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Cảnh báo tình hình bán Đất + Nước  ”GẤP “ 

( the huynh huyqgthe@yahoo.com) 

 

 

 

1. Cảng Quy Nhơn: Lại tiếp tục bán luôn cảng Quy Nhơn cho Tàu 

Cảng Quy Nhơn đã được bán cái rụp cho Tàu chỉ trong có 1-2 ngày, mà không có ai hay biết, 

mọi thông tin đều bị giấu hết, nên đừng có mơ tưởng là sẽ sáng tỏ. Vụ này là cấp bộ chánh trị 

bán, thì làm sao cấp dưới, thanh tra biết được, sao dám đụng vô. Vì vậy, mà có thể bán hết được 

cả cái cảng biển thiệt bự cho Tàu chỉ trong 1-2 ngày, nhanh còn hơn người dân mua cái nhà, 

miếng đất. Vì tôi có tin là làm thủ tục nhà đất phải mất cả tuần mới xong nếu có quen biết để lo 

lót, còn bán cái cảng chỉ trong 1-2 ngày thì nghĩa là cấp cao cố tình bán nước chứ còn gì nữa. 

Bây giờ tiền trao cháo múc, cảng Quy Nhơn bị bán luôn cho Tàu rồi thì đừng hòng đòi lại. Tàu 

nắm được cảng Quy Nhơn thì lại nắm thêm một vị trí đắc địa, nhìn thẳng ra Biển Đông, cách 

đường hàng hải quốc tế chừng 100 hải lý. Nên Tàu có thể đổ quân từ đảo Hải Nam vô rất nhanh, 

và xây dựng thế gọng kềm để kiểm soát vùng biển và cả nước VN. Ngoài ra, còn dùng cảng này 

để đưa hàng Tàu qua VN, chở tài nguyên, khoáng sản của VN về Tàu, nên sẽ có lợi rất lớn về 

kinh tế và mở đường cho việc xây dựng con đường tơ lụa trên biển. Vì để xây được con đường 

này thì phải nắm hết các cảng biển, bờ biển vn trước tiên, rồi mới lần lần đi qua tới Ấn Độ 

Dương và vịnh Ba Tư, nên Tàu mới mua cảng Quy Nhơn này. Không chỉ cảng Quy Nhơn bị bán, 

mà cảng Hải Phòng cũng bị bán cho Tàu luôn rồi, để mà xây con đường tơ lụa trên biển, nên 

thực sự thì vn không còn sở hữu cảng nào nữa, mà toàn là của Tàu hết. 
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2. Vịnh Vũng Rô – Phú Yên: Lại tiếp tục bán nước cho Tàu ở tại Phú Yên 

Lần này thì bán luôn vịnh Vũng Rô ở Phú Yên cho Tàu, núp dưới chiêu bài là làm dự án lọc dầu 

và du lịch. Tập đoàn Gia Phú Singapore, là cty trá hình của Tàu đăng ký bên Singapore, đã bỏ ra 

500 triệu USD để mua hết cả vùng vịnh Vũng Rô ở Phú Yên để xây dự án lọc dầu và resorts. 

Nghe tên là biết Tàu rồi, nên đây cũng là dự án trá hình của Tàu để mà thâu tóm đất đai vn thôi. 

500 triệu USD đó là tiền mua cả khu đất mà thôi, chứ không phải tự dưng mà Tàu tử tế, cho vn 

500 triệu USD đâu. Coi như cả vịnh Vũng Rô đã lọt vô tay Tàu một cách hợp pháp, có giấy tờ 

đàng hoàng, quan trọng nhất là khỏi cần tốn 1 viên đạn. 

