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Hàng năm cứ mùa khai thuế, nộp thuế đến, khi mùa xuân đã tràn khắp nơi nơi, nắng đến rực rỡ từ 

sáng sớm, thì trong lòng người người lại bồn chồn, toan tính năm nay mình sẽ phải đóng góp bao 

nhiêu cho ngân sách nhà nước, khoản nào được miễn giảm, khoản nào tránh được, và cuối cùng có 

thể lấy lại được bao nhiêu. Chẳng mấy ai nô nức, hân hoan trong một dịp hiếm có làm nghĩa vụ 

công dân, bởi thế  nhà nước cũng đứng ngồi không yên. Một mặt họ vẫn lo người dân, nhất là giới 

làm ăn, sẽ tìm đủ cách để “chạy thuế” (Lấy từ kinh nghiệm của tổng thống hiện nay, ông vẫn nhìn 

nhận trong biết bao tự hào là trong cả cuộc đời kinh doanh của ông, chưa có cuộc đấu tranh nào 

quyết liệt đối với ông hơn là tranh cãi với cơ quan thuế vụ, và bài học ông vẫn rút ra: trường kỳ 

kháng chiến, nhất định thắng lợi. Cứ gan lì mặc cả, đợi khi đối thủ mỏi mệt và chấp nhận một thỏa 

hiệp có lợi cho ta), và đương nhiên họ chạy càng giỏi thì những lỗ hổng trong ngân sách nhà nước 

càng lớn. Nhà nước thu được ít nhiều là tùy theo mức độ thịnh suy của nền kinh tế, chính sách thuế 

của chính phủ cùng với nhu cầu ngân sách, và cuối cùng là khả năng chạy của người dân. Từ đó, 

người ta cũng có thể biết được mức độ thu nhập tăng hay giảm của người dân, số phần trăm người 

dân không phải trả thuế...  

 Mùa thuế năm nay, người ta đặc biệt quan tâm vì vài lẽ.  

Cuối tháng chạp năm 2017, Tổng thống Trump đã tích cực vận động để cho Quốc Hội thông 

qua một đạo luật nặng dấu ấn của ông, Tax Cuts and Jobs Act (TCJA - Đạo luật về Giảm thuế và 

Việc làm) mà ông nói sẽ làm giảm thuế cho các doanh nghiệp, người giàu cũng như kẻ nghèo. Các 

doanh nghiệp, theo ông Trump, được giảm thuế sẽ phấn khởi, do đó vừa tăng lương cho công nhân 

vừa mạnh tay đầu tư, do đó sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Ông Trump không nói vì 

sao phải giảm thuế cho người giàu, nhưng đại khái “có người thì mới có ta”. Người nghèo chỉ giỏi 

nói miệng, người giàu mới có khả năng đóng góp cho quỹ vận động, nhất là bầu cử lại sắp tới nơi. 

Và đương nhiên, người ta chỉ mở rộng hầu bao cho người của mình. Cho nên, giảm thuế cho người 

giàu thì đương nhiên ngân sách chính phủ phải chịu thiệt thòi thêm thâm hụt, nhưng là người lãnh 

đạo chính phủ tức có trách nhiệm bảo toàn ngân sách, ông Trump cũng hiểu được qui luật của muôn 

đời “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Đảng Cộng Hòa của ông Trump vẫn quen với chuyện cắt các 

ngân sách Medicaid, Medicare... của người già, người nghèo, trẻ em (CHIP) để bảo đảm ngân sách 

thăng bằng, lành mạnh, chẳng bù cho người Dân Chủ, cứ đòi tăng tiền phúc lợi này, tiền nọ, nhằm 

vui lòng cử tri di dân. Còn người nghèo (trung lưu ở giữa hay dưới và giới lao động chiếm khoảng 

50% lớp dưới), ông Trump nói họ sẽ đóng thuế ít đi thì lợi tức gia tăng, có cơ hội “thăng tiến giai 

cấp” (chữ hay được nói đến là social mobility). Có thêm tiền thì họ chi thêm (mua thêm mì gói, Diet 

Coke, Ice Cream sugar free chẳng hạn), đương nhiên cũng có tác dụng kích thích kinh tế (của Trung 

Quốc), tức thúc đẩy sản xuất và tạo thêm công ăn việc làm (cho Hoa Lục). Bởi vậy mà đạo luật của 

ông mang tên hấp dẫn: giảm thuế (cho người giàu) tăng công (việc cho người nghèo). 



