Tổng thống Zelensky giải thích lý do thay đổi Chính phủ
Thứ hai, 09 Tháng 3 2020 10:39

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho hãng Bloomberg, Tổng thống Ucraina Volodymyr
Zelensky đã giải thích quyết định thay Thủ tướng và giải tán Chính phủ hôm 4/3 vừa qua là do
thiếu hiệu quả trong hoạt động của cơ quan chính quyền hành pháp trung ương dưới sự lãnh
đạo của cựu Thủ tướng Oleksiy Goncharuk.

Theo lời Tổng thống, ông đã buộc phải có phản ứng trước thực trạng hoạt động kém hiệu quả
của Chính phủ do cựu Thủ tướng Oleksiy Goncharuk đứng đầu.

"Khi bạn triển khai những thay đổi lớn trong nước, bạn không được quyền thua cuộc. Vấn đề
không phải là chỉ số tín nhiệm của bản thân bạn, không phải vì bạn có thể bị mất chức, mà vì
Ucraina có thể sẽ không còn cơ hội để thực hiện những thay đổi đó", - ông giải thích.
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Tổng thống Zelensky tuyên bố, việc thay đổi Chính phủ sẽ không ảnh hưởng đến đường lối,
chính sách của Ucraina.

Ông khẳng định, chính quyền Ucraina sẽ tiếp tục triển khai cải cách, hợp tác với Quỹ Tiền tệ
Quốc tế và cải cách ruộng đất.

Tổng thống cũng tuyên bố rằng Chính phủ mới không bị ảnh hưởng bởi các nhà tài phiệt. Theo
lời ông, không nên lo ngại vì ai đó trong chính quyền từng làm việc cho các nhà tài phiệt. Ông
giải thích, giới tài phiệt nắm giữ đến 70-80% vốn trong nước và mỗi nhà điều hành giỏi tại
Ucraina đều từng làm việc cho ai đó, hoặc có liên quan nhất định với các nhà tài phiệt. "Vì họ
tuyển dụng những người giỏi nhất. Chúng ta cần hiểu điều đó", - ông nhấn mạnh.

Như tin đã đưa, ngày 4/3/2020, Quốc hội Ucraina đã biểu quyết thông qua quyết định bãi chức
Thủ tướng Oleksiy Goncharuk và bãi nhiệm toàn bộ Chính phủ. Cùng ngày, chức Thủ tướng đã
được trao cho ông Denis Shmygal, người giữ cương vị Phó thủ tướng phụ trách phát triển cộng
đồng trong Chính phủ của cựu Thủ tướng Goncharuk. Một số Bộ trưởng được tái bổ nhiệm,
trong khi một số Bộ chưa tìm được Bộ trưởng.

Thanh Huyền. Theo Delo.
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