
Kính	thưa	quý	đồng	hương,	
Đêm	10/08/2021	là	đêm	Kiểm	Tra	Dân	
Số	trên	toàn	nước	Úc.	
Mỗi	 5	 năm,	 Cục	 Thống	Kê	Úc	 kiểm	 tra	
từng	 cá	nhân	và	mỗi	hộ	 gia	đình	ở	Úc.	
Đây	được	gọi	là	Kiểm	Tra	Dân	Số	(KTDS).	
Cuộc	kie]m	tra	sẽ	có	những	câu	hỏi	 liên	
quan	đến	quý	vị	như	tuổi	tác,	nơi	sanh,	
tôn	giáo,	tổ	tiên,	ngôn	ngữ,	công	ăn	việc	
làm	và	trình	độ	học	vấn.	
Các	 thông	 tin	 từ	cuộc	KTDS	giúp	chính	
phủ	các	cấp,	các	doanh	nghiệp	và	những	
tổ	chức	phi	lợi	nhuận	trên	cả	nước	hiểu	
những	nhu	cầu	trong	hiện	tại	và	tương	
lai,	 và	 từ	 đó	 đưa	 ra	 những	 quyết	 định	
đúng	đắn.	Nó	 còn	giúp	 các	 tổ	 chức	phi	
chính	 phủ	 hoạch	 định	 những	 dịch	 vụ	
thích	hợp	 cho	 các	 cá	nhân,	 gia	 đình	 và	
cộng	đồng	tại	địa	phương.	

Ai	cần	phải	điền	tờ	Kiểm	Tra	Dân	Số	
Cuộc	 KTDS	 là	 bắt	 buộc.	 Điều	 này	 có	
nghĩa	 là	mọi	 người	 đang	 có	mặt	 trong	
nhà	 quý	 vị	 vào	 đêm	 10/08/2021	 đều	
phải	 được	 tı́nh	 vào,	 bao	 gồm	 cả	 trẻ	 sơ	
sanh	và	các	khách	tạm	trú	đến	từ	nước	
ngoài	có	chiếu	kháng	du	lịch	hay	du	học.	

Cách	 thức	 và	 thời	 gian	 phải	 điền	 tờ	
Kiểm	Tra	Dân	Số	
Quý	 vị	 có	 thể	 điền	 tờ	 KTDS	 của	 mình	
bằng	trực	tuyến,	bằng	đơn	giấy	hoặc	với	
sự	giúp	đỡ	của	nhân	viên	KTDS.	Quý	vị	
có	thể	bắt	đầu	ngay	sau	khi	nhận	được	

thư	chỉ	dẫn	và	nếu	quý	vị	biết	trước	ai	sẽ	
có	mặt	tại	nhà	vào	đêm	KTDS.	
Đa	 số	 các	 hộ	 gia	 đình	 sẽ	 nhận	 được	
những	 chỉ	 dẫn	 trong	 thư	 để	 điền	 trực	
tuyến.	Trong	đó	sẽ	có	số	KTDS	độc	nhất	
(Cencus	 number)	 của	 quý	 vị	 cùng	 với	
một	 mật	 mã	 tạm.	 Hãy	 vào	 trang	
census.abs.gov.au	khi	quý	vị	nhận	được	
những	chỉ	dẫn	của	mình	vào	đầu	tháng	
tám	2021.	
Nếu	quý	vị	muốn	sử	dụng	mẫu	đơn	giấy,	
hãy	 gọi	 dịch	 vụ	 yêu	 cầu	mẫu	 đơn	 giấy	
qua	số	1800	130	250.	Khi	gọi,	quý	vị	sẽ	
cần	cung	cấp	số	KTDS	(Cencus	number)	
của	mình.	
Đơn	KTDS	chỉ	có	bằng	tiếng	Anh.	Quý	vị	
có	thể	nhờ	người	nhà	hoặc	bạn	bè	giúp	
đỡ	 cho	 quý	 vị.	 Cũng	 sẽ	 có	 nhân	 viên	
KTDS	và	họ	có	thể	hướng	dẫn	quý	vị	cách	
điền	vào	mẫu	đơn.	

Quý	vị	có	thể	tìm	sự	giúp	đỡ	ở	đâu	
Sẽ	có	sự	hỗ	trợ	nếu	quý	vị	cần	được	giúp	
đỡ	để	điền	tờ	KTDS.	
• Vào	 trang	 census.abs.gov.au/findus	
để	tìm	sự	giúp	đỡ	trực	tiếp	ở	gần	quý	
vị.	

• Gọi	 số	1800	512	441	để	nói	 chuyện	
với	một	nhân	viên	KTDS	bằng	 tiếng	
Anh.	

• Để	được	giúp	đỡ	bằng	ngôn	ngữ	của	
quý	vị,	hãy	gọi	Dịch	Vụ	Thông	Phiên	
Dịch	(TIS	National)	qua	số	131	450.	

