
Việt Nam chống dịch ‘bát nháo’ khiến thực phẩm nơi 

thừa nơi thiếu 
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HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ thị chốn  dịch CO ID-19 tạ     t Nam th  hành mỗ  nơ  một k ểu 

nên nôn  sản tồn đọn  ở nơ  sản xuất  tron  kh  dân chún  ở nhữn  nơ  t êu thụ lạ  th ếu thốn  

khôn  có ăn. 

Hôm Thứ Bảy  18 Thán  Chín  Tổn  Cục Đ  n  Bộ thuộc Bộ G ao Thôn   ận Tả  CS N kêu  ọ  

các tỉnh thị “rà soát  bã  bỏ các văn bản ch a thốn  nhất vớ  chỉ đạo của thủ t ớn  để tạo thuận lợ  

cho hoạt độn  vận tả  hàn  hóa.” 

 

Hà Nội bắt đầu cho hàng quán bán đồ ăn mang về nhà,  

thay vì phong tỏa toàn diện để chống dịch COVID-19.  

(Hình: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images) 

Nhữn  a  đ ợc phép đ  lạ  tron  phạm v  địa ph ơn   các loạ  xe nào đ ợc chở cá   ì  từ nơ  này 

san  nơ  khác  và cá   ì là “hàn  hóa th ết yếu”  rồ    áy k ểm dịch  “luồn  xanh” “luồn  đỏ”  mọ  

thứ chỉ thị l nh lạt nay thế này ma  thế khác   ây đủ thứ ph ền phức làm n     ta kêu ca rất nh ều. 

Trên Facebook đầy nhữn  cl ps tranh cã   vớ  nhữn  l   lẽ   ận dữ của n     dân vớ  các v ên chức 

nhà cầm quyền các địa ph ơn  về các sự ph  lý. 

Tron  kh  đó  nôn  dân tạ  nh ều địa ph ơn  khôn  thể bán đ ợc sản phẩm vì các ph ơn  t  n vận 

chuyển khôn  thể đến man  đ . Dù bán rẻ nh  cho cũn  khó khăn. 

 ì nhà cầm quyền trun   ơn  ra l nh cho các địa ph ơn  phả  áp dụn  các b  n pháp n h êm n ặt 

nh  k ểu “th ết quân luật” để   ớ  hạn lây lan dịch CO ID-19  các tỉnh lạ  sợ bị chỉ trích là “lơ là” 

có thể mất chức nên đã s ết chặt sự d  chuyển khôn  r ên  tạ  địa ph ơn  mình  mà cả từ các địa 

ph ơn  khác tớ . 

Hậu quả  “   c đứt  ãy chuỗ  cun  ứn  kh ến sản xuất bị ảnh h ởn  và an s nh xã hộ  ch a đảm 

bảo ảnh h ởn  trực t ếp đến sức khỏe và s nh kế của n     dân  n     lao độn ”. 

Đó là nhận định của “Tr  n  Đạ  Học K nh Tế Quốc Dân” nêu tron  bản khuyến n hị  ử  nhà cầm 

quyền trun   ơn  CS N  đề n hị nhữn    ả  pháp “tháo  ỡ khó khăn” k nh tế xã hộ  kh  chốn  

dịch  theo tran  mạn  Doanh N h  p    t Nam n ày 1 Thán  Chín. 

 

Nhữn  thán   ần đây kh  dịch b nh   a 

tăn  nhanh chón   nhà cầm quyền trun  

 ơn  ra chỉ thị dẫn đến nh ều địa 

ph ơn  phon  tỏa toàn d  n  dân chún  

bị cấm ra đ  n . 

Một số v deo cl ps trên Facebook cho 

thấy nhữn  ch ếc rổ nhựa của nhữn  

n     dân bị bỏ đó  xếp dọc theo đ  n  

phố  ch  nhữn  tú  quà đ ợc các cá 

nhân hay tổ chức từ th  n man  tớ  

giúp. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/VN-Covid-19-ban-do-an-mang-ve-Hanoi-AFP-MananVaysyayana-091621.jpg


 

Người địa phương mua nông sản “giải cứu” giúp nông dân tại Long An bị kẹt vì thương lái không 

thể đến vận chuyển. (Hình: VNExpress) 

Tuy vậy  đến nửa thán  sau  n ày 15 Thán  9  báo  NExpress kêu “Đôn  Nam Bộ d  7 tr  u con 

 à  Đồn  Na  ùn ứ 80 000 con vịt  6 000 con dê  còn Bình D ơn  tồn 2 tr  u quả trứn   à mỗ  

n ày…”  ì kẹt khôn  bán nhanh đ ợc  nôn  dân bị lỗ vốn từ 27 000 đồn  đến 35 000 đồn  cho 

mỗ  con  à nếu có thể bán đ ợc 

 

Nôn  sản các loạ  và   a cầm của tỉnh  ĩnh Lon  tớ  kỳ phả  bán nh n  khôn  bán đ ợc vì cá  l nh 

“  ãn cách xã hộ ”. 

T n tức trên t  T ền Phon  l  t kê ra tỉnh này mỗ  n ày khôn  bán đ ợc 1 900 tấn trá  cây  300 tấn 

khoai lang tím, 70,000  à vịt  2 000 tấn hả  sản  hơn 500 tấn  ạo. 

Tron  kh  nh ều địa ph ơn  rên s ết vì nôn  sản “ùn ứ”  nôn  dân thua lỗ  báo chí tạ     t Nam cho 

hay nôn  sản các loạ  từ Trun  Quốc lạ  đ ợc cho nhập cản  ào ạt. 

Từ đầu năm đến hết Thán  Tám  thốn  kê của nhà n ớc nó  các loạ  nôn  thủy sản của Trun  Quốc 

nhập cản  vào    t Nam lạ    a tăn  tớ  50% so vớ  năm n oá . (TN) [kn] 

Những chiếc rổ nhựa của người 

dân đang bị bỏ đói ở Sài Gòn 

chờ thực phẩm cứu trợ của các 

cá nhân, tổ chức từ thiện. 

(Hình: Facebook) 
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