A CHANGE OF HEART
Ou COMPLAINTE DES DÉRACINÉS

MAI 1962
Il est né au mois de Mai, tout comme moi.
Seulement lui, au Sud du Viet Nam et moi, au Nord, au Tonkin
(Indochine).
Son aînée, de neuf années.

On était de parfaits inconnus.
Sauf issus du même pays, la « République du Viêt Nam » : RVN, ou
encore, le Việt Nam Cộng hòa (VNCH)
Notre unique point commun, c’était ce petit coin de paradis :
Phan Rang. Ville de sable et de lumière, plutôt modeste à côté de sa
voisine, Nha Trang, incomparablement belle avec ses villas blanches
de style colonial en bordure de plage.

1975

Ce n’était qu’un gamin de treize ans quand sa famille s’est enfuie du
Viêt Nam. Un an plus tard, c’était mon tour de quitter parents et
patrie, j’avais vingt ans passés.

17 ans après
À son premier retour au pays, en tant qu’avocat et militant du parti
Đại Việt, il a été condamné et relâché au bout de quinze mois pour
regagner sa terre d’adoption, les États-Unis.

Quant à moi, je n’ai remis les pieds sur le sol de la Mère-patrie, que
vingt ans plus tard, en compagnie de mes enfants (au même âge que
lui, à son départ du Viêt Nam).
Lui et moi, on a donc vu les mêmes choses, à l’époque. Sans doute at-on été frappé par les changements, de la même façon ?
Ce sentiment bizarre d’être étrangère dans son propre pays !!!

2001
Deuxième retour pour tous les deux. À des dates différentes.
Lui, avec un dessein meurtrier en tête : Poser des bombes à Hồ Chí
Minh Ville ! Mais il y a renoncé à la dernière minute, si j’ai bien
compris.
A l’aéroport de Los Angeles, accueilli par les agents du Service de
Renseignement des États-Unis, on lui a demandé de cesser toute
tentative d’acte de terrorisme, vu les relations renouées entre le Viêt
Nam et les Américains, à ce moment-là.
Volte-face soudain pour cet homme : De farouche antagoniste, il est
devenu modérateur d’un coup.
Le voilà médiateur du gouvernement américain à Houston, en vue
d’un débat arrangé, entre le vice-ministre des Affaires Étrangères du
Viêt Nam et la communauté de la diaspora vietnamienne.

En 2013, élu et membre du Conseil d’administration de Houston, il
s’est rendu de nouveau au Viêt Nam, sur l’invitation officielle dudit
vice-ministre.

30 Avril 2020

Au 45è anniversaire de la chute de Sài Gòn, ce n’est plus le même
drapeau jaune aux trois traits rouges qu’il a exhibé devant son
domicile, mais celui de cœur !
Rouge comme le sang versé de tant de compatriotes du Viêt Nam du
Sud, avec l’étoile au centre.
« Patrie » : Ce mot ne signifiait rien pour cet adolescent, à part de
vagues souvenirs d’une époque révolue.

Un pays qui n’existe plus, face à la réalité qui porte le même nom, à
l’entente avec des gens de même race, à des villes en pleine
transformation, à la prospérité trompeuse, ça porte à croire qu’« on »
s’est fait berner par les autres, ceux de l’ancienne génération.
Selon lui, la majorité silencieuse aux États-Unis pense comme lui et
croit à la réconciliation entre les deux parties, VNCH et VNXHCN.
Il ne reste que 4% de Vietnamiens récalcitrants, âgés de plus de
soixante ans.

C’est vrai, à cet âge-là, on ne change plus ses racines. Et elles sont
restées là-bas, au Viet Nam du Sud. Dans le cœur de ces « déracinés »,
il n’y a qu’UNE patrie, celle représentée par le drapeau jaune aux trois
traits rouges.

Ce qui a poussé l’avocat Hoàng Duy Hùng à virer de bord,
d’après son interview en cette fin d’année 2019 :
--NOEL au Viet Nam : Cet émerveillement devant une foule en
liesse, dans les rues, comme si c’était une fête nationale. Jamais il
n’avait vu autant d’ambiance festive populaire, même dans toutes les
capitales du monde, en passant par Paris, Londres… Le plus
surprenant, pour une fête chrétienne, tout le monde y participe, peu
importe la religion.
Ce qui contredit ces dires, à l’étranger : « Il n’y a aucune liberté de
religion au Viet Nam », « les communistes malmènent les croyants ».
Et le spectacle offert à Noël prouve bien que la population jouit d’une
totale liberté, agissant à sa guise en toute chose. Il y a donc libre
échange entre religions. Ce qu’on racontait était complètement faux !
--Avant, mes retours au pays se faisaient dans la solitude. Cette foisci, Hà Nôi m’a pris dans ses bras, me cajolant comme son enfant.
--À mon dernier débarquement, j’ai vu un aéroport international à
part, tout à fait différent, plus propre, plus somptueux, aussi splendide
que KLAX, à Los Angeles. Une de mes premières remarques de
changements ici.
--Dans le passé, en 2013, de Nội Bài à Hà Nội, les rues étaient plutôt
désertes. Peu d’autoroutes et il y avait encore des nids de poule, voire
de buffles aussi. Maintenant, c’est fini, les routes étaient vraiment
confortables, la circulation aussi dense qu’à Kuala Lumpur ou à
Bangkok. Si on doit évaluer le trajet Nội Bài - Hà Nội avec d’autres, à
Kuala Lumpur ou Bangkok, on peut dire qu’il y a égalité.
--Autre surprise pour moi, des immeubles qui poussent partout, à
tomber à la renverse !!!!

Défilé annuel à Little Saigon (Californie) lors de la fête du Nouvel An.
Drapeau VNCH utilisé lors des commémorations de la chute de Saigon (30 avril 1975, « Jour
de ressentiment national » ou « Ngày Quốc hận ») et lors de la Journée de commémoration :
le 19 juin dédiée aux Forces armées de la République du Viêt-Nam.

Contrairement à lui, moi en tant que « vieille génération », je suis fière
de dire que ce drapeau est l’emblème d’un État libre, celui qui m’a
vue grandir et m’épanouir, malgré le pays en feu et en sang, à cause de
ces frères ennemis.
LIBRE : Pas seulement libre de fêter Noël, comme les chrétiens, ou
Journée du Bouddha, mais aussi de faire ce je veux, de dire ce que je
pense…sans être invitée par la suite à venir au commissariat du
quartier, pour y « travailler » (làm việc), ce qui veut dire en jargon
communiste « être convoquée par la police ». En période de
pandémie, si j’ai envie d’aider mes prochains, je ne serai pas accusée
de mauvaises intentions à l’égard des autorités, en me passant de leur
autorisation au préalable !!!

Maintenant, parlons des nids de poule ou de buffle :
Non seulement ça existe toujours, mais c’est encore pire !
Nonobstant les milliards de VND, des routes qui s’affaissent, des
ponts qui s’effondrent, des constructions qui s’écroulent, la plus haute
statue de Bouddha du Nord du Viêt Nam en cours de construction
réduite en morceaux, à cause du panneau de structure en fer à béton de
faible teneur !

Les barres de fer, minces comme des tiges de métal n’ont pas tenu le
coup, à cause du poids de la statue.

Quand Mr Hoàng Duy Hùng prêche la réconciliation possible entre le
VNCH et le VNXHCN, il a oublié l’Histoire du Viêt Nam et la raison
pour laquelle la République du Viet Nam du Sud (VNCH) s’est battue
et quelle était la devise de tout soldat : Tổ quốc – Danh dự – Trách
nhiệm (Patrie – Honneur – Responsabilité)
A l’opposé, le Viêt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa adopte l’idéologie du
Marxisme-Léninisme, fondé par Hồ Chí Minh et sous la direction du
Parti Communiste, fidèle à son noble but « Indépendance – Liberté –
Bonheur »

45 ans après…
Quel bilan pour le Viet Nam unifié ?
Succès ou échec ? Concrétisation de l’idéologie ou Utopie ?

-- Indépendance tant vantée par le régime :
On ne peut parler d’indépendance quand on se laisse envahir par
l’ennemi N° 1 du peuple, la Chine, sous divers prétextes.

Plate-forme pétrolière mobile chinoise qui, à plusieurs reprises, a empiété sur la zone
économique exclusive du Việt Nam (REUTERS)

Sous la pression de Pékin, Viet Nam a dû abandonner deux fois ses
projets d’exploitation de gaz naturel au large, prévus avec l’aide de
Repsol, une société espagnole.
La Chine impose sa présence sur tout le territoire du Viêt Nam,
accaparant les points stratégiques, les terrains les plus
intéressants…sous forme de location, de vente par intermédiaire local
ou de mariage…
Par ruse, elle a signé des accords de partenariat avec le Viet Nam, le
12 novembre 2017 à Hanoi, pour l’amadouer, avant de passer à
l’attaque, plus tard, en lui interdisant toute pêche en Mer méridionale
(Biển Đông, mer de l’Est).

Un collaborateur sans scrupules qui a fait couler des bateaux de pêche
vietnamiens, dans une zone maritime qui ne lui appartient pas.

Les pêcheurs vietnamiens ont pleinement le droit de pêcher dans les
eaux relevant de la souveraineté du Vietnam. Photo : VNA/CVN

Du 1/05/2020 jusqu’au 16/08/2020 : la Chine a interdit de nouveau les
bateaux de pêche vietnamiens dans la zone de la Mer méridionale.
Devant la réfutation de Hà Nôi, elle a répondu que le Viêt Nam n’a
pas son mot à dire là-dessus.

LU À TRAVERS LA PRESSE
« Le Vietnam exige que la Chine ne complique pas davantage la
situation dans la mer de l’Est », a indiqué la porte-parole du ministère
vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang dans un

communiqué, soulignant que le Vietnam rejette la décision unilatérale
de la Chine d’interdire la pêche en mer de l’Est du 1er mai au 16 août.
Mme Hang a fait savoir que « le Vietnam Nam dispose de preuves
historiques et juridiques suffisantes affirmant sa souveraineté sur les
archipels de Hoong Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly) conformément
au droit international ».
« Compte tenu du contexte régional et mondial actuel, le Vietnam
demande à la Chine de ne pas compliquer davantage la situation en
mer de l’Est », a-t-elle ajouté.
La réaction de la responsable vietnamienne intervient quelques
semaines après que le Vietnam a accusé un navire chinois de
surveillance maritime d’avoir coulé un bateau de pêche vietnamien,
exigeant des compensations de Pékin pour les pêcheurs vietnamiens.
La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale
au centre de revendications de plusieurs autres pays de l’Asie du SudEst, notamment la Malaisie, les Philippines, le Brunei et le Vietnam.
(http://mapecology.ma)

-- Liberté au Viêt Nam : Justice & Réalité

Avril 2007 Procès du Père Nguy n V n L . Vérité bâillonnée
Le Père Nguy n V n L condamné à 8 ans de prison

Mai 2016
Annonce de la libération du père Nguyen Van Ly condamné en 2007 à
huit ans de prison pour « propagande anti-étatique » au titre de
l’article 88 du code pénal.
Cette libération intervient trois jours avant le voyage officiel de
Barack Obama en République socialiste du Viêt-Nam.
Le père Ly est âgé de 70 ans, il est des fondateurs du Bloc 8406,
mouvement politique pour la promotion de la démocratie au ViêtNam.
-- Bonheur du peuple au Viêt Nam : Promesse non tenue
Destructions de logis, saisies de terrains privés…
à Thủ Thiêm,
à Nghi Lộc (Nghệ An),
à Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội
à Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội …

PRESSE LOCALE À PROPOS DE CE SUJET :
2019 : Vụ ngang nhiên phá nhà, cướp đất của người dân tại Nghi
Lộc: Các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều sai sót?
Chủ Nh t , 6/10/2019 07:11 GMT+7
(PLVN) - Mới đây, Báo PLVN đã có bài viết phản ánh về việc nhà,
đất tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) của bà Ngô Thị
Dung đang sở hữu hợp pháp, lại là tài sản đang thế chấp ngân hàng thì
bị kẻ khác phá dỡ, xây dựng trái phép, th m chí đã hoàn thiện và cho
thuê. Sự việc c ng thẳng, có dấu hiệu vi phạm pháp lu t rõ ràng, cùng

với việc xử lý ch m tr th m chí có dấu hiệu bao che vi phạm của cơ
quan chức n n g khiến người dân bức xúc.
Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An)

Bà Dung chỉ muốn sớm được giải quyết sự việc để có nơi thờ cúng
anh trai mình là liệt sỹ.
Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội :

Cuộc biểu tình đòi đất của dân Dương Nội sáng 17/4/2019 trước Trụ
sở Tiếp công dân của Trung ương ĐCS VN .

DEMANDE DE L’AIDE INTERNATIONALE
PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

Courrier des habitants de Đồng Tâm (Mỹ Đức, Ville de Hà Nội)

Đơn kiến nghị của dân Đồng Tâm tới Quốc tế yêu cầu bảo vệ nhân
quyền, 31/12/2019 (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội)
Làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nơi xảy ra vụ
can thiệp của lực lượng an ninh, ngày 09/01/2020
(Source : Supplied)

2017 : Đồng Tâm : Barrage contre les forces de l’ordre

Dân Đồng Tâm dựng chướng ngại v t trên đường vào làng
chống chính quyền cưỡng chế giải tỏa đất đai hôm 20/04/2017. STR /
AFP
Ảnh tư liệu:

Bilan du conflit : 4 morts : 3 policiers, 1 habitant du village

2019 : INTERVIEW (VOV) : Avocat Hoàng Duy Hùng (Việt kiều Mỹ)
À propos de sa nouvelle « Patrie », les raisons de ce revirement
Clé de la réussite selon lui :
RÉCONCILIATION entre VIÊTS, adepte d’UN SEUL PARTI… dans un
nouveau Viêt Nam LIBRE (respect de la religion), accueillant, plus ouvert au
dialogue.
Différent par rapport aux racontars aux USA : Pays modernisé, peuple bien
nourri et mieux logé, système routier amélioré (plus de nids de poule ou de
buffle), chasse à la corruption, le NOUVEL AN au Viêt Nam : fête dans la
PAIX, JOIE et BONHEUR…
Khách mời của VOV

Lu t sư Hoàng Duy Hùng

Hòa hợp là một xu thế tất thắng

Hoàng Hướng - 31 Tháng Mười Hai 2019 | 20:10:00

VOV5 - Lu t sư Hoàng Duy Hùng, nguyên là nghị viên hội đồng
thành phố Houston, thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Ông Từng là
người có góc nhìn khác biệt về quê hương, đất nước Việt Nam.

Trở về quê hương Việt Nam dự l Giáng Sinh n m 2019 đã mang đến
cho ông thông tin thực tế về nhiều khía cạnh của Việt Nam. Chúng ta
cùng phóng viên Hoàng Hướng gặp gỡ lu t sư Hoàng Duy Hùng trong
câu chuyện những ngày cuối n m cũ, đầu n m mới này.
Phần 2

Nghe cuộc trò chuyện qua Radio

Phần 3

Tự do tôn giáo hiện hữu ngay ở Hà Nội
Phóng viên: Chào anh Hoàng Duy Hùng. Cảm ơn anh. Tôi rất ngạc
nhiên và không nghĩ là sẽ được gặp anh ở Hà Nội và nhất là tại Studio
của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mấy hôm nay anh về Hà Nội, đón Nô-en
ở Hà Nội anh thấy thế nào?
Ông Hoàng Duy Hùng: Tuyệt vời anh Hướng ạ. Trước tiên, tôi xin
kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài VOV - Đài Tiếng nói
Việt Nam. Đây là một niềm vinh dự cho tôi được anh Hướng mời đến
Đài để cùng tương tác với anh trong sự cảm nghĩ của tôi về Việt Nam
tại Hà Nội.
Thưa anh Hướng, tôi chưa bao giờ có một cảm giác đặc biệt n mừng
l Nô-en như n m nay. Tôi sống và lớn lên tại hải ngoại từ n m 1975.
Tôi đã từng đi n Nô-el tại Pháp, tại Anh, tại các thành phố lớn khác,
nhưng chưa bao giờ tôi thấy người ta tràn xuống đường mừng Nô-en
một cách tưng bừng giống như một l hội quốc gia. Tại vì số người
vừa rồi tôi thấy ở qu n Hoàn Kiếm đi tràn ra đến Bờ Hồ, đến Nhà thờ
Lớn chắc có lẽ cũng phải vài tr m ngàn người đến một triệu người.
Chưa bao giờ tôi thấy người ta tràn xuống đường mừng Nô-en
một cách tưng bừng giống như một lễ hội quốc gia.
Thành phố nơi tôi ở là Houston, Thánh l mà đông nhất, người Việt
Nam tụ t p hết về khi có Đức Hồng Y đến, thì giỏi lắm cũng chỉ có
khoảng tám chục ngàn người thôi, mà đó là kinh hoàng rồi! Nhưng ở
đây, đâu phải tám chục ngàn người, coi như cả thành phố n mừng

không phải chỉ riêng cho vấn đề tôn giáo mà tôi nghĩ rằng họ n mừng
cho cả một nét v n hóa. Vì khi tôi đi ra đường, tôi gặp nhiều cụ không
phải là người Công giáo. Các cụ là người Ph t giáo, mà vẫn n mừng.
Đó là một nét đặc biệt của Nô-en Hà Nội. Nó khác với Nô-en tại
Vatican, khác với tại Pa-ri… là nét đặc thù của Hà Nội và tôi rất vinh
dự được tham dự những ngày qua.
Phóng viên: Thưa anh, nhân nói đến việc người Việt đón Giáng sinh.
Không chỉ n m nay. Cũng chia sẻ với anh là tôi sống ở Hà Nội nhiều
n m, và n m nào cũng thế, cứ tối 24/12, khi mà bắt đầu chuẩn bị l
Giáng sinh, hầu hết những tuyến phố chính của Hà Nội, đặc biệt là
quanh hồ Gươm, quanh các nhà thờ thì đều rất đông đúc. Và người
dân không kể có đạo hay không có đạo đều đi ra ngoài đường. Người
có đạo thì đi dự Thánh l , không thì lại đi gặp gỡ bạn bè, chúc mừng
nhau. Và có một nét đặc biệt của báo chí mấy n m nay có đưa tin, đó
là cứ đến những ngày l trọng như thế này thì trong nhà thờ xuất hiện
rất nhiều các vị hòa thượng, các nhà sư đến chúc mừng. Ngược lại,
cũng như ngày l Ph t Đản, nhà chùa thì lại có rất nhiều linh mục, các
vị mục sư đến chúc mừng ngày l trọng của Ph t giáo. Theo tôi, điều
đó giờ đã trở thành một nét v n hóa, một nét đẹp trong đời sống.
Không biết ý anh thế nào? Tôi cho rằng đó là điều mừng của người
Việt mình trong nước với nhau.
Ông Hoàng Duy Hùng: Đó không chỉ là điều mừng, mà điều đó là
một sự khuyến khích cho tương lai vì chúng ta đang có một tự do tôn
giáo thực sự, có sự giao lưu thực sự của những tôn giáo lớn để góp
phần đồng thu n với nhau. Cho nên, tôi nghĩ rằng, đây không những là
một điều mừng, mà còn là một sự cần phải khuyến khích trong tương
lai. Mà điều đó nó không d gì tìm thấy ở những quốc gia khác.
Có một điều hơi nghịch lý, không phải để chỉ trích ai, nhiều người ở
nước ngoài người ta nói Việt Nam không có tự do tôn giáo. Họ cứ nói
là giờ Việt Nam đàn áp tôn giáo. Cảnh Nô-en vừa rồi đã chứng minh
cho thấy người dân tự do dự thánh l , làm mọi chuyện theo ý của họ.

Rồi cả những chuyện như anh vừa nói, là chức sắc tôn giáo, các vị
linh mục muốn làm gì thì làm và có sự giao lưu giữa tôn giáo với tôn
giáo. V y thì những lời mà người ta nói nó không có sự th t.
Nhiều người ở nước ngoài người ta nói Việt Nam không có tự do
tôn giáo. Họ cứ nói là giờ Việt Nam đàn áp tôn giáo. Cảnh Nô-en
vừa rồi đã chứng minh cho thấy người dân tự do dự thánh lễ, làm
mọi chuyện theo ý của họ.
Anh em mình thì chủ trương làm sao cùng hướng về sự th t, nhằm tạo
ra một sự đoàn kết dân tộc, chúng ta là phải có sự hòa hợp dân tộc.
Cho nên, những cái gì mà họ nói nó không trúng thì mình không phải
để mình phỉ báng họ. Nhưng mà mình nhắc khéo họ là không phải như
v y. Sự th t ngày hôm nay, ông Hoàng Duy Hùng tới đây. Tôi thấy
rằng có tự do tôn giáo và sự giao lưu giữa các tôn giáo. Đó là một điều
rất mừng và rất khuyến khích cho những ngày tháng tới.
Hà Nội đổi thay đến chóng mặt
Phóng viên: Ngoài việc đi dự l Giáng sinh vừa rồi, mấy hôm nay anh
đi th m phố phường Hà Nội được nhiều không anh Hùng?
Ông Hoàng Duy Hùng: Được nhiều anh. Ít nhất là xung quanh bờ Hồ
Gươm, rồi đi th m đền của Đức Lý Thái Tổ, ... Tôi thấy rằng đất nước
thay đổi chóng mặt. Tôi cũng đã từng th m những thành phố lớn từ
Thượng Hải, Bắc Kinh, rồi từ Âu sang Á, thì tôi thấy rằng chúng ta
cũng không thua gì họ. Có thể là trong vài n m tới, thành phố Hà Nội
sẽ sạch sẽ, gọn gàng hơn họ.
Phóng viên: Cảm giác của anh khi mà đặt chân xuống sân bay Nội
Bài, rồi đi vòng quanh hồ Gươm, th m tượng đài L Thái Tổ, đi trên
phố phường Hà Nội mấy hôm nay thế nào?
Ông Hoàng Duy Hùng: Sướng vô cùng anh ạ! Phải nói rằng là tôi
được mẹ Việt Nam ôm tôi vào lòng. Những cảnh xa xứ từ trước tới
giờ phải nói rất là cô đơn. Hôm nay được về, tôi cảm ơn mẹ Việt Nam

cho tôi cơ hội để về tới thủ đô Hà Nội, kinh đô của nước Việt đã ôm
tôi vào lòng và vỗ về tôi như một đứa con từ xa trở về. Cái cảm giác
đó, tôi không nghĩ là anh Hướng có được, vì anh ở đây đã lâu lắm rồi,
anh không có cảm nh n. Còn tôi sung sướng lắm! Rất khó tả.
Phóng viên: Công việc chuẩn bị cho chuyến hồi hương Việt Nam kỳ
này ở bên Mỹ thế nào anh, trước khi về Hà Nội ấy?
Ông Hoàng Duy Hùng: Đó là một sự đột xuất trong một tình huống
là vừa riêng mà vừa chung, với một tâm tư, nguyện vọng là làm sao
cho đất nước Việt Nam sớm có một sự hòa hợp từ trong nước, ngoài
nước, bớt đi những cái gánh nặng của quá khứ, nhất là gánh nặng của
n m 1975 kẻ thắng, người thua. Trong sự thôi thúc đó thì có lẽ tôi
quyết định chỉ có 1 đến 2 ngày thôi, chứ không có sự chuẩn bị gì bao
nhiêu. Cũng có một vài sự kiện lỉnh kỉnh, nhưng mà bây giờ đã được
giải tỏa hết rồi. Và nó làm cho tôi rất cảm thấy sung sướng khi được
mẹ Việt Nam đón nh n trở về để có một ánh nhìn về tương lai của dân
tộc. Tôi mừng lắm!
Phóng viên: Tôi từng được gặp một số anh chị ở bên Mỹ rồi bên
Australia trở về. Các anh chị ấy cũng bày tỏ là, trước khi về Việt Nam
không biết về nước sẽ như thế nào, cũng lo lắng lắm! Không biết cảm
giác của anh khi mà bước chân lên máy bay, rồi từ máy bay bước chân
xuống Nội Bài như thế nào?
Ông Hoàng Duy Hùng: Trong trường hợp của tôi, khi lên máy bay
và khi tới Nội Bài không biết là mình được vô theo ý mình nữa hay
không, hay là còn bị làm khó d , rồi phải trở về lại Houston. Tại vì
trong quá khứ, tôi là một người chống cộng cực đoan. Tôi đã từng bị
biệt giam tại khám Chí Hòa 16 tháng rưỡi. Tôi cũng đã từng có những
âm mưu là đặt bom ở tại Việt Nam. Đó là cách đây mấy chục n m về
trước. Nhưng n m 2013, khi tôi về lại Hà Nội với tư cách là nghị viên
của thành phố Houston, có lẽ điều đó đã được giải tỏa rất là nhiều.
Nhưng kỳ đó tôi đi với tư cách ông ủy viên thành phố Houston nên có
khác. Cho nên, bây giờ, tôi đi với tư cách là một cá nhân về th m quê

hương, đi du lịch. Tôi cũng có nghĩ rằng có thể có những khó kh n .
Nhưng rồi không có. Tất cả những sự ngộ nh n đó, hay là lo lắng đó
đã được giải tỏa khi đến Nội Bài. Các anh em đã có những buổi gặp
gỡ và trao đổi rất thân tình. Tôi rất vui mừng.
Khi lên máy bay và khi tới Nội Bài tôi không biết là mình được vô
theo ý mình nữa hay không, hay là còn bị làm khó dễ, rồi phải trở
về lại Houston...Nhưng không có điều đó.
Phóng viên: Anh cũng đã từng về Việt Nam cách đây mấy n m với tư
cách bấy giờ là một nghị viên. Rồi bây giờ về lại Hà Nội thì cảm nh n
của anh về Hà Nội đến thời điểm này như thế nào?
Ông Hoàng Duy Hùng Khi n m 2013 đáp xuống phi trường Nội Bài
thì hồi đó chưa có cái phi trường quốc tế của Nội Bài riêng. Cảm nh n
của tôi là kỳ này đi xuống thì có một cánh phi trường quốc tế riêng,
khác hẳn, sạch sẽ hơn, nguy nga, lộng lẫy hơn không thua gì phi
trường KLAX tại Los Angeles. Đó là cảm nh n rằng là có sự khác biệt
tại phi trường.
Ra khỏi thị trường, thì hồi xưa, n m 2013, đi từ Nội Bài về Hà Nội thì
đường xá còn vắng. Xa lộ không có nhiều, cũng còn có ổ gà, ổ trâu.
Nhưng mà đi kỳ này thì không có ổ gà, không có ổ trâu, đi rất là thoải
mái. Và tôi thấy rằng, lượng xe lưu thông gần giống như Kuala
Lumpur hay tại Bangkok. Nếu đánh giá đoạn đường từ Nội Bài về tới
Hà Nội, tôi cho rằng chúng ta ít nhất cũng ngang bằng chứ không thể
nào thua Kuala Lumpur hay Bangkok. Đó là sự phát triển về hạ tầng,
đường giao thông. Tôi thấy có chuyện ngạc nhiên hơn nữa là những
những c n nh à mới mọc lên cho thấy có sự phát triển chóng mặt chứ
không còn như trước nữa. Có lẽ anh ở đây, như một người cha, người
mẹ, thấy đứa con của mình hàng ngày, không thấy nó lớn. Nhưng mà
anh đi xa, lâu lâu về, thấy con nó lớn hẳn. Cái cảm giác của tôi khi mà
đi từ xa về lại Hà Nội 6 n m sau thì sự phát triển lớn mạnh của Hà Nội
cảm thấy chóng mặt, thưa anh.

Hòa hợp là xu hướng tất thắng
Phóng viên: Anh đã cảm thấy Hà Nội có sự thay đổi rất nhiều từ thời
điểm 2013 đến thời điểm này. Về con người của Hoàng Duy Hùng thì
có sự đổi thay gì từ thời điểm đó đến nay?
Ông Hoàng Duy Hùng Con người của Hoàng Duy Hùng có thay đổi,
thực sự là có thay đổi. Từ n m 2001, trong tư tưởng, tôi đã nghĩ đất
nước mình cần phải có sự hòa hợp dân tộc. Nhưng n m 2013, tôi đi
với tư cách nghị viên thì sự v n động vẫn còn có những suy nghĩ là vì
quyền lợi, tôi còn đang đại diện cho thành phố Houston, tôi phải nghĩ
đến những quyền lợi của thành phố, chứ không người ta bảo tôi làm
việc không đúng.
Nhưng bây giờ, tôi đến đây với tư cách cá nhân, suy nghĩ cho quyền
lợi của thành phố không có nữa, thì tôi chỉ còn có suy nghĩ về quyền
lợi tối thượng của tổ quốc Việt Nam, làm cho cả tâm hồn, trí não đổ
dồn chỉ có một mục tiêu làm sao cho tổ quốc Việt Nam mau lớn
mạnh, tổ quốc Việt Nam mau thành công để mang lại niềm vui cho tất
cả những con em của chúng ta trong những ngày, tháng tới. Đó là sự
thay đổi trong con người của Hoàng Duy Hùng thưa anh.
Phóng viên: Có nhiều người Việt ở bên kia có suy nghĩ tương đồng
như anh ở thời điểm này không, thưa anh?
Ông Hoàng Duy Hùng Tôi nghĩ rằng đa số người Việt, trong mỗi
một con người của họ đều có những tâm tư yêu nước giống như tôi.
Nhưng mà mỗi một người trong một bối cảnh xã hội, họ bày tỏ nó
khác biệt một chút xíu. Tôi có cái may mắn là đã từng trải qua nhiều
sự va chạm. Cho nên là tôi dám nói ngay, nói thẳng, không sợ ai hết,
vì có lẽ, những lời phát biểu của tôi cả thế giới đều biết rồi. Tôi thấy
cái chuyện gì phải là tôi nói. V y thì hỏi rằng, có những người giống
như tôi không? Tôi nghĩ là đa số là như v y, nhưng cách nói của mỗi
người một khác, vì vị trí của mỗi người mỗi khác. Tôi biết rằng có
những người bạn của tôi, họ rất mong mỏi được có tiếng nói như thế

này, nhưng mà họ không nói ra được, thì họ cũng nói là ông Hùng nói
thay cho họ rồi. V y khi anh hỏi là nhiều người hay không? Thì tôi
cho rằng đa số khối thầm lặng của người Việt ở Houston hay ở nước
Mỹ, đa số đều ủng hộ quan điểm này của tôi.
Tôi cho rằng đa số khối thầm lặng của người Việt ở Houston hay
ở nước Mỹ ủng hộ quan điểm hòa hợp.
Tôi nói thí dụ như vừa rồi, khi tôi qua bên đây, tức là về tới Hà Nội,
thì lu t sư Trịnh Quốc Thiên ở kênh riêng của anh, có mở một cuộc
điều tra độc l p, khảo sát độc l p khoảng 1.000 người. Kết quả cho
thấy, 62% là ủng hộ cho con đường mà tôi đang nói. Tức là những ánh
nhìn và suy nghĩ thay đổi như v y với mức độ phan cứng (người hâm
mộ-tác giả), tức là rất mê. Rồi hai mươi mấy phần tr m cũng mê,
nhưng không mê lắm, tức là cộng lại là tám mươi mấy phần tr m. Còn
lại khoảng 9% là thờ ơ, hoặc chỉ có 4% là chống đối. Như v y, tôi cho
rằng đa số người Việt ở hải ngoại đều có cái tâm tư giống như tôi v y.
Phóng viên: Theo anh thì 4% những người mà có vẻ như không đồng
thu n lắm thì xuất phát từ những lý do gì?
Ông Hoàng Duy Hùng Đó là những người chống đối. Xuất phát là
từ quá trình của lịch sử n m 1975 để lại. Anh có nhớ là khi cố Thủ
tướng Võ V n Kiệt có nói rằng, biến cố n m 1975 là biến cố của triệu
người vui và triệu người buồn. Đương nhiên là người thắng cuộc thì
lúc nào cũng tốt, cũng mừng hơn, như cố Thủ tướng Võ V n Ki ệt nói.
Còn những người thua cuộc là những người quốc gia hay là người
phía Việt Nam Cộng hòa đã thất tr n, thì cái quá khứ đó, nó làm cho
mỗi một lần nhắc đến, nó là chỉ là quá khứ của thất tr n của một thể
chế. Nhiều người không bước qua khỏi cái ánh nhìn của quá khứ của
một thể chế. Họ bị đồng hóa các thể chế là quốc gia. Họ đồng hóa thể
chế là dân tộc. Thì khi mà nói đến như v y, thì họ không bước qua
được, thì họ cảm thấy h n thù không phải một mình tôi, bất kỳ một ai
có quan điểm là trở về với tổ quốc, trở về hòa hợp dân tộc là họ chống
đối. Vì họ nghĩ rằng đó là sự đánh phá lại quá khứ của họ.