Vũng Rô có lợi thế quan trọng nhất là vừa có cảng nước sâu, cho bất kỳ tàu lớn dân sự và quân 

sự vô được, và vừa có vị trí nhìn thẳng ra Biển Đông, cách đường hàng hải quốc tế chừng 100 

hải lý mà thôi, rất gần với Trường Sa và Hoàng Sa. Nên Tàu nắm được vịnh Vũng Rô, thì vừa có 

thể đưa quân, đưa chiến hạm, tàu ngầm vô được, vừa có thể kiểm soát Biển Đông, vừa có thể tạo 

thế gọng kềm với Trường Sa và Hoàng Sa, để bóp chết cả vùng biển và nội địa vn. Ngoài ra, 

vùng này có bờ biển dài, cát trắng nên có thể xây resorts để làm du lịch. Và còn có thể mở nhà 

máy lọc dầu, chứa dầu từ mỏ Cá Voi Xanh. Nếu vịnh Vũng Rô đã bán cho Tàu, thì mỏ khí đốt cá 

voi xanh và các mỏ dầu khí ngoài miền Trung cũng đã bán luôn cho Tàu, chứ Tàu đâu dại mà chi 

tiền xây nhà máy lọc dầu mà không mua mỏ dầu, không có dầu thô thì lấy gì lọc, rồi nhà máy 

xây xong để không đó hay sao. Các vùng đắc địa ven biển vn đã bị Tàu mua hết, đặc biệt ở miền 

Bắc và miền Trung, nên vn có thể bị Tàu nuốt luôn vào năm 2018 này, chứ khỏi cần chờ tới năm 

2020. 

3. Hòn La, Quảng Bình: Trở lại với vụ bán vịnh Hòn La cho Tàu 

Vịnh Hòn La nằm ngay Quảng Bình, đúng ngay cái yết hầu, ngay trung điẻm của vn, kế bên Đèo 

Ngang. Nên Tàu nắm được vùng này là coi như cắt đôi được vn, và nắm được vị trí đắc địa nhìn 

ra Biển Đông, Hoàng Sa, đảo Hải Nam, Vịnh Bắc Bộ. Từ đảo Hải Nam đưa quân vô cũng gần, 

mà từ Hòn La đưa quân ra cũng gần luôn, nên rất tiện lợi để tạo gọng kềm quân sự để bóp chết 

vịnh Bắc Bộ và cả vùng Biển Đông. Từ chỗ này mà lắp thêm dàn radar, hỏa tiễn, xây thêm phi 

trường, thì Tàu lại có thêm 1 căn cứ đắc địa để kiểm soát cả vùng biển Đông và cả miền trung 

vn. 

Nhìn trên bản đồ thì cả vùng này có bờ biển rất dài, có vịnh, có cảng nước sâu và có miếng đất 

đâm thẳng ra biển. Nên ngoài việc xây cảng quân sự, thì có thể xây resorts, xây khu công nghiệp 

để làm kinh tế. Nên Tàu mới chọn ngay chỗ này để mua đứt, chứ đâu dại mà chui vô các vùng 

khỉ ho cò gáy để mua, xong rồi cho lấn biển để xây dựng ra thêm. Hiện tại thì Tàu đang cho đổ 

tới 2.5 triệu m3 cát đất xuống vịnh Hòn La để mà lấn biển, mở rộng khu vực này ra để làm khu 

tự trị, nên vn lại mất thêm 1 miếng đất ven biển. 

Tôi biết là Tàu đã mua sạch hết những vị trí đắc địa dọc bờ biển VN từ Quảng Ninh tới Kiên 

Giang rồi, và đang ào ạt cho xây dựng công khai, khỏi cần giấu diếm, vì ngày sát nhập đã cận kề, 

phải lật bài thôi, hé mở từ từ cho dân quen dần, tới khi sát nhập thì khỏi loạn lên. 
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4. Đất vàng – Thành phố HCM: Lại tiếp tục bán nước cho Tàu 

Lần này bán thêm 8.000m2 đất quận 1 cho Tàu, để xây building cao 49 tầng. Chủ đầu tư là người 

Tàu chánh gốc chứ khỏi cần dùng người vn đứng tên dùm, làm bình phong như trước nữa, vì 

ngày sát nhập cận kề rồi, phải lật bài thôi, cho dân vn quen dân. Nói là dân Hong Kong để gạt 

dân thôi, vì Hong Kong, Macau, Đài Loan giờ toàn là Tàu đại lục, chứ dân chánh gốc thì người 

ta di cư qua Mỹ hết rồi. Từ năm 1996-1998 thì dân HK, Macau chánh gốc đã đi di tản hết rồi, 

người qua Anh, kẻ qua Mỹ nhiều lắm, nên giờ chỉ còn lại dân rác và Tàu đại lục thôi. 

