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BỎ THÌ THƯƠNG, VƯƠNG THÌ TỘI 

Tương Lai 

Bỏ cái gì? Bỏ cái đuôi. Trong cấu trúc câu chữ nó là cái đuôi. Nhưng trong nhận 

thức lý luận và hoạt động thực tiễn thì cái đuôi này đã nằm không đúng chỗ như tên gọi.  

Nó nằm trong đầu. Nó ở vào nơi thâm sâu bí hiểm nhất của cái não trạng đang chi phối 

đường đi nước bước của cả một nước trong một thế giới đầy những biến động dữ dội mà 

chuẩn mực chính là sự thay đổi.  

Thế nhưng sức mấy mà ngập chìm trong cái mênh mông thế sự này, đành chỉ nói 

đến cái “nhả chẳng ra cho, nuốt chẳng vào” cứ làm khó các nhà lãnh đạo đang Tây du, 

Đông du để quảng bá hình ảnh đất nước và mời gọi đầu tư, thúc đẩy hợp tác, ký kết hiệp 

định này nọ… đang lâm vào thế “giấu đầu hở đuôi”. 

Này nhé, kịch bản đã soạn sẵn, diễn văn đã viết xong. Nhưng tránh sao được những 

câu hỏi cắc cớ của đám nhà báo? Cho dù những quân sư quạt mo chính hiệu, tài ba đến 

mấy cũng khó lường trước những cắc cớ đó mà chuẩn bị. Thì như cánh nhà báo Nhật hôm 

rồi đó. Mà là đã lên kịch bản rồi đấy nhé, không có chuyện hỏi khơi khơi đâu nhé, không 

ra ngoài chủ đề người được hỏi muốn trả lời nhé, không móc máy trái khoáy nhé. Nhưng 

rồi họ cũng đã điểm đúng vào cái huyệt hiểm “giấu đầu hở đuôi” kia như tay phóng viên 

báo Nikkei đã chơi khăm. Tóm ngay cái đuôi xã hội chủ nghĩa, anh ta hỏi về nền kinh tế thị 

trường của Việt Nam làm toát mồ hôi hột khối người. May mà nhờ có phép biện chứng bí 

truyền nên rồi cuộc thi vấn đáp đối ngoại cũng diễn ra suôn sẻ. “Anh hùng đoán giữa trần 

ai mới già”.  

Thôi thì “ở nhà nhất mẹ nhì con”, còn chuyện “ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta” để 

tính sau, đến đâu hay đấy. Thế là, chưởng biện chứng trong kịch bản soạn sẵn được tung 

ra ngay, hạ gục đối phương: Đây là sự kết hợp biện chứng, cần thiết, phù hợp với thực tiễn 

Việt Nam chẳng mắc mớ gì đến ai cả nhá. “Thực tiển Việt Nam”, tớ một mình một chợ, để 

giữ lấy cái thế độc quyền, toàn trị thì phải lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, giữ bằng được 

sở hữu toàn dân về đất đai , có vậy mới tiện cho việc điều hành guồng máy kinh tế xã hội 

bằng nghị quyết. Có thế mới yên được cái ghế tớ đang ngồi, các ngài xía vào làm gì.  

Nhưng đó là cuộc thi vấn đáp đối ngoại diễn ra tại trụ sở nước mình, nhà mình, có 

bao nhiêu tả phù hữu bật, chuyển tải ý tưởng sáng tạo qua văn bản đọc. Mọi việc ổn thoả 

cả. Tôi hỏi phóng viên một hãng thông tấn lớn của Nhật hôm rồi đến chơi nhà, anh ta cười 

tế nhị, không bình luận, chỉ bày tỏ nỗi thất vọng chung của cảnh nhà báo Nhật hôm ấy là 

họ không nhận được một câu trả lời nào của ông Tổng về Biển Đông và Đông bắc, cái mà 

họ muốn săn tin trước chuyến công du của ngài. Chẳng hiểu sao ngài lờ tịt. Và rồi anh ta 

dồn tôi vào thế bí: tại sao các ông khẳng định nền kinh tê thị trường Xã hội Chủ nghĩa là 
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cần thiết, phù hợp với thực tiễn Việt Nam nhưng lãnh đạo các ông khi gặp các lãnh đạo các 

nước thì lại yêu cầu họ công nhận nước ông có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Vậy thế nào 

là kinh tế thị trường đầy đủ, thưa ông?  

Thế là phải trở thành “người đổ võ” cho “kẻ ăn ốc” đây. Thì chính các vị chóp bu 

nhà ta khi Tây du, Đông du lại tự khơi ra chuyện cái đuôi này để rồi lại bảo người ta đừng 

có để tâm, xem như không có nó. Rồi van nài xin hãy đối xử “bình đẳng” như thể là Việt 

Nam chúng tớ đã có một “nền kinh tế thị trường đầy đủ” cho chúng tớ nhờ!  

Sao vậy hử, “nghĩ đà bưng kín miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại xưng”? Thật 

ra, đâu phải mình muốn xưng chuyện này. Nhưng làm ăn với người ta, dính đến đồng tiền 

bác gạo chứ đâu phải chỉ mấy cặp phạm trù, khái niệm của phép biện chứng mà muốn 

đánh tráo khái niệm, bẻ queo phạm trù mà được. Túng bí là ở chỗ này đây. 

Chỉ lấy một chuyện nhỏ: muốn kiện việc bị quy oan là bán phá giá một mặt hàng 

xuất khẩu nào đó như cá da trơn chẳng hạn, nếu được công nhận là kinh tế thị trường đầy 

đủ thì quy trình xử lý sẽ thuận lợi. Không thì chính người nuôi cá, người chế biến, xuất 

khẩu sẽ bị thiệt. Rồi cái nọ xọ cái kia rất chi là biện chứng kiểu được mùa mất giá, được giá 

mất mùa, đe doạ đến cả chuyện làm ăn của hàng vạn người, rồi nhập siêu, xuất siêu tùm 

lum tà la, uy hiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chứ chẳng chơi.  

Lúc này giá mà giấu được cái đuôi XHCN đi thì hay quá. Nhưng giấu thế nào được, 

“nghĩ mình phương diện quốc gia, bên trên trông xuống người ta trông vào” sao lại làm 

chuyện đó, mà rồi cũng giấu đầu hở đuôi thôi. Lại nữa, tuy nó là cái đuôi, nhưng phải có nó 

thì mới giữ được cái đầu. Không kiên định để giữ bằng được cái đuôi XHCN này thì có mà 

loạn. Có kiên định cái này mới giữ được Điều 4 trong Hiến pháp chứ. Mà ai đó chẳng đã 

dại dột nói toặc ra rồi đó: “bỏ cái này là tự sát”. Chẳng thế mà Hiến pháp 2013 đã kiên 

quyết khẳng định: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo”đó sao! 

 Ấy vậy mà một ông Bộ trưởng đã nói toạc ra giữa Học viện Chính trị quốc gia: 

“Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà tìm”. 

Thời báo Kinh tế Sài gòn ngày 5.3.2015 đăng bài viết của một giáo sư kinh tế nhắc lại ý đó 

và nói thêm : “Có lẽ trong các khái niệm kinh tế trên thế giới, không có khái niệm kinh tế nào 

phức tạp bằng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà các học giả Việt 

Nam miệt mài nghiên cứu ròng rã trong suốt 30 năm qua. Kết quả nghiên cứu nhiều đến mức 

không chỉ người bình thường mà ngay cả người trong cuộc cũng khó có thể nói được ngắn 

gọn kinh tế thị trường định hướng XHCN là như thế nào”. Vị giáo sư kia cẩn thận dẫn ra lời 

cụ Tổng, “về thời gian chính thức để Việt Nam tiến lên CNXH, Tổng bí thư Nguyễn Phú 

Trọng đã từng nhận định: “Không biết đến hết thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện 

ở Việt Nam hay chưa”. 

Này, giáo sư hãy tự kiềm chế mà miệt mài nghiên cứu đi, chớ nhiều lời. 30 năm chưa 

tìm ra thì thêm ngần ấy năm nữa dù không thấy cái đầu thì may ra cũng chạm được cái 

đuôi. Chứ cái câu giáo sư trích dẫn chỉ là cụ Tổng buột miệng nói ra một sự thật nghiệt ngã 

cố dấu kín bấy lâu nay thôi. Đó là cái lẽ mất còn của cái ghế cụ đang còn ngồi phải giữ thật 

kín, sao lại khơi khơi viết lên báo hả? Lời nói gió bay, lúc không dấu được nỗi run trong 

lòng thì “tâm sự vụn” tí chút cho nó xả sú páp, mắc mớ gì giáo sư lại khơi ra trên báo hả, 

bọn thoái hoá biến chất âm mưu bạo loạn lật đổ này nọ đã dựa vào internet mà loang toáng 

trên mạng chưa đủ sao? Định “diễn biến” hở, hay “tự diễn biến”?  
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Nhưng khốn nỗi, đâu phải chỉ mình giáo sư bạn tôi kia băn khoăn, anh TNT cứ an 

tâm nghiên cứu và giảng dạy đi nhé, miễn là cứ “miệt mài” cho là được. Đâu chỉ mình anh. 

Chả là hôm rồi, một ông đại sứ của một nước lớn ở Tây Âu lại nhè vào tôi mà hỏi đúng câu 

chuyện anh viết. Ông ấy vừa nhấp chén trà sen và bình rất sành điệu, “thơm lắm, nhưng 

chưa bằng trà sen Hà Nội ông pha lần trước” rồi thủng thẳng hỏi một câu khiến ngụm chè 

đang đượm bỗng đắng ngắt trong miệng mình: “tôi tìm hỏi chính các vị ở Học viện Chính 

trị của các ông. Các ông ấy giải thích, nhưng tôi vẫn không hiểu được nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN của các ông là thế nào. Khi các ông yêu cầu chúng tôi công nhận Việt 

Nam là kinh tế thị trường đầy đủ thì với chúng tôi cũng chỉ nghĩ là chuyện thuần tuý “kỹ 

thuật” thôi. Rôi ông giải thích về quy trình xử lý một vụ kiện về kinh tế, như vụ kiện về bàn 

phá giá chẳng hạn [xin không viết ra đây], “nhưng khi tôi nghe giải thích thì đây lại là thuộc 

về chính trị”, ông nói tiếp. “Chẳng những thế, theo các vị ấy lại là vấn đề chính trị lớn cơ 

đấy”.  

Vâng, đúng là chính trị. Nhưng là thứ chính trị đã quá lỗi thời mà những đầu óc mụ 

mẫm cố bám giữ, bất chấp những biến động dữ dội đang diễn ra trên thế giới đòi hỏi não 

trạng của ngay những người từng quyết liệt thực thi một chế độ toàn trị phản dân chủ cũng 

đã phải chuyển đổi. Lý do đơn giản, nếu không chuyển thì sụp đổ. Và họ đã chuyển đổi một 

cách ngoạn mục mà CuBa là một ví dụ. Liệu có phải trên quốc đảo này, Thông điệp mang 

đậm tính nhân văn của Giáo hoàng Francis “hãy phục vụ con người chứ không phục vụ ý 

thức hệ” đang có sức lay động lòng người và đẩy tới những chuyển động mạnh mẽ khó 

lường. Quả thật khi người ta hành động theo lời kêu gọi “những người có lương tâm phải 

thay đổi” thì lực tác động sẽ vượt xa về phía chân trời của khát vọng thấm đẫm tính người. 

Phải chăng lời tuyên bố của Chủ tịch Cuba Raul Castro: “Nếu ngài tiếp tục đường lối như 

thế, sớm hay muộn tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện trở lại và tôi sẽ trở về với Giáo Hội Công Giáo. 

Tôi không đùa đâu.” Khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt các phóng viên, ông thêm 

rằng: “Tôi có thể trở lại với Đạo Công Giáo ngay cả khi tôi là một người Cộng sản”. 

Liệu đây có phải là vấn đề chính trị rất chính trị có tầm vóc lớn hơn nhiều chuyện 

“cái đuôi XHCN”, một thứ bỏ thì thương, vương thì tội” mà ông đại sứ vừa hỏi tôi.  Chắc 

là ông ta thấy cái mặt tôi thộn ra rồi cố đánh trống lãng, nên với sự nhạy cảm ngoại giao, 

ông đại sứ ấy chuyển sang đề tài khác về “nhân sự Đại hội XII”. Biết phận mình, không 

dám cao đàm khoát luận về đề tài hóc búa này có khi toi mạng, tôi cứ những điều BBC, 

RFI đã đưa tin và bình luận mà diễn tấu lại. Có thêm thắt tí chút muối ớt để khỏi trở lại 

câu chuyện “giấu đầu hở đuôi” kia thêm nhục quốc thể, cho dù mình chẳng là “phương 

diện quốc gia quốc giá” gì, nhưng dù sao cũng là người có học, phải biết giữ lấy cái liêm sĩ 

vụn! Chẳng qua là nói cho phải nhẽ thế thôi, chứ chẳng nhẽ tôi lại đọc cho ông đại sứ kia 

nghe phát biểu của giáo sư Trần Phương, nguyên là thủ trưởng của tôi, người từng tham 

gia lãnh đạo cái Học viện ông đại sứ đã hỏi :  

“Tôi hỏi ông CNXH bây giờ là cái gì? Tôi đố ông trả lời được đấy?!... Thế thì cái 

CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh" mấy cái câu đó mà thay 

thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy! Không đúng. 

Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông…Tôi nói thật là chúng ta tự lừa dối 

chúng ta, thực ra là phải nói như thế. Và chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta 

lừa dối người khác. Tôi nghĩ là cái tệ hại đó phải chấm dứt, phải sửa.  

Nhưng mà ai sửa? Những người cầm quyền bây giờ họ chẳng có thì giờ mà họ nghĩ 

đến chuyện đó đâu. Họ cứ miễn là một nhiệm kỳ này họ cứ ngồi đấy, còn nhiệm kỳ sau thì họ 

về hưu rồi. Tuỳ, thằng nào tiếp tục thì tiếp tục. … 
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Xem thế thì cái chuyện “giấu đầu hở đuôi” kia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Rồi trong 

nước nói một đằng ra ngoài nói một nẻo cũng chẳng là chuyện to. Sang Mỹ, sang Nhật, 

sang cả Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc, trước bàn dân thiên hạ hãy tạm cắt cái đuôi để ở 

nhà, bí quá thì nhét vào bên trong, phải biến báo sao cho “đầu xuôi đuôi lọt” là được. Cái 

ông Tổng thống Pháp có cười tủm khi nghe mình yêu cầu cũng chẳng sao. Ông ta từng là 

lãnh tụ cánh tả, từng là Chủ tịch Đảng Xã hội chắc cũng mang máng tí chút về CNXH.  

Đừng có làm to chuyện này làm gì. Dân mình vốn vô tư, cứ mở loa hết công suất là 

ổn. Túng thì phải tính thôi. Thế thôi. Xem ra cái sự liều của Tú Xương, một ông tú kiết 

sống vào buổi nhá nhem cuối thế kỷ XIX, đầu XX 

                             Lúc túng toan lên bán cả trời 

                            Trời cười thằng bé nó hay chơi! 

                            Ô hay công nợ âu là thế,  

                           Mà vẫn…. 

cũng chẳng là cái đinh gì so với cái liều hiện đại rất biện chứng trong thế kỷ XXI này!     

          * 
VN cần đột phá và khôn ngoan thế nào? 
BBC. 3 tháng 10 2015  

Tình hình thế giới và khu vực đang có những chuyển biến mau lẹ và sâu sắc, Việt Nam do đó phải có 

những 'đột phá' và 'khôn ngoan' về chiến lược, chính sách, theo một cựu thành viên Ban tư vấn của Thủ tướng 

Chính phủ Việt Nam thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Trao đổi với BBC tuần này về chiến lược và sách lược của Việt Nam trong lúc Đảng Cộng sản đang 

trong quá trình gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 dự kiến vào đầu năm sau, Giáo sư Tương Lai 

cho rằng Việt Nam cần phải 'đột phá ra khỏi tư duy cũ kỹ và đường lối bế tắc' mà theo ông đã 'đẩy đất nước lún 

sâu vào lạc hậu'. 

Theo nhà phản biện, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, một 'đường lối mới' giúp tạo ra sự đột phá 

chính là Việt Nam phải 'gia nhập TPP', tức Hiệp định hợp tác Đối tác xuyên Thái Bình Dương. 

 

'Khi giặc đến nhà' 
Giặc đến nhà rồi, nó vào đến sân rồi, có người láng giềng muốn giúp chúng ta chống giặc, 

thì bảo 'không, không, không ông để tôi thu xếp bàn với nó thôi' thì đó là sự ngu xuẩnGiáo sư 

Tương Lai 
Theo ông, đây là một 'ngưỡng' tạo ra sự khác biệt và đem lại sự chuyển đổi có tính bước ngoặt cho Việt 

Nam trong khi cần phải có 'một cái nhìn động' đối với thời cuộc và bối cảnh. 

Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi 'ai, thế lực nào' trong nước và đội ngũ lãnh đạo có thể giúp tận dụng 

cơ hội này để tạo ra sự chuyển biến mà ông cho là có khác biệt về 'chất' so với thời điểm Việt Nam chuẩn bị và 

gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mấy năm về trước. 

Về mặt đối ngoại, nhà xã hội học tin rằng Việt Nam cần phải một mặt đối phó có tính ưu tiên với toan 

tính và mưu đồ rõ ràng của nhà cầm quyền Trung Quốc trên Biển Đông, được thể hiện qua phát biểu mới đây 

của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Liên Hợp Quốc, khẳng định các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 'từ 

xa xưa đã thuộc về cha ông' của người Trung Quốc, nhưng mặt khác cũng cần biết khéo léo giữ hòa hiếu với 

nhân dân Trung Quốc, như những bài học mà 'ông cha' đã để lại. 

