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TNS Coburn Kêu Gọi Bạch Ốc Hãy Ngưng Tuyển Dụng; TT Obama: Giảm Chi Càng Kéo Dài
Càng Hại
WASHINGTON - Nghị sĩ Tom Coburn, 1 thủ lãnh CH, hô hào Hành Pháp làm giảm ảnh hưởng của của
cắt giảm chi tiêu bằng 2 buớc đơn giản, là ngưng tuyển dụng nhân viên không cấn thiết, và TT
Obama ngưng du thuyết. Trong văn thư gửi Phòng ngân sách của Bạch Ốc, nghị sĩ Coburn nhắc nhở
Bạch Ốc vẫn phát quảng cáo để tuyển nhân viên trả lời điện thoại tại Bộ lao động và viên chức điều
hợp chính sách có nhiệm vụ tổ chức hội họp tại Bộ y tế xã hội, là những vị trí ưu tiên thấp.
Gợi ý
thứ 2 của ông Coburn, ghi trong 1 bức thư hôm Thứ Năm tuần qua, yêu cầu bãi bỏ chương trình
viếng 100 thành phố để kết nối các viên chức trung ương và địa phương. Nghị sĩ Coburn là 1 trong
nhóm các nhà lập pháp CH ám chỉ TT Obama phóng đại các ảnh hưởng của giảm chi tự động. Phe
lập pháp DC lập luận : TT Obama bị trói tay, cách duy nhất để tránh giảm chi tự động, hay
"sequester", là lập kế hoạch thay thế gồm các giảm chi và tăng thuế. Trong buổi gặp gỡ các thống
đốc tại Bạch Ốc hôm Thứ Hai, TT Obama lại hô hào 1 giải pháp thay thế - ông nói "Giảm chi càng
kéo dài, hậu quả sẽ càng lớn" và nhấn mạnh "Có thể tránh chỉ bằng cách thỏa hiệp".
Phe CH đuợc
biết đang thảo luận trong tuần này 1 phưong án giúp Bạch Ốc linh động chọn lựa các tiả xén chi tiêu
theo hướng có trách nhiệm. Theo nhận xét của thống đốc Scott Walker (CH-Wisconsin), luôn luôn có
những lãng phí để cắt - trong khi đó, TT Obama không thành công với 1 kế hoạch cân bằng tiết
kiệm chi tiêu và tăng thuế.
Hôm Thứ Bảy, trong bài nói chuyện ngày Thứ Bảy mỗi tuần, ông
Obama lên án phiá CH không đòi hỏi nhà giàu đóng góp thêm - ông Obama chủ trương tiêu trừ các
khe hở của luật thuế làm lợi cho tầng lớp giàu có nhất xã hội. Các dân biểu CH trả lời : luật thông
qua đầu Tháng 1 cho tăng thuế với các bậc lợi tức cao sẽ thu thêm 600 tỉ trong 10 năm.
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