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Thể loại: Phóng sự nhiều kỳ 

Tổ chức sản xuất: Ngọc Diệp 
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Ngày phát sóng: từ ngày 05-08/7/2017 

Thời lượng: 20 phút 52 giây  

 

Kỳ 1: MỘT MÓN HÀNG … “GIÁ HỜI” 

  

 PTV dẫn tại phòng thu:  Thưa qv&cb! Theo thông tin từ đường dây nóng 

Đài PT-TH Đồng Tháp vừa nhận được, nhiều người dân ở xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phản ánh họ vừa mua một số đồ gia dụng từ buổi giới 

thiệu sản phẩm của một công ty có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi đã bỏ 

hàng triệu đồng để mua món hàng này, những bà nội trợ đang bắt đầu hoài nghi 

về những lời hứa khuyến mãi và chất lượng sản phẩm. Phóng viên chương trình 

đã vào cuộc tìm hiểu thực hư câu chuyện được người dân phản ánh. 

 Theo thông tin phản ánh, chúng tôi đến nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở 

xã Mỹ Trà – Thành phố Cao Lãnh. Chỉ cho chúng tôi chiếc nồi cơm điện, nhãn hiệu 

Besuto đang nấu trên kệ bếp, bà Loan nói giờ bà còn nóng hơn cái nồi cơm này. Bà đã 

bỏ ra hơn 2 triệu đồng để mua nồi cơn này từ một buổi giới thiệu sản phẩm của công ty 

tên là Quyết Thắng kèm với những lời giới thiệu về chương trình khuyến mãi vô cùng 

hấp dẫn. Rồi bà Loan chỉ tiếp cho chúng tôi cái chảo điện đa năng, cũng nhãn hiệu 

Besuto đang đặt cạnh chiếc nồi cơm điện. Bà Loan cho biết, đây là quà khuyến mãi 

kèm với chiếc nồi cơm điện. Không chỉ có vậy, bà còn trông chờ cơ hội nhận những 

giải thưởng hấp dẫn từ chương trình bốc thăm trúng thưởng từ hệ thống Co.op Mart 

mà công ty đã hứa. 

 “Mua sản phẩm này xong nó sẽ ghi số điện và tên của mình, sau đó nó sẽ nhắn 

tin ngày 15-7 sẽ đi ra ngoài siêu thị Coop-Mart bốc thăm trúng thưởng. Trong đó có 

500 hội viên, trong đó có 81 hội viên được trúng thưởng. Giải nhất đặc biệt đó là cái 

tủ lạnh, 10 giải nhì là được cái tivi màn hình phẳng với 20 chục giải ba là một cái máy 

điều hòa, còn lại mấy chục giải sau là giải khuyến khích. Còn những người không 

trúng thưởng thì ra cổng nó sẽ trả lại số tiền là 800 ngàn là coi như là tiền quảng 

cáo.” 

 Đặt ra nhiều nghi vấn về thực hư chuyện khuyến mãi của công ty này theo lời kể 

của bà Loan. Chúng tôi đã cùng bà đến tận văn phòng Co.op Cao Lãnh để tìm câu trả 

lời. 

--Nhạc chuyển-- 
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 Tiếp chúng tôi là ông Đào Thọ Trường - Kế toán trưởng của Co.op Mart Cao 

Lãnh. Ông Trường nói, không chỉ có mình bà Loan bất ngờ, mà ngay cả phía siêu thị 

cũng bất ngờ không kém khi nhận được cuộc gọi của bà Loan hỏi thông tin về chương 

trình khuyến mãi giữa đơn vị với công ty Quyết Thắng.  

 “Về phía Co.op Mart thì không có sự liên kết nào với công ty này. Về chương 

trình từ đây tới 2/9 á, thì đơn vị của mình không có chương trình nào bốc thăm trúng 

thưởng cho khách hàng. Chỉ có những chương trình khuyến mãi tại đơn vị của mình là 

tặng kèm những sản phẩm hoặc giảm giá.” 