Phóng viên: Nếu có thể hình dung 4% số người ấy ở bên thành phố
chỗ anh nói riêng và bên Mỹ nói chung thì như thế nào?
Ông Hoàng Duy Hùng: Nếu mà hình dung 4% đó, thì tôi nghĩ rằng,
đa phần là của những người đã lớn tuổi thuộc quân lực Việt Nam
Cộng hòa. Tức là bây giờ họ là những người khoảng chừng 70 tuổi trở
lên. Còn con số của những người trẻ thì tôi nghĩ rằng họ không có.
Những người trẻ thì họ thờ ơ trong vấn đề sự suy nghĩ đó của lớp
người lớn tuổi. Tôi có thể nói rằng, những người chống đối đó là
những người từng ở trong quân đội quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Một Việt Nam rất khác với thông tin bên Mỹ
Phóng viên: Lúc trước anh có nói là Việt Nam bây giờ đã khác xưa
rất nhiều rồi và khả n n g phát triển của Việt Nam cũng sẽ nhanh và
khoảng vài n m tới có thể ngang bằng và hơn Thái Lan. Điều gì tạo
cho anh sự tin tưởng như thế về đất nước, về phát triển kinh tế của
Việt Nam trong những n m tới?
Ông Hoàng Duy Hùng Khi mình đến một quốc gia, mình đánh giá
hạ tầng giao thông thì tôi thấy rằng ở Hà Nội không còn cái cảnh ổ gà
như xưa, thì tức là có phát triển về hạ tầng đường xá, có sự phát triển
về vấn đề địa ốc. Hệ thống về tài chính thì mình cũng thấy rằng các
ngân hàng mọc ra rất nhiều. Phát triển về thương mại mình thấy là
những công ty của những quốc gia khác tới đầu tư. Điều này nói lên
rằng, đã có sự kết nối toàn cầu, đầu tư toàn cầu ở Việt Nam. Tôi thấy
cà phê Starbucks, những cơ quan của nước ngoài như là khách sạn
Movenpick của Đức…. Điểm thứ nhất là có sự hòa nh p vào quốc tế.
Điểm thứ hai, đâu phải tôi nói, WB họ nói Việt Nam phát triển sáu
đến bảy n m liền là tới 7% hoặc hơn 7%. Mà hiện giờ chưa có một
quốc gia nào có mức phát triển 7% cả, chỉ trừ một mình là Việt Nam.
Tôi nghĩ các anh ở trong nước Việt Nam đều biết rằng những báo cáo
đó là từ trong nước, nhưng của WB, IMF họ đều phải đánh giá có th t
hay không. Trong 6 n m liền WB đều đánh giá là Việt Nam, con số đó

là chính xác. Nếu con số chính xác thì 7% như nước Mỹ là phát triển
3,5% một n m thì tổng thống Trump mừng vô cùng. Nạn thất nghiệp
tụt xuống còn 3,5%, tức là nạn thất nghiệp thấp nhất từ xưa tới nay.
Việt Nam khi phát triển từ mức thấp lên tới 7% thì đương nhiên, tôi
nghĩ trong vòng 5 cho tới 10 n m sẽ đuổi kịp các nước là chính xác.
Phóng viên: Những thông tin có được khi về nước cũng như những
hình ảnh anh c p nh t được khi về Hà Nội thì nó khác gì nhiều hơn so
với những thông tin mà cộng đồng của mình ở bên Mỹ nh n được,
cũng như những thông tin mà đã từng có trên báo chí ở bên kia?
Ông Hoàng Duy Hùng Đó là điều đáng buồn! Điều đáng buồn là vì
thông tin báo chí ở bên kia, tức là bên hải ngoại, vẫn còn bị bưng bít.
Mặc dầu họ nói bên này bưng bít, nhưng mà chính họ bưng bít họ. Tôi
nói thí dụ, ở bên hải ngoại, họ cứ tưởng tượng một bữa n của công
nhân Việt Nam là chỉ nghèo đói, không có cơm mà n. Lúc nào họ
cũng nói là không có cơm n, rất nghèo đói.
Nhưng mà thực sự, khi về nước, nhìn một mâm cơm đã đủ để đánh giá
là mức phát triển của đất nước hay không. Hiện giờ mâm cơm những
nơi mà tôi tới, thấp nhất cũng có cơm, có thịt, có cá, n dư thừa, n
không hết. Chứ không phải là giống như những gì bên ngoài họ nói.
Một mâm cơm của một gia đình đã chứng minh được rằng khả n n g
của gia đình đó có tiến hay lùi. Đa số hết tất cả những nơi tôi đến tham
dự, một mâm cơm tối thiểu cũng có cá, có thịt, có rau đầy đủ, chất
dinh dưỡng đầy đủ rồi. Lời nói ở bên hải ngoại nó không chính xác.
Hiện giờ mâm cơm những nơi mà tôi tới, thấp nhất cũng có cơm, có
thịt, có cá, n dư thừa, n không hết.
Rồi họ nói rằng, Việt Nam là một cái nhà tù lớn. Qua đây tôi có thấy
nhà tù lớn gì đâu. Người ta nói không có đúng sự th t. Người dân họ
đi thoải mái. Họ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm mà. Rồi bây
giờ họ nói rằng là nước Việt Nam nghèo đói lắm! Họ tưởng tượng ở
trong này là tranh nhau, giành gi t nhau từng miếng bánh mì. Điều đó

không có trúng. Bởi v y cho nên khi mỗi một lần để lấy cái gì đó của
những người ủng hộ thì họ phải tô vẽ một ánh nhìn rất là bi quan và
tiêu cực về đất nước Việt Nam. Điều đó, ngày hôm nay, nhờ công
nghệ 4G, 5G tới nơi, hình ảnh đã rõ ràng, nói như v y thì xấu hổ lắm!
Tôi nói thí dụ một chuyện khác nữa, hồi Sea Games 30 tại Philippin,
một số kênh truyền hình Việt ở hải ngoại nói là cầu thủ của Việt Nam
tới đó khổ lắm, không có chỗ ở, không có chỗ n , tội nghiệp lắm! Họ
ghép những hình ảnh photoshop vào. Tôi với ông Nam Sơn có làm
một chương trình truyền hình về vấn đề này. Tại vì tụi tôi rất bực
mình. Tại sao đến thời đại này mà còn làm như v y, mắc cười lắm,
trong nước người ta cười cho thối mũi! Xấu hổ vô cùng! Tôi cũng xin
lỗi anh và xin lỗi tất cả quý vị khán thính giả của Đài VOV, tôi là
người hải ngoại. Tôi xin lỗi vì có những con người như v y đã làm
cho hình ảnh của người hải ngoại của chúng tôi không đẹp. Không
phải ai cũng v y đâu. Cũng có những người như ông Nguy n V n
Trường (Nhà báo, kênh V n h óa Việt Nam TV- tác giả) và như tôi,
ông Nam Sơn dám nói thẳng sự th t. Những hình ảnh họ thông tin
hoàn toàn sai sự th t với những gì của đất nước Việt Nam hiện nay.
Với Việt Nam, dân chủ đa đảng là sự phá hoại
Phóng viên: Nhân anh nói về ẩm thực, dịp này về Hà Nội, anh đã
thưởng thức được nhiều món n H à Nội chưa?
Ông Hoàng Duy Hùng Nói chung là tôi thích n món ở Hà Nội,
nhưng mà tôi cũng hơi “múp míp”(béo) rồi, cho nên cũng phải kìm
hãm. Nhưng mà mấy anh em cũng đưa đi một số nơi, hôm nay n món
chim gì đó khá đặc bên ngoại ô của Hà Nội (chim quay- tác giả). Cái
món đó cũng khá đặc biệt, khá lạ. Cái món đó rất là ngon.
Phóng viên: Tôi cũng đã từng đọc những bài viết của anh, từng nghe
những bài di n thuyết của anh cách đây nhiều n m và cả vài n m.
Hình như có sự chuyển biến rất khác trong nh n thức của Hoàng Duy
Hùng đến hôm nay, khi ngồi đây với VOV?

Ông Hoàng Duy Hùng Đúng v y thưa anh. Con người có sự chuyển
biến không phải chỉ một ngày. Tôi Hoàng Duy Hùng ngày hôm nay,
n m 2019, khác với Hoàng Duy Hùng n m 2018, và cũng khác với
Hoàng V n Hùn g n m 2017. Mỗi một n m tôi c p nh t hóa tin tức, rồi
tôi thay đổi, càng thay đổi. Đến ngày hôm nay, góc nhìn của tôi chững
chạc hơn kỳ trước.
Thí dụ, các n m 2014, 2015, 2016, thời điểm đó, tôi vẫn còn cho rằng
là đa đảng là tốt cho Việt Nam. Nhưng mà từ n m 2017, tôi cho rằng,
chế độc đảng là tốt cho Việt Nam, là một đảng thôi.
Ngày hôm nay, sau khi cân nhắc mọi khía cạnh, tôi cho rằng, thể chế
được ổn định như hiện nay là bởi một đảng đang cầm quyền. Đảng
này đã ổn định chính trị, thì mới phát triển được kinh tế. Mà bằng
chứng là trong ít nhất 5 n m qua, nhờ sự ổn định chính trị, mà kinh tế
mới phát triển được như v y.
Tôi không cho rằng dân chủ đa đảng là sự phát triển quốc tế. Rõ ràng,
dân chủ đa đảng kiểu đó là sự phá hoại của đất nước.
Ngày hôm nay, tôi không cho rằng dân chủ đa đảng là sự phát triển
quốc tế. Rõ ràng, dân chủ đa đảng kiểu đó là sự phá hoại của đất nước.
Nếu anh hỏi rằng, có sự suy tư và có sự khác biệt hay không? Thì có.
Tôi suy nghĩ nếu mà nước Việt Nam áp dụng hệ thống đa đảng, cái hại
sẽ lớn hơn là một thể chế một đảng bây giờ.
Cho nên, ngày hôm nay, tôi chủ trương là ủng hộ chế độ này, chế độ
thể chế một đảng ổn định chính trị, song thấy có những cái gì mà tiêu
cực đóng cửa bảo nhau tìm cách giải quyết.
Tôi nói thí dụ vụ án vừa rồi của ông Nguy n Bắc Son. Ông Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguy n Phú Trọng chỉ đạo chống tham nhũng
quyết tâm như v y, đối với tôi, đó là điều tôi mừng lắm. Trong ch n
có r n thì bắt những con r n, chứ không đốt cái ch n . Tôi đồng ý,
hoàn toàn ủng hộ cách làm này.

Tôi hâm mộ cách làm của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bây giờ vì
cách làm của ông quyết liệt. Mình có thể dùng từ là cách làm của một
minh vương. Trong bài nói chuyện vừa rồi trước Trung ương và nhắn
nhủ giới trẻ, ông nói là đất nước của chúng ta có một v n hội rất lớn,
tạo mọi điều kiện để giới trẻ đi lên. Nhưng ông cũng nhắn nhủ, thế hệ
trẻ mà nhúng chàm thì sẽ tiêu tùng. Để làm gương, ông quyết tâm đưa
các vụ án tham nhũng ra xử. Những người như tôi cảm thấy sung
sướng lắm, vì mình thấy rằng, người ta cứ nói là chống tham nhũng,
người ta nói là chống tiêu cực, nhưng mà không mấy ai làm tốt điều
này như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguy n Phú Trọng. Từ khi
ông lên, ông làm rất nhiều vụ án mà phải là bắt nhiều vụ động trời,
như vụ ông Trịnh Xuân Thanh, vụ của ông Đinh La Th ng. Rồi bây
giờ là vụ của ông Nguy n Bắc Son. Nay mai có thể là các vụ việc
khác mình không dám nói hết. Nhưng ít nhất là tạo cho những người
như tôi có niềm tin rằng là ông Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguy n
Phú Trọng nói và làm.
Phóng viên: Người Việt tại Houston chỗ ông quan tâm như thế nào
đến những vụ án như đang di n ra ở Hà Nội?
Ông Hoàng Duy Hùng: Họ rất quan tâm. Nhưng họ cũng còn đang
chờ đó xem thử có chống tham nhũng th t hay không. Còn tôi. Tôi
nghĩ rằng đó là một minh chứng rồi. Thí dụ, tôi cũng từng nói chuyện
với mấy ông ở bên đó. Thời kỳ Việt Nam Cộng hòa trước đây, có ông
dược sỹ Th n g (Nguy n Cao Th n g-tác giả) được ông tổng thống
Nguy n V n Thi ệu giao cho đặc quyền về việc nh p thuốc tây. Ông
trở thành một tỷ phú. Thời đó cũng chạy chọt, hối lộ, tham nhũng dữ
lắm. Các ông ấy tự hào thời ấy là dân chủ, nhưng có ai dám đụng đến
ông Th n g hay không? Giờ các ông cứ chê là bên phía Việt Nam tham
nhũng. V y thời kỳ đó có những vụ động trời như v y, có ai dám làm
gì không? Bây giờ ở trong nước xử các vụ án liên quan tới những
người có thực lực, có tiền bạc. Thí dụ, như ông Phạm Nh t Vũ là em
ruột của ông tỷ phú Phạm Nh t Vượng mà người ta dám đụng tới. Tôi

chỉ so sánh như v y, để thấy, nói thì d , nhưng chứng minh bằng hành
động mới là điều thuyết phục.
Phóng viên: Lúc trước ông có nhắc lại câu nói của nguyên thủ tướng
Võ V n Ki ệt về sự hòa hợp dân tộc. Tôi cũng được gặp nguyên phó
tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguy n Cao Kỳ tại Hà Nội. Ông ấy
cũng nói là đến thời điểm cần có sự hòa hợp dân tộc. Xu thế này được
cộng đồng người Việt ở Mỹ quan tâm như thế nào?
Ông Hoàng Duy Hùng: Thời ông Nguy n Cao Kỳ còn sống, mà ông
nói câu này, cách đây khoảng 10 n m. Thời ấy, cái xu thế chống cộng
còn khá quyết liệt. Sau khi nói câu này, ông Kỳ bị phản ứng khá kịch
liệt. Rất tiếc là khi ông bị phản ứng, ông ấy cũng lớn tuổi, phản ứng
ngược lại của ông phó tổng thống Nguy n Cao Kỳ hơi ch m. Và khi
ông mất, thì người ta cho rằng đó là một sự thất bại.
Tôi có lẽ còn trẻ hơn. Tôi nói mạnh hơn. Phản ứng với tôi thì tôi phản
ứng lại dữ dội hơn. Tôi cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ quan điểm của
tôi bằng mọi giá. Từ cách đây gần hai chục n m tôi đã bị người ta tấn
công.Nhưng từ khi tôi công khai việc này, kể cả lúc còn là nghị viên
thành phố, họ đã từng đặt bom ở nhà tôi, tôi chẳng coi là gì. Cho đến
ngày hôm nay, sự phản ứng của những người chống đối ngày càng
yếu đi. Nếu mà trước đây, ai mà lên báo Nhân dân hay truyền hình ở
Việt Nam, chỉ thấy mặt người đó, là họ đều đánh phá, họ chửi bới
không ra cái gì.
Nhưng mà trong những n m vừa qua, nhất là trong chuyến đi này của
tôi tới Hà Nội, tôi không chỉ đến báo Nhân dân phát biểu những điều
từ đáy lòng, từ lương tâm của tôi. Hãy xem thử phản ứng của những
người Việt ở bên đó. Báo chí bên đó họ im hết. Im đây không có
nghĩa rằng họ đồng ý hết. Họ xem thử là những điều mà ông Hoàng
Duy Hùng nói có th t hay không. Và có nên đi theo con đường cũ, là
khi người ta nói gì đó là đánh phá liền. Phản ứng của người Việt ở hải
ngoại bây giờ có lẽ thiên về xu hướng hòa hợp dân tộc, và đây là xu
hướng tất thắng rồi thưa anh.

Tăng cường giao lưu, kết nối, tạo sự đồng thuận
Phóng viên: Điều gì tạo cho ông niềm tin là xu hướng ấy sẽ phát triển
trong thời gian tới?
Ông Hoàng Duy Hùng: Có những chứng cứ rõ ràng. Qua đều tra của
lu t sư Trần Vũ Thiên cho thấy 1.000 người, thì hầu như tám mươi
mấy chục phần tr m là ủng hộ rồi. Thứ hai, đó là phản ứng của những
người làm truyền thông, ngay những điều tôi tuyên bố đã không còn
có những lời tấn công tôi nữa. Họ cũng không có viết bài bình lu n,
tức là họ không chống, mà cũng không ủng hộ, thì đã là một điều khác
biệt trước đây. Điểm thứ ba là mạng xã hội bây giờ rất mạnh, trong tất
cả những cơ quan truyền thông mà tiếp v n không những kênh V n
hóa Việt Nam, rồi phố Bolsa TV,…đã đưa thông tin minh bạch đến
cho người dân. Người Việt ở hải ngoại xem, ủng hộ cho thấy khuynh
hướng hòa hợp dân tộc được thúc đẩy và họ muốn hoàn thành sớm
câu chuyện này, vì đây là sự hàn gắn vết thương lòng n m 1975. Đây
là chính sách mở ra v n hội mới cho con em của chúng ta không bị trì
trệ bởi quá khứ của n m 75 nữa.
Phóng viên: Theo ông, nếu thúc đẩy quá trình hòa hợp, vì sự phát
triển của đất nước thì chúng ta, người trong nước và người ở nước
ngoài nên làm gì?
Ông Hoàng Duy Hùng: Tôi xin cảm ơn Đài VOV. Chính hành động
mà anh mời tôi lên đây nói chuyện, đó là một hình thức bày tỏ cụ thể.
Mình có thể nói nhiều về lý thuyết, nhưng hành động cụ thể này, qua
nội dung cuộc gặp này góp phần thúc đẩy khuynh hướng hòa hợp và
hàn gắn.
Làm sao cho nhiều người Việt về họ xem thấy có hình ảnh Tết của
Việt Nam như thế nào... Khi họ về n Tết, họ chứng nghiệm được là
đất nước đang phát triển, thay da đổi thịt, người dân sống rất thanh
bình, vui sướng trong ngày Tết.

Điểm thứ hai, trong tương lai, nếu được Nhà nước có thể hỗ trợ cho
những cơ quan truyền thông ủng hộ khuynh hướng này về Việt Nam
nhiều hơn, nhằm lan tỏa tinh thần hòa hợp, hòa giải. Thí dụ, ráng làm
sao cho nhiều người Việt về họ xem thấy có hình ảnh Tết của Việt
Nam như thế nào. Chứ không phải Tết mà cứ loe hoe vài ba người như
ở Mỹ buồn lắm! Nhưng khi họ về n Tết, họ chứng nghiệm được là
đất nước đang phát triển, thay da đổi thịt, người dân sống rất thanh
bình, vui sướng trong ngày Tết. Khung cảnh đó làm cho những người
trước đây còn e dè, im lặng sẽ mạnh dàn bày tỏ chính kiến và thúc
đẩy xu hướng hòa hợp dân tộc mạnh mẽ hơn.
Phóng viên: Vâng, Việt Nam coi cộng đồng người Việt tại nước ngoài
là một bộ ph n không thể tách rời, là nguồn lực của đất nước. Kết nối,
tạo điều kiện cũng như chìa tay ra với nhau là một công việc của
chúng ta, và tôi mong rằng, cộng đồng người Việt ở hải ngoại có
nhiều hơn nữa những lu t sư và bà con của mình được về nước nhiều
hơn. Trong nước cũng sẽ có nhiều thông tin hơn đối với cộng đồng
người Việt ở nước ngoài.
Cảm ơn anh Hoàng Duy Hùng hôm nay đã đến v n phòng của Đài
Tiếng nói Việt Nam, có cuộc trao đổi rất thú vị về tình cảm của mình
khi mà về Hà Nội, về với quê hương Việt Nam.
Ông Hoàng Duy Hùng: Tuyệt vời, thưa anh Hướng. Tôi phải cảm ơn
ngược lại và cũng nói rằng là Nhà nước đã chìa tay ra và thấy rằng
những người bên hải ngoại có nghi ngờ thì hành động mà tôi về đây,
đi đây, đi đó một cách thoải mái, cũng giống như là thêm một bước
nữa để cho người hải ngoại an tâm mà quay về trở lại với quê hương.
Tôi rất vui và xin cám ơn Đài VOV, cảm ơn tất cả quý vị khán thính
giả Đài VOV thương mến cho tôi có cơ hội đã trình bày quan điểm
hòa hợp dân tộc trong một bối cảnh mới của xã hội. Tôi tin rằng với
khuynh hướng này, trong vài n m tới, sẽ tạo cho nước Việt của chúng
ta có một cơ hội phát triển, th n g hoa hơn nữa.
SOURCE (Quay phim: Etcetera Nguyen - Dựng hình: Tú Anh - Hoàng Hướng)

Visage du Viet Nam en 2020 : TRISTE RÉALITÉ
Le paradis des pauvres

File d’attente devant les distributeurs de riz gratuit, initiative privée

13/04/2020 - 16:06 "ATM de riz gratuit » (ATM = DAB en français)

VIET NAM
DU JAMAIS VU AILLEURS
STIMULUS CHECK : À l’instar du Canada et des États-Unis, le Viet
Nam a décidé de débloquer 62.000 milliards de VND, par l’arrêté N°
42, début Avril, en faveur des plus démunis, suite au Covid-19 : 20
millions de nécessiteux selon l’estimation.

Formulaires de renonciation volontaire à l’aide financière
de l’État en pleine pandémie :
Des gens illettrés ont signé les papiers sans connaître le contenu
Le paragraphe 2, du circulaire N° 1113 du Comité du peuple du
District de Tĩnh Gia a été supprimé par la suite, afin d’éviter tout
malentendu.

T p đ ơn do cán bộ xã Quảng Hòa in sẵn phát cho người dân k . Ảnh
Lê Hoàng.

15/5/2020, 18:00 (GMT+7)
Trưởng thôn vận động người dân ký đơn từ chối hỗ trợ
Thanh Hóa
Trưởng thôn ở xã Hải Ninh phải viết kiểm điểm, xin lỗi người dân vì
đã v n động họ k đơn không nh n hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.
Sáng 15/5, lãnh đạo xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia) cùng trưởng thôn
Lê Công Ngân đã đến một số gia đình ở thôn Hạnh Phúc, để xin lỗi về
sự việc liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó kh n do
Covid-19.
Ông Ngân thừa nh n, trước đó thông báo trên loa truyền thanh của
thôn và đến từng hộ trên địa bàn (chủ yếu là hộ c n nghèo) v n động
k đơn không nh n hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Lá đơn do trưởng thôn Hạnh Phúc (xã Hải Ninh) soạn sẵn đưa cho
một hộ dân ký. Hiện đơn đã được thu hồi, huỷ bỏ do sai quy định.
Ảnh: Lê Hoàng.
Xác định việc làm nêu trên của trưởng thôn Hạnh Phúc là sai quy
định, lãnh đạo xã Hải Ninh yêu cầu ông này viết tường trình, kiểm
điểm. Sau khi nh n lỗi, ông Ngân giải thích quá trình đi v n động
"hoàn toàn công tâm, không ép buộc và không tư túi hay trục lợi".
"Mẫu đơn do tôi tự làm, không có chỉ đạo của cấp trên. Nếu bị kỷ lu t,
th m chí cách chức tôi cũng chấp nh n", ông Ngân nói.
Theo tìm hiểu, trong số 76 hộ c n nghèo ở thôn Hạnh Phúc, ông Ngân
v n động được 21 hộ k đơn. Nhiều hộ dân phản ánh bị trưởng thôn
"v n động thái quá"; có người k đơn mà không biết trong đó nêu nội
dung gì.

Chị Nguy n Thị Luyện xác nh n, hôm 9/5 đã k vào lá đơn do trưởng
thôn phát dù không biết nội dung. Ảnh: Lê Hoàng.
Gia đình anh Lê Đình Tiến, chị Nguy n Thị Luyện (48 tuổi, ở thôn
Hạnh Phúc) không có nghề nghiệp ổn định, thuộc diện hộ c n nghèo.
Anh Tiến hàng ngày đi làm phụ hồ, còn chị Luyện hấp cá thuê cho
một chủ xưởng trong vùng.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Luyện nghỉ làm, mọi sinh hoạt
trong gia đình phụ thuộc vào thu nh p của anh Tiến.
Cuối tháng 4, nghe tin Chính phủ sắp giải ngân gói hỗ trợ người dân,
chị Luyện nghĩ gia đình sắp có một khoản để trang trải cuộc sống lúc
khó kh n . Tuy nhiên, ngày 9/5, chị được v n động k đơn từ chối hỗ
trợ. "Tôi ký nhưng không biết trong tờ giấy đó viết gì", chị Luyện
nói.

Ông Lê Công Ngân, Trưởng thôn Hạnh Phúc thừa nhận đã vận
động các hộ cận nghèo ký đơn không nhận hỗ trợ. Ảnh: Lê Hoàng.
Cũng theo chị Luyện, anh Tiến (chồng chị) là người đứng tên chủ hộ
song lá đơn lại do chị ký thay và vẫn đề tên Lê Đình Tiến. Còn anh
Tiến cho hay, hôm vợ k đơn anh đang đi làm, không ở nhà và cũng
không được bàn bạc.
Về việc để người dân không phải chủ hộ k đơn, Trưởng thôn Lê
Công Ngân thừa nh n "đã làm sai quy trình".
Sau khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm vận động người dân
từ chối nhận tiền hỗ trợ, xã Hải Ninh đã rà soát và nhiều hộ trước
đó k đơn, nay đề nghị rút lại để vẫn hưởng chính sách từ gói 62.000
tỷ đồng.
Trong số 21 hộ ký vào mẫu đơn in sẵn, hiện chỉ còn 7 hộ tự nguyện
không nh n tiền và chuyển sang đơn viết tay. Gia đình anh Tiến, chị
Luyện nằm trong số hộ đề nghị rút đơn. "Nhà nước cho thì mình vui
vẻ nh n thôi", chị Luyện nói và cho hay đã chấp nhận lời xin lỗi của
trưởng thôn.

Theo ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, ngoài thôn
Hạnh Phúc, trên địa bàn còn có thôn Đồng Minh và Hồng Phong xảy
ra việc cán bộ thôn soạn sẵn đơn cho người dân ký; 10 thôn còn lại
không xuất hiện tình trạng này.
Xã Hải Ninh đã thu hồi toàn bộ số đơn in sẵn và thông báo hộ dân nào
đã k đơn nhưng vẫn có nguyện vọng nh n tiền hỗ trợ, sẽ được hướng
dẫn thủ tục chi trả.
"Xã không có chủ trương v n động người dân, cũng không chịu sức
ép từ cấp huyện, đây có thể do trưởng thôn vì bệnh thành tích nên tự ý
triển khai", ông Phương nói.
Ông Nguy n Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cho hay
huyện đang phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm rõ
sự việc ở xã Hải Ninh. "Nếu xã nào, thôn nào làm như v y là trái với
chỉ đạo của cấp trên", ông Dũng khẳng định.
Đến nay huyện Tĩnh Gia thống kê được 1.500 người k đơn từ chối
nh n tiền hỗ trợ, chủ yếu là nhóm hộ c n nghèo.
Ngoài ra, tại Thanh Hóa, hàng nghìn người dân ở các huyện Thọ
Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa... cũng được cho là làm đơn tự
nguyện không nh n hỗ trợ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thanh Hóa đã thành l p ba đoàn công tác, về các huyện, thị xã để xác
minh.
Trước đó ngày 10/4, Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ cho người
dân gặp khó kh n vì Covid-19. Dự kiến, khoảng 20 triệu người yếu
thế bị ảnh hưởng sẽ được nh n hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng.

Hủy một phần công văn 'đề nghị dân từ chối nhận hỗ trợ'
16/5/2020, 21:14 (GMT+7)
Thanh Hóa Ngày 16/5, Chủ tịch huyện Tĩnh Gia Nguy n Tiến Dũng
hủy bỏ một phần công v n số 1113 khi đề nghị dân "làm đơn không
nh n hỗ trợ của nhà nước".

Mục 2, công văn số 1113 của UBND huyện Tĩnh Gia hôm nay đã bị hủy bỏ do
"gây hiểu lầm". Ảnh: Lê Hoàng.

UBND huyện Tĩnh Gia ngày 16/4 gửi công v n số 1113 cho chủ tịch
các xã, thị trấn về việc rà soát, tổng hợp người trong diện được hỗ trợ
theo gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. V n bản gồm hai mục, trong
đó mục 2 có đoạn "Đối với hộ có tên trong danh sách nhưng không
đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nh n chính
sách hỗ trợ của Nhà nước, có xác nh n của ủy ban xã".

Theo Chủ tịch Nguy n Tiến Dũng, mục 2 di n đạt chưa chuẩn về từ
ngữ nên khi nh n được, lãnh đạo một số xã lúng túng, thực hiện chưa
đúng hướng dẫn. Có thể do việc rà soát, công nh n hộ c n nghèo trước
đây (từ n m 2019 trở về trước) có nơi làm không chính xác từ cấp cơ
sở nên cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện mới
tham mưu cho ban hành v n bản như v y.

"Đáng ra chỉ cần yêu cầu rà soát toàn bộ hộ trong danh sách c n
nghèo, nếu hộ nào không đảm bảo tiêu chuẩn thì báo cáo để cấp có
thẩm quyền xem xét, đưa ra khỏi danh sách. Nhưng v n bản lại đề
nghị các hộ làm đơn không nhận hỗ trợ là không đúng", ông Dũng lý
giải thêm về lý do thu hồi một phần công v n số 1113.

Ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia, người k công v n
số 1113, giải trình "do anh em tham mưu, vội quá nên ký mà chưa
xem kỹ...".

Présence chinoise partout, du Nord au Sud, ne laissant que la
partie centrale du pays aux Vietnamiens, complètement encerclés,
pris au piège en cas de conflit !
TERRE (China towns au VN), MER (Bases), AIR (Bamboo
airways) : Déjà sous le contrôle chinois
“Cõng rắn cắn gà nhà” : Courbettes au serpent qui, ramené sur son
dos, va mordre à loisir sa propre basse-cour.
Par cette expression, les historiens ont reproché au roi Lê Chiêu
Thống et Nguy n Ánh, l’empereur Gia Long (à tort ???) d’avoir
permis, le premier aux Chinois et le second aux Français (les
envahisseurs comparés au serpent) d’envahir le Viêt Nam.
Et l’Histoire se répète, de nos jours, avec l’hégémonie chinoise dans
notre pays.

MAI 2020 : ACTUALITÉS :

Ministère de la Défense : Les Chinois ont bien acquis de
nombreux lots de terrains en bordure de plage, tout au
long du territoire… Les inquiétudes des habitantsélecteurs sont bien fondées et reconnues.
18/05/2020 - 06:25
Bộ Quốc phòng: Người Trung Quốc sở hữu nhiều lô đất ven biển
ở Việt Nam
(Dân trí)

Bộ Quốc phòng khẳng định việc cử tri và dư lu n xã hội đáng ngại về
việc cơ quan chức n n g thành phố Đà Nẵng cấp chứng nh n quyền sử
dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở.
Cử tri lo ngại người Trung Quốc mua đất trọng yếu ở Việt Nam
Gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri TP. Hải Phòng bày tỏ
quan ngại về tình trạng người Trung Quốc nh p cảnh vào Việt Nam
đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về
quốc phòng, an ninh hiện nay.
Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết các doanh nghiệp có yếu
tố Trung Quốc, quá trình hoạt động cơ bản chấp hành đúng pháp lu t
Việt Nam.
Tuy nhiên theo cơ quan này, vẫn còn nổi lên một số vấn đề đáng chú
, như Một số doanh nghiệp đưa lao động người Trung Quốc sang
làm việc nh p cảnh dưới hình thức du lịch; sử dụng lao động Trung
Quốc không khai báo, đ n g k theo quy định, th m chí có doanh
nghiệp không có tư cách pháp nhân tuyển dụng lao động người nước
ngoài nhưng vẫn tuyển dụng (Bình Định, Đà Nẵng, Bình Thu n).

