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

12/9/2021. 

Nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện 15 người trốn trong thùng xe tải đông lạnh vào tối 12/9 

để về quê. Dư luận bày tỏ xót xa về vụ việc. Trong khi đó, vào trưa 13/9, chính quyền Bình Thuận 

cho biết không áp dụng biện pháp cứng nhắc mà sẽ giúp 15 người về quê. 

Báo chí Việt Nam cho biết một tổ cảnh sát ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quan sát thấy có 

điều đáng nghi vấn đối với một xe đông lạnh và yêu cầu lái xe cho kiểm tra vào tối 12/9. Khi mở 

thùng xe, cảnh sát phát hiện ở trong đó là 14 người lớn và 1 trẻ em “vã mồ hôi” và “có dấu hiệu khó 

thở”. 

Tin cho hay 15 người này xuất phát từ Đồng Nai trên 2 xe chở khách 7 chỗ để về quê ở các tỉnh 

Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Bình 

Thuận, họ phải trả thêm tiền và chuyển sang trốn trong thùng xe tải đông lạnh, nhưng không thành 

công. 

Trong cùng buổi tối 12/9, cảnh sát ở Hàm Tân truy tìm và bắt giữ tất cả 3 lái xe liên quan đến vụ 

việc. 

Theo quan sát của VOA, vụ việc thu hút sự quan tâm, theo dõi lớn từ dư luận Việt Nam. Trên mạng 

xã hội, nhiều người viết rằng họ cảm thấy xót xa về việc có những đồng bào vẫn phải gian nan trên 

chặng đường hồi hương. Một số người bày tỏ “không biết nói sao” về tình cảnh được ví von là có 

những người phải “vượt biên” ngay trong đất nước của mình. 

Không ít người đưa ra nhận định 15 người đành mạo hiểm với mạng sống của họ là vì tình trạng 

phong tỏa kéo dài đã làm họ mất sinh kế, các nguồn dự trữ cạn kiệt nên buộc phải tìm đường về 

quê. 

https://www.voatiengviet.com/author/voa-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/putmm


Những người khác cho rằng vụ việc gợi lại sự kiện đau lòng hồi tháng 10/2019, trong đó, 39 người 

Việt chết trong thùng xe đông lạnh khi vượt biên từ Pháp sang Anh. 

Vào trưa 13/9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cho báo Pháp 

Luật Thành Phố Hồ Chí Minh biết tỉnh không buộc 15 người phải quay lại nơi xuất phát vì đây là 

những người “đang gặp hoạn nạn”. 

Vị phó chủ tịch đưa ra quan điểm rằng những người dân này “không còn chọn lựa nào khác” ngoài 

việc phải về quê tránh dịch, và vì vậy “việc buộc họ quay về nơi xuất phát vô tình sẽ đẩy họ vào khó 

khăn chồng chất hơn”. 

Báo Pháp Luật Tp.HCM và một số báo khác, trong đó có Thanh Niên và Tiền Phong, cho biết lãnh 

đạo tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp dưới là chính quyền huyện Hàm Tân cách ly 15 người và cho họ 

được ăn, nghỉ miễn phí. 

Tỉnh Bình Thuận cũng làm việc với các tỉnh liên quan để đưa những người kể trên về nhà, báo chí 

tường thuật. 

Các động thái của Bình Thuận nhận được những lời khen ngợi trên mạng xã hội, theo quan sát của 

VOA. Nhiều người viết trên Facebook rằng họ “vỗ tay”, “hoan nghênh” cách giải quyết “đầy tình 

người”, “nhân văn”, “do dân, vì dân” và “linh hoạt” của tỉnh. Một số người nêu ý kiến rằng các tỉnh 

cần hành động theo tinh thần “người trong một nước phải thương nhau cùng”, không nên hành xử 

theo kiểu mỗi tỉnh là một “sứ quân”. 

 


