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Các Bạn Mình Thân Mến 

 

Cuộc bầu cử tại xứ Cờ Hoa diễn ra hôm 3 tháng 11 nhưng cho đến nay vẫn 

chưa kết thúc vì những chuyện lùm xùm về việc gian lận và ăn cắp phiếu, tráo 

phiếu, phiếu vào thùng rác, phiếu bị xé, người chết đi bầu, trẻ 16 tuổi đi bầu, 

người không quốc tịch đi bầu, con chó con mèo đi bầu, người ở bên Tàu cũng 

gửi phiếu sang bầu…Trên các trang thông tin xã hội tung ra nhiều tin tức đủ 

loại, thật thật hư hư, thiệt thiệt giả giả không biết đâu mà mò. Thôi thì cứ 

đọc, cứ nghe cho biết chứ nhân vật nào được đặt tay lên thánh kinh để tuyên 

thệ thì phải chờ cho đến ngày 20 tháng giêng năm hai nghìn hai mốt mới biết. 

Thư này mình không có ý định viết thêm gì về việc bầu cử hôm 3 tháng 11 

hay chuyện của xứ Cờ Hoa, nhưng có chuyện cần phải nói là hôm giữa tháng 

11 mình ghé vào siêu thị để mua vài món hàng, lúc đứng ở quày trả tiền thì 

thấy trên ngăn bày bán tạp chí thấy có tấm hình của cụ Biden nhe răng cười 

rất là tươi nằm chình ình trên bìa báo Time với da mặt được bào láng coóng 

bởi mấy anh thợ 

sửa sắc đẹp 

photoshop, hai 

hàm răng trắng 

toát như vừa mới 

ghé nha sĩ để tẩy 

đồ dơ, mắt thì 

hình như đang 

mơ màng cười 

tình với chị 

Kamala Harris. Thấy tấm hình quá đẹp, đẹp hơn nhiều so với những lúc cụ 

ngồi trong basement hay lúc nhảy ra đường vận động tranh cử cho có lệ. 

Mình bèn móc phone trong túi ra và chộp. Ngoài tấm hình rất điển lão, còn 

có dòng chữ ghi: “Joe Biden – 46th President of the United States”. Ngắm 

nghía tấm hình khiến mình liên tưởng đến chị Hillary của năm 2016. Chị này 



còn chơi ngon hơn cụ Biden là cho bỏ hình của mình lên tờ Newsweek ngay 

trước cả ngày bầu cử và dĩ nhiên trên bìa có những chữ in rất lớn: “Madam 

President”. Ai dè rằng sau đó mít tờ Donald Trump lại đặt tay lên cuốn thành 

kinh để tuyên thệ. Thôi thì hãy chờ, cuộc chiến còn dài. Trước sau gì Cờ Hoa 

cũng có một tổng thống sau ngày 20 tháng giêng năm tới. Không biết lịch sử 

có chơi khăm để lặp lại hay không? Wait And See… 

Các Bạn Mình Thân Mến 

Thực ra thư này mình muốn nói đến chuyện ở Việt Nam mà thời gian qua chỉ 

lay hoay chuyện nước Cờ Hoa với giặc virus Tàu, chuyện anh thánh chôm 

Goerge Floyd, phong trào thi đua quỳ gối, phong trào Black Lives Matter, 

băng đảng Antifa với những cuộc tràn xuống đường quậy phá, cướp của, giật 

tượng, đốt nhà, giết người…nên không đề cập tới. Việt Nam cũng có rất nhiều 

chuyện đáng nói, đáng mang ra để bình loạn lắm. Đang loay hoay trong đầu 

chọn đề tài (có rất nhiều) thì chợt nhận được i-meo của một bà già “mười 

chín thôn vườn trầu”. Trong i-meo chẳng thấy bà ta nhắn nhủ hay thăm hỏi 

gì ráo mà chỉ thấy một lô hình của các đấng “tai to mặt bự” đang điều hành 

cái đất nước gọi là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kèm theo mỗi tấm 

