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Hình minh hoạ: Xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội hôm 20/8/2021 
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Đáng ra Quốc hội họp phiên bất thường hiện nay phải được nghe các Cơ 
quan chức năng tường trình về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến 
scandal mang tên “Công ty Việt Á”. Đằng này, các ông/bà Nghị và cử tri cả 
nước chỉ được nghe tường trình của ngài Bộ trưởng Y tế, tựa như một bản 
“thanh minh thanh nga” có pha chút báo cáo thành tích… Những vấn đề liệt 
kê dưới đây, rõ ràng chưa được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề cập và làm 
rõ một cách thực chất trong phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương 
chiều 05/01/2022. Bảy điều “tế cấp” ấy là gì? 

Thứ nhất, Kit Test Việt Á là một xì-căng-đan vô tiền khoáng hậu, cực kỳ 
nghiêm trọng. Tính chất nghiêm trọng thể hiện trên nhiều mặt trong sinh 
hoạt đối nội lẫn đối ngoại của nhà nước CHXHCN Việt Nam.  

Về đối nội, ở đây không chỉ có vấn đề đưa và nhận hối lộ trên khắp cả nước. 
Cơ quan điều tra đã bắt Giám đốc Công ty Việt Á và lãnh đạo CDC một số địa 
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phương cùng một số lãnh đạo Vụ của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Y tế để 
điều tra. Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Việt Á có thể bán được kit test với mức 
giá “trên trời” và lót tay với mức cao đến 20% cho CDC các địa phương như 
vậy? Theo kết quả điều tra đến hiện nay, giá này dựa trên Công văn của Bộ Y 
tế để CDC các địa phương căn cứ vào đó mua sản phẩm của Việt Á. Vậy câu 
hỏi ở đây là, liệu có sự bắt tay nào giữa Công ty Việt Á và Bộ Y tế hay không? 
[1]. 

Về đối ngoại, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận có kit test nhập lậu từ 
Trung Quốc và đã đề nghị phía Trung Quốc cung cấp thêm các thông tin cần 
thiết khác. Vậy những bộ kit test nhập lậu này đã từ những công ty nào của 
Trung Quốc? Tuồn lậu bằng cách nào qua biên giới và sau đó còn đi tiếp vào 
những đâu? Câu hỏi lớn hơn là các công ty sản xuất những sản phẩm này có 
đủ năng lực không? Liệu nguồn sản phẩm nhập lậu này có phải là những bộ 
kit test được Việt Á thực hiện sang mác VN để cung cấp ra thị trường hay 
không? Nếu đúng vậy thì vấn đề này rất nghiêm trọng, vì đưa các bộ sản 
phẩm kit test không rõ nguồn gốc, chất lượng vào phục vụ sức khoẻ, tính 
mạng con người là điều không thể chấp nhận được. [2]. 

Thứ hai, đây là sự coi thường phép nước, coi khinh các Nghị quyết Đại hội 
của Đảng CSVN một cách tệ hại nhất từ trước tới nay. 

Qua gần 15 năm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng, nhất là kể từ khi 
thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tiêu cực (Ban Chỉ đạo 
PCTC) trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, từ tháng 
02/2013 đến nay, dưới sự lãnh đạo “trực tiếp, toàn diện” của Đảng, công tác 
phòng chống tham nhũng (PCTN) đã không ngăn được Việt Á và các sân sau 
của chúng thao túng và lũng đoạn các tổ chức và các cơ quan Đảng/Nhà 
nước. Mới đây nhất, xuất phát từ tình trạng ngày càng tồi tệ, Bộ Chính trị 
vừa quy định bổ sung chức năng cho Ban Chỉ đạo về PCTN. Theo đó, ngoài 
chức năng, nhiệm vụ PCTN, Ban Chỉ đạo còn có chức năng, nhiệm vụ phòng, 
chống tiêu cực. Bởi, tiêu cực là nguồn gốc sinh ra tham nhũng. Nhưng như 
đã thấy, tất cả đã bị vô hiệu hoá bởi Việt Á. 
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TBT Nguyễn Phú Trọng và bộ kit test của Việt Á. RFA edit 

 
Đặc biệt, giữa năm 2021, Ban Bí thư vừa ra Kết luận 05-KL/TW, ngày 
03/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong 
công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; sẽ tiến hành sơ kết năm 
năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW với tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm về PCTN. Ban Bí thư tiếp tục khẳng định những chính sách đã ban 
hành và tiếp tục đề ra những chủ trương mới về PCTN, tiêu cực cho phù hợp 
với tình hình hiện nay và Nghị quyết Đại hội 13. Tuy nhiên, với sự lũng đoạn 
toàn bộ hệ thống CDC ở hầu hết các tỉnh thành, scandal Việt Á cho thấy thực 
chất của tình trạng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, pháp luật nói 
chung, về PCTN nói riêng tệ hại như thế nào. Tại sao quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước không được thực hiện nghiêm minh? [3]. 