Những cá nhân, doanh nghiệp này đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và
thuê của UBND thành phố Đà Nẵng tại các vị trí: Dọc các khu đô thị
ven biển; ven tường rào sân bay Nước Mặn.
Ngoài ra còn có hiện tượng đầu tư “núp bóng” danh nghĩa doanh
nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, nuôi trồng, chế
biến, thu mua hải sản nhưng thực chất việc điều hành, quản lý do
người Trung Quốc đảm nhiệm (Khánh Hòa, Quảng Ninh).
Th m chí, có một số doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh, sản xuất
nhưng đã có hoạt động tội phạm công nghệ cao, sản xuất ma túy
(Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum); có doanh
nghiệp trốn thuế, gây ô nhi m môi trường (Hà Tĩnh, Hải Phòng).
Bộ Quốc phòng cũng cho biết, cơ quan chức n n g đã xử lý một số vụ
việc có yếu tố liên quan đến người Trung Quốc: 03 vụ/63 người không
khai báo tạm trú, 03 vụ/87 người không có giấy phép lao động, 01
vụ/285 công nhân Trung Quốc xô xát với công nhân Việt Nam, 01
vụ/03 trường hợp kết hôn trái phép, 04 vụ/310 lao động không chấp
hành quy định trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Trả lời về việc người Trung Quốc sở hữu đất có vị trí trọng yếu về
quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng cho biết từ n m 2011 đến 2015,
trên địa bàn khu vực biên giới biển Đà Nẵng có 134 lô, 01 thửa đất
liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc.
Những cá nhân, doanh nghiệp này đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và
thuê của UBND thành phố Đà Nẵng tại các vị trí: Dọc các khu đô thị
ven biển; ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Hoàng Sa, Võ
Nguyên Giáp, thuộc phường Khuê Mỹ, qu n Ngũ Hành Sơn; khu đô
thị các phường Phước Mỹ, Thọ Quang, qu n Sơn Trà.
Cụ thể, về cá nhân, có 2 trường hợp Ông Liang Zhipei (Lương Chí
Bồi), sinh n m 1975, quốc tịch Trung Quốc, từng là Kế toán trưởng,
nay là Trưởng bộ ph n giám sát công trình Công ty TNHH ĐT&PT
Silver Shores, trụ sở phường Khuê Mỹ, qu n Ngũ Hành Sơn; Ông
Chiu Cheng Tai (A Chiu), sinh n m 1959, quốc tịch Đài Loan, Phó
Giám đốc Công ty TNHH Pu Fong, trụ sở tại phường Thọ Quang,
qu n Sơn Trà.
Hai trường hợp trên, từ n m 2011 đến 2015 đã đầu tư tiền cho 08
người (trong đó 06 người Việt gốc Hoa) đứng tên mua 84 lô đất với
diện tích khoảng 20.000 m2, giá trị giao dịch khoảng trên 100 tỷ đồng.
Còn về doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết có 7 doanh nghiệp có
yếu tố Trung Quốc sở hữu một số lô đất ven biển và thuê đất 50 n m,
gồm Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng,
n m 2014 đã nh n quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất trên mặt đường
Hoàng Sa; Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ SiiverPark,
đứng tên mua 04 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn;
Công ty TNHH Silver Sea Triệu Nghiệp, đứng tên sử dụng 02 lô đất ở
dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn.
Công ty TNHH Thương mại Du lịch & Dịch vụ Hoàng Gia Trung, sử
dụng 13 lô đất mặt đường Võ Nguyên Giáp; Công ty TNHH MTV
Golden Wynn Đà Nẵng, sử dụng 01 lô đất ở mặt đường Hoàng Sa;

Công ty TNHH Thương mại - Du lịch và dịch vụ V.N. Holiday, doanh
nghiệp đã chuyển nhượng mua lại từ các cá nhân, doanh nghiệp Việt
Nam sở hữu 20 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn đã
được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng đất;
Công ty TNHH Silver Shores Hoàng Đạt, được UBND thành phố Đà
Nẵng cho thuê 200.000 m2 đất, thời gian thuê 50 n m (đến ngày
21/6/2056), đã được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng đất ngày
21/3/2017.

Cách nào để người Trung Quốc sở hữu các lô đất ở
Đà Nẵng?
Để sở hữu các lô đất ở thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng chỉ ra
rằng người Trung Quốc chủ yếu dựa theo hai hình thức:
Thứ nhất, thành l p doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam; ban đầu,
người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam (người Việt
Nam góp vốn chủ yếu bằng đất), doanh nghiệp sẽ do người Việt Nam
điều hành; sau một thời gian, bằng nhiều cách Trung Quốc tăng
vốn giành quyền điều hành doanh nghiệp; do tài sản góp vốn là
đất nên quyền sở hữu các lô đất rơi vào tay người Trung Quốc.
Thứ hai là đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam (chủ yếu người
Việt gốc Hoa) để mua đất, đã phát hiện một số trường hợp kinh tế
khó kh n nhưng đứng tên sở hữu nhiều lô đất như ông L Phước Cang
12 lô, ông Trác Ngọc Phúc 10 lô...
"Hầu hết các lô đất đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho
hoạt động kinh doanh và có nghĩa quan trọng trong khu vực phòng
thủ", Bộ Quốc phòng nh n định.

Do v y, Bộ Quốc phòng khẳng định việc cử tri và dư lu n xã hội
“đáng ngại” về việc cơ quan chức n ng thành phố Đà Nẵng cấp chứng
nh n quyền sử dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở.
Vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và
UBND thành phố Đà Nẵng xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân xử lý theo pháp lu t. Tuy nhiên, để sở hữu các lô đất người
Trung Quốc đã nghiên cứu, lợi dụng kẽ hở của Lu t Đầu tư n m 2014
“việc góp vốn bằng đất để liên doanh thành l p doanh nghiệp” và
công tác quản l n hà nước ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết đã báo cáo và đề xuất Chính phủ chỉ
đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố rà soát đánh giá tổng thể
các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là dự án liên quan đến Trung
Quốc tại khu vực biên giới, biển, đảo có vị trí chiến lược về quốc
phòng, an ninh; kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất c p của Lu t
Đầu tư, Lu t Đất đai và cơ chế quản lý, cấp phép các hoạt động đầu tư
nhằm hạn chế sơ hở không để cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc lợi
dụng hoạt động.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị t n g cường công tác nắm tình hình, phối
hợp với Công an rà soát các hoạt động của người Trung Quốc ở địa
bàn đơn vị đảm nhiệm; chú ý các hoạt động lợi dụng vỏ bọc đầu tư,
liên kết, núp bóng để hoạt động chống phá. Kịp thời phát hiện báo cáo
Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ chỉ đạo xử l , ng n chặn.
Nguyễn Khánh

2017 : Vì sao Trung Quốc lại đặt một trung tâm nhiệt điện
khổng lồ tại Vĩnh Tân – Bình Thuận?
27/07/2017
Không phải ngẫu nhiên mà nhà thầu Trung Quốc lại chọn Vĩnh Tân –
Tuy Phong – Bình Thu n đặt một trung tâm nhiệt điện quy mô lớn
nhất cả nước.
Vì nơi đây chẳng có gì thu n lợi cho việc sản xuất điện, vừa cách xa
nguồn cung cấp than, vừa cách xa các trung tâm tiêu thụ điện n n g,
nhưng lại rất nhạy cảm về an ninh quốc phòng.
Liệu phía Trung Quốc chọn vị trí này có âm mưu gì sâu xa chăng?
Ngành điện lực hiện có 20 dự án nhiệt điện đang triển khai thì có đến
15 dự án do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC. Nghĩa là nhà
thầu làm tất cả các công đoạn, từ thiết kế, mua sắm đến xây dựng rồi
bàn giao chìa khoá công trình cho chủ đầu tư. Chỉ riêng tại Vĩnh Tân –
Bình Thu n có đến 5 nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 1; Vĩnh Tân
2; Vĩnh Tân 3; Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng, với tổng công suất
là 4,400 MW. Hiện có 1 nhà máy hoạt động, 1 nhà máy chuẩn bị hoạt
động, 1 nhà máy đang xây, 1 chuẩn bị khởi công.

Bảng tuyên truyền cho môi trường được dựng tại công trường xây
dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Thế nhưng công ty này đang
từng bước hủy hoại môi trường Biển của VIệt Nam.

Trong đó có đến 3 dự án rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc theo hình
thức BOT. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 do 2 Cty Trung Quốc làm
chủ đầu tư (Công ty Lưới điện Phương Nam và Công ty TNHH Điện
lực quốc tế Trung Quốc góp 95% vốn); Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
2 do Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân làm chủ đầu tư, Công ty
Shanghai Electric (Trung Quốc) làm tổng thầu; Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 3 do Công ty CP N n g lượng Vĩnh Tân 3 làm chủ đầu tư (cổ
đông lớn nhất là Công ty OneEnergy Ventures ltd của Trung Quốc
chiếm 49%);

Được biết khu vực Vĩnh Tân xung quanh là một vùng đất ch t hẹp:
một bên là núi, một bên là biển, ở giữa là một dải đất hẹp, với địa hình
phức tạp, vừa cách xa nguồn cung cấp than, vừa cách xa các trung tâm
tiêu thụ điện n n g. Để hình thành mặt bằng trung tâm nhiệt điện người
ta phải tiến hành san lấp hàng tr m ha mặt biển, tốn kém rất nhiều chi
phí. Thế nhưng phía TQ lại chọn nơi đây và xây dựng một trung tâm
nhiệt điện khổng lồ, quy mô lớn nhất cả nước.

Không phải ngẫu nhiên mà phía TQ làm như thế mà không có mục
đích. Vị lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình từng thẳng thừng tuyên
bố “Người Trung Quốc làm gì cũng có tính toán”. V y âm mưu đằng
sau đó là gì?

Quốc kỳ Trung Quốc đang tung bay tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
1, và sẽ còn bay phấp phới ở khu vực xung yếu này trong hàng chục
n m tới. Ảnh: Lê Anh Hùng
Thứ nhất đầu

hậu.

độc nền kinh tế VN bằng công nghệ lạc

Hiện nay tình trạng ô nhi m môi trường ở TQ đang ở mức báo động
đỏ, nguyên nhân là do lượng khí thải của nhà máy nhiệt than gây ra.
Chính vì thế hồi đầu n m, chính phủ TQ cho đóng cửa hàng loạt nhà
máy nhiệt than nhằm giảm thiểu tình trạng này. Sau khi đóng cửa các
nhà máy này, thì thiết bị máy móc, công nghệ cũ của TQ sẽ được tuồn
vào Việt Nam dưới vỏ bọc đầu tư. Bằng chứng là tại thời điểm đó, ở
Việt Nam có rất nhiều dự án nhà máy nhiệt điện được phê duyệt rầm
rộ đa phần là do phía TQ đầu tư, với giá trị lên đến vài tỷ USD như
Trung tâm nhiệt điện Long An; nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1,
2…
Thứ hai “bức

tử” ngành than VN.

Theo ông Phạm V n Chi, Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà,
cho biết một nhà máy Vĩnh Tân 2 khoảng 1,200 MW đi vào hoạt động

cần 600 tấn than/1 giờ và 14,400 tấn than/ngày, tính ra một n m
khoảng 5.256 triệu tấn/n m. Như v y khi cả 5 nhà máy đi vào hoạt
động với công suất 4,400 MW, chưa kể là 20 dự án nhiệt điện trong cả
nước thì lượng than tiêu tốn là bao nhiêu?
Với nhu cầu lượng than khổng lồ như thế, nếu sử dụng than VN thì
vừa giải quyết được bài toán than tồn đọng 12 triệu tấn than hiện nay
và thúc đẩy phát triển ngành than khoáng sản. Thế nhưng những nhà
máy nhiệt điện này lại không dùng than của VN mà phải đi nh p khẩu
từ TQ với giá 71 USD/tấn, cao gấp 1-2 lần so với các thị trường cung
cấp than cho Việt Nam như Nga (63 USD/tấn) và Indonesia (44 USD/
tấn). Khiến VN từ nước chuyên xuất khẩu than thế nhưng nay lại trở
thành nước đi nh p khẩu than. Than trong nước thì cứ tồn đọng không
lối thoát, nhưng vẫn phải đi nh p khẩu với giá đắt đỏ vì sao lại có
nghịch l n hư thế?

Thứ ba hủy

hoại toàn bộ môi trường biển VN.

Chúng ta có thể thấy hầu hết các nhà máy nhiệt điện của TQ đầu tư
đều đặt gần biển VN như Nhà máy nhiệt điện nhiệt điện Duyên Hải 1,
2, 3, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 và nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2,3,4
cũng thế. Lý do gì khiến TQ chọn đặt nhà máy ngay sát biển mặc dù
tốn nhiều chi phí để san lấp mặt bằng? Điều đó d hiểu vì nếu đặt nhà
máy ngay sát biển, thì sẽ d dàng xả thải ra biển mà không cần phải
tốn kém chi phí xử lý chất thải. Bằng chứng là vụ xả thải của Fomosa
và vụ đổ hơn 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thu n. Nghĩa là các nhà
máy nhiệt điện của TQ sẽ đầu độc toàn bộ môi trường biển VN chỉ
còn là vấn đề về thời gian. Liệu VN có còn rừng vàng biển bạc hay
không, nếu cứ tiếp tục tình trạng này?

Thứ 4 đẩy

người dân vào cảnh túng quẫn.

Nguồn nước chính mà người dân Tuy Phong sử dụng là nước ngầm và
nước giếng vì nơi đây có khí h u bán hoang mạc, khô nóng, nắng
nhiều, lượng mưa ít nhất trong cả nước. Thế nhưng những nhà máy
này lại xử lý tro xỉ than đơn giản bằng cách quy t p vào bãi rồi tưới
nước lên. Như v y nguồn nước sinh hoạt của người dân sẽ cạn kiệt có
thể dẫn đến không còn nước để thiếu nước trầm trọng. Hơn nữa các
chất độc trong tro và xỉ than có hàm lượng rất cao, khi tưới nước hay
gặp trời mưa chúng sẽ ngấm vào mạch nước ngầm khiến toàn bộ vùng
đất và vùng biển xung quanh bị nhi m độc, bởi theo vòng tuần hoàn,
cuối cùng nước sẽ chảy ra biển. Lúc đó biển bị nhiểm độc không còn
cá để đánh bắt mưu sinh, không có nước sạch để uống và sinh hoạt,
cuộc sống người dân nơi đây sẽ ra sao?

Bãi thải xỉ rộng hàng chục hecta của Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân
gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.

Thứ 5 thành

lập căn cứ những nơi nhạy cảm về an
ninh quốc phòng
– Với Vĩnh Tân – Bình Thu n đây là vị trí giáp biển, quốc lộ 1A độc
đạo đi qua với một bên là núi, một bên là biển – là tuyến độc đạo nối
liền Nam – Bắc, cộng thêm hải cảng lớn (Dự án Bến cảng Tổng hợp
Vĩnh Tân khởi công n m 2015 vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng), rõ ràng
đây là một khu vực xung yếu về an ninh – quốc phòng. Chuyên gia
nghiên cứu về an ninh quốc phòng cũng nh n định “Vùng đất này
chính là yết hầu của Nam Trung Bộ, nơi ‘núi thò chân ra biển. Gọi
là yết hầu hay độc đạo bởi không còn con đường nào khác nối liền
Nam Bắc ở vùng duyên hải này.”

Lạ một điều là một trung tâm nhiệt điện rộng lớn như thế, sẽ cần
lượng lớn lao động để đi vào hoạt động. Thế nhưng phía TQ không
tuyển lao động VN mà lao động nước ngoài (chủ yếu là người TQ).
Còn nhớ vụ nhà thầu GEDI rao tuyển cần 1.844 người thực hiện công
việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1, nhưng
lại đưa ra yêu cầu tuyển dụng “trên trời” về ngoại ngữ, kinh nghiệm,
nên chỉ có vài hồ sơ của ứng viên người VN. Như v y với hàng nghìn
lao động Trung Quốc túc trực trong hàng chục n m ở đây, họ sẽ sinh
cơ l p nghiệp, l p xóm l p phố th m chí thành l p c n c ứ quân sự trá
hình nơi đây.

Phố tự trị của Trung Quốc tồn tại ngay trong lòng Việt Nam.
Khi có sự biến, lực lượng nằm vùng này đủ sức làm tê liệt hoàn toàn
Trung tâm Nhiệt điện, chia cắt giao thông Bắc – Nam, tạo điều kiện
cho hải quân TQ từ Hải Nam và các c n c ứ quân sự ở Trường Sa ồ ạt
đổ bộ qua cảng Vĩnh Tân, khống chế hoàn toàn khu vực yết hầu của
vùng duyên hải Nam Trung Bộ này. Cùng lúc đó, lực lượng TQ nằm
vùng trong dự án Bauxite Tây Nguyên và các dự án kinh tế trá hình
dọc biên giới Việt Nam – Campuchia sẽ đánh xuống, phối hợp với lực
lượng đổ bộ và đội quân nằm vùng ở Vĩnh Tân đánh lên để chia cắt
Việt Nam từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ.
Không chỉ Vĩnh Tân – Bình Thu n mà TQ đã nắm giữ được nhiều vị
trí xung yếu nằm ở các vùng duyên hải của Việt Nam như Vũng Áng
(Hà Tĩnh), Cửa Việt (Quảng Trị), L ng Cô (Thừa Thiên – Huế), Hải
Vân, Đà Nẵng. Lúc này, VN không chỉ bị chia cắt ở Bình Thu n mà
còn bị chia cắt ở chân Đèo Ngang – nơi đặt “đại bản doanh” của c n
cứ quân sự Trung Quốc mang tên Fomosa Hà Tĩnh.

Trước đó nhiều tờ báo đã phản ánh tình trạng người Trung Quốc vào
Việt Nam sinh sống và thành l p những khu phố riêng.

Còn ở Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải (5 dự án chính thì có đến 4 dự
án do Trung Quốc làm tổng thầu EPC và Dự án Cảng biển Trung tâm
Nhiệt điện Duyên Hải, cách nơi tiêu thụ điện n n g chính hàng tr m
km), nằm ngay bên bờ Biển Đông, cách không xa cửa sông H u và
cửa sông Cổ Chiên. Lực lượng TQ sẽ xâm nh p từ biển vào, hoặc đổ
bộ hoặc theo đường thủy tiến vào Tây Nam Bộ qua hai cửa sông chính
nói trên. Như v y khi có biến thì cả ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ bị
TQ d dàng khống chế.
Hàng ngàn n m nay, Trung Quốc chưa bao giờ nguôi dã tâm thôn tính
Việt Nam. Nếu không bành trướng, xâm lược nước khác thì Trung
Quốc không còn là chính mình nữa. Nhưng lần này TQ đã khôn ngoan
hơn là thực hiện kế sách “ không đánh mà thắng mới là thượng sách”.
Rõ ràng là với VN, TQ đang chiếm thế thượng phong, nếu cứ đà này,
việc VN trở thành một Tây Tạng hay Tân Cương là kết cục không
tránh khỏi.
Hoàng An
http://redvn.info/vi-sao-trung-quoc-lai-dat-mot-trungtam-nhiet-dien-khong-lo-tai-vinh-tan-binh-thuan.html

2019 : Doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc
núp bóng thâu tóm đất đẹp tại Việt Nam
03/06/2019 15:26
Bộ Công an nh n định có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người
Trung Quốc "núp bóng" người Việt thâu tóm các vị trí đất đẹp ở Việt
Nam.
Gửi kiến nghị tới Chính phủ, cử tri Đà Nẵng phản ánh tình trạng ở các
địa phương, vùng miền của đất nước đều có sự xuất hiện của người
Trung Quốc, nhất là các dự án kinh tế, nhà máy đặt ở các vùng nhạy
cảm về an ninh quốc gia, như bô xít ở Tây Nguyên, Formosa ở Hà
Tĩnh... và khu vực dọc theo bờ biển của miền Trung.
Trước tình trạng này, cử tri Đà Nẵng yêu cầu Chính phủ cần có sự
xem xét cẩn trọng, cảnh giác với thực trạng này để đảm bảo an ninh,
chủ quyền quốc gia.

Ảnh minh họa

Tại v n bản trả lời, Bộ Công an cho biết, Trung Quốc là đối tác
thương mại lớn của Việt Nam, hiện đang triển khai 6.175 dự án với

tổng vốn đ n g k khoảng 65 tỷ USD. Các dự án của Trung Quốc có ở
hầu hết các địa phương, t p trung chủ yếu ở thành phố lớn, khu kinh tế
trọng điểm, các tỉnh ven biển, biên giới và trên nhiều lĩnh vực khác
nhau.
Bộ Công an đánh giá, các dự án của Trung Quốc đã góp phần vào sự
phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, các vùng miền có dự án
đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, một số dự án do Trung Quốc làm chủ đầu
tư còn một số vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, tr t tự.
Dẫn chứng về tình trạng này, Bộ Công an coh biết, một số dự án bỏ
vốn đầu tư thấp, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc h u, giá thành rẻ, chất
lượng thấp, thời gian thực hiện kéo dài. Nhà thầu Trung Quốc chưa
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, lợi dụng kẽ hở quy định về
quản l lao động, quản lý xuất, nh p cảnh để đưa lao động phổ thông
vào Việt Nam hoặc sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép
(không có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch, làm giả giấy tờ,
hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự)...
Đáng chú , B ộ Công an cũng chỉ ra tình trạng doanh nghiệp, cá nhân
người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản tại
các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương
mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới
biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm...
Ngoài ra, số lượng người Trung Quốc vào Việt Nam du lịch, công tác,
học t p t ng nhanh đi cùng với nhu cầu sở hữu, thuê, mua nhà ở t p
trung đông đúc, l p gia đình, sinh con nhưng không đ ng k với chính
quyền địa phương. Nhiều trường hợp không tuân thủ pháp lu t Việt
Nam, gây mâu thuẫn với người dân địa phương, th m chí sang Việt
Nam hoạt động phạm tội, trốn truy nã...
Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước
ban hành nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo các bộ, ngành, địa
phương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác

quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, người nước ngoài hoạt động
tại Việt Nam ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát các
dự án.
Bộ cũng kiến nghị các bộ, ngành chức n n g rà soát, sửa đổi, bổ sung
các quy định liên quan đến n n g lực, điều kiện hoạt động của nhà đầu
tư nước ngoài, khắc phục tình trạng dự án "treo", nhà đầu tư nước
ngoài thâu tóm, chuyển nhượng dự án trái phép...

Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương t p trung điều tra,
nắm tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, kịp
thời phát hiện các vi phạm về hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thu t, không
đảm bảo yêu cầu về môi trường, sử dụng lao động trái phép... để đề
xuất biện pháp xử lý; nâng cao hiệu quả quản lý xuất nh p cảnh, cư
trú, đi lại đối với người nước ngoài tại Việt Nam...

Trước đó, nêu kiến nghị với Chính phủ, đoàn Giám sát của Quốc hội
cũng yêu cầu nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách để quản lý chặt
chẽ, nghiêm cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nh n
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài,
đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.
Thanh Huyền
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2020 : 'Rice ATMs' provide free rice for people out of work in
Vietnam due to the coronavirus crisis (CNN)
By Alicia Lee, CNN Updated 1642 GMT (0042 HKT) April 13, 2020

A woman fills a plastic bag with rice from a 24/7 automatic rice
dispensing machine in Ho Chi Minh City, Vietnam, on April 11, 2020.

(CNN) A machine that gives out free rice -- it sounds too good to be
true. But these "rice ATMs" have been set up around Vietnam to help
those who need it most during the coronavirus pandemic.
Vietnam has 265 cases of the novel coronavirus and zero deaths,
numbers that are significantly lower than the rest of the world. But
still, to prevent further spread, the government has enforced social
distancing, effectively shutting down many small businesses and
leaving thousands out of work.
For these people who are suddenly without income, businessmen and
donors have set up machines that dispense free rice at several cities
across Vietnam.
In Hanoi, rice contained in a large water tank pours out into residents'
bags from 8 a.m. to 5 p.m. each day, according to state-run news
agency VNA.

Those waiting in line are required to stand six feet apart from each
other and they must use hand sanitizer before receiving their rice,
according to local newspaper Hanoi Times.

In the central city of Hue, a rice ATM located at a college provides 2
kilograms (4.4 pounds) of free rice for local residents.
In Ho Chi Minh City, a rice ATM dispenses rice 24/7. And in Da
Nang, two rice ATMs will be set up next week, according to VNA.

SUR LE CONFLIT AVEC LA CHINE
2017

South China Sea: Vietnam halts drilling after 'China
threats' (BBC)
By Bill Hayton BBC News - 24 July 2017

Vietnam and other neighbours contest China's territorial claims in the area AFP

Vietnam has reportedly terminated a gas-drilling expedition in a
disputed area of the South China Sea, following strong threats from
China.

A source in the south-east Asian oil industry has told the BBC that the
company behind the drilling, Repsol of Spain, was ordered to leave
the area.
It comes only days after it had confirmed the existence of a major gas
field.
Those reports have been corroborated by a Vietnamese diplomatic
source.
According to the industry source, Repsol executives were told last
week by the government in Hanoi that China had threatened to attack
Vietnamese bases in the Spratly Islands if the drilling did not stop.
China claims almost all of the South China Sea, including reefs and
islands also contested by other nations.
The drilling expedition began last month in an area of sea about
400km (250 miles) off Vietnam's south-east coast.

The Vietnamese call the region Block 136-03 and have leased it to a
company called Talisman-Vietnam, a subsidiary of Repsol.
China calls it Wanan Bei-21 and has leased the same piece of seabed
to a different company.
Exactly which company is not clear. In 2015, the Chinese rights were
sold to a Hong Kong-listed company called Brightoil, but it has
recently denied owning them.
Two of the directors of Brightoil are senior members of the Chinese
Communist Party.

The two countries had a tense stand-off in 2014 when China drilled for oil in disputed waters AFP

Talisman-Vietnam was formerly owned by the Canadian company
Talisman, but since 2015 has been part of the Spanish-owned Repsol
group.
One analyst, who did not want to be named, estimated that Repsol has
spent about $300m on developing the field so far.
It has therefore come as a surprise to observers that Vietnam should
have backed down so quickly.
In 2014 coastguard vessels and other ships belonging to China and
Vietnam confronted each other in a different area of the South China
Sea, further north, near the Paracel Islands.
Since then the two countries have tried to avoid confrontation.
(bbc.com)

Nguyên Phu Trong et Xi Jinping
2017 : ACCORDS SIGNÉS ENTRE LES 2 PAYS
Vietnam-Chine : Entretien entre Nguyên Phu Trong et Xi Jinping
Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général et
président chinois Xi Jinping ont convenu de développer stablement et
durablement le partenariat de coopération stratégique intégrale.
Le Vietnam et la Chine concluent 19 accords de coopération
dimanche, novembre 12, 2017 23:08
Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam
(PCV) Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste
chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping ont convenu dimanche

12 novembre à Hanoi de développer stablement et durablement le
partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong (à droite) et
le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, le 12
novembre à Hanoi. Photo: VNA

Dans une atmosphère amicale et sincère, les deux dirigeants ont eu des
échanges profonds et atteint nombre de conceptions communes
importantes sur les orientations et mesures majeures destinées à
promouvoir les relations entre le PCV et le PCV dans les temps à
venir.
Les deux parties se sont réjouies des évolutions positives des relations
de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine
durant ces derniers temps, des contacts réguliers de haut niveau et des
échanges accrus à divers niveaux, de la coopération renforcée dans
l’économie, le commerce et l’investissement, de la situation sur la
frontière terrestre commune et dans le golfe du Bac Bô (golfe du
Tonkin) restant pour l’essentiel stable.

Elles ont convenu de promouvoir les fruits de la coopération
bilatérales, de régler activement les difficultés et obstacles dans les
relations entre les deux pays afin de conduire les relations de
partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine à sans
cesse se développer de manière stable et durable.
Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamien attachent une grande
importance et souhaitent sincèrement promouvoir le développement
stable et de plus en plus approfondi des relations de voisinage amical,
de partenariat de coopération stratégique intégrale, a affirmé le
secrétaire général Nguyên Phu Trong.
Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamien soutiennent la Chine dans ses
efforts de devenir un pays puissant, de promouvoir son rôle actif et de
contribuer de manière subtantielle à la paix, à la stabilité et à la
prospérité de la région et du monde, a-t-il poursuivi.
Le leader vietnamien a invité les deux pays à intensifier les échanges
de haut niveaux et à divers niveaux, à améliorer l’efficacité des liens
et de la coopération via le canal de Parti à Parti afin de renforcer la
confiance politique, de donner des orientations globales et de
renforcer les relations entre les deux pays.
Il a demandé aux deux pays de promouvoir davantage le rôle de
coordination du Comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine,
d’accélérer la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la
défense, de la sécurité et de l’application de la loi, de bien mettre en
œuvre la Déclaration sur la vision commune de la coopération dans la
défense d’ici à 2025.
Les deux pays sont invités à bien organiser les échanges d’amitié
frontalière, le dialogue sur la stratégie de défense, les mécanismes de
coopération entre les garde-frontières, les marines, les garde-côtes, à
multiplier les échanges d’expériences en matière d’édification du
Parti, de médecine, d’activités de maintien de la paix de l’ONU, de

sécurité, de lutte contre la criminalité, et à maintenir les mécanismes
de consultation entre les deux ministères des Affaires étrangères dans
la promotion des liens bilatéraux ainsi que dans les forums
multilatéraux.
Il a aussi demandé aux deux pays de promouvoir et d’élever
l’efficacité de la coopération dans l’économie et d’autres domaines,
avec l’accent mis sur le renforcement de la coopération bilatérale dans
l’investissement, le commerce, mais aussi dans l’agriculture,
l’environnement, l’adaptation au changement climatique, la science et
la technologie, et les transports.