Ông tin rằng về mặt ngoại giao, Việt Nam 'có lý' khi nói bề ngoài rằng nước này cần có chính sách 

'không liên kết, liên minh' với một nước thứ hai để chống lại nước thứ ba, nhưng bên trong thì cần 'khôn ngoan' 

tìm kiếm liên minh giúp cho mình bảo vệ được an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, trước các nguy cơ, đe dọa xâm phạm 
chủ quyền của cường quốc ở khu vực mà có thể hiểu là Trung Quốc. 
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"Giặc đến nhà rồi, nó vào đến sân rồi, có người láng giềng muốn giúp chúng ta chống giặc, thì bảo 

'không, không, không ông để tôi thu xếp bàn với nó thôi' thì đó là sự ngu xuẩn," Giáo sư Tương Lai nhấn mạnh. 

Mời mở để nghe >>> bấm chuột phải vào dòng chữ “Thoát khỏi….”, bấm tiếp chuột trái vào 

open link, đợi màn hình nguyên bản bài trên BBC hiện ra, bấm vào hình cái loa, nghe. 

Thoát khỏi media player 

Vở diễn của 8 vụ án? 
BBC. 29 tháng 9 2015 Cập nhật lúc 18:51 ICT 

Việc Việt Nam sắp đưa tám vụ án 'trọng điểm' về tham nhũng ra xét xử trước Đại hội 

12 của Đảng CSVN chỉ là một 'vở diễn' được cho là 'kém hào hứng', theo nhận định của một 

nhà quan sát chính trị, xã hội Việt Nam từ Sài Gòn. 

Hôm 29/9/2015, BBC đã có một cuộc trao đổi với Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện 

trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, về sự kiện này. 

Nhà xã hội học nói: "Khi tình hình Đại hội 12 sắp diễn ra lại thấy rộ lên vấn đề chống 

tham nhũng. 

"Và người ta liệt kê thành tích xử được bao nhiêu vụ, bỏ tù được bao nhiêu anh, rồi kê 

khai tài sản được bao nhiêu vị v.v... và v.v... 

'Như gà mắc tóc' 

Nó không hấp dẫn gì cả, người ta cũng phải ly kỳ, hồi hộp... đây thấy nó nhạt nhòa 

quá, cho nên cái 'miếng võ' mà ngài Tổng bí thư đưa ra tôi thấy nó chẳng phải là võ tàu, 

mà cũng chẳng phải là võ tây, mà nó lúng túng 'như gà mắc tóc'GS. Tương Lai 

Giáo sư Tương Lai nói thêm: 

"Nhưng theo tôi, 'màn kịch này' cũng chỉ là một trong những pha trước Đại hội mà thôi. 

"Đối với người dân như là tôi chẳng hạn, thì tôi suy nghĩ, tôi không thấy có gì là hấp dẫn. 

"Bởi vì người ta cần đột phá thì không thấy, chỉ vậy thôi." 

Khi được đề nghị bình luận về tám vụ án cụ thể được đề nghị xét xử, ông nói: 

"Tôi không đi vào chi tiết, tôi chỉ nhìn chung màn kịch, thì tôi thấy vở diễn nhạt quá. 

"Nó không hấp dẫn gì cả, người ta cũng phải ly kỳ, hồi hộp... đây thấy nó nhạt nhòa quá, 

cho nên cái 'miếng võ' mà ngài Tổng bí thư đưa ra tôi thấy nó chẳng phải là võ tàu, mà cũng 

chẳng phải là võ tây, mà nó lúng túng 'như gà mắc tóc'. 

"Cho nên theo tôi, nó cũng không có ý nghĩa gì lắm trong chính trường Đại hội 12 cả. 

"Đấy là theo tôi nghĩ nếu cứ nhìn trên những 'con muỗi mắt', thống kê lên những vụ bắt 

bớ, với kê khai tài sản... thì tôi thấy vở diễn này kém quá," nguyên thành viên Ban tư vấn Thủ 

tướng Chính phủ, thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nói. 

Mời mở để nghe >>> bấm chuột phải vào dòng chữ “Thoát khỏi….”, bấm tiếp chuột trái vào 

open link, đợi màn hình nguyên bản bài trên BBC, bấm vào hình cái loa, nghe. 

Thoát khỏi media player 

 

 

Chống tham nhũng ở Việt Nam 'đã cạn lời' 
29 tháng 9 2015 Cập nhật lúc 21:57 ICT 

Đảng cộng sản Việt Nam đã dùng hết các từ ngữ cao nhất để nêu quyết tâm chống tham 

nhũng, vấn đề là hiệu quả trên thực tế thế nào, theo một nhà phân tích chính trị - xã hội Việt Nam 

từ Hà Nội. 

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/09/150929_tuonglai_8_vuan_trongdiem
http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/09/150929_tuonglai_8_vuan_trongdiem
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Bình luận với BBC hôm 29/9/2015 về sự kiện Việt Nam vừa loan bố sẽ đưa ra xét xử 8 

vụ án 'trọng điểm' về tham nhũng trước Đại hội đảng lần thứ 12, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nói: 

"Việc chống tham nhũng của Việt Nam thì về mặt lời nói đã dùng những ngôn từ cao 

nhất rồi, tức là đã cạn ngôn từ rồi: 'giặc nội xâm', rồi 'nguy cơ tồn vong' của đất nước. 

Xử tham nhũng vụ này, hay vụ kia, rất có thể là sẽ đụng đến cái ô dù nào đấy và 

đấy là một vấn đề có lẽ là cần tiếp tục theo dõi thêm xem là việc xử nhân vật tham nhũng 

này có tác động gì đến ông A, ông B nào đấy, ở đâu đấy trên cao hay khôngTS. Lê Đăng 

Doanh 

"Thế nhưng hiện nay việc chống tham nhũng, Việt Nam rất kém hiệu quả. Cụ thể là xếp 

hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) về cảm nhận tham nhũng của 

Việt Nam, thì điểm ba năm: 2013, 2014 và 2015 cứ là 31/100, không có thay đổi gì cả." 

'Không phải là nhiều' 

Theo nhà phân tích, việc đưa ra xét xử tám vụ án 'không phải là nhiều', Tiến sỹ Lê 

Đăng Doanh nói thêm: 

"Theo tôi hiểu 8 vụ ấy thì không phải là nhiều và so với tham nhũng mà xã hội Việt 

Nam hiện nay đang đề cập, chắc chắn số vụ tham nhũng rất là nhiều chứ không phải là ít. 

"Thế nhưng vấn đề ở đây là chuẩn bị được đến đâu, hồ sơ được đến đâu, điều tra được 

đến đâu, thì đưa ra đến đấy là một. 

"Việc thứ hai nữa là tham nhũng ở Việt Nam không thể nào thực hiện được, nếu như 

không có ô dù nhất định. 

"Nếu mà xử tham nhũng vụ này, hay vụ kia, rất có thể là sẽ đụng đến cái ô dù nào đấy 

và đấy là một vấn đề cần tiếp tục theo dõi thêm là việc xử nhân vật tham nhũng này có tác động 

gì đến ông A, ông B nào đấy, ở đâu đấy trên cao hay không. 

"Và điều ấy là điều đáng chú ý trong việc xử tham nhũng trước kỳ Đại hội," Tiến sỹ Lê 

Đăng Doanh nói với BBC. 

                  Mời mở để nghe, như hướng dẫn trên >>> 
                                         Ra khỏi media player. Ra khỏi media player. Chất lượng cao mp3 (6.6 Mb) 

 

Biển Đông và kinh tế TQ ảnh hưởng 

tới VN 
15 tháng 9 2015 Cập nhật lúc 15:22 ICT 

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Bùi Quang Vinh, nói trong một cuộc 

phỏng vấn với BBC Việt Ngữ nhân chuyến thăm London dự Diễn đàn kinh tế, rằng tranh chấp 

Biển Đông chắc chắn có ảnh hưởng tới không chỉ Việt Nam mà cả các nước khác trên thế giới 

vì đây là đây là tuyến hàng hải quan trọng. 

Ông cũng nói về những ảnh hưởng tới kinh tế và đầu tư vào Việt Nam khi mức tăng 

trưởng của Trung Quốc sụt giảm. 

Diễn đàn Kinh tế là một trong những nỗ lực nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc, kết hợp với Mạng lưới Việt Nam - Anh Quốc và 

Nhóm Harvey Nash tổ chức. 

 

Mở để nghe, như hướng dẫn trên>>>  

http://wsodprogrf.bbc.co.uk/vietnamese/dps/2015/09/le-dang-doanh-8-vu-an_150929_ledangdoanh_vuan_trongdiem_au_bb.mp3
http://wsodprogrf.bbc.co.uk/vietnamese/dps/2015/09/le-dang-doanh-8-vu-an_150929_ledangdoanh_vuan_trongdiem_au_bb.mp3
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Ra khỏi media player.  

           * 
 

BẢN GÓP Ý QUY CHẾ BẦU CỬ ỨNG CỬ TẠI ĐẠI  

HỘI 12 ĐCSVN THEO QUYẾT ĐỊNH 244-QĐ/TW 
 

                                                                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng06 năm 2015 

  

  Kính gửi: 

- Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
 

      Tôi là đảng viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư Pháp Tp/HCM - sau khi nghiên 

cứu “QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ TRONG ĐẢNG “ (Ban hành kèm theo Quyết định số 

244-QĐ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI). . . nhận thấy 

Bản Quy chế này có nhiều sai phạm, sẽ làm lệch lạc kết quả bầu cử, ứng cử tại D9H12, vì 

vậy  với trách nhiệm đảng viên, tôi  xin  góp ý như sau: 

 

1. Quyết định 244-QĐ/TW thủ tiêu dân chủ trong Đảng vi phạm nghiêm trọng Điều lệ 

của ĐCSVN 
Điều lệ Đảng là luật tối cao đảm bảo tính nghiêm minh, dân chủ của Đảng, nhưng 

chính Điều: 13, 14, 17, 19 của quyết định 244/QĐ/TW đã thu hẹp dân chủ, tăng cường tính tập 

trung đến mức vi phạm quyền tự do bầu cử, ứng cử  của “ công dân đảng viên” mà quyền này là 

quyền tự do sơ đẳng mà  Đảng đã quy định từ khi mới thành lập. Không thể nói khác hơn: Dân 

chủ trong Đảng đã bị quyết định 244/QĐ/TW thủ tiêu thay bằng độc đoán, chuyên quyền vi phạm 

Điều lệ Đảng của thế lực đang cầm quyền trong Đảng. Xin dẫn chứng như sau: 

 

a. Điều 13: Việc ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư 

Khoản 1- “Cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh 

sách do cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề 

cử của cấp ủy”. 

 

       Quy định này là tước quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, vi phạm quyền của đảng 

viên, trái với Điều 3 của điều lệ Đảng: Đảng viên có quyền: “Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan 

lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban chấp hành TW”. “Theo quy định của Ban 

Chấp hành Trung ương”có nghĩa là BCHTW quy định, hướng dẫn việc tổ chức bầu cử chứ 

BCHTW không có quyền tước quyền ứng cử, đề cử của đảng viên mà Điều lệ Đảng đã minh 

định . 

Khoản 2- “Ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ không được đề 

cử nhân sự ngoài danh sách do ban thường vụ cấp ủy đề cử; không được ứng cử và nhận đề 

cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ cấp ủy”. 

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/09/150914_vietnam_bui_quang_vinh_china#afterFlash
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“Ở các hội nghị BCH”, có thể hiểu là của “cấp ủy mới”. Trong phiên họp đầu tiên chưa 

bầu Ban thường vụ (BTV) mới. Vậy “ủy viên ban thường vụ” ở đây chỉ có thể là của cấp ủy 

cũ:  không được ứng cử, nhận đề cử nếu BTV cấp ủy cũ không đề cử. Rõ ràng BTV cấp ủy cũ 

(chứ không phải cấp ủy mới) quyết định chức vụ đảng của đồng chí này?  Như vậy là đã tước 

quyền của cấp ủy mới. Đó là điều bất hợp lý. 

Khoản 3-“Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề 

cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính 

trị”. 
Tương tự như phân tích ở trên, các đ/c Ủy viên BCT, Ủy viên BBT cũ không được ứng 

cử, nhận đề cử để bầu BCT, BBT mới nếu không có trong danh sách đề cử của BCT, BBT 

cũ!? Quy định này là tước quyền của Ban chấp hành trung ương  mới. Đó cũng là điều bất 

hợp lý. 

Hệ quả: 
 -Loại bỏ đảng viên tốt, tích cực đấu tranh với những sai trái, không đồng tình với “lợi ích 

nhóm”, dễ bị “cấp ủy, BTV cũ”, tẩy chay, loại bỏ. 

 -Thủ tiêu đấu tranh. Vì để được cấp ủy, BTV cũ đưa vào danh sách đề cử cấp ủy mới, 

các ủy viên này phải “vuốt ve” tập thể cấp ủy, BTV cũ. Đừng đấu tranh với những sai trái của họ, 

đừng làm mất lòng họ.... Một tổ chức đảng thủ tiêu đấu tranh thì còn kém hơn tổ chức quần 

chúng… 

 -Quy định này, Ban thường vụ cũ trở thành cấp trên của Ban chấp hành mới. Đây là 

điều trái quy định về tổ chức Đảng, Ban thường vụ không phải là cấp trên của cấp ủy cùng cấp. 

 Quy định này lộ rõ ý đồ Bộ chính trị, Ban Bí thư của Ban Chấp hành trung ương 

cũ đối với các cá nhân ủy viên BCH, BBT. Một ví dụ cụ thể, Đồng chí X, ủy viên Bộ Chính trị 

khóa XI, không được Bộ Chính trị khóa XI giới thiệu đề cử để bầu vào Bộ Chính trị khóa XII thì 

đồng chí X cũng không được ứng cử, không được nhận đề cử để bầu vào Bộ Chính trị khóa XII. 

Ban chấp hành trung ương khóa XII chỉ nhìn đồng chí X với nỗi niềm  tiếc nuối mà thôi. Xưa 

nay, Điều lệ Đảng quy định rất rõ : Quyền của Đại hội là quyền quyết định tối cao. Thế mà nay 

theo quyết định 244/QĐ/BCHTW thì thẩm quyền tối cao của Đại hội bổng dưng bị biến mất , tại 

sao lạ vậy ? 

Rõ ràng , Quy định này cho thấy cấp ủy, Ban thường vụ cũ sắp hết nhiệm vụ nhưng 

vẫn  tìm cách cố tình chi phối,  lũng đoạn  cấp ủy mới! 
 

b. Điều 14. Ứng cử, đề cử làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp 
-Khoản 2: “Ở đại hội đại biểu, chỉ đại biểu chính thức mới được ứng cử, đề cử đại biểu 

chính thức ở đại hội cấp mình để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên”. 
Quy định này quá cứng nhắc, dễ xảy ra tình trạng: một số đảng viên biến chất vì lợi ích 

nhóm ở các cấp thấp đã loại người tài, người tốt ra ngoài danh sách bầu Đại biểu dự Đại hội cấp 

trên thì thiệt thòi cho Đảng quá. 

 

-Khoản 3 : “Đoàn chủ tịch đại hội đề cử nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị 

để đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên”. 
Cấp ủy triệu tập chuẩn bị nhân sự là làm cái gì? Đoàn Chủ tịch đại hội đề cử là như thế 

nào? Có phải cấp ủy triệu tập chuẩn bị danh sách nhân sự để Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội cấp 

trên và Đoàn Chủ tịch đại hội đề cử là chỉ làm động tác công bố danh sách mà cấp ủy triệu tập đã 

chuẩn bị? Nếu đúng như vậy thì quyền cấp ủy cũ quá lớn và dễ dẫn đến phủ định cả khoản 2 ở 
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trên. Ngoài ra, khoản 3 này trái với khoản 3 Điều 16:“Đại hội (hội nghị) thảo luận và biểu quyết 

lập danh sách”. 

 

c. Điều 17: Khoản 1: 

 “…Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ 

họ và tên của người mà mình không bầu. 

Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ 

tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không 

đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử”. 

Quy định như vậy là trùng lặp và lẫn lộn. Ở trên bảo gạch giữa họ tên người không bầu. Ở 

dưới lại còn đánh dấu X cột không đồng ý !? Có cần thiết phải làm 2 lần như vậy không? 

Khoản 2: “…phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào 

cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng 

ý). Quy định như vậy là chưa rõ ràng. Phải quy định như thế này mới chính xác: “Bầu cho người 

nào thì đánh dấu X vào cột đồng ý. Không bầu thì đánh dấy X vào cột không đồng ý”. Quy định 

như thế mới rõ ràng. Vì phiếu hợp lệ không thể là phiếu vừa đồng ý vừa không đồng ý, hoặc 

không có chính kiến gì (không đánh dấu X nào hết). Hơn nữa đoạn này tác giả (Tổng Bí thư) quên 

chuyện “gạch giữa cả họ và tên của người mà mình không bầu?!” 