hình lại có ghi câu nói “đáng giá nghìn…cục..vàng vàng” của các đấng đó. Nghĩ 

rằng mình là kẻ lưu vong, không có cơ hội để nghe những lời chỉ dạy còn hay 

hơn mấy câu nói của ông “Khổng Chết” ở bên Tàu cách nay đã hơn hai ngàn 

năm. Mừng quá mình bèn cóp pi nguyên con để cho vào thư này. Thấy những 

câu nói của các đấng quan to quan bé có tầm ảnh hưởng đến đời sống của 

gần trăm triệu mạng người nên mình cũng cố gắng động não để mà hiểu. 

Hiểu mà để trong đầu lâu ngày sợ quên nên phải viết ra đây. Ngoài ra mình 

coi những “lời vàng vàng” đó như là những đề tài luận văn lúc học ở bậc tiểu 

học nên cũng moi óc ra để bình loạn cho rõ thêm. Tự nghĩ, lưu vong mấy chục 

năm, sợ quên tiếng Việt, chữ Việt…nên đây cũng là dịp để ôn chữ Việt. Nếu 

các Bạn Mình thấy bình loạn loạng quạng thì xin Các Bạn cứ cho điểm “sous 

zéro” cũng chẳng sao. Xin bắt đầu… 



Các Bạn nhìn cho rõ, ông này tên là Cao 

Đức Phát, bộ trưởng bộ NNPTNN (bộ 

trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông 

nghiệp/ngư nghiệp???). Mấy chữ viết 

tắt này mình không biết phải viết sao 

cho nó đúng! Khi thấy bàng dân thiên 

hạ, nhất là giới công nhân, dân lao động 

nghèo, những kẻ mua thúng bán bưng hễ xơi cái gì vào là đều trúng độc cái 

đó đến nỗi có dạo nhà thương (có thể gọi là nhà không thương cũng được) 

không có chỗ chứa rồi cũng có người ngất ngư trước khi đi chầu địa phủ. Báo 

chí lề phải lề trái đều lên tiếng về vấn đề ngộ độc thực phẩm đưa đến nhiều 

cái chết thì ông bộ trưởng này phát biểu một câu xanh như lá mạ “Ngộ độc 

thực phẩm phải lăn ra chết thì mới xử lý được. Điều 244 qui định”. Dựa theo 

lời vàng ngọc của ông bộ trưởng thì ai trúng độc thực phẩm được đưa vào 

“nhà không thương” mà chết, hoặc giữa đường mà chết, đang ăn trúng độc 

chết trong tư thế ngồi hoặc đứng thì coi như ráng chịu. Chỉ khi nào lăn ra 

chết tức khắc mới xử lý đưa theo luật. Có chuyện mình không hiểu điều 244 

là điều gì, nó nằm trong bộ luật nào và thuộc loại luật nào? Ở Việt Nam có cả 

một rừng luật nên gần trăm triệu dân đang sống trên giải đất hình chữ S (có 

sứt một phần ở phía Bắc) gọi là luật rừng. Xin nhắc là hiện nay tất cả các cơ 

quan công quyền của nhà nước XHCNVN đều xài luật rừng một cách thoải 

mái. Phần ông bộ trưởng phó tiến sĩ kinh tế này tạm dừng nơi đây để nhường 

cho các vị lãnh đạo thiên tài khác. 