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu
Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi
Jinping, le 12 novembre à Hanoi. Photo: VNA

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé aux deux parties
de régler de manière satisfaisante le problème des bateaux de pêche et
des pêcheurs ; de gérer, de protéger et d’utiliser durablement les

ressources en eau des fleuves et ruisseaux frontaliers ; de coopérer
dans la prévention et la lutte contre les inondations, et dans la sûreté
nucléaire ; et de faciliter l’établissement de liaisons routières,
ferroviaires et aériennes.
Il a souligné que le maintien de la paix, de la stabilité durable, la
réduction des risques d’instabilité, la contruction de la confiance sur le
problème de la Mer Orientale entre les pays concernés était d’une
grande nécessité et profitait à tous, à la région et au monde. Les
parties concernées devraient faire preuve de retenue, de s’abstenir de
tout acte susceptible de complexifier la situation ou d’élargir les
différends, de respecter les droits et intérêts légitimes de l’une et de
l’autre, d’œuvrer au maintien de la paix, de la stabilité en mer pour
prioriser le développement socio-économique.
Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé aux deux parties
de mettre en œuvre pleinement et efficacement l’Accord sur les
principes directeurs fondamentaux guidant le règlement de la question
maritime entre le Vietnam et la Chine, la Déclaration sur la conduite
des parties en Mer Orientale (DOC), de procéder aux négociations
substantielles pour construire le Code de conduite en Mer Orientale
(COC) effectif et efficace.
Il a aussi demandé d’établir des modalités de coopération appropriées
dans certaines zones d’enchevêtrement conformément au droit
international, de se concentrer sur la mise en œuvre de l’itinéraire
conclu, de promouvoir les expériences en matière de délimitation
maritime et de coopération dans les eaux à l’extérieur du golfe du Bac
Bô, et en même temps, d’examiner les possibilités et plans de
coopération entre les parties concernées, entre l’ASEAN et la Chine,
dans certains domaines porteurs d’avantages réciproques et moins
sensibles tels que la gestion de la pêche et la protection de
l’écosystème marin en vue de consolider la confiance, de maintenir la
paix, la stabilité durables en Mer Orientale.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping qui est arrivé
dimanche 12 novembre à Hanoi pour une visite d’État au Vietnam,
après sa participation au Sommet des dirigeants économiques de
l’APEC 2017 à Dà Nang (Centre), a affirmé que le Parti et l’État
chinois attachaient de l’importance à la consolidation et au
développement continus du partenariat de coopération stratégique
intégrale Chine-Vietnam selon la devise "voisinage amical,
coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l’avenir" et
l’esprit de "bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon
partenariat".
Il a exprimé son approbation des principales orientations et mesures
proposées par le secrétaire général Nguyên Phu Trong pour
développer les relations entre les deux Partis, les deux pays. Il a
affirmé l’importance de maintenir et de promouvoir l’amitié
traditionnelle entre les deux pays, et indiqué que les deux parties
devraient considérer la relation sino-vietnamienne à partir d’une
perspective stratégique et à long terme, et promouvoir une relation
sino-vietnamienne stable, saine et durable, apportant de réels
avantages aux deux peuples, contribuant à la paix, au développement
et à la prospérité de la région.
Il a fait savoir que la Chine continuera à fournir 600 millions de yuans
d’aide non remboursable sur trois ans pour améliorer le bien-être
social dans les provinces du Nord du Vietnam; redoublera ses efforts
pour bien contrôler les différends maritimes, maintenir la paix et la
stabilité dans la Mer Orientale/Mer de Chine méridionale.
Le dirigeant chinois a affirmé que la Chine souhaitait travailler avec
l’ASEAN à la mise en œuvre complète et effective de la DOC, à la
négociation et à l’élaboration du COC. Il a également demandé aux
deux parties de renforcent leur coordination dans les mécanismes
multilatéraux tels que les Nations unies, l’APEC, Chine-ASEAN,

Lancang-Mekong, contribuant au maintien de la paix, la prospérité et
le développement de la région et du monde.
A l’issue de leur entretien, le secrétaire général Nguyên Phu Trong et
le secrétaire général et président chinois Xi Jinping ont supervisé la
signature des documents de coopération entre les deux parties. – VNA
(.fr.vietnamplus)
2018 – Lu dans la Presse : Pêche dans la zone territoriale
Ngư dân hãy đánh bắt bình thường trong vùng biển Việt Nam
Thứ 4, 17:13, 25/04/2018

VOV.VN -Các địa phương động viên ngư dân bám biển đánh bắt bình
thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và tổ chức thành đoàn
đội để hỗ trợ nhau trên biển.
Trước việc Trung Quốc ra thông báo ngừng đánh cá có thời hạn trên
Biển Đông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức có
v n bản đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển triển khai các nội dung
liên quan.

Các địa phương ven biển cần động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trước lệnh
cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Trong ảnh là tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi.

Theo V n b ản số 3027, Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc thông
báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12h ngày 1/5/2018 đến 12h
ngày 16/8 n m 2018 trên Biển Đông vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến
đường giao giới vùng biển Phúc Kiến - Quảng Đông kể cả Vịnh Bắc
Bộ và vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Trước tình hình trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu
cầu cơ quan chức n n g thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động
khai thác hải sản trên biển biết việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá
trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị.
Đồng thời, các địa phương động viên ngư dân bám biển sản xuất bình
thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức
thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu , đối với tàu cá có Giấy
phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ n m 2017 2018 không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định
Vịnh Bắc Bộ trong thời gian nói trên.
Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức n n g quản
lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này,
thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của tàu cá trên biển, kịp
thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển về Bộ qua
đường dây nóng của Cục Kiểm ngư theo Quy chế thực hiện quy định
sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát
sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.
Trước đó, Hội Nghề cá Việt Nam cũng phản đối việc Trung Quốc đơn
phương ban hành Quy chế cấm bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông
gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân, xâm phạm chủ quyền của
Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vi
phạm các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam, vi phạm lu t
pháp quốc tế; trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Lu t Biển
n m 1982 và các v n bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại với

tinh thần và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) k
kết giữa ASEAN và Trung Quốc n m 2002, không phù hợp với xu thế
phát triển của quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay, không có lợi
cho hòa bình và ổn định ở khu vực.
Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động đơn phương và
không có giá trị pháp lý của Trung Quốc. Quyết định trên của Trung
Quốc là vô giá trị./.

2020 : CHINE –VIETNAM BATEAUX DE PÊCHE COULÉS : RÉACTION DES USA

Mỹ lên tiếng quan ngại vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu
cá Việt Nam
Danh Toại 21:47 - 06/04/2020 - Thanh Niên Online

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.4 đã lên tiếng bày tỏ “rất quan ngại” về vụ
Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam.

3 tàu hải cảnh Trung Quốc uy hiếp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi
(Ngư dân cung cấp ảnh)

09/05/2020 13:03 Le Vietnam contre « l’interdiction de pêche » par Pékin en mer de
Chine méridionale
Hanoï- Le Vietnam a protesté vendredi contre ce qu’il appelle
« l’interdiction unilatérale de pêche » instaurée par Pékin dans la mer
de Chine méridionale contestée du 1er mai au 16 août.
Le Vietnam et la Chine sont depuis des années mêlés dans un
différend territorial sur une étendue d’eau potentiellement riche en
énergie, appelée mer de l’Est par le Vietnam.
« Le Vietnam exige que la Chine ne complique pas davantage la
situation dans la mer de l’Est », a indiqué la porte-parole du ministère
vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang dans un
communiqué, soulignant que le Vietnam rejette la décision unilatérale
de la Chine d’interdire la pêche en mer de l’Est du 1er mai au 16 août.

Mme Hang a fait savoir que « le Vietnam Nam dispose de preuves
historiques et juridiques suffisantes affirmant sa souveraineté sur les
archipels de Hoong Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly) conformément
au droit international ».
« Compte tenu du contexte régional et mondial actuel, le Vietnam
demande à la Chine de ne pas compliquer davantage la situation en
mer de l’Est », a-t-elle ajouté.
La réaction de la responsable vietnamienne intervient quelques
semaines après que le Vietnam a accusé un navire chinois de
surveillance maritime d’avoir coulé un bateau de pêche vietnamien,
exigeant des compensations de Pékin pour les pêcheurs vietnamiens.
La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale
au centre de revendications de plusieurs autres pays de l’Asie du SudEst, notamment la Malaisie, les Philippines, le Brunei et le Vietnam.
(http://mapecology.ma)

Les pêcheurs vietnamiens ont pleinement le
droit de pêcher dans les eaux relevant de la
souveraineté du Vietnam. Photo :
VNA/CVN

INVASION CHINOISE par tous les moyens possibles (locations,
achats…)

Pourquoi le Vietnam et la Chine sont au bord de la
guerre ?

Des tensions qui poussent le Vietnam à s’allier avec un vieil
ennemi
Tout commence en 2014. Les chinois décident la construction d’une
plate-forme de forage dans des eaux revendiquées également par le
Vietnam, allié non-seulement économique mais idéologique. Dès lors
les relations se détériorent et ce malgré la proximité culturelle et
l’histoire commune que partage le Vietnam et la Chine. Les deux pays
sont aujourd’hui ennemis et se provoquent quotidiennement en Mer de
Chine.
Premier partenaire commerciale du Vietnam jusqu’en 2013, la Chine a
toujours aimé investir chez son voisin. Les investissements chinois au
Vietnam s’élèvent en 2013 à 2 milliards de dollars. En 2014, ce sont
pas loin de 1000 projets d’investissements qui sont recensés. Les
tensions maritimes ne datent pourtant pas d’hier mais la diplomatie a
toujours réussi à concilier les deux pays. Fin 2013, le premier ministre
chinois Li Keqiang se rendait à Hanoi, la capitale vietnamienne, pour
parler d‘exploitations conjointes des gisements pétroliers en mer de
Chine. Mais depuis, les vietnamiens accusent les chinois d’avoir
construit leur plate-forme pétrolière dans leur zone
économique exclusive (ZEE).

Suite à cela, des manifestations anti-chinoises sont organisés, dans un
pays pourtant peu habitué aux contestations publiques. D’abord
pacifiques, ces manifestations deviennent rapidement violentes. 300
usines chinoises sont saccagés et incendiés. Les bas salaires des
ouvriers sont évoqués pour expliquer les émeutes mais la connivence
des autorités vietnamiennes avec ces derniers ne fait aucun doute pour
Pékin.
La Chine a fermé quelques lignes aériennes et rendu difficiles
l’obtention des visas. Mais le Vietnam, pays de près de 100 millions
d’habitants, est dépendant de la réussite économique de la Chine. De
nombreuses sociétés chinoises délocalisent au Vietnam en raison de
salaires encore moins élevés.

Dans ce combat avec la Chine, la puissance militaire vietnamienne ne
fait clairement pas le poids. Ce qui pousse le Vietnam a s’allier avec
son vieil ennemi, les États-Unis, seul pays à même de rivaliser avec la
puissance chinoise. Cette nouvelle alliance coïncide avec la levée de
l’embargo de vente de d’armes à feu au Vietnam, décidé après les
accords de Paris en 1975.

C’est quotidiennement que les bateaux chinois repoussent les pêcheurs
vietnamiens au large des îles Paracels sauf qu’elles appartiennent au
Vietnam, violant ainsi les règles du droit international. La Chine ne le
cache pas, elle souhaite prendre le contrôle total de la mer de Chine.
Non seulement pour les hydrocarbures mais aussi pour les excellents
poissons qui y nagent.

Ce n’est pas la première fois que la Chine revendique des eaux
souverraines. En 1982, les Philippines saisissent la Cour Pénale
internationale de La Haye pour dénoncer les revendications
territoriales du géant chinois. Le pays avait récemment demandé un
avis à la Cour International des Arbitrages de La Haye. Cette dernière
a rejeté, ce mardi 12 juillet, les revendications de Pékin dans la mer de
Chine du sud.
Les îles Spartley et Paracels, du fait de leur petite taille et de
« l’incapacité de ces îles à soutenir la vie », ne peuvent être
considérées comme des « zones économiques exclusives ». Avec cette
décision, Manille, qui souhaite également pêcher et rechercher du
pétrole dans ces eaux vient d’infliger un énorme camouflet à la Chine
car la Cour arbitrale estime également que les actions chinoises visant
à empêcher les navires étrangers de pêcher sont « illégales ».

Pékin a d’ores et déjà prévenue qu’elle ne prendra pas compte cette
décision. Le pays peut désormais faire profil bas ou monter d’un cran
les tensions dans la région. L’appétit chinois semble aujourd’hui sans
limite et les discordes qui en découlent pourraient résulter sur un
conflit globalisé dont personne ne peut prédire l’issue.
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Doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc núp bóng thâu tóm đất
đẹp tại Việt Nam
Bộ Công an nh n định có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người
Trung Quốc "núp bóng" người Việt thâu tóm các vị trí đất đẹp ở Việt
Nam.

03/06/2019

Đà Nẵng

Inquiétude des habitants-Sécurité, souveraineté du pays menacées
Gửi kiến nghị tới Chính phủ, cử tri Đà Nẵng phản ánh tình trạng ở các
địa phương, vùng miền của đất nước đều có sự xuất hiện của người
Trung Quốc, nhất là các dự án kinh tế, nhà máy đặt ở các vùng nhạy
cảm về an ninh quốc gia, như bô xít ở Tây Nguyên, Formosa ở Hà
Tĩnh... và khu vực dọc theo bờ biển của miền Trung.

Trước tình trạng này, cử tri Đà Nẵng yêu cầu Chính phủ cần có sự
xem xét cẩn trọng, cảnh giác với thực trạng này để đảm bảo an ninh,
chủ quyền quốc gia.

Ảnh minh họa

Tại v n bản trả lời, Bộ Công an cho biết, Trung Quốc là đối tác
thương mại lớn của Việt Nam, hiện đang triển khai 6.175 dự án với
tổng vốn đ n g k khoảng 65 tỷ USD. Các dự án của Trung Quốc có ở
hầu hết các địa phương, t p trung chủ yếu ở thành phố lớn, khu kinh tế
trọng điểm, các tỉnh ven biển, biên giới và trên nhiều lĩnh vực khác
nhau.
Bộ Công an đánh giá, các dự án của Trung Quốc đã góp phần vào sự
phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, các vùng miền có dự án
đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, một số dự án do Trung Quốc làm chủ đầu
tư còn một số vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, tr t tự.
Dẫn chứng về tình trạng này, Bộ Công an coh biết, một số dự án bỏ
vốn đầu tư thấp, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc h u, giá thành rẻ, chất
lượng thấp, thời gian thực hiện kéo dài. Nhà thầu Trung Quốc chưa
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, lợi dụng kẽ hở quy định về
quản l lao động, quản lý xuất, nh p cảnh để đưa lao động phổ thông

vào Việt Nam hoặc sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép
(không có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch, làm giả giấy tờ,
hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự)...
Đáng chú , B ộ Công an cũng chỉ ra tình trạng doanh nghiệp, cá nhân
người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản tại
các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương
mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới
biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm...
Ngoài ra, số lượng người Trung Quốc vào Việt Nam du lịch, công tác,
học t p t ng nhanh đi cùng với nhu cầu sở hữu, thuê, mua nhà ở t p
trung đông đúc, l p gia đình, sinh con nhưng không đ ng k với chính
quyền địa phương. Nhiều trường hợp không tuân thủ pháp lu t Việt
Nam, gây mâu thuẫn với người dân địa phương, th m chí sang Việt
Nam hoạt động phạm tội, trốn truy nã...
Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước
ban hành nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo các bộ, ngành, địa
phương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác
quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, người nước ngoài hoạt động
tại Việt Nam ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát các
dự án.
Bộ cũng kiến nghị các bộ, ngành chức n n g rà soát, sửa đổi, bổ sung
các quy định liên quan đến n n g lực, điều kiện hoạt động của nhà đầu
tư nước ngoài, khắc phục tình trạng dự án "treo", nhà đầu tư nước
ngoài thâu tóm, chuyển nhượng dự án trái phép...
Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương t p trung điều tra,
nắm tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, kịp
thời phát hiện các vi phạm về hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thu t, không
đảm bảo yêu cầu về môi trường, sử dụng lao động trái phép... để đề
xuất biện pháp xử lý; nâng cao hiệu quả quản lý xuất nh p cảnh, cư
trú, đi lại đối với người nước ngoài tại Việt Nam...

Trước đó, nêu kiến nghị với Chính phủ, đoàn Giám sát của Quốc hội
cũng yêu cầu nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách để quản lý chặt
chẽ, nghiêm cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nh n
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài,
đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.
Thanh Huyền

Thiếu tướng Trần Minh Hùng: ‘Khu vực người
Trung Quốc mua đất là tuyệt mật’
11:05 12/07/2019

“Không nên bán đất ở tuyến đường ven biển Đà Nẵng cho bất cứ cá
nhân nào. Nếu vị trí này rơi vào tay kẻ khác thì rất nguy hiểm”, thiếu
tướng Trần Minh Hùng trao đổi với Zing.vn.

Lo lắng về việc người Trung Quốc giấu mặt mua đất ven biển ở TP Đà
Nẵng gây xôn xao dư lu n thời gian qua, Thiếu tướng Trần Minh
Hùng – nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 nói:

– Tôi rất bất ngờ và quan ngại vì không hiểu tại sao chính quyền thành
phố lại phân lô bán đất khu vực này. Đất nước còn nghèo nhưng
không vì thế mà đem diện tích đất ở khu vực nhạy cảm ra bán vì bất
cứ lý do gì.

Quan điểm của cá nhân tôi là không nên bán đất ở tuyến đường ven
biển Đà Nẵng cho bất cứ cá nhân nào, dù người đó là ai.

Thiếu tướng Trần Minh Hùng – nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5. Ảnh:
Đoàn Nguyên.
Các tuyến đường này như thành lũy bảo vệ thành phố
– Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của tuyến đường ven biển
Đà Nẵng đối với an ninh quốc phòng?
– Tôi phải nhấn mạnh rằng, toàn bộ tuyến đường Trường Sa, Hoàng
Sa và Võ Nguyên Giáp (từ chân núi Sơn Trà đến phường Điện Nam,
xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là tuyệt m t, bất khả
xâm phạm.
Lịch sử chiến tranh đã chứng minh, Đà Nẵng có vị trí đặc biệt quan
trọng. Trong đó, các tuyến đường này như một thành lũy bảo vệ toàn
thành phố. Vì vị trí quan trọng như v y nên khi thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ mở đầu các cuộc chiến tranh xâm lược nước ta đều xuất phát
đánh chiếm bán đảo Sơn Trà.
– Ông có thể phân tích sâu hơn vai trò của khu vực này đối với công
tác phòng thủ, bảo vệ?
– Quân khu 5 là một trong những địa bàn chiến lược của cả nước.
Trong đó, Đà Nẵng là một hướng chiến lược quan trọng của toàn
chiến trường ven biển Quân khu 5. Còn khu vực Tây Nguyên được ví
như “Nóc nhà Đông Dương”.
Trong tác chiến quân sự, cách đánh chiếm bàn đạp ở tuyến mép nước
ven biển là cực kỳ quan trọng. Chính vì tầm quan trọng như trên nên
khi còn làm Phó tư lệnh Quân khu 5, tôi đã nhiều lần có ý kiến là toàn
bộ đường ven biển nhạy cảm chỉ được sử dụng vào mục đích an ninh
quốc phòng.

Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 trả lời
phỏng vấn Zing.vn. Ảnh Nguyên Vũ.

– Ông bình lu n gì về thông tin nhiều người Trung Quốc nhờ các cá
nhân người Việt đứng tên mua đất ở khu vực sát sân bay quân sự
Nước Mặn?

– Đây là vấn đề mà chúng tôi vẫn ngày đêm đau đáu. Bởi lẽ, khi đã
hợp thức hóa được các lô đất trên, người Trung Quốc đương nhiên sẽ
sang đây làm n sinh sống, lấy vợ sinh con, đẻ cháu. Nếu không có
biện pháp ng n chặn kịp thời, không xa khu vực này sẽ trở thành khu
phố của người Trung Quốc.

Năm 2006, tôi đang là Phó tư lệnh Quân khu 5, một hôm, có vị cán
bộ vào Đà Nẵng công tác rồi qua một resort ở ven biển nghỉ ngơi.
Tôi mặc quân phục tới đó thăm thì lập tức bị nhân viên resort
chặn lại, nói “ông là sĩ quan quân đội nên không được vào”.
Tôi hỏi lý do thì họ nói, ở đây là khách sạn dành cho người nước
ngoài ở nên không được vào. Tôi là tướng lĩnh quân đội mà còn bị
ngăn cản như thế thì làm sao người dân, du khách có thể vào các
khách sạn này được?

Vấn đề đặt ra là người nước ngoài vào trong đó chỉ để ở hay làm
gì khác?

Nhiều nhà hàng, khách sạn của người Trung Quốc mọc lên ở Đà Nẵng. Ảnh:
Đoàn Nguyên.

Phải hiểu những khu đất chiến lược và bảo vệ chặt chẽ
– Nhưng thiếu tướng có cho rằng mình đang lo ngại quá xa?
– Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân
dân ta là giải quyết tất cả các vấn đề bất ổn bằng biện pháp hòa
bình. Không thể lấy tiếng súng để giải quyết mâu thuẫn.
Thực tế, chúng ta đang lấy “trí nhân để thay cường bạo”. Tuy nhiên,
ông cha ta đã r n dạy “cảnh giác không bao giờ thừa”. Thế hệ trẻ phải
biết rõ vai trò, vị trí của những khu đất chiến lược và nhạy cảm để gìn
giữ và bảo vệ một cách chặt chẽ.
– Theo ông, trước quan ngại của các chuyên gia, người dân, chính
quyền Đà Nẵng cần làm gì?
– Theo tôi, đối với các khách sạn đã được xây dựng, lãnh đạo TP Đà
Nẵng phải làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu họ mở cửa đón mọi du
khách vào nghỉ dưỡng. Xây khách sạn trên lãnh thổ Việt Nam mà
không cho người Việt vào là điều quá vô l . Đi ều này nằm trong tầm

tay của các cơ quan chức n n g và chúng ta yêu cầu họ như thế cũng
hoàn toàn đúng lu t.

Đối với các lô đất nghi đã rơi vào tay người Trung Quốc, các cơ quan
chức n n g phải tìm cho ra ai là người đứng tên chủ sở hữu. Từ manh
mối này, phải tìm hiểu xem họ mua đất bằng nguồn tiền nào? Có ai
đứng sau đưa tiền nhờ mua các lô đất ở gần sân bay Nước Mặn.
Về lâu dài, lãnh đạo thành phố cần v n động các cá nhân đứng tên tự
nguyện khai báo mục đích mua đất. Từ đó, cơ quan chức n n g có biện
pháp xử lý, thu hồi các lô đất theo đúng trình tự pháp lu t.
Đó mới là giải pháp c n cơ nhất để chính quyền TP Đà Nẵng tháo gỡ
những quan ngại của nhân dân và dư lu n về vấn đề nhạy cảm có liên
quan đến an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.

Thiếu tướng Trần Minh Hùng tham gia cách mạng từ lúc 12 tuổi với
vai trò liên lạc xã đội, du kích xã Điện Dương, huyện Điện Bàn,
Quảng Nam. Ông từng giữ nhiều trọng trách quan trọng như Sư đoàn
trưởng Sư đoàn 2, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307 – Quân khu 5; Phó tư
lệnh Quân đoàn 3; Cục trưởng Cục quân huấn – Bộ Tổng tham mưu.
Tháng 3/2006 đến tháng 3/2010, thiếu tướng Trần Minh Hùng là Phó
tư lệnh Quân khu 5.
Theo Zing
chinhtrivietnam.org/

Chính phủ đồng ý cho xe Trung Quốc đi sâu vào nội địa
Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái
22/08/2019 11:39
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa đồng ý cho UBND tỉnh Quảng
Ninh tiếp tục thực hiện thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái đến
30/6/2020
Việc thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái giữa 2 thành phố Móng
Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế
Móng Cái được tiến hành từ n m 2016. Đến đầu n m 2018, dịch vụ
này được tiếp tục gia hạn và mở rộng, đi sâu vào thành phố Hạ Long.

Chính phủ đồng ý tiếp tục thí điểm xe ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu
quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian thí điểm xe ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu Móng Cái
đã có 530 lượt phương tiện, với trên 1.580 lượt hành khách xuất nh p
cảnh. Trong đó, có gần 500 lượt phương tiện nh p cảnh với gần 1.500
lượt hành khách nh p cảnh và 35 lượt phương tiện xuất cảnh, với 106
lượt phương tiện xuất cảnh.
Quá trình thực hiện thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý
đảm bảo an ninh tr t tự, an toàn xã hội, kịp thời báo cáo Thủ tướng
Chính phủ những vấn đề phức tạp phát sinh, đồng thời c n c ứ vào tình
hình thực tế, nghiên cứu, bổ sung, cải tiến hoạt động xe ô tô du lịch tự
lái nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, xã hội của hoạt động này.

Để dịch vụ này trở thành hoạt động chính thức, Quảng Ninh còn nhiều
việc phải làm nhất là hạ tầng giao thông từ Móng Cái về thành phố Hạ
Long.
Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho
biết Chính phủ yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện cơ sở hạ tầng và khắc
phục một số hạn chế trước khi đưa loại hình này vào hoạt động chính
thức.
“Quảng Ninh có đề xuất đưa hoạt động này vào chính thức nhưng
Chính phủ yêu cầu Quảng Ninh thí điểm loại hình này thêm 1 n m

nữa đến 30/6/2020 vì còn một số hạn chế. Hiện Quảng Ninh đang nỗ
lực đầu tư đường giao thông từ thành phố Móng Cái đến thành phố Hạ
Long để phục vụ tốt nhất còn một số vấn đề khác như an toàn giao
thông, an ninh tr t tự cũng cần t ng cường quản lý. Mục tiêu cao nhất
là Quảng Ninh sẽ phấn đấu là điểm đến với đa dạng loại hình dịch vụ
để thu hút khách du lịch”, ông Thủy nói./
Ông Nguy n Tiến Dũng – phó chủ tịch UBND TP Móng Cái – cho
biết hiện Sở GTVT đang lên kế hoạch chuẩn bị khai trương dịch vụ xe
du lịch tự lái trong thời gian tới.
“Khi có xe du lịch tự lái thì việc đi du lịch bằng chính phương tiện của
mình qua cửa khẩu sẽ tiện lợi hơn và thu hút khách du lịch nhiều hơn.
Loại hình du lịch mới này sẽ tác động mạnh, khởi động cho việc t ng
lượng khách du lịch đến với Móng Cái.
Thành phố đã chuẩn bị công tác quản lý xuất nh p cảnh cả về phương
tiện và con người, gia t ng các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, địa điểm
du lịch. Tất cả đã có lộ trình để xây dựng gắn với phát triển thương
hiệu” – ông Dũng nói.
(Theo VOV)
chinhtrivietnam.org

Une perle inestimable de la région
La ville de Móng Cái, considérée comme un trésor inestimable du
Nord-Est, attire plus de 2 millions de touristes chaque année.
Promouvoir le développement d’un tourisme durable et la création de
nouveaux produits.

La plus longue autoroute du pays

Vue aérienne de la ville de Móng Cái.
Début avril (2019), le chantier de l’autoroute Vân Dôn - Móng Cái a
débuté, afin qu’elle soit mise en service en 2021. Elle constituera une
passerelle entre les localités septentrionales du Vietnam et la Chine.
(La CHINE-EXPRESS pour une invasion rapide et sans peine)

LE BARRAGE DU MEKONG : Le piège
Réserve d’eau pour la Chine aux dépens des pays voisins
Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc xây đập trên Mekong không để lấy
điện
8/10/2019, 19:17 (GMT+7)

Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm nghiên
cứu Stimson, Mỹ, cho rằng Trung Quốc trữ nước cho tương lai bằng
các đ p thủy điện.
"N m 2018, có tình trạng lãng phí điện ở các đ p thủy điện của Trung
Quốc trên thượng nguồn sông Mekong. Tại tỉnh Vân Nam, do không
có điện lưới đến phía đông Trung Quốc, lượng điện lãng phí lớn gấp
hai lần tổng lượng điện mà cả Thái Lan tiêu thụ", Brian Eyler, Giám
đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm nghiên cứu Stimson, Mỹ,
nói trong hội thảo "Tác động từ những chính sách của Trung Quốc đối
với sông Mekong" sáng nay tại Hà Nội.
Hội thảo do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), thuộc
Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp cùng Viện
Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) tổ chức.
Theo Eyler, lượng điện ở một số dự án không được đưa ra thị trường
do các khách hàng ưu tiên mua điện từ các nhà máy sản xuất từ than.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục xây các đ p thủy điện trên sông
Mekong. Ở thượng nguồn Mekong, trong tổng số 19 đ p thủy điện,
Bắc Kinh đã hoàn thành 11 đ p. Eyler dự đoán trong khoảng ba th p
kỷ tới, Trung Quốc có thể phải đối diện với tình trạng thiếu nước ngọt
do b n g tan trên dãy Himalaya sẽ cạn dần. Trung Quốc còn có thể
đang tìm cách khơi nguồn nước chảy sang sông Dương Tử.
"Vì sao Trung Quốc vẫn xúc tiến kế hoạch xây đ p? Tôi cho rằng Bắc
Kinh đang muốn tích trữ nước cho tương lai", ông nói.

Đ p Tiểu Loan ở tỉnh Vân Nam, một trong 8 đ p Trung Quốc xây dựng trên
sông Mekong. Ảnh: National Geographic.

Chuyên gia của Trung tâm Stimson nhấn mạnh các đ p thủy điện trên
sông Mekong không những cắt giảm lượng nước xuống hạ nguồn, mà
còn làm giảm dòng phù sa, giảm luồng cá xuống hạ nguồn và làm mất
đi tính đa dạng sinh thái của con sông. Mekong được coi là nơi có
nhiều cá nhất trên đất liền, với tổng lượng khoảng 2,6 triệu tấn.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, mùa hè n m 2019
chứng kiến tình trạng hạn hán nặng. Tuy nhiên, khi đó Trung Quốc đã
giữ lại nước ở đ p Cảnh Hồng, thay vì xả nước.
"Đó là một quyết định tồi tệ", Eyler nói.
2019 : FILIÈRE CHINOISE DE PRÊT ILLÉGAL au Viêt Nam –
Taux 4,4% par jour
Phát hiện người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi
trực tuyến tới 1.600%/năm
Ngày 1/11/2019, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ
Công an) đã phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an
TP.HCM điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do

các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại
TP.HCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua phá án phát hiện
các đối tượng cho vay với lãi suất 4,4%/ngày tương đương
1.600%/n m
02/11/2019 : Các ứng dụng (App) cho vay tiền trực tuyến
Theo Bộ Công an, ở vụ việc trên, các đối tượng người Trung Quốc l p
công ty tài chính, thuê người Việt Nam đứng tên giấy phép kinh
doanh, đại diện pháp lu t, tạo ra ứng dụng (App) để cho vay tiền trực
tuyến, điển hình như ứng dụng “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD
online”.
Khi khách có nhu cầu vay tiền thì phải tải một trong ba ứng dụng trên
về máy điện thoại di động của mình.

Web vaytocdo vẫn hoạt động.
Để được cho vay, người vay phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân,
cung cấp hình ảnh chứng minh thư nhân dân hoặc c n cước công dân,
số tài khoản ngân hàng; bắt buộc phải chọn mục “Đồng ” tron g hợp
đồng cho vay điện tử, trong đó có điều khoản “người vay đồng ý cho
ứng dụng truy c p danh bạ trên máy điện thoại di động”.

Sau khi người vay hoàn tất việc tạo tài khoản, ứng dụng sẽ tự động
báo về hệ thống và có nhân viên của bộ ph n cho vay tiếp nh n, liên
lạc điện thoại với người vay để thu th p thêm thông tin, kiểm tra lại
thông tin đã đ n g k trên App. Nếu người vay thỏa mãn điều kiện vay
tiền, người cho vay và người vay không cần gặp mặt mà chỉ cần vài
phút đồng hồ, hệ thống tài khoản của Công ty cho vay sẽ tự động
chuyển tiền vay cho khách hàng bằng số tài khoản ngân hàng đã kê
khai trước đó.
Đối với khách hàng vay qua ứng dụng “Vaytocdo” thì người vay lần
đầu chỉ được vay 1.700.000 đồng, nhưng thực tế nh n về chỉ là
1.428.000 đồng, còn Công ty sẽ thu 272.000 đồng tiền phí dịch vụ.
Trong 8 ngày người vay phải trả 2.040.000 đồng (trong đó, 1.700.000
đồng tiền gốc và 340.000 tiền lãi 8 ngày). Nếu khách vay trả ch m sẽ
bị phạt 102.000 đồng/ngày.

Ứng dụng Moreloan.vip
Đối với khách hàng vay qua ứng dụng “Moreloan” và “VD online”
thì người vay lần đầu được duyệt vay số tiền là 1.500.000 đồng, nhưng
thực tế người vay chỉ được nh n 900.000 đồng, còn 600.000 đồng là
tiền phí dịch vụ và tiền lãi trong 7 ngày. Sau 7 ngày, người vay phải

trả tiền gốc vay là 1.500.000 đồng. Nếu người vay tiền trả ch m 01
ngày sẽ bị phạt từ 2 % đến 5 %/ngày.
Nếu người vay trả nợ đúng hạn, có uy tín thì lần vay sau, nhân viên
Công ty sẽ duyệt cho người vay số tiền cao hơn từ cấp độ 01 đến cấp
độ 07 (mỗi cấp độ gọi là 01 App), với số tiền tối đa được vay là
2.750.000 đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian, mỗi người có thể vay
nhiều App khác nhau cùng lúc, để có thể vay được số tiền mình có
nhu cầu vay.
Như v y, với hình thức cho vay nêu trên, các đối tượng đã cho vay
với lãi suất 4,4 %/ngày, tương đương 30,8 %/tuần, 132 %/tháng và
1.600 %/n m.