 Quá rõ ràng, công ty này đang mượn danh hệ thống siêu thị Co.op để lấy lòng 

tin của bà Loan và nhiều người tiêu dùng khác. Chúng tôi đang đặt nghi vấn rất lớn về 

những khuất tất của các buổi bán hàng này. Làm thế nào mà những công ty này khiến 

cho những người tiêu dùng dễ dàng bỏ ra hàng triệu đồng để mua những mặt hàng như 

vậy?  

--Nhạc chuyển-- 

 Chúng tôi đang có mặt trước hội trường Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng 

phường 2, thành phố Cao Lãnh. Đây là địa điểm diễn ra buổi giới thiệu sản phẩm của 

công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại tổng hợp Quyết Thắng. Và trên tay 

chúng tôi đang là tấm thư mời đến dự chương trình tri ân khách hàng. Để có được tấm 

thư mời này thì chúng tôi phải đến đây từ rất sớm và đóng vai người tiêu dùng, lân la 

để tìm gặp một chị nội trợ có thư mời xin đi cùng. 

 Theo quan sát của chúng tôi, lúc này, bên trong hội trường đã có rất đông người. 

Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ thâm nhập và bên trong hội trường để tậm mắt chứng 

kiến kiểu bán hàng lạ đời mà nhiều người đã dính bẫy lừa. 

Âm thanh hiện trường: (Lời rao của người giới thiệu)  

 Tìm một chỗ ngồi dễ nhìn cũng là một chuyện khá khó khăn với chúng tôi khi 

lúc này, hội trường đã chật kín. Xung quanh, những ánh mắt của các bà, các chị và cả 

cả một vài người đàn ông đang chăm chú dõi theo những sản phẩm được giới thiệu từ 

phía sân khấu. Giọng nói của thanh niên đang giới thiệu các món hàng này rất khó 

nghe, có thể những người này từ nơi xa đến đây.  

Âm thanh hiện trường: (Lời rao của người giới thiệu)  

 Đúng như lời kể của bà Loan – người phụ nữ phản ánh mình bị lừa đảo mua 

hàng mà chúng tôi đã đến tìm hiểu trong phóng sự trước, con dao là sản phẩm được 

giới thiệu đầu tiên. Người bán hàng huyên thuyên về chất lượng của sản phẩm. Và độ 

bén của nó được thử bằng việc liên tục cắt vào chiếc túi ni lông. Ngay sao màn quảng 

cáo hấp dẫn này, có 10 người giơ tay mua con dao. 

 Khi 10 ngày đã đã trả mỗi người 150 ngàn để mua con dao. Người giới thiệu sản 

phẩm tiếp tục tung chiêu bài khuyến mãi khiến những người không mua dao tiếc nuối. 

Cầm trên tay 10 cái phong bì, người này công bố sẽ tặng gói khuyến mãi đặc biệt của 

công ty do 10 người vừa mua dao. Những người này vui mừng nhận phong bì và đắc 

chí rằng mình vừa nhận được một con dao miễn phí bởi số tiền tương đương với giá trị 

con dao. Và món hàng thứ hai được giới thiệu. Một chiếc chảo đa năng trị giá 2 triệu 

500 ngàn đồng 
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Âm thanh hiện trường:(số tiền khuyến mãi nhận lại: 1 triệu, 1 triệu 500 ngàn, 2 

triệu, 2tr 500 ngàn) 

 Có lẽ giá trị của chảo đă năng hơi cao, nên sau màn quản cáo, chỉ có hai người 

giơ tay mua hàng. Lần này, cả hội trường tiếp tục một phen nhốn nháo khi phần quà 

khuyến mãi được công bố là số tiền tương đương với giá trị của chiếc chảo đa năng. 

Hai người mua chiếc chảo đa năng lúc này liên tục vỗ tay vì không giấu được niềm 

vui. Phía bên dưới, gương mặt nhiều chị em không giấu được tiếc nuối khi bỏ lỡ món 

“hời” này.  