Thứ ba, cần vạch mặt chỉ tên“mối chúa” nào đứng sau vụ này? Phải là một 
“bố già” trong Nhà nước hay một “hoà thân” trong Đảng mới có khả năng 
coordinator (phối hợp) được toàn bộ hệ thống. Không chỉ kết nối được với 
các bộ, các ngành, các viện nghiên cứu, mà còn sâu sát đến từng công đoạn 
cụ thể trong quá trình lũng đoạn bộ máy của Đảng/Nhà nước. 

Trước hôm Quốc hội khai mạc, cử tri trong cả nước còn được nghe Phó Chủ 
nhiệm Uỷ ban Dân nguyện tuyên bố, dường như có “cá lớn” trong vụ Việt 
Á.  Theo giới chuyên gia, không thể có tốc độ nghiên cứu thần tốc với số mẫu 
của Việt Á. Mà thật ra, đề tài khoa học giữa Việt Á với Viện Quân y được 
nghiên cứu ở đâu? Tại sao Bộ KHCN đã lừa dối người dân khi thông tin bộ kit 
test này được WHO chấp nhận và được 20 nước đặt mua sản phẩm này. Vậy 
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ai là người cung cấp những thông tin giả này để đánh lừa người tiêu dùng? 
Sau khi công bố kết quả đề tài, ngay ngày hôm sau Bộ Y tế đã chấp nhận và 
giao Công ty Việt Á sản xuất. Thời gian ngắn như vậy thì Bộ Y tế có kiểm tra 
kết quả đề tài và năng lực sản xuất của Việt Á không? Ai là người kiểm tra 
tính khả thi của đề tài? Ai đã “bật đèn xanh” cho việc cố tình buông lỏng 
quản lý công đoạn này? Chưa hết, Phan Quốc Việt và hai cổ đông khác chỉ 
giữ 20% cổ phần Việt Á. Vậy ai là người chiếm 80% cổ phần còn lại, “mối 
chúa” ấy có trách nhiệm gì trong những sai phạm của Việt Á? Hỏi là đã trả 
lời. Hoạ phúc phải đâu một buổi. Cách đây năm năm Bộ Y tế cũng đã từng 
bao che và đánh tráo khái niệm hàng giả với hàng kém chất lượng. [4]. 

Thứ tư, tác hại của “cú lừa toàn xã hội’ này cực kỳ nặng nề. Trên ba vạn 
nhân mạng ra đi, toàn bộ hệ thống hầu như bị vô hiệu hoá. Do chất lượng bộ 
kít, người không bị lây nhiễm vấn có thể cho kết quả dương tính và ngược 
lại. 

Trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cuối năm, ông 
Lê Bá Trình, ủy viên Đoàn Chủ tịch, phát biểu rằng nhân dân “mong muốn 
Đảng, Nhà nước làm rõ vi phạm, đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật 
thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ 
việc này”. Báo chí trong nước trích lời ông: “Đây là một thứ lừa đảo nhân 
dân, lừa đảo ngay trong cơ quan Nhà nước”, và ông nhấn mạnh rằng người 
dân phản ứng, vì vậy, Mặt trận cần phải đưa các thông tin đó vào bản báo 
cáo tổng hợp tình hình nhân dân 2021. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh 
niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị rằng Mặt trận Tổ quốc 
phải có ý kiến ngay về vụ Việt Á, chứ không chờ tới khi mọi việc xong xuôi 
rồi mới lên tiếng. Dư luận trong nước đều thống nhất gọi đây là tội ác, là vụ 
bê bối thế kỷ, do những kẻ táng tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi nạn 
nhân, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân. [5]. 

Thứ năm, Đảng/Nhà nước phải đồng cảm và biết cách chia sẻ với những 
phẫn uất chính đáng trong toàn xã hội. Không nên chụp mũ, quy kết những 
xúc cảm tự nhiên này là âm mưu của “các thế lực thù địch”. Giặc ở sau lưng 
nhà các ngươi đó (Lời của Thần Kim Quy vẫn mang ý nghĩa thời sự!!!).  

