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Nguồn: Dân làm Báo 

Biểu tình lớn ở Ninh Thuận, dân chống trả lực lượng 

công an đàn áp 

 

CTV Danlambao - Chiều ngày 28/3/2014, hàng ngàn người dân Ninh Thuận tiếp tục kéo 

về trung tâm tỉnh để biểu tình, vây kín Quốc lộ 1 (đoạn vòng xoay ngã 5 Phủ Hà, TP 

Phan Rang - Tháp Chàm). Người dân yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho 6 người dân 

bị CA bắt giam trước đó vì phản đối nhà máy khai thác titan gây ô nhiễm. 

 

Đáp lại, nhà cầm quyền Ninh Thuận liền huy động công an, cảnh sát cơ động giải tán 

cuộc biểu tình bằng vũ lực. Người dân lập tức chống trả bằng cách ném gạch đá, đồ vật 

về phía lực lượng công an. Một video clip được chia sẻ trên youtube cho thấy hình ảnh 

hàng trăm người dân Ninh Thuận đồng loạt đẩy lui cuộc đàn áp của lực lượng công an 

sắc phục và cảnh sát cơ động.  

 

Cuộc biểu tình đã khiến Quốc lộ 1, đoạn ngã 5 Phủ Hà ùn tắc giao thông kéo dài hàng 

chục km. Đến tối cùng ngày, phải khi người biểu tình rút về hết thì xe cộ mới có thể qua 

lại khu vực này. 

 

Nhà cầm quyền Ninh Thuận cho biết có 2 cán bộ công an đã bị thương và phải nhập viện 

sau khi bị người dân chống trả. 

 
Người dân Ninh Thuận xuống đường biểu tình phản đối CA bắt người hôm 28/3/2014 

 

Trước đó, vào hôm 20/3/2014, có 4 cán bộ công an xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận) cũng đã bị người dân tấn công gây thương tích sau khi nhà cầm quyền 

địa phương tiếp tục để cho Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Quang Thuận – Ninh 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-qvfiW2DOhxU/UzgGccTzjeI/AAAAAAAAqvw/hFunvr1SEvk/s1600/bt1.png
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Thuận khai thác titan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và gây ô nhiễm môi 

trường. 

 

6 người dân tham gia phản đối kế hoạch khai thác titan đã bị công an khởi tố, bắt tạm 

giam với cáo buộc 'chống người thi hành công vụ'. Trong đó, hai ông Đỗ Văn Đức và ông 

Dương Văn Phước bị bắt với lệnh tạm giam 3 tháng vì đã kêu gọi gọi người dân trong 

vùng ngăn cản kế hoạch khai thác titan. 

 

Mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền liên quan đến dự án khai thác titan tại huyện 

Ninh Thuận đã tồn tại từ rất lâu, đỉnh điểm là cuộc nổi dậy của nhân dân huyện Thuận 

Nam hôm 20/3/2014 khi giới chức địa phương thông báo tiếp tục cho phép công ty 

Quang Thuận khai thác titan. 

 

Sau nhiều cuộc biểu tình tại địa phương nhưng không có kết quả, người dân đã kéo về trụ 

sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận để gây áp lực và phản đối. Đến ngày 27/3/2014, 

nhà cầm quyền Ninh Thuận buộc phải ra quyết định chấm dứt việc khai thác titan, tuy 

nhiên 6 người dân đã bị CA bắt giam vì tham gia phản đối kế hoạch này. 

 

 

CTV Danlambao 
danlambaovn.blogspot.com 

Nguồn: Dân làm Báo 

Nghệ An: Hàng ngàn người dân ngăn cản giải tỏa hành lang 

Quốc lộ 1A 

 
Hàng ngàn người dân ngăn cản không cho lực lượng chức năng giải tỏa. 

 

V.Toàn (Tuổi Trẻ Online) - Sự ngăn cản gây náo động hơn 5 giờ, giao thông qua địa bàn 

bị hỗn loạn. 

 

Theo một số người dân, lý do họ ngăn cản xuất phát từ việc đền bù không công bằng. 

 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/600320/hang-ngan-nguoi-dan-ngan-can-giai-toa-hanh-lang-quoc-lo-1a.html
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Sáng nay, khi các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đến tổ chức các phương tiện máy 

móc để triển khai giải tỏa hành lang thì hàng nghìn người dân xã Quỳnh Văn đổ xô ra 

ngăn cản. 

 

Mặc dù các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu dùng nhiều biện pháp bảo vệ thi công, 

phân tích, động viên cho người dân hiểu về việc giải tỏa hành lang quốc lộ 1A nhưng 

người dân vẫn không đồng tình. Sự giằng co, xô đẩy gây náo loạn trên quốc lộ 1A khiến 

các cơ quan chức năng không thể thực hiện được nhiệm vụ. 

 

Hiện UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các cơ quan chức năng ổn định tình hình, bàn 

phương án mới để tiến hành giải tỏa vướng mắc đoạn đường này. 