Theo như lời phát ngôn nặng ký của thạc 

sĩ Đào Đức Toàn, trưởng ban tổ chức 

thành ủy Hà Nội mình có thể nói rằng 

ông ta có ít nhất là 8 đến 9 người là 

người nhà của ông ta đều là những 

người mà ông ta đã đưa vào để nắm giữ 

các chức cụ trọng yếu trong huyện. Kể 

ra đây: 1. vợ   2. con  3. anh ruột  4. em ruột   5. bố vợ  6. em gái của vợ   7. 

con dâu   8. con rể   9. bồ nhí. Dĩ nhiên 8 mạng này đều là họ hàng của ông 



Toàn, trừ cô bồ nhí là chưa thành họ hàng. Mình không hiểu mấy chữ “quan 

hệ hết sức ngẫu nhiên” này là gì. Hai chữ “ngẫu nhiên” thì có thể hiểu được 

đôi chút, chứ “hết sức ngẫu nhiên” thì mình cũng chịu “bó tay”, không lý giải 

được. Chẳng lẽ vợ con, anh em… của ông ta chỉ là những quan hệ “hết sức 

ngẫu nhiên”? Trong tự điển do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội năm 1994 định 

nghĩa hai chữ  

ngẫu nhiên như sau, trích nguyên văn ở trang 553 “Ngẫu nhiên: Ngẫu, Ngẫu 

nhĩ. Tình cờ, không định, không hẹn mà có….”. Thú thực, đọc mấy chữ trong 

định nghĩa này mình cũng rất ê ẩm trí óc, lờ mờ con mắt nên đành phải tạm 

giải thích câu nói vàng ngọc của lãnh đạo (chữ trong nước, không phải chữ 

của mình) như sau: tám chín người nhà mà ông Toàn nhét vào các cơ quan 

để trị dân và rút tỉa tài sản quốc gia đều là họ hàng ngẫu nhiên cả, nhưng khi 

tan sở về nhà thì chúng là quan hệ họ hàng đương nhiên. Mình đoán chừng 

cái ông Toàn này chắc chắn là có mấy cái bằng thạc sĩ về môn lý luận Mác Lê 

là kiểu lý luận có giáo mác và lưỡi lê đi kèm cho thiên hạ sợ…  

Nhân vật thứ ba được đề cập tới là 

chánh thanh tra bộ xây dựng Phạm 

Gia Yên với phát biểu dính liền với bạc 

tỷ như sau: “Dự án chục tỷ, sai phạm 

một tỷ là tốt rồi”. Ở đây cần giải thích 

thêm hai chữ “sai phạm” và “tỷ”. Hiểu 

một cách bình dân thì sai phạm là làm 

sai, phạm lỗi, làm không đúng, làm thiếu sót…không phù hợp với dự án đề ra 

hay nói cho rõ là là sai phạm về mặt kỹ thuật, chuyên môn. Nếu ông đại cán 

thanh tra này nói sai phạm 1 phần 10 phần kỹ thuật thì có thể hiểu được, 

đằng này ông ta nói “sai phạm một tỷ/chục tỷ” có nghĩa là sai phạm về tiền 

bạc, cứ mười tỷ chi cho một dự án thì bốc hơi đi một tỷ. Ở Việt Nam mỗi năm 

có cả hàng trăm dự án chục tỷ, ta cứ nhân lên thì thấy con số sai phạm là 

“mười tỷ”. Đó là con số “tốt!”. Vậy thì số tiền chục tỷ đó bốc hơi đi đâu mà 

ông thanh tra cho là “tốt”. Bình dân lý giải rất đơn giản là: nó bay vào túi ông 

thanh tra, sau đó ông “lại quả” cho đám cán bé cán lớn phân nửa, phần còn 

lại của ông “năm tỷ “. Phải khen ông thanh tra này một cái là: thành thực khai 



báo! Có người lại bảo ông thanh tra “vạch áo cho người xem lưng”. Cái nào 

cũng đúng! Vì thế cho nên tên đại cán này bị truy tố vì nhận hối lộ ở tỉnh Vĩnh 

Phúc. Có ở tù vì nuốt năm tỷ cũng sướng chán! Cán lớn cán bé đều mê… 

Hình như ông Cầm Ngọc Minh, chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La hiểu được một 