Không phải ngẫu nhiên, tờ “Tuổi trẻ” chạy một đầu đề hết sức bắt mắt, 
“double meaning” (nghĩa kép): Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: 'Lợi dụng 
dịch bệnh để trục lợi làm xói mòn lòng tin với ngành'. Đây không phải là 

https://www.doisongphapluat.com/pho-chu-tich-acf-h-capita-la-thuoc-gia-bo-y-te-dang-bao-che-cho-vn-pharma-a201206.html
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thuyết âm mưu, cũng không phải là lỗi biên tập. Đây là một cách phản ứng 
công khai của báo giới trong nước đối với “Bản báo cáo thành tích” trong 
phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương chiều 05/01 của Bộ trưởng 
Nguyễn Thanh Long. Ông Long thanh nga thanh minh cho Bộ Y tế rằng, cuộc 
chiến phòng chống dịch COVID-19 chưa có trong tiền lệ, tạo thách thức chưa 
từng có đối với hệ thống y tế mà "đôi lúc tưởng chừng khó vượt qua". Phải 
ghi nhận, các nhà báo “Tuổi Trẻ” thông minh và dũng cảm. [6]. 

Mà sự phê phán đâu chỉ tập trung vào một mình Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội 
Phạm Thị Minh Hiền cho rằng, không ai chấp nhận được cách chống chế 
"nhầm lẫn thông tin" của Bộ Khoa học và Công nghệ trong vụ án gây chấn 
động này. Đại biểu Minh Hiền nhấn mạnh, hồ sơ sản phẩm kit test của Việt Á 
bị WHO loại ngay từ đầu vì không cung cấp được chứng nhận quản lý chất 
lượng ISO cho sản phẩm y tế, có nghĩa là chưa được WHO chấp nhận cho lưu 
hành tự do. Thế nhưng, sự “nhanh nhảu không cần thiết” của Bộ KH&CN khi 
vội vàng ra thông báo trên website của Bộ kèm theo thông tin về năng lực 
sản xuất cung ứng sản phẩm của Việt Á cho thị trường trong nước và quốc 
tế, rồi sau đó lại âm thầm gỡ bỏ thật sự gây ra một câu chuyện bi hài cho vụ 
việc này. [7]. 

Thứ sáu, scandal Việt Á là một đòn giáng mạnh vào tham vọng muốn làm 
“Anh Cả” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Trước và sau Đại hội 13 của ĐCSVN, ông Nguyễn Phú Trọng từng mơ, các 
Nghị quyết đại hội sẽ là “văn bia” cho nhiều thế hệ. Mặc dầu TBT Trọng 
tuyên bố, đại ý, không biết cuối thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa, 
những ngay trong mùa đại dịch, ông vẫn miệt mài bắt Ban Thư ký chuẩn bị 
những bài viết “tràng giang đại hải” để bàn về các vấn đề lý luận và thực 
tiễn của cái “chưa biết là có hay không ấy”. Sau Đại hội, cũng lại giữa mùa 
“chống dịch như chống giặc”, ông “khai hội” liên tục. Ông cho mở Hội nghị 
Văn hoá toàn quốc, rồi ông cho mở Hội nghị Đối ngoại đẩu tiên trong 76 năm 
tồn tại của chế độ… Ông “chỉnh phong”, “chỉnh huấn”… Ông chất vấn mấy 
tay Trung ương và Bộ Chính trị ngồi giả vờ chăm chú nghe ông thuyết pháp: 
“Tiền nhiều để làm gì?” (Chắc khối đồng chí chưa bị bị lộ “đang nằm trong 
đống rơm” không khỏi cười thầm…). Ông truy tặng Huân chương Chiến công 
hạng Nhất cho những người được cho là hy sinh trong vụ giết đảng viên Lê 
Đình Kình 82 tuổi đời và hơn 60 năm tuổi đảng [8]. Ông ký tặng Huân 

https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-thanh-long-loi-dung-dich-benh-de-truc-loi-lam-xoi-mon-long-tin-voi-nganh-2022010515491457.htm
https://vtc.vn/vu-thoi-gia-kit-test-covid-19-khong-ai-chap-nhan-su-nham-lan-cua-bo-kh-cn-ar653405.html
http://nguoiviet.de/Su-kien/GS-Vien-si-Hoang-Xuan-Phu-Toi-ac-Dong-Tam-37855.html
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chương Lao Động cho Công ty của Phan Quốc Việt (toạ lạc trên khoảng 
10m2). Tham vọng muốn làm “Anh Cả” của TBT Trọng trong “cuộc đời bay 
bổng cánh diều” này sau những dồn nén của các sự kiện vừa liệt kê và cú “va 
đập Việt Á” sẽ như thế nào… chưa ai trả lời được. 

