Nhng ngày qua, li dng s vic biu tình ti Cuba, các th lc thù ch, phn ng ã phát tán tài liu sai trái, kích ng
nhm to ra s bt n v an ninh trt t ti Vit Nam. Mi ngi dân trong nc cn cnh giác trc mu chng phá ca k ch.

Thc cht s vic biu tình ti Cuba
i dch COVID-19 ã, ang tác ng tiêu cc n toàn th gii. n nay, Cuba ã có trên 200 nghìn ngi nhim và hn 1.500
ngi t vong, s ca mc mi có chiu hng gia tng.
Chính ph Cuba ã ban hành và thc hin các bin pháp nhm hn ch tình trng lây lan dch bnh, tng cng giám sát
dch t hc, kim soát y t quc t nghiêm ngt và thc hin chin dch tiêm chng quc gia.
Tuy nhiên, COVID-19 ã làm cho i sng ca nhân dân gim sút, thiu ht thuc men và lng thc thc phm, giá c tng
cao, tình trng mt in cùng nhiu thách thc kinh t, xã hi khác bùng phát Cuba và Cuba càng tr lên c bit khó
khn hn khi b bao vây cm vn trong gn 60 nm qua.
Trc thc trng ó, mt s ngi dân các thành ph ca Cuba ã biu tình ôn hòa nhm mc ích ngh chính ph "hành ng
khn cp nhm gii quyt vn thiu ht lng thc, thuc men và vaccine".
Song, nhng cuc biu tình ôn hòa ó ã tr nên phc tp khi có s git dây, kích ng t các th lc xu, dn n ngi biu tình
ném gch á vào lc lng chc nng, p phá các im giao dch, p và lt xe ôtô… làm cho tình hình tr nên phc tp.
Ch tch Cuba Miguel Diaz-Canel ã cho rng nguyên nhân dn n biu tình là: "Nc M theo ui mt chính sách bóp
nght nn kinh t nhm gây bt n xã hi Cuba". M áp t các lnh trng pht, cm vn Cuba t nm 1962 là nhm "gây bt n
xã hi", "thay i ch ".
Ngoi trng Cuba còn t cáo chính ph M ã s dng h thng s công ngh cao kích ng các cuc biu tình, ây là mt d
án mà chính ph M ã vn hành trong thi gian dài và ã gia tng ngun tài chính cho nó.
Biu tình vì dch bnh COVID-19 không ch riêng Cuba
Thi gian qua, biu tình ã din ra nhiu nc trên th gii do nh hng ca dch bnh COVID-19. Ti c, tháng 8/2020, cnh
sát ã bt gi 300 ngi biu tình chng các bin pháp ngn COVID-19 là giãn cách xã hi và eo khu trang.
Trong cuc biu tình này, ngi biu tình ã ném á và chai nc vào cnh sát, làm cho ít nht 7 nhân viên cnh sát b
thng, buc quc gia này phi trin khai khong 3.000 cnh sát i phó tình hung xu nht.
Cng trong tháng 8/2020, hàng ngàn ngi trên khp nc Anh ã tp trung v qung trng Trifalgar trung tâm
London phn i các bin pháp hn ch di chuyn, quy nh eo khu trang và không ng ý vi vic tiêm vaccine nga
COVID-19 hàng lot. Cá bit, mt s ngi còn cho rng virus corona là "trò la o", "la bp".
Tháng 5/2021, biu tình bin thành bo ng ã din ra ti nhiu nc châu Âu. Ti c, có hn 20 cuc biu tình vi khong
20.000 ngi tham gia nhm phn i vic tng giá thuê nhà n chính sách nhp c ca c và phn i vic áp t các hn ch c
bit ngn chn dch bnh.
Ngi biu tình ã t pháo, t thùng rác và ván g gây ra nhiu ám cháy trên ng, buc quc gia này phi huy ng trên
5.000 cnh sát vào cuc cùng vi vòi rng và hi cay.
Ti Pháp, có gn 300 cuc biu tình vi khong 150.000 ngi tham gia nhm phn i các chính sách ca chính ph ct
gim các phúc li xã hi và quyn t do dân s, cng nh ct gim vic làm và x lý i dch COVID-19. Ngi biu tình ã ném
á và pháo vào cnh sát, t cháy thùng rác, p phá ca s, ngân hàng và tài sn công cng.
Cnh sát ã áp tr bng lot n hi cay, lu n cay và vòi rng gii tán ám ông. Ti B, hàng trm ngi dân ã t tp biu tình
nhm phn i nhng quy nh ca chính ph v chng dch bnh COVID-19.
Cnh sát ti quc gia này cng ã phi dùng vòi rng và n hi cay gii tán ám ông t tp Brussels phn i các quy nh