 

d.    Điều 19: Khoản 10: “ Đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến đảng bộ trực thuộc Trung 

ương, nếu thực hiện việc bầu trực tiếp chức danh bí thư thì sau khi bầu cử cấp ủy, tiến hành 

lấy phiếu giới thiệu của đảng viên hoặc đại biểu của đại hội đối với chức danh bí thư; tổng hợp 

phiếu giới thiệu, báo cáo với cấp uỷ cấp trên trước khi tiến hành bầu cử chức danh bí thư. Sau 

khi cấp uỷ cấp trên có ý kiến chỉ đạo mới tiến hành bầu cử chức danh bí thư”. 
Bầu Bí thư là việc của chi bộ, đảng bộ, cấp ủy … bầu người đại diện cho mình lấy từ trong 

danh sách cấp ủy vừa trúng cử, sao lại còn xin ý kiến cấp ủy cấp trên? Trường hợp đa số đại biểu 

đại hội có ý định chọn đồng chí cấp ủy viên (hoặc ủy viên ban thường vụ) A, mà cấp ủy cấp trên 

chọn đồng chí B. Khi ấy “vận động” nếu không muốn nói là “ép buộc” các đại biểu bầu cho 

đồng  chí B. Thật là không hay ho chút nào! Trường hợp xấu hơn, Đại hội vẫn không bầu cho 

đồng chí B, mà bầu đồng chí A thì xử lý thế nào? 

 

2.Kết luận và kiến nghị: 
Qua phân tích trên đây cho thấy quyết định 244-QĐ/TW có nhiều sai phạm: 

 -Vi phạm Điều 3 Điều lệ Đảng, triệt tiêu quyền của đảng viên. 

 -Vi phạm thẩm quyền của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu 

toàn quốc (k2 Đ9 Điều lệ Đảng). Tước quyền quyết định của Đại hội về nhân sự  khóa mới của 

Đảng. 

 

-Biểu hiện sự áp đặt ý chí của cá nhân (ủy viên), hoặc của bộ phận nhỏ (Bộ chính trị, Ban 

Bí thư, Ban thường vụ, cấp ủy) sắp hết nhiệm kỳ cố tình chi phối, khuynh đảo nhân sự của Đại 

hội. Đây là biểu hiện của vấn nạn “lợi ích nhóm” và tham quyền cố vị. 

-Tính dân chủ trong Đảng càng bị thủ tiêu, đi ngược lại với xu hướng của thời đại. 

 

 Kiến nghị: 
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Vì trách nhiệm Đảng viên, tôi xin kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp 

hành Trung ương nhanh chóng có quyết định hủy bỏ Điều 13, chỉnh sửa các điều 14, 17, 19 (QĐ 

244/QĐ/BCH TW) như đã phân tích ở trên để Đại hội thật sự dân chủ, trong sáng, văn minh. 

 Đảng viên góp ý văn kiện ĐH12 ký tên: 

Nguyễn Thu Giang  

 

Xét xử một nhà báo về tội làm gián 

điệp cho Trung Quốc 
 

Tuổi Trẻ 

Tâm Lụa 
30-9-2015 

 
Bị cáo Hà Huy Hoàng tại tòa – Ảnh: Duy Khương 

 

TTO – Hà Huy Hoàng, nguyên phóng viên báo Thế giới và Việt Nam – cơ quan 

truyền thông của Bộ ngoại giao có hành vi cung cấp thông tin về Việt Nam cho nhân viên 

cơ quan tình báo Trung Quốc. 

 

Sáng 30-9, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Huy Hoàng 

(nguyên phóng viên báo Thế giới và Việt Nam – cơ quan truyền thông của Bộ Ngoại giao) về tội 

gián điệp theo điều 80 Bộ Luật hình sự. 

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định năm 2009, trên đường đi công tác từ Lạng 

Sơn về Hà Nội, Hà Huy Hoàng gặp một người Trung Quốc. 

Sau đó, người này giới thiệu với Hoàng một nhà báo tên Nhạc Xuân, làm ở tạp chí Cầu 

Thị, Ban Tuyên Giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

Nhạc Xuân chủ động email cho Hoàng giới thiệu là nhà báo, muốn làm quen để trao đổi 

thông tin. 

Hoàng đã sang Nam Ninh chơi 6 lần. Hoàng đã cung cấp cho Nhạc Xuân các thông tin 

liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam như ý kiến dư luận xoanh quanh 

việc Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, Nhóm Pháp luân công gây rối 

tại Lăng Bác, chủ trương của Việt Nam liên quan đến xử lý đối với nhóm công nhân biểu tình ở 

Bình Dương, nhân thân của một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, thông tin về tổ chức nhân sự 

của Bộ Ngoại giao… 

Sau đó, dù biết Nhạc Xuân không phải là phóng viên mà là nhân viên cơ quan tình báo 

Trung Quốc nhưng Hoàng vẫn cung cấp thông tin cho Nhạc Xuân. 

Tại tòa, bị cáo Hoàng cho rằng không biết Xuân là nhân viên cơ quan tình báo. Bị 

cáo nghĩ Xuân là phóng viên nên có mối quan hệ giao lưu, trao đổi thông tin. Bị cáo trao đổi với 

Xuân về nền văn hóa, phong tục tập quán của Trung Quốc, tìm hiểu về tình hình di tích danh lam 

thắng cảnh. 

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150930/xet-xu-mot-nha-bao-ve-toi-lam-gian-diep-cho-trung-quoc/977647.html
https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/09/h1367.jpg
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Các thông tin bị cáo cung cấp đều là các thông tin công khai trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng của Việt Nam, không phải thông tin mật. Ví dụ máy bay MH370 rơi, Việt 

Nam có chủ trương phối hợp với các nước trong khu vực tìm kiếm… 

Bị cáo khai các món quà được Xuân tặng khi sang Trung Quốc chỉ mang giá trị tinh thần 

chứ không có giá trị vật chất như bức tranh phong cảnh, con chiện bằng đá khắc tên Hoàng, ví 

da, chai rượu…. 

Tòa trích lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra: Bị cáo khai tháng 7-2011, bị cáo nhận 

thức Xuân là nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc, thấy Xuân hỏi nhiều tin tức liên quan đến 

nhân sự, nội bộ của Việt Nam, quan điểm đường lối đối ngoại của Việt Nam, thông tin cá nhân 

một số lãnh đạo của Việt Nam. Bị cáo hỏi Xuân: “Em là tình báo Hoa Nam à”? Xuân không trả 

lời. 

Trả lời tòa, bị cáo Hoàng cho rằng nhiều lời khai như trên là bị cáo khai theo ý chí chủ 

quan của điều tra viên, bị cáo đọc lại lời khai nói sửa nhưng các điều tra viên không sửa. Tòa 

không chấp nhận lời khai này của bị cáo vì cho rằng bị cáo là người có trình độ, sau các lời khai 

đều viết “tôi đã đọc rõ nội dung” và ký. 

Đại diện VKSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị phạt từ 5-6 năm tù đối 

với bị cáo. 

Bào chữa cho bị cáo Hoàng, luật sư Hà Huy Sơn (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng các 

tài liệu mà Hoàng cung cấp cho Xuân đều là các tài liệu công khai, không thuộc danh mục cấm 

của Nhà nước. 

Hoàng nhận các quà tặng mang tính chất xã giao chứ không có tính chất trả công cho việc 

cung cấp thông tin. 

Các cơ quan tố tụng không có chứng cứ khẳng định tài liệu Hoàng cung cấp cho Xuân 

được dùng để sử dụng để chống lại Việt Nam. Cơ quan điều tra chỉ xác định có thể chứ không 

khẳng định được. Việc có thể không thể dùng để buộc tội bị cáo. 

Chứng cứ buộc tội chỉ dựa vào lời khai nhận tội của bị cáo. Không có chứng cứ nào cho 

rằng Hoàng biết Xuân là nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc.   

Bị cáo Hoàng cho rằng cáo buộc của viện kiểm sát là không có cơ sở. Bị cáo không có 

suy nghĩ, ý chí chống lại nhà nước Việt Nam và nếu tòa kết tội bị cáo thì phải chứng minh bị cáo 

có ý định chống lại nhà nước. 

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục. 

 

 

Các bài báo liên quan tới vụ xử gián điệp 

Trung Quốc đã bị gỡ bỏ khỏi báo “lề phải” 
VnExpress 

Nhà báo làm ‘gián điệp cho Trung Quốc’ bị tuyên án 
Bảo Hà 

30-9-2015 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J3kkd6zsIVMJ:vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nha-bao-lam-gian-diep-cho-trung-quoc-bi-tuyen-an-3288041.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
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Hà Huy Hoàng bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để thu thập, cung cấp thông tin 

cho nữ nhân viên tình báo Trung Quốc. 

Bản án tuyên trưa nay của TAND Hà Nội xác định, đầu năm 2009 trên đường đi xe khách 

từ Lạng Sơn về Hà Nội, Hà Huy Hoàng (phóng viên báo Thế giới và Việt Nam, thuộc Bộ Ngoại 

giao) quen một cô gái nhận là giáo viên người Trung Quốc, xưng tên Tôn Văn Quế. 

Sau hai lần sang Trung Quốc theo lời mời của cô này, Hà Huy Hoàng được Quế giới thiệu 

có người bạn tên Nhạc Xuân muốn làm quen. Qua thư điện tử, Nhạc Xuân giới thiệu với Hà Huy 

Hoàng là phóng viên tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc), phụ trách các vấn đề về Việt Nam, muốn làm 

quen để tìm hiểu thông tin phục vụ công việc. 

Theo cáo buộc, dựa vào kiến thức của bản thân, thông tin thu thập trong quá trình làm 

phóng viên, từ giữa năm 2009 đến tháng 6/2011 Hà Huy Hoàng đã cung cấp cho Nhạc Xuân tin 

tức, tài liệu về Việt Nam gồm: thông tin quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; thông tin kỳ họp Ban chấp hành Trung ương Đảng; thông 

tin kỳ họp Quốc hội khóa XIII… 

Cuối tháng 6/2011, theo điều tra, Hà Huy Hoàng được Nhạc Xuân đề nghị tìm hiểu để cung 

cấp thông tin bí mật nhà nước, thông tin không được công bố hoặc chưa được công bố trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Cơ quan điều tra cho rằng qua trao đổi với Nhạc Xuân, từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2014, 

Hà Huy Hoàng nhận thức người này là tình báo Trung Quốc hoạt động thu thập tin tức tình báo 

dưới danh nghĩa phóng viên nhưng vẫn tiếp tục quan hệ và cung cấp thông tin. Trong số này có 

việc Hà Huy Hoàng cung cấp cho Nhạc Xuân thông tin về hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt 

Nam hướng về biển đảo; Việt Nam tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích; chủ 

trương xử lý của Việt Nam đối với vụ việc lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc để gây rối hòa 

bình ở Bình Dương… 

Từ năm 2009 đến tháng 7/2013 Tôn Văn Quế và Nhạc Xuân tổng cộng đã 8 lần mời Hà 

Huy Hoàng sang Trung Quốc thăm quan các địa danh nổi tiếng. Trong số này, Nhạc Xuân chi trả 

toàn bộ chi phí 2 chuyến cùng quà tặng. 

Tại phiên tòa sáng nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Hà Huy Hoàng án 6 năm tù về tội Làm 

gián điệp. 

Quá trình điều tra vụ án này, nhà chức trách xác định Nhạc Xuân còn liên quan một vụ án 

gián điệp khác khi cùng một nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc chỉ đạo Nguyễn Đức Tiến 

hoạt động gián điệp. Năm 2013, Tiến bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt 6 năm tù. 

___ 

BBC 
30-9-2015 

Ông Hà Huy Hoàng, cựu phóng viên báo Thế giới 

và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao, vừa bị án 6 năm tù 

vì cung cấp thông tin cho tình báo Trung Quốc. 

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150930_espionage_trial
https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/10/h1.jpg
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Luật sư của ông nói phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong buổi sáng thứ Tư 30/9 tại Tòa án 

Nhân dân TP Hà Nội. 

Ông Hoàng, 55 tuổi, bị xử vì Tội gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật hình sự. 

Luật sư Hà Huy Sơn nói gia đình ông cho biết sẽ kháng cáo. 

Tội gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật hình sự thuộc diện trọng tội, án cao nhất là tử hình. 

Tuy nhiên trường hợp của ông Hà Huy Hoàng được cho là ít nghiêm trọng hơn. 

Thông tin về các vụ làm gián điệp cho nước ngoài ít khi được công khai trên truyền thông 

đại chúng. 

Phóng viên báo ngoại giao, Ông Hà Huy Hoàng từng làm việc cho báo của Bộ Ngoại giao 

và viết bài đăng một số báo khác với bút danh Hà Hoàng. 

Ông bị bắt từ ngày 15/10/2014. 

Tuy nhiên gia đình ông mới quyết định mời luật sư bào chữa vài tuần nay. 

Theo cáo trạng, năm 2009, ông Hà Huy Hoàng được một người Trung Quốc giới thiệu với 

một nhà báo tên Nhạc Xuân, làm ở tạp chí Cầu Thị, thuộc Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc. 

Từ đó hai bên trao đổi thông tin. Ông Hoàng đã sang Nam Ninh, Trung Quốc, chơi sáu lần 

và cung cấp cho Nhạc Xuân nhiều thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị xã hội của 

Việt Nam. 

Trong đó có các thông tin như dư luận xoanh quanh việc Tổng bí thư Trung Quốc Tập 

Cận Bình sang thăm Việt Nam, vụ một số học viên Pháp luân công định đập phá ở Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, chủ trương của Việt Nam về xử lý các công nhân biểu tình ở Bình Dương hay nhân 

thân của một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và thông tin về tổ chức nhân sự của Bộ Ngoại 

giao… 

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nói “dù biết Nhạc Xuân không phải là phóng viên mà là 

nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc nhưng Hoàng vẫn cung cấp thông tin cho Nhạc Xuân”. 

Tại tòa, ông Hà Huy Hoàng nói ông không biết Nhạc Xuân là tình báo Trung Quốc. 

Ông cũng nói các thông tin ông cung cấp đều là thông tin công khai trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng của Việt Nam, không phải thông tin mật. 

Ông Hoàng cũng nói ông chỉ nhận quà từ Nhạc Xuân với ý nghĩa tinh thần chứ không 

mang ý nghĩa vật chất. 

Ông nói trước tòa: ” Bị cáo không có suy nghĩ, ý chí chống lại nhà nước Việt Nam và nếu 

tòa kết tội bị cáo thì phải chứng minh bị cáo có ý định chống lại nhà nước”. 

Luật sư của ông cũng biện hộ rằng “ông Hoàng nhận các quà tặng mang tính chất xã giao 

chứ không có tính chất trả công cho việc cung cấp thông tin”. 

Theo luật sư, “cơ quan tố tụng không có chứng cứ khẳng định tài liệu [ông] Hoàng cung 

cấp cho [Nhạc] Xuân được dùng để sử dụng để chống lại Việt Nam”. 

Trong vòng 15 ngày, ông Hà Huy Hoàng có thể đệ đơn kháng cáo nếu không đồng tình 

với bản án. 

 

Việt Nam: Ghế lãnh đạo và cán cân 

Trung-Mỹ 
BBC. 4 tháng 10 2015 
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Image copyrightAFPImage captionGiáo sư Thayer bàn về "hai khả năng" cho ghế Tổng bí thư Đảng. 

 

Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam, phân tích về bế tắc chính trị 

cấp lãnh đạo trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. 

Trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat vào hôm 02/10/2015, ông Thayer cho 

rằng đấu đá ghế nhân sự cấp lãnh đạo tại Việt Nam và vụ xử nhà báo làm gián điệp cho Trung 

Quốc đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi tương lai. 

Giáo sư Thayer mở đầu bài viết bằng việc nói tới thực trạng công bố dự thảo Báo cáo 

Chính trị và Kế hoạch Kinh tế Xã hội (2016-2020) chậm. 

Dự thảo báo cáo như vậy được đưa ra 9 tháng trước kỳ Đại hội 11 trong khi lần này đưa 

ra chỉ có 4 tháng trước. 

Mặc dù việc lựa chọn các ghế lãnh đạo đã được thảo luận tại hội nghị trung ương lần thứ 

mười một của Ủy ban Trung ương Đảng hồi tháng Năm nhưng không có tuyên bố nào cả. 

Giáo sư Thayer cho rằng các nhà quan sát tại Hà Nội cho biết Ủy ban Trung ương có thể 

được triệu tập lại vào tháng Mười để giải quyết bế tắc việc lựa chọn lãnh đạo với một phiên tiếp 

theo được lên lịch cho tháng 11 nếu không đạt được đồng thuận. 

Nếu Ủy ban Trung ương Đảng không thể đạt được sự đồng thuận về hai ứng viêncho 

ghế Tổng bí thư Đảng (như báo chí nói có hai người đều từ miền Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong khi ghế này vốn là của người miền bắc) thì sẽ có 

hai khả năng xảy ra, theo ông Carl Thayer. 

“Khả năng thứ nhất là cả hai ứng viên sẽ rời vũ đài chính trị để nghỉ hưu và vị lãnh đạo 

đảng tiếp theo sẽ được các ủy viên Bộ Chính trị bầu chọn. 

“Khả năng thứ hai là nhà lãnh đạo đảng hiện này là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được tái 

bổ nhiệm với sự nhất trí rằng ông sẽ nhường đường cho một lãnh đạo khác trước khi hết nhiệm kỳ 

5 năm của mình. 

“Giải pháp này sẽ tương tự như tại Đại hội Đảng lần thứ tám vào năm 1996 khi bầu lại 

ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư và nhất trí rằng ông sẽ từ chức trước giữa nhiệm kỳ. Ông Lê Khả 

Phiếu đã thay ông Đỗ Mười vào cuối năm 1997. 

