
 

THAY ĐỔI THỂ CHẾ ??? 
Thời gian qua được đọc những bài gửi đăng của nhiều phe nhóm khác nhau, viết „ 

chuẩn bị cho Đại Hội 12 của Đảng CSVN ( hiện nay trên FB  Đại hội được nói lái thành  

”đội hại” ) . 

Xin đăng câu bình ngắn của bác Tô Hải trên trang FB, để thay câu trả lời tại sao 

không đưa đăng một số bài đã gửi. 

Qua lời bình ngắn của bác Tô Hải dưới đây, mong nhiều  “ trí thức“ tỉnh dậy, đừng 

mơ nữa..(DHM ) 

 

 

THAY ĐỔI THỂ CHẾ ??? NÓI CÁI CHI CHI RỨA? 

Tô Hải. 

Báo T,Trẻ hôm nay 15/1/2016, chơi ngay trang đầu cái tít “xịt nước hoa rẻ tiền” cho người đọc. 

Bài viết còn có những câu đọc xong cứ tưởng như chế độ này thay đổi đến nơi 

“các nước TPP đều là những quốc gia đi đầu về cải cách, xây dựng thể chế để phát triển nền kinh 

tế, cải thiện môi trường đầu tư và đây sẽ là cơ hội để VN học hỏi. Nguyên bộ trưởng Bộ Thương 

mại Trương Đình Tuyển cũng nhận định cơ chế giám sát ngặt nghèo của TPP sẽ giúp VN tích cực 

cải thiện thể chế. Trong 12 nước tham gia TPP, VN là quốc gia có trình độ kém phát triển nhất. 

“Do đó VN bắt buộc phải thay đổi nhiều nhất, kể cả pháp luật, để đáp ứng các tiêu chuẩn trong 

TPP” . 

Cái trò tung hứng chữ Tầu “cơ chế”, “thể chế”, “chế độ”…. cốt để ný nuận kiểu nào cũng 

được như anh tổng bí  “miền Bắc và có ný nuận” . 

„Thay đổi cơ chế“ không có nghĩa là  “thay đổi chế độ chính trị”. 

Lần này có bao nhiêu tiến sư giáo sỹ sẽ cố rặn ra các kiểu ný sự : “ thay đổi thể chế ” nữa 

đây? 

                       Tô Hải. 

                       Sàigòn, 15.01.2016 

 

Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2016/01/15/thay-doi-the-che/ 
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