cách trọn vẹn lời phát biểu của ông 

thanh tra nói trên về vấn đề dự án 

chục tỷ, sai phạm một tỷ nên ông chủ 

tịch này không ngần ngại đưa ra lời 

than vãn về sự thiệt thòi khi tỉnh nhà 

của ông chưa có tượng đài. Ông chủ tịch này có vẻ cũng khá thông minh vì 

biết rằng cán thanh tra nói trên đã ngầm cho phép: “các chú cứ tha hồ lập 

dự án, cứ mỗi chục tỷ mà có thất thoát một tỷ cũng là tốt rồi”. Nói theo kiểu 

các “lãnh đạo” thì số tiền một tỷ đã nằm trong “quy trình” thất thoát của các 

dự án, các chú cứ tự nhiên thực hiện để khỏi phải thiệt thòi chi cả. Trong 

vòng ba bốn thập niên nay, hầu như khắp các tỉnh thành tại Việt Nam đều thi 

đua làm tượng đài để vinh danh các nhà lãnh đạo. Dự án làm tượng đài dễ 

ăn tiền nhất là làm tượng đài lãnh tụ trong có  ông họ Nguyễn bôn ba đi làm 

cu li trên tàu để tìm đường ra hải ngoại rước voi về dày mồ sau đổi biến thành 

họ Hồ. Các tỉnh thi nhau làm tượng cho thật to gấp năm ba lần tầm vóc của 

lãnh tụ. Tượng họ Hồ ư? Phải cao năm bảy thước mới xứng đáng nên tiền chi 

ra cả chục tỷ là phải rồi. Người trong nước đi đâu cũng thấy tượng to chần 

dần đứng trước chợ cá, trước phòng vệ sinh công cộng, trước công viên 

rác…nên hỏi tại sao thì mấy anh làm tượng trả lời rằng..tượng càng to tiền 

càng lớn…có vậy mà không hiểu…đúng là dân ngu…Đó chỉ nói việc làm tượng 

chứ chưa nhắc đến các dự án khổng lồ như xây xa lộ, làm đường Nam Bắc, 

đập thủy điện và các công trình kiến trúc vô bổ khác có trên khắp nước. Lời 

than của ông chủ tịch tỉnh Sơn La thế nào cũng động lòng các nhà lãnh đạo 

cấp cao và không muốn để cho nhân dân các tỉnh chưa có tượng đài bị thua 

thiệt nên rồi đây tỉnh nào cũng lấy tiền của dân ra để mà làm tượng đài và 

thi đua nộp dự án. Xong rồi mời ngài chánh thanh tra xuống kiểm nghiệm là 

xong! Sai phạm một tỷ chia nhau là vui cả đám… 



 

Để chứng tỏ mình thuộc “con lãnh 

đạo làm lãnh đạo”, cán bà Nguyễn 

Thị Quyết Tâm đã không ngượng 

mồm tuyên bố một câu sặc mùi xú uế 

khiến hơn chín chục triệu dân bỗng 

dưng thấy hạnh phúc chất ngất lên 

tới chín tầng mây xanh. Trước khi 

bình loạn thêm cũng cần nhắc lại một 

tí rằng là: cán bà này nằm trong tập đoàn cướp đất phá chùa phá nhà thờ ở 

Thủ Thiêm, có lần cán sang họp với dân bên Thủ Thiêm bị dân chúng quăng 

dép thối vào mặt, cán bà phải tức tốc lên xe chạy về nhà rửa mặt cho hết mùi 

phân xanh. Chuyện thứ hai là chính cán bà này ra lệnh cho xe tải đến bứng 

lư hương dưới chân tượng Đức Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng đem đi giấu. 

