miếu trong
khu vực Ba Đình.

Một sự bất ngờ với chị Hoài
Anh, sau 2 ngày kêu gọi, nhiều bạn
bè của chị Hoài Anh cũng tham gia
mua thêm 10 tấn vải hưởng ứng
chương trình từ thiện này. 5h30 xe
tải chở vải đến, các thành viên trong
gia đình chị đều xúm vào giúp đỡ,
mỗi người một chân, một tay.

Chị Hoài Anh cũng cảm thấy
rất vui khi nhiều người quen của chị
đã mua thêm 10 tấn vải cho bà con
nông dân Bắc Giang. Vì được nhận
vải miễn phí, nhiều người dân ngỏ
ý muốn gửi tiền để bù chi phí. Chị
Hoài Anh không nhận mà hướng
dẫn mọi người nên ủng hộ vào Quỹ
vắc xin phòng Covid-19.

… Hành động đầy ý nghĩa của
những người thiện nguyện nhanh
chóng được chia sẻ hàng loạt trên
mạng xã hội. Ai nấy đều bày tỏ sự
cảm phục trước tấm lòng của
những người thiện nguyện. Hơn ai
hết, những tổ chức, cá nhân  chung
tay tiêu thụ vải thiều, giúp đỡ người
dân Bắc Giang vượt khó đều hiểu
triết lý: “Ba chiếc chìa khóa dẫn tới
cuộc sống mãn nguyện: Quan tâm
tới người khác, dám làm vì người
khác, chia sẻ cùng người khác”. 

BẢO CHÂU 

Thưởng thức vải thiều-
san sẻ yêu thương

Cứ vào hạ, người dân lại háo hức trông chờ mùa thu hoạch vải - thức quả
tươi ngon đặc trưng của mùa hè. Đúng thời điểm thu hoạch vải thiều, dịch
Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang trở nên phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới
việc tiêu thụ nông sản của nông dân. Trước tình hình đó, Nhà nước và
người dân đã cùng chung tay góp sức hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang, giúp
bà con nông dân giảm bớt phần nào gánh nặng. Những chuyến xe chung
tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đã kịp thời xuất hiện.

lVải thiều Bắc Giang sẽ chính thức lên sàn Lazada thông qua 2 gian hàng chính hãng của VinMart và FoodMap.

lChiến dịch tình nguyện “Đồng hành online - bán vải Bắc Giang”.

lChị Nguyễn Hoài Anh (Ba Đình, Hà Nội) đã mua 2 tấn vải thiều từ vườn dành
tặng người dân Thủ đô cùng thưởng thức.
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Nga sẵn sàng tiêm vắc xin
cho du khách nhập cảnh 

Phát biểu tại sự kiện ở Saint
Petersburg ngày 4/6, Tổng thống
Nga Vladimir Putin cho biết vắc
xin Sputnik V của nước này đã
được đăng ký ở 66 quốc gia với
tổng dân số hơn ba tỷ người.
Theo đó, Nga đã sẵn sàng tiêm
chủng cho người nước ngoài vào
nước này và giao nhiệm vụ cho
Chính phủ tổ chức các chương
trình tiêm chủng trả phí với
những người này. 

Lãnh đạo Quỹ Đầu tư Trực
tiếp Nga (RDIF) – Kirill
Dmitriyev, tổ chức cấp kinh phí
cho vắc xin Sputnik V cho biết
Nga có thể mở cửa cho “tour du
lịch tiêm vắc xin” từ tháng 7.
Kèm theo đó, phát ngôn viên
Điện Kremlin – Dmitry Peskov
cũng cho biết, vì nhu cầu du lịch
vắc xin là rất lớn, Nga có thể bắt
đầu triển khai  loại hình “du lịch
vắc xin” sớm nhất có thể, trong
một hoặc hai tháng tới. 