phong ta.Ti th ô Helsinki ca Phn Lan, khong 300 ngi ã tham d mt cuc biu tình nh, buc cnh sát can thip và
bt gi khong 50 ngi.
Còn ti Stockholm, Thy in, t 500 n 600 ngi ã tun hành vi các biu ng òi hi "t do và s tht" trong mt s kin kéo
dài hn hai gi bt chp các n lc ca cnh sát gii tán ám ông…
Phong trào biu tình có phi do bn cht ca ch ?
Ngay sau cuc biu tình n ra ti Cuba, ngày 11/7/2021, nhiu trang mng ã a ra các bài vit, bình lun, ánh giá vn
biu tình theo chiu hng tiêu cc, cho rng iu này ch yu xut phát t nguyên nhân ch quan, nhng vn ni ti ca t nc
Cuba.
Tuy nhiên, nhng ánh giá phin din này sau ó ã vp phi s phn ng ca ngi dân Cuba vì h cho rng iu này có s
tác ng ca yu t bên ngoài, nh hng n tình hình chính tr xã hi ca Cuba. Cuc biu tình li nhiu h ly to ln, tác ng
n tình hình t nc, có nguy c gây ra mt cuc khng hong kéo dài.
Li dng s vic biu tình ti Cuba, các i tng xu ã phát tán nhiu bài vit có ni dung tung tin ngi dân Cuba các
thành ph ng lot biu tình yêu cu chính ph "phi cung cp thc phm và vaccine vì tình trng thiu ht lng thc, nhu
yu phm ang mc khng hong trong khi t l các ca nhim virus COVID-19 vn ang tng vt".
H a ra nhiu nhn nh sai s tht v vic biu tình ti nc này; lng ghép nhiu ý kin ch quan kích ng, kêu gi ngi dân
Cuba lt ch , xuyên tc bn cht ca ch XHCN. T ó, xuyên tc chng phá ng, Nhà nc ta, h uy tín lc lng v trang;
lng ghép tung tin kích ng, cho rng ngi dân Cuba "mun lt ch " và "ch XHCN Cuba s sp , sau ó n Vit
Nam".
Vit Nam, li dng tình hình dch COVID-19 phc tp, các i tng chng phá ã tìm cách tung ra nhng lun iu tuyên
truyn nhm tô v, thi phng d lun kích ng ngi dân biu tình chng ng, Nhà nc.
Các t chc khng b nh Vit Tân, Triu i Vit, Chính ph Quc gia Vit Nam lâm thi, s i tng phn ng, chng i trong nc
hay mt s trung tâm truyn thông thiu thin chí vi Vit Nam ã a nhiu thông tin xuyên tc v tình hình chính tr, xã
hi ti Vit Nam. Nhiu bài vit a các thông tin sai s tht, tác ng t tng nhm gây bt n t bên trong.
ây là th on ánh ln con en nhm mc ích tác ng xu n t tng, tình cm, nim tin ca nhân dân i vi ng, Nhà nc và ch
. Ch nhìn thy cây mà không thy rng, c tình l i bn cht ca s vic. S vic mt s ngi dân tham gia biu tình ti Cuba
xut phát t c nguyên nhân khách quan và ch quan.
Khách quan là s tác ng ghê gm ca i dch COVID-19; ch quan là nhng khó khn ni ti trong gii quyt an sinh
xã hi và m bo lng thc, thc phm, y t cho ngi dân. Trong ó, ngun gc sâu xa ca khó khn ni ti là do Cuba ã b
bao vây, cm vn trong thi gian quá dài.
Nu các quc gia t bn phng Tây phát trin mà có hoàn cnh tng t nh Cuba thì phong trào biu tình ca ngi dân
nhng quc gia này din ra gp hàng trm, nghìn ln. Trong iu kin ó, liu các i tng xu có cho s vic biu tình ó xut
phát t bn cht ca ch , ngi dân mun lt ch ?

Nhiu th lc xu li dng vn biu tình ti Cuba kích ng chng phá.
Cn nhìn nhn úng
T cuc biu tình ti t nc Cuba, có th rút ra mt s vn i vi công tác m bo an ninh xã hi ti Vit Nam trong tình hình
hin nay nh sau:
Th nht, phát hin sm âm mu, ý ca các i tng phn ng, thù ch kp thi ngn chn, kim ta các hot ng chng i. Trc
nhng bin ng phc tp v chính tr - xã hi trên th gii thì các th lc phn ng, chng i chính tr li dng c hi này "c nc
béo cò", "tha nc c th câu".
H li dng tình hình khó khn ca t nc tuyên truyn, kích ng ngi dân tin hành các hot ng chng ng, Nhà nc. H
thông qua nhng vn nhy cm li dng s c tin ca ngi dân, qua ó tin hành các hot ng biu tình, gây sc ép vi
chính quyn.
Th hai, làm tt công tác qun lý nhà nc v an toàn thông tin mng. Xut phát t cuc biu tình ti Cuba cho thy, các
phn t thù ch, phn cách mng li dng mng xã hi tung tin sai trái, kích ng, lôi kéo ngi dân thông qua nhng li
mi gi m dân, khuy ng các bt n trong nc, a ra nhng lun iu chia r nhân dân vi chính quyn.
T nhng im bt n ó ã thúc y cuc biu tình ti Cuba. Chính vì vy, cn tip tc làm tt công tác qun lý nhà nc v an
toàn thông tin mng internet. Ph bin thông tin chính thng, các ch trng, chính sách ngi dân nm c; ng thi
thông qua các t giám sát phát hin sm âm mu ca các i tng xu.
Th ba, lc lng CAND cùng các c quan chc nng tip tc làm tt công tác tham mu cho Chính ph va làm tt công
tác chng dch, va thúc y phát trin kinh t - xã hi. Có th thy rng, iu kin các th lc phn ng, chng i chính tr kích
ng ngi dân ó là s khó khn ca t nc trong phát trin kinh t - xã hi và công tác chng dch COVID- 19.
Do vy, m bo hài hòa trong vic chng dch và phát trin kinh t - xã hi là vn mang tính tiên quyt góp phn ngn
chn các âm mu, ý xu ca các i tng phn ng, chng i chính tr, ng thi gi vng an ninh xã hi trong giai on hin
nay.
Mi công dân có ngha v tuân theo Hin pháp và pháp lut, mi hành vi chng li c lp, ch quyn, thng nht và toàn
vn lãnh th, chng li s nghip xây dng và bo v T quc u b nghiêm tr.
Mi ngi dân cn tnh táo, cnh giác trc nhng thông tin xu c mà các i tng li dng s vic biu tình Cuba liên quan n
i dch COVID-19 tung tin kích ng nhm gây bt n tình hình trong nc, không tham gia hoc tip tay cho cho
hành vi gây ri an ninh, trt t.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