Đương nhiên, Tổng thống Trump phải xem đạo luật của ông quan trọng hơn nhiều phần so 

với luật về bảo hiểm y tế đại chúng của cựu Tổng thống Barack Obama được ban hành năm 2010. 

Chẳng thế mà ông cứ liên tục, kiên trì tìm đủ mọi cách để hủy bỏ Obamacare, dù Quốc Hội chẳng 

chịu làm vừa lòng ông. Ông không chịu Obamacare chủ yếu là vì đây là một đạo luật có tính lịch sử 

như luật về An sinh Xã hội (1933) của Tổng thống Franklin Roosevelt thời Đại khủng hoảng hay 

luật về Medicare, Medicaid (1965) của Tổng thống Lyndon Johnson thời “Đại xã hội”. Luật bảo 

hiểm y tế này lại có tên một người Tổng thống Trump vẫn nghi ngờ về giấy khai sinh cho dù mới 

đây ông lại làm người ta hoang mang không biết ông Trump cha thực sự sinh ra ở đâu: Mỹ hay 

Đức! Khi tiếp một người chỉ huy khối NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg,  tại Tòa Bạch Ốc, vì 

ông Stoltenberg này là người Đức, nên ông Trump nói cha ông Fred Trump “xịn” lắm, sinh ra ở 

“một nơi tuyệt vời trên nước Đức, cho nên ông Trump con vẫn có những tình cảm “tuyệt vời” với 

nước Đức. Tuy nhiên, giấy khai sinh của ông Fred Trump ghi năm 1905 ở New York! Báo chí nói 

có lẽ ông Trump chỉ muốn nói nguồn gốc Đức Quốc xã của mình! 

Ông Trump còn không chịu cái luật y tế của người không đội trời chung này là vì hai lẽ 

chính theo kiểu lý luận “ý thức hệ” của đảng ta (Cộng Hòa): thứ nhất, chính phủ liên bang đã nhiều 

việc, đã phải chi nhiều chuyện trong khi thu thuế là chuyện bất đắc dĩ, cho nên không có lý do gì 

phải ôm sức khỏe của người dân làm chuyện của mình; thứ hai, sức khỏe là chuyện cá nhân, là 

quyền cá nhân của ngưòi dân (liberty!), không thể bắt người ta mua bảo hiểm, cho dù người ta 

chẳng bệnh tật gì; ngược lại, mọi công dân có ý thức đều phải tự lo cho mình chuyện này, chẳng 

phải là trách nhiệm của chính phủ hay ỷ lại chính sách phúc lợi hay an lạc của nhà nước. Trong 

thâm ý, những người không đủ sức lo bảo hiểm cho mình hẳn phải là di dân bất hợp pháp (Latino 

hay Hispanic) hay bọn khủng bố (Hồi giáo) hay người vô trách nhiệm (da đen). Còn đạo luật của 

ông là một đạo luật rất thích hợp với văn hóa chính trị và giá trị nước Mỹ, giới hạn vai trò, sự can 

dự, ngân sách của chính phủ liên bang và thúc đẩy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

Trong khi đó, như chúng ta có thể hiểu, người ta, hay chúng ta, đang sống trong một thời 

khả nghi, chẳng gì có thể tin được, chẳng ai có thể tin được, ngay cả những lời thuyết pháp của các 

vị “chân” tu từ Việt Nam được mời qua đây thỉnh giảng mặc dù họ chưa “hiểu đủ” về đời nay nói 

chung, và xã hội Mỹ, văn hóa Mỹ trước đây và ngày nay nói đặc thù. Huống chi nơi nơi chẳng ai tin 

chính phủ, bởi vậy mà dân chủ đâu đâu cũng bế tắc. Có lẽ chỉ có người giàu (trong đó không thiếu 

gì các chính khách) hay các công ty lớn như Boeing, Ford, Wal Mart...  chẳng hạn mới tin ở Tax 

Cuts and Jobs Act. Bởi vậy, trên giới truyền thông chính lưu mà chính quyền vẫn chụp mũ là “fake 

news”, người ta đặt ra vài câu hỏi mở rộng sự suy nghĩ của người bình thường.  