Mặt khác, Cơ quan Du lịch
Liên bang Nga cho biết sẽ sử
dụng cơ chế thị thực điện tử cho
phép đến thăm Nga nhanh chóng
và thoải mái, đồng thời mở rộng
danh sách các thành phố mà
người nước ngoài có thể được
tiêm chủng. Người đứng đầu Cơ
quan Du lịch Liên bang Nga - Za-
rina Doguzova cho biết, hoạt
động này có thể được thực hiện
ngay lúc này ở Mátxcơva. Bà
cũng cho biết, Cơ quan Du lịch
Liên bang Nga và các nhà điều
hành tour du lịch Nga đã sẵn sàng
triển khai các tour du lịch vắc xin
đến Nga cho người nước ngoài
trong thời gian ngắn. Điều này có
thể trở thành động lực để khởi
động lại du lịch trong nước và
thúc đẩy ngành sau đại dịch, khôi
phục lượng du lịch. Theo đó, các
chuyến du lịch vắc xin có thể là
gói bao gồm các dịch vụ y tế, vé
máy bay, chỗ ở, bữa ăn và các
chuyến du ngoạn tùy chọn với tất
cả các biện pháp phòng ngừa dịch
Covid-19 cần thiết được tuân thủ. 

Được biết, tháng 8/2020, Nga
trở thành quốc gia đầu tiên trên

thế giới cấp phép cho vắc xin
Covid-19 dù chưa hoàn thành giai
đoạn thử nghiệm thứ ba. Đến nay,
vắc xin Sputnik V của Nga vẫn
chưa được Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) phê duyệt, dù các loại
vắc xin ra đời sau của Mỹ, Anh và
Trung Quốc đều đã được phê
duyệt. Các chuyên gia Nga dự
đoán Sputnik V sẽ nhận được sự
chấp thuận của WHO trong
khoảng hai tháng tới. Việc được
WHO phê duyệt sẽ khiến du
khách quốc tế có niềm tin và
động lực hơn để tham gia tour vắc
xin đến nước này.  

Indonesia muốn mở 
“tour vắc xin” ngay

Trong buổi họp báo trực
tuyến tại Jakarta vào ngày 2/6,
Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế
sáng tạo Indonesia – Sandiaga
Uno bày tỏ mong muốn đưa gói
du lịch tiêm vắc xin ngừa Covid-
19 vào hoạt động nhằm thu hút
du khách quốc tế tới các điểm
đến hàng đầu nước này như Bali,
Bintan. Ông Sandiaga cũng cho
biết, trong thời gian gần đây, cơ
quan này đã nhận được đề xuất
từ nhiều công ty liên quan đến
việc khởi động gói du lịch vắc
xin để “cứu vãn” ngành du lịch
nước nhà. 

Cụ thể, gói tour du lịch này
cho phép du khách được tiêm vắc
xin ngừa Covid-19 miễn phí tại
các thành phố du lịch, qua đó
giúp thúc đẩy chi tiêu cho hàng
hóa, thực phẩm và nghỉ dưỡng.
Được biết, tại Indonesia đã khởi
động một số gói tour đi tiêm vắc
xin ở Mỹ và nhiều người dân
đang đổ xô đến đó để có thể được
tiêm chủng. Chương trình tour
vắc xin ngay trong nước có thể
thúc đẩy ngành du lịch nội địa,
cũng có thể giúp giảm thiểu tình
trạng thất thoát nguồn khách du
lịch khi người dân Indonesia mua
các gói tour du lịch vắc xin đi
nước ngoài.

Mặt khác, Chính phủ Indone-
sia đang hoàn thiện quy định triển
khai “bong bóng du lịch” ở ba
khu vực Bintan, Batam ở quần

đảo Riau và tỉnh Bali nhằm ưu
tiên nối lại hoạt động du lịch.
Chính quyền địa phương sẽ thiết
lập các “vùng xanh” tại hai tỉnh
này trước khi áp dụng “bong
bóng du lịch” đối với các du
khách nước ngoài. Tại Bali, các
“vùng xanh” sẽ được thiết lập ở
các thị trấn Sanur, Ubud và Nusa
Dua. Trong khi đó, ở quần đảo
Riau, Chính phủ sẽ thiết lập
“vùng xanh” ở 3 khu nghỉ dưỡng
trên đảo Bintan và một số sân golf
trên đảo Batam. 