Ngày xưa người ta gọi những kẻ đi cướp của, làm những chuyện phi luân là 

thảo khấu, bây giờ dưới ánh sáng quanh vinh của đảng, thì những hành vi 

như của cán bà này và tập đoàn thì dân chúng gọi là quân cướp sạch (cs). Cán 

bà này theo một nguồn tin không đáng tin cậy cho lắm…là con của cán bố 

Nguyễn Quyết Chiến, cháu nội của cán ông Nguyễn Quyết Liệt. Cán bà này 

cũng có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Quyết Chí, một đứa con trai tên 

là Nguyễn Quyết Tử cũng sắp sửa được bố trí vào một chức vụ trong thành 

quỷ thành hồ. Nếu quả đúng như vậy thì theo ông Đào Đức Toàn, trưởng ban 

tổ chức thành ủy Hà Nội thì bốn thế hệ trong đại gia đình cán bà Nguyễn Thị 

Quyết Tâm là quan hệ họ hàng hết sức ngẫu nhiên. Bây giờ làm bàn đến hai 

chữ “hạnh phúc của dân tộc”. Trước hết, theo định nghĩa cũng của các nhà 

làm tự điển Hà Nội “Hạnh phúc là trạng thái của lòng người được thỏa mãn 

hoàn toàn theo ý muốn”. Cán bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đúng là một trong 

những “đỉnh cao trí tệ” khi văng ra một câu y chang như trong tự điển đã ghi, 

nghĩa là cán bà phán rằng…dân tộc Việt Nam rất ư là hạnh phúc vì được thỏa 

mãn theo ý muốn khi thấy ông nội lãnh đạo, bố lãnh đạo, con lãnh đạo và 

cháu lãnh đạo. Xét ra cho kỹ thì hầu như những câu nói phát xuất từ mồm 



của lãnh đạo đều đem lại hạnh phúc toàn diện cho dân tộc Việt. Nhưng! Đó 

là thứ hạnh phúc lộn đầu… 

 

Tại Việt Nam gần nửa thế kỷ qua, 

chuyện lớn phải làm của các nhà lãnh 

đạo từ thấp lên cao là làm mọi cách 

kiếm tiền bỏ cho đầy túi, đầy nhà, đầy 

trương mục…bằng cách mà bình dân gọi 

là tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp, ăn 

gian, ăn chận, ăn bẩn… trong khi dân 

chúng đa số là phải sống trong cảnh nghèo khổ, chạy vạy từng bát gạo mỗi 

ngày từ thành phố hào nhoáng cho đến các vùng nông thôn tối tăm không 

có những tiện nghi xã hội tối thiểu. Đặc biệt là tại các vùng núi cao xa xôi, 

thôn áp nghèo nàn. Con trẻ nhà nghèo, người già không ai nuôi, những kẻ tật 

nguyền thiếu ăn khát uống đều phải lăn xả ra ngoài xã hội để kiếm sống. Cái 

nghề không cần bỏ vốn được những người dân khố rách áo ôm coi như 

phương tiện kiếm cơm qua ngày là nghề bán vé số. Ở Việt Nam, từ Bắc xuống 

Nam, từ các khu đô thị cho đến hang cùng ngõ hẻm đều có mặt của những 

người nghèo đi bán vé số mong mỗi ngày có được một hai bữa ăn đạm bạc. 

Họ thang lang trên các nẻo đường bất kẻ trời nóng trời mưa hay gió bão. Nhà 

cửa của họ nếu có chỉ là những căn nhà ổ chuột tồi tàn. Mỗi ngày họ phải đi 

không biết bao nhiêu là cây số, phải năm nỉ ỉ ôi hết cả nước miếng, khô cả cổ 

họng mới mong chiều về có một bữa cơm cùng gia đình rồi lại phải lang thang 

trong đêm để tiếp tục mời bán những tấm vé số.  

