
Lá Thư Chủ Bút: 
 

Bạn đọc thân mến, 
Đài VOA tiếng Việt, trong bản tin loan đi ngày 8 tháng 7 vừa qua, đề 

cập đến “một cảnh sát giao thông đường thuỷ bị sa thải vì nhận hối lộ 
60.000 đôla” nguyên văn như sau: 

Một sĩ quan cảnh sát giao thông đường thủy của Việt Nam bị bãi 
nhiệm vì đã nhận hối lộ 60.000 đô la Mỹ của chủ một chiếc tầu chở dầu. 
Tin của DPA được The Earth Times loan tải cho hay ông Đỗ Minh Dân, 
cảnh sát trưởng Bà Rịa - Vũng Tầu, hôm thứ Ba xác nhận tin thiếu tá Võ 
Văn Lý, 43 tuổi, đã bị sa thải khỏi sở cảnh sát giao thông đường thủy của 
tỉnh. 

Ông Dân nói rằng Bộ Công An quyết định chuyện này hôm cuối tuần 
(5-7-08) và cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tầu loan tin hôm thứ Hai (7-7-08). 
Tin nói rằng Thiếu Tá Lý và phụ tá là trung úy Nguyễn Chí Thanh đã 
nhận hối lộ 1 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 60.000 đô la Mỹ, từ chủ 
nhân một chiếc tầu chở dầu vận chuyển 70.000 tấn dầu không giấy phép 
hôm 19 tháng 5.  

Chiếc tầu chở dầu mang tên Thành Công này thuộc quyền sở hữu của một công ty ở tỉnh Tiền Giang. Tỉnh 
Bộ đã khai trừ hai người này ra khỏi đảng hôm mùng 3 tháng 6.  

Sở cảnh sát sa thải ông Thanh hồi tháng 6, nhưng không đụng được tới ông Lý vì không có quyền sa thải 
nhân viên từ cấp tá trở lên. Vụ này được chuyển sang Cục Điều Tra, và Cục buộc hai đương sự tội nhận hối lộ.  

Theo luật hình của Việt Nam, ai bị bắt gặp nhận hối lộ từ 300 triệu đồng, tương đương với 17.600 đô la Mỹ, 
trở lên đều có thể bị kết án từ 30 năm tù tới tử hình.  

Tháng Tư vừa rồi, 4 cảnh sát viên tại Hà Nội bị ngưng chức vài tiếng đồng hồ sau khi một trang web ở địa 
phương chiếu một đoạn video cho thấy những người này nhận hối lộ của những người đi xe gắn máy vi phạm 
luật lưu thông. 
Đoạn video này chiếu hình ảnh cảnh sát chặn những người đi xe gắn máy không đội nón bảo hiểm hoặc đi 

ngược chiều rồi nhận hối lộ của mỗi người từ 300.000 đồng trước khi thả cho họ đi. 
Đó là tại Việt Nam, quê hương yêu dấu của chúng ta! Còn tại nước Tầu vĩ đại ở phía Bắc VN thì sao? Một 

trong các vụ tham nhũng – hối lộ điển hình xảy ra tại Trung Quốc gần đây là vụ ông Zheng Xiaoyu, 62 tuổi, 
người đứng đầu cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm của Trung Quốc, đã bị xử tử chỉ 6 tuần sau khi ông nhìn 
nhận đã ăn hối lộ. Ông này đã được bọn làm thuốc giả đút lót số tiền tương đương gần 1 triệu Mỹ kim, để chúng 
được phép bào chế thuốc. Sự kiện này đã làm 14 người thiệt mạng, và nguy hại sức khoẻ cho rất nhiều người do 
thuốc giả gây ra! 
 

(Ông Zheng Xiaoyu trước toà án nhân dân) 
 
Tệ nạn tham nhũng – hối lộ ngày nay đã lan tràn hầu như khắp thế giới. 

Theo bài tham khảo của Lm. Đào Quang Chính đăng báo tháng này dưới 
tiêu đề “Hiện Tượng Tham Nhũng, Tống Tiền Và Hối Lộ Trên Thế Giới 
Ngày Nay” thì: “Theo ‘Tổ chức Minh bạch Quốc tế’ công bố vào năm 
2007 thì có đến hơn 2 phần 3 quốc gia trên thế giới bị coi là tham nhũng 
trầm trọng”. Dĩ nhiên Việt Nam được xếp vào số này, vì có 179 nước thì 
Việt Nam ta được xếp hạng 123. Vậy mà quê hương ta còn tốt số hơn hai 

nước láng giềng phía Tây là Cumpuchia (hạng 162) và Lào (hạng 168) đấy! Tổ chức quốc tế nói trên, ngày 13-
10-2005, còn nêu danh 3 nhà lãnh đạo tham nhũng nhất thập niên 1990: Cựu tổng thống Mobutu Sese Seko của 
Cộng Hoà Dân Chủ Congo (biển thủ công quỹ từ 5 đến 8 tỷ Mỹ kim); cựu tổng thống Suharto của Nam Dương 
(biển thủ 4 tỷ Mỹ kim); và cựu tổng thống Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân (biển thủ khoảng 100 tỷ Mỹ kim 
– dựa theo báo cáo của chính phủ Phi Luật Tân). 

Theo Lm. Đức Anh, OP, qua bài “Giáo Huấn Công Giáo Về Tệ Nạn Tham Nhũng Hối Lộ” trong số báo này, 
thì: “Tham nhũng là một thứ trộm cắp và trái ngược  với giới răn thứ bẩy…” Cả cấp trên lẫn cấp dưới đều có 



lỗi. Có thể bạn đọc sẽ thắc mắc: cấp trên tham nhũng có tội đã đành, tại sao cấp dưới mất tiền của lo đút lót lại 
còn có tội? Lm. Đức Anh trả lời như sau: 

“Không phải chỉ những kẻ tham nhũng, tham ô, nhưng cả những người hối lộ và đút lót cũng phải chịu trách 
nhiệm nặng nề. Những người ngày, vì muốn được việc và lợi riêng cho mình mà đút lót, góp phần làm hư hỏng 
thêm các quan chức công quyền, tạo thêm và duy trì tình trạng bất công trong xã hội, và khiến cho đất nước 
tiếp tục ở trong tình trạng lạc hậu, chậm tiến.” 

Bạn đọc nghĩ sao về điều này? 
Lm. Mạnh Thư, CMC 