Đến nay, Bộ Du lịch và Kinh
tế sáng tạo Indonesia đã hoàn tất
kế hoạch hợp tác thiết lập “bong
bóng du lịch” với 5 quốc gia bao
gồm Các Tiểu vương quốc Arab
thống nhất (UAE), Qatar, Trung
Quốc, Singapore và Hà Lan.
Trong quá trình thực hiện “bong
bóng du lịch”, Chính phủ sẽ thực
hiện mở cửa theo từng giai đoạn
đối với khách du lịch nước ngoài
tại Bali và quần đảo Riau. Du
khách nước ngoài phải đảm bảo
các điều kiện nhất định như phải
tiến hành xét nghiệm PCR có kết
quả âm tính trước và sau khi nhập
cảnh vào Indonesia.

Dù có tiềm năng mở lại du
lịch quốc tế tương đối khả quan ở
nước này khi chương trình tiêm
chủng quốc gia đang tiến hành
thuận lợi. Tính đến ngày 4/6, tổng
cộng đã có 17,3 triệu người được
tiêm mũi đầu tiên và 11,1 triệu
người khác đã được tiêm đầy đủ
hai mũi. Nhiều người dân vẫn bày
tỏ sự lo ngại về rủi ro “bùng dịch”
trở lại khi “mở cửa” với quốc tế
vào lúc này.

Pháp “nới lỏng” cho 
du khách đã tiêm phòng

Chính phủ Pháp cho phép
những du khách đã tiêm phòng và
âm tính với Covid-19 nhập cảnh
từ ngày 9/6 – một động thái được
cho là nhằm khuyến khích du lịch
quốc tế vào mùa cao điểm hè. 

Cụ thể, những du khách đến
từ các quốc gia trong danh sách
“xanh”, bao gồm tất cả các thành
viên EU, Úc, Nhật Bản, Singa-
pore, Hàn Quốc, sẽ được nhập

cảnh nếu xuất trình chứng minh
đã được tiêm chủng. Hoa Kỳ,
Canada, Vương quốc Anh và hầu
hết các quốc gia còn lại trên thế
giới được phân loại màu “da
cam”; theo đó những du khách
từ các nước này vừa phải chứng
minh đã được tiêm phòng và
phải được xét nghiệm PCR hoặc
xét nghiệm âm tính với Covid-
19. Những người chưa được
tiêm chủng chỉ có thể nhập cảnh
với những lý do hợp lệ và sẽ phải
tự cách ly khi đến nơi trong một
tuần. Đối với các quốc gia thuộc
“vùng đỏ” như Brazil, Ấn Độ và
Nam Phi, Chính phủ vẫn áp
dụng các biện pháp hạn chế nhập
cảnh đối với du khách từ các
quốc gia này. 

Ông Jean-Baptiste Lemoyne –
Bộ trưởng Du lịch phát biểu trước
báo giới cả nước: “Chúng ta phải
đảm bảo các nguyên tắc an toàn
khi di chuyển và các nguyên tắc
an ninh y tế. Không có gì tồi tệ
hơn là làn sóng Covid-19 thứ
mười hai bùng trở lại trong những
tuần tới hoặc vài tháng tới vì
chúng ta đã không thực hiện đầy
đủ các biện pháp phòng ngừa”.

Thời gian qua, Pháp đã phối
hợp với các nước EU thực hiện
tiêm chủng cho người dân để tăng
khả năng miễn dịch cộng đồng.
Mặc dù đây là một tín hiệu tích
cực cho việc mở cửa biên giới
cho du khách quốc tế, nhưng
trong thời gian tới, các khách sạn,
nhà hàng, dịch vụ giải trí vẫn có
thể bị thiếu hụt ở các điểm đến
của Pháp sau một khoảng thời
gian dài đóng cửa. 