Ấy thế mà cái ông tai to mặt đỏ Giàng Seo Phử, bộ trưởng & chủ nhiệm ủy 

ban dân tộc trong bộ complet cà vạt đang ngồi trong phòng có máy lạnh, có 

cán dưới hầu hạ, có xe hơi loại xịn và có cả hai ba ngôi nhà đó đây trong tỉnh 

đã phải lên tiếng bày tỏ lòng ganh tỵ với những kẻ nghèo bán vé số khi so 

sánh thu nhập của ông với những người này “có thu nhập cao”. Có lẽ cái ông 

gốc người thiểu số mặt dầy này vẫn chưa thỏa mãn với đồng lương chính 

thức rất khiêm tốn “năm ba triệu” và đồng lương “ngoài ngân sách” nhà nước 

“trăm triệu” mỗi tháng của ông nên có cú so sánh ngoạn mục như trên. Để 



chấm dứt phần bình loạn về ông này, mình xin trích nguyên văn lời phát biểu 

rất nặng cân của lão ta trong kỳ họp quốc hội tháng 6 – 2014 như sau: “Chúng 

tôi nghiên cứu đồng bằng Sông Cửu Long, đến vùng này tôi thấy tình hình đi 

làm thuê và bán vé số rất phổ biến và có thu nhập cao, họ đủ trang trải cho 

một ngày ăn…”. Thu nhập cao đủ cho một ngày ăn! Vậy họ không khỏi cần 

mặc áo mặc quần chi cả phải không? Thưa ông bộ trưởng! 

 

Thực tình tình mình không hiểu 

được thế nào là nợ xấu. Diễn nghĩa: 

nếu có nợ xấu thì ắt phải có nợ tốt. 

Nếu nợ xấu tăng vì lợn rớt giá thì 

đương nhiên nợ tốt phải tăng vì lợn 

lên giá! Theo như lời phát biểu đầy 

trí tệ của ông Đào Minh Tú, phó 

thống đốc ngân hàng nhà nước thì 

hệ thống ngân hàng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn 

toàn bị lệ thuộc vào giá cả của mấy con lợn, người Miền Nam gọi là con heo. 

Ai cũng biết là dân Việt Nam từ cổ chí kim đều thích xơi thịt heo hơn các loại 

thịt khác, cho nên nghề nuôi heo cũng theo đó mà phát triển, ngày xưa thiên 

hạ nuôi theo lối thủ công, gia đình. Ngày nay nuôi theo kiểu công nghiệp mới 

đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ của quần chúng. Những ai nuôi lợn có “tầm 

vóc” thì cũng cần phải vay tiền của nhà nước để làm chuồng, mua heo giống, 

mua thực phẩm, mua các loại thuốc kích thích và cả chục thứ chi phí linh tinh 

khác… nên phải đến ngân hàng để đệ đơn xin vay. Đến ngày phải trả nợ mà 

bầy heo mắc dịch bán không được, giá cả tụt thấp nên không có tiền trả cho 

ngân hàng. Do đó nợ xấu của ngân hàng nhà nước gia tăng. Còn nợ tốt, mình 

không biết phải giải thích ra sao nên chỉ dám đưa ra một thí dụ để rõ: Nhà 

nước Việt Nam vay tiền của chính phủ Nhật Bản để làm con đường xe điện 

chạy từ chợ Bến Thành đến khu du lịch Suối Tiên, chỉ dài vỏn vẹn chưa đến 

mười cây số. Cho đến nay, đã hơn chục năm dự án này là một đống rác vẫn 

còn nằm chình ình trên cái tên của ông hồ. Số tiền mà chính phủ Việt Nam 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa còn nợ chính phủ Nhật là 100 triệu đô la. Đòi hoài 



cũng không thèm trả. Như vậy, theo ông phó thống đốc ngân hàng nhà nước 

là Nợ Tốt có phải không? 

 