Phải chăng trong cái luật này, giới trung lưu hay lao động chỉ là “bình phong”, cái vỏ cho cái 

ruột thât sự là lớp 1% hay 5% phía trên trong thang lợi tức trong xã hội? Chuyện “người giàu cũng 

khóc” vì quá mừng có một ông tổng thống của mình là rõ như ban ngày. Nhưng đông đảo lớp dưới, 

có người đặt câu hỏi thận trọng: phải chờ xem tính thuế xong, mới hiểu được người ta được gì, mất 

gì qua cái luật giảm thuế cho người giàu để tăng việc làm cho người nghèo này. Việc cắt giảm thuế 

này có thực sự làm cho giới trung lưu trả thuế ít hơn, hay lấy lại được tiền từ thuế nhiều hơn? Sở dĩ 

người ta đặt câu hỏi đó là vì vài tuần trước khi hết kỳ hạn nộp thuế, một báo cáo nghiên cứu do tờ 

có uy tín USA Today đưa ra cho rằng giờ phút linh thiêng của sự thật đã đến: số tiền được bồi hoàn 

xem chừng ít hơn năm trước, và đến 45% người dân lớp dưới không thấy được tác dụng của việc 

giảm thuế, vì lẽ dễ hiểu thu nhập của họ không đủ để đóng thuế. 

Người ta có ý mong chờ xem Tổng thống Donald Trump sẽ nói gì trong mùa thuế năm nay. 

Đương nhiên ông sẽ nói đến tác dụng của luật giảm thuế của ông, nhưng liệu ông có dám chứng 

minh trường hợp của chính mình để thuyết phục người dân, nhờ việc giảm thuế này mà năm nay 

ông cũng được giảm thuế bao nhiêu và lợi tức sau khi trả thuế của ông lên bao nhiêu. Nhưng ông 

Trump vốn là người thận trọng, khôn ngoan, tế nhị. Sức mấy ông lên tiếng trực tiếp cho dù ông vẫn 

hay nói tất cả mọi chuyện trên đời này, trong hơn 7 tỉ người trên toàn cầu, chỉ có duy nhất mình ông 



làm được, và một mình ông cũng đủ rồi. Chẳng cần ai giúp sức. Ông biết người ta đang để trong 

đầu chuyện ông là tổng thống duy nhất trong lịch sử dám dấu nhẹm hồ sơ thuế của mình. Trong bầu 

cử năm 2016, ông nói sở thuế chưa audit (duyệt lại) hồ sơ thuế 5 năm qua của ông, cho nên ông 

chưa công bố được. Vả lại, ông nói: “Người dân chẳng ai cần biết hồ sơ thuế của tổng thống của 

mình”. Nay thì Hạ Viện nhất quyết đòi Bộ Ngân khố phải công bố hồ sơ thuế của ông vì họ ngày 

càng tò mò chuyện làm ăn của ông, của con, của rễ. Cuộc đấu tranh này có thể kéo dài, nhưng ông 

vẫn quyết đấu tranh tới cùng, và cũng tin rằng cử tri của ông sẽ chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. 

Nói thế nào đi nữa, người ta không thể không ngã nón khâm phục ông, một người chỉ có thù không 

có bạn, và một mình phải đương đầu với bao nhiêu cuộc tấn công từ mọi phía. Lạ thay, lạ thay! 

Tuy ông không lên tiếng, nhưng ông không thiếu gì những thuộc hạ trung thành sẵn sàng lên 

tiếng thay cho ông sau khi ông đã làm một loạt sàng lọc nhân sự sau bầu cử giữa mùa khiến cho Hạ  

Viện nay đã đổi chủ. Ví dụ rõ ràng là ông Bộ trưởng Tư pháp mới William Barr, qua cuộc họp báo 

ngày 18-4 trước khi công bố hồ sơ điều tra về chuyện ông Trump và người của ông có thể thông 

