Trong khi mi tng lp nhân dân ã và ang tham gia ng h Qu vaccine phòng COVID-19 thì mt s cá nhân, t chc
không có thin chí ã ng ti nhng thông tin xuyên tc v vic thành lp Qu, thm chí xúc phm n danh d, uy tín ca
các ng chí lãnh o ng, Nhà nc và cá nhân, t chc ã tham gia ng h Qu…
Sau nhng sáng kin trong công tác phòng, chng dch COVID-19 nh "ATM go", "ch 0 ng" hay tng nhu yu
phm, tng vt t y t, giúp ngi dân vùng dch tiêu th nông sn... thì vic thành lp Qu vaccine phòng COVID-19
thêm mt ln na th hin tinh thn oàn kt, gn bó, vt qua khó khn, thách thc ca toàn ng, toàn dân trc i dch
COVID-19. Vy nhng, trong khi mi tng lp nhân dân ã và ang tham gia ng h Qu thì mt s cá nhân, t chc
không có thin chí ã ng ti nhng thông tin xuyên tc v vic thành lp Qu, thm chí xúc phm n danh d, uy tín ca
các ng chí lãnh o ng, Nhà nc và cá nhân, t chc ã tham gia ng h Qu.
Thành lp Qu là yêu cu khách quan
Vic thành lp Qu là xut phát t thc tin khách quan. Theo thng kê, n thi im cui tháng 5/2021, t l ngi dân Vit
Nam ã c tiêm vaccine phòng COVID-19 nc ta ch hn 1%, thuc mc thp nht trong khu vc. Theo tính toán ca
các chuyên gia, t c min dch cng ng, min dch toàn dân, Vit Nam cn có hn 150 triu liu vaccine phòng
COVID-19 tiêm phòng cho khong hn 75 triu ngi dân vi tng kinh phí c tính khong 25,2 nghìn t ng. Trong ó,
ngân sách Nhà nc chi 16 nghìn t ng, còn 9,2 nghìn t ng do s t nguyn ng h ca các t chc, cá nhân trong và
ngoài nc. Thc tin trên òi hi ngun kinh phí ln có vaccine phòng COVID-19, trong khi t nc ta ang còn nhiu
khó khn, ngân sách hn hp.
Vic Chính ph ban hành Ngh quyt 53/NQ-CP thông qua ch trng thành lp Qu vaccine phòng COVID-19 và
Quyt nh 779/Q-TTg thành lp Qu vaccine phòng COVID -19 là phù hp vi truyn thng vn hóa tt p ca dân tc, ó
là truyn thng oàn kt, tng thân tng ái "lá lành ùm lá rách".
Dch COVID -19 c xem nh mt loi "gic" nguy him làm tn hi n sc khe cng ng, kinh t t nc suy gim, cuc sng
nhân dân gp nhiu khó khn. Do ó, mun dit c loi "gic" này òi hi s ng lòng ca c h thng chính tr và ngi dân, s
vào cuc tích cc ca tt c các cp, các ngành, các t chc, cá nhân trong và ngoài nc. Lch s dng nc và gi nc ã
chng minh, khi t nc ta gp khó khn, tinh thn oàn kt, sc dân là nn tng quan trng chúng ta chin thng mi k
thù.
Nm 1945, trc tình th cách mng "ngàn cân treo si tóc", hng ng li kêu gi ca Ch tch H Chí Minh, ng bào ta
trên mi min t nc ã nhit tình ng h "Tun l vàng" vi tinh thn "ngi có ít góp ít, ngi có nhiu góp nhiu", to nên
Qu c lp. Kt qu là ch trong mt thi gian ngn, nhân dân c nc ã quyên góp c 20 triu ng và 370kg vàng, góp
phn thit thc cho cuc kháng chin kin quc thành công.
