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Vững một niềm tin

NGUYÊN GIANG

“Vững một niềm tin”, với một số ít 
người tên bài có vẻ hô khẩu hiệu, sến sáo, 
nhưng khi bạn đã thực sự tin tưởng vào ai, 
vào điều gì thì “vững một niềm tin” lại thực 
sự là tiếng nói xuất phát từ trái tim, khối óc 
và chắc chắn là của phần lớn Nhân dân Việt 
Nam trong đó có tôi.

Niềm tin ấy không mơ hồ mà được xây 
dựng trên những gì bản thân được biết, được 
chứng kiến trong cuộc chiến chống đại dịch 
của Việt Nam. Vững một niềm tin mặc dù 
chúng ta đều biết rằng trong cuộc chiến chống 
COVID - 19 vẫn chưa kết thúc, bởi tổ chức 
Y tế Thế giới, các nhà khoa học và các quốc 
gia đã nhận định dịch COVID - 19 chưa thể 
kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023. 
Niềm tin ấy vẫn vững vàng khi biết virus 
SARS - CoV- 2 cứ trung bình 2 tuần lại sinh 
ra một đột biến, đã có những biến thể nguy 
hiểm như: Biến thể R1(xuất hiện ở Nhật Bản 
và 40 quốc gia), biến thể C.1.2 (xuất hiện ở 
Nam Phi vào tháng 5), biến thể MU - đây là 
biến thể mới nhất được WHO xếp là biến thể 
virus đáng quan tâm với khả năng lây nhiễm 
nhanh, gây bệnh nặng hơn, có khả năng lẩn 
tránh hệ miễn dịch và hàng rào mà vaccine 
hiện có tạo ra. 

Trong cuộc chiến này, biến thể siêu lây 
nhiễm Delta của virus SARS - CoV- 2 (xuất 
hiện tại Ấn Độ vào tháng 10/2020) đã gây ra 
cuộc khủng hoảng quá tải đối với hệ thống y 

tế của Việt Nam và của nhiều nước trên thế 
giới trong đó có những nước phát triển nhưng 
chúng ta vẫn tin rằng cả thế giới sẽ cùng đoàn 
kết đẩy lùi đại dịch. Sự đoàn kết trong các 
hoạt động viện trợ các trang thiết bị y tế, 
lương thực, thực phẩm giữa các nước trong 
thời gian qua. Sự đoàn kết ấy còn thể hiện ở 
việc thông qua cơ chế COVAX - do Gavi, the 
Vaccine Alliance (Liên minh vắc xin) đứng 
đầu, WHO và CEPI - UNICEF đang hợp tác 
với các nhà sản xuất và đối tác về việc mua 
vắc xin COVID - 19, nhằm đảm bảo quyền 
tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc 
xin COVID - 19. UNICEF đã phối hợp với 
Quỹ PAHO Revolving Fund, đảm nhiệm 
việc mua và giao vaccine cho 92 quốc gia có 
thu nhập thấp và trung bình thấp, đồng thời 
hỗ trợ mua cho hơn 97 quốc gia có thu nhập 
trên trung bình và thu nhập cao. Theo dự tính 
của UNICEF thì tổng số người sẽ được tiêm 
vaccine thông qua cơ chế COVAX sẽ vào 
khoảng hơn 4/5 dân số thế giới. Bên cạnh đó, 
chiến dịch ngoại giao vaccine của Chính phủ 
Việt Nam đã mang lại những kết quả rõ rệt.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao: 
“Tính đến tháng 9/2021, Việt Nam đã tiếp 
nhận 54 triệu liều vaccine phòng COVID - 
19. Trong đó, tháng 8 là hơn 16 triệu liều, 
gấp đôi số lượng vaccine về trong tháng 7. 
Tháng 9 là hơn 20 triệu liều, gần gấp 3 lượng 
vaccine về trong tháng 7. Đó là kết quả của 
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chiến dịch ngoại giao chưa từng có tiền lệ 
với những nỗ lực to lớn của lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Ngoại 
giao, Bộ Y tế, các cơ quan liên quan và hơn 
90 cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại 
nước ngoài”. Tất cả cho mục tiêu để vaccine 
về Việt Nam nhanh nhất, nhiều nhất và sớm 
nhất có thể. 

Vững một niềm tin ngay cả những ngày 
ở Việt Nam số ca nhiễm mới lên đến gần 
12.000 ca, vì chúng ta hiểu rằng sự gia tăng 
cao các ca nhiễm trong một thời điểm, một 
giai đoạn là việc mà nhiều quốc gia phải chấp 
nhận trong đại dịch và không có sự lựa chọn 
nào là hoàn hảo. Chúng ta thực hiện các biện 
pháp: Giãn cách, cách ly, khoanh vùng... mục 
đích là cắt đứt chuỗi lây nhiễm và đủ thời 
gian tiêm vaccine phòng bệnh cho khoảng 
80% dân số trở lên, nhất là cho những nhóm 
đối tượng có nguy cơ cao để đạt mục tiêu 
miễn dịch cộng đồng. 

Mặc dù tình hình phức tạp của của dịch 
bệnh còn khó lường nhưng chúng ta vẫn 
vững một niềm tin vào đường lối lãnh đạo 
của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự 

đoàn kết của toàn thể Nhân dân Việt Nam 
trong cuộc chiến chống COVID - 19. Ngày 
11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 128/NQ - CP về quy định tạm thời 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID - 19”, đã xác định chuyển 
hướng chiến lược phòng, chống dịch sang 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID - 19 nhằm đưa cả nước về 
trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, 
phấn đấu trong năm 2021. Thông điệp của 
thời kỳ bình thường mới chính là: 5K, vắc 
xin, xét nghiệm, ý thức của công dân (cách 
ly, xét nghiệm là then chốt, vaccine, thuốc 
điều trị là điều kiện tiên quyết).

Vững một niềm tin bởi mọi người đều 
đã biết: Việc tiêu diệt hoàn toàn hay ngăn 
chặn lâu dài COVID - 19 là điều không thể, 
mà chúng ta chấp nhận việc hàng ngày vẫn có 
số ca bệnh nhất định nhưng trong tầm kiểm 
soát, phát triển kinh tế và bảo vệ được sức 
khỏe, tính mạng của Nhân dân. Đối với Việt 
Nam, một số kinh nghiệm đã bước đầu được 
đúc kết từ thực tiễn qua các đợt phòng, chống 
dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng 
bước được nâng lên; tỷ lệ tiêm chủng vaccine 
diện rộng cho các nhóm người có nguy cơ 
cao, các đô thị lớn tăng nhanh giúp Việt Nam 
chủ động hơn trong phòng, chống dịch. 

Vững một niềm tin bởi trong bất cứ 
giải pháp nào mà Việt Nam thực hiện, bên 
cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội thì Đảng, 
Chính phủ luôn đề ra mục tiêu bảo vệ tối đa 
sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế 
đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển 
bệnh nặng, tử vong do COVID - 19. Chúng 
ta có quyền tin vào một ngày mai bình yên, 
không lo sợ bởi COVID - 19.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng, chống 
COVID - 19 để tăng miễn dịch cộng đồng. Ảnh: PV