'Người cho đăng, kẻ bắt gỡ' 

Image copyrightTuoi Tre OnlineImage captionViệc cho xét xử công khai cựu nhà báo trực 

thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc đang gây bàn luận nhiều. 

 

Theo ông Thayer, trước thềm đại hội đảng nào thì các sự kiện xảy ra đều được các nhà 

quan sát chính trị nghiên cứu kỹ để xem gió đang thổi về hướng nào và trước kỳ đại hội này cũng 

vậy. 

"Chẳng hạn như khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi chào mừng 

ngày Quốc khánh Trung Quốc (được tổ chức sớm vào ngày 29 tháng 9) tại Hà Nội, Việt Nam đã 

cử đại diện là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Quang Vinh tới dự. 

"Ông Vinh không phải là ủy viên Bộ Chính trị và dự kiến sẽ nghỉ hưu sau Đại hội Đảng 

12. Có bàn tán nhiều tại Hà Nội về lý do tại sao một quan chức tương đối "thấp cấp" lại đại diện 

cho chính phủ Việt Nam. 

http://thediplomat.com/2015/10/vietnam-is-changing-and-so-is-the-balance-of-power-in-asia/
http://bbc.in/1jHajXV
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"Ngày 30 tháng 9, một ngày sau lễ tân tại Đại sứ quán Trung Quốc, truyền thông Việt 

Nam đưa tin Hà Huy Hoàng, một cựu nhân viên của Bộ Ngoại giao và từng là phóng viên báo 

Thế giới và Việt Nam, bị xử và bị tuyên án tù 6 năm vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc. 

Mỗi chuyến thăm này [Tập Cận Bình và Barack Obama tới Hà Nội] có thể được 

xem là những phép thử riêng biệt cho định hướng tương lai của Việt Nam. 

"Truyền thông đưa tin về các vụ gián điệp liên quan đến công dân Việt Nam là cực kỳ 

hiếm. Điều này dẫn đến đồn đoán về thời điểm của phiên toà và người cho phép đăng tin. 

"Sau đó người ta càng đồn đoán nhiều hơn khi báo Tuổi Trẻ, VnExpress và các báo khác 

đã gỡ bài trên trang web của họ. Nay người ta quay sang bàn tán ai là người ra lệch gỡ các bài báo 

này xuống," ông Thayer viết. 

Theo Giáo sư Carl Thayer thời điểm xảy ra phiên tòa xử nhà báo Việt Nam là gián điệp 

cho Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh có đấu đá chính trị trong hàng ngũ chính trị chóp bu trước 

thềm Đại hội Đảng 12. 

“Rõ ràng là một vấn đề trọng tâm chưa được giải quyết là Việt Nam xử lý các mối quan 

hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ như thế nào. 

"Dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội 12 không đưa ra gợi ý về định hướng trong chính 

sách trong tương lai về chủ đề rắm rối này. 

Có tin nói Bắc Kinh nói với Hà Nội về việc không thích Ngoại trưởng Phạm Bình 

Minh "leo cao" vì "thân Mỹ". 

 

Ông Thayer cho rằng rõ ràng là một số nhân vật trong hàng ngũ chính trị cao cấp của 

Việt Nam đã duyệt việc đưa tin phiên xử hoạt động gián điệp của công dân Việt cho Trung Quốc. 

Động thái này diễn ra ngay sau khi có tin Việt Nam cho phép Trung Quốc mở một Tổng Lãnh sự 

quán tại Đà Nẵng. 

"Việc cho xét xử công khai [vụ gián điệp] này một dấu hiệu quan trọng cho thấy việc 

Việt Nam xử lý lý mối quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ ra sao là một chủ đề nóng bỏng vào 

lúc này," ông Thayer nhận định. 

"Những người phản đối việc Việt Nam xích quá gần với Hoa Kỳ nói về "mối đe dọa của 

biến hòa bình" là đe dọa an ninh quốc gia. Họ chỉ ra áp lực của Mỹ về nhân quyền và tự do tôn 

giáo như là một phần của mối đe dọa này. 

"Các cáo buộc về động gián điệp cho Trung Quốc châm ngòi cho quan ngại gồm các 

tiếng nói khác nhau đang góp giọng rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ 

của Việt Nam và có thể đang cố gây ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. 

"Giới quan sát tại Hà Nôi nói với tờ The Diplomat rằng Trung Quốc đã chọn một số nhà 

lãnh đạo Việt Nam để nhắn gửi rằng họ phản đối việc thăng quan tiến chức cho Bộ trưởng Ngoại 

giao Phạm Bình Minh, người được xem là thân Mỹ. 

"Các nguồn tại Việt Nam cũng cho Hà Nội biết ở lúc gặp kín rằng Chủ tịch Tập Cận 

Bình có thể hoãn chuyến thăm dự kiến của mình đến Việt Nam trong tháng này nếu Hà Nội 

không ngưng việc chỉ trích các hoạt xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông của Trung Quốc. Cũng 

những nguồn này tin rằng chuyến thăm sẽ được tiến hành vì đối với Trung Quốc thì đây là chuyến 

thăm quan trọng," Giáo sư Thayer viết. 
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'Diễn biến hòa bình' và 'gián điệp TQ' 

Tác giả nói vè khả năng Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11 sau khi 

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hà Nội vào tháng 10. 

 

"Những người muốn thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ nhấn mạnh những lợi thế kinh tế của 

vị thế hội viên trong thỏa thuận TPP. Nhóm này hiện đang chống lại biện luận về "mối đe dọa của 

biến hòa bình" bằng cách chỉ ra rằng hoạt động gián điệp Trung Quốc là một mối đe dọa lớn đối 

với an ninh quốc gia. 

"Nói cách khác, các mối đe dọa diễn biến hòa bình từ Hoa Kỳ hiện đang được đấu đầu 

với mối đe dọa lật đổ từ Trung Quốc. 

"Việc Việt Nam quyết định công khai phiên xử gián điệp, cùng với việc thả một số 

người bất đồng chính kiến trong những tháng gần đây, là chỉ dấu cho thấy khả năng thay đổi có 

thể có trong quan hệ Việt-Mỹ. 

"Gần đây Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói trong một cuộc phỏng vấn tại New 

York với hãng thông tấn AP rằng việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo của là bất hợp pháp 

theo luật quốc tế và đe dọa an ninh biển." 

Theo Giáo sư Thayer, bình luận của ông Sang là "nhắm cả vào cả công chúng quốc tế và 

quốc nội." 

"Lời lẽ của ông kể như như đặt nền tảng để làm sâu sắc thêm quan hệ với Hoa Kỳ đồng 

thời có thể được xem là việc đánh bóng hình ảnh của mình về lập trường an ninh quốc gia đối với 

trong nước. 

"Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức đón các chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Tập Cận 

Bình trog tháng 10 và Tổng thống Barack Obama trong tháng 11. 

"Trong bối cảnh giới lãnh đạo còn đang đấu đá như hiện nay thì mỗi chuyến thăm này 

có thể được xem là những phép thử riêng biệt cho định hướng tương lai của Việt Nam", Giáo sư 

Thayer kết luận. 

* 
Đức Giáo Hoàng Francis, một nhà 

cách mạng 
Người Việt 

Việt Nguyên 
3-10-2015 

 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215340&zoneid=97
https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/10/h154.jpg
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Đức Giáo Hoàng Francis thành công trong chuyến đi Hoa Kỳ qua lòng từ tâm. (Hình: Getty Images) 

 

Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hai yếu nhân đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong 

cùng một tuần. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francis, lãnh đạo tinh thần của một tỷ hai 

trăm triệu tín đồ Công Giáo trên thế giới, đã che mờ hình bóng của Tập Cận Bình chủ tịch 

Trung Quốc. 
Đức Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử sinh ra ở Châu Mỹ, lần đầu tiên đến Mỹ, được 

Tổng Thống Obama và phó Tổng Thống Biden tiếp rước trọng thể sau khi thành công ở Cuba. 

Tập Cận Bình đến Hoa Thịnh Đốn sau khi ghé Seattle nói chuyện buôn bán. Hai khuôn 

mặt thiện ác khác nhau rõ ràng. Một Đức Giáo Hoàng Francis tươi cười thánh thiện, theo bước 

chân Đức Giáo Hoàng Paul VI qua thăm Mỹ lần chót 50 năm trước vào tháng 10 năm 1965, đã 

thay đổi “nỗi sợ về Đức Giáo Hoàng” của các tín đồ Tin lành ở Hoa Kỳ, khác với bộ mặt khó 

khăn nhăn như cái bị của Tập Cận Bình (lần đầu tiên qua Mỹ với tư cách chủ tịch khác với những 

năm du học ở Iowa). Một Tập Cận Bình mang bị gậy như bang chủ cái bang Hồng Thất Công 

trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, đến gặp Tổng Thống Obama sau khi kinh tế và thị trường 

chứng khoán xuống dốc không còn đứng thế thượng phong của một lãnh tụ cường quốc đang lên. 

Một Đcứ Giáo Hoàng Francis đang thay đổi với cuộc cách mạng trong Giáo Hội Công 

Giáo La Mã khác với Tập Cận Bình thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực cá nhân và đảng 

Cộng Sản. Một Đức Giáo Hoàng Francis nhắc đến khuôn vàng thước ngọc của Thiên Chúa Giáo 

(Golden rule): “Bạn đừng làm những điều gì cho người khác những điều bạn không muốn người 

khác làm cho bạn.” giống như câu của Khổng Tử “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân,” khuôn vàng 

thước ngọc của Khổng Giáo, chỉ khác là Đức Giáo Hoàng Francis đang thực hiện những điều 

Ngài giảng còn Tập Cận Bình qua xã hội hài hòa giả tạo đang làm những điều dân Trung Hoa và 

các nước láng giềng không muốn. 

Giới trẻ đã ngưỡng mộ và đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francis như “siêu sao” nhạc Rock 

hay minh tinh Hollywood khác với tinh thần bảo thủ của nước Mỹ ba trăm năm nay có thiên kiến 

chống Công Giáo La Mã. 

Nước Mỹ được xem là xứ tự do, nhất là tự do tôn giáo được ghi nhận trong hiến pháp của 

những người di dân, nhưng tổ tiên của người Mỹ, những di dân định cư đầu tiên là những người 

Tin Lành Thanh Giáo (Puritan) hay giảng đạo (Televangelical) là những dòng tôn giáo chính trị 

chống công giáo sau thời Martin Luther hay sau chiến tranh tôn giáo 100 năm ở Âu Châu. 

Những tín đồ Puritan ở Anh vào thế kỷ thứ 17 và những người Pilgrims trên chuyến tàu 

Mayflower đi tìm tự do sau những đàn áp tôn giáo đã mang nọc độc kỳ thị tôn giáo qua Mỹ. Họ 

gọi Đức Giáo Hoàng là kẻ “chống Chúa” hay những danh từ nhạo báng nặng nề khác. Cùng thờ 

Chúa nhưng Tin Lành và Công Giáo đã xem nhau như kẻ thù trong mấy trăm năm. Giáo dân Tin 

Lành kỳ thị Công Giáo nặng hơn là kỳ thị Do Thái Giáo hay đạo Quakers. 

Trong bao nhiêu năm dân Công Giáo bị loại ra vòng chính trị Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ thế 20, 

KKK mạ lị chính trị gia Công Giáo như Thượng Nghị Sĩ Hugo Black, ngay cả văn hào Mark 

Twain cũng đả kích Công Giáo trong văn chương của ông. Kỳ thị đối với Công Giáo giảm đi sau 

khi Hoa Kỳ có một Tổng Thống Công Giáo đầu tiên John F. Kennedy nhưng khi ứng cử viên 

Tổng Thống Kennedy ra tranh cử ông cũng đã tránh né, tuyên bố: “Tôi là ứng cử viên đảng Dân 

Chủ chứ không phải ứng cử viên Công Giáo, tôi chỉ là ứng cử viên đảng Dân Chủ có đạo Công 

Giáo.” 

Đến đầu thế kỷ thứ 21, chính giới Hoa Kỳ đã có nhiều chính trị gia Công Giáo như phó 

Tổng Thống Dân chủ Joe Biden và các ứng cử viên đảng Cộng Hòa Jeb Bush, Rich Santoriun và 

Bobby Jindal. 
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Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner đã tích cực vận động trong hai mươi năm để mời được 

một  Đức Giáo Hoàng qua thăm Hoa Kỳ cũng là người Công Giáo. Thành phố chống Công Giáo, 

nhất là Philadelphia, một trong ba thành phố Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm, năm 1884 đã bị 

những người tự nhận là thổ dân Mỹ nổi loạn đốt cháy nhà thờ lùng giết giáo dân Công Giáo. 

Trong hai năm làm Đức Giáo Hoàng từ sau khi được hội đồng Vatican bầu ngày 13 tháng 

3, 2013, Hồng Y Argentina Jorge Mario Bergoglio tân Đức Giáo Hoàng đã cố gắng thay đổi Giáo 

Hội. Đức Giáo Hoàng dòng Jesuit đầu tiên, cả đời hành đạo ở Châu Mỹ La Tinh ít khi đến La Mã, 

nổi tiếng có lòng nhân, yêu người nghèo, phục vụ người nghèo. 

Đức Giáo Hoàng đã thực hành những gì ngài giảng, sống thanh liêm khác với các Đức 

Giáo Hoàng tiền nhiệm, không ăn xài xa hoa, đi xe Fiat không kính chống đạn. Trong khuôn viên 

hành dinh Vatican rộng 190 mẫu xây từ thời Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Francis sống và làm 

việc trong chung cư ba phòng của nhà khách rộng 2,100 thước vuông chứ không ở trong Cung 

Điện (Apostolic Palace). 

Cách nhìn của Đức Giáo Hoàng Francis vì vậy cũng khác cái nhìn của các Đức Giáo 

Hoàng nhìn nhân loại từ trên ngai nhìn xuống. Tinh thần cách mạng của Đức Giáo Hoàng Francis: 

Lúc nào cũng nghĩ đến quần chúng nghèo khổ với nguyên tắc không nằm trong Thượng Đế mà 

nằm trong cái ngã (self awareness) tự phán xét mình, để giáo dân suy nghĩ tự phán đoán, tinh thần 

của Descartes “Je pense donc je suis” (Tôi suy tưởng nghĩa là tôi hiện hữu). 

Đạo đức đến từ bên trong vì vậy Đức Giáo Hoàng Francis đã nói một câu nổi tiếng khi 

được hỏi quan điểm về đồng tính luyến ái “Tôi lấy tư cách gì để phán xét người khác.” 

Quan điểm triết học của Đức Giáo Hoàng Francis đã gây ra nhiều hoang mang trong Giáo 

Hội. Giáo Hoàng là người thực tế hay Đức Giáo Hoàng muốn thay đổi học thuyết giáo điều của 

Giáo Hội? 

Phe bảo thủ, qua những tuyên bố của Đức Giáo Hoàng về đàn bà, về đồng tính luyến ái, ly 

dị, và chó vẫn được lên thiên đàng, thấy Đức Giáo Hoàng không thay đổi gì ngược với giáo lý của 

Giáo Hội còn những người Công Giáo cấp tiến ghi nhận Đức Giáo Hoàng Francis từ vòng ngoài 

đến La Mã có tinh thần cải tổ giáo hội nhất là về vấn đề tham nhũng tài chính và những hành xử 

của Giáo Hội trong quá khứ thiếu lòng bác ái Công Giáo. 

Đức Giáo Hoàng Francis đã nổi tiếng là nhà “tiên tri bác ái” khác với Giáo Hoàng tiền 

nhiệm Benedict XVI, một Đức Giáo Hoàng có gương mặt khắc khổ không được thiện cảm của 

giáo dân và dân chúng. 

Đức Giáo Hoàng Benedict đã làm một cuộc cách mạng trong Giáo Hội Công Giáo La Mã 

khi từ chức năm 2013 sau khi té ngã đập đầu ở Mexico. Cuộc cách mạng này đưa đến cuộc bầu cử 

đưa một Hồng Y Châu Mỹ La Tinh có tiếng chống Ý lên làm Giáo Hoàng. 

Hồng Y Bergoglio đã được 14 Hồng Y Hoa Kỳ và các Hồng Y Châu Mỹ La Tinh ủng hộ 

để cải tổ Giáo Hội thành Giáo Hội “cho người nghèo và của người nghèo.” 

Tổng Giám Mục Bertone, Bộ Trưởng Ngoại Giao Vatican thời Benedict XVI, đã nói Đức 

Giáo Hoàng Benedict làm cách mạng trong khi còn tại chức nhưng vì kém ngoại giao nên cuộc 

cải tổ của Đức Giáo Hoàng Benedict không được biết. 

Lần đầu tiên trong lịch sử một cựu Đức Giáo Hoàng vẫn ở trong Tu Viện Mater Ecclesia 

trong Vatican. Hai Đức Giáo Hoàng vẫn thân thiện với nhau và Đức Giáo Hoàng Benedict giúp 

Đức Giáo Hoàng Francis bước vào vòng trong Vatican và ủng hộ ba quan điểm của Đức Giáo 

Hoàng Francis: Di dân, sang bằng giàu nghèo và bảo vệ môi sinh. 

Những tiết lộ của TGM Bertone với báo chí quả là những điều mới lạ chưa được biết: Đức 

Giáo Hoàng Benedict là người đã làm nhiều điều hơn các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm trong vụ 

trừng phạt các linh mục về tội tình dục, treo chén 384 linh mục trong hai năm 2011-2012, bắt đầu 
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cải tổ tài chính và hội đồng tối cao Vatican. Điều ngạc nhiên nhất là Đức Giáo Hoàng Benedict là 

người đứng trung gian để thiếp lập bang giao giữa Hoa Kỳ và Cuba trước Đức Giáo Hoàng 

Francis. 