 

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An có chiều dài 73,8km từ thị xã Hoàng Mai đến TP 

Vinh. Đến nay đã bàn giao mặt bằng được 59,8km. Một số điểm ở thị xã Hoàng Mai, 

Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc vẫn chưa thể tiến hành thi công. Trong khi đó, UBND 

tỉnh cam kết với Bộ GTVT và các nhà đầu tư đến 30-4-2014 sẽ giải tỏa toàn bộ hành lang 

tuyến quốc lộ này. 

 

V.Toàn (Tuổi Trẻ Online) 
 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/600320/hang-ngan-nguoi-dan-ngan-can-giai-toa-hanh-

lang-quoc-lo-1a.htm 

Nguồn : Dân làm Báo 

Người dân Vũng Áng, Hà Tĩnh biểu tình phản đối cưỡng chế 

đất đai 

 
J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA) - Bắt đầu từ 4h sáng cho đến giờ này (21h30, ngày 

29/3/2014), người dân đã đoàn kết đồng loạt biểu tình chống lại việc cưỡng chế và làm 

tắc nghẽn đường từ Quốc lộ 1A đi xuống Vũng Áng. Giao thông bi ngừng trệ các phương 

tiện giao thông không thể đi qua khu vực bà con đã căng biểu ngữ, dựng lều quyết tâm 

giữ đất. Mọi phương tiện giao thông, kể cả taxi đều không thể qua được để vào cảng. 

 

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/600320/hang-ngan-nguoi-dan-ngan-can-giai-toa-hanh-lang-quoc-lo-1a.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/600320/hang-ngan-nguoi-dan-ngan-can-giai-toa-hanh-lang-quoc-lo-1a.htm
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/600320/hang-ngan-nguoi-dan-ngan-can-giai-toa-hanh-lang-quoc-lo-1a.htm
http://3.bp.blogspot.com/-ehQlb4n0Kzg/Uze82Rk3zRI/AAAAAAAAFfI/ndsg0kXnP8c/s1600/bieutinh-vungang-Danlambao.jpg
http://www.rfavietnam.com/node/1996
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Theo thông tin mới nhận được từ Hà Tĩnh, nhà cầm quyền Hà Tĩnh có kế hoạch cưỡng 

chế 180 Kiốt của người dân ở Hải Phong, thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà 

Tĩnh. Tuy nhiên, theo người dân, việc cưỡng chế này trái với các quy định pháp luật và bị 

phản ứng dữ dội của người dân. Dù nhà cầm quyền đã chuẩn bị thuyết phục và vận động 

từ hai tuần qua, nhưng người dân đã không đồng thuận vì quy trình cưỡng chế đã vi phạm 

pháp luật hiện hành và quyền lợi của người dân bị coi nhẹ. Từ những uất ức khi nhà cầm 

quyền lại quen thói sử dụng bạo lực và sức mạnh, người dân đã phản ứng tập thể. 

 

Nhà cầm quyền đã tập trung các loại cán bộ, công an, cảnh sát cơ động và chuẩn bị đầy 

đủ cho một cuộc cưỡng chế như cứu thương, các bộ phận liên quan… Nhưng người dân 

đã nhất loạt phản ứng. 

 

Bắt đầu từ 4h sáng cho đến giờ này (21h30, ngày 29/3/2014), người dân đã đoàn kết đồng 

loạt biểu tình chống lại việc cưỡng chế và làm tắc nghẽn đường từ Quốc lộ 1A đi xuống 

Vũng Áng. Giao thông bi ngừng trệ các phương tiện giao thông không thể đi qua khu vực 

bà con đã căng biểu ngữ, dựng lều quyết tâm giữ đất. Mọi phương tiện giao thông, kể cả 

taxi đều không thể qua được để vào cảng. 

 

Theo người dân tại đây cho biết, lượng dân khoảng ba bốn ngàn người đã đồng loạt hỗ 

trợ nhau phản đối việc cưỡng chế này, họ đã đồng tâm nhất trí phản đối, kể cả những 

người không nằm trong diện bị cưỡng chế. Chính vì sự đoàn kết này mà người dân đã rất 

vững vàng chống trả lại việc cưỡng chế hôm nay. 

 

Người dân Kỳ Anh cũng cho biết tin rằng chiều nay 29/3/2014 , Chủ tịch UBND Huyện 

Kỳ Anh, ông Ông Nguyễn Văn Bổng đi xe đến khu vực hiện trường và đã có cảnh hỗn 

độn xảy ra làm ông Bổng cùng với hai Cảnh sát cơ động, một nhân viên điện lực bị 

thương chảy máu phải đi cấp cứu. (Chúng tôi đang tiếp tục kiểm chứng tin này). 

 

Nên nhớ rằng, ông Nguyễn Văn Bổng chính là người đã bật đèn xanh cho việc khai thác 

khoáng sản lậu và đã “được” UBND Tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định kỷ luật “nghiêm 

khắc phê bình UBND huyện Kỳ Anh vì đã buông lỏng quản lý nhà nước, thiếu trách 

nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý tình trạng khai thác 

khoáng sản trái phép trên địa bàn”. 