Thứ bảy, trong nguy vẫn còn cơ. Nếu kỳ họp Quốc hội bất thường lần nà còn 
có một vài báo cáo khác (nếu cần có thể đóng dấu Tuyệt Mật), ít nhiều có đề 
cập đến gốc rễ và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực chất liên quan đến 
vụ Việt Á thì Đảng/Nhà nước còn cơ may đẩy mạnh cải cách thế chế, thay thế 
“đảng quyền” bằng “pháp quyền”, tiến hành “Đổi mới lần hai”. 

Nếu không, “que thử” Việt Á cũng đồng thời là “phép thử” đối với tính chính 
danh và địa vị hợp pháp của Đảng/Nhà nước này. Trong buổi “chợ chiều” 
của các triều đại phong kiến trước đây cũng không thiếu những kỷ nguyên 
hôn ám nhũng lạm như ngày nay. Nhưng thời trước, còn khá nhiều các bậc 
tiên liệt, nên hậu thế chúng ta mới biết đến các cáo trạng đanh thép như “dối 
trời lừa dân đủ muôn ngàn kế/ Gây thù kết oán trải mấy mươi năm…” từ 
Nguyễn Trãi, hay “thất trảm sớ” nổi tiếng của Chu Văn An. Tuy nhiên, sau 
nhiều “chiến dịch Mậu Thân” của Đảng đối với nhân sỹ trí thức thời nay, giờ 
đây nếu còn sót lại một vài Nguyễn Trãi hay Chu Văn An ở đâu đó trên giải 
đất hình chữ S, thì rất tiếc, phần lớn các bậc sỹ phú ấy dường như đều 
ngoảnh mặt làm ngơ trước các đại án như Việt Á. Có thể đấy cũng là một 
trong những lý do khiến Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vẫn “thừa thắng 
xông lên” bảo kê cho Việt Á và toàn bộ tội ác của những kẻ bất lương từng 
lộng hành trong đại dịch COVID-19. [9]./. 

                                                           ______________ 

Tham khảo: 

1. https://nhaquanly.vn/nhung-cau-hoi-can-lam-ro-trong-vu-viec-vi-pham-
cua-cong-ty-viet-a-a6872.html 

2. https://nhaquanly.vn/nhung-cau-hoi-can-lam-ro-trong-vu-viec-vi-pham-
cua-cong-ty-viet-a-a6872.html 

3. https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202111/bai-2-thuc-trang-cong-tac-
lanh-dao-cua-dang-trong-phong-chong-tham-nhung-khu-vuc-ngoai-nha-
nuoc-dang-lanh-dao-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-khu-vuc-ngoai-nha-
nuoc-310375/ 

https://tuoitre.vn/chinh-phu-bao-cao-quoc-hoi-cong-ty-viet-a-da-loi-dung-dich-benh-de-truc-loi-20220104111152372.htm


- 7 - 

 

4. https://www.doisongphapluat.com/pho-chu-tich-acf-h-capita-la-thuoc-gia-
bo-y-te-dang-bao-che-cho-vn-pharma-a201206.html 

5. https://www.voatiengviet.com/a/vu-viet-a-mat-tran-to-quoc-doi-truy-trach-
nhiem-2-bo-y-te-khoa-hoc-cong-nghe/6371233.html 

6. https://tuoitre.vn/bo-truong-nguyen-thanh-long-loi-dung-dich-benh-de-
truc-loi-lam-xoi-mon-long-tin-voi-nganh-2022010515491457.htm 

7. https://vtc.vn/vu-thoi-gia-kit-test-covid-19-khong-ai-chap-nhan-su-nham-
lan-cua-bo-kh-cn-ar653405.html 

8. http://nguoiviet.de/Su-kien/GS-Vien-si-Hoang-Xuan-Phu-Toi-ac-Dong-Tam-
37855.html 

9. https://tuoitre.vn/chinh-phu-bao-cao-quoc-hoi-cong-ty-viet-a-da-loi-dung-
dich-benh-de-truc-loi-20220104111152372.htm 

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. 
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