App VD online
Khi đến gần thời hạn trả nợ, nhân viên bộ ph n thu hồi nợ của Công ty
cho vay sẽ điện thoại nhắc nhở người vay phải trả nợ đúng hạn. Nếu

đến hạn trả nợ mà người vay ch m trả, thì nhân viên thu hồi nợ sẽ liên
tục điện thoại cho người vay để đòi nợ.
Nếu sau vài ngày, người vay vẫn không trả được số tiền nợ và không
đạt được thỏa thu n trả lãi với bên cho vay, các nhân viên thu hồi nợ
sẽ điện thoại “khủng bố” cho tất cả những người trong danh bạ
điện thoại của người vay (gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...)
nhằm đe dọa, chửi bới và yêu cầu những người quen biết với
người vay tiền phải tác động đến người vay tiền phải chuyển tiền trả
nợ cho chúng.
Cơ quan Công an xác định từ tháng 04/2019 đến khi bị phát hiện,
ng n chặn, xử l , đã có khoảng 60.000 giao dịch vay tiền qua 3 ứng
dụng nói trên; với tổng số tiền các đối tượng cho vay vào khoảng 100
tỷ đồng.
Đây là hoạt động “tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao, ẩn dưới
dạng cho vay trực tuyến, với lãi suất rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho
cả người vay và người cho vay.
Bộ Công an cảnh báo đến người dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng mới
xuất hiện này. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi gặp khó kh n về
tài chính, hãy tìm đến các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa
phương hoặc trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tin c y để
được hỗ trợ; cảnh giác cao với vay tiền qua các ứng dụng (app, web)
trên Internet.
Ngô Nguyên - baodautu.

2020 Mer méridionale (Biển Đông) : Les manœuvres de la Chine
Biển Đông: Bước tiến mới dọn đường của Trung Quốc?
BBC News Tiếng Việt
Quốc Phương 20 tháng 4 2020

Tháng 10/2019, tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc
đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau hơn ba tháng
khảo sát ở đây
Giới phân tích nói với BBC Trung Quốc có thể đang dọn đường cho
hành động bất ngờ và quyết đoán hơn ở Biển Đông và khu vực.
Đi kèm với các tuyên bố, quyết định gây tranh cãi về thành l p các
đơn vị hành chính trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển
Đông, Trung Quốc đồng thời tiến hành nhiều hành động quyết đoán
trên thực địa. Có thể kể đến việc Trung Quốc điều tàu th m dò và hải
cảnh xuống Biển Đông, t p tr n hải quân ở vùng biển khu vực, cho
xuất hiện tàu hải quân ở eo biển Đài Loan, th m chí có động thái gây
chú ý ở Biển Hoa Đông, gần Nh t Bản.
Các động thái này báo hiệu một đổi mới nâng cấp “dọn đường” trong
kế hoạch và đồ của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực trong giai
đoạn mới, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 chưa chấm dứt.
Trung Quốc đòi hỏi Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và có
liên quan, quan tâm phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác và đề phòng, theo
một số ý kiến từ giới quan sát và phân tích an ninh, chính trị khu vực.
Không loại trừ khả năng nào
Nh n định tình hình trên hôm 20/4/2020 từ Hà Nội, Tiến sỹ Trần
Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam, nói
với BBC News Tiếng Việt:
“Tôi nghĩ rằng dùng chữ bàn đạp cũng có thể được, nhưng đây có thể
nói là những mũi tiến công dọn đường, chuẩn bị cho những chiến dịch
mới của Trung Quốc, mạnh mẽ hơn, lớn hơn mà khả n ng của nó có
thể là dùng quân sự, có thể là dùng phối hợp với các biện pháp dân sự,
kinh tế, kỹ thu t mà thường được gọi là chiến tranh mềm. Để mà gây
sức ép buộc các nước khác thừa nh n yêu sách phi lý của họ.”

Liên quan tới hai điểm đang được quan tâm về an ninh, quân sự ở khu
vực và trên Biển Đông hiện nay là Trường Sa và eo biển Đài Loan,
Tiến sỹ Trần Công Trục nói tiếp:
“Đây là những điểm rất đáng quan tâm, đáng suy nghĩ mà theo tôi
chúng ta không loại trừ khả n n g Trung Quốc bất ngờ có hành động
quân sự đồng thời hoặc liền chuỗi ở hai điểm này, bởi vì Trung Quốc
như mọi người biết, trong khi họ thực hiện các chiến lược của mình,
thì họ thường áp dụng kế sách dương đông – kích tây, rồi gây rối loạn
nhiều nơi, để mà họ có thể đục nước béo cò v.v…
“Lần này, chỉ riêng chuyện họ di chuyển các con tàu để gọi là “nghiên
cứu” đó, xuống biển Đông và nam Biển Đông và dưới danh nghĩa là
tự do hàng hải, theo quy định của Công ước Quốc tế về Lu t Biển, thế
nhưng họ đi nhưng mà không phải để mà đi chơi.
“Họ sẽ làm cái gì đấy, nhưng có thể gây ra một sự chú , đánh lạc
hướng nào đó, để họ tiến hành một hoạt động mạnh mẽ hơn khác, ở
vùng khác, trong đó vấn đề eo biển Đài Loan cũng không thể loại trừ
khả n n g này.”

Liệu có “nuốt nổi?”
Từ Đại học Maine, Hoa Kỳ, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia, nhà
nghiên cứu Trung Quốc học, bình lu n:
“Người Mỹ có một câu nói là Trung Quốc đang cắn một miếng rất là
lớn, nhưng không có thể nuốt nổi.
“Chính với Đài Loan bây giờ, Đài Loan cũng có thái độ rất là cương
quyết đối với Trung Quốc và họ cương quyết hơn những n m trước.
“Và những chuyện gì xảy ra ở trong khu vực đó thì cũng sẽ ảnh hưởng
đến các nước như Hàn Quốc và Nh t Bản, chưa nói là ảnh hưởng đến
các nước khác.

“Cho nên đe dọa Đài Loan còn chưa được, huống chi là cùng một lúc
lại phô trương với tất cả các nước ở trong khu vực và ven Biển Đông.
“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã phô trương quá nhiều và điều đó sẽ có
tác hại cho Trung Quốc về xa về dài.
“Tôi cho rằng Việt Nam đến nay phản ứng vừa phải, nhưng vẫn còn
dè dặt, mà tôi nghĩ Việt Nam không cần phản ứng thẳng với Trung
Quốc.
“Nghĩa là phản ứng như v y cũng đã là đầy đủ rồi, bây giờ Việt Nam
nên đem những vấn đề vừa xảy ra trước công lu n của thế giới, mà
đặc biệt ở vùng châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam
Á nói riêng.
“Bởi vì dầu sao đi nữa, Việt Nam cần v n động các nước láng giềng
của mình để đương đầu với Trung Quốc, còn các nước khác ngoài khu
vực như là Ấn Độ, Úc, Mỹ, Nh t Bản, cái đó là vấn đề lâu dài, bây giờ
họ rất là b n tâm nhiều chuyện khác.
“Thì v n động gọi là cũng được rồi, nhưng mà nay là cơ hội cho Việt
Nam v n động thêm các nước láng giềng của mình để có một để có
một cuộc đương đầu tốt hơn đối với Trung Quốc.”
Trung Quốc đạt kết quả?
Cùng ngày 20/4, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp
khách mời thuộc viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS, Singapore),
nói với BBC:
“Nh t Bản, Úc, Ấn Độ hành động theo khung Ấn – Thái Dương
(Indo-Pacific), ngoài ra, Nh t, Úc hoạt động trên cơ sở đồng minh
chiến lược của Mỹ.
“Các nước Asean, thì có bốn nước có tranh chấp quyền ở Biển Đông,
những nước này đang cùng với toàn bộ 6 nước khác trong Asean đàm

phán Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) với Trung Quốc,
không có kết quả mong muốn.
“Chính sách chia để trị của Trung Quốc nhiều n m nay có vẻ có một
số tác dụng, tuy nhiên từ 2016, sau phán quyết của Tòa Trọng tài
Thường trực (PCA), Philippines, Malaysia và Việt Nam đã có một số
hợp tác để chống lại việc độc chiếm biển Đông của Trung Quốc.
“Đến nay, tất cả các nước, kể cả Nh t Bản, Úc, Ấn Độ, đều theo đuổi
các biện pháp hòa bình.
“Trung Quốc luôn coi các tính toán và hành động của họ đối với Biển
Đông là khả thi. Đến nay, các hành động dựa trên vũ lực của Trung
Quốc, chiếm giữ các đảo, đắp đảo, quân sự hóa ở biển Đông một cách
phi pháp, các hoạt động phi pháp khác, đều có kết quả như Trung
Quốc mong muốn.
“Cộng đồng quốc tế theo tôi chưa hề có các biện pháp khả thi nào để
ng n chặn Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước có tranh chấp ở Biển
Đông đến nay, mới chỉ có Philippines khởi kiện Trung Quốc, nhưng
phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) 2016 cho
Philippines không được Trung Quốc công nh n và tuân thủ.
Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Phó Thủ tướng Việt
Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
“Tuyên bố Tứ Sa và tuyên bố Lưỡi Bò đều m p mờ và đều là công cụ
pháp lý m p mờ của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông. Tuyên
bố Tứ Sa sử dụng vài thu t ngữ trong UNCLOS 1982 cho có vẻ có
tính pháp l , nh ưng thực chất không có nghĩa pháp l gì. N m 2017,
Trung Quốc thêm Đông Sa vào đường Lưỡi Bò, trong đó đã có Trung
Sa, Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa). Ngoài ra, không có gì
khác.
Đã sẵn sàng “tấn công”?

Về tình hình liên quan Trường Sa, eo biển Đài Loan, đặc biệt các di n
biến mới đây trên Biển Đông và khu vực, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp bình
lu n tiếp:
“Có thể thấy trong chính sách, từ các tuyên bố của lãnh đạo Trung
Quốc từ 2012 đến nay, từ các bố trí lực lượng quân sự, từ việc quân sự
hóa ở biển Đông, và eo biển Đài Loan, có thể thấy Trung Quốc đã
sẵn sàng tấn công Đài Loan và tấn công Việt Nam ở biển Đông
(Trường Sa).
“Tuyên bố l p hai huyện ở biển Đông ngày 17/4/2020 đương nhiên có
liên quan đến các chuẩn bị dùng vũ lực để đánh chiếm chủ yếu ở
Trường Sa bất cứ lúc nào Trung Quốc thấy có thể.
“Việt Nam đã l p hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào tháng
12/1982. Đấy là một thủ tục pháp l , đ ồng thời là một biểu tượng cần
thiết về chủ quyền. Khác hoàn toàn với hành động tương tư của TQ
ngày 17 tháng Tư.
“Việt Nam đã chuẩn bị đáp ứng mọi tình huống trong quan hệ với
Trung Quốc, trong đó có các quan hệ liên quan đến biển Đông.
Truyền thống Việt Nam cho thấy, nếu Việt Nam bị xâm lược, Việt
Nam sẽ bảo vệ đất nước, giáng trả và đánh đuổi xâm lược.”
Tin cho hay, sau khi Trung Quốc thông qua quyết định thành l p hai
huyện đảo đặt trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển
Đông, Việt Nam đã có phản ứng, cổng thông tin và trang mạng của
Chính phủ Việt Nam hôm 20/4 dẫn một tuyên bố nói:
“Ngày 19/4/2020, trước việc Trung Quốc ngày 18/4/2020 thông báo
thành l p cái gọi là “qu n Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt
Nam) và “qu n Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại
“thành phố Tam Sa”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê
Thị Thu Hằng khẳng định:

“Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ
bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp l đ ể khẳng định chủ quyền đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
“L p trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành
l p cái gọi là “thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan vì đã vi
phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và
không được công nh n, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các
quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế
giới.
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam,
huỷ bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và
không có những việc làm tương tự trong tương lai.”
(bbc.com)

Trung Quốc ngang ngược đặt tên đảo, lập quận Tây
Sa, Nam Sa trên Biển Đông
21/04/2020
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TTO - Ngày 19-4, Bộ Dân chính Trung Quốc thể hiện sự ngang ngược
khi tự tiện công bố cái gọi là 'danh xưng tiêu chuẩn' của hàng chục
đảo, bãi cạn trên Biển Đông, bao gồm những thực thể nằm sâu trong
vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Đá Chữ Th p thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc
sử dụng vũ lực chiếm đóng và cải tạo thành đảo nhân tạo phi pháp Ảnh: CSIS/AMTI
Động thái trên di n ra liền sau khi Trung Quốc ngang nhiên công bố
thành l p cái gọi là "qu n đảo" Tây Sa và Nam Sa để "quản lý" quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Thông qua những hành động quấy nhi u Biển Đông liên tục gần đây,
trên cả thực địa lẫn giấy tờ hành chính, rõ ràng Trung Quốc đang đẩy
mạnh hợp pháp hóa yêu sách đường chín đoạn (đường lưỡi bò) phi
pháp.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 5 nước thường trực thì hết 4
nước (Anh, Pháp, Mỹ, Nga) đang b n đối phó với đại dịch trong nước.
Trung Quốc - thành viên còn lại - đang t n dụng sự phân tâm của các
nước và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang t p trung chống đại
dịch để thúc đẩy yêu sách ở Biển Đông.

Tiến sĩ Nguy n Thành Trung

Ngang nhiên đặt tên cho hàng chục đảo, thực thể trên Biển Đông
Hoàn Cầu thời báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết các
"danh xưng tiêu chuẩn" được công bố ngày 19-4 sẽ áp dụng cho "25
đảo, đá và 55 thực thể địa l d ưới biển ở Biển Đông".
Ngoài việc tự tiện đặt tên cho các thực thể này, Trung Quốc cũng công
bố kinh độ và vĩ độ của các đảo, bãi đá và thực thể. Nhiều đảo đá và
thực thể này xuất hiện ở phần phía tây Biển Đông và nằm dọc theo
"đường lưỡi bò" mà Trung Quốc tự vẽ ra.
Điều này vô tình giúp giới chuyên gia xác định được vị trí chính xác
các đảo, đá và thực thể mà Trung Quốc ngang ngược cho rằng thuộc
quyền tài phán của họ.
Đáng chú , tr ong những thực thể này có những bãi cạn nằm sâu trong
vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt
Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý.
Một ngày trước đó (18-4), Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung
Quốc (CGTN) loan tin Chính phủ Trung Quốc đã thông qua quyết
định thành l p cái gọi là "qu n Tây Sa" và "qu n Nam Sa" thuộc
"thành phố Tam Sa".
Đây là "đơn vị hành chính" mà Trung Quốc đã ngang nhiên thành l p
vào n m 2012 để quản lý "Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa".

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị
Trung Quốc chiếm đóng và cải tạo phi pháp - Ảnh: AFP
Vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
Tối 19-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên
tiếng trước việc Trung Quốc thông báo thành l p "qu n Tây Sa" và
"qu n Nam Sa" tại cái gọi là "thành phố Tam Sa".
"Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ
bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp l đ ể khẳng định chủ quyền đối với
hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

L p trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành
l p cái gọi là "thành phố Tam Sa" và các hành vi có liên quan vì đã vi
phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và
không được công nh n, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các
quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế
giới" - bà Hằng nêu rõ.
"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam,
hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và

không có những việc làm tương tự trong tương lai" - bà Hằng khẳng
định.
Theo TS Nguy n Thành Trung - giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc
tế ĐH Khoa học xã hội và nhân v n TP.HCM, những động thái mới
nhất của Trung Quốc không thay đổi hiện trạng trên Biển Đông nhưng
là một phần trong nhiều bước đi nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ
quyền và hợp thức hóa việc chiếm giữ các đảo, thực thể trên Biển
Đông, đồng thời áp dụng chiến thu t giữ xung đột ở cường độ thấp.
"Thông điệp mà Bắc Kinh muốn nhắn tới toàn thế giới đó là Trung
Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ những gì mà họ đã chiếm đóng trên Biển
Đông.
Tất cả những gì Bắc Kinh sẽ làm sắp tới đều nhằm hợp pháp hóa việc
chiếm giữ đó. Do đó đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào những gì
Trung Quốc hứa, bao gồm cả Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
(COC)" - TS Trung nói.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 10-4 phát hiện máy bay s n ngầm KQ-200 của
Trung Quốc tại đá Chữ Th p thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép - Ảnh: ImageSat
International

Ngụy biện lịch sử
Bất chấp các phản ứng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục phổ biến các
yêu sách chủ quyền vô c n c ứ và l p lu n như thể mình là nạn nhân
của tình trạng không tuân thủ lu t quốc tế.
Hôm 17-4, trong công hàm gửi lên tổng thư k Liên Hiệp Quốc,
Trung Quốc đã ngang ngược cáo buộc Việt Nam "đưa quân xâm lược
và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của
Trung Quốc hòng tạo ra tranh chấp".
Công hàm do phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đệ trình còn
nhấn mạnh Bắc Kinh đã liên tục "phản đối sự xâm lược và chiếm đóng
trái phép của Việt Nam" trước khi lớn tiếng "yêu cầu Việt Nam rút tất
cả người và phương tiện, thiết bị ra khỏi các đảo, đá đã xâm lược và
chiếm đóng bất hợp pháp".
Trên thực tế Trung Quốc luôn nói một đằng, làm một nẻo. Trong v n
bản ngày 17-4, Bắc Kinh đã không ngượng miệng và đổi trắng thay
đen lịch sử như vẫn thường làm.
Thực tế là: Trung Quốc là nước duy nhất sử dụng vũ lực để kiểm soát
và chiếm đóng trái phép các đảo, đá trên Biển Đông. Trong số đó phải
kể đến tr n chiến ngày 14-3-1988, Trung Quốc đã xua tàu chiến chiếm
đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Nam.
Thực tế là Trung Quốc đã tàn sát 64 chiến sĩ Việt Nam để chiếm bãi
Gạc Ma và coi thường lu t pháp quốc tế, các nguyên tắc được đề ra
trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc mà Bắc Kinh là một bên phê
chuẩn.
N m 2014, Trung Quốc ngang nhiên cải tạo Gạc Ma thành đảo nhân
tạo và biến nó thành một tiền đồn quân sự phục vụ cho các yêu sách
chủ quyền vô lý của mình trên Biển Đông.

Tiến sĩ Trần Công Trục (nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ):
Cuộc chiến về bản đồ

Việc Trung Quốc đặt tên cho các đảo, đá và thực thể trên Biển Đông
tiếp theo sau việc thành l p cái gọi là "qu n đảo" Tây Sa và Nam Sa là
dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh chuẩn bị tiến hành các bước đi liên quan
tới quản lý hành chính các vùng biển mà họ yêu sách chủ quyền.
Trung Quốc đã luôn cho thấy họ có đồ đối với việc đặt tên các thực
thể trên Biển Đông, điều mà giới học giả mô tả là một cuộc chiến trên
bản đồ. Cần phải nhấn mạnh rằng việc đặt tên gọi là gì không mang ý
nghĩa gì về chủ quyền.
Nhưng Trung Quốc đã luôn l p lu n rằng họ có quyền đặt tên, xác l p
đơn vị hành chính trên Biển Đông bởi đây là vùng biển thuộc chủ
quyền của họ - điều cộng đồng quốc tế chưa bao giờ thừa nh n.
V y nên nếu thiếu cẩn trọng mà sử dụng các tên do Trung Quốc đặt,
sẽ có một ngày nào đó điều này được Trung Quốc sử dụng để l p lu n
rằng yêu sách của họ đã được công nh n. Đây rõ ràng là một cái bẫy
pháp lý.
Những tên gọi này có thể sẽ sớm xuất hiện trên những bản đồ do
Trung Quốc xuất bản. Tôi cho rằng chúng ta cần chính thức lên tiếng
phản đối các động thái của Trung Quốc, từ việc thành l p các "đơn vị
hành chính" đến cả việc đặt tên lần này.

Việt Nam cũng nên xem xét công bố những tên gọi của riêng mình
cho các đảo, đá và cấu trúc địa lý trên Biển Đông.
ThS PHẠM NGỌC MINH TRANG (giảng viên khoa quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học
xã hội và nhân v n TP.HCM)

Cần tập hợp tiếng nói trong ASEAN

Ý đồ của Trung Quốc từ trước đến nay vẫn v y. Trung Quốc lúc đầu
ngoài mặt liên tục dùng bản đồ có "đường 9 đoạn" (đường lưỡi bò)
trong các công hàm, rồi sau đó lại không nhắc đến nữa nhưng thực
chất những hành động hiện nay đều nhằm củng cố yêu sách phi pháp
đối với các vùng nước và thực thể nằm trong đường 9 đoạn đó. Họ chỉ
dùng các hình thức l p lu n khác nhau cho các yêu sách này.
Việc Bắc Kinh đặt tên cho các đảo đá và thực thể được xem là các
"hành vi pháp l " đ ể củng cố yêu sách phi pháp đối với các vùng nước
và thực thể nằm trong đường 9 đoạn phi pháp của nước này.
Vì đối với các yêu sách về chủ quyền, bắt buộc các quốc gia ngoài
việc tuyên bố có chủ quyền tại một vùng đất hay một vùng biển hoặc
thực thể nào đó, họ phải có hành động pháp l k hác để thể hiện sự
"quản lý hiệu quả" đối với nơi ấy.
Trong đó có các hành động l p các cơ quan hành chính để quản l , đ ặt
ra lu t pháp ở những vùng này và thực hiện các biện pháp chế tài, điển
hình nhất là Trung Quốc dùng tàu hải cảnh để xua đuổi ngư dân nước
khác.
Họ củng cố các yêu sách của mình từng bước một, với
lợi ích cho họ về mặt pháp lý.

đồ mang lại

Trung Quốc còn ngang nhiên xem thường Lu t biển quốc tế. Điều này
thể hiện sự hai mặt của quốc gia này.
Trong công hàm nước này gửi lên Liên Hiệp Quốc để chỉ trích Việt
Nam, Malaysia và Philippines, Trung Quốc lúc nào cũng tuyên bố các
nước khác vi phạm Công ước Lu t biển, nhưng thực chất Trung Quốc
mới là nước trắng trợn vi phạm Công ước Lu t biển. Trung Quốc đã
không công nh n phán quyết của tòa án quốc tế được thành l p bởi
chính Công ước Lu t biển, không tuân thủ các điều khoản trong Công
ước Lu t biển, chẳng hạn tự vẽ hệ thống đường cơ sở thẳng xung
quanh các thực thể xa nhất tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam, phá hủy hệ sinh thái và môi trường biển tại khu vực Trung
Quốc xây dựng đảo nhân tạo.
Những hành vi mới nhất của Trung Quốc là những hành vi cố tình gây
hấn, h m dọa các quốc gia khác, đặc biệt Việt Nam, quốc gia có chủ
quyền đối với những thực thể ở Biển Đông bị Trung Quốc chiếm đóng
trái phép và đặt tên.
Những hành động mới nhất của Trung Quốc có thể sẽ chọc gi n các
nước trong khu vực để "kích động" các nước phản kháng thái quá.
Nhưng việc phản ứng như v y sẽ không hay. Tốt nhất vẫn nên bình
tĩnh, th n trọng, sử dụng các biện pháp ngoại giao như trao công hàm
hoặc phản đối trực tiếp, hay đưa sự việc ra các di n đàn quốc tế, quan
trọng nhất là Liên Hiệp Quốc.
Trung Quốc không những có các hành vi gây phản ứng từ Việt Nam
mà còn các nước khác trong khối ASEAN, nên đây là lúc các quốc gia
này đã có một "điểm chung" để hợp tác đối phó.
Là chủ tịch ASEAN, Việt Nam hiện ở thế chủ động để t p hợp tiếng
nói chung lên án Trung Quốc có các hành vi đe dọa an ninh, hòa bình
tại Biển Đông, khu vực biển chung của ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam
hiện còn là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp
Quốc.

TS Nguyễn Thành Trung (giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế, ĐH Khoa học xã hội và
nhân v n TP.HCM)

Chứng minh chính nghĩa với thế giới

Uy tín của Việt Nam đang lên cao trên thế giới sau các hành động viện
trợ v t tư y tế cho các quốc gia chống dịch COVID-19.
Việt Nam cần t n dụng điều này để thúc đẩy truyền thông ra thế giới,
chứng minh chủ quyền hợp pháp đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa.
Trung Quốc đệ trình v n bản gì liên quan Biển Đông lên Liên Hiệp
Quốc thì Việt Nam cũng đệ trình phản bác lại.
Trung Quốc tự tiện đặt tên cho các thực thể trên Biển Đông thì Việt
Nam cũng phải nói cho thế giới biết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
gồm những đảo gì, thực thể nào.
Việt Nam cũng nên thể hiện rõ quan điểm về phán quyết n m 2016
của Tòa trọng tài quốc tế thành l p theo Phụ lục VII Công ước Liên
Hiệp Quốc về Lu t biển n m 1982.
Bởi phán quyết đó đã bác bỏ cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung
Quốc, đồng thời xác định các đảo mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền
ở Biển Đông không được gọi là đảo và không thể hưởng vùng đặc
quyền kinh tế rộng 200 hải lý xung quanh chúng.
DUY LINH - BẢO ANH ghi - tuoitre.vn/

2020 : Âm mưu Trung Cộng khống chế bầu trời Việt Nam

Trịnh Văn Quyết đã bán đứt 49% cổ phần Bamboo Airways giúp
Trung Cộng khống chế bầu trời Việt Nam
13/04/2020 - 17:08
Trái ngược với những tuyên bố “long trời lở đất” của đại gia Trịnh
V n Quyết khi thành l p hãng hàng không Bam boo Airways “đẳng
cấp 5 sao” b c nhất VN. Ít ai biết, hãng bay của vị đại gia này đã sớm
“sang tay” cho nhà đầu tư nước ngoài đến 49% vốn chỉ chưa đầy 1
n m sau khi cất cánh. Và với mối quan hệ thân thiết giữa Quyết còi và
Trung Cộng thì liệu chủ sở hữu hãng bay này sẽ là ai? Phải ch n g,
mục đích của Quyết khi l p hãng bay mới chính là giúp Trung Nam
Hải khống chế vùng trời Việt Nam?
Ngay từ khi mới thành l p, ông chủ F'LC (t p đoàn mẹ của Bam boo
Airways) đã chơi ngông khi chi gần 9 tỷ đô mua một loạt 20 chiếc
máy bay Boeing với giá trị hợp đồng lên đến 9 tỷ USD – gấp 300 lần
so với vốn điều lệ 700 triệu đồng, và trong bối cảnh F'LC nợ chồng
chất từ Bắc vào Nam, đến tiền thành l p hãng bay mới cũng nhiều lần
khất nộp.

Thương vụ này từng gây chấn động giới kinh doanh hàng không Mỹ
và thế giới, th m chí được lên hẳn Washington Post với nh n định:
“F'LC mua 20 chiếc Boeing 787 cho thấy mức độ tự tin, th m chí là
kiêu ngạo, một động thái rất táo bạo, rất mạo hiểm”. Còn Henry
Harteveldt, một chuyên gia phân tích hàng không của Atmosphere
Research cho rằng “Việc F.L.C mua 20 chiếc Boeing 787 cho thấy
mức độ tự tin – th m chí là kiêu ngạo – và nguồn tài chính rất dồi
dào”.
Vì đâu một đại gia nợ nhà thầu như chúa chổm lại chơi ngông như
v y? Ông Quyết có số tiền lớn “từ trên trời rơi xuống”, hay đằng sau
là một thế lực cực mạnh chống lưng, rót vốn? Nói thẳng ra F'LC được
ông chủ TQ đứng sau chống lưng và cung cấp kinh phí để lớn mạnh
và thâu tóm ngành hàng không Việt, cũng như khống chế vùng trời
Việt Nam.
Nghi ngờ này rất có cơ sở.
Nói về mối quan hệ thân thiết, phục tùng “Đại Hán” của Trịnh V n
Quyết, có lẽ phải kể đến việc máy bay của Bam boo Airways luôn

“ngoan ngoãn” tuyên truyền chủ quyền biển Đông cho TQ. Điển hình
là trên chuyến bay từ SG ra HN trong tối 16/1/2019 của hãng hàng
không BamBoo, một hành khách đã chụp lại hình ảnh màn hình hiển
thị lộ trình bay của hãng thể hiện vùng Biển Đông của Việt Nam
nhưng lại bị ghi chú là “South China Sea”. Và đó không phải là sự cố
đơn lẻ, mà là một sai phạm có hệ thống. Rất nhiều người dân đi trên
các chuyến bay khác của hãng này cũng bất bình lên tiếng khi bắt gặp
hình ảnh phản cảm tương tự. T p đoàn F.L.C không biết hay cố tình
không biết cái tên “South China Sea” có nghĩa biển Đông là của
TQ?

Một sự kiện khác từng gây chấn động không chỉ trong nước mà còn
khiến thế giới mắt tròn dẹt khi Bam boo Airways của anh Quyết còi
rước về chiếc Boeing 787-9 Dreamliner sớm nhất VN, khi thế giới chỉ
có vài ba chiếc hồi tháng 12/2019. Đến cả hãng hàng không quốc gia
cũng phải đói khát từng chiếc mà một hãng mới thành l p, hỉ mũi

chưa sạch như Bamboo Airwways lại rầm rộ n mừng chiếc máy bay
siêu sang đầu tiên của VN.
Điều tra mới biết, chiếc B787-9 đầu tiên mà Bam boo Airways nh n
vài ngày trước có mã số nhà sản xuất MSN 62736, nằm trong danh
sách đơn hàng 30 chiếc Dreamliners mà Hainan Airlines đặt mua từ
n m 2015.
Hainan Airlines là Tây nó gọi, còn phiên âm ra tiếng Việt là hãng
hàng không Hải Nam của các đồng chí Tung Của. Trước đó, Bam boo
Airways cũng thuê hai chiếc Boeing 787-9 mang số hiệu 62725 và
62739, đã được khai thác bởi Hainan Airlines từ cuối n m 2018! Máy
bay siêu lớn mà anh Quyết vừa hồ hởi khoe lại là do trước đấy Trung
Quốc đứng ra đặt mua. Có thể thấy, sự phát triển của Bamboo dường
như gắn chặt và có sự giúp đỡ nhiệt tình của phía Trung Cộng.

Theo v n bản của Bộ Tài chính, Bam boo Airways v n hành từ tháng
1/2019, nhưng đến tháng 4 – tức 3 tháng sau, hãng đã lỗ tới 329 tỷ.
“Một hãng hàng không mới hoạt động phải bù lỗ thời gian đầu là d
hiểu, tuy nhiên, nếu đang thua lỗ mà bán giá cổ phiếu cao là không
tưởng”, PGS. Nguy n Thiện Tống nhấn mạnh.

Chưa hết, theo vị chuyên gia, khi nhìn vào tình hình kinh doanh tài
chính n m 2018 của công ty mẹ F'LC cho thấy số nợ phải trả DN này
lên tới 13.679 tỉ đồng, bằng 59% tổng tài sản, tỉ lệ nợ phải trả/vốn sở
hữu lên tới 146%.
Với thực trạng này mà kinh doanh hàng không, lại đòi bán lại với giá
cao ngất ngưỡng, phải là nhà đầu tư nước ngoài thì liệu ai sẽ đốt tiền
để mua? Tại sao anh Quyết còi thẳng thừng từ chối những lời ngỏ của
các nhà đầu tư trong nước mà chỉ nhắm đến “nước ngoài”, tiền của ai
cũng là tiền, tại sao Quyết lại chọn chủ nhân như v y? Nếu không phải
là Trung Nam Hải? Và tại sao danh tính nhà đầu tư thâu tóm Bamboo
không được tiết lộ? Phải ch n g thương vụ này là TUYỆT MẬT và
phải giữ kín để dân không phản đối?
Phải ch n g bên cạnh khống chế hàng loạt bờ biển Việt Nam dưới
chiêu bài “mua lại” các dự án ven biển của đại gia T.V.Quyết, Trung
Quốc đã âm thầm khống chế cả bầu trời Việt Nam?
Lam Anh
/chinhtrivietnam.org

2020 : UNE INVASION DISCRÈTE SANS TIRS DE FEU
Người Trung Quốc đã cắm chốt và tung hoành ở Cửa Việt –
Quảng Trị như thế nào?
09/05/2020 21:11
Chiến lược thôn tính Việt Nam của Trung Quốc trong kỷ nguyên
chiến tranh hiện đại là từng bước hình thành nhiều gọng kìm nhằm
bủa vây và siết chặt dải đất hình chữ S từ mọi hướng: biên giới phía
bắc, biên giới Lào – Việt, biên giới Campuchia – Việt Nam, vùng biển
Tây Nam, Biển Đông và vùng duyên hải Việt Nam.