 Đến lượt chiếc nồi cơm điện được giới thiệu giống như sản phẩm mà bà Loan đã 

mua. Giá của nó được đưa ra là 2tr500 ngàn đồng. Tuy nhiên, theo lời người giới thiệu, 

thì sản phẩm này sẽ không được hoàn tiền như các sản phẩm trước mà đó lại là nhận 

được cơ hội bốc thăm trúng thưởng và giảm giá khủng khi mua hàng tại hệ thống siêu 

thị Co.op trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Âm thanh hiện trường: (Nhận khuyến mãi từ siêu thị Co.op Mart) 

 Có 6 người phụ nữ đã nhanh chóng chuẩn bị tiền để mua chiếc nồi cơm điện với 

vẻ hào hứng. Lúc này cả hội trường đang nhốn nháo vì món hàng với gói khuyến mãi 

cực hấp dẫn. Và có lẽ sẽ có 6 người nữa vỡ mộng như bà Loan. 

--Nhạc chuyển-- 

 Chúng tôi cũng tìm hiểu được thông tin, tương tự với kiểu bán hàng này, tại một 

số địa phương trên địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, mượn danh 

là một buổi Hội thảo “tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm”, công ty TNHH quốc tế 

Tiên Thảo đã tổ chức bán máy ozone có công dụng khử trùng nước và làm sạch rau 

quả với giá là 2 triệu 990 ngàn đồng. Tuy nhiên, ngày 5/7 vừa qua, khi tổ chức bán 

hàng tại trụ sở khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, công ty này đã bị xử phạt 

vì bán hàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và không có giấy 

phép kinh doanh tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra.  

 PTV dẫn tại phòng thu: Không giấy phép kinh doanh, không chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và sử dụng chiêu trò để lừa đảo người tiêu dùng. 

Vậy mà những công ty này lại được sự cho phép bán hàng của chính quyền địa 

phương từ thành thị đến nông thôn. Câu hỏi đặt ra là lúc này là ai đã tiếp tay cho 

những buổi bán hàng núp bóng hội thảo tuyên truyền? Chúng tôi sẽ còn tiếp tục 

loạt phóng sự này trong chương trình thời sự tiếp theo 
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Kỳ 2: GIẤY THÔNG HÀNH KHÔNG DẤU 

 

 PTV dẫn tại phòng thu: Ở kì trước, thông qua những thông tin mà phóng 

viên chương trình đã thâm nhập thực tế vào 2 buổi bán hàng núp bóng hội thảo 

tuyên truyền, qv&cbđã thấy rõ ràng hơn những chiêu trò bán hàng kiểu lạ. Điều 

đáng nói, những buổi bán hàng trá hình này lại diễn ra tại trụ sở công và được sự 

hỗ trợ từ chính quyền địa phương để lấy lòng tin của người dân. Như vậy, trách 

nhiệm thuộc về ai trong câu chuyện này. Phóng viên chương trình đã đi tìm lời 

giải cho câu hỏi này. 

 Không khó để tìm đến nhà ông Châu Văn Bến bởi người dân trong ấp đều biết 

đến việc ông bỏ ra số tiền dưỡng già mấy năm của mình để mua chiếc máy ozone. Khi 

chúng tôi ngõ ý muốn xem chiếc máy ozone, ông từ tốn mở khóa tủ và cẩn trọng lấy ra 

như một tài sản quý. Chiếc máy còn nằm nguyên trong hộp và được phủ kín bằng bọc 

ni lông. Ông Bến nói vẫn chưa muốn lấy ra xài vì muốn để dành cho mấy người con 

sau này. Vậy mà giờ đây, khi nghe thông tin đây là chiếc máy không có giấy tờ chứng 

minh nguồn gốc xuất xứ, không chứng minh được công dụng tuyệt vời như lời quảng 

cáo ông Bến ngậm ngùi: 

 “Nếu mà quảng cáo bán ở ngoài khơi khơi thì tui hong có dám mua, bị có chánh 

quyền này nọ, nhà văn hóa đàng hoàng mà, nó lại hội hop nhà văn hóa đàng hoàng 

mà thành ra tui tin tưởng, nên tui mới mua. Chứ khơi khơi đâu có xuất tiền 3,4 triệu 

bạc chứ đâu phải ít”. 

