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Sau trận đấu thắng tuyển Malaysia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện “chúc 

mừng toàn đội” và “đã thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng”, báo Lao Động đưa tin. 

Tin này cũng là tựa của bài gốc của báo Thanh Niên mặc dù nội dung về tiền thưởng trong bài sau 

đó dường như đã được “biên tập lại” và không còn nữa. 

Thay vào việc đưa tin Chủ tịch Phúc thưởng tiền, bài của Thanh Niên nhắc đến lời chúc mừng của 

một số lãnh đạo khác như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó 

thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao-Du lịch Nguyễn Văn Hùng. 

Trước đó vài ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin Chủ tịch Phúc “thưởng cho thầy trò HLV Park 

Hang Seo 1 tỷ đồng sau trận thắng đội tuyển Indonesia”. 

Các bản tin không nói rõ khoản tiền 2 tỉ đồng nói trên là “tiền túi”, ngân sách nhà nước hay doanh 

nghiệp “đóng góp“. 

Điều này khiến cộng đồng mạng có những bình luận trái chiều. 

Một số bình luận trên Facebook của BBC Tiếng Việt tập trung vào thắc mắc giữa khoản tiền được 

cho là không nhỏ so với mức lương của mỗi “tứ trụ” hiện nay, chưa đến 20 triệu đồng/tháng. 

Quang Tùng viết trên Facebook BBC Tiếng Việt: “Bác tặng thế thì về hưu bác lấy đâu tiền tiêu?“ 

Tăng Bá Hưng thì nói rằng: “Lương ông thấp nhưng gia đình ông có điều kiện, họ hàng tiết kiệm 

được đấy“. 

Nguyễn Hữa Nghĩa bình luận: “Chắc là Chủ tịch nước lấy từ quỹ khen thưởng của nhà nước thôi, 

chứ cá nhân ông làm gì có tiền để thưởng vậy“. 

Một số khác đặt câu hỏi cho việc chi tiền trong bối cảnh nhà chức trách Việt Nam kêu gọi cá nhân 

doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. 

Fong Yu viết trên Facebook BBC Tiếng Việt : "Thưởng thì cũng ok thôi, là ý muốn cá nhân, từ tiền 

túi của ông Phúc (mà cái này thì không chắc, không kết luận), nhưng trong hoàn cảnh đất nước 

thiếu tiền mua vaccine, nhà nước phải ăn xin người dân đóng góp tiền thì liệu hành động này có 

thiết thực? Việt Nam có vào World Cup thì Covid vẫn còn y chang đó". 

Thủ tướng Phúc chụp hình 

cùng đội Việt Nam sau khi vô 

địch AFF Suzuki Cup 2018 vào 

15/12/2018. 
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Hải Trần cũng chia sẻ quan điểm này: “Vận động từng xu để mua vaccine nhưng vẫn phải thưởng 

nóng USD 50.000, từng đấy là bao nhiều liều vậy anh em?” 

Thanh Vân viết: Chia tiền và sài tiền thi “có Đảng và Nhà nước lo” còn thiếu tiền thì Đảng và Nhà 

nước nhắn tin ăn xin nhân dân”. 

Và Phương Trần nói là: “Dân bệnh thiếu vaccine không lo mua cho dân, ở đó mà thưởng nóng”. 

Còn Thành Lê viết : "Đây gọi là khen thưởng đột xuất (quy định trong luật), tiền lấy từ quỹ thi đua 

khen thưởng do Ban Thi đua khen thưởng Trung ương quản lý, cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ". 

Satoki Tsuyuri, người gốc Việt sống tại Nhật Bản, viết trên Facebook cá nhân: “Đội tuyển bóng đá 

thắng một trận, Chủ tịch nước gọi điện "động viên" 1 tỷ. Thôi thì chủ tịch có ngân sách cho sở thích 

cá nhân của mình, muốn dùng thế nào thì dùng. 

"Nhưng khi Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước cũng xuất tiền thưởng nóng 1 tỷ thì không biết theo 

nguyên tắc nào. Chẳng biết rồi có đại biểu Quốc hội nào dám chất vấn”. 

 

'Mạnh Thường Quân'? 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người hâm mộ bóng đá bấy lâu nay. Ông ít khi vắng mặt trên 

khán đài sân vận động Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam thi đấu những giải lớn. 

Những bình luận về việc khen thưởng dường như bằng tiền cá nhân của ông làm người ta nhớ lại sự 

kiện liên quan tới việc Bộ Công thương năm 2018 tuyên bố thưởng một tỷ đồng cho đội tuyển U23 

Việt Nam sau thắng lợi Á quân châu lục 2018. 

Tuy nhiên Bộ trưởng Công thương khi đó là ông Trần Tuấn Anh khẳng định "khoản tiền này là của 

doanh nghiệp đã cổ phần hóa tặng chứ không phải của cá nhân ông". 

"Thông tin này tôi cũng nói rõ khi công bố thưởng cho đội tuyển. Tôi rất buồn khi việc làm có ý 

nghĩa lại bị hiểu theo hướng ngược lại, gây dư luận không tốt", ông Trần Tuấn Anh nói và cho biết 

đích thân ông mang bức thư tay của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Thường Châu (Trung 

Quốc), gửi huấn luyện viên Park Hang Seo, ban huấn luyện và đội tuyển U23 Việt Nam trước trận 

bóng lịch sử chung kết với Uzbekistan. 

Cho đến nay chưa thấy truyền thông Việt Nam đưa tin có lãnh đạo nào khác thuộc “trứ trụ” hoặc bất 

kỳ uỷ viên nào thuộc Bộ Chính trị thưởng tiền tuyển Việt Nam trong những trận đấu thuộc vòng 

loại 2 World Cup vừa qua. 

 

Đội tuyển Việt Nam hiện đang 

đứng đầu bảng sau 2 trận thắng 

Indonesia và Malaysia ở vòng 

loại thứ hai World Cup 2022 

khu vực châu Á. 
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