Mới chỉ 20 năm của thế kỷ 21, Việt 

Nam xuất hiện vô số nhân tài (nếu 

viết thiếu dấu huyền sẽ biến thành 

nhân tai). Nhân tài về quân sự, kỹ 

thuật, kinh tế, giáo dục, giao thông, y 

học, môi trường…Nếu đếm kỹ thì có 

cả vạn nhân tài thông qua những lời 

phát ngôn “đỉnh cao” khiến thiên hạ 

phải bịt mũi che tai. Chỉ mới năm 

ngoái 2019 khi các trận mưa liên tục 

đổ xuống làm ngập cả thành hồ (đáng lẽ chữ hồ phải viết hoa) thì bà Phan 

Thị Hồng Xuân có bằng tiến sĩ về dân tộc học (?) dõng dạc ra khuyến cáo rằng 

“Mỗi nhà nên có một cái lu để chống ngập”. Sau lời khuyến cáo này, tức khắc 

bà Xuân đã bị người ta tạt nước dơ vào mặt đến nỗi bà ta đâm ra bệnh mà 

báo chí trong nước gọi là “bệnh lu” nên phải đâm đơn lên chính quyền (đồng 

nghĩa với tà quyền) xin nghỉ phép dài hạn. Một năm trôi qua không hiểu bà 

ta hết bệnh hay chưa?  

Bàn về cái lu, có thêm vài ý như sau: Giả thử dân số tại thành hồ hiện nay là 

10 triệu người, trung bình cứ 5 - 7 người ở chung một nhà thì phải có đến 

gần 2 triệu căn nhà lớn bé. Mỗi nhà mua một cái lu đặt ngay trước sân nhà 

hay phía sau hè để hứng nước chống ngập. Lu lớn có thể chứa một hai mét 

khối nước. Mưa liên tục vài ngày, nước đầy lu, lu không còn chỗ chứa nên 

nước tràn ra ngoài. Chưa hết, mưa đâu chỉ nhắm vào cái lu để rơi vào đâu! 

Khi trời mưa thì mưa cả một vùng, cả thành phố, mưa xuống mặt đường, 

mưa vào công viên, mưa rơi xuống sông xuống suối, mưa rơi vào các hang 

cùng ngõ hẻm…thì ai là người đặt cái lu vào những nới đó để chống ngập 

đây? Chỉ có bà tiến sĩ “lu” Phan Thị Hồng Xuân mới có khả năng giải đáp cho 

vấn đề…Đảng ta rất tin tưởng vào những lý giải của bà vì bà được xem là 

người có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 



Nhân vật cuối cùng trong thư này có tên 

Nguyễn Như Tiệp, cục trưởng cục quản 

lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản. 

Từ nhiều năm nay Việt Nam xuất cảng 

(người trong nước gọi là xuất khẩu) 

nhiều mặt hàng, trong đó có nhiều hàng 

nông lâm thủy sản. Các mặt hàng thủy 

sản bị trả về liên tục trong nhiều năm vì nhiều lý do như thiếu vệ sinh, bao bì 

không đúng, chỉ dẫn sai sự thật nhưng lý do hàng đầu vẫn là các hóa chất và 

kháng sinh cấm xử dụng trong rất nhiều lô hàng bị phát hiện… điển hình là 

tôm.  

Lời phát ngôn của ông Tiệp cũng thuộc vào loại lời vàng của “đỉnh cao trí tệ” 

vì ông ta đã xác định rằng…các quốc gia nhập cảng tôm của Việt Nam đều là 

những quốc gia không biết nấu nướng hoặc luộc tôm để ăn…họ ăn sống…có 

hóa chất trong tôm…ăn vào sẽ chết hoặc phải nhập viện…nên đành phải bỏ 

lên tàu chở trả về cho Việt Nam. Không biết ở Việt Nam có phương pháp gì 

để luộc tôm đầy hóa chất kháng sinh và nhiều “tiểu vi sinh” để các thứ độc 

hại bốc hơi đi hết và dân ta có thể ăn thoải mái. Nếu trường hợp xơi tôm mà 

trúng độc thì người dân phải cố gắng “lăn quay ra mà chết ngay tại chỗ thì 

mới xử lý được, theo điều 244” như lời của ông bộ trưởng bộ NNPTNN đã 

phán… 

       Các Bạn Mình Thân Mến 

Đọc trên trang tin của bộ NNPTNT Việt Nam thấy có tin như sau: Với thị      

trường Mỹ, cá biển, tôm vi phạm chỉ tiêu kháng sinh là 35, tăng 6 lần so với 

năm 2014… 

Phong Châu            

Tháng 11 - 2020 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