Anh thay đổi đột ngột,
khiến du lịch Bồ Đào Nha
“vỡ trận”

Du lịch Bồ Đào Nha vừa phục
hồi được một chút đã bị “giáng”
một đòn mạnh khi các nhà chức
trách Vương quốc Anh tuyên bố
loại nước này ra khỏi danh sách
“xanh” vào ngày 4/6. Nhiều du
khách mới đặt chân đến Bồ Đào
Nha đã phải đổ xô mua vé trước
thời hạn để quay về Anh trước khi
Chính phủ thiết lập các yêu cầu

kiểm dịch trở lại. Bởi nhu cầu đột
ngột, giá vé máy bay tăng đột
biến. Đơn cử, theo website Sky-
scanner, một chuyến bay kéo dài
3 giờ của British Airways từ Faro
(vùng Algarve), đến sân bay
thành phố Luân Đôn vào buổi
đêm 7/6 có giá 711 bảng Anh
(khoảng 23,1 triệu đồng). Các
hãng hàng không, vận tải lại phải
gấp rút sắp xếp lại toàn bộ các
lịch trình hoãn hủy, hạn chế tổn
thất trước một mùa cao điểm nữa
có thể mất đi vì cuộc khủng
hoảng Covid-19.

Thay đổi đột ngột từ phía
nước Anh đang gây tranh cãi lớn
từ phía dư luận trong nước và
quốc tế. Nhiều công ty lữ hành,
kinh doanh du lịch đã kêu gọi
phía Chính phủ minh bạch các
dữ liệu, thông tin họ sử dụng để
đưa ra quyết định vừa rồi. Việc
đơn phương “gạch tên” Bồ Đào
Nha ra khỏi danh sách “xanh”
khiến tất cả kế hoạch du lịch tới
nước này “rơi vào hỗn loạn”.
Một số nhà điều hành tour cho
rằng, các quốc gia khác có thể sẽ
“dè chừng” hơn đối với du khách
từ Anh quốc sau cuộc “vỡ trận”
lần này. 

Đối với các khách sạn và nhà
hàng ở Bồ Đào Nha, động thái
của Vương quốc Anh là một
“thảm họa”. Liên đoàn Du lịch
Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi
không thể hiểu được quyết định
của Anh khi loại Bồ Đào Nha
khỏi danh sách “xanh” về du
lịch”. Trong khi đó, Ngoại trưởng
Bồ Đào Nha – Augusto Santos
Silva cho biết trên Twitter rằng:
Đất nước này vẫn đảm bảo thực
hiện các quy định rõ ràng về sự
an toàn của những người dân và
du khách.

Bài học của Thổ Nhĩ Kỳ chính
là “tiếng chuông cảnh tỉnh” với
rất nhiều quốc gia trên thế giới
trước các quyết định mở cửa du
lịch quốc tế. Trái với kỳ vọng du
lịch quốc tế “cất cánh” trở lại nhờ
vắc xin, nhiều điểm đến vẫn có
thể lần nữa “vỡ trận” bởi cuộc
khủng hoảng mang tên “Covid”. 

ĐỖ TRANG

Đầu tháng 6/2021, nhiều
quốc gia trên thế giới đã tuyên
bố nới lỏng các quy định nhập
cảnh đối với du khách đã được
tiêm vắc xin ngừa Covid-19
hoặc đi du lịch theo tour vắc
xin. Du lịch vắc xin còn tiềm
ẩn nhiều rủi ro khó lường, tuy
nhiên đây được coi là một giải
pháp quan trọng để “giải cứu”
du lịch quốc tế khỏi cuộc
khủng hoảng kéo dài hơn một
năm nay.

“DU LỊCH VẮC XIN”: 

Cơ hội du lịch “cất cánh” 
NHưNG CÓ THể 
XảY RA NGượC LạI

lNga sẵn sàng tiêm vắc xin cho du khách nhập cảnh.

lPháp “nới lỏng” cho du khách EU đã tiêm phòng. l Indonesia muốn mở tour vắc xin ra nước ngoài. 
lAnh bất ngờ loại Bồ Đào Nha ra khỏi
danh sách “xanh” khiến du lịch “vỡ trận”.
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Dân số Trung Quốc đang tăng với
tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ.
Số người độ tuổi 15 - 59 giảm xuống
dưới 900 triệu, tương đương khoảng
63% dân số vào năm 2020 - giảm
khoảng 7% so với 1 thập kỷ trước đó.
Các chuyên gia cảnh báo, lực lượng
lao động của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh
trong vài năm tới, trước khi giảm
khoảng 5% trong thập kỷ tới. Đó là
những con số đáng lo ngại, không thể
xem thường.