Những người chỉ trích giáo điều Công Giáo cứng ngắc giống giáo điều Cộng Sản không 

thay đổi đã nhắc đến trường hợp nhà thiên văn học Galileo vào thế kỷ thứ 17 khi ông bị tội quản 

thúc tại gia (năm 1633) vì ủng hộ thuyết Corpenicus chứng minh quả đất quay quanh mặt trời chứ 

không phải mặt trời quay quanh quả đất. Galileo đã nói “nếu những bằng chứng khoa học ngược 

với giáo lý thì phải xét lại giáo lý.” Nhưng với Công đDồng Vatican lần thứ hai kéo dài từ năm 

1962 đến 1965 thì Công Giáo có cải tổ, quan trọng nhất là không cho rằng: “Chỉ có con đường 

Công Giáo mới dẫn đến sự cứu rỗi cho con người.” Những tư tưởng thay đổi đã xảy đến sau Công 

đDồng Vatican hai, Đức Giáo Hoàng Paul II và Benedict XVI đã sửa soạn cho cuộc cách mạng 

của Đức Giáo Hoàng Francis. Năm 1992, Đức Giáo Hoàng Paul II (Phao Lồ đệ nhị) đã chính thức 

xin lỗi nhà thiên văn học Galileo, xin lỗi những người Do Thái, những nạn nhân kể cả người Hồi 

trong những trận Thập Tự Chiến (Crusades), những trận chiến tranh tôn giáo giữa Công Giáo và 

Tin Lành, những nạn nhân của chiến tranh nô lệ buôn bán người da đen ở Phi Châu. 

Trận Thập Tự Chiến lần thứ nhất năm 1095 do chính Đức Giáo Hoàng Urban II cầm quân 

đến chiếm Jerusalem giết không phân biệt dân Hồi, Do Thái hay cả Thiên Chúa Giáo. 

Tàn nhẫn không kém những trận Thập Tự chiến là chiến tranh chiếm Mexico của quân 

Tây Ban Nha. Mexico thành thuộc địa của Tây Ban Nha sau khi Hernan Cortes hủy hoại nền văn 

minh Aztec, xây nhà thờ Công Giáo trên đền thờ dân Aztec. 

Sử gia đã viết “Công Giáo La Mã đã chặt đầu nền văn minh Mễ” Năm 2011, Giáo Hoàng 

John Paul II đã chính thức xin lỗi các nạn nhân trong vụ “xì căng đan” tình dục của các linh mục. 

Giáo Hoàng Francis trong chuyến thăm Mỹ đã “không chấp nhận tình dục của các linh mục” và 

theo bước chân của Giáo Hoàng Paul II, ngài đã xin lỗi thổ dân Mỹ Châu ở vùng Mexico. 

Đức Giáo Hoàng Francis năm 2013 bắt đầu cải tổ giáo hội .Theo truyền thuyết, Thánh 

Francis là người nghe được tiếng thú vật, giảng đạo cho chim nay Đức Giáo Hoàng Francis quan 

niệm điều đầu tiên là phải thay đổi thái độ, phải lắng nghe tiếng người chung quanh nghe tiếng 

giáo dân chứ không ở trong tháp ngà và sự lắng nghe phải dựa trên lòng từ tâm. 

Cải tổ khó nhất là cải tổ tài chính. Từ năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedict đã thành lập 

cơ quan kiểm soát ngân hàng Vatican (I.O.R). Ngân hàng này có trên 30,000 ngân khoản trong đó 

có khoảng một ngàn ngân khoản bị nghi ngờ gian lận rửa tiền. Cầm đầu cơ quan là Hồng Y De 

Pasquale. Theo Vatileaks, Ngân Hàng Vatican có 6 tỷ Mỹ kim, còn gia tài Vatican gồm bất động 

sản trên thế giới lên đến 2 ngàn tỷ Mỹ kim (con số tương đương với tổng sản lượng quốc gia Ấn 

Độ hay Nga hay Brazil). Sau Vatileaks, năm 2012 Hồng Y Tedeshi, giám đốc ngân hàng bị Đức 

Giáo Hoàng Benedict cất chức còn tân Đức Giáo Hoàng Francis chống đối làm ăn kiểu Mafia Ý, 

bác bỏ quỹ đầu tư Vatican. 

Bài diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoàng Francis đã làm chủ tịch Hạ 

Viện John Boehner khóc nức nở. Lòng bác ái của Đức Giáo Hoàng Francis về môi sinh, san bằng 

cách biệt giàu nghèo và vấn đề di dân tuy làm ông Boehner người Công Giáo xúc động nhưng ba 

vấn đề này của Đức Giáo Hoàng đưa ra được Tổng Thống Obama ủng hộ đã đi ngược lại đường 

lối của đảng Cộng Hòa đa số là Tin Lành Baptist. Chưa đầy 24 giờ sau ông Boehner đã từ chức 

sớm hơn dự tính. 

Đức Giáo Hoàng đồng ý với Tổng Thống Obama là môi sinh thay đổi, thời tiết càng ngày 

càng nóng do từ kỹ nghệ là lỗi của con người. Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi không dùng than, 

dầu, hơi đốt, mà dùng năng lượng gió và mặt trời. Nạn nhân của kỹ nghệ tân thời là dân nghèo, 

chuyên chở công cộng phải thay thế xe hơi. “Những người tốt còn có lương tâm phải thay đổi,” 
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con người phải lưu tâm đến môi sinh, phải nghĩ xa, mức giới hạn tăng độ nóng toàn cầu là 4 độ c, 

trận tiêu diệt làn thứ 6 sắp xảy đến cho loài người. 

Những lời của Đức Giáo Hoàng Francis được xây dựng từ những suy nghĩ của các Đức 

Giáo Hoàng tiền nhiệm John Paul II, Benedict XVI và của Đạt Lai Lạt Ma (Phật Giáo) Desmond 

Tutu (Anh Giáo). 

Đảng Cộng Hòa không đồng ý với những bằng chứng khoa học về thay đổi môi sinh và 

bất đồng ý kiến của Đức Giáo Hoàng Francis cho rằng muốn san bằng giàu nghèo phải lấy tiền từ 

các công ty dầu hỏa như Exxon để chia cho người nghèo và giới trung lưu, điều không thể xảy ra 

trong lúc giá dầu xuống. 

Đức Giáo Hoàng kêu gọi đón tay mở cửa cho di dân được những người gốc Mễ hưởng 

ứng nhưng những giọt nước mắt của ông Boehner đã làm các ứng cử viên đảng Cộng Hòa (đòi 

đóng cửa biên giới, xây tường chận làn sóng di dân, đuổi người Mễ nhập cảnh bất hợp pháp về 

nước) nổi giận. 

Nhà “tiên tri bác ái” Francis đã thành công trong chuyến đi Hoa Kỳ qua lòng từ tâm. 

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francis cho anh em Castro ở Cuba “hãy phục vụ người chứ 

không phục vụ ý thức hệ” khác hẳn thông điệp của chủ tịch Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình 

“quyền lợi đảng CSTQ trên hết.” 

 

 

Biển Đông sẽ căng thẳng hơn sau khi 

Tập Cận Bình thăm Mỹ 
HỒNG THỦY 

27/09/15 07:56 

  (GDVN) - Obama và Tập Cận Bình ai nói nấy nghe, nguy cơ xung đột ở Biển Đông 

sẽ vẫn tiếp tục và thậm chí có khả năng nghiêm trọng hơn. 

 

 

Lính Trung Quốc đồn trú bất hợp 

pháp ở Trường Sa.  

Thông tấn xã Đài Loan ngày 26/9 đưa tin, trong hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ ngày 

25/9, Tổng thống Obama và người đồng nhiệm Tập Cận Bình đã "giao tranh" về vấn đề Biển 

Đông. Học giả Đài Loan chuyên nghiên cứu về Biển Đông Tống Yên Huy bình luận, Obama và 

Tập Cận Bình ai nói nấy nghe, nguy cơ xung đột ở Biển Đông sẽ vẫn tiếp tục và thậm chí có khả 

năng nghiêm trọng hơn. 

Từ năm 2014 trở lại đây, việc Trung Quốc bồi lấp xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp ở 

quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) đã khiến các quốc gia trong khu vực bất an, 

đồng thời uy hiếp trực tiếp đến chiến lược xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Obama cho biết, 

http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/doanphuc/2015_09_27/linh_trung_quoc.jpg
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ông đã nói với Tập Cận Bình về những quan ngại nghiêm trọng xung quanh hoạt động bồi lấp, 

quân sự hóa đảo nhân tạo và đe dọa tự do, an ninh hàng không hàng hải ở Biển Đông. 

Tập Cận Bình thì nhắc lại cái gọi là "chủ quyền" đối với các đảo ở Biển Đông và khăng 

khăng nói rằng hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa bất hợp pháp ở Trường Sa "không 

nhằm vào và không ảnh hưởng đến quốc gia nào"?! Ông Bình nói, Trung Quốc vẫn ủng hộ quản 

lý tranh chấp thông qua đối thoại và bảo vệ luật pháp quốc tế, tự do qua lại ở Biển Đông. 

Những phát biểu này của Tập Cận Bình chỉ là nhắc lại những gì ông đã nói với tờ The 

Wall Street Journal trước khi đặt chân đến Hoa Kỳ. Tống Yên Huy cho rằng, mặc dù Trung Quốc 

và Hoa Kỳ đều nhắc đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng mỗi nước đều tìm kiếm những gì 

có lợi cho mình trong luật pháp quốc tế để bảo vệ, luật pháp quốc tế không thể xử lý được vấn đề 

tranh chấp chủ quyền phức tạp (?!). 

Trong họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với ông Obama, ông Tập Cận Bình cũng nói rằng 

Trung Quốc hy vọng sẽ sớm hoàn thành đàm phán ký kết COC. Tuy nhiên thực tế Trung Quốc và 

ASEAN mới chỉ đạt được nhận thức chung về COC chứ không có bất kỳ tiến triển nào tiến tới ký 

kết bộ quy tắc này (vì Bắc Kinh tìm mọi cách chây ỳ, né tránh). 

Tống Yên Huy nhận định, Bắc Kinh đang ra sức thúc đẩy cái gọi là Con đường Tơ lụa trên 

biển thế kỷ 21 liên quan đến các nước ven Biển Đông. Sự thúc đẩy này của Trung Quốc cùng với 

chiến lược an ninh quốc gia mới, sớm muôn Trung Quốc cũng sẽ khống chế Biển Đông. Trong 

khi đó dưới áp lực từ quốc hội Hoa Kỳ và bầu cử Tổng thống năm tới, nhiều khả năng 

Washington cũng sẽ có biện pháp cứng rắn hơn trên Biển Đông. 

Ngày 17/9 Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ lại một lần nữa hối thúc Nhà Trắng cho Lầu 

Năm Góc điều tàu chiến, máy bay quân sự qua lại phạm vi 12 hải lý vùng biển và không phận 

quốc tế xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp và xây dựng bất hợp pháp trên 7 bãi đá, 

rặng san hô ở Trường Sa. 

Trong tình huống này học giả Tống Yên Huy nhận định, nguy cơ xung đột ở Biển Đông sẽ 

vẫn tiếp tục. Các nước ven Biển Đông sẽ liên kết chặt chẽ với Mỹ - Nhật - Úc chống lại xu hướng 

bành trướng của Bắc Kinh. 

Hồng Thủy 

 

TẬP CẬN BÌNH: TÔI NÓI MẤY ANH 

HÀ NỘI CÓ NGHE RÕ KHÔNG ? 
 

Phạm Trần 

 
Ngày mồng Hai tháng Chín năm 1945, tại cuộc mít tinh Tuyên bố Độc lập ở Qủang trường 

Ba Đình, ông Hồ Chí Minh đã để lại câu nói lịch sử : “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?” 

http://4.bp.blogspot.com/-K7T1lQuA8QI/Vg2spjKPsnI/AAAAAAAACbM/wDd59UajAOA/s1600/tqduongluoibo.jpg
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Bây giờ, 70 năm sau, ngày 25/09/2015 người ta cũng mường tượng nghe thấy Lãnh tụ 

Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói từ Dinh Tổng thống Mỹ:”Tôi nói, mấy anh Hà Nội có nghe rõ 

không ?” 

Vậy họ Tập đã nói gì mà nghe quen quen ? 

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Barack Obama và ông Tập 

Cận Bình diễn ra tại vườn Hồng trong Tòa Bạch Ốc, tiếp theo sau cuộc họp riêng giữa hai người 

nhân  chuyến thăm chính thức nước Mỹ của họ Tập. 

Hai lãnh tụ đã thảo luận các vấn đề quan tâm đến hai nước, từ mậu dịch đến nghi ngờ 

Trung Quốc đứng sau hàng loạt tin tặc xâm nhập các công ty, xí nghiệp Mỹ họat động ở Trung 

Quốc và Hoa Kỷ để đánh cắp tin tức và kế họach giúp cho Trung Quốc cạnh tranh bất chính. 

Trên 22 triệu nhân viên Chính phủ Mỹ và một số cơ quan trọng yếu về an ninh như hai Bộ Quốc 

phòng và An ninh Quốc gia, bao gồm cả CIA (Tình báo Hoa Kỳ), FBI (cơ quan điều tra liên 

bang Hoa Kỳ) cũng bị xâm nhập. 

Ngòai ra hai bên cũng thảo luận và đồng ý kế họach  gỉam thiểu chất độc làm ô nhiễm 

khí hậu và hứa cùng nhau hợp tác giải quyết cuộc khủng hỏang về môi trường và khí hậu trên 

thế giới. 

 

CHUYỆN BIỂN ĐÔNG 
 

Đến chuyện khủng hoảng ở Biển Đông do hành động bồi đắp và bành trướng lãnh thổ 

của Bắc Kinh gây ra, Tổng thống Obama cho biết: “ Chúng tôi đã thẳng thắn thảo luận vấn 

đề  biển Đông và Nam Trung Hoa, và tôi đã tái khẳng định quyền của mọi quốc gia được tự do 

giao thông thương mại trên biển và trên không không bị ngăn cản. Do đó, tôi đã lưu ý là Hoa 

Kỳ sẽ tiếp tục lướt sóng, bay và họat động bất cứ nơi nào mà luật pháp Quốc tế cho phép.” 

(”We did have candid discussions on the East and South China Seas, and I reiterated the 

right of all countries to freedom of navigation and overflight and to unimpeded commerce.  As 

such, I indicated that the United States will continue to sail, fly and operate anywhere that 

international law allows.” (Thông tin của Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống) 

“Tôi cũng đã nói với Chủ tịch Tập về mối quan ngại đặc biệt của Hoa Kỳ về hành động 

dành chủ quyền đất đai, xây dựng và quân sự hóa những vùng tranh chấp, gây khó khăn cho 

các quốc gia trong vùng giải quyết hòa bình những bất đồng. Vì vậy tôi khuyến khích tìm ra một 

giải pháp giữa các quốc gia tranh chấp ở khu vực này. Hoa Kỳ không phải là nước có tranh 

chấp; Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm luật pháp của lưu thông phải được bảo vệ.”  

(I conveyed to President Xi our significant concerns over land reclamation, construction 

and the militarization of disputed areas, which makes it harder for countries in the region to 

resolve disagreements peacefully.  And I encouraged a resolution between claimants in these 

areas.  We are not a claimant; we just want to make sure that the rules of the road are upheld.)    

 

 

LÃNH THỔ CỦA TRUNG HOA 
 

Đến phiên Tập Cận Bình, ông ta nói: “ Chúng tôi đã có cuộc thảo luận sâu rộng về tình 

hình Châu Á-Thái Bình Dương. Và chúng tôi tin rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng có quyền lợi 

chung rộng rãi ở khu vực, và chúng ta nên tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác trong các 

lĩnh vực ở đó, và cùng làm việc với nhau để cổ võ những họat động và hợp tác hỗ tương trong 
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khu vực Á Châu Thái Bình Dương, và cùng làm việc với các nước  trong khu vực để mưu cầu 

hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.” 

(--Lời Thông dịch viên: “We have in-depth discussion on the situation of the Asia 

Pacific.  And we believe that China and the United States have extensive common interests in 

this region, and we should continue to deepen dialogue and cooperation on regional affairs and 

work together to promote active interactions and inclusive cooperation in the Asia Pacific, and 

work with countries in the Asia Pacific to promote peace, stability, and prosperity in this 

region.” 

Với gương mặt lạnh như đồng nhưng cương quyết, họ Tập nhìn thẳng các Nhà báo nói 

tiếp : “ Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách phát triển hòa bình, láng giềng tốt và hợp tác 

với các quốc gia láng giềng của chúng tôi. Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, từ thời cổ đại, 

là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi có tòan quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của 

chúng tôi, cũng như các quyền lợi chính đáng về hàng hải. Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình 

và ổn định ở vùng biển Nam Trung Hoa, dung hòa khác biệt và tranh chấp qua đối thọai, 

thương thuyết, tham khảo lẫn nhau trong hòa bình để  mưu tìm giải pháp cùng có lợi thông qua 

hợp tác.” 

(China is committed to the path of peaceful development and a neighboring foreign 

policy characterized by good neighborliness and partnership with our neighbors.  Islands in the 

South China Sea since ancient times are China’s territory.  We have the right to uphold our own 

territorial sovereignty and lawful and legitimate maritime rights and interests.  We are 

committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and 

disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and 

peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation.) 