Trong tương lai, khi một cuộc chiến khó tránh khỏi giữa Hà Nội và
Bắc Kinh xảy ra, tiếng súng của quân xâm lược sẽ không chỉ nổ trên
phòng tuyến biên giới phía bắc, giống như từ cuộc chiến tranh biên
giới n m 1979 trở về trước, mà Việt Nam sẽ rơi vào cảnh “tứ bề thọ
địch” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này.

Vị

trí của doanh nghiệp Trung Quốc tại Cửa Việt trên bản đồ. Ảnh: Lê
Anh Hùng
Lúc đó, quân Trung Quốc sẽ tiến đánh Việt Nam từ biên giới phía
Bắc, từ biên giới Lào – Việt (đội quân nằm vùng dọc biên giới Lào –
Việt hoặc từ Vân Nam kéo sang), từ biên giới Campuchia – Việt Nam
(đội quân nằm vùng dọc biên giới Campuchia – Việt Nam), vùng biển
Tây Nam (c n c ứ quân sự của Trung Quốc nằm bên bờ biển
Campuchia nhìn ra Vịnh Thái Lan, nơi Bắc Kinh đã thuê 90km chiều
dài bờ biển Campuchia trong 99 n m), Biển Đông (các c n cứ quân sự
của Trung Quốc trên đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo
Trường Sa cùng hàng loạt tàu sân bay, tàu chiến, tàu ngầm khác) và
vùng duyên hải Việt Nam (các c n c ứ quân sự đội lốt “dự án kinh tế”
mà Bắc Kinh đã thiết l p dọc theo bờ biển Việt Nam).

Các mũi tấn công này sẽ khiến Việt Nam bị chia cắt thành nhiều
phần khi các gọng kìm đánh từ ngoài Biển Đông vào hợp lực với
các gọng kìm đánh từ Lào và Campuchia sang. Một khi bị chia cắt
tại nhiều nơi như v y, thế tr n liên phòng giữa các vùng miền của Việt
Nam sẽ nhanh chóng bị phá vỡ và tê liệt, giúp Bắc Kinh d dàng làm
chủ toàn bộ chiến trường.
Kế sách “đánh mà thắng” như trên thực ra mới chỉ là “kế trung sách”
của các bộ óc Đại Hán. “Kế thượng sách” mà các ông chủ Trung Nam
Hải nhắm đến là “không đánh mà thắng”. Với một thế tr n bị các gọng
kìm quân sự bủa vây và siết chặt tứ bề như v y thì Việt Nam làm sao
có thể “cựa qu y” nổi, ấy là chưa kể vô số những quả “bom nổ ch m”
đang chờ “kích hoạt” tại hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm quốc
gia từ Bắc chí Nam trong đó doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu
tới 90% số dự án, tức là đảm trách toàn bộ từ thiết kế đến thi công.
Theo chiến lược trên, Bắc Kinh sẽ đặc biệt chú đ ến các cửa sông đổ
ra Biển Đông của Việt Nam. Các cửa sông này sẽ giúp tàu chiến
Trung Quốc cùng các loại vũ khí hạng nặng và quân lính nhanh chóng
tiến sâu vào nội địa đối phương, và việc kiểm soát các con sông sẽ
giúp Trung Quốc d bề hiện thực hoá mưu đồ chia cắt Việt Nam thành
nhiều phần. Sông Thạch Hãn đổ ra Biển Đông ở Cửa Việt là một trong
số không nhiều những con sông như v y.
Hơn hai n m trước, người ta từng lên tiếng cảnh báo về việc Trung
Quốc đang l p một c n c ứ sát nách cảng Cửa Việt thông qua thủ đoạn
núp bóng người Việt để thâu tóm một doanh nghiệp thuỷ sản địa
phương – đó là Chi nhánh Quảng Trị của Công ty Cổ phần Phát triển
Thuỷ sản Huế tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong.
Sau đó, hoạt động xây dựng của dự án đã tạm dừng trong mấy tháng,
khiến nhiều người ngỡ là dự án sẽ bị huỷ bỏ. Tuy nhiên, trong lần trở
lại Cửa Việt mới đây cho thấy lời cảnh báo ấy chẳng khác nào “nước
đổ đầu vịt” Một doanh nghiệp “made in China” mang tên “Công ty
TNHH Thuỷ sản Liên hiệp Quốc tế Elites Việt Trung” đã lừng lững

mọc lên ngay dưới chân cầu Cửa Việt (kế bên Đồn Biên phòng Cửa
Việt và cách Hải đội 202 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ
vài tr m mét), một vị trí cực kỳ xung yếu về an ninh quốc phòng và
đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Việt
Nam.

Biển hiệu doanh nghiệp được ghi rõ bằng 2 thứ tiếng. Ảnh: Lê Anh
Hùng
Người dân địa phương cho biết, doanh nghiệp Trung Quốc này đã đi
vào hoạt động hơn 1 n m. Họ đã đưa rất nhiều người từ Trung Quốc
sang đây sinh sống và làm việc, dù không ai biết chính xác con số cụ
thể, bởi không ai kiểm soát nổi.
Kể từ khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp này đã gây ra nhiều vấn đề
về môi trường, mùi hôi thối toả ra nồng nặc khiến người dân xung
quanh khu vực không chịu nổi và họ đã nhiều lần biểu tình phản đối.
Cứ mỗi lần như thế, chính quyền, cơ quan môi trường, th m chí cả
báo chí lại đến, nhưng khi họ rời đi thì mọi chuyện đâu lại trở về đấy.
Không dừng lại ở diện tích đất đai đã thâu tóm, doanh nghiệp Tàu này
còn đang tìm cách mua thêm đất ở nhiều nơi quanh khu vực Cửa Việt.

Và với “biệt tài” thoắt ẩn thoắt hiện, cộng với độ trơ tráo “nức tiếng”
của người Tàu, ngay tại những thành phố lớn như Đà Nẵng hay Nha
Trang, nhà chức trách Việt Nam còn không kiểm soát nổi hành tung
và hoạt động của họ, huống hồ là ở những địa bàn như Cửa Việt.

Khu nhà này có hố móng sâu đến 2,3m, có thể tạo thành một hệ thống
hầm ngầm.
Xem ra, hàng đàn diều hâu phương Bắc âm thầm đến “lót ổ” ở
phương nam như “Cty Thuỷ sản Liên hiệp Quốc tế Elites Việt Trung”
tại Cửa Việt đang khiến cho kế thượng sách “không đánh mà
thắng” của Bắc Kinh dần trở thành hiện thực. Và đến lúc đó,
chiến lược “Hán hoá” Việt Nam của các ông chủ Trung Nam Hải sẽ
chẳng cần tới một tiếng súng nào, mà cứ êm ả di n ra như tằm n d âu.
Nguồn: Blog Lê Anh Hùng
chinhtrivietnam.org

Bộ Công an trả lời cử tri về tình trạng người Trung
Quốc "lập xóm, lập phố”
Cử tri tỉnh Bình Dương cho rằng tình trạng người nước ngoài, nhất là
người Trung Quốc “l p xóm, l p phố” tại một vài địa phương là rất
đáng quan ngại.
11/05/2020 17:36
T p hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội sau kỳ họp thứ 8,
Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, cử tri tỉnh
Bình Dương phản ánh hiện nay, tình trạng người nước ngoài, nhất là
người Trung Quốc “l p xóm, l p phố” tại một vài địa phương là rất
đáng quan ngại.
Cử tri đề nghị cần quản lý chặt chẽ tình trạng người nước ngoài mua
đất, sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nhất là tại các khu dự án do
Trung Quốc trúng thầu; du khách, người lao động đến từ Trung Quốc
để đảm bảo chủ quyền quốc gia, an ninh khu vực.
Nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa bàn
Bộ Công an trả lời: Trong những n m gần đây, nước ta có nhiều khu
dự án kinh tế, thu hút một lượng lớn người nước ngoài, nhất là người
Trung Quốc nh p cảnh để xây dựng, làm việc. Tại các khu dự án,
chưa phát hiện tình hình phức tạp về an ninh, tr t tự liên quan đến
người nước ngoài.

Tháng 7/2019, Bộ Công an Việt Nam đã triệt phá nhóm đối tượng
người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao tại khu
đô thị Our City (Km 6, đường Phạm V n Đồng phường Hải Thành,
qu n Dương Kinh, TP. Hải Phòng) và sau đó hoàn tất thủ tục, trao trả
cho cơ quan chức n n g Trung Quốc.
Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh, tr t tự đối với các hoạt động của
người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Công an đã và đang
phối hợp với các đơn vị chức n n g nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ
sung các v n bản quy phạm pháp lu t liên quan đến người nước ngoài
cư trú tại Việt Nam, nhất là quy định về phân công, phân cấp trách
nhiệm trong Công an nhân dân, về công tác quản lý nh p cảnh, xuất
cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, nhất là
đề xuất ban hành các v n bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Lu t sửa đổi, bổ sung một số điều của Lu t nh p cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội
thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bộ cũng tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 4/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về t n g cường công tác
quản l n hà nước đối với người nước ngoài nh p cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam, phòng ngừa, ng n chặn việc
người nước ngoài nh p cảnh vào Việt Nam với mục đích hoạt động
phạm tội.

Trong đó, t n g cường công tác nắm tình hình các cơ sở lưu trú có
người nước ngoài tạm trú, các cơ sở có người nước ngoài đang lao
động, làm việc các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành
cho người nước ngoài, casino; thực hiện nghiêm, quản lý chặt chẽ
công tác cấp giấy chứng nh n đủ điều kiện về an ninh, tr t tự đối với
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến người nước
ngoài tại Việt Nam.

Công việc cũng được Bộ quan tâm là chấn chỉnh việc định kỳ rà soát,
thống kê, l p danh sách, nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa
bàn. Thông qua quản l n gười nước ngoài để nắm tin tức, tình hình
liên quan đến an ninh, tr t tự, kịp thời phát hiện những trường hợp có
biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp lu t Việt Nam
và xử l nghiêm theo quy định của pháp lu t.
Nguyên Vũ
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Nhiều người Việt Nam lo Trung Quốc 'thôn tính' đất ven
biển

Một khu vực gần sân bay Nước Mặn của Đà Nẵng

Bộ Quốc phòng Việt Nam nói các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố
sẽ rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là
dự án liên quan đến người Trung Quốc tại khu vực biên giới, biển, đảo
có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.
Đây là tiết lộ trong trả lời của Bộ Quốc phòng với cử tri Hải Phòng,
liên quan lo ngại người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng và một số nơi
khác.
Phản hồi lại quan ngại của cử tri Hải Phòng về tình trạng thu mua đất
đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc
phòng Việt Nam cho biết hầu hết các lô đất do các cá nhân, doanh
nghiệp Trung Quốc sở hữu ở Đà Nẵng đều ở vị trí các đường lớn, ven

biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có
khu vực phòng thủ.

nghĩa quan trọng trong

Du khách Trung Quốc ở Nha Trang, 2017 Bản quyền hình ảnh Getty Images

Báo Thanh Niên mô tả đây là "lần đầu tiên" Bộ Quốc phòng trả lời cử
tri với các thông tin rất cụ thể.
Thống kê khá chi tiết nói về những vụ việc theo đó người Trung Quốc
đầu tư cho người Việt "núp bóng" mua đất theo lô và việc doanh

nghiệp người Trung Quốc đang sở hữu, "núp bóng" sở hữu và thuê
của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Thống kê của Bộ Quốc phòng Việt Nam nói trong giai đoạn 20112015 ít nhất 8 người Việt (6 là người Việt gốc Hoa) đứng tên mua 84
lô đất với diện tích khoảng 20.000 m2, giá trị giao dịch khoảng trên
100 tỉ đồng và có 7 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc sở hữu một số
lô đất ven biển và thuê đất 50 n m.
'Thôn tính'
Để sở hữu các lô đất, người Trung Quốc được cho là đã nghiên cứu,
lợi dụng kẽ hở của Lu t Đầu tư n m 2014 việc góp vốn bằng đất để
liên doanh thành l p doanh nghiệp và công tác quản l n hà nước ở các
lĩnh vực đầu tư, đất đai.

Vị trí khu vực đất được những 'người nước ngoài giấu mặt' mua nằm gần đường Võ Nguyên
Giáp và sân bay Nước Mặn

Bộ Quốc phòng mô tả chiêu thức thâu tóm đất được thực hiện theo hai
hình thức, qua doanh nghiệp và cá nhân.

Thứ nhất, người Trung Quốc thành l p doanh nghiệp liên doanh với
Việt Nam (bên góp vốn chủ yếu bằng đất) và dần dần nắm đất thông
qua việc t ng vốn sở hữu khi giành quyền điều hành doanh nghiệp.
Thứ hai, người Trung Quốc đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam
(đa phần là người Việt gốc Hoa) để mua đất.

Phần trả lời cử tri trên trang Quốc hội cũng dẫn chiếu điều mà Bộ
Quốc phòng nói là có cơ sở về những quan ngại mà "cử tri và dư lu n
xã hội" nêu về việc chính quyền Thành phố Đà Nẵng từng cấp chứng
nh n quyền sử dụng "21 lô đất ven biển đứng tên người Trung Quốc".
Chưa rõ vì sao sau 6 tháng mới nêu lại vụ việc mà Thủ tướng Phúc hồi
tháng 10 n m 2019 từng yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng xử lý.
Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, 83% doanh nghiệp "có yếu tố" Trung
Quốc đang hoạt động tại khu vực biên giới biển (5.393,7 ha), và 17%
còn lại tại khu vực biên giới đất liền 943,7 ha, tổng cộng hơn 6.300 ha
đất biên giới.
Đáng chú t ổng số vốn đầu tư cho khu vực biên giới biển là 29,235 tỉ
USD so với 1,637 tỉ USD tại khu vực biên giới đất liền với địa bàn t p

trung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhất là Đà Nẵng, Quảng Ninh,
Hải Phòng, Bình Định, Hà Tĩnh, Bình Thu n ...
Phần trả lời câu hỏi cử tri nói Bộ Quốc phòng Việt Nam đề xuất "điều
chỉnh những bất c p của lu t Đầu tư, lu t Đất đai và cơ chế quản lý,
cấp phép các hoạt động đầu tư nhằm hạn chế sơ hở không để cá nhân,
doanh nghiệp Trung Quốc lợi dụng hoạt động và chú ý các hoạt động
lợi dụng vỏ bọc đầu tư, liên kết, núp bóng để hoạt động chống phá".
Trả lời chất vấn của một đại biểu quốc hội hồi tháng 6/2019 về thực
trạng người Việt đứng tên mua đất đai cho người Trung Quốc, những
vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và liệu Bộ Công an có thể giải
quyết dứt điểm chuyện này không, Bộ trưởng Tô Lâm khi đó nói Bộ
này coi đó là một mặt phát triển quan hệ, tạo điều kiện thu n lợi cho
người nước ngoài, cho nhà đầu tư trong môi trường kinh doanh tốt.
"Chúng tôi không coi đơn thuần chỉ là những vấn đề về quan hệ
thương mại, ở mức độ thế nào, t p trung thế nào hoặc đối với những
dự án nào, khu dân cư nào, theo phát triển, theo m t độ người nước
ngoài ở mức độ như thế nào để bảo đảm được vấn đề an ninh quốc gia
chúng tôi sẽ có tính toán, đề xuất, biện pháp để báo cáo với cơ quan
chức n n g phối hợp với các ngành, kể cả thương mại và xây dựng để
quản lý những vấn đề này," Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời
hôm 4/6/2019 tại Quốc hội.
bbc.com

18/05/2020
Bộ Quốc phòng: Người Trung Quốc sở hữu nhiều lô đất ven biển
ở Việt Nam
Dân trí

Bộ Quốc phòng khẳng định việc cử tri và dư lu n xã hội đáng ngại về
việc cơ quan chức n n g thành phố Đà Nẵng cấp chứng nh n quyền sử
dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở.
Cử tri lo ngại người Trung Quốc mua đất trọng yếu ở Việt Nam
Gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri TP. Hải Phòng bày tỏ
quan ngại về tình trạng người Trung Quốc nh p cảnh vào Việt Nam
đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về
quốc phòng, an ninh hiện nay.
Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết các doanh nghiệp có yếu
tố Trung Quốc, quá trình hoạt động cơ bản chấp hành đúng pháp lu t
Việt Nam.
Tuy nhiên theo cơ quan này, vẫn còn nổi lên một số vấn đề đáng chú
, như Một số doanh nghiệp đưa lao động người Trung Quốc sang
làm việc nh p cảnh dưới hình thức du lịch; sử dụng lao động Trung
Quốc không khai báo, đ n g k theo quy định, th m chí có doanh
nghiệp không có tư cách pháp nhân tuyển dụng lao động người nước
ngoài nhưng vẫn tuyển dụng (Bình Định, Đà Nẵng, Bình Thu n).

Những cá nhân, doanh nghiệp này đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và
thuê của UBND thành phố Đà Nẵng tại các vị trí: Dọc các khu đô thị
ven biển; ven tường rào sân bay Nước Mặn.
Ngoài ra còn có hiện tượng đầu tư “núp bóng” danh nghĩa doanh
nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, nuôi trồng, chế
biến, thu mua hải sản nhưng thực chất việc điều hành, quản lý do
người Trung Quốc đảm nhiệm (Khánh Hòa, Quảng Ninh).
Th m chí, có một số doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh, sản xuất
nhưng đã có hoạt động tội phạm công nghệ cao, sản xuất ma túy
(Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum); có doanh
nghiệp trốn thuế, gây ô nhi m môi trường (Hà Tĩnh, Hải Phòng).
Bộ Quốc phòng cũng cho biết, cơ quan chức n n g đã xử lý một số vụ
việc có yếu tố liên quan đến người Trung Quốc: 03 vụ/63 người không
khai báo tạm trú, 03 vụ/87 người không có giấy phép lao động, 01
vụ/285 công nhân Trung Quốc xô xát với công nhân Việt Nam, 01
vụ/03 trường hợp kết hôn trái phép, 04 vụ/310 lao động không chấp
hành quy định trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Trả lời về việc người Trung Quốc sở hữu đất có vị trí trọng yếu về
quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng cho biết từ n m 2011 đến 2015,
trên địa bàn khu vực biên giới biển Đà Nẵng có 134 lô, 01 thửa đất
liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc.
Những cá nhân, doanh nghiệp này đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và
thuê của UBND thành phố Đà Nẵng tại các vị trí: Dọc các khu đô thị
ven biển; ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Hoàng Sa, Võ
Nguyên Giáp, thuộc phường Khuê Mỹ, qu n Ngũ Hành Sơn; khu đô
thị các phường Phước Mỹ, Thọ Quang, qu n Sơn Trà.
Cụ thể, về cá nhân, có 2 trường hợp Ông Liang Zhipei (Lương Chí
Bồi), sinh n m 1975, quốc tịch Trung Quốc, từng là Kế toán trưởng,
nay là Trưởng bộ ph n giám sát công trình Công ty TNHH ĐT&PT
Silver Shores, trụ sở phường Khuê Mỹ, qu n Ngũ Hành Sơn; Ông
Chiu Cheng Tai (A Chiu), sinh n m 1959, quốc tịch Đài Loan, Phó
Giám đốc Công ty TNHH Pu Fong, trụ sở tại phường Thọ Quang,
qu n Sơn Trà.
Hai trường hợp trên, từ n m 2011 đến 2015 đã đầu tư tiền cho 08
người (trong đó 06 người Việt gốc Hoa) đứng tên mua 84 lô đất với
diện tích khoảng 20.000 m2, giá trị giao dịch khoảng trên 100 tỷ đồng.
Còn về doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết có 7 doanh nghiệp có
yếu tố Trung Quốc sở hữu một số lô đất ven biển và thuê đất 50 n m,
gồm Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng,
n m 2014 đã nh n quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất trên mặt đường
Hoàng Sa; Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ SiiverPark,
đứng tên mua 04 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn;
Công ty TNHH Silver Sea Triệu Nghiệp, đứng tên sử dụng 02 lô đất ở
dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn.
Công ty TNHH Thương mại Du lịch & Dịch vụ Hoàng Gia Trung, sử
dụng 13 lô đất mặt đường Võ Nguyên Giáp; Công ty TNHH MTV
Golden Wynn Đà Nẵng, sử dụng 01 lô đất ở mặt đường Hoàng Sa;

Công ty TNHH Thương mại - Du lịch và dịch vụ V.N. Holiday, doanh
nghiệp đã chuyển nhượng mua lại từ các cá nhân, doanh nghiệp Việt
Nam sở hữu 20 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn đã
được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng đất;
Công ty TNHH Silver Shores Hoàng Đạt, được UBND thành phố Đà
Nẵng cho thuê 200.000 m2 đất, thời gian thuê 50 n m (đến ngày
21/6/2056), đã được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng đất ngày
21/3/2017.
Cách nào để người Trung Quốc sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng?
Để sở hữu các lô đất ở thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng chỉ ra
rằng người Trung Quốc chủ yếu dựa theo hai hình thức:
Thứ nhất, thành l p doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam; ban đầu,
người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam (người Việt
Nam góp vốn chủ yếu bằng đất), doanh nghiệp sẽ do người Việt Nam
điều hành; sau một thời gian, bằng nhiều cách Trung Quốc t ng vốn
giành quyền điều hành doanh nghiệp; do tài sản góp vốn là đất nên
quyền sở hữu các lô đất rơi vào tay người Trung Quốc.
Thứ hai là đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam (chủ yếu người
Việt gốc Hoa) để mua đất, đã phát hiện một số trường hợp kinh tế khó
kh n nhưng đứng tên sở hữu nhiều lô đất như ông L Phước Cang 12
lô, ông Trác Ngọc Phúc 10 lô...
"Hầu hết các lô đất đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho
hoạt động kinh doanh và có nghĩa quan trọng trong khu vực phòng
thủ", Bộ Quốc phòng nh n định.
Do v y, Bộ Quốc phòng khẳng định việc cử tri và dư lu n xã hội
“đáng ngại” về việc cơ quan chức n ng thành phố Đà Nẵng cấp chứng
nh n quyền sử dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở.
Vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và
UBND thành phố Đà Nẵng xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức,

cá nhân xử lý theo pháp lu t. Tuy nhiên, để sở hữu các lô đất người
Trung Quốc đã nghiên cứu, lợi dụng kẽ hở của Lu t Đầu tư n m 2014
“việc góp vốn bằng đất để liên doanh thành l p doanh nghiệp” và
công tác quản l n hà nước ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai.
Bộ Quốc phòng cũng cho biết đã báo cáo và đề xuất Chính phủ chỉ
đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố rà soát đánh giá tổng thể
các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là dự án liên quan đến Trung
Quốc tại khu vực biên giới, biển, đảo có vị trí chiến lược về quốc
phòng, an ninh; kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất c p của Lu t
Đầu tư, Lu t Đất đai và cơ chế quản lý, cấp phép các hoạt động đầu tư
nhằm hạn chế sơ hở không để cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc lợi
dụng hoạt động.
Đồng thời chỉ đạo các đơn vị t n g cường công tác nắm tình hình, phối
hợp với Công an rà soát các hoạt động của người Trung Quốc ở địa
bàn đơn vị đảm nhiệm; chú ý các hoạt động lợi dụng vỏ bọc đầu tư,
liên kết, núp bóng để hoạt động chống phá. Kịp thời phát hiện báo cáo
Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ chỉ đạo xử l , ng n chặn.
Nguyễn Khánh

Tàu cá QNg 90819 TS bị đâm chìm, gần đó là tàu 44101 của Trung
Quốc - ẢNH: CẮT TỪ CLIP NGƯ DÂN CUNG CẤP

Tàu Trung Quốc uy hiếp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi
NGƯ DÂN CUNG CẤP

Công trình do Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa
thuộc chủ quyền của Việt Nam - Mai Thanh Hải

Tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam

Mai Thanh Hải

Cử tri quan ngại về tình trạng người Trung Quốc
‘lập xóm, lập phố’
Vũ Hân
18:58 - 11/05/2020 - Thanh Niên Online
Cử tri tỉnh Bình Dương cho rằng, hiện nay, tình trạng người nước
ngoài, nhất là người Trung Quốc, “l p xóm, l p phố” tại một vài địa
phương là rất đáng quan ngại.

Lao động Trung Quốc làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)
Ảnh Nguyên Dũng
Theo báo cáo t p hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội sau
kỳ họp thứ 8 của Ban Dân nguyện, cử tri tỉnh Bình Dương bày tỏ quan
ngại về việc người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc, “l p xóm,
l p phố” tại một số địa phương và đề nghị cần quản lý chặt chẽ tình
trạng người nước ngoài mua đất, sinh sống và làm việc tại Việt Nam,
nhất là tại các dự án do Trung Quốc trúng thầu.
Cử tri cũng đề nghị phải quản lý chặt chẽ du khách, người lao động
đến từ Trung Quốc, để đảm bảo chủ quyền quốc gia, an ninh khu vực.
Trả lời kiến nghị này, Bộ Công an cho biết, những n m gần đây, nước
ta có nhiều khu dự án kinh tế thu hút một lượng lớn người nước ngoài,
nhất là người Trung Quốc, nh p cảnh để xây dựng, làm việc. Tuy
nhiên, tại các khu dự án, chưa phát hiện tình hình phức tạp về an ninh,
tr t tự liên quan đến người nước ngoài.
Dù v y, để bảo đảm an ninh, tr t tự đối với các hoạt động của người
nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Công an đã và đang phối hợp

với các đơn vị chức n n g nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các v n
bản quy phạm pháp lu t liên quan đến người nước ngoài cư trú tại
Việt Nam, nhất là quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm trong
công an nhân dân.
Về công tác quản lý nh p cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của
người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an cũng cho biết, sẽ đề xuất
ban hành các v n bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành lu t Sửa
đổi, bổ sung một số điều của lu t Nh p cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội khóa 14
thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg
ngày 4.10.2019 của Thủ tướng về t n g cường công tác quản lý nhà
nước đối với người nước ngoài, phòng ngừa, ng n chặn việc người
nước ngoài nh p cảnh vào Việt Nam với mục đích hoạt động phạm
tội; Bộ Công an cho biết, đã t ng cường công tác nắm tình hình các cơ
sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú, các cơ sở có người nước ngoài
đang lao động, làm việc; các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có
thưởng dành cho người nước ngoài, casino; thực hiện nghiêm, quản lý
chặt chẽ công tác cấp Giấy chứng nh n đủ điều kiện về an ninh, tr t tự
đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến
người nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Công an cũng đã chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, thống kê, l p
danh sách, nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa bàn; thông qua
quản l n gười nước ngoài để nắm tin tức, tình hình liên quan đến an
ninh, tr t tự, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi
vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp lu t Việt Nam và xử lý nghiêm
theo quy định của pháp lu t.
Trước đó, n m 2019, giám sát chuyên đề về “việc thực hiện chính
sách, pháp lu t trong công tác quản l n gười nước ngoài tại Việt
Nam” từ n m 2013 đến nay, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng cho
biết, có tình trạng nhiều nhà thầu nước ngoài tuân thủ không đúng quy

định “sử dụng lao động trong nước đối với những vị trí công việc mà
lao động trong nước đáp ứng được, đặc biệt là lao động phổ thông; chỉ
được sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước không đáp
ứng yêu cầu”, do không có quy định xử phạt với nhà thầu sử dụng lao
động không đúng theo phương án trong hồ sơ mời thầu.
Hiện vẫn còn tình trạng người lao động nước ngoài vào Việt Nam với
danh nghĩa tham quan du lịch, nhưng ở lại làm việc.
Tại các địa phương có chung đường biên giới trên bộ với các nước,
tình hình lao động qua biên giới làm việc có tính chất, mức độ rất
phức tạp, nhưng chưa có các v n bản pháp lu t quy định để làm c n
cứ giải quyết các vấn đề này, theo đoàn giám sát.
Trước thực tế trên, đoàn giám sát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội
dung về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo bộ lu t Lao
động n m 2012, nghiên cứu xây dựng lu t về lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam, trong đó có quy định để quản l lao động nước
ngoài làm việc cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Cũng n m 2019, giám sát về việc sử dụng đất đai đô thị kể từ sau khi
lu t Đất đai 2013 có hiệu lực đến 2018, đoàn giám sát của Quốc hội
đã kiến nghị ban hành cơ chế, chính sách để quản lý chặt chẽ, nghiêm
cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nh n chuyển nhượng
quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài, bởi kết quả giám
sát cho thấy, có hiện tượng trên ở một số địa phương.

Đã đến lúc Việt Nam và ASEAN thách thức Bắc
Kinh ở Biển Đông
Trần Hoàng Cương
2020-05-14

Hình minh hoạ. Lính hải quân VN đi tuần ở Trường Sa Đông, quần
đảo Trường Sa
Reuters

Lý do Trung Quốc thành lập “khu” Tây Sa và “khu” Nam Sa”
Những hành động hung h ng, đơn p hương và cưỡng ép của Trung
Quốc đối với các nước láng giềng Đông Nam Á như Việt Nam,
Indonesia và Malaysia cũng như khu vực Đài Loan trong 5 tháng qua
mạnh chưa từng có. Rõ ràng, những h u quả kinh hoàng của COVID19 đối với toàn cầu không tác động gì đến chiến lược hiếu chiến của
Bắc Kinh.
Một số nhà quan sát cho rằng việc Trung Quốc ngày 18/4 l p hai
“khu” mới trực thuộc “thành phố Tam Sa”, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm
(Woody Island) trên quần đảo Hoàng Sa “chỉ mang tính biểu tượng”.
Tuy nhiên, bài viết mới đây của Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á
(AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược (CSIS) ngày 12/5 cho
rằng động thái này sẽ cải thiện việc quản lý hành chính và thúc đẩy
các chính sách mới của Trung Quốc về Biển Đông.

Bởi vì Trung Quốc gia t ng mở rộng sự hiện diện về mặt hành chính
trên Biển Đông một cách âm thầm, nên ẩn giấu phía sau là những h u
quả thực sự cho các quốc gia tranh chấp khác. Các “khu” mới sẽ cung
cấp các nguồn lực xây dựng và thực thi chính sách bổ sung cho “thành
phố Tam Sa”, giúp những người lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi các
chủ trương cụ thể.

Hình minh hoạ. Lính Trung Quốc đi tuần ở đảo Phú Lâm, quần đảo
Hoàng Sa Reuters

“Thành phố Tam Sa” và các tổ chức hành chính trực thuộc nằm trên
tuyến đầu trong mặt tr n biển Đông của Trung Quốc. Chính vì v y,
“thành phố” này chịu trách nhiệm hằng ngày đều phải thúc đẩy lợi ích
về lãnh thổ của Trung Quốc. Việc t ng cường quy mô hành chính cho
“Tam Sa” sẽ nâng cao vị trí tổng thể của Trung Quốc trên vùng biển
này.
Vì v y, các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông, đặc
biệt là Việt Nam, cần phải chú “ nhất cử nhất động” trong chính sách
bành trướng của Bắc Kinh.