Cách đây hơn 40 năm, Trung Quốc
đã đưa ra chính sách “Một con” để
giải quyết tình trạng quá tải dân số và
xóa đói giảm nghèo. Nhưng khi dân
số già đi, Bắc Kinh bắt đầu nới lỏng
các chính sách và vào năm 2015, họ
tuyên bố sẽ nới lỏng các hạn chế cho
phép mỗi gia đình có tối đa 2 con. Tuy
nhiên, hiện tại Chính phủ Trung Quốc
đang phải nới lỏng hơn nữa biện pháp
kiểm soát dân số khi công bố chính
sách mới cho phép sinh con thứ ba.
Thế nhưng, phản ứng của dân chúng
lại chưa hẳn là tích cực trước thông tin
mới này.

“Tối ưu hóa các chính sách sinh
đẻ, thực hiện chủ trương của một cặp
vợ chồng có thể có 3 con và các biện
pháp hỗ trợ là có lợi cho việc cải thiện

cơ cấu dân số của Trung Quốc, thực
hiện chiến lược quốc gia về chủ động
ứng phó với dân số già, duy trì lợi thế
các nguồn cấp vốn nhân lực của Trung
Quốc”, thông báo ngày 31/5 của Bộ
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, chỉ
riêng chính sách sinh ba con là không
đủ để đảo ngược tình trạng tỉ lệ sinh
thấp tại Trung Quốc. Stuart Gietel-
Basten, Giáo sư chuyên ngành khoa
học xã hội và chính sách công thuộc
Đại học Khoa học và Công nghệ
Hong Kong (HKUST), cho biết khảo
sát do nhóm của ông tiến hành cho
thấy có rất ít người Trung Quốc hiện
nay thực sự muốn sinh con thứ ba.

Những yếu tố như chi phí nuôi
dạy con cái, giảm cơ hội việc làm khi
sinh con khiến nhiều phụ nữ Trung
Quốc ngại sinh thêm con. “Chúng tôi
không tin rằng thay đổi chính sách
này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong tỉ
lệ sinh đẻ tại Trung Quốc”, chuyên
gia này nhận định.

Khảo sát do Hãng thông tấn Tân
Hoa xã và mạng xã hội Weibo phối
hợp thực hiện cũng cho thấy tâm lý
ngại sinh nở ngay cả khi Chính phủ
mở đường cho chính sách sinh con thứ

ba. Trong 31.000 người được hỏi liệu
có sẵn sàng có con thứ ba hay không,
có đến 28.000 chọn không bao giờ
tính đến giải pháp này.

Một bộ phận nữ giới Trung Quốc
cho rằng, chính sách 3 con là phương
thuốc đi chệch hướng. Brenda Liao,
một sinh viên 25 tuổi cho biết cô và
nhiều bạn bè cùng trang lứa giờ chạy
theo lối sống mới có tên “tối giản
nghĩa vụ”. Đây là triết lý sống khuyến
khích đàn ông, phụ nữ tại Trung Quốc
loại trừ đi những gì thuộc về nghĩa vụ
ở mức nhiều nhất có thể trong cuộc
sống, không cần phải đặt quá nhiều kỳ
vọng liên quan đến việc sinh con.

Theo Giáo sư Gietel-Basten,
Trung Quốc cần triển khai bổ sung các
biện pháp cụ thể khác để xử lý tận gốc
vấn đề suy giảm dân số. “Thách thức
về nhân chủng học sẽ không thể được
xử lý chỉ bằng việc nâng tỉ lệ trẻ em
trên bà mẹ. Nếu Chính phủ Trung
Quốc muốn nâng tỉ lệ sinh nở, điều
cần làm là hỗ trợ các cặp vợ chồng có
thêm khát vọng sinh con”, chuyên gia
này nhìn nhận. Giảm chi phí giáo dục,
tăng hỗ trợ tài chính, nhà ở với các gia
đình có thể sẽ giúp tăng cường hiệu
quả cho chính sách sinh con thứ ba. 