Ngỏanh mặt về phía Tổng thống Obama, nhà Lãnh đạo Trung Quốc nói như trả lời trực 

tiếp quan ngại của Mỹ : “Chúng tôi cam đoan bảo vệ lưu thông hàng hải và hàng không của các 

quốc gia theo luật pháp quốc tế. Liên quan đến các hoạt động xây cất của Trung Quốc thi hành 

ở quần đảo ở phía Nam, Trường Sa, không nhắm vào hay gây ảnh hưởng đến bất cứ nước nào, 

và Trung Quốc không có chủ tâm tiến tới quân sự hóa ở đó.” 

(We're committed to respecting and upholding the freedom of navigation and overflight 

that countries enjoy according to international law.  Relevant construction activities that China 

are undertaking in the island of South -- Nansha Islands do not target or impact any country, 

and China does not intend to pursue militarization.) 

Giải thích rõ hơn với báo chí, họ Tập nhắc lại rằng: “ Trung Hoa và Hoa Kỳ đều có 

những quyền lợi chung ở vùng biển Nam Trung Hoa. Chúng ta cùng ủng hộ một Nam Hải hòa 

bình và ổn định. Những nước trực tiếp có tranh chấp hãy làm việc qua thương lượng, tham 

khảo lẫn nhau bằng những biện pháp hòa bình. Chúng tôi ủng hộ tự do lưu thông hàng hải và 

bay trên không của tất cả các  quốc gia theo luật pháp quốc tế và giải quyết sự khác biệt 

qua  thương thuyết, thi hành đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử Các bên ở Biển Đông 

(DOC, Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea), và sớm hòan tất thương 

thảo về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC, Code of Conduct) dựa trên sự đồng thuận. 

Chúng tôi đồng ý duy trì tích cực mối liên lạc về những vấn đề liên quan.” 

(China and the United States have a lot of common interests on the issue of South China 

Sea.  We both support peace and stability of the South China Sea.  The countries directly 

involved should address their dispute through negotiation, consultation and in peaceful 

means.  And we support freedom of navigation and overflight of countries according to 

international law and the management of differences through dialogue, and full and effective 
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implementation of DOC and an early conclusion of the consultation of COC based on 

consensus-building.  We have agreed to maintain constructive communication on relevant 

issues.) 

 

PHẢN ỨNG TỪ VIỆT NAM 
 

Không có gì ngạc nhiên khi thấy các Nhà báo Trung Quốc, Hoa Kỳ và nước ngòai có 

mặt tại cuộc họp báo đã không có câu hỏi nào về lời tuyên bố như tát nước lạnh vào mặt Hà Nội 

của Tập Cận Bình. Nhưng phải thắc mắc tại sao đảng, chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Bộ ngọai giao Việt Nam, nhất là các cơ quan ngôn luận vẫn thường xuyên to mồm như Nhân 

Dân, Quân đội Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã không dám hé 

răng mở miệng chỉ trích lời nói công khai xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của họ Tập. 

Trước đây, mỗi khi có câu nói tương tự phát ra từ cửa miệng Thủ tướng Trung Quốc Lý 

Khắc Cường hay Bộ trưởng Ngọai giao Vương Nghị thì Ban Tuyên giáo chỉ thị ngay cho Bộ 

Thông tin và Truyên thông để truyền xuống các báo và Phát ngôn nhân Bộ Ngọai Giao mau 

mắn đáp trả bằng lời viết sẵn của chính phủ chỉ để lập lại câu nói “biết rồi khổ lắm nói mãi” 

: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử xác định Hòang Sa-Trường Sa là của Việt Nam ! 

Lần này, phải đợi đến ngày 28/9 (2015), người ta mới nghe được  phản ứng của ông Chủ 

tịch nước Trương Tấn Sang  đưa ra tại một cuộc họp của Tổ chức Xã hội Châu Á (Asia Society) ở 

New York. 

Ông Sang nói:” (với phóng viên Ban tiếng Việt cùa Đài Tiếng nói Hoa Kỳ):“Người Trung 

Quốc, trong những lần gặp gỡ Việt Nam, cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của 

Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và 

Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt”. 

 

 “Vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng 

luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này 

được. Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là 

của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên 

tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề trên biển”. 

 

6 NGUYÊN TẮC NÓI GÌ ? 

6 “Nguyên tắc” ông Sang ám chỉ là Thỏa hiệp được ký tại Bắc Kinh trong chuyến thăm 

Trung Quốc lần thứ nhất của Tông Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, ngay sau khi đắc cử Lãnh 

đạo khoá đảng XI ngày 20/01/2011. 

Nguyên văn 6 Điểm như sau: 

 

1. Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, 

dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, 

hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, kiên trì 

thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển 

Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối 

tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định 

trong khu vực. 
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2. Trên tinh thần tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác 

như lịch sử…, đồng thời chiếu cố đến quan ngại hợp lý của nhau, với thái độ xây dựng, cố gắng 

mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng, không ngừng thúc đẩy tiến trình đàm phán. Căn cứ 

chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp 

quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể 

chấp nhận được cho các vấn đề tranh chấp trên Biển. 

 

3. Trong tiến trình đàm phán vấn đề trên biển, hai bên nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận 

và nhận thức chung mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 

và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC). 

 

Đối với tranh chấp trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc, hai bên giải quyết thông qua 

đàm phán và hiệp thương hữu nghị. Nếu tranh chấp liên quan đến các nước khác, thì sẽ hiệp 

thương với các bên tranh chấp khác. 

 

4. Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển, trên tinh 

thần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng có lợi, tích cực bàn bạc thảo luận về những giải 

pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, 

bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những 

nguyên tắc đã nêu tại điều 2 của Thỏa thuận này. 

 

5. Giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau. Vững 

bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực bàn bạc 

về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ít 

nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên 

biển, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Nỗ lực tăng cường tin cậy lẫn nhau để tạo 

điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề khó khăn hơn. 

 

6. Hai bên tiến hành cuộc gặp định kỳ Trưởng đoàn đàm phán biên giới cấp Chính phủ 

một năm hai lần, luân phiên tổ chức, khi cần thiết có thể tiến hành các cuộc gặp bất thường. Hai 

bên nhất trí thiết lập cơ chế đường dây nóng trong khuôn khổ đoàn đại biểu cấp Chính phủ để kịp 

thời trao đổi và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển. 

Sau thỏa hiệp căn bản này, các cuộc thảo luận đôi bên tiếp tục bế tắc vì Trung Quốc luôn 

luôn đòi phần hơn ở vịnh Bắc Bộ và muốn Việt Nam hợp thức hoá việc “hợp tác cùng khai thác” 

ở Biển Đông, nhưng chủ quyền biển đảo vẫn phải là của Trung Quốc như câu nói của Tập Cận 

Bình. 

Đây là quan điểm Trung Quốc gọi là “vấn đề cốt lõi chủ quyền biển” đã đưa ra từ năm 

1979 của Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình và được duy trì để chuyển cho Việt Nam vá các nước có tranh 

chấp với Trung Quốc qua các đời Chủ tịch-Tổng Bí thư Cộng sản Trung Hoa Giang Trạch Dân, 

Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình hiện nay. 

Tuy nhiên tranh chấp Việt-Trung đã đạt cao độ khi Trung Quốc đặt gìan khoan dầu Hải 

Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần đảo Hòang 

Sa từ ngày 2/5 đến 27/05/2014. Bắc Kinh chỉ rút lui sau khi bị Quốc tế lên án làm căng thẳng tình 

hình và cho biết họ đã tìm thấy có dầu và khí đốt tại 2 giếng đào thử, nhưng không nói khi nào sẽ 

trở lại khai thác. 
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Sau đó, Trung Quốc một mặt tiếp tục “nói chuyện phải trái với Việt Nam”, mặt khác lại 

tăng cường tái tạo, xây dựng 7 đảo và đá san hô chiếm được của Việt Nam ở Trường Sa năm 

1988 thành các đảo lớn kiên cố có sân bay, bến cảng và căn cứ quân sự. 

Để bảo vệ, nhiều Tiểu đòan Thủy quân Lục chiến Trung Hoa và đơn vị phòng không, súng 

đại bác đã được điều động đến Gạc Ma, Vành Khăn, Chữ Thập v.v… 

Trước các hành động ngang nhiên chiếm biển đảo này của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng 

Việt Nam cũng âm thầm “đắp đập be bờ” ở một số đảo và đá ngầm, nhưng so với kiến thiết của 

Trung Quốc thì như muối bỏ biển, như châu chấu đá voi. 

Về mặt ngọai giao và tuyên truyền, Bộ Ngọai giao Việt Nam chỉ làm được mỗi việc nhắc 

lại điệp khúc “tái khẳng định Hòang Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. 

Lãnh đạo đảng, từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống đến anh Tuyên giáo Xã, Phường 

cũng chỉ biết bảo nhau hô to kiên quyềt :”Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, như viết trong Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng XII. 

Vì vậy, chẳng phải ngẫu hứng mà ông Tập Cận Bình đã chọn Tòa Bạch Ốc trong chuyến 

thăm Mỹ ngày 25/09/2015 để nói rõ cho Hà Nội và cả Thế giới biết lập trường chủ quyền biển 

đảo của Trung Quốc ở Trường Sa. 

Trong suốt cuộc họp báo với Tổng thống Obama họ Tập không nói gì đến Hòang Sa mà 

Trung Hoa đã chiếm từ tay Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tháng 1/1974.  

Điều này không lạ vì đã từ lâu,  trong tất cả các cuộc gặp và thảo luận tranh chấp với Việt 

Nam, phía Trung Quốc đã gạt phăng như chuyện thừa thãi mất thời giờ mỗi khi phía Việt Nam 

muốn nhắc đến Hòang Sa. Cũng là chuyện bất bình thường khi ít lâu nay, không thấy phía Việt 

Nam nói nhiều đến Hòang Sa, ngọai trừ khi có các vụ tầu đánh cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn 

công, cướp của ở khu vực biển Hòang Sa.  

Có tin Trung Quốc đã nói thẳng với Việt Nam “Hòang Sa không có trong bất cứ cuộc nói 

chuyện nào”. Riêng Bộ Quốc phòng Việt Nam thì họ đã quên nói đến Hòang Sa từ 1974. -/- 

 

 

Mỹ lập lại quan ngại về Biển Đông 
VOA. 29-9-2015 

 

Tổng thống Obama đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, ngày 28/9/2015. 

 

Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc, Hoa Kỳ ngày 28/9 nhấn mạnh duy trì 

các tiêu chí căn bản về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là một lợi ích của Washington. 

Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Tổng thống Barack Obama một lần 

nữa đề nghị Trung Quốc và các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp 

một cách hòa bình. 

Tổng thống Obama tuyên bố “Ở Biển Đông, Mỹ không có tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi 

không phân xử các tuyên bố chủ quyền của các nước, nhưng như tất cả các nước tề tựu về đây 

http://www.voatiengviet.com/content/my-lap-lai-quan-ngai-ve-bien-dong/2984011.html
https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/09/h1364.jpg
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hôm nay, chúng tôi có lợi ích trong việc gìn giữ các tiêu chí căn bản về tự do hàng hải, tự do vận 

chuyển thương mại, cũng như trong việc giải quyết các tranh chấp bằng luật quốc tế chứ không 

phải bằng võ lực”. 

Tổng thống Mỹ khẳng định Hoa Kỳ ‘sẽ bảo vệ các tiêu chí này trong lúc khuyến khích 

Trung Quốc và các nước khác giải quyết bất đồng trong ôn hòa. 

Ông Obama nói ông đưa ra những lời phát biểu này về Biển Đông vì nhận thấy đường 

hướng ngoại giao rất khó khăn mà kết quả nhiều khi không được như mong muốn và rằng các 

nước lớn đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp phương sách ngoại giao không đạt 

hiệu quả. 

Trung Quốc đang bị quốc tế kịch liệt chỉ trích về các hành động lấn lướt, đơn phương thay 

đổi nguyên trạng Biển Đông để khẳng định chủ quyền qua việc bồi đắp đất và xây dựng các công 

trình dân sự-quân sự trên các đảo nhân tạo. 

Trong phần diễn thuyết của mình trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm qua, Chủ tịch 

Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh cam kết phát triển một cách hòa bình. 

Ông Tập Cận Bình nói bất kể tình hình quốc tế có ra sao và Bắc Kinh có trở nên hùng 

mạnh như thế nào đi chăng nữa, Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ theo đuổi chủ nghĩa bá quyền 

hay bành trướng. 

Các hình ảnh vệ tinh của Airbus Defence and Space chụp được hôm 20/9 cho thấy Trung 

Quốc đã hoàn tất đường băng trên Đá Chữ Thập ở Biển Đông và đang tiến gần tới việc đưa vào 

hoạt động. 

Dựa trên phân tích hình ảnh, hoàn tất đường băng này sẽ tạo điều kiện cho Bắc Kinh gia 

tốc xây dựng cơ sở hạ tầng và có thể khởi sự các tuyến tuần tra trên quần đảo Trường Sa mà Việt 

Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. 

Đội ngũ thi công Trung Quốc đang tiếp tục xây nhiều công trình trên đảo này, hoàn tất đê 

chắn sóng, và xây dựng đường sá. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy dường như Trung Quốc đang 

cho đổ đất dọc theo hai bên đường băng. Có thể đây là nỗ lực đầu tiên gieo trồng lương thực trên 

hòn đảo này hoặc có thể chỉ là khởi sự trồng cây che chắn để chống tình trạng nước biển làm xói 

mòn. 

Theo PTI, AFP 

 

Mỹ triển khai 30.000 lính thủy đánh bộ 

đến châu Á-Thái Bình Dương 
Dân trí  

Thứ Tư, 30/09/2015 - 13:35 

Quân đội Mỹ vừa quyết định điều chuyển 30.000 lính thủy đánh bộ sang khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương. Động thái này thể hiện rõ chủ trương của chính quyền 

Washington nhằm chuyển hướng chiến lược sang khu vực được xác định là trọng tâm phát 

triển kinh tế và an ninh quốc phòng này. 
 

http://dantri.com.vn/the-gioi/my-trien-khai-30-000-linh-thuy-danh-bo-den-chau-a-thai-binh-duong-2015093013345638.htm
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Lính thủy đánh bộ Mỹ trong một cuộc tập trận (Ảnh: Defence News) 

Các trang báo quốc phòng ngày 29/9 đưa tin, Mỹ sẽ triển khai 30.000 lính thủy đánh bộ và 

các đơn vị chủ lực tác chiến trong những tình huống bất ngờ sẽ được triển khai tại Hawaii và các 

khu vực khác ở châu Á - Thái Bình Dương. 

Giới chuyên gia nhận định, đây là các lực lượng tinh nhuệ, có khả năng và kinh nghiệm về 

chiến tranh viễn chinh, thường được điều động trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực 

hoặc được triển khai nhanh chóng nhằm phối hợp với các đơn vị đặc nhiệm của hải quân Mỹ. 

Theo trang tin Defence News, mục tiêu của bước đi này là nhằm rút ngắn thời gian quân 

đội Mỹ đối phó với các tình huống chiến tranh bất ngờ có thể xảy ra tại khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương, vốn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh. Một số chuyên gia cho rằng việc bố trí 

lại quân lực ở khu vực này cũng thể hiện tiếng nói của Mỹ trước sự bành trướng của Trung Quốc 

tại Biển Đông và nguy cơ hạt nhân của Triều Tiên. 

Mới đây, Hải quân Mỹ đã thông qua kế hoạch điều chuyển 5.000 lính thủy đánh bộ nước 

này từ Nhật Bản đến quần đảo Guam, miền Tây Thái Bình Dương. 

Ngoài việc triển khai binh lực này, Washington cũng lên kế hoạch triển khai 4 hệ thống vũ 

khí chiến lược, trong đó có máy bay ném bom tàng hình B-2, các tàu ngầm và tàu sân bay chạy 

bằng năng lượng hạt nhân và các máy bay chiến đấu hiện đại F-22. Hai máy bay chiến đấu F-22 

và tàu sân bay USS Ronald Reagan dự kiến tới Hàn Quốc trong tháng 10. 

Nhật Minh 

Theo Defence News 

 

 

Hoa Kỳ không hiểu nổi ông Tập 
Lê Phan (viết theo The New York Times) 

26-9-2015 

 

Khi ông Tập Cận Bình trở thành lãnh tụ Trung Cộng vào cuối năm 2012, nhiều 

người ở Washington đã thở phào nhẹ nhõm. Sau cả thập niên của người tiền nhiệm của ông, 

ông Hồ Cẩm Đào, các viên chức Hoa Kỳ chào đón một vị chủ tịch nước có vẻ tự tin hơn. 
Nhưng tuần này, khi ông Tập đến Washington trong một cuộc công du chính thức từ hôm 

thứ năm, tình hình giữa hai chính phủ hết sức căng thẳng, và chính phủ Obama không biết nghĩ 

sao về chủ tịch nước của Trung Cộng. Ít ai dám nghi ngờ về sự chế ngự nhanh chóng mà ông đã 

đạt được đối với hệ thống hành chánh song hành, nhưng thay vì có được một nhà canh tân về kinh 

tế như mọi người chờ đợi, ông Tập bị coi như là giáo điều hơn, khó hiểu hơn và có tiềm năng nghi 

ngờ các công ty ngoại quốc. 

Ông Ken Lieberthal, cựu viên chức của Tòa Bạch Ốc, nay ở Viện Nghiên Cứu Brookings 

Institution, giải thích, “Chúng tôi đã tưởng chúng tôi có thể ‘đọc’ ông ta được và chúng tôi chờ 
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đợi ông ta năng động hơn, tiếp cận hơn và có tiềm năng có thể thúc đẩy qua những cải tổ hơn là 

người tiền nhiệm của ông ta. Nay tôi nghĩ chúng ta đang có vấn đề làm sao hiểu ông Tập là ai?” 

