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Chỉ cần một chút kiến thức sơ đẳng về Dược học, thuốc men hàng ngày, 
hoặc siêng theo dõi báo chí một chút thì ai cũng biết chất Sabutamol có 
công dụng như thế nào và có phản ứng phụ tác hại ra sao. Trên thế giới, 
người ta hạn chế sản xuất & nhập khẩu và sử dụng vì những hiểm nguy 
mà chúng mang lại cho đối tượng sử dụng. 
  
SABUTAMOL là chất tạo nạc, dùng trong kỹ nghệ chăn nuôi. Đời sống 
con vật ngắn ngủi nhưng khi trộn với thức ăn, con vật cũng mang những 

di chứng. Con người khi sử dụng thịt có chứa Sabutamol cũng sẽ bị tác hại bởi thuốc còn tồn đọng trong thịt 
con vật, chưa được tiêu hủy hết. Thế mà, Bộ Y tế Việt Nam trong hai năm 2014-2015 đã duyệt cho nhập vào 
Việt Nam 9140 tấn Sabutamol. 
 
Chắc chắn với con số này, Sabutamol sẽ không chỉ dùng trong chăn nuôi. Vì sẽ không dùng hết con số đó Thế 
chúng đi đâu?...  Những kẻ làm ăn bất chính sẽ sử dụng Sabutamol trộn với những thứ khác - để làm thuốc 
chống gầy yếu cho trẻ con và cả người lớn. Giúp các đối tượng này tăng trọng một cách nhanh chóng mà 
không biết được những nguy hiểm có thể tước tính mạng của người ta. Các trường mẫu giáo, nhà trẻ có ý 
muốn quảng cáo khả năng nuôi dạy con trẻ tăng trưởng nhanh cũng không ngại ngùng gì ..... khi trộn 
Sabutamol vào thức ăn cho trẻ. Đứa trẻ sẽ ăn nhiều, tăng cân - gây ngạc nhiên và hài lòng cho bố mẹ. Nhưng 
các bậc bố mẹ đâu có biết là con mình đang bị đầu độc bởi thuốc tăng trọng Sabutamol. 
 
Điều trớ trêu là: tuyên bố của ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y Tế, Cục trưởng Cục Quản Lý Dược 
- khi ông tuyên bố rằng: "Tôi duyệt cho nhập 9140 tấn Sabutamol - vì không biết đó là chất cấm". 
Buồn cười đến muốn chửi thề vào bản mặt của ông. Ông là người chịu trách nhiệm trước nhân dân trong lãnh 
vực thuốc men + là người có chuyên môn. Không có chuyên môn thì ai cho ông ngồi vào ghế đó - để rồi leo 
sâu trèo cao lên chức thứ trưởng. Nếu ông không biết như ông nói - hoá ra ông mua ghế, mua chức khi ông 
mù chuyên môn à? Hay là phe cánh đưa ông lên để dễ dàng chia chác những đồng bạc dơ dáy vấy máu đồng 
bào?...... 
 
Thực chất là gì?... Chỉ là những "đồng tiền bất chính" mà các người mở cửa "xả cảng" + "nhập chất độc" về 
đầu độc dân tộc này, làm thui chột sức khoẻ nhân dân - khiến cho nhiều thế hệ trẻ thơ lớn lên quặt quẹo bệnh 
tật - vì đã ăn uống chất độc từ thuở bé. 
 
Tội lỗi của các người kinh khủng quá. Các người ác nhơn quá. Giao cho các người giữ cửa. Các người lại mở 
cửa, mang thuốc độc vào để giết chết người dân. Chỉ vì những đồng tiền, những tờ đô la, những kí vàng ròng, 
những biệt phủ, lâu đài - các người sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả chuyện giết anh em, bà con, đồng bào 
mình. 
 
Tỉ lệ người VIỆT NAM bị BỆNH UNG THƯ CAO NHẤT THẾ GIỚI cũng là do các ông mà thành. Hàng trăm 
ngàn người chết hàng năm, vì ung thư cũng xuất phát từ đây.Các người vô lương tâm quá ! Các người tàn 
nhẫn quá ! 
Tội ác này, làm sao các người trả hết được ! 
 
Hôm nay, các người có thể sống trong nhà cao cửa rộng, đi xe hơi đắt tiền, ăn cao lương mỹ vị, sắm lâu đài ở 
nước ngoài. Nhưng ..... chắc chắn con cái của mấy người sẽ không được và không thể ngẩng đầu để sống 
như một con người. 
 
QUY LUẬT NHÂN QUẢ sẽ cho thấy điều đó! 
Hằng ngàn, hàng trăm ngàn người chết sẽ không tha thứ tội của các người - đã khiến họ phải lìa bỏ trần gian 
oan ức ! 
 



Món "LỜI" kinh khủng quá ! khiến cho các người mất cả nhân tính. Này nhé, cứ thử tính mà xem trong hai 
năm nhập thuốc Sabutamol về Việt Nam, các người đã bỏ túi bao nhiêu tiền. Mà đây chỉ là lợi tức từ "việc 
nhập Sabutamol" thôi nhé. 
 
Cơ quan của các ông đã "duyệt xét" nhập hàng trăm, hàng ngàn thứ thuốc - thử hỏi: số tiền thu nhập của các 
ông khủng khiếp đến độ nào ! 
Hai năm 2014-2015 nhập 9140 tấn 
Giá mua là 1.500.000 đồng/ký.. 
Thị trường bán 15.000.000 đồng/ký 
Như thế, mỗi kilogram sẽ lời 13.500.000 đồng Nhập 9140 tấn x1000kg x 13.500.000 đồng lời/kg Như vậy lợi 
nhuận thu về là 123.390 tỷ đồng Đổi ra đô la Mỹ là tương đương 5,5 tỷ USD. 
 
Kinh khủng chưa? Buôn bán ma tuý cũng không thể có siêu lợi nhuận thế này. Mà các ông bà lại có giấy phép 
hợp pháp để bán buôn. Thế mới kinh! 
Và vì số lợi quá lớn ! Các ông, các bà bất chấp ! Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi. 
Chỉ trong hai năm, chỉ với một chất trong trăm ngàn chất - nhập vào Việt Nam, các ông bà đã bỏ túi ngần ấy 
tiền. Tính ra, với chỗ ngồi ấy, với chức vụ ấy, các người đã bỏ túi bao nhiêu? Tui không thể tính nổi !...... 
 
THAN ÔI ! CƠ ĐỒ RÁCH NÁT ! NHÂN DÂN BỊ ĐẦU ĐỘC ! 
ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU ? ...... 
KHI LŨ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỰC - ĐANG LÀ NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI TẬP THỂ  CÓ GIẤY PHÉP ?....... 
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