Tiến	 sĩ	Albert	Bourla	 chính	 là	 CEO	 của	
hãng	 dược	 Pfizer	 của	Mỹ.	 Hãng	 này	 đi	
đầu	 sản	 xuất	 vacxin	 hợp	 tác	 với	
BioNtech	có	hiệu	quả	cao	nhất	 thế	giới	
hiện	nay.	

	
Albert	 Bourla	 là	 người	 cực	 kỳ	 thông	
minh	 và	 có	 công	 trong	 việc	 đưa	 ra	
vacxin.	Khi	nhận	thấy	bệnh	dịch	tai	hại,	
ông	 đã	 cho	 họp	 các	 nhóm	 làm	 việc	 tại	
Pfizer	để	tìm	cách	làm	ra	chế	phẩm	này	
ngay	từ	tháng	3/2020.	Tuy	nhiên	khi	bộ	
phận	nghiên	cứu	trả	lời	nhanh	cũng	phải	
cuối	2021	mới	làm	ra	nó,	thì	ông	không	
chấp	nhận.	 1	 tháng	 sau	đó,	 ông	 cho	ký	
hợp	đồng	tài	trợ	563	triệu	đô	la	Mỹ	cho	
BioNtech	 tại	 Đức	 vì	 kỳ	 vọng	 vào	 công	
nghệ	mRNA	non	trẻ	mà	hãng	này	sở	hữu	
dù	khi	đó	còn	quá	mới	và	chưa	có	gì	chắc	
chắn.	Cùng	với	đó,	ông	đã	dành	1	tỷ	đô	la	
Mỹ	 cung	 cấp	 cho	 quá	 trình	 điều	 chế	
vacxin	 cho	 Pfizer.	 Ông	 cho	 rằng	 với	
nguồn	lực	dồi	dào	của	Pfizer	cùng	những	
ý	tưởng	táo	bạo	của	BioNTech	chắc	chắc	
sẽ	thành	công,	cả	2	sẽ	có	thể	nghiên	cứu	
và	tạo	ra	vacxin	ngừa	coronavirus	hiệu	
quả	hàng	đầu	thế	giới.	

Cái	giỏi	của	Bourla	 là	ông	cho	thúc	đẩy	
nhanh	quá	 trình	 thử	nghiệm	 lâm	 sàng.	
Và	sau	3	giai	đoạn	đã	cho	nhân	loại	một	
thành	tựu	rực	rỡ.	Vì	nước	sôi	lửa	bỏng,	
ông	yêu	cầu	các	nhà	khoa	học	điều	chế	
cùng	lúc	4	loại	vacxin	khác	nhau	thay	vì	
chỉ	 1.	 Cả	 4	 loại	 	 này	 đều	 sẽ	 được	 thử	
nghiệm	trên	tất	cả	các	tình	nguyện	viên,	
nếu	có	biến	chứng	hay	phản	ứng	nào	sẽ	
ngay	lập	tức	dừng	thử	nghiệm	và	tiếp	tục	
cải	tiến	các	 loại	còn	lại	cho	đến	khi	đạt	
được	hiệu	quả	cuối	cùng.	

Điều	 đáng	 nói	 là	 Albert	 Bourla	 không	
phải	là	một	người	xuất	thân	tinh	hoa	ghê	
gớm	 gì,	 cũng	 không	 hề	 học	 trường	 đại	
học	 nào	 nổi	 danh	 thế	 giới.	 Đứng	 đầu	
hãng	dược	lớn	nhất	thế	giới	nhưng	ông	
chỉ	là	bác	sĩ	thú	y.	Ông	không	phải	người	
gốc	Mỹ	mà	là	người	Hy	Lạp	gốc	Do	Thái,	
có	 cha	 trốn	 thoát	 khỏi	 trại	 tập	 trung	
Auschwitz	 còn	mẹ	 thì	 tí	 nữa	bị	 xử	bắn	
may	là	được	chuộc	về	từ	tay	phát	xít	Đức.	
Bourla	lấy	bằng	tiến	sĩ	về	công	nghệ	sinh	
học	sinh	sản	tại	Khoa	Thú	y	của	Đại	học	
Thessaloniki	thuộc	Đại	học	Aristotle	vào	
năm	1985.	Kể	từ	1993,	ông	vào	làm	cho	
Pfizer	tại	nhiều	chi	nhánh	trên	thế	giới.	
Tuy	 nhiên	 vì	 quá	 thông	 minh	 và	 giỏi	
giang,	ông	đã	lên	chức	vụ	cao	nhất	là	CEO	
của	hãng	này.	

Hy	 vọng	 với	 sự	 dẫn	 dắt	 của	 ông,	 nhân	
loại	sẽ	mau	chóng	có	thuốc	trị	bệnh	dịch.	
Ông	như	một	nhân	tài	sinh	vào	thời	điểm	
mà	rất	cần	có	những	người	như	vậy	để	
cứu	nhân	độ	thế.	
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Một	Nhân	Tài	Của	Thế	Giới	
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