Chính Phủ Obama đã thận trọng tìm cách liên lạc và tìm hiểu ông Tập trước khi ông lên 

làm chủ tịch kiêm tổng bí thư. Phó Tổng Thống Joe Biden đã trải qua hơn 20 tiếng đồng hồ với 

ông Tập hồi 2012, trong một chuyến viếng thăm Trung Quốc và trong chuyến trở về khi người lúc 

đó là phó chủ tịch nước của Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ, nơi mà ông đi xem một game của đội 

Los Angeles Lakers và chụp hình chung với David Beckham và Magic Johnson. 

Các viên chức Hoa Kỳ có liên hệ đến hai chuyến đi đó nói ông Tập đã không để lộ tí nào 

hết về những ý kiến chính trị của ông nhưng có vẻ rất muốn trình bày mình là dễ tiếp cận hơn và 

có đôi khi, vui vẻ hơn là ông Hồ, người mà các cuộc gặp gỡ đã trở thành một nghi thức tẻ nhạt với 

những câu trả lời soạn sẵn được đọc một cách buồn nản. 

Cách đây hai năm, Tổng Thống Barack H. Obama đã mời ông Tập đến khu nghỉ 

Sunnylands Estate ở California để cho một “cuộc họp thượng đỉnh mặc áo sơ mi” trong cố gắng 

xây dựng một liên hệ cá nhân. Ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, thì nói về liên hệ 

giữa hai ông là “Nhưng tiếp cận xây dựng nhất là khi họ có thể thảo luận nhiều tiếng đồng hồ qua 

bữa cơm mà không có nghị trình chính thức.” 

Nhưng ngay cuộc gặp gỡ ở Sunnylands và một cuộc gặp gỡ khác ở chính Trung Cộng hồi 

năm ngoái cũng không phải là không có những lúc khó khăn giữa hai lãnh tụ. Lúc đầu người ta 

nghĩ ông Tập là một người vừa có tinh thần quốc gia chủ nghĩa cao hơn là người tiền nhiệm 

nhưng có quyết tâm hơn để cải tổ kinh tế. Và khi ông nhanh chóng thâu tóm quyền lực trong hệ 

thống chính quyền ở Hoa Lục, một số người lạc quan đã nghĩ là ông sẽ thực hiện loại mở cửa thị 

trường mà Washington hằng yêu cầu. 

Ông Richard Fontaine, cựu cố vấn cho Thượng Nghị Sĩ John McCain, nay đang ở Trung 

Tâm Nghiên Cứu Center for a New American Security, một cơ quan nghiên cứu lưỡng đảng, giải 

thích, “Có rất nhiều người ở Washington coi ông Tập Cận Bình cao đến 10ft.” 

Nhưng kể từ khi đó, ông Tập đã không sử dụng cái vốn liếng chính trị của mình theo chiều 

hướng mà Washington chờ đợi. Tuy ông chưa bao giờ được cho là một nhà cải tổ chính trị tự bản 

chất, Chính Phủ Obama đã sửng sốt khi ông bắt đầu đàn áp các tổ chức phi chính phủ, và ngạc 

nhiên hơn nữa trước những lời tuyên bố gay gắt về nguy cơ của các giá trị Tây phương. 

Đồng thời ông Tập đã làm một số người thất vọng về mức độ của việc cải tổ kinh tế. Một 

số công ty ngoại quốc hoạt động ở Trung Cộng sợ là lời kêu gọi của ông cho thị trường một vai 

trò lớn hơn trong nền kinh tế không bao gồm thêm chỗ cho các công ty đa quốc. Ông Hank 

Paulson, cựu bộ trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ, vốn vẫn rất tiếp tục theo dõi chặt chẽ liên hệ Mỹ 

Trung, giải thích, “Điều quan trọng nhất mà các công ty muốn biết là chuyện gì đã xảy ra cho cải 

tổ. Liệu Trung Quốc chỉ tính chuyện mở cửa cho khu vực tư ở Hoa lục, hay là cho các công ty đa 

quốc nữa.” 

Sự phân vân đó đã được phơi bày hôm thứ tư khi một trong những tên tuổi lớn nhất của kỹ 

nghệ Hoa Kỳ, kể cả ông Tim Cook của Apple và ông Mark Zuckerberg của Facebook, đã tụ tập ở 

Seattle cho điều sau cùng là một cuộc giảng bài của ông Tập. Khi giấy mời được đưa ra, một số 

những người tham dự đã hy vọng có được một cuộc đối thoại cởi mở về các vấn đề từ tấn công tin 

tặc đến ăn cắp sở hữu trí tuệ của họ bởi các công ty Trung Cộng. Sau cùng thời biểu chỉ có đủ thời 

giờ để họ nghe bài diễn văn của ông chủ tịch. 

Chính Phủ Obama cũng lâu nay không tìm ra được ai là cố vấn của ông Tập cho chính 

sách ngoại giao. Các viên chức nói họ không biết rõ về ảnh hưởng của ông Dương Khiết Trì, quốc 

vụ khanh mà trên nguyên tắc lãnh đạo ngành ngoại giao trong chính phủ Trung Cộng. Trong khi 

ông Tập được nghĩ là đã tự quyết định về nhiều chính sách ngoại giao, những người thân ông Tập 



30 
 

nghĩ là có một ảnh hưởng lớn gồm có ông Vương Hộ Ninh, một nhà cựu khoa bảng nay đang ở 

Bộ Chính Trị, và ông Sái Tề, một cựu bí thư thành ủy Hàng Châu, hiện nay là viên chức cao cấp 

của Ủy Ban Chứng Khoán Quốc Gia. Ngay cả các nhà học giả Trung Cộng, vốn có liên hệ nhiều 

với bang giao Mỹ Trung và thường xuyên giải thích cho giới lãnh đạo cũng công nhận họ không 

biết phương thức ông Tập xác định chính sách ngoại giao. 

Bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Cộng của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và 

Quốc Tế (Center for Strategic and International Studies-CSIS) cũng phải chỉ ra, “Thật khó cho 

Chính Phủ Obama khi họ muốn gửi đến quan ngại hay là trông đợi của họ cho cấp cao nhất của 

hàng lãnh đạo Trung Quốc.” Một nhà khoa bảng thuộc viện đại học Bắc Kinh thì bảo “nhiều nhà 

khoa bảng nói là họ hiểu ông Tập đoán sai hết.” 

Đến chính phủ Hoa Kỳ còn không hiểu ông Tập thì các nhà kinh doanh Hoa Kỳ lại càng 

mù mịt. Khi mời các lãnh tụ trong các ngành kỹ thuật cao, cùng với những tổng quản trị của nhiều 

ngành kỹ nghệ đến một buổi họp vào ngày thứ nhì khi ông Tập đến Seattle, được coi là để chứng 

minh cho sự quan trọng của các công ty Hoa Kỳ về việc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Ông Tập 

đã dùng bài diễn văn để trấn an các lãnh tụ doanh nghiệp Hoa kỳ về các vấn đề kinh tế và thương 

mại, khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trừng phạt những tội phạm Internet cũng như khoe 

kiến thức của ông về văn hóa Hoa Kỳ, nhắc đến Sleepless in Seattle, House of Cards của Netflix 

và The Old Man and the Sea của Ernest Hemingway. Xin đừng hỏi tại sao một cuốn phim, một 

chương trình TV và cuốn sách đầy triết lý của Hemingway có cái gì giống nhau. 

Thực ra, theo các chuyên gia về Trung Cộng thì các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày càng 

bi quan về việc đầu tư ở đó. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh ông Jon Huntsman giải thích, “Trong 

suốt 35 năm theo dõi liên hệ Mỹ Trung và tham gia trong đó, tôi chưa hề thấy lúc nào mà cộng 

đồng kinh doanh, khu vực tư của liên hệ đó, lại chán đời hơn bây giờ.” 

Điều tốt nhất đạt được trong chuyến viếng thăm của ông Tập đối với các nhà kinh doanh 

Hoa Kỳ là một loạt những liên minh kỹ thuật, mặc dầu những liên minh này không hứa hẹn cho 

các công ty Hoa Kỳ được tiếp cận nhiều hơn vào thị trường Hoa Kỳ. Các công ty như Google 

không thèm đến dự, bởi họ biết là không ích lợi gì. 

Kết quả là từ các doanh nghiệp đến chính phủ Hoa Kỳ, mặc cho những nghi thức ồn ào và 

ngoạn mục, kể cả 21 phát đại bác và quốc yến tại Tòa Bạch Ốc, nhưng đằng sau những nghi thức 

đó, ông Tập sẽ đối diện với một Hoa kỳ đang muốn có một lý do để có một thái độ đối đầu hơn 

với Bắc Kinh về cả thương mại lẫn an ninh. 

Từ Ngũ Giác Đài đến bộ tư pháp, chính phủ Obama đang chuẩn bị những biện pháp 

nghiêm khắc hơn chống lại Trung Cộng từ tin tặc đánh cắp bí mật nghề nghiệp đến cố gắng của 

Bắc Kinh để kiểm soát Biển Đông. Cho đến nay, Chính Phủ Obama vẫn còn cố gắng để đi tìm 

một giải pháp ổn thỏa. Ngay như việc phản ứng về Biển Đông chẳng hạn. Ngũ Giác Đài và các 

ông tướng đã nhiều lần đòi được quyền đi tàu vào vùng hải phận 12 hải ký và không phận của 

những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, nhưng cho đến nay tòa Bạch Ốc từ chối cho phép họ làm 

vậy. 

Giáo Sư Thời Ân Hoằng, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Hoa Kỳ của Viện Đại Học 

Nhân Dân ở Bắc Kinh lo ngại, “Theo mọi chỉ dấu, Trung Quốc của ông Tập vẫn muốn làm chủ 

trong toàn thể Biển Đông. Những chiến thắng nhỏ từng bước một có thể làm cho Hoa Kỳ sau 

cùng nói ‘đủ rồi.’ Những kế hoạch chiến lược và tiệm tiến này có thể chính lại là điều động viên 

được Hoa Kỳ và các đồng minh phản ứng mạnh hơn.” 

Thành ra, dầu có hiểu hay không hiểu ông Tập, đến một lúc nào đó chính phủ Hoa Kỳ 

phải hành động. 

 



31 
 

 

Trung Quốc chựng lại, Mỹ cũng thụt lùi 
Minh Anh.RFI.  29-09-2015 09:25 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) và đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà 

Trắng, Washington ngày 25/09/2015.Reuters/路透社 

Quan hệ Mỹ - Trung vẫn thu hút sự quan tâm của báo giới Pháp. Nhật báo Le Figaro trong 

mục Ý kiến độc giả, có bài nhận định về đường hướng ngoại giao của hai cường quốc hiện nay. 

Ông Nicolas Baverez, trong bài viết đề tựa « Trung Quốc trì trệ, Hoa Kỳ thoái lui » cho rằng 

chuyến công du Hoa Kỳ đầu tiên của ông Tập Cận Bình đang làm sáng tỏ sự đối đầu giữa hai 

cường quốc thế giới. Những cường quốc quyết định vận mệnh thế giới trong suốt thế kỷ XXI. 

Nhưng dưới sự đối đầu trực tiếp này lại cho thấy một sự bất cân xứng. Trung Quốc tuy trì 

trệ nhưng vẫn tiếp tục đi lên thành cường quốc. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang dần hồi phục nhưng 

lại thụt lùi. Vì sao lại có sự nghịch lý như vậy ? Tác giả có những giải thích như sau. 

 

Kiểm soát Biển Đông là một trong ba ưu tiên của Trung Quốc 
Trung Quốc, 30 năm thời vàng son đã qua, giờ đang bước vào một thời kỳ đầy biến động. 

Thách thức lớn hiện nay là làm thế nào thoát được cái bẫy của những quốc gia có thu nhập ở mức 

trung bình. Nghĩa là phải chuyển từ một mô hình tăng trưởng theo số lượng nhờ vào xuất khẩu 

qua mô hình tăng trưởng chất lượng dựa vào nhu cầu nội địa, từ một nền kinh tế nặng về quản lý 

hành chính sang nền kinh tế thị trường. 

Nhưng đồng thời cũng phải tránh được một sự hạ cánh « đau đớn » được hiểu là gây ra bất 

ổn mạnh về xã hội và chính trị. Để có thể làm được điều đó, ông Tập Cận Bình ấn định 3 ưu 

tiên. Thứ nhất, tăng tốc cải cách kinh tế với việc huy động nguồn dự trữ ngoại tệ 3.560 tỷ đô-la để 

kìm hãm bong bóng địa ốc và tài chính ; tái cơ cấu khoảng 200.000 doanh nghiệp Nhà nước và 

quốc tế hóa nhân dân tệ. 

Thứ hai, thâu tóm quyền lãnh đạo Đảng bằng cuộc chiến chống tham nhũng và trấn áp mọi 

hình thức đối kháng chính trị. Và thứ ba, thống trị vùng Châu Á – Thái Bình Dương thông qua 

việc kiểm soát Biển Đông, các thỏa thuận thương mại và cơ cấu tài chính xung quanh những con 

đường tơ lụa mới và thông qua quỹ đầu tư hạ tầng Châu Á. 

 

Bắc Kinh công khai phản đối Washington trên ba lãnh vực 
Kể từ giờ, Trung Quốc trực tiếp phản đối vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong ba lãnh vực 

quan trọng. Một là tính hiệu quả tốt nhất của cơ chế ra quyết định – dân chủ hay độc đảng – để 

quản lý chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa và những chấn động do chính hệ thống tư bản này gây ra. 

Lĩnh vực thứ hai là nghiên cứu và công nghệ với việc bành trướng ra quốc tế của các tập 

đoàn Trung Quốc, không chỉ tại Châu Á, Châu Phi mà cả tại các nước phương Tây, đi đôi với 

thực hiện các vụ tấn công tin tặc và gián điệp điện tử một cách có hệ thống. 

Lĩnh vực cuối cùng là vai trò lãnh đạo Châu Á – Thái Bình Dương, trung tâm của nền 

kinh tế thế giới, với việc xây dựng hơn 800 ha đảo nhân tạo và 3 căn cứ quân sự quan trọng trên 

Biển Đông từ đầu năm nay. Sự việc đang gây lo ngại cho nhiều nước Châu Á trong khu vực là 

Biển Đông sẽ trở thành một vùng biển của Trung Quốc. 

 

Hai điểm yếu của Hoa Kỳ 

http://vi.rfi.fr/auteur/minh-anh/
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Đối mặt trước sự hung hăng của Trung Quốc, đương nhiên Hoa Kỳ phải ở thế phòng thủ. 

Kinh tế có dấu hiệu hồi phục vững chắc, với mức tăng trưởng là 2,7%/năm. Nhưng sự tái tạo mô 

hình kinh tế Mỹ lại đang lộ rõ hai yếu điểm. 

Đầu tiên, đấy là một nền kinh tế bong bóng, được chứng minh rõ qua việc Ngân hàng dự 

trữ Liên bang Fed mất khả năng nâng mức lãi suất. Tiếp đến, kinh tế Mỹ lại quá lệ thuộc vào 

Trung Quốc với tư cách là cơ sở sản xuất và thị trường tiêu thụ, như những gì mà ông Tập Cập 

Bình đã không quên nhắc lại tại buổi hội thảo ở Silicon Valley. 

Trên bình diện chiến lược, cái gọi là chính sách xoay trục sang Châu Á được xem như là 

một sự rút lui hỗn loạn, do thiếu phương tiện và khả năng triển khai các chiến dịch, để cho Trung 

Quốc tại Thái Bình Dương,   Nga tại Châu Âu và Iran tại Trung Đông, rộng đường hành động, 

đồng thời gây bất ổn cho các liên minh đóng vai trò giữ ổn định cho Châu Âu và thế giới Ả Rập. 

 

Một Hoa Kỳ bất lực và lỗi thời ? 
Như vậy, sức mạnh chiến lược của Hoa Kỳ đang bị vô hiệu hóa. Sức mạnh đó bị tan rã 

trong một thế giới đa cực, không giúp thắng được một cuộc chiến nào, không duy trì được một 

nền hòa bình, cũng không tìm được các động lực thúc đẩy, tiếp nối trong các liên minh. 

Hoa Kỳ thực hiện quyền lực mềm qua công nghệ, luật pháp và tình báo. Thế nhưng, quyền 

lực này được thực hiện bất chấp quyền lợi của các đồng minh, không tỏ ra có tác dụng trong quan 

hệ với các đế chế mới – Trung Quốc, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - cũng như không giúp đối phó 

được với cuộc chiến tôn giáo toàn cầu của quân thánh chiến tổ chức Nhà nước Hồi giáo. 

Sự thụt lùi của quyền lực mềm của Hoa Kỳ, thậm chí, còn thể hiện trong chính sách tiền tệ 

của Fed cực kỳ dễ dãi, có lợi cho Trung Quốc bằng cách tạo thuận lợi cho việc nới lỏng hối đoái 

và thanh toán ở bên ngoài. Thế nhưng, chính sách tiền tệ này lại đi ngược lại chiến lược chống 

thoái lạm mà Châu Âu và Nhật Bản đang theo đuổi. Do đó, cho đến giờ, Trung Quốc của Tập Cận 

Bình có được một sự bảo đảm là không bị trừng phạt, đáp trả. Như vậy, cuộc đọ sức giữa hai 

người khổng lồ sẽ hình thành trong thế kỷ 21 này. 