Hin nay, ngun thu ngân sách Nhà nc ta gp nhiu khó khn do tác ng ca i dch. Vic nhân dân h tr, ng h Qu
chính là s ng lòng, san s khó khn cùng ng, Nhà nc chin u chng i dch. Vic thành lp Qu vào lúc này là rt cn
thit nhm kêu gi, vn ng các tng lp nhân dân ng h, óng góp kinh phí cho công tác phòng, chng dch, huy ng
ngun lc xã hi ngi dân có th tip cn vaccine sm nht.
Lan ta tinh thn oàn kt, vì cng ng
Qu vaccine phòng COVID-19 ã chính thc ra mt vào ti Th by, ngày 5-6 ti Nhà hát Ln Hà Ni. Th tng Phm
Minh Chính d bui l ã khng nh: "ây s là qu ca tinh thn oàn kt, s nhân ái, nim tin, trái tim, kt ni trái tim cùng
nhau vt qua khó khn góp phn to nên Vit Nam chin thng, ghi danh vào lch s v mt chin thng i dch COVID19". Sau l ra mt cho n nay, Qu vaccine phòng COVID-19 ã nhn c s óng góp ca hàng nghìn tp th, cá nhân.
Nhng ngày qua, không ch các doanh nghip, a phng mà rt nhiu cá nhân trong và ngoài nc ã nhit tình ng h
Qu.
in hình nh câu chuyn v M Vit Nam Anh hùng Nguyn Th Cc (92 tui, thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá, huyn Thun
Thành, Bc Ninh) ã dành 10 triu ng tit kim ng h cho công tác phòng, chng COVID-19. C ông Nguyn Chng
(97 tui), là thng binh chng Pháp, tng chin u chin trng Tha Thiên nm 1951, nay thôn Phú Long, xã K Phú,

huyn K Anh, Hà Tnh cng ã vit tâm th gi ban vn ng quyên góp chng dch xã và trích 10 triu ng tin tit kim
ng h Qu. Hay hình nh v các em hc sinh ã dành nhng ng tin tit kim, n sáng ca mình ng h cho Qu phòng
COVID-19…
Còn vô s câu chuyn cm ng v vic các tng lp nhân dân ã và ang tham gia ng h Qu vaccine phòng COVID19, thc tin ó thêm mt ln na khng nh tinh thn oàn kt toàn dân, ng sc, ng lòng vt qua gian khó, chin thng i
dch.
Mi óng góp ca ngi dân vào Qu vaccine phòng COVID-19 u hng ti mc tiêu cuc sng an toàn hn ca bn thân,
gia ình, cng ng và c xã hi. Vi sáng kin Qu vaccine phòng COVID-19, i din các t chc quc t ti Vit Nam nh T
chc Y t th gii, iu phi viên thng trú ca Liên hp quc ti Vit Nam, Giám c Quc gia Ngân hàng Th gii ti Vit Nam, i
din thng trú Chng trình Phát trin Liên hp quc (UNDP) ti Vit Nam... ã có nhng ánh giá cao v tinh thn oàn kt,
trách nhim ca nhân dân Vit Nam trong cuc chin chng "gic COVID-19".
Tin s Kidong Park, Trng i din T chc Y t Th gii ti Vit Nam ánh giá: "Vic huy ng các ngun lc nâng cao kh
nng tip cn vaccine COVID-19 ca Chính ph Vit Nam rt kp thi, phù hp vi sáng kin vaccine toàn cu. Chính ph
Vit Nam rt n lc huy ng ngun lc t ngân sách nhng thc t vn cn nhiu ngun lc hn na. Vic Chính ph qun lý và s
dng công bng, hiu qu ngun lc t ngi dân, doanh nghip t nhân s mang li giá tr mi cho chin lc ng phó vi
COVID-19. Chính s oàn kt này s giúp Vit Nam chm dt i dch. Hy vng Vit Nam s tip tc là mt ví d cho cách tip
cn toàn dân trong vic kt thúc i dch".
