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Trong nhiều ngày nay, Báo Chí và TV Hoa Kỳ dồn dập đả kích Luật Thuế mới này, nói là luật mọi rợ, vô cùng 
bất công cho người nghèo khó. 
 
Việc này cũng không ngạc nhiên vì theo tài liệu thống kê của Harvard University thì 93% các TV và Báo Chí 
mạnh nhất Hoa Kỳ chống TT Trunp, muốn ông phải thất bại. Họ đưa ra những fake news gây hoang mang, 
hỏa mù, cho dân chúng Hoa Kỳ cũng như dân chúng ngoại quốc. Giới Truyền Thông Việt Nam tại Hoa Kỳ 
cũng tán thành, lập lại  những đả kích, slogans về bất công đối xử với người nghèo của giới Truyền Thông và 
TV Hoa Kỳ. 
  
Tôi có nhận được emails của nhiều bạn hữu, - trong đó có những người mà tôi vô cùng quý mến và kính phục 
– lên án chế đô bất công của Tư Bản Hoa Kỳ, chỉ biết tiền, chỉ biết bóc lột kẻ nghèo, không còn lương tri gì 
hết. Tôi cũng ghi nhận những chỉ trích, đả kích  là nền Y tế Hoa Kỳ vô nhân đạo, nền An Ninh Xã Hội Hoa Kỳ 
thiếu lương tri, không cứu giúp gì người nghèo mà còn bóc lột nữa.  
 
Đọc những lời bàn luân của bạn hữu trên Internet trong nhiều tuần nay, tôi nhận thấy, đại đa số không có một 
khải niệm rõ ràng gì về thể chế  và cơ cấu infrastructures của Xã Hội Hoa Kỳ, về chế độ Thuế Má Hoa Kỳ, mà 
họ coi là vô cùng bất công đối với người nghèo, họ chỉ trích, nhưng họ không  hề biết ai trả bao nhiêu tỷ 
lệ/percentage của tổng số thuế má/ ngân quỹ  chính phủ liên bang thu nhận từ tất cả nước Mỹ. Tôi xin đưa ra 
dưới đây  một tài liệu của TAX Foundation, là một cơ quan nghiên cứu về Thuế Vụ, phi chính trị. Tài liệu này 
của TAX Foundation dựa trên các con số chính thức cơ quan thuế vụ IRS của Federal Government đưa ra về 
năm 2016. Vì năm 2017 chưa hết, chúng ta phải đợi sau tháng 4 , 2018 mới có những con số về tỷ lệ tiền 
nong/ ngân quỹ thu được /percentage từ các người đóng thuế. 
 

Trong cái graphic bên đây, các cột mầu Đỏ Cam 
(bên Phải) là các cột quan trọng nhất: nó cho 
chúng ta biết tỷ lệ phần trăm/Percentage trên 
thực tế tiền  đã đóng cho chính phủ tử mỗi từng 
lớp xã hội trong năm 2016 vừa qua. Các cột mầu 
Xanh (bên trái) chỉ share of Adjusted Gross 
Income là nhửng tài liệu khó hiểu hơn cho các 
người không có kiến thức về Thuế Vụ.  
 
Các cột mầu Đỏ Cam hết sức quan trọng vì đó là 
nhửng tiền thực tế đã đóng cho chính phủ liên 
bang để “trả thuế”. Nhìn vào những cột mầu đỏ 
cam này thì chúng ta thấy trong năm 2016: 
Top 1%  1% người giầu nhất nước Hoa Kỳ  đóng 
39.48% của tổng số tiền “trà thuế” /ngân 
quỹ  chính phủ. 
 

          Top 5% là 39.48% + 20.48% = 59.96%  
          Top 10% là 59.96% + 10.91% = 70.87%  
          Top 25% là 70.87% + 15.90% = 86.77%  
          Top 50% là 86.77% + 10.47% = 97.3%. 
  
Hết tất cả phân nửa tổng dân số nước Hoa Kỳ còn lại  chỉ đóng 2.75% .  
Người ta ước tinh , với luật Thuế Vụ mới, nửa dân số Hoa Kỳ này sẽ không phải đóng một xu nào tiền thuế 
cả. Nhìn graphic của TAX foundation này, người ta thấy ngay là thuế má quá nặng với những kẻ kỹ nghệ gia, 
các nhà đầu tư vào kinh tế Hoa Kỳ (5% dân số đóng 60% tổng số ngân quỹ). Những người này là những 
người thực tế đầu tư và sản xuất, mở mang, cho công ăn việc làm cho tất cả các người khác.  
  



Và chúng ta hiểu tại sao nhiều hảng /công ty Mỹ chuyển sang,  mở mang nhà máy tại Trung Hoa, Ấn Độ, Việt 
Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân , Ireland, Poland,  Mexico, vv… 
 
Nếu ước tinh của ngời ta về luật Thuế Vụ mới là chính xác, thì con số tỷ lệ 2.75% đóng tiền thuế của dân số 
nghèo / Low 50% of US population sẽ trở thành zero %.  
 
Không phải đóng 1 xu nào tiền thuế thì làm sao mà bị bóc lột được nữa? Mong tài liệu này sẽ mang lại các 
anh chị một cái nhìn chính xác hơn về chế độ Thuế Vụ Hoa Kỳ. 
 
Nguyen Thuong Vu   
  
 
 
 