THƯƠNG MẾN

“Trận sóng thần” Covid-19 ở Ấn Độ
đã có dấu hiệu xuống thang, với số ca

nhiễm mới giảm xuống mức thấp nhất
hơn 2 tháng… Do vậy, Thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi mới đây tuyên bố sẽ tiêm
ngừa miễn phí cho người trưởng thành
nhằm kiểm soát làn sóng lây lan của
Covid-19.

Việc tiêm chủng miễn phí cho người
trưởng thành Ấn Độ trên 18 tuổi - khoảng

940 triệu người - sẽ bắt đầu từ ngày 21/6.
“Chính phủ liên bang sẽ cung cấp vaccine
cho tất cả người dân, hoàn toàn miễn phí.
Mọi người, dù có thu nhập cao hay thấp,
đều sẽ được tiêm chủng miễn phí”, ông
Modi khẳng định.

Thủ tướng cũng cho biết thêm, Chính
phủ sẽ tiếp quản toàn bộ việc mua vaccine
của các tiểu bang hiện nay. Ở thời điểm
hiện tại, Ấn Độ mới chỉ tiêm vaccine

Covid miễn phí cho người trên 45 tuổi.
Theo Giáo sư Gautam Menon tại Đại học
Ashoka, Ấn Độ cho rằng chính sách mới
này sẽ giúp tăng tốc độ tiêm chủng, khi các
bang không phải cạnh tranh tìm nguồn
vaccine, mà sẽ tập trung nguồn lực để tiêm
chủng cho người dân.

“Chính phủ sẽ có nhiều lợi thế hơn
trong việc giao dịch với các công ty đa
quốc gia, so với các bang hoặc các công ty
riêng lẻ”, Sudarshan Ballal, chủ tịch tại
Bệnh viện Manipal, nói với Reuters.

Chính phủ Ấn Độ cho biết họ có thể
tiêm tới 10 triệu liều vaccine mỗi ngày
trong tháng 7 và tháng 8, so với con số
dưới 3 triệu liều mỗi ngày của hiện tại.
Nước này đang sử dụng 2 loại vaccine là
Covishield và Covaxin và sẽ đưa vaccine
Sputnik V vào sử dụng thương mại trong
tháng 6.

Ấn Độ - quốc gia hơn 1,3 tỷ dân, đã đặt
mục tiêu đến tháng 12 tiêm xong vaccine
Covid cho toàn bộ dân số là người trưởng
thành. Nước này hiện đang sử dụng hai
loại vaccine sản xuất trong nước là Cov-
ishield - có tên gọi ở các quốc gia khác là
AstraZeneca, được sản xuất bởi Viện

Huyết thanh Ấn Độ (SII) và Covaxin, được
bào chế bởi hãng dược Ấn Độ Bharat
Biotech. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã phê
chuẩn vaccine Sputnik V của Nga để sử
dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trong tổng số vaccine sản xuất trong
nước, Chính phủ Liên bang Ấn Độ sẽ mua
75% và phân phối miễn phí cho các chính
quyền bang. Các bệnh viện tư nhân sẽ mua
25% còn lại, ông Modi cho hay…

Trong một tuyên bố quan trọng khác
vào ngày 7/6, ông Modi nói Chính phủ Ấn
Độ sẽ tiếp tục chương trình phát lương
thực miễn phí cho 800 triệu dân cho tới Lễ
hội Diwali vào tháng 11, nhằm giúp người
dân nghèo vượt qua ảnh hưởng kinh tế của
đại dịch Covid.

“Cuộc chiến của chúng ta chống lại làn
sóng Covid thứ hai vẫn tiếp tục”, ông Modi
nói và gọi Covid là đại dịch lớn nhất mà
thế giới phải hứng chịu trong 100 năm qua.