Ông Kamal Malhotra, iu phi viên thng trú ca Liên hp quc ti Vit Nam cng ánh giá cao vic thành lp Qu
vacine phòng COVID-19 ca Vit Nam và cho rng "ây là mt sáng kin hay, là iu Liên hp quc ã ng h trong nhiu
tháng nay".
Bà Carollyn Turk, Giám c Quc gia Ngân hàng Th gii ti Vit Nam cng ã chúc mng Chính ph Vit Nam ra mt
Qu vaccine phòng COVID-19 và cho bit "vic tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh và hiu qu là bin pháp
cn thit và quan trng m bo an toàn cho ngi dân, thúc y phc hi kinh t. Chính ph Vit Nam ang có bc i úng n
trong vic y nhanh tip cn vaccine cho ngi dân"…
Và nhng lun iu lc lõng
Trong bi cnh ó, mt s cá nhân, t chc thiu thin chí, chng phá t nc ã tuyên truyn, xuyên tc, bóp méo s tht v
vic thành lp Qu vaccine phòng COVID-19, thm chí còn xúc phm n nhng ngha c cao p, hành ng úng n,
nhân vn ca các cá nhân, t chc trong cuc chin chng dch COVID-19 ca toàn th nhân dân ta.
ài Á châu t do ng ti bài vit "Chính ph nói không thiu tin sao phi huy ng tin dân mua vaccine?" và cho rng,
Chính ph ang "bòn rút tin ca nhân dân", vic tiêm cho ngi dân là thuc ngha v ca Nhà nc… T ó, kêu gi kiu
bào, ngi dân không tham gia óng góp cho Qu này. Gn ây, trang mng t chc Vit Tân cùng mt s báo, ài
không có thin chí vi Vit Nam ã ng ti nhng bài vit phê phán vic thành lp Qu vaccine Vit Nam, t ó a ra nhng
lun iu xuyên tc, vu cáo, h thp uy tín ng, Nhà nc, ch .
áng lên án hn, trong khi chc sc, tín Công giáo ang sát cánh cùng Chính ph và nhân dân phòng, chng
dch thì mt s linh mc Công giáo ã tuyên truyn, xuyên tc vic thành lp Qu vaccine phòng COVID-19, thm chí
có linh mc khi thy các chc sc, tín tham gia ng h Qu ã có li l mit th, xúc phm nhng ngi này.
Ngn chn i dch COVID -19, ó là trách nhim ca toàn xã hi. Do vy, vic mt s lun iu quy trách nhim trong công
tác phòng, chng dch là "ca riêng ng, Nhà nc" là hoàn toàn vô lý. Không có quc gia nào t chng chi vi i dch
ch bng s quyt tâm ca Chính ph. Nhng lun iu tuyên truyn, xuyên tc ca các t chc, cá nhân, ài báo trên v Qu
vaccine phòng COVID-19 ca ng, Nhà nc Vit Nam cng nh xúc phm n danh d, hình nh ca các cá nhân, t chc
tham gia ng h là vic làm ca nhng k lc iu, lc lõng trong cuc chin chng dch COVID-19.
Trong quyt nh thành lp Qu cng ã ch rõ, nguyên tc ca Qu Vaccine là trên c s t nguyn óng góp ca ngi dân,
doanh nghip, nhng ngi có iu kin và có tâm vi t nc óng góp. Hoàn toàn không có chuyn Chính ph ép buc
mi ngi phi óng góp.

Thc t, trc khi Qu c thành lp, ã có rt nhiu a phng, doanh nghip, ngi dân rt mun óng góp vào công cuc tìm
mua vaccine, mi ngi dân c tiêm vaccine, xã hi tr li n nh, vt qua dch bnh và cuc sng ngi dân tr li nh bình
thng. Sau khi Qu thành lp, nhng ngày qua, s tin quyên góp ng h Qu không ngng tng lên, là minh chng rõ
nét nht cho tinh thn oàn kt chng li i dch COVID-19 ca nhân dân Vit Nam. Thc tin sinh ng ó phn bác các
lun iu sai trái, xuyên tc.
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