đồng với Nga, đã để rõ một lòng một dạ với tổng thống, cứ nhất quyết nói theo tổng thống: “Không 

thông đồng, không cản trở” (no collusion, no obstruction) cho dù đọc bản văn báo cáo này của Biện 

lý Đặc biệt Robert Mueller, dù bị ông Barr bôi đen nhiều đoạn, người ta vẫn thấy lấp ló sự thông 

đồng và những nỗ lực quyết liệt ngăn chận cuộc điều tra. Ngày 17-4, ông Steven Mnuchin, ông bộ 

trưởng ngân khố từng nói chưa thể công bố hồ sơ thuế của tổng thống vào lúc này,  đã viết trên 

CNN, hãng thông tấn ông Trump vẫn nguyền rũa thậm tệ, một bài bình luận có tựa: “The Tax Cuts 

and Jobs Act is working” (Đạo luật Giảm thuế và Việc làm đang có hiệu quả). Ông viết theo lối nói 

rất gần gũi với ông Trump: “Đây là năm đầu tiên mà những lợi ích của luật TCJA đã cải thiện cuộc 

sống của người dân chúng ta. Thực ra, chúng tôi hài lòng báo cáo rằng chúng ta đã qua được một 

năm có thêm việc làm, tăng công xá, đầu tư kinh doanh mở mang và giảm mức nợ thuế”. 

Theo Mnuchin, suất thuế thấp hơn, mức lợi tức không tính thuế cao hơn (standard 

deductions) và tín thuế cho trẻ em nhiều hơn đã có ích cho hầu hết người Mỹ. Theo ông, năm 2017 

một gia đình người Mỹ tiêu biểu kiếm được khoảng $75.000, trả thuế khoảng $3.983. Năm nay họ 

chỉ trả thuế $1.739, tức giảm được $2.244. Ông nói có đến 80% người trả thuế được tính là giảm 

thuế, “có nghĩa là hơn 140 triệu gia đình Mỹ hầu như tiết kiệm được thuế nhờ TCJA”. Ông không 

nói trong “140 triệu gia đình” đó, bao nhiêu được trợ cấp phúc lợi và bao nhiêu được miễn trả thuế.  

Ông còn mượn dịp này để nói “Trong tám năm trước thời Tổng thống Trump, tiền công người Mỹ 

tăng ở mức tối thiểu, trung bình 2.1% và chưa đến 0.4% một năm. Những ngày trì trệ đó đã chấm 

dứt. Người Mỹ một lần nửa bắt đầu thấy gia tăng tiền công đáng kể, nhất là giới công nhân lương 

thấp”. Ông cũng kết luận: “Kinh tế Mỹ ngày nay mạnh hơn so với trước đây khi chưa có đạo luật 

này. Sự lạc quan của giới kinh doanh và tiêu thụ đã trở lại. Đầu tư vào tư bản đang gia tăng. Người 

Mỹ đang trở lại tham gia lao động, người tiêu thụ có tiền trong túi nhiều hơn. Giới kinh doanh một 

lần nữa đang thấy một môi trường đáp ứng sự sáng tạo và năng động của mình. Chương trình kinh 

tế của Tổng thống Trump đang dẫn đến nhiều công ăn việc làm và tiền công gia tăng cho người dân 

cần cù lao động”.  

Vấn đề là ở chỗ niềm tin của người dân. Người bình thường không thể tin ông Mnuchin hơn 

tin ở ông tổng thống của ông – hay của mình. Và chúng ta đang ở vào một thời điểm cực kỳ tế nhị 

về mặt chính trị: người của ông chẳng quan tâm lắm đến hư thực trong những gì lãnh tụ nói, mà 

người không đồng tình, đồng tính với ông luôn luôn hiểu ngược lại những gì ông nói.  

Đó là một vấn đề về sức thuyết phục trong thông đạt thời nay. Còn vấn đề khác nữa: người 

suy nghĩ hơn về chuyện kinh tế thời nay vẫn nghĩ rằng cái lợi nhỏ nhoi của phần lớn người dân trả 

thuế  một hai trăm một tháng không thể so sánh với cái lợi vài trăm ngàn của người giàu, vài triệu 

hay vài chục triệu của các doanh nghiệp do chuyện giảm thuế này.  

