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Covid-19: Thượng viện Mỹ thông qua 
kế hoạch cứu trợ 1,9 ngàn tỷ đôla 

 
7 tháng 3 2021 
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Chụp lại hình ảnh, 

Tổng thống Biden phát biểu về chương trình đối phó với COVID-19 của chính quyền 

ông tại Nhà Trắng 

 

Dự luật cứu trợ nhằm giúp người Mỹ đối phó với tác động của đại dịch virus 
corona của Tổng thống Joe Biden vừa vượt qua được một rào cản lớn. 
Kế hoạch cứu trợ trị giá 1,9 ngàn tỷ đôla được thông qua tại Thượng viện hôm thứ 
Bảy, bất chấp việc tất cả các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống. 
Hạ viện - do đảng viên Đảng Dân chủ của ông Biden kiểm soát - dự kiến sẽ thông kế 
hoạch qua vào thứ Ba tới. 
Ông Biden mô tả cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện là "một bước tiến khổng lồ nữa" 
trong việc thực hiện được lời hứa giúp đỡ mọi người. 
Cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng tồi tệ nhất trong một thế kỷ của Mỹ đã khiến 
gần 523.000 người chết và 29 triệu người nhiễm bệnh, với tỷ lệ thất nghiệp hiện là 
6,2%. 
Biden công bố gói cứu trợ kinh tế Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ đôla 
Bất chấp cảnh báo, Texas mở cửa 100%, bỏ lệnh đeo khẩu trang 
Mỹ cảnh báo về 'đợt lây lan thứ tư' của Covid-19 
Gói cứu trợ - gói thứ ba ở Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch - dự kiến khoản tiền trợ giúp 
một lần trị giá 1.400 đôla sẽ được gửi đến hầu hết người Mỹ. Ông Biden nói người 
đủ điều kiện có thể bắt đầu nhận được tiền vào cuối tháng này. 
Đảng Cộng hòa nói kế hoạch này quá tốn kém. Một số đảng viên Đảng Dân chủ 
cũng lên tiếng chỉ trích một số điều khoản và ban lãnh đạo đảng buộc phải đưa ra 
một số thỏa hiệp, đặc biệt là việc giảm trợ cấp thất nghiệp liên bang từ 400 đôla 
xuống 300 đôla một tuần. Tiền thất nghiệp sẽ được kéo dài đến ngày 6 tháng 9, theo 
kế hoạch. 
"Rõ ràng điều đó không dễ dàng. Mọi việc không phải lúc nào cũng đẹp. Nhưng [gói 
cứu trợ] rất cần thiết, rất cần thiết", Tổng thống Biden nói. 
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Ông nói thêm rằng ông hy vọng Hạ viện sẽ nhanh chóng thông qua kế hoạch để ông 
có thể ký thành luật. 
 

Gói cứu trợ gồm những gì? 
Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ phân bổ 350 tỷ đôla cho chính quyền tiểu bang và địa 
phương, và khoảng 130 tỷ đôla cho các trường học. 
Kế hoạch cũng sẽ cung cấp 49 tỷ đôla cho việc mở rộng thử nghiệm và nghiên cứu 
về Covid-19, cũng như 14 tỷ đôla để phân phối vaccine. 
Các chi phiếu trợ giúp trị giá 1.400 đôla sẽ được cấp cho cá nhân có thu nhập thấp 
hơn 75,000 đôla, và cho các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 đôla một năm. 
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Chụp lại hình ảnh, 

TNS Hoa Kỳ Susan Collins (R-ME) nói chuyện với các phóng viên sau khi các thượng 

nghị sĩ đảng Cộng hòa thương lượng với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống 

Kamala Harris trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 1/2/2021 về gói cứu trợ Covid 

 

Trong khi đó, việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho đến tháng 9 sẽ đánh dấu một gia 
hạn quan trọng với hàng triệu người Mỹ thất nghiệp dài hạn, những người đủ điều 
kiện nhận trợ cấp hiện sẽ hết hạn vào giữa tháng Ba. 
Dự luật cũng bao gồm các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ và các quỹ có mục 
tiêu, như 25 tỷ đôla cho các nhà hàng và quán bar; 15 tỷ đôla cho các hãng hàng 
không và 8 tỷ đôla khác cho các sân bay; 1,5 tỷ đôla cho đường sắt Amtrak v.v... 

 
Tranh cãi về gói cứu trợ 
Trong khi đảng Cộng hòa ủng hộ rộng rãi hai kế hoạch cứu trợ trước đó, được 
thông qua khi họ kiểm soát cả Nhà Trắng và Thượng viện dưới thời ông Donald 
Trump, họ đã chỉ trích là dự luật của ông Biden quá tốn kém. 
Đã có một cuộc họp kéo dài 27 giờ đồng hồ trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng hôm thứ 
Bảy, với kết quả 50-49, được bầu theo hàng ngũ đảng phái, cho thấy dấu hiệu của 
sự phản đối rộng rãi của Đảng Cộng hòa. 
Việc hai đảng có cùng số ghế tại Thượng viện có nghĩa là tất cả mọi thượng nghị sĩ 
của đảng Dân chủ cần phải bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của đảng. 
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Nhưng hôm thứ Sáu, một nghị sĩ đảng Dân chủ ôn hòa, Thượng nghị sĩ Joe 
Manchin, phản đối kế hoạch với lý do gói cứu trợ khổng lồ có thể làm nền kinh tế bị 
ảnh hưởng. Phải mất 11 giờ thương lượng suốt đêm để đưa ra một thỏa thuận. 
Thỏa hiệp về việc giảm trợ cấp thất nghiệp có nghĩa là kế hoạch này có thể tiến tới 
cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện. 
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói kế hoạch này sẽ "giúp 
đỡ nhiều người hơn bất cứ điều gì mà chính phủ liên bang đã làm trong nhiều thập 
niên". 
Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông nói: "Đã qua một ngày dài, một đêm dài, một 
năm dài, nhưng một ngày mới đã đến và chúng ta nói với người dân Hoa Kỳ rằng họ 
sắp nhận được sự giúp đỡ." 
Tuy nhiên, Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell chỉ trích gói 
viện trợ. Ông nói: "Thượng viện chưa bao giờ chi 2 tỷ đôla một cách lộn xộn như 
vậy, hoặc thông qua kế hoạch với một quy trình ít nghiêm ngặt hơn.'' 
Ông Schumer dự đoán Hạ viện sẽ thông qua dự luật và Tổng thống Biden sẽ phê 
chuẩn dự luật trước khi trợ cấp thất nghiệp hết hạn vào ngày 14 tháng 3. 
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