 Chia sẻ của đàn ông 70 tuổi, lấy tiền dành dụm tuổi già của mình để mua chiếc 

máy ozone càng thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời về trách nhiệm của các cơ quan 

công quyền. Chúng tôi tìm đến nhà ông Đặng Văn Cọp, một trong những người đã bỏ 

ra gần 3 triệu đồng để mua chiếc máy ozone từ buổi hội thảo tuyên truyền vệ sinh an 

toàn thực phẩm tổ chức tại trụ sở nhà văn hóa ấp Long Bình, xã Long Khánh B trước 

đó. Sau một lúc còn e dè với phóng viên, người đàn ông chừng 60 này cuối cùng đã 

mang ra chiếc máy ozone mà ông đã mua từ buổi hội thảo. Đồng thời, ông Cọp thừa 

nhận rằng ông là trưởng ấp và là người đứng ra mời gọi người dân tham gia hội thảo 

theo sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã Long Khánh B. 

 “Cái này là ở trên giới thiệu xuống, đó rồi mới lầm tin như vậy rồi dân mới thực 

hiện” 

 Từ thông tin có được từ trưởng ấp Long Bình, chúng tôi tìm đến UBND xã 

Long Khánh B. Tiếp chúng tôi là ông Phạm Văn Khiếp, Phó chủ tịch UBND xã, cũng 

là người cho phép công ty TNHH Quốc tế Tiên Thảo tổ chức hội thảo tuyên truyền an 

toàn thực phẩm mà chúng tôi phản ánh trong phóng sự kỳ trước. Khi được hỏi trách 

nhiệm trong việc để công ty Tiên Thảo lợi dụng hội thảo để bán hàng, ông Khiếp cho 

rằng, việc cho phép này xuất phát từ văn bản đồng ý của sở Công Thương và yêu cầu 

từ lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Hồng Ngự. 

 “Địa phương thì không chấp nhận cho ảnh về, yêu cầu là mấy ảnh về trên chỗ 

UBND huyện, chỗ ngành nào trực tiếp quản lý đó thì mấy ảnh liên hệ, để mà địa 
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phương có cái tiếp nhận đó thì địa phương mới tiếp nhận cho hoạt động. Cho nên lúc 

đó thì mấy ảnh điện cho chỗ phòng Kinh tế Hạ tầng, chỗ anh Phó phòng á, thì ảnh mới 

đưa máy cho anh Phó phòng, anh Phó phòng cầm máy và nói chuyện lại, ảnh nói 

Công ty này hoạt động hợp pháp, chỉ đạo xuống là cho tuyên truyền người dân mình 

về nội dung an toàn vệ sinh thực phẩm." 

 Trách nhiệm lúc này tiếp tục được xã đùn đẩy lên huyện. Không bỏ cuộc, chiều 

cùng ngày, chúng tôi tiếp tục gõ cửa phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hồng Ngự. Đơn vị 

được cho là đã đồng ý cho phép công ty TNHH Quốc tế Tiên Thảo tổ chức hội thảo 

trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng huyện lại khẳng định 

rằng, phía đơn vị không có bất kì sự đồng ý nào cho công ty tổ chức hội thảo. Đồng 

thời, ông Bùi Thanh Tiền, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hồng cho biết, phía 

chính quyền cơ sở đã có sự hiểu lầm trong văn bản diễn giải về quyền giới thiệu sản 

phẩm của một công ty tại địa phương. 

 “Chi tiết trong văn bản là hướng dẫn cụ thể thôi, hướng dẫn để địa phương xác 

định được vai trò, trách nhiệm của địa phương là gì, văn bản của ngành, Sở Công 

thương là gì, văn bản của ngành, Phòng Kinh tế Hạ tầng là gì, chứ không thể nghe văn 

bản cấp trên là văn bản của Tỉnh, văn bản của Huyện rồi mình áp dụng thực hiện mà 

không hiểu rõ văn bản như thế nào. Góc độ địa phương thì do các anh trong cái tầm 

quản lý, mấy anh cũng chưa hiểu hết được trách nhiệm, vai trò như thế nào.” 