Các âm mưu khác của Trung Quốc
Hành động của Trung Quốc và phản ứng từ các nước trong khu vực
cũng như từ các nước bên ngoài, trong đó có Mỹ và Australia, khiến
khu vực Biển Đông trở nên đặc biệt c n g thẳng.
Một số chuyên gia lo ngại rằng Trung Quốc có thể tìm cách lợi dụng
sự bất ổn toàn cầu và cố gắng chiếm đoạt tài nguyên ngoài khơi của
Việt Nam gần Bãi Tư Chính hoặc neo đ u một giàn khoan dầu hoặc
một cấu trúc trên Đá Ba Đầu (Đá Whitsun). Chính phủ Đài Loan còn
cảnh báo khả n n g Trung Quốc tuyên bố thiết l p Vùng nh n dạng
phòng không (ADIZ) ở một phần Biển Đông.
Trung Quốc muốn chia rẽ các quốc gia ASEAN như chia tách từng
chiếc đũa trong một bó đũa để có thể bẻ gãy từng chiếc một. Họ chỉ
muốn các cuộc đàm phán song phương thay vì đa phương để đẩy Mỹ
và phương Tây ra khỏi khu vực. Nếu Trung Quốc kiểm soát Biển
Đông, ASEAN sẽ phải đối mặt với quá trình Balkan hóa khi các quốc
gia trở thành chư hầu của Trung Quốc.
ASEAN phải làm gì?
Mặc dù ưu tiên hàng đầu của ASEAN là xử l đại dịch COVID-19,
nhưng 10 nước thành viên phải cảnh giác trước các hành động ngày
càng hung h ng c ủa Trung Quốc trên Biển Đông.
Tất cả các thành viên ASEAN phải hợp tác để thúc đẩy sự đoàn kết và
thống nhất nội khối. Việc Philippines lên án hành động của tàu Trung
Quốc đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam là một khởi đầu mới. Tất cả các
nước ASEAN phải cùng lên án mọi hành động gây hấn của Trung
Quốc.
Việt Nam và ASEAN, cùng với các đối tác khác có chung tầm nhìn về
an ninh và ổn định khu vực, nên xây dựng khả n n g r n đe dựa trên
sức mạnh của chính mình, hợp tác quốc tế và sẵn sàng chiến đấu.

Indonesia, nước đóng vai trò “thủ lĩnh” của ASEAN và không phải là
bên tranh chấp, nhưng vẫn là nạn nhân trong chiến lược bành trướng
của Trung Quốc thời gian gần đây. Indonesia đã bày tỏ quan ngại
nghiêm trọng và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.
Trong khi đó, một số nước có tranh chấp trên Biển Đông đã trở nên
táo bạo hơn trong việc theo đuổi yêu sách của mình. Ví dụ như trường
hợp Malaysia. Tháng 12/2019, nước này bất ngờ đệ trình yêu sách lên
Ủy ban về ranh giới thềm lục địa (CLCS) của LHQ để mở rộng thềm
lục địa ngoài 200 hải lý trên Biển Đông. Động thái này đã chọc gi n
Trung Quốc.
Đáng chú là n m 2009, Malaysia từng cùng Việt Nam đệ trình lên
CLCS kiến nghị mở rộng ranh giới trong vùng đặc quyền kinh tế
tương ứng của mỗi nước. Trong kiến nghị mới, những vùng biển
Malaysia đòi yêu sách chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam,
Philippines và Đài Loan tuyên bố chủ quyền và tất nhiên cũng nằm
trong “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đơn phương đưa ra.
Vào thời điểm Malaysia đệ trình kiến nghị n m 2019 lên CLCS, chính
phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Kiến nghị mới rõ ràng mang tính chính trị với mục đích thúc đẩy hình
ảnh của chính phủ Mahathir.
Tuy nhiên, điều này không cứu vãn được chính phủ Mahathir và tân
Thủ tướng Muhyiddin Yassin buộc phải xem xét lại yêu sách trong
kiến nghị n m 2019 – vốn đang đẩy Malaysia vào cuộc tranh chấp với
Việt Nam và Philippines, ngoài Trung Quốc.
Vì v y, các nước ASEAN nên tạm gác các tranh chấp riêng của mình
với nhau để xây dựng sự đồng thu n mới của ASEAN.
ASEAN phải ngồi vào “ghế lái” trong tất cả các sáng kiến an ninh khu
vực, lấy lu t pháp quốc tế như UNCLOS làm nền tảng.

Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với làm sóng phản ứng dữ dội
toàn cầu do khủng hoảng COVID-19. Suy thoái toàn cầu và sự cạnh
tranh Mỹ-Trung có thể làm suy yếu vị thế toàn cầu của Trung Quốc.
Thời gian tới, Trung Quốc sẽ chưa “hạ nhiệt” quyết tâm bành trướng
Biển Đông và có thể cố kéo dài các cuộc đàm phán COC trong vài
n m. Đoàn kết ASEAN là cách duy nhất để chống lại một Trung Quốc
quyết đoán trên Biển Đông.
Cơ hội và trách nhiệm của Việt Nam
N m 2020, Việt Nam đảm nh n vai trò là Chủ tịch ASEAN và là ủy
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trung Quốc
nh n thức được rằng càng gây sức ép với Việt Nam, Hà Nội sẽ càng
ngả hơn về phía Mỹ.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tin rằng nếu có thể đe dọa Việt Nam, họ
có thể thao túng cả ASEAN và buộc Mỹ đứng ngoài vấn đề Biển
Đông.

Hình minh họa.
Thủ tướng Nguy n Xuân Phúc phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến
của ASEAN ở Hà Nội hôm 14/4/2020 AFP

Việt Nam nên theo đuổi đổi mới thể chế quốc gia và khu vực, tránh xa
“ngã tư” th ức hệ, nơi mà quốc gia này phải lựa chọn giữa Mỹ và
Trung Quốc, để đạt được t n g trưởng kinh tế bền vững và khả n n g
ứng phó chiến lược mạnh hơn.
Khi Việt Nam cố gắng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trên nhiều
mặt tr n, đồng thời bảo vệ chủ quyền và lợi ích sống còn của mình ở
Biển Đông, Việt Nam cần đưa tranh chấp Biển Đông ra các di n đàn
của Liên hợp quốc hoặc có thể lựa chọn việc khởi kiện Trung Quốc ra
Toà án quốc tế.
Việt Nam cần thúc đẩy tiến trình đối thoại để tiến tới có một COC
ràng buộc về mặt pháp lý, dựa trên các quy tắc của Công ước LHQ về
Lu t Biển (UNCLOS) n m 1982, bảo đảm tự do hàng hải và tự do
hàng không trên Biển Đông.
Với tư cách là chủ tịch của ASEAN n m nay, Việt Nam cần hợp tác
chặt chẽ với Indonesia (lãnh đạo thực tế của ASEAN), hướng tới
mong muốn đoàn kết và đạt được l p trường chung ASEAN trong các
cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử (COC) với Trung Quốc.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

2020 : ASEAN CHINA COC – Code of Conduct
Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông - Đến hẹn lại chờ
Nguy n Thảo Như
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Hình chụp hôm 2/1/2017: máy bay J-15 của Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay
Liêu Ninh trong cuộc t p tr n ở Biển Đông - AFP

Hình minh hoạ.

Trong một hội thảo trực tuyến mới đây do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại
Philippines tổ chức, Tiến sĩ Nguy n Hùng Sơn - Viện trưởng Viện
biển Đông, Học Viện Ngoại Giao Việt Nam cho biết vì l do Đại dịch
COVID - 19, nên tiến trình đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN cho
việc tìm kiếm một Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (Viết tắt là
COC) đang bị ngưng trệ.

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, các quốc
gia t p trung nguồn lực đối phó đã tạo ra bối cảnh thu n lợi cho Bắc
Kinh thúc đẩy tham vọng của mình. Trong khi Trung Quốc tiếp tục
thể hiện sự hung h n g cho tham vọng độc chiếm Biển Đông, các nước
láng giềng ASEAN có nguy cơ mất cả các quyền chủ quyền lẫn chủ
quyền quốc gia. Hành vi hung h ng ở Biển Đông là một phần trong trò
chơi dài hơi nhằm kiểm soát tất cả những gì Trung Quốc tuyên bố chủ
quyền.
Nằm ở phía Nam của Biển Đông, với tầm quan trọng chiến lược cùng
ngư trường phong phú, quần đảo Trường Sa là “tài sản” mơ ước và trở
thành đối tượng tranh chấp của một số quốc gia trong khu vực. Xa hơn
về phía Bắc là quần đảo Hoàng Sa giàu tiềm n n g hải sản và trữ lượng
dầu khí lớn. Trong khi Việt Nam khẳng định chủ quyền thì Trung
Quốc ngang nhiên chiếm quyền sở hữu và quân sự hóa toàn bộ Hoàng
Sa và một phần của Trường Sa.
Các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, kiên trì phản
đối việc Trung Quốc “thuộc địa hóa” các quần đảo này suốt thời gian
dài. Tuy nhiên, dường như Trung Quốc cố tình phớt lờ trước làn sóng
phản đối từ các nước láng giềng, tiếp tục sử dụng các chiến thu t bắt
nạt khi gần đây ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông trong 4
tháng. Bất chấp Trung Quốc che giấu mục đích của động thái này với
l do “bảo vệ” nguồn cá, nhưng như quan điểm của Việt Nam và
Philippines, bản chất của hành vi này là cách Trung Quốc khẳng định
quyền lực và kiểm soát khu vực.
Ngư dân Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ quyết định của Trung Quốc.
Bắc Kinh đáp trả khi tuyên bố ngư dân Việt Nam không có quyền
đánh bắt cá ở Biển Đông – động thái cho thấy thái độ kiêu ngạo, hung
h n g của Trung Quốc. Ngư dân Việt Nam và Philippines kêu gọi
chính phủ hai nước chống lại Trung Quốc. Philippines hiện đang giữ
vai trò điều phối quan hệ Trung Quốc - ASEAN. Tuy nhiên, với thực
tế Philippines đang vay lượng vốn khổng lồ của Trung Quốc trong

khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, cho nên chính phủ
của Tổng thống Rodrigo Duterte th m chí không có bất kỳ một “lời xì
xào” về vấn đề này.
Cho đến nay, chỉ có Mỹ mạnh mẽ chỉ trích hành động của Trung Quốc
cũng như có hành động thực tế. Trung Quốc tham vọng thống trị cả về
kinh tế và lãnh thổ bằng phương thức lén lút, đe dọa và bắt nạt mà
không phải là chiến tranh. Bắc Kinh không sợ bất kỳ quốc gia nào,
ngay cả Mỹ. Ngay cả các nước phương Tây cũng phản ứng một cách
yếu ớt đối với tham vọng đế quốc của Trung Quốc, ai có thể cáo buộc
Bắc Kinh?
Tháng 8/2019, Anh, Đức và Pháp đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh
mẽ tham vọng thực dân của Trung Quốc trên biển và kêu gọi các nước
thành viên ASEAN và Trung Quốc t ng cường hợp tác. Cho đến nay,
Trung Quốc đã phớt lờ chỉ trích của nhóm này và tiếp tục cuộc chơi
tại Biển Đông theo cách của mình.

Hình minh hoạ.

AFP

Hình chụp hôm 5/5/2016: hạm đội Biển Nam Trung Quốc t p tr n ở Hoàng Sa

Trung Quốc “phớt lờ” chủ nghĩa thực dân mang tính phá hủy của
mình do nhiều quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường”
rơi vào tình cảnh mắc nợ về kinh tế. Chính nền kinh tế suy yếu đã
khiến các nước này phải im lặng. Các nước phương Tây bỏ qua việc
Trung Quốc chiếm đóng lâu dài ở Tây Tạng trong nhiều th p kỷ qua

là một minh chứng cảnh báo thực tế những chính phủ này đã từ bỏ câu
chuyện chính trị của Trung Quốc.
Ở Đông Nam Á lục địa, ngày càng có nhiều người e sợ các hoạt động
của Trung Quốc trên sông Mekong. Trung Quốc đã xây 11 con đ p
dọc theo con sông này và có kế hoạch xây thêm 8 con đ p khác, gây
cảm giác bất an về mức tưới tiêu và sản lượng lúa gạo tại các khu vực
canh tác màu mỡ ở hạ nguồn các con đ p.
Xa hơn nữa, hoạt động t ng cường của Hải quân Trung Quốc gần Đài
Loan và việc Trung Quốc vây bắt các nhà hoạt động dân chủ Hong
Kong gần đây đang làm dấy lên sự lo ngại trên khắp Đông Nam Á
rằng Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch để phô trương sức mạnh
trong khi các nước còn lại trên thế giới dồn hết tâm trí vào vấn đề
trong nước. Khi những nh n thức này dần định hình, các nước Đông
Nam Á sẽ tìm cách gia t ng phí tổn cho sự bành trướng của Trung
Quốc, trong đó có việc cố gắng thúc đẩy hơn nữa sự can dự của Mỹ
trong khu vực cả về kinh tế lẫn quân sự.
Trung Quốc đã bắt đầu một giai đoạn mới của chiến dịch xâm lược
nhằm kiểm soát Biển Đông. Mục tiêu của cường quốc kinh tế số hai
thế giới lần này chính là ng n cản và gây áp lực lên các cuộc đàm
phán về COC đang di n ra giữa Trung Quốc với 10 quốc gia ASEAN.
Kết quả của các cuộc đàm phán này có n ghĩa quan trọng đối với an
ninh quốc tế tại khu vực Biển Đông trong nhiều th p kỷ tới. Bắc Kinh
mưu toan nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát vùng biển chiến lược
này để giành được lợi thế trước ASEAN, tạo đòn trong các cuộc đàm
phán quan trọng.
Trung Quốc đã để lộ rõ bản chất cốt lõi mưu toan này Khẳng định
“đường 9 đoạn” trong tưởng tượng và việc xây dựng các cấu trúc đảo
nhân tạo. Chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế chi phối hành xử ở Biển
Đông đang bị đe dọa. Nếu Washington chủ động tác động đến nội
dung cuối cùng của COC, động thái này có thể giúp đưa đến một thỏa
thu n được ủng hộ.

Một trong những điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán là phạm vi
địa lý của COC. Dự thảo COC hiện tại không đề c p đến phạm vi mà
nó sẽ áp dụng. V n bản này chỉ tuyên bố rằng COC không phải là một
công cụ để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và các bên không được can
thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Bằng cách thiết l p sự kiểm soát về hành chính và pháp l đ ối với hầu
hết Biển Đông, Bắc Kinh có thể tham gia các cuộc đàm phán với tư
thế chủ động và có quyền lực trên thực địa. Đảng Cộng sản Trung
Quốc có thể tuyên bố vùng biển, các thực thể và các đảo do nước này
quản lý nằm dưới sự kiểm soát chỉ của nước này và không có tranh
chấp. Điều này giảm thiểu phạm vi áp dụng của COC và cho phép Bắc
Kinh điều chỉnh bản quy tắc này trước khi được hoàn tất.
Quan điểm chính thức của Washington là muốn có bản COC có ý
nghĩa và hiệu quả, có thể bảo vệ quyền của các bên thứ ba và hoàn
toàn phù hợp với lu t pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc
về Lu t Biển (UNCLOS) n m 1982.
Việc Mỹ nhấn mạnh l p trường trong các cuộc họp chính thức với giới
lãnh đạo ASEAN và khuyến khích các đối tác xem xét cẩn th n ngôn
ngữ của COC thể hiện sự ủng hộ của Washington về một bản quy tắc
ủng hộ lợi ích quốc gia của Mỹ tại Biển Đông. Việc Mỹ coi trọng vấn
đề này về mặt ngoại giao cũng gián tiếp tiếp thêm sức mạnh cho các
nước ASEAN trước sự chèn ép từ Bắc Kinh trong dự thảo đàm phán.
Cho đến nay, nhiều quốc gia ASEAN đã tỏ ý tôn trọng và viện dẫn
Phán quyết n m 2016 của Toà trọng tài trong Vụ Philippines kiện
Trung Quốc. Trong số đó có Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt
Nam. Đặc biệt trong Công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc của
Philippines cũng viện dẫn Phán quyết này. Điều này cho thấy những
triển vọng trong việc có thể đưa nội dung Phán quyết 2016 vào trong
Dự thảo COC.

Một số báo chí nước ngoài cho biết, Việt Nam đang xem xét đệ trình
yêu cầu làm rõ các quyền của mình theo Phụ lục VII của UNCLOS
tương tự như vụ kiện của Philippines n m 2013 đối với Trung Quốc.

Các v n bản đàm phán cho thấy COC đảm bảo nguyên tắc tôn trọng
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia theo lu t pháp quốc
tế. Điều này khẳng định tầm quan trọng của động thái pháp lý từ Hà
Nội. Chính vì v y, Washington cần hỗ trợ về mặt pháp lý cho Hà Nội
trong vấn đề này.

Nếu Washington ủng hộ Hà Nội, điều này có thể ảnh hưởng đến các
điều khoản của thỏa thu n COC. Washington nên hỗ trợ khía cạnh
chuyên môn về pháp l cũ ng như tìm kiếm trong kho lưu trữ của mình
các tài liệu có thể giúp củng cố cơ sở pháp lý của Hà Nội.

Ngoài ra, Washington cần t ng cường thể hiện và thực thi các cam kết
đối với khu vực. Những động thái này sẽ đẩy mạnh quyết tâm ASEAN
đấu tranh với sự chèn ép của Trung Quốc trong đàm phán COC.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
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2020 : Bộ Quốc phòng cảnh báo cá nhân, doanh
nghiệp Trung Quốc sở hữu đất trọng yếu quốc gia
18/05/2020
Theo Bộ Quốc phòng, hầu hết các lô đất do các cá nhân, doanh nghiệp
Trung Quốc sở hữu đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho
hoạt động kinh doanh và có nghĩa quan trọng trong khu vực phòng
thủ.

Dọc tường rào khu vực sân bay Nước Mặn (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng) có nhiều lô đất người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng
nh n quyền sử dụng đất
Do đó, Bộ Quốc phòng đã đề nghị phải rà soát lại các dự án ở biên
giới, đặc biệt liên quan đến Doanh nghiệp Trung Quốc, để tránh bị lợi
dụng. Các nội dung này được nêu trong báo cáo tổng hợp trả lời kiến
nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 8 vừa được Ban Dân nguyện của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố.
134 lô, 1 thửa đất tại Đà Nẵng liên quan yếu tố Trung Quốc
Gửi kiến nghị đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 8, cử tri TP.Hải Phòng
cho rằng “tình trạng người Trung Quốc nh p cảnh vào VN đầu tư,
kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc
phòng, an ninh hiện nay là rất đáng ngại”; đề nghị Chính phủ có giải
pháp khắc phục.
Rà soát các dự án tại khu vực biên giới
Bộ Quốc phòng đã báo cáo và đề xuất Chính phủ 2 việc.

Thứ nhất, chỉ đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh, TP rà soát đánh giá tổng
thể các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là dự án liên quan đến
Trung Quốc tại khu vực biên giới, biển, đảo có vị trí chiến lược về
quốc phòng, an ninh; kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất c p của
lu t Đầu tư, lu t Đất đai và cơ chế quản lý, cấp phép các hoạt động
đầu tư nhằm hạn chế sơ hở không để cá nhân, Doanh nghiệp Trung
Quốc lợi dụng hoạt động.
Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị t n g cường công tác nắm tình hình, phối
hợp với công an rà soát các hoạt động của người Trung Quốc ở địa
bàn đơn vị đảm nhiệm; chú ý các hoạt động lợi dụng vỏ bọc đầu tư,
liên kết, núp bóng để hoạt động chống phá; kịp thời phát hiện báo cáo
Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ chỉ đạo xử l , ng n chặn.
Trả lời kiến nghị cử tri về vấn đề trên, Bộ Quốc phòng cho biết, từ
n m 2011 – 2015, trên địa bàn khu vực biên giới biển TP.Đà Nẵng có
134 lô, 1 thửa đất liên quan đến cá nhân, Doanh nghiệp người Trung
Quốc đang sở hữu, “núp bóng” sở hữu và thuê của UBND TP.Đà
Nẵng. Các lô đất này nằm tại các vị trí dọc các khu đô thị ven biển;
ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp
(thuộc P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn); khu đô thị các phường Phước
Mỹ, Thọ Quang (Q.Sơn Trà).
Về cá nhân, có 2 trường hợp là ông Liang Zhipei (Lương Chí Bồi, 45
tuổi), quốc tịch Trung Quốc, từng là kế toán trưởng, nay là Trưởng bộ
ph n giám sát công trình Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver
Shores (trụ sở P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) và ông Chiu Cheng Tai
(A Chiu, 61 tuổi), quốc tịch Đài Loan, Phó giám đốc Công ty TNHH
Pu Fong (trụ sở tại P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), đã đầu tư cho người VN
“núp bóng” mua đất.
Từ n m 2011 – 2015, 2 trường hợp trên đã đầu tư tiền cho 8 người
(trong đó 6 người Việt gốc Hoa) đứng tên mua 84 lô đất với diện tích
khoảng 20.000 m2, giá trị giao dịch khoảng trên 100 tỉ đồng.

Dọc tường rào khu vực sân bay Nước Mặn (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà
Nẵng) có nhiều lô đất người Trung Quốc đứng tên trên giấy chứng
nh n quyền sử dụng đất
Bổ sung quy định chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp nếu
phương hại đến an ninh, quốc phòng
Trả lời kiến nghị của cử tri Bến Tre về thu hút đầu tư có chọn lọc để
giữ đất cho an ninh – quốc phòng, Bộ KH-ĐT cho biết sẽ đề xuất bổ
sung quy định “nhà đầu tư không được đ n g k , chấp thu n hoặc bị
đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động
này gây phương hại đến an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử, v n hóa,
đạo đức, sức khỏe của cộng đồng và môi trường” vào dự thảo lu t Đầu
tư sửa đổi.
Lu t Đầu tư (sửa đổi) cũng được đề xuất sửa theo hướng “nhà đầu tư
nước ngoài thực hiện thủ tục đ n g k góp vốn, mua cổ phần, phần vốn
góp vào tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu nhà
đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức
kinh tế có giấy chứng nh n quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường,
thị trấn biên giới, ven biển hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến an

ninh, quốc phòng”. Đề xuất bổ sung quy định về việc “dự án của nhà
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện
tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển và khu vực khác có
ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh phải được chấp thu n chủ trương
đầu tư sau khi có kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại
giao và các bộ ngành liên quan”.
Về Doanh nghiệp, có 7 Doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc sở hữu
một số lô đất ven biển và thuê đất 50 n m. Cụ thể, Công ty TNHH
thương mại và dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng, n m 2014 đã nh n
quyền sử dụng đối với 10 lô đất trên mặt đường Hoàng Sa. Công ty
TNHH thương mại du lịch và dịch vụ SilverPark, đứng tên mua 4 lô
đất ở dải đất ven tường rào sân bay Nước Mặn. Công ty TNHH Silver
Sea Triệu Nghiệp đứng tên sử dụng 2 lô đất ở dải đất ven tường rào
sân bay Nước Mặn. Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ
Hoàng Gia Trung sử dụng 13 lô đất mặt đường Võ Nguyên Giáp.
Công ty TNHH MTV Golden Wynn Đà Nẵng sử dụng 1 lô đất ở mặt
đường Hoàng Sa. Công ty TNHH thương mại – du lịch và dịch vụ
V.N. Holiday (Doanh nghiệp này đã chuyển nhượng, mua lại từ các cá
nhân, Doanh nghiệp Việt Nam) sở hữu 20 lô đất ở dải đất ven tường
rào sân bay Nước Mặn đã được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng
đất. Công ty TNHH Silver Shores Hoàng Đạt, được UBND TP.Đà
Nẵng cho thuê 200.000 m2 đất, thời gian thuê 50 n m (đến ngày
21.6.2056), đã được cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng đất ngày
21.3.2017.
Dư luận cảm thấy “đáng ngại” là có cơ sở
Theo Bộ Quốc phòng, để sở hữu các lô đất ở TP.Đà Nẵng, người
Trung Quốc chủ yếu dựa theo 2 hình thức. Thứ nhất, là thành l p
Doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam. Ban đầu, người Trung Quốc
góp vốn thấp hơn người Việt Nam (người Việt Nam góp vốn chủ yếu
bằng đất), Doanh nghiệp sẽ do người Việt Nam điều hành. Sau một
thời gian, bằng nhiều cách, người Trung Quốc t ng vốn, giành quyền

điều hành Doanh nghiệp. Do tài sản góp vốn là đất, nên quyền sở hữu
các lô đất rơi vào tay người Trung Quốc.
Thứ hai, là người Trung Quốc đầu tư tiền cho cá nhân người Việt
Nam (chủ yếu người Việt gốc Hoa) để mua đất. Cơ quan chức n n g đã
phát hiện một số trường hợp cá nhân có kinh tế khó kh n, nhưng đứng
tên sở hữu nhiều lô đất, như ông L Phước Cang 12 lô, ông Trác Ngọc
Phúc 10 lô… Hầu hết các lô đất đều ở vị trí các đường lớn, ven biển,
đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có n ghĩa quan trọng trong khu
vực phòng thủ. Bộ Quốc phòng cho rằng cử tri và dư lu n xã hội thấy
“đáng ngại” về việc cơ quan chức n ng TP.Đà Nẵng cấp chứng nh n
quyền sử dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở.
Vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và
UBND TP.Đà Nẵng xác minh làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
xử lý theo pháp lu t. Tuy nhiên, để sở hữu các lô đất, người Trung
Quốc đã nghiên cứu, lợi dụng kẽ hở của lu t Đầu tư n m 2014 “việc
góp vốn bằng đất để liên doanh thành l p Doanh nghiệp” và công tác
quản l n hà nước ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai.
Sẵn sàng cho các tình huống phức tạp trên biển
Liên quan đến nhóm vấn đề về Biển Đông – vấn đề được đông đảo cử
tri các địa phương gửi kiến nghị nhiều nhất, Bộ Quốc phòng cho biết
tình hình Biển Đông thời gian gần đây di n biến phức tạp. Trung
Quốc không từ bỏ tham vọng “độc chiếm Biển Đông” bất chấp dư
lu n và lu t pháp quốc tế, ngày càng củng cố sự hiện diện, khả n n g
kiểm soát trên thực địa. Điều này đưa đến những thách thức mới đối
với quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
Trước tình hình trên, các lực lượng chức n n g của Bộ Quốc phòng đã
quán triệt và duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; bố trí các
tàu trực, tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm sẵn sàng xử
lý khi có tình huống xảy ra, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững
chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bộ Quốc phòng đã t n g cường

lực lượng tàu trực tại các vùng biển trọng điểm, sẵn sàng các phương
án xử trí không để bị bất ngờ, xử lý tốt các tình huống di n ra trên
biển. Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, cần tích cực chuẩn bị, thu th p
tài liệu, chuẩn bị sẵn hồ sơ đấu tranh pháp l đ ưa ra quốc tế vào thời
điểm phù hợp.

149 Doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động tại khu
vực biên giới 22 tỉnh

Liên quan đến tình hình các Doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại
Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết tính đến ngày 30.11.2019, có 149
Doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc (92 Doanh nghiệp 100% vốn
Trung Quốc, 57 Doanh nghiệp vốn liên doanh) đang hoạt động ở khu
vực biên giới của 22/44 tỉnh, thành; trong đó, khu vực biên giới đất
liền 24 Doanh nghiệp, khu vực biên giới biển 125 Doanh nghiệp.
Địa bàn t p trung nhiều Doanh nghiệp Trung Quốc nhất là Đà Nẵng
22, Quảng Ninh 17, Hải Phòng 16, Bình Định 9, Hà Tĩnh 5, Bình
Thu n 5… Các Doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc ở khu vực biên
giới đều hình thành từ tháng 12.2018 trở về trước (n m 2019 không có
Doanh nghiệp mới nào); trước khi cấp phép, đầu tư đã được các cơ
quan chức n n g thẩm định, phê duyệt.
Dù các Doanh nghiệp này đều cơ bản chấp hành pháp lu t Việt Nam
trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng cho biết
“còn nổi lên một số vấn đề đáng chú ”, như một số Doanh nghiệp
đưa lao động người Trung Quốc sang nh p cảnh dưới hình thức du
lịch; sử dụng lao động Trung Quốc không khai báo, th m chí có
Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân tuyển dụng lao động người
nước ngoài nhưng vẫn tuyển dụng (tại địa bàn Bình Định, Đà Nẵng,
Bình Thu n). Có tình trạng Doanh nghiệp đầu tư “núp bóng” danh
nghĩa Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch,

nuôi trồng, chế biến, thu mua hải sản nhưng thực chất việc điều hành,
quản l d o người Trung Quốc đảm nhiệm (tại Khánh Hòa, Quảng
Ninh).
Một số Doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh, sản xuất nhưng đã có
hoạt động tội phạm công nghệ cao, sản xuất ma túy (tại Quảng Ninh,
Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum). Có Doanh nghiệp trốn
thuế, gây ô nhi m môi trường (tại Hà Tĩnh, Hải Phòng).
Cơ quan chức n n g đã xử lý một số vụ việc có yếu tố liên quan đến
người Trung Quốc: 3 vụ/63 người không khai báo tạm trú, 3 vụ/87
người không có giấy phép lao động, 1 vụ/285 công nhân Trung Quốc
xô xát với công nhân Việt Nam, 1 vụ /3 trường hợp kết hôn trái phép,
4 vụ/310 lao động không chấp hành quy định trong quá trình làm việc
tại các Doanh nghiệp.
TN
(chinhtrivietnam.org/)

2016
Effondrement d’un pont de 1,625 Milliards de VND, sans béton
armé
S p mố cầu tiền tỷ: Thiết kế không sắt thép
- Hồ sơ thiết kế thể hiện phần mố cầu và trụ cầu của cầu Sông Oa bị
s p nửa mố cầu là không có sắt thép.
Chiều ngày 21/11, ông Bùi Thành Vinh – Tổng đội trưởng Tổng đội
Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam có báo cáo gửi Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My và UBND xã
Trà Tân về cầu Sông Oa nối hai xã Trà Sơn và Trà Tân của huyện Bắc
Trà My bị s p một nửa mố cầu gây nguy hiểm cho người dân địa
phương.

3 trụ cầu Sông Oa được thiết kế không có cốt thép.
Theo đó, cầu Sông Oa nằm trong tuyến đường giao thông nối giữa xã
Trà Tân và Trà Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007 và hoàn
thành đưa vào sử dụng tháng 10/2008 với tổng vốn đầu tư là 1,625 tỷ
đồng.
Theo hồ sơ thiết kế, cầu Sông Oa có 3 trụ và 2 mố đầu cầu, trụ và mố
cầu được thiết kế bê tông sỏi 1x2 M150, không cốt thép. Phần bản mặt
cầu kích thước rộng 4m, khẩu độ 9m, kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt
thép M300, đá 1x2. Còn hai đầu cầu gia cố taluy bằng bê tông sỏi 2x4
M150.

Hai mố cầu Sông Oa được thiết kế
không có cốt thép.
Ông Vinh cho biết, đơn vị thiết kế là Công ty cổ phần TVXD và công
nghệ Bách Khoa, Công ty cổ phần xây dựng Thanh niên xung phong
Quảng Nam thi công, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư quy hoạch và
thiết kế Quảng Nam giám sát và Công ty cổ phần ĐTXD và kiểm định
Sao Vàng là đơn vị kiểm định chất lượng.

Mố cầu Sông Oa và đường dẫn
cầu phía bên xã Trà Tân bị sập
tang hoang.
Theo thiết kế, 3 trụ cầu Sông Oa có kích thức mỗi trụ cao 5,5m, độ
dày 90 cm, bề ngang 4m là một khối bê tông sỏi đặc, trong đó âm dưới
đáy 1m.

“Ngày 31/11/2016 sau những ngày mưa lớn kéo dài, lượng nước lớn
đã gây phá hỏng phần mố và đường dẫn cầu phía bên xã Trà Tân.
Phần mố cầu và đường dẫn bị sạt lở được thiết kế là bê tông sỏi 2x4,
M150 không có cốt thép. Phần taluy bị gãy đổ xuống sông cũng được
thiết kế là bê tông sỏi 2x4 M150 không có cốt thép”, ông Vinh khẳng
định.