 

Riêng với người dân quê hương Kỳ Anh của ông thì cũng liên quan đến Chủ tịch UBND 

huyện Kỳ Anh, người ta còn nhớ: Ngày 20/1/2013 tại làng quê nghèo gần Đèo Ngang, 

chính quyền huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho nhiều xe cơ giới có hàng trăm cảnh sát hộ tống, 

đập phá 73 nhà dân theo lệnh của Chủ tịch UBND huyện mà ở đó không có dự án, nếu có 

chỉ là “dự án treo”. Chừng đó đủ để nói lên những hoạt động, những sự lộng quyền và 

chà đạp lên pháp luật của cán bộ công quyền nơi đây. 

 

Nhiều đoàn xe, người và luồng giao thông Bắc – Nam trên Quốc lộ 1A đi qua vùng này 

đã nhìn thấy khí thế của bà con người dân ở khu vực này.  

 

Một chi tiết cần nói nữa là vùng Kỳ Anh, nơi đây là vùng đất eo hẹp mà dãy Trường Sơn 

ra sát biển, tạo nên Đèo Ngang. Vũng Áng là khu vực nằm phía Bắc Đèo Ngang, là nơi 

http://tamnhin.net/XAHOI/29965/Chu-tich-huyen-Ky-Anh-Ha-Tinh-bat-den-xanh-cho-DN-khai-thac-dat-lau---.html#.Uzbg31fWhwg
http://www.tin247.com/ubnd_huyen_ky_anh_bi_phe_binh_vi_buong_long_quan_ly_khoang_san-1-22825879.html
http://conglyvahoabinh.org/chu-tich-ubnd-huyen-ky-anh-ha-tinh-quyet-dinh-cho-pha-hang-loat-nha-dan-nham-muc-dich-gi/2013/03/
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huyết mạch nối hai miền Nam – Bắc đất nước. Tại vị trí này, chỉ cần bị một lực lượng 

chiếm đóng, thì đất nước bị chia cắt làm đôi. 

 

Có lẽ vì vị trí đắc địa đó mà người Trung Quốc đã đổ tiền của vào để… thuê một diện 

tích rộng lớn cho dự án Formosa tại đây với thời gian có… 70 năm. 

 

Trở lại tình hình ở đây, một vùng đất rộng lớn đã bị đảo lộn cuộc sống, người dân bị đưa 

đi đến những vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi và đã nhiều người không thể tồn tại được 

những nơi nhà nước đưa họ đến. Lượng người bỏ quê đi ăn xin ngày càng tăng. Đặc biệt, 

lượng công nhân, người Trung Quốc đang tràn ngập khu vực này bằng nhiều hình thức. 

Ngày nay, ai đi qua đó nhìn các hàng quán, biển hiệu, sẽ không hiểu đây là vùng đất 

thuộc Trung Quốc hay Việt Nam qua các biển hiệu dọc đường. 

 

Cũng cần nói là người dân ở đây đã kiên cường đấu tranh bao nhiêu năm nay với nạn 

cướp đất, di dời phá vỡ đời sốngcủa họ. Nhiều vụ kiện với hơn 3500 hộ dân đã xảy ra, 

nhưng với nền pháp lý hiện tại, người dân đã phải thúc thủ. 

 

Cũng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, ở đây có Giáo xứ Đông Yên là nơi giáo dân nổi tiếng 

về việc kiên trì, đoàn kết đấu tranh cho cuộc sống của mình và tôn giáo của mình. Mấy 

chục năm qua, công cuộc đấu tranh của họ đã nhiều khi ngăn chặn được nhiều kế hoạch 

của nhà cầm quyền đối với họ và giáo hội. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, gần đây giáo dân ở 

đây một số đã phải chấp nhận đi tái định cư lên vùng đất Đèo Con, Hà Tĩnh mà chưa biết 

số phận của họ sẽ ra sao. 

 

Câu chuyện giữ đất hôm nay, lại tại một vùng mà hoàn toàn không có giáo dân thuộc xã 

Kỳ Lợi, đây là nét mới trong cuộc đấu tranh của người dân ở Kỳ Anh. Bởi trước đây, 

người ta thường chỉ có nghe tin và trông thấy giáo dân mới đoàn kết, giữ vững đất đai và 

nhà cửa, tài sản của mình hữu hiệu. Nhưng, thời thế đã thay đổi theo đúng nghĩa cha ông 

đã đúc kết “Con giun xéo lắm cũng quằn”. Những người không có tôn giáo ở đây đã biết 

đoaàn kết lại để đấu tranh cho quyền lợi của mình. 

 

Cho đến giờ này, 12h 15, những người dân vẫn kiên trì giữ đất tại đây và từ chiều đến 

nay, trước khí thế của người dân đoàn kết và phẫn uất, các lực lượng công quyền đã đang 

phải lui quân tìm kế. 

 

Chúng tôi sẽ cập nhật các tin tiếp theo khi có thông tin mới.  

 

Ngày 29/3/214  

 

J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA) 

 

 

Chuyển đến: Nguyễn Quang 

Ngày 1/3/4893 -  Giáp Ngọ (31/3/2014) 
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