 Vẫn chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm cho sự việc này. Nhưng rõ ràng, đã có sự 

mập mờ trong văn bản mà các địa phương cho là có sự đồng của Sở Công Thương mà 

các công ty đã dùng để làm tờ giấy thông hành cho mình. Không dừng lại ở đây, chúng 

tôi kiên trì theo đuổi chân tướng sự việc này và tìm đến Sở Công Thương để tìm câu 

trả lời về văn bản trên. Ông Hà Bửu Khánh, Phó trưởng phòng Quản Lý thương mại 

khẳng định rằng, đây không phải là văn bản cho phép mà chỉ là văn bản hướng dẫn và 

trả lời việc các doanh nghiệp có quyền giới thiệu sản phẩm mà không cần xin phép bất 

kì cơ quan nào, vì đây là quyền cơ bản của doanh nghiệp. 

 “Nếu mà đọc kỹ văn bản thì đây không phải là văn bản cho phép hay không cho 

phép công ty đó bán hàng, mà văn bản đó là văn bản hướng dẫn quyền của người 

thương nhân theo quy định của luật thương mại. Chứ không phải thấy thương nhân có 

quyền tự do thương mại mà có dấu đỏ của sở công thương thì Sở công thương Đồng 

ý.” 

 Địa phương cho rằng cấp trên chỉ đạo, cấp trên lại khẳng định là việc nhập 

nhằng từ cơ sở. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý là trong những ngày thâm nhập 

vào các buổi bán hàng và cùng ngành chức năng kiểm tra buổi bán hàng của công ty 

Quốc tế Tiên Thảo, chúng tôi đã thu thập được một biên bản mời dân. Biên bản này 

ghi rõ, 200 ngàn sẽ là số tiền hỗ trợ cho mỗi trưởng khóm nếu mời được 40 người đến 

dự một buổi hội thảo tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm. Phía dưới biên bản còn 

có chữ ký của ông Lê Văn Thang - Trưởng khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng 

Ngự. Vậy phải chăng, niềm tin của người dân đang đặt nhầm chỗ? “Ai là người tiếp 

tay cho những buổi bán hàng này”, “ai đã kí tờ giấy thông hành cho những công ty 
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này”. Trong khi những người có trách nhiệm, thẩm quyền đang đùn đẩy trách nhiệm 

cho nhau thì người dân lại đang là người nhận lấy những phần thiệt về mình. 

 

 

Kỳ 3: KHI NHIỀU CON VOI CHUI LỌT LỖ KIM NHỜ GIẤY THÔNG HÀNH 

KHÔNG DẤU 

 

 Thưa qv&cb! Sau loạt phóng sự điều tra vạch trần những khuất tất về 

chiêu bán hàng không rõ nguồn gốc với giá cao ở các trụ sở công mà chúng tôi đã 

đưa trong các chương trình thời sự trước. Nhiều câu hỏi đặt ra là: Ai có quyền 

giao trụ sở công cho các tổ chức buốn bán trá hình tác quai tác quái ở đó? Phải 

chăng hậu quả của cách làm ăn chụp giật này chỉ chỉ đơn thuần là người dân mất 

tiền hay còn gì khác? Vì sao những người có chức trách lại cho những con voi 

chui lọt qua lổ kim một cách dễ dàng đến vậy? Sau đây mời quý vị và các bạn 

cùng nghe bài bình luận KHI NHIỀU CON VOI CHUI LỌT LỖ KIM NHỜ 

GIẤY THÔNG HÀNH KHÔNG DẤU của nhóm phóng viên thời sự. Mời qv&cb 

cùng nghe. 

 “Vì tin mà tới”, “không dè vô cửa chính quyền rồi vẫn bị dính lừa đảo”. Những 

lời buột miệng thở dài của bà con chung quy lại là tiếc nuối vì đã trao trọn niềm tin 

cho những người mình từng bỏ phiếu bầu chọn. Họ là ai? Đó là ông trưởng ấp đứng ra 

mời dân tới tham gia một buổi hội thảo được rao là có nhiều vấn đề liên quan thiết thân 

tới đời sống. Có ai ngờ, người đại diện chính quyền địa phương đã tiếp tay cho kẻ lừa 

đảo đưa dân vào phiên chợ trời chụp giật đến ngao ngán như vậy!  