Tôi hỏi ra thì đây là chỗ Cống Quỳnh, ngay trung tâm quận 1, gần bệnh viện Từ Dũ, chứ không 

đâu xa, bà con đi qua là thấy liền, chứ không giấu diếm gì nữa. Bây giờ đã bán nước công khai, 

ngay trung tâm Sài Gòn, khỏi thèm che giấu gì nữa, vì ngày sát nhập đã cận kề, phải làm từ từ 

cho dân quen dần, tới lúc sát nhập thì khỏi loạn. Mua được 8.000m2 đất trung tâm quận 1, và còn 

xây lên được building 49 tầng mà không ai dám làm gì, thì chỉ có Tàu mà thôi, chứ dân thường 

thì không bao giờ làm được. Tôi được biết là dân vn, kể cả việt kiều xin giấy phép xây dựng cái 

nhà cấp 4 hoặc mở quán cóc ở quận 1, cũng vô cùng vất vả, bị hành lên hành xuống nhiều lần, 

đút lót nhiều cửa mới xong, nên chỉ có Tàu mới có thể ngang nhiên mua tới 8.000m2 đất để xây 

building thôi. 

Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An hiện nay đã lọt vô tay Tàu hết rồi, đã xây 

cả chục khu phố Tàu, nên miền Nam VN thực sự đã mất, chứ khỏi cần chờ tới 2020. Dân miền 

Nam chỉ chờ bị đánh tư sản, cướp nhà, diệt chủng mà thôi. 

Một số hình ảnh từ Facebook Hung Lee: 
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'Mùi tiền' Trung Quốc ở vịnh Vân Phong 
https://www.nguoi-viet.com/ viet-nam/mui-tien-trung-quoc- o-vinh-van-phong/ 

 

‘Mùi tiền’ Trung Quốc ở vịnh Vân Phong 

July 25, 2018 

 

 

 

 
 

Một góc vịnh Vân Phong. (Hình: Nguyễn Danh Đức) 

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nằm cách Nha Trang một giờ đồng hồ theo đường xe 

chạy, vịnh Vân Phong là một bãi cát dài hoang vắng không bóng người, hoang vắng đến 

mức rưng rưng rập rờn trong trưa nắng, đẹp một cách kỳ lạ như đang lạc vào một miền cổ 

tích. 

Một con đường nhựa độc đạo từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đâm 

thẳng về phía Đông đến xã Vạn Thạnh, hai bên đường thưa thớt là những ngôi nhà nhỏ 

kèm theo những tấm bảng báo hiệu “mua bán đất” cùng với số phone đối diện với những 

đầm nuôi tôm bao la nằm trườn ra vịnh. 

Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết qua một đêm người ta đã thấy chúng xuất 

hiện khắp nơi trên triền cát kiểu như “phân lô bán nền” từng thấy trong nội đô, và chủ 

nhân của nó không ai khác lạ chính là những tay đầu nậu đất ở Nha Trang ra cắm cọc để 

đó. 

Hoang vắng nhưng tất cả đều có chủ kể từ trước khi có dự án “luật đặc khu” người ta đã 

ngửi được mùi tiền khi người Trung Hoa bắt đầu xâm nhập vào Nha Trang qua con đường 

du lịch, như một cuộc di dân hợp pháp, người Trung Hoa Lục Địa tràn vào những khách 

https://www.nguoi-viet..com/viet-nam/mui-tien-trung-quoc-o-vinh-van-phong/
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sạn nhà hàng quán ăn thông qua những tour du lịch “0 đồng,” họ đã xuất hiện khắp nơi 

mịt mù như cát bụi. 