Vấn đề khác nữa: người ta nói cái “gói kích thích” của ông Trump (do chuyện giảm thuế cho 

doanh nghiệp và người giàu) vừa đang mất tác dụng vừa làm cho ngân sách thêm thiếu hụt, nơ nần. 



Chẳng thế mà ông Mitch McConnell, chủ tịch phe đa số Côộng Hoa tại Thượng viện, vừa qua liạ 

than ngân sách chịu hết nổi gánh nặng Medicare và Medicaid, bởi thế phải cắt giảm tiền cho người 

già, người nghèo, người phế tật mà thôi.   

Tiếp theo bài của Mnuchin, CNN cũng đưa lên một bài phân tích kinh tế sâu sắc hơn, có tựa 

“4 ways Trump’s tax cuts changed the American economy” – 4 cách việc cắt giảm thuế đã làm thay 

đổi kinh tế Mỹ. (1) Thuế doanh nghiệp đã rơi xuống triền đá, gây thâm thủng trầm trọng hơn 

(Corporate taxes fell off a cliff, fueling deeper deficits). Điều này dễ hiểu: thuế suất lợi tức doanh 

nghiệp giảm từ 35% còn 21%. Dĩ nhiên doanh nghiệp reo hò, nhưng thu ngân sách thiếu hụt nặng; 

(2) Sức đẩy kinh tế trong đoản kỳ đang mất dần hiệu lực (a short-term economic boost is fading). 

Điều này chẳng cần bàn cãi: suất tăng trưởng kinh tế đã giảm trong mấy tháng qua và sẽ giảm mạnh 

hơn năm nay. Người ta nay đang nói đến suy thoái sẽ trở lại; (3) Người giàu hưởng lợi mạnh hơn 

người nghèo. Ai chẳng biết điều này! Một hậu quả đương nhiên của luật thuế cho người giàu là 

khoảng cách bất bình đẳng thu nhập (income inequality) đang khơi rộng. Người kiếm dưới $50.000 

chỉ tăng thu nhập khoảng 0.6% ($300); người kiếm từ nửa triệu đến 1 triệu, mức tăng lợi tức là 

5.2% ($26.000-52.000); và (4) Những hiệu ứng khác: quá sớm để nói, quá khó để thấy. Ví dụ như 

trong trường hợp thị trường địa ốc. Nói chung, theo tác giả, những dấu hiệu có tính “lẫn lộn” cho 

nên chưa thể kết luận được. 

Nhưng có một điều tạp chí Rolling Stone đã kết luận khá vững chắc: nhiều công ty kiếm 

được lời hàng tỷ đô la nhưng nhờ hệ thống mã số thuế của ông Trump lộn xộn mà ít nhất 26 công ty 

lớn đã không phải đóng thuế. Trong đó, có: Amazon : $10.8 tỷ; Delta Air Lines: $5 tỷ; Chevron : $4.5 tỷ; 

General Motors : $4.3 tỷ; EOG Resources : $4 tỷ; Occidental Petroleum : $3.4 tỷ; Duke Energy : $3 tỷ; 

Dominion Resources : $3 tỷ; Honeywell International : $2.8 tỷ; Deere: $2.2 tỷ; American Electric Power : 

$1.9 tỷ; Kinder Morgan : $1.8 tỷ; Public Service Enterprise Group : $1.8 tỷ; Principal Financial : $1.6 tỷ; 

FirstEnergy : $1.5 tỷ; Prudential Financial : $1.4 tỷ; Xcel Energy : $1.4 tỷ; PulteGroup : $1.3 tỷ; Molson 

Coors : $1.3 tỷ; Devon Energy : $1.3 tỷ; Pioneer Natural Resources : $1.3 tỷ; DTE Energy : $1.2 tỷ; 

Wisconsin Energy : $1.1 tỷ; PPL : $1.1 tỷ; Halliburton : $1.1 t ỷ; Ameren : $1 tỷ. 

Khi đọc danh sách những đại công ty như thế mà được miễn thuế, chắc chắn người thì lắc đầu, người 

thì thở dài. Chẳng ai có thể hiêu được! Nhưng người ta vì thế có thể hiểu rõ hơn Tổng thống-oan gia của 

mình. 