 Trở lại câu chuyện về chiếc máy sục khí ozone của công ty TNHH Quốc tế Tiên 

Thảo bán tại những buổi bán hàng đội lốp Hội thảo sức khỏe. Nhiều người mua cho 

rằng, họ bỏ ra số tiền vài triệu đồng để có được món hàng bởi họ tin vào cái máy nhỏ 

bé được những người bán hàng giới thiệu như là một giải pháp vĩ đại ngăn ngừa triệt 

để ung thư, căn bệnh thời đại mà ai cũng sợ. Một chiếc máy có thể mua dễ dàng trên 

thị trường, khi mang vào trụ sở ấp, rồi được tung hê nhiều công dụng lên đến mức thần 

kỳ, rồi hét giá cao ngất. Và tất nhiên, do tin đây là hội thảo đàng hoàng, bà con móc 

hầu bao không hề suy nghĩ để rồi ôm cục tức mà không biết than với ai! 

 Danh sách người dân bị lừa mà đa phần là bà con nông dân và nhữung bà nội trợ 

cứ dài thêm ra. Lúc này người ta đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền địa phương ở 

đâu?  Nhiều người cho rằng có sự tiếp tay cho những kẻ lừa đảo. Bởi những người bán 

hàng này phải trả một món tiền để gọi là chi phí bồi dưỡng để được mượn trụ sở công 

quyền và những trưởng ấp, trưởng khóm cũng nhận được một khoản bồi dưỡng để đi 

mời dân đến những buổi bán hàng được gọi với cái tên mỹ miều là hội thảo về sức 

khỏe. Trụ sở công – nơi chỉ dành cho nghị sự việc làng việc nước giờ được khai thác 

như một tờ giấy thông hành không dấu để gạt dân. 

 Sau khi sự việc vở lỡ, quả bóng trách nhiệm cứ lăn tròn từ xã lên huyện, từ 

huyện lên tỉnh, rồi tỉnh là chuyền trở về xã… còn hậu quả người dân ôm trọn. Suy cho 
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cùng, dù bất cứ một lý do nào mà chính quyền địa phương đưa ra cũng trở thành bao 

biện. Bao biện cho năng lực quản lý còn hạn chế, bao biện cho sự dễ dãi đã làm. 

 Trong khi nhiều người trót mua hàng đã thấm thía khi tin lầm thì chính quyền 

vẫn loay hoay trách nhiệm rốt cuộc thuộc về ai. Và cái còn lại với những người dân 

này là một chiếc máy không rõ hiệu quả. Cái mất đi với họ là một khoản tiền. Số tiền 

mà đối với nhiều người dân nông thôn còn nhiều khó khăn là cả một gia tài dành dụm, 

tích cóp mới có được. Nhưng đó mới chỉ là vật chất. Cái mất lớn nhất với họ là niềm 

tin. Chúng tôi ví von khoản tiền mua lầm món hàng đó là học phí. Học phí trả cho bài 

học mang tên niềm tin. Cái học phí không một biên lai thu tiền dành cho người dân nó 

cũng giống như tờ giấy thông hành không dấu dành cho những người bán hàng. 

 Không để kiểu kinh doanh chụp giật lộng hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo UBND các địa phương trong tỉnh, giám sát chặt chẽ 

loại hình kinh doanh này; đồng thời nghiêm cấm việc lãnh đạo các xã cho các công ty 

mượn trụ sở công hoạt động dưới hình thức gọi là hội thảo để bán hàng. 

 Chung quy lại, bài học sau những cú lừa bán hàng ở chốn công quyền là dân mất 

tiền, mất niềm tin vào cán bộ, cán bộ thì mất uy tín, còn các công ty lừa sau khi ôm 

món hời thì mất tăm, họa chăng, một vài công ty bị phạt vài một khoản tiền mà nó 

chẳng thắm vào đâu so với món lời kiếm được. Vậy nên,khi con voi một khi chui lọt lỗ 

kim thì ai cũng đau và cần cảnh giác về sau. Và điều mà nhiều người dân mong mỏi 

lúc này là sự kiên quyết xử lý những công ty lừa đảo này, sự sâu sát của chính quyền 

để không còn những tờ giấy thông hành không dấu. Và hơn hết là để giữ trọn niềm tin 

của người dân vào các cơ quan công quyền./. 