Nguồn thạo tin tiết lộ với Hãng tin
Bloomberg rằng, để phát lương thực miễn
phí và tiêm chủng miễn phí cho người dân,
chính quyền ông Modi sẽ phải chi thêm
tổng cộng 800 tỷ Rupee, tương đương 11
tỷ USD. HOÀI THU

Mỹ: Hàng triệu liều vaccine
Johnson & Johnson 
sắp hết hạn trong tháng này
Cơ quan y tế và bệnh viện Mỹ chạy đua để tìm

cách sử dụng hết hàng triệu liều vaccine Covid-
19 của Johnson & Johnson sẽ hết hạn tháng này.

Chính phủ Mỹ hồi tháng 4 quyết định tạm thời
ngừng tiêm các liều vaccine Covid-19 do hãng John-
son & Johnson sản xuất để đánh giá nguy cơ đông
máu hiếm gặp ở loại vaccine này. Điều này chính là
một phần nguyên nhân khiến hàng triệu liều vaccine
Covid-19 của Johnson & Johnson (J&J) chưa được
sử dụng và sẽ hết hạn trong tháng này.

Quyết định nói trên khiến các nhà sản xuất cũng
như chính quyền nhiều tiểu bang hủy bỏ việc tiêm
chủng bằng vaccine của Johnson & Johnson. Bên
cạnh đó, quyết định cũng khiến người dân ở nhiều
khu vực hoài nghi về hiệu quả của loại vaccine này.

Các bệnh viện và cơ quan y tế công cộng Mỹ
đang nhanh chóng khởi động các chương trình đặc
biệt để khuyến khích tiêm vaccine J&J trước khi
chúng hết hạn. Một số cơ quan y tế đã phân phối lại
các liều vaccine J&J ra bên ngoài và gửi chúng đến
nhà thuốc, phòng khám tư hoặc các bang khác.

Mặc dù vậy, nỗ lực giải phóng kho vaccine John-
son & Johnson sắp hết hạn không thu được nhiều
thành công bởi tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đang chậm
lại, cũng như số lượng dư thừa loại vaccine này ở hầu
hết tiểu bang.

Đến nay, mới chỉ hơn 50% trong tổng số 21,4
triệu liều vaccine Johnson & Johnson phân phối ở
Mỹ đã được sử dụng. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với
vaccine của Pfizer và Moderna là 83%.

Vaccine của Johnson & Johnson được giữ trong
trạng thái đóng băng cho tới khi được chuyển giao
cho Chính phủ. Kể từ thời điểm rã đông, vaccine của
Johnson & Johnson có thể được bảo quản lạnh trong
3 tháng. Nhà sản xuất cho biết đang nghiên cứu khả
năng kéo dài thời gian tuổi thọ của vaccine này.

Đa phần các loại thuốc và vaccine vẫn có thể phát
huy hiệu quả sau thời điểm hết hạn sử dụng, tuy nhiên
công dụng của chúng sẽ dần giảm xuống. 

THU THƯƠNG

Ấn Độ sẽ tiêm vaccine miễn phí cho
940 triệu người dân trưởng thành

lNgười dân Ấn Độ đợi tiêm phòng Covid tại một trung tâm ở New Delhi.

CHÍNH SÁCH 3 CON CỦA TRUNG QUỐC:

Không cứu vãn được 
đÀ DÂN Số GIảM

Khi Chính phủ Trung Quốc
công bố số liệu điều tra
dân số vào tháng trước, dư
luận có dịp để nhận ra
mức độ sụt giảm dân số
tại quốc gia này. Tỉ lệ sinh
nở tại Trung Quốc giờ đây
thuộc diện thấp nhất thế
giới. Số trẻ em sinh ra
trong năm 2020 ngang
bằng với số trẻ em ra đời
trong những năm đầu thập
niên 1960, quãng thời
gian Trung Quốc đang phải
vật lộn với nạn đói. lNhiều cặp vợ chồng tại Trung Quốc không hào hứng với việc sinh con thứ ba.


