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Hoạt động cứu trợ trong mùa dịch trở nên bức thiết 

Dân nhận gạo cứu trợ nhưng được yêu cầu ký nhận tiền, vụ việc xảy ra tại TPHCM hồi đầu 

tuần này, đang gây chú ý trong dư luận. 

Theo truyền thông Việt Nam, một số người dân được nhận ba bịch gạo, tương đương 15 kg. Song 

khi ký xác nhận thì dân phát hiện biên bản có nội dung phát tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng. 

Được biết, trung bình giá một ký gạo mà người dân thường hay ăn dao động từ 15 đến 25 ngàn. 

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, báo chí nhà nước xác nhận vụ việc xảy ra hôm 6/9 tại tổ 5, khu 

phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 

Truyền thông trong nước xác nhận 

Báo Lao Động viết: : "Anh Hoàng Bá Nhân (ngụ tổ 5, KP 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 

Tân) là lao động tự do chia sẻ, bản thân thấy bức xúc về sự việc vừa qua và mong nhận được câu trả 

lời từ phía lãnh đạo." 

Vẫn theo báo này, chị Huỳnh Thị Mộng Nhi bày tỏ gia đình chị đang vô cùng khó khăn khi rơi vào 

hoàn cảnh thất nghiệp và chờ đợi nhận được tiền hỗ trợ. 

"Tôi rất mong nhà nước hỗ trợ tôi gói cho người lao động tự do để tôi xoay xở được phần nào. Gia 

đình chúng tôi chưa nhận được gói hỗ trợ tiền nào, chỉ mới nhận được 5kg gạo đợt trước và 15kg 

mới đây. 15kg gạo đó trong tờ giấy ký ghi là nhận 1,5 triệu nhưng thực tế chúng tôi mới nhận được 

15kg gạo thôi, chưa nhận được tiền" chị Nhi nói. 

'Lỗi kỹ thuật'? 

VnExpress phỏng vấn ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố 5, ông này nói: 

"Vừa rồi địa phương tổ chức phát 2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 142 hộ dân, mỗi hộ 15 kg. 

Danh sách các hộ được ông lấy từ Uỷ ban MTTQ phường Bình Hưng Hoà B làm căn cứ hỗ trợ. 

"Danh sách có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát gạo nên nhiều người phản ứng, chứ tôi 

không ăn chặn tiền của bà con", ông Sơn lý giải." 
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Chuyển hàng cứu trợ bên trong khu phong tỏa, Trúc Bach, Hà Nội 2020 

Còn đây là trả lời của Bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch MTTQ phường Bình Hưng Hoà: "Đây là 

lỗi kỹ thuật của tổ trưởng dân phố và sơ suất của đơn vị đã không kiểm tra lại khi đi phát gạo" vẫn 

theo VnExpess. 

Ông Trần Văn Minh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1 nói: "... Lỗi là do tổ trưởng dân phố 

không để ý gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này đi nên đã xảy ra hiểu lầm. Các tổ dân phố khác đã gạch 

bỏ và không xảy ra việc gì" theo VTC News. 

Người dân nói gì trên mạng xã hội? 

Nội dung trên nhóm Tôi là dân Quận 11 có đề cập vụ việc nói trên với hơn 140 hộ liên quan, xin 

trích: 

"Anh Mai Vĩnh Khoa, hôm 6/9 đoàn hỗ trợ gồm năm người do ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân 

phố 5 dẫn đầu phát gạo cho các hộ dân ở trọ, lao động tự do. Khi ký nhận, anh thấy trong danh sách 

có cột ghi số 1,5 triệu đồng nhưng không được lĩnh tiền nên bức xúc." 

Bình luận dưới status này, Hung Nguyen viết: "Bà Con phường BHH B. Làm đơn đồng ký tên gởi 

lên tp đi. Cho đi hết luôn.. dịch mà ăn kiểu đó được nữa sao." 

Phạm Hồng Mai bổ sung: "Tưởng qua mắt được mọi người là đợt này ngon rồi, ai dè mọi người tinh 

mắt quá. Nghĩ sau phát 15kg mà bắt kí tên, chỉ phát tiền tụi nó mới bắt kí tên chứ dễ à. Lúc khốn 

nạn ăn trên đầu dân." 

toàn dân khổ thôi, cho bọn này đi đầy hết, có tí tiền trợ cấp của dân mà cũng không tha." 

Chuan Vu viết: "Khi tiền chính sách hỗ trợ người dân rơi vào tay quan tham thì nó sẽ là miếng mồi 

béo bở cho bọn biến thái." 

Bạn Nha May Khoa bồi thêm: "Đánh lận con đen rồi ,nếu người dân không để ý thì coi như xong, 

kiểu này cho nghỉ việc chớ kiểm điểm cái gì." 
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Bình luận của cộng đồng mạng 

Hiếu Thủy từ nhóm Tôi là dân Sài Gòn viết: "Ai sai là cách chức người đó chứ làm gì có chuyện 

xin lỗi dân là xong. Yêu cầu làm rõ vấn đề này. Dân sai tí các ông phạt. Các ông Bà sai rành rành ra 

Đó mà không xử lý Là sao?" 
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Chuyển đồ cứu trợ từ Hải Dương lên Hà Nội 

Đến nay Chính phủ Việt Nam hay nhắc tới hai gói cứu trợ. Gói đầu tiên với 62 ngàn tỷ đồng, từ 

2020. Tháng Sáu năm nay gói thứ hai có tổng trị giá 26 ngàn tỷ đồng. 

Trang tin Chính Phủ viết rằng: "Các chính sách hỗ trợ về tài khoá và tiền tệ của Chính phủ đã và 

đang phát huy hiệu quả, là "liều thuốc trợ lực" kịp thời giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân 

bước đầu trụ vững trước những khó khăn do đại dịch COVID-19." 


