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Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trao tặng các thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho Bộ Quốc phòng Việt 

Nam ngày 6/72021 

 Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội 

Ngày 10 tháng 7, Hoa Kỳ chuyển hai triệu liều vắc-xin Moderna cho Việt Nam thông qua 

chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, ngay ngày hôm sau, trang Facebook Trung 

Đoàn 47, được cho là thuộc lực lượng tuyên truyền mạng của quân đội Việt Nam, đăng bài định 

hướng dư luận rằng số vắc-xin đó không phải do Mỹ viện trợ. 

Ngoài ra, một trang Facebook khác cũng được cho là của lực lượng 47, với tên Đồng hành cùng 

lực lượng 47, vẫn tiếp tục đăng các nội dung “chống Mỹ”, từ cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau làn 

sóng biểu tình ở Cuba, đến quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ về tình hình bất ổn ở Haiti, và rất nhiều 

nội dung về cuộc “kháng chiến chống Mỹ”. 

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một người theo dõi tình hình chính trị Việt Nam, cho RFA biết quan 

điểm của ông về hiện tượng này: 

“Bởi vì đối với nhà nước Cộng sản thì điều họ sợ nhất là người dân Việt Nam ngưỡng mộ, ủng 

hộ, hay theo Mỹ về khía cạnh chính trị hay bất cứ lĩnh vực nào đấy vì đều bất lợi cho nhà nước 

Cộng Sản. 

“Do vậy, mặc dù trên bình diện quan hệ giữa chính phủ hai bên thì chính phủ Cộng Sản cố gắng 

để bắt tay với Mỹ, từ vấn đề làm ăn buôn bán, thương mại, hay các lĩnh vực khác, nhưng nhà 

nước Cộng sản muốn độc quyền cái đó. Bởi vì nếu Mỹ đối tốt với người dân Việt Nam và người 

dân Việt Nam ngưỡng mộ Mỹ thì đến một lúc nào đó sẽ tác động đến xu hướng đòi dân chủ ở 

Việt Nam”. 
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