Cầu Sông Oa bề mặt rộng 4m được thiết kế là bê tông
cốt thép.
Ông Vinh nói hiện cầu Sông Oa đã bàn giao đưa vào sử dụng gần 10
n m cũng đã hết thời gian bảo hành nên hiện nay Tổng đội Thanh niên
xung phong Quảng Nam không có nguồn kinh phí nên cầu bị sạt lở do
thiên tai và Tổng đội đã làm việc với lãnh đạo xã Trà Tân và thống
nhất đề nghị UBND huyện Bắc Trà My hỗ trợ kinh phí để khắc phục.

Theo hồ sơ thiết kế thì đây là thanh sắt từ
phần bê tông mặt cầu kết dính xuống phần
mố cầu.
Biên bản nghiệm thu cầu Sông Oa vào ngày 27/10/2008 thể hiện cho
thấy chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan cho rằng chất lượng hạng
mục công trình xây dựng đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ
sơ thiết kế bổ sung, đảm bảo chất lượng đúng theo quy chuẩn, tiêu
chuẩn xây dựng. Vì v y hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu
công trình và đưa công trình vào sử dụng.

Phần taluy cầu Sông Oa cũng được thiết kế bê tông không có cốt
thép.

Trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt, ông Trần Ngọc Thanh –
Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông của Sở GT-VT Quảng Nam
cho biết cầu Sông Oa được thiết kế theo công trình giao thông nông
thôn, đây là cầu bản nhỏ và được thiết kế mố cầu và trụ cầu không có
cốt thép là đúng quy định được phê duyệt như trước đây.

Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Nam đã dừng hàng rào
chắn không cho người dân qua lại cầu để đảm bảo an toàn tính
mạng và tài sản.

Ông Thanh cho biết thêm, hồ sơ thiết kế cầu Sông Oa thể hiện rõ là
sau khi thi công xong hai mố đầu cầu và 3 trụ cầu ở giữa thì đơn vị thi
công phải gia cố lòng suối xung quanh hai mố cầu và 3 trụ cầu bằng
một khối bê tông có độ dày 20cm, chiều dài toàn khối bê tông gia cố
lòng suối 46m, bề rộng 26m.
Đây là khối bê tông hình chữ nh t kéo dài từ mố cầu bên đầu cầu này
qua mố đầu cầu bên kia. Chức n n g của khối bê tông này sẽ giúp giữ
chắc chắn hai mố cầu và 3 trụ cầu tránh gây xói lở xâm nh p vào mố
cầu và trụ cầu.

“Theo quy định, khi nghiệm thu công trình cầu Sông Oa bắt buộc phải
nghiệm thu khối bê tông phần gia cố lòng suối này nữa. Tuy nhiên sau
sự việc vừa rồi, Sở cùng các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra thực tế xem
khối bê tông phần gia cố lòng suối có bị ảnh hưởng gì không?”, ông
Anh nói.

Theo hồ sơ thiết kế cầu Sông Oa, hình chữ thể hiện là
khối bê tông gia cố lòng suối dài 46m, bề ngang 26m có
độ dày 20cm.

Ông Thanh cho rằng cầu Sông Oa được thiết kế xây dựng nơi có dòng
chảy ổn định, bề rộng dòng sông không lớn nên việc bất ngờ mưa làm
sạt lở taluy dẫn đến sụp hết nửa mố cầu cũng cần phải xem lại quá
trình thi công và công tác di tu bão trì nữa.

Hồng Sơn
baodatviet.vn
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82 Milliards de VND : Route en construction déjà fissurée
Đường 82 tỉ đồng sắp bàn giao bỗng nứt toác
Thứ Ba, ngày 7/1/2020
(PLO)- Công trình đường DT.837B đang trong quá trình thi công dang
dở đã xuất hiện vết nứt lớn cắt ngang mặt đường, hiện ngành chức
n n g tỉnh Long An đang làm rõ nguyên nhân.
Ngày 7-1, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An cho biết đường
DT.837B (đoạn qua xã Nhơn Hòa L p, huyện Tân Thạnh, Long An)
đang trong quá trình thi công thì bị sụp lún, nứt nghiêm trọng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 6-1, khi mặt đường DT.837B
đang thi công bỗng xuất hiện vết nứt lớn ngang đường. Trong đó, có
nhiều vết nứt lớn với chiều dài hơn 9 m, chiều rộng 0,2-0,3 m.

Vết nứt lớn bất ngờ xuất hiện tại đường đang thi công. Ảnh: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức n n g tỉnh Long An đã đến hiện
trường khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân và xác định trách nhiệm nhằm
có biện pháp xử lý.
Theo đó, đường DT.837B do Sở GTVT tỉnh Long An làm chủ đầu tư
với tổng vốn xây dựng hơn 82 tỉ đồng, được chia làm hai gói thầu 5A
và 5B. Trong đó, đoạn bị sụp lún thuộc gói thầu số 5B (Km 9+000 Km 16+ 136,75) do Công ty TNHH Xây dựng công trình và Thương
mại Hoàng Anh (TP.HCM) thi công.
Theo hợp đồng, gói thầu khởi công vào cuối tháng 4-2018, hoàn thành
vào cuối tháng12-2019, sau đó được gia hạn đến ngày 26-3-2020, giá
trị hợp đồng gần 33 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã
được thi công hoàn thành sỏi đỏ và cấp phối đá d m, láng nhựa được
5,5/7,1 km. Dự kiến bàn giao đưa vào hoạt động vào cuối tháng 32020.
Tuy nhiên, trong quá trình nhà thầu đang trong quá trình thi công thì
xảy ra sự việc trên.
ĐÔNG HÀ
plo.vn

2020 15/05/2020
Accident de construction, 10 morts : Compagnie étrangère
Vụ s p công trình 10 người tử vong ở Đồng Nai : Công ty AV
Healthcare là công ty nào?

Vụ s p công trình ở KCN Giang Điền (Đồng Nai) của Công ty AV Healthcare xảy ra vào chiều 14/5
khiến 10 người thiệt mạng gây rúng động dư lu n cả nước.

Theo thông tin c p nh t vào sáng nay, 15/5, vụ tai nạn lao động đặc
biệt nghiêm trọng này làm s p công trình đang xây dựng đến tầng 1 do
nhà thầu Công ty TNHH Hà Hải Nga thi công tại công trình xây dựng
nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 8, KCN Giang Điền,
huyện Trảng Bom) khiến 10 người chết và 17 người bị thương.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty AV Healthcare là doanh nghiệp Hàn
Quốc, địa chỉ tại lô Số 18, Đường Số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang
Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động từ ngày 1/11/2018, người
đại diện theo pháp lu t là ôn g Son Jun Bin, quốc tịch Hàn Quốc.
Công ty AV Healthcare hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải không
dệt, sản xuất b n g vệ sinh, tã giấy, kh n giấy ướt, các sản phẩm từ
giấy, sản xuất núm vú và bình sữa.
Quá trình xây dựng nhà máy, Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị
thi công, xây dựng là Công ty TNHH Hà Hải Nga do ông Hà Huy Hải
làm chủ sở hữu.

Được biết, Công ty TNHH Hà Hải Nga là doanh nghiệp tư nhân được
thành l p từ ng ày 6/12/2017, có địa chỉ tại 73/4X, tổ 3, khu phố 1A,
phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng công trình
đường sắt và đường bộ, ngoài ra công ty còn đ n g k hoạt động trong
lĩnh vực phá dỡ, san lấp mặt bằng.
Liên quan đến vụ s p tường công trình xây dựng tại KCN Giang Điền,
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, theo thông tin từ Người Lao Động,
Đại tá Nguy n V n Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Đại tá
Nguy n V n Ki m cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ
hình sự ông Hà Duy Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, cùng
2 nhân viên của công ty này. Đây là đơn vị nhà thầu thi công công
trình xây dựng Nhà máy Công ty AV Healthcare.
infonet.vietnamnet.vn/
CORRUPTION : Vente illégale de terrains, abus de pouvoir
Bán đất trái thẩm quyền

19/05/2020
Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền
Pháp lu t - Đức Duy -

(TN&MT) - Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam 4
tháng hai cán bộ xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân về hành vi lợi
dụng chức vụ để bán hơn 16.000 m² đất trái thẩm quyền.
Thông tin từ Công an huyện Thường Xuân cho biết, cơ quan này vừa
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê V n
Dương (SN 1967), Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương và Lê Minh
Thương (SN 1976), Cán bộ địa chính xã Xuân Dương giai đoạn 2007
- 2009 về hành vi lạm quyền khi thi hành công vụ.

Lê Xuân Dương (trái) và Lê Minh Thương bị bắt tạm giam 4 tháng vì
lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ảnh C.A Thanh Hóa
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn n m 2007-2009, Lê V n Dương, với
vai trò là Chủ tịch UBND xã Xuân Dương đã bàn bạc, thống nhất với
một số cán bộ xã bán trái thẩm quyền 16.101 m² đất lấy số tiền
674.215.600 đồng.
Sau hơn 10 n m mua đất, nhưng người dân không nh n được Giấy
chứng nh n quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Còn tiền bán đất thì
không được nộp vào Kho bạc Nhà nước để làm Giấy CNQSDĐ, chính
quyền xã đã tự ý chi tiêu, dẫn đến việc nhiều người dân trên địa bàn
xã Xuân Dương có đơn khiếu kiện t p thể gửi đến chính quyền các
cấp đòi cấp Giấy CNQSDĐ.
Chính quyền huyện Thường Xuân đã nhiều lần vào cuộc giải quyết và
đối thoại với người dân, nhưng đa số người dân không đồng tình. Các
hộ dân cho rằng họ đã nộp đủ tiền mua đất với chính quyền xã nên
không chấp nh n nộp thêm tiền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng
baotainguyenmoitruong.vn

STIMULUS CHECK & Tricherie
Malgré leurs luxueuses villas et autos
Faux pauvres : « Prêts à rendre l’aide financière de l’État »

19/05/2020 - Thanh Hóa
Hộ cận nghèo đi ôtô, ở biệt thự: 'Tự nguyện trả tiền?'
- Người dân phản ánh xã Yên Thọ có rất nhiều hộ gia đình nằm trong
danh sách hộ c n nghèo nhưng thực tế họ khá giả.
Xung quanh xôn xao vụ hộ c n nghèo đi ô tô, ở nhà tiền tỷ, ngày 18/5,
trao đổi với báo Đất Việt, ông Hồ Xuân Bình - Chủ tịch UBND xã
Yên Thọ (huyện Yên Định, Thanh Hóa) thừa nh n, việc đưa hộ gia
đình bà Lê Thị Thọ, hộ ông Lê Ngọc Lâm (cùng trú tại thôn Tu Mục
1) vào danh sách hộ c n nghèo là không phù hợp.

"Tuy nhiên, đợt nh n tiền vừa qua họ không nh n. Họ làm đơn tự
nguyện trả lại tiền chứ không nh n", ông Bình cho biết.

Theo ông Bình, cứ 3 tháng một lần xã phải thực hiện việc rà soát hộ
nghèo, hộ c n nghèo để đưa những hộ đã thoát nghèo ra khỏi danh
sách. Tuy nhiên, vì nhiều lý do gần 5 tháng nay, địa phương này chưa
thực hiện việc rà soát nên không phát hiện sự việc trên.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang, to đẹp trị giá cả tỉ đồng
của "hộ c n nghèo" Lê Thị Thọ (ngụ thôn Tu Mục 1, xã
Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khiến
nhiều người không khỏi choáng váng. Ảnh NLĐ
Nói về việc này, cùng ngày, đại diện lãnh đạo huyện Yên Định cho
biết, huyện đang giao cho các phòng liên quan l p đoàn kiểm tra cụ
thể sự việc và báo cáo kết quả với thường trực huyện ủy, UBND
huyện và thông tin trả lời báo chí.
Trước đó, người dân xã Yên Thọ phản ánh về việc trên địa bàn có
nhiều hộ gia đình c n nghèo nhưng toàn xây nhà cao tầng.
Điển hình như hộ gia đình bà Lê Thị Thọ và hộ gia đình ông Lê Ngọc
Lâm, cùng trú tại thôn Tu Mục 1; hộ gia đình ông Lê Tất Cúc, trú tại
thôn Tu Mục 2; Đoàn Đức Bình, trú tại thôn Tu Mục 1…
Theo tìm hiểu, hộ gia đình bà Lê Thị Thọ có 3 nhân khẩu, gồm bà Thọ
và hai người con. Gia đình bà Thọ đang sống tại một c n nhà được
xây dựng theo kiến trúc biệt thự tại địa phương. Ngôi nhà này được
xây dựng từ n m 2014 và có trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Một trường hợp khác là hộ gia đình ông Lê Ngọc Lâm. Hộ gia đình
này làm nghề buôn bán rau quả, hải sản… và đang ở trong c n nh à
khá bề thế, với đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, hộ gia đình ông Lâm còn có
xe tải trị giá hàng tr m triệu đồng dùng để v n chuyển hàng hóa. Và
còn 1 số trường hợp khác có gia cảnh khấm khá nhưng vẫn thuộc diện
hộ c n nghèo.

"Nhiều hộ gia đình là người thân của cán bộ xã, thôn rất giàu có, ở nhà
cao cửa rộng, biệt thự tiền tỷ, có ô tô tại xã Yên Thọ lại nằm trong
danh sách hộ c n nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước,
còn những hộ có điều kiện kinh tế khó kh n , nghèo thực sự lại không
được hỗ trợ. Việc này, khiến rất nhiều người dân địa phương bức xúc,
phản ứng", một người dân ở đây nói.
Ngoài huyện Yên Định, còn có xã Hải Ninh ở huyện Tĩnh Gia cũng
xảy ra tình trạng hộ khá giả “đi lạc” vào danh sách hộ c n nghèo.

Theo thông tin trên báo Zing.vn, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch
UBND xã Hải Ninh, cho biết toàn xã có 1.283 hộ c n nghèo. Tuy
nhiên, thực tế có một số hộ khá giả, không đúng đối tượng thụ hưởng
chính sách.

“Việc bình bầu hộ nghèo là do thôn bình xét. Khi họp thôn, dân tự
thống nhất với nhau, nhường suất cho các hộ gia đình có con đi học
đại học để được vay vốn chính sách, mi n giảm học phí. Tới đây xã sẽ
cho rà soát lại các đối tượng c n nghèo, đồng thời sẽ cho giảm nghèo
theo tháng, qu ”, vị chủ tịch xã lý giải.
Thùy Dung

CORRUPTION : Les faux pauvres du régime
25/10/2019
Cán bộ vẫn để bố mẹ là hộ nghèo: Tại tiền lương?
- Một chuyên gia cho rằng việc cán bộ vẫn xin cho bố mẹ là hộ
nghèo là biểu hiện của tham nhũng. Tuy nhiên, cũng có quan điểm
ngược lại.
Trước đó, ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài,
huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phản ánh chung thực trạng hiện nay có
hiện tượng con cái có điều kiện, có xe hơi, mua sắm không thiếu thứ
gì nhưng lại muốn tách khẩu cho bố mẹ để bố mẹ nằm trong danh sách
hộ nghèo. Th m chí có những cán bộ công chức cũng làm điều ấy với
bố mẹ.
Bày tỏ quan điểm trước hiện tượng trên, PGS.TS. Võ Kim Sơn,
nguyên Trưởng khoa Quản l n hà nước và nhân sự, Học viện Hành
chính Quốc gia cho biết: "Nhiều người thích được vào hộ nghèo để
được hưởng nhiều chế độ, chính sách của nhà nước.
Thời gian qua có nhiều trường hợp cán bộ lọt hộ nghèo, theo tôi
chuyện này giống như chuyện tham nhũng. Nhà nước có chế độ chính
sách nhân đạo cho những người có thu nh p thấp nhưng những người
có điều kiện vẫn dựa vào nhà nước. Tiền đó không phải của mình mà
lấy từ nhà nước là lợi dụng, là biểu hiện của tham nhũng".
Nhìn nh n ở một khía cạnh khác, Tiến sĩ Thang V n Ph úc, Nguyên
Thứ trưởng Bộ nội vụ - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt
Nam nói: "Chuyện cán bộ xin cho bố mẹ vào hộ nghèo có nhiều yếu
tố.
Chuyện tiền lương thực sự không đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công
chức là vấn đề tồn tại từ mấy chục n m nay. Theo mục tiêu đặt ra,
lương cán bộ công chức phải đủ nuôi mình, nuôi con và có tích lũy,

hơn nữa lương đó phải ở mức trung bình khá của lương khu vực sản
xuất kinh doanh.
Tuy nhiên mục tiêu đó còn xa lắm mới đạt được. Hiện nay cán bộ
công chức mới chỉ đảm bảo được 70% nhu cầu về tiền lương, nhu cầu
về đời sống, đó cũng là yếu tố dẫn tới nhiều hiện tượng tiêu cực, tham
nhung.
Tham nhũng đầu tiên là về thời gian, người ta nếu thấy cuộc sống
không đủ sẽ tranh thủ 1-2 giờ trước sau giờ làm để làm thêm hoặc kết
hợp công việc, th m chí làm thêm thứ 7 và chủ nh t để có cuộc sống
ổn định hơn. Hiện nay đang di n ra như v y.
Toàn bộ mục tiêu cải cách tiền lương vẫn còn là một khoảng cách so
với nhu cầu để đảm bảo đời sống giữ chân cán bộ công chức, người
làm việc trong khu vực công.
Chính vi v y nên để xảy ra chuyện những người tài có điều kiện
chuyển sang khu vục tư hoặc hoạt động khác, th m chí có người ra
khỏi khu vực nhà nước đến làm việc ở các doanh nghiệp. V y nên
việc thực hiện mục tiêu về chuyện tiền lương đặt ra không phải đơn
giản, đó là vấn đề cả nước b n kho n ".

Có hiện tượng cán bộ vẫn xin để bố mẹ là hộ
nghèo. Ảnh báo QN

Theo TS Phúc, chuyện cán bộ kết hợp để bố mẹ nh n hộ nghèo là vấn
đề bình thường. Nếu so sánh tiền lương, thu nh p, mức sống thì sẽ có
tình trạng như thế. Trong thực tế thì có người họ tự xoay xở, lo liệu để
có thu nh p cao hơn bù đắp vào tiền lương không đảm bảo, mi n làm
sao việc đó không vi phạm, phạm pháp.
Hơn nữa nhà nước có các cơ quan giám sát có thể kiểm tra cán bộ
công chức của mình có tham nhũng hay không, có tranh thủ làm việc
trong giờ và lạm dụng hay không?. Nhà nước có đủ cơ cấu, nhiệm vụ
để kiểm soát toàn bộ.
"Theo tôi việc lợi dụng cho bố mẹ vào hộ nghèo không phải vấn đề gì
lớn. Việc này có cơ sở địa phương họ tự đánh giá. Thực chất có nhiều
cán bộ có liêm xỉ, không lợi dụng theo ý xấu, vì v y không nên đánh
đồng tất những việc đó để đánh giá quá mức.
Nhìn cán bộ công chức mình so với công chức xung quanh ta thấy có
khoảng cách rất lớn. Nếu cán bộ công chức bị kêu lương bổng thế mà
lại có nhà lầu, xe hơi thì nên kiểm tra, kiểm soát lại để đánh giá xem
cán bộ nào thực, cán bộ nào hư" -TS Phúc nh n định.
Thanh Thanh

28/04/2020
Phó Bí thư gửi 2 con vào hộ nghèo: 'Có quyền lợi...'
- Ông Thức cho rằng, việc ông gửi 2 con vào hộ nghèo vì nghĩ sau
này các con đi học sẽ có chút quyền lợi.

Xung quanh xôn xao vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gửi 2 con vào hộ
nghèo, ngày 27/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trương Công Thức,
Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)
cho biết, việc này cơ quan chức n n g đang làm rõ.

Ông Thức cho biết, Trương Thanh Tùng (28 tuổi), Trương Thanh Lâm
(21 tuổi) là 2 con trai của ông. Gia đình ông gửi vào hộ khẩu nhà bà
Trương Thị Hằng (em con nhà c u ông Thức) là hộ nghèo của xã.

"Tôi nghĩ gửi con vào hộ nghèo sau này các con đi học có chút quyền
lợi. Tuy nhiên, việc gửi các con vào hộ nghèo như v y là sai", ông
Thức cho biết thêm.

Nói về việc này, cùng ngày, ông Bùi V n Đ ại, Phó Chủ tịch UBND
xã Cẩm Phú cho biết, n m 2011, ông Thức về xã nh n công tác và giữ
chức Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú.

Ngôi nhà khá đàng hoàng của vợ chồng ông Trương
Công Thức. Ảnh: Dân Việt
"Việc này thôn làm danh sách, không báo cáo lên xã thì chúng tôi
cũng không nắm được. Hiện tại trong 2 người con của anh Thức cũng
có người lấy vợ rồi nhưng vẫn ở chung với gia đình anh Thức. C n
nhà anh Thức đang ở được sửa sang lại khoảng 2-3 n m nay. Khuôn
viên rất rộng và đẹp", ông Đại cho biết.

Trước đó, theo phản ánh, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã
Cẩm Phú, ông Thức hợp thức hóa, gửi 2 con trai vào một hộ nghèo. Bị
người dân phát giác, ông Thức không những không bị xử l mà sau đó
còn được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã.
Theo thông tin trên báo Dân Việt, ông L.C.Đ (thôn Thái Long, xã
Cẩm Phú) nói “Không thể chấp nh n được một gia đình cán bộ, đảng
viên như ông Thức lại ghép con vào hộ nghèo để hưởng lợi chính sách
Nhà nước”.
"Ông Trương Công Thức gửi con vào hộ nghèo, sự việc rõ như ban
ngày, người dân nơi đây phản ứng nhưng không hiểu vì sao, vừa qua
ông Thức lại được giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú. Người
dân chúng tôi không phục", ông B.Đ.K (70 tuổi, thôn Hoàng Vĩnh,
nguyên lãnh đạo xã) có ý kiến.

Ông Trương Công Thức. Ảnh: Dân Việt
Nói về việc này, bà Trương Thị Lệ, cán bộ Ban chính sách xã hội
thuộc UBND xã Cẩm Phú xác nh n “Gia đình bà Trương Thị Hằng
thuộc diện hộ nghèo từ n m 2011.

Tới n m 2018, gia đình bà Hằng thoát nghèo. N m 2015, qua kiểm tra
trong sổ có tên Trương Thanh Tùng và Trương Thanh Lâm, cả hai là
con của anh Trương Công Thức nhưng nằm trong hộ khẩu nhà bà
Trương Thị Hằng”.
Ông Phạm V n Tiến - Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Thủy cho biết:
"Tôi đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy vào cuộc xác minh sự việc.
Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử l theo đúng quy định pháp lu t. Hiện
ông Trương Công Thức vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy
xã Cẩm Phú. Nếu kiểm tra thấy có sai phạm, huyện sẽ tiến hành bãi bỏ
chức vụ đối với ông Thức"
Mai Thùy
baodatviet.vn/
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Que dit le Ministère des Ressources naturelles et de
l’Environnement au sujet d’acquisitions chinoises de
terrains d’état classés « Sécurité - Défense » ?
Người Trung Quốc sở hữu đất quốc phòng: Bộ TNMT nói gì?
- Tổng cục Quản l đất đai (Bộ TNMT : Bộ Tài nguyên và Môi
trường) cho biết, theo quy định của pháp luật đất đai, cá nhân
người nước ngoài không phải là đối tượng sử dụng đất.
Đó là trả lời của Bộ TNMT sau khi Bộ Quốc phòng nêu nhiều lô đất
do các cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu.

Đất ven biển Mỹ Khê. Ảnh: Báo TNMT
C n cứ theo các quy định, Bộ TNMT đã có v n bản yêu cầu các địa
phương kiểm tra, xác minh từng trường hợp, xử l theo đúng quy định
của pháp lu t và công khai thông tin cho dư lu n, báo chí.
Dẫn cụ thể các nội dung quy định tại điều 5 lu t Đất đai n m 2013 (có
hiệu lực từ ngày 1/7/2014), Bộ TNMT nêu rõ cá nhân người nước
ngoài không phải là đối tượng sử dụng đất.
Tổng cục Quản l đ ất đai cũng khẳng định, pháp lu t về đất đai hiện
hành chưa có quy định về việc giao đất, cho thuê đất, công nh n
quyền sử dụng đất, việc nh n quyền sử dụng đất của cá nhân người
nước ngoài, nên không có việc chứng nh n quyền sử dụng đất cho cá
nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
Cũng theo Tổng cục Quản l đ ất đai, trong báo cáo Thủ tướng vào
cuối n m 2019, UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, tính đến thời điểm
tháng 10/2019, các cơ quan chức n n g của thành phố này không thực
hiện việc cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất cho bất kỳ cá nhân
nào là người nước ngoài được sở hữu đối với đất ở riêng lẻ trong quy
hoạch khu dân cư.

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh
nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh
nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nh p,
mua lại theo quy định của pháp lu t về đầu tư là người sử dụng đất
theo quy định của khoản 7, điều 5, lu t đất đai 2013.
Theo đó, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để
thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.
Trong trường hợp thực hiện dự án ở xã đảo, xã, phường, thị trấn biên
giới, ven biển thì chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất chuyển
mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thu n bằng v n bản của các
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hoặc được thuê đất, thuê
lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao, khu kinh tế.
Không được nh n chuyển quyền sử dụng đất mà chỉ được nh n
chuyển nhượng vốn (trong đó giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn
hóa) theo pháp lu t đầu tư.
Riêng trường hợp Công ty Liên doanh du lịch và giải trí quốc tế đặc
biệt Shilver Shores Hoàng Đạt và Công ty TNHH thương mại, du lịch
và dịch vụ V.N.HOLYDAY tại Thành phố Đà Nẵng, tháng 10/2019,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng với các Bộ, ngành
chức n n g có báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố
Đà Nẵng giải quyết theo quy định của pháp lu t.
2 doanh nghiệp đã chuyển nhượng hoàn toàn quyền sử dụng đất
Liên quan vấn đề này, ngày 19/5, ông Huỳnh Tấn Quang, Chánh V n
phòng Sở TNMT TP Đà Nẵng có thông cáo báo chí thông tin về người
Trung Quốc đầu tư nhiều lô đất vị trí trọng yếu ở Đà Nẵng.
Sở TNMT cho biết, có 3 doanh nghiệp có sở hữu các lô đất ven biển là
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng; Công ty
TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ Silver Park; Công ty TNHH

thương mại, du lịch và dịch vụ Hoàng Gia Trung. Tất cả đều là doanh
nghiệp 100% vốn trong nước.
Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ V.N.HOLYDAY hiện
đã thực hiện đ n g k thay đổi và trở thành doanh nghiệp 100% vốn
trong nước (đ n g k thay đổi lần thứ 16 vào ngày 5-3-2020).
Đối với các lô đất của Công ty TNHH MTV Golden Wynn Đà Nẵng
và Công ty TNHH Sliver Sea Triệu Nghiệp, nay đã chuyển nhượng
cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
Riêng đối với Công ty Liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt
Sliver Shores Hoàng Đạt được thành l p theo giấy phép đầu tư vào
n m 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở giấy phép đầu tư,
công ty này được thuê 20ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê
là 50 n m để đầu tư Khu du lịch và giải trí quốc tế (Casino).
“Như v y, đối với 7 doanh nghiệp nêu trên thì có 2 doanh nghiệp đã
chuyển nhượng hoàn toàn QSDĐ, 4 doanh nghiệp có 100% vốn trong
nước; Riêng đối với việc sử dụng đất của Công ty liên doanh Du lịch
và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt là doanh nghiệp
đầu tư trực tiếp nước ngoài, đất thuê với mục đích là sản xuất kinh
doanh với thời hạn 50 n m là đúng quy định pháp lu t”, thông cáo của
Sở TNMT nêu.
Hiện nay theo quy định của Lu t Đất đai, Sở TNMT TP Đà Nẵng
không thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cho phép nh n quyền
sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài.
Cũng theo Sở TNMT TP Đà Nẵng, để hạn chế tình trạng “núp bóng”
thuê hoặc sở hữu đất cần ra soát lại các lu t có liên quan để đảm bảo
tính thống nhất và chặt chẽ trong việc giải quyết các hoạt động đầu tư
có yếu tố nước ngoài. Trong công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý
hoạt động xây dựng cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng
đất… tuân thủ quy định pháp lu t liên quan. Đặc biệt, thực hiện lấy ý

kiến các Bộ, ngành đối với khu vực ven biển, khu vực cần đảm bảo an
ninh quốc phòng theo đúng quy định.
Lam Nguyễn
baodatviet.vn
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La ligne (en neuf traits, ligne en U ou) langue de bœuf sur
les documents au Viet Nam
(la démarcation indéfinie délimitant une portion de la mer de Chine
méridionale, sur laquelle la Chine affirme détenir une souveraineté territoriale)

Lãnh đạo công ty gửi tài liệu có "đường lưỡi bò" bị lập biên bản
TPHCM: (Dân trí)

Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam đã gửi tài liệu có kèm bản
đồ "đường lưỡi bò" phi pháp cho nhân viên. Cơ quan chức n n g đã l p
biên bản vi phạm hành chính và mức phạt có thể từ 25-35 triệu đồng.

Trưa 16/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguy n Đức Thọ - Chánh
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - cho biết Thanh tra
Sở đã làm việc với bà Lynette Moey Yu Lin vào chiều ngày 15/5 về
việc cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm về chủ quyền quốc gia.

Thanh tra Sở đã l p biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lynette Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam - về hành vi sử dụng thư
điện tử cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền
quốc gia Việt Nam
Bà Lynette Moey Yu Lin - Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam thừa nh n việc gửi tệp tin (dung lượng 19MB) về phòng, chống đại
dịch Covid-19 cho 9 người để biết về phương thức ứng phó dịch.
Trong đó, 1 trang có chứa hình ảnh bản đồ không thể hiện đúng chủ
quyền quốc gia Việt Nam.

"Thanh tra Sở đã l p biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lynette
theo điểm b khoản 7 điều 102 NĐ số 15/2020 về hành vi sử dụng thư
điện tử cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền
quốc gia Việt Nam", ông Thọ thông tin.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được ban hành trong thời
gian 7 ngày kể từ ngày l p biên bản vi phạm hành chính. Theo quy
định, vi phạm của Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam có thể bị
phạt từ 25-35 triệu đồng.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tài liệu Covid-19 - Lessons from
China được Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam (quốc tịch
Malaysia) gửi cho trưởng các bộ ph n tại Việt Nam qua email hồi cuối
tháng 4. Đây là tài liệu chia sẻ về bài học chống dịch thành công của
Trung Quốc.
Sau đó, tài liệu này được chia sẻ các nhân viên công ty. Khi phát hiện
bản đồ có hình "đường lưỡi bò" phi pháp trong file tài liệu, nhiều nhân
viên người Việt Nam đã phản đối. Họ không chấp nh n việc chia sẻ
tài liệu có hình ảnh vi phạm pháp lu t, chưa kể công ty đang hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam.
Sau đó, Công ty Bayer Việt Nam đã thu hồi tài liệu lưu hành nội bộ
trên để tránh việc chuyển tiếp thông tin.

Công ty TNHH Bayer Việt Nam thuộc T p đoàn Bayer, đã hoạt động
tại Việt Nam từ n m 1994 với 2 nhà máy sản xuất đặt tại Đồng Nai,
Bình Dương và 2 v n phòng tại Hà Nội, TPHCM. Công ty này hoạt
động trong lĩnh vực ch m sóc sức khỏe, dược phẩm và nông nghiệp.
Quốc Anh

Ce texte est dédié
à mes camarades de promotion,
aux Việt Kiều, comme moi,
à mes compatriotes
à nos sympathisants, amoureux du Viêt Nam…
qui partagent les mêmes inquiétudes sur l’avenir compromis du Viet
Nam.

Merci à Michel RENÉ, l’administrateur du site CFNT.

Give me back my beloved country
The one that once was free
Not in war, nor invaded by enemy.

Give it back too, the flag left behind as we flee
The one that once was free
Fly, fly now, high. And higher. For our sake… Ô Viêt Nam, my
beloved country !