 
 

Bãi biển vịnh Vân Phong. (Hình: Nguyễn Danh Đức) 

Vân Phong như một bàn toán tàu được tính trước, khi nó chỉ cách Hoàng Sa không xa, và 

nếu nó được “mua đứt 70 năm” thì chuyện nối mạng địa lý hành chánh với hòn đảo mà 

chính quyền Bắc Kinh gọi là Tam Sa đã bị chiếm đóng trái phép sẽ dễ như trở bàn tay. 

Chuyện gì sẽ xảy ra? Không biết nữa nhưng hiện giờ người Trung Quốc đã bỏ tiền ra mua 

gần hết đất Vân Phong nó được đứng tên bởi người Việt, dĩ nhiên họ cũng chỉ là người làm 

công dưới sự chỉ đạo của những ông chủ người Hoa. 

Cho đến một ngày nào đó khi luật đặc khu được thông qua thì hợp pháp hóa là chuyện 

nhỏ, tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng họ đã bị bịt miệng bởi “Luật An 

Ninh Mạng” sau những cuộc biểu tình phản kháng đều bị đập cho tan tác. 

Vịnh Vân Phong đẹp như một nàng tiên bị ngủ quên, những bãi tắm ngút ngàn còn trên đá 

rêu xanh rồi sẽ bị đánh thức, khuấy động bởi một đám đông ngoại tộc, “nàng” sẽ bị xâm 

lăng bởi một rừng người Trung Quốc đang đói khát không gian sống – đang cần dịch 

chuyển về phương Nam. 
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Một góc vịnh Vân Phong. (Hình: Nguyễn Danh Đức) 

Bấy giờ họ sẽ không cần đem quân chiếm đóng, không cần chiến tranh họ vẫn lấy được đất 

thông qua “Luật Đặc Khu” mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang quyết liệt làm cho 

xong, rồi họ sẽ đàng hoàng đô hộ, đồng hóa dân tộc này bằng những cuộc di dân hợp pháp. 

Họ sẽ có quyền làm nhà lập ấp, xây dựng gia đình sinh con đẻ cái trên những hòn đảo phì 

nhiêu như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Chỉ cần vậy thôi họ sẽ “nhân mãn” tràn khắp 

cho đến khi Việt Nam sẽ là một tỉnh hay huyện lỵ của “Trung Hoa vĩ đại.” 

Nhưng đó là chuyện ngày mai, là bóng tối tương lai, không biết bao giờ sẽ phủ chụp xuống 

đất nước này khi mà chuyện đất đai ở Vân Phong đang nóng lên từng ngày, mặt biển đang 

sôi lên trên từng hòn đảo xa và sóng đang xô dập hung tin ngày đêm xâm lăng vào trong 

phố phường đô thị. 

Một người bạn từ Sài Gòn ra định mua đất làm ăn nhưng đã phải rút chạy, vì hình như tất 

cả mặt nước bãi bờ, đảo lớn đảo nhỏ ở Vân Phong đều đã có chủ – và giá đất cát đang tăng 

vọt lên từng giờ khi người Trung Quốc sẵn sàng mua lại với bất cứ giá nào. Một chuyên gia 

cho biết họ có rất nhiều tiền nhưng “để có đất đai sinh cư lập nghiệp thì đang thiếu, thiếu 

trầm trọng.” 

 

Nên bằng mọi giá cũng phải mua cho bằng được những vùng đất hoang sơ thơ mộng này, 

vì nó hứa hẹn một cuộc di cư hoàn chỉnh theo một kiểu “xâm lược mới” không tốn đạn 

dược xương máu. Đó là bằng tiền, bằng những hiệp ước ma quỷ bí mật đã được ký kết bởi 

hai đảng Cộng Sản cầm quyền có cùng một ý thức hệ, cùng một cách cai trị ngu dân còn sót 

lại trong thế giới văn minh của loài người. (Nguyễn Sài Gòn) 

 

 

Nguyễn Sài Gòn 
 

 

Chuyển Đến: Việt Nhân 

Ngày 31/8/2018 
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