 

Khí hậu: sợi dây chung cho quan hệ Mỹ - Trung 
Nhật báo Kinh tế Les Echos loan báo : « Khí hậu : Một lời hứa hẹn mới của Bắc Kinh và 

Washington » như hàng tít nhỏ trên trang nhất. Trong cuộc họp báo chung hôm thứ Sáu 26/9, Chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một cam kết đầy tham vọng thành lập một thị trường khí 

carbon, nhằm giảm thiểu từ 60-65% khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Trung Quốc từ đây cho 

đến năm 2030 (so với giai đoạn 2005). Như vậy, với tuyên bố chung trên, « Về lĩnh vực khí hậu : 

Trung Quốc và Hoa Kỳ đang gia tăng tốc độ ». 

Nhưng nhật báo Công giáo La Croix thì lại thấy rằng « Trung Quốc đang muốn tự cho 

mình vai trò lãnh đạo chống biến đổi khí hậu ». Tờ báo giải thích ba điểm : Nội dung đề xuất của 

Trung Quốc về khí hậu là gì ? Trung Quốc có đề xuất này trong bối cảnh nào ? Và phải chăng 

Trung Quốc đang muốn tự cho mình vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ? 

 

Với Syria : Putin lật ngược thế cờ ngoại giao ? 
Sau 10 năm vắng bóng, ngày 28/09/2015 Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu 

trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, với hồ sơ Syria là trọng tâm chính. Bên lề cuộc họp Đại hội đồng 

Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Nga gặp với đồng nhiệm Hoa Kỳ sau hơn hai năm lạnh lẽo trong 

mối quan hệ vì hồ sơ Ukraina. Chủ đề này hầu như lấn át mọi tin tức khác trên các báo Pháp. 

Có một điểm chung mà hầu hết các báo đều công nhận, trước khi phát biểu tại Đại hội 

đồng Liên Hiệp Quốc, ông Vladimir Putin đã ghi được điểm khi trở lại là một nhà đối thoại không 
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thể thiếu được. Đến mức, nhật báo công giáo La Croix phải thốt lên rằng « Tại Liên Hiệp Quốc, 

Vladimir Putin tự đặt mình vào trung tâm của sự hỗn độn tại Syria ». 

Nhật báo tin chắc là tại Liên Hiệp Quốc, ông Putin sẽ tự cho mình cái tư thế người bảo vệ 

trật tự thế giới chống lại mối đe dọa khủng bố và lên án việc áp đặt các lệnh trừng phạt đơn 

phương của Hoa Kỳ. Hơn nữa, sự can dự của Nga vào hồ sơ Syria đã bắt đầu làm thay đổi định 

kiến. Đức, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có lẽ cũng nên có sự tham dự của Assad. Anh, Pháp và Mỹ tuy 

cứ nói vòng vo, nhưng cũng đang xích lại gần với quan điểm của Nga và cũng chẳng lên tiếng đòi 

hỏi sự ra đi của ông Bachar el-Assad như là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc thương lượng. 

Les Echos quan sát thấy là « Trở lại Liên Hiệp Quốc, ông Putin triển khai các biện pháp 

mới ». Bởi vì, trên hồ sơ Syria, Tổng thống Nga còn muốn đi xa hơn. Bài phát biểu của ông tại 

New York phải là điểm nhấn quan trọng cho chính sách ngoại giao của Nga nhằm thoát khỏi thế 

cô lập do cuộc khủng hoảng Ukraina gây ra. 

Tờ báo trích nhận định của ông Pavel Felgenhauer, chuyên gia quân sự tại Matxcơva : 

« Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự đón tiếp của Obama dành cho ông. Hiện tại, Tổng thống Nga 

đang cho thấy Matxcơva đủ phương tiện để đơn phương hành động tại Syria ». Theo quan điểm 

của Les Echos, Nga có thể sử dụng Syria như là một đòn bẩy để đánh lạc hướng và sau này buộc 

các nước phương Tây phải xử lý tương tự trong hồ sơ Ukraina. 

 

Putin lại thắng thêm một nước cờ 
Liệu đó có là « Một thắng lợi mới của ông Putin về Syria ? » là thắc mắc của Libération. 

Nếu như lần này Tổng thống Nga thành công trong việc kêu gọi thành lập liên minh chống tổ 

chức Nhà nước Hồi giáo, đây sẽ là thắng lợi thứ hai ông có được trong vòng hai năm về hồ sơ 

Syria. Lần thứ nhất là vào cuối mùa hè năm 2013, Vladimir Putin đã cứu được chế độ Damas khi 

đưa ra đề xuất gỡ bỏ các kho vũ khí hóa học. 

Dẫu sao thì việc Nga trở lại thành cường quốc có lẽ giảm nhẹ gánh hơn là làm cho phương 

Tây lo lắng, chừng nào mà Putin vẫn chỉ đề cập đến chống khủng bố. Bởi vì cần phải chấm dứt 

khẩn cấp tình trạng hỗn loạn tại khu vực mà quân thánh chiến đang sinh sôi nảy nở. 

Đồng thời, cũng phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp chính trị cho một cuộc chiến đã 

cướp đi hơn 240 000 sinh mạng, chủ yếu là nạn nhân của các trận không kích và sự hung hãn vô 

kỷ luật của binh sĩ chế độ Damas. Libération nhắc lại rằng cho đến giờ, không một bên nào thắng 

thế trên trận địa, một giải pháp có thể chỉ được thông qua bằng một liên minh quốc tế và các cuộc 

thương thuyết kể cả với chế độ Damas. 

 

Putin muốn gì ? 
Để làm sáng tỏ hơn những ý định của ông Putin và chiến lược đối ngoại của Nga, đặc biệt 

trong hồ sơ Syria, báo Le Monde, số ra ngày 27/09/2015, có bài phân tích « Điều mà Putin 

muốn » của Sylvie Kauffmann. 

Theo nhà báo Kauffaman, chiến dịch triển khai quân sự bắt đầu từ cuối tháng Tám vừa 

qua, giống như Nga đã từng làm hồi năm 2014, tại Crimée. Nga đã lập cầu hàng không, đường 

biển, chuyên chở binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới sân bay ở phía Lattaquié và tới căn cứ hải quân 

Nga ở Tartous. Các hoạt động này được tiến hành một cách công khai, ảnh vệ tinh và các thông 

tin trên mạng xã hội cũng khẳng định điều này. Thậm chí, các cố vấn quân sự Nga còn thông báo 

cho các nhà báo biết là trong giai đoạn đầu của chiến dịch, có khoảng 2000 binh sĩ Nga tới Syria 

và đó là một hoạt động bình thường, vẫn có từ trước tới nay. 
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Theo Le Monde, việc triển khai này là một động thái mang tính lịch sử và không hề bình 

thường chút nào. Chỉ trong vòng có một tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo được một « 

việc đã rồi » trên thực địa, tại Syria, làm thay đổi tương quan ngoại giao. 

Bởi vì, cho đến nay, Nga là cường quốc duy nhất có một căn cứ hải quân, một sân bay 

quân sự được tăng cường với các tiêm kích và trực thăng chiến đấu tân tiến, có xe tăng T90 và 

một lực lượng viễn chinh trên lãnh thổ Syria. Như vậy, bất kể tình hình Syria tiến triển ra, không 

thể có một giải pháp nào cho nước này mà không có vai trò của Nga. 

Từ chỗ là một lãnh đạo bị cô lập, thậm chí xa lánh, kể từ sau vụ sáp nhập Crimée, ông 

Putin giờ đây chắc phải rất hài lòng về những gì đã diễn ra trong tuần lễ vừa qua. Ông lại đóng vai 

trò trung tâm trong « cuộc chơi » Syria. Đối với báo Le Monde, ông Putin có quyền hài lòng, vì 

việc triển khai quân sự ở Syria diễn ra ngay trước mũi các nước phương Tây mà không một ai có 

thể ngăn cản được. Hoa Kỳ đã tìm mọi cách để thuyết phục các nước đồng minh không cho các 

máy bay vận tải quân sự của Nga đi qua không phận của mình, thế nhưng, chỉ có Bulgari nghe 

theo Mỹ, còn Irak thì không. Do phải đối phó với làn sóng người nhập cư lớn chưa từng thấy, 

Châu Âu đã có phản ứng yếu ớt hoặc im lặng. 

Câu hỏi đặt ra là ông Putin muốn gì ? Phương Tây thừa nhận là không biết và phải phán 

đoán như phải chăng Tổng thống Nga muốn mở thêm một mặt trận mới, sau Ukraina hay ông 

muốn đánh lạc hướng dư luận trong nước để che dấu những khó khăn của Nga trong hồ sơ 

Ukraina, liệu Nga có thể ngăn cản được đà tiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo hay không ? 

Phải chăng Matxcơva đang tìm cách chia rẽ phương Tây và đưa ra điều kiện tiên quyết để 

giải quyết cuộc khủng hoảng Syria là phải hợp tác với Tổng thống khát máu Bachar Al Assad ? 

Ông Putin muốn cứu Assad, tránh cho nhân vật này có nguy cơ có cùng số phận như Sadam 

Hussein ở Irak, Kadafi ở Libya ? Hay phải chăng ông Putin nghĩ rằng Assad đã hết thời và Nga 

chỉ quan tâm bảo vệ căn cứ hải quân Tartous và bảo vệ duy trì sự hiện diện của Nga trong khu 

vực ? 

Báo Le Monde cho rằng câu trả lời khá đơn giản : Đó là sức mạnh cường quốc. Khi khẳng 

định vai trò của mình trong hồ sơ Syria, Nga đương nhiên giành lại vị thế là một siêu cường. Cho 

dù đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, , nhưng với một hệ thống vũ khí được hiện đại hóa, Nga 

muốn khẳng định vị thế bình đẳng, ngang hàng với Hoa Kỳ, có vai trò trong nhiều hồ sơ quốc tế, 

giống như thời của Liên Xô trước đây. 

 

Syria : Pháp cũng bon chen 
Về phần mình, Le Figaro nhận thấy, trên hồ sơ « Syria : Pháp đang tìm chỗ đứng của 

mình giữa Nga và Mỹ ». Vào lúc Tổng thống Nga phải phát biểu trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc 

và có cuộc gặp bên lề với đồng nhiệm Mỹ, Tổng thống Pháp François Hollande đã ra lệnh không 

quân dội bom vào trại huấn luyện của Daesh. 

Tờ báo thiên hữu, trong bài xã luận đề tựa « Phạm vi hoạt động hạn hẹp », cho rằng 

chuyện ngoại giao Pháp một mình chống lại tất cả đôi khi có thể xảy ra, như chống cuộc xâm lược 

Irak của Hoa Kỳ năm 2003. Nhưng kinh nghiệm cũng cho thấy là trong cuộc chơi giữa các « ông 

lớn », người ta cũng không thể một mình áp đặt, hoặc ngăn cản người khác. 

Vậy thì liệu có gì phải đáng lo nếu bị gạt ra ngoài cuộc chơi ? Nhật báo đặt câu hỏi. Phạm 

vi hoạt động có thể có một lợi ích ngoại giao, nhưng về mặt chiến lược thì chẳng đi tới đâu. Nước 

pháp không thể một mình dấn thân vào cuộc chiến Syria song song với liên minh phương Tây và 

các đồng minh Nga – Iran của Assad. Để được đếm xỉa đến, Pháp phải chọn đứng về phe nào – 

hay đóng vai trò làm cầu nối giữa Nga và Mỹ. 

Giáo Hoàng Phanxicô : Một vị giáo hoàng cấp tiến 
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Một đề tài khác cũng được báo chí Pháp bàn luận khá sôi nổi, đó là chuyến tông du Hoa 

Kỳ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nhật báo công giáo La Croix hoan hỉ nhận định : « Thành 

công chuyến tông du Mỹ củng cố vị thế Đức Giáo hoàng », để khai mở Hội nghị tôn giáo nhạy 

cảm với chủ đề chính là « gia đình ». 

Một quan điểm cũng được Le Figaro đồng chia sẻ trong mục Ý kiến độc giả. Với bài nhận 

định đề tựa « Công dân Mỹ Phanxico càng vững tin hơn với thiện chí cởi mở », tác giả bài viết, 

ông Jean-Marie Guénois cho rằng : « Thành công của chuyến tông du bên kia bờ Đại Tây Dương 

củng cố thêm chính sách thích nghi của Giáo hội với các vấn đề đương đại do Đức Giáo hoàng 

đề xướng ». 

Nhật báo Le Monde lại thấy Ngài là một vị « Giáo hoàng cấp tiến đầu tiên ». Ngài là Đức 

Giáo hoàng đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng Ngài rất khẳng khái đề cập đến 

những chủ đề đang gây tranh cãi tại Mỹ : Khí hậu và di dân, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc 

chiến do Mỹ dẫn đầu như ở Irak. Tại Liên Hiệp Quốc, Ngài theo đuổi cuộc chiến của mình kêu 

gọi chống đói nghèo, lên án việc các định chế tài chính thế giới « bóp nghẹt » những nước nghèo 

qua các chính sách khắc khổ. 

Ngài cũng muốn đưa Giáo hội theo một kỷ nguyên hiện đại. Giáo hoàng tỏ ra kiên quyết 

chống lại nạn « lạm dụng tình dục » trẻ em đang làm vấy bẩn Giáo hội. Nhưng Ngài cũng cho 

thấy không thấy thay đổi học thuyết của Giáo hội như chống lại việc phá thai, hôn nhân đồng tính. 

Tuy vậy, vào tháng 10 này, Đức Giáo hoàng sẽ cố đưa ra hình ảnh cởi mở khi đề cập đến những 

ca ly dị, tái hôn hay như về giới đồng tính. 

Cũng như nhiều chủ đề khác, Ngài có nguy cơ đối đầu với những kháng cự mạnh mẽ. 

Nhưng điều đó sẽ không cản bước Ngài theo đuổi hành trình đấu tranh của mình, Le Monde kết 

luận. 

 

Ngoại lệ Việt Nam : Vẫn tăng trưởng khi 

kinh tế Trung Quốc chậm lại 
Thụy My.RFI.30-09-2015 18:00 

Công nhân nhà máy Cafatex, Hậu Giang phân loại tôm xuất khẩu, 

28/09/2015.REUTERS/Kham 
Nhật báo Les Echos hôm nay có bài viết mang tựa đề « Trước tình trạng kinh tế Trung 

Quốc chậm lại, Việt Nam là một ngoại lệ », trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh 

hưởng khác nhau trước sự sa sút của Trung Quốc. 

Tăng trưởng chậm của Trung Quốc liên tục được khẳng định, và đè nặng lên toàn khu 

vực. Michala Marcussen, kinh tế gia trưởng của ngân hàng Société Générale nhận định : « Một số 

lãnh vực của kinh tế Trung Quốc đang hạ cánh cứng, nhưng khu vực dịch vụ thì tiến triển hợp lý. 

Tuy vậy chính sách kinh tế thay đổi bất thường, và đây sẽ là một sự hạ cánh vất vả ». 

Những nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất là Hồng Kông, Mông Cổ và Singapore, theo một 

nghiên cứu mới đây của Coface. Julien Marcilly, kinh tế gia trưởng Coface ghi nhận: « Rủi ro từ 

http://vi.rfi.fr/auteur/th%E1%BB%A5y-my/
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các nước lớn mới nổi chuyển sang các nước nhỏ hơn thông qua các kênh nguyên vật liệu, thương 

mại và chuyển tiền. Nhiều đồng tiền của các quốc gia mới trỗi dậy đã bị mất giá từ tháng Tám so 

với đồng đô la ». 

Hồng Kông và Singapore bị tác động do hai nước này mua bán nhiều với Trung Quốc, 

và cả do thị trường tài chính. Mông Cổ còn lệ thuộc nhiều hơn vì đến 90% xuất khẩu là sang 

Trung Quốc, chủ yếu là nguyên vật liệu. 

Nếu Malaysia và Indonesia cũng bị ảnh hưởng do quan hệ thương mại với Bắc Kinh, 

ngoài Ấn Độ, còn có một ngoại lệ đáng chú ý trong khu vực, đó là Việt Nam. Với tỉ lệ tăng 

trưởng 6,81% trong quý III, quốc gia này nổi bật qua sức sống mạnh mẽ. Đó là nhờ xuẩt khẩu 

(tăng 9,6% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái) và dịch vụ tăng, và cũng nhờ khả 

năng thu hút đầu tư nước ngoài. Charlie Carré, nhà kinh tế chuyên về châu Á của Coface giải 

thích : « Chất lượng người lao động Việt Nam tốt, cơ sở hạ tầng khá và mức lương lại thấp hơn 

Trung Quốc ». 

Các tập đoàn sản xuất xe hơi cũng như các nhà cung cấp sản phẩm công nghệ (nhất là 

Samsung) đã dịch chuyển nhà máy đến Việt Nam. Một ưu thế khác : ngoài dệt may, Việt Nam 

ngày càng lắp ráp nhiều các mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ và châu Âu. Lạm phát giảm (khoảng 1%) 

nhờ giá năng lượng giảm, khiến tiêu dùng của các hộ gia đình cũng như số doanh nghiệp mới 

thành lập tăng lên (tăng 29% trong năm nay). 

Tương tự, « Ấn Độ và các nước ASEAN không cần đến xuất khẩu nhiều như thế để tăng 

trưởng. Tiêu dùng nội địa và nhu cầu đầu tư là các động cơ quan trọng hơn xuất khẩu » - Elke 

Speidel-Walz, kinh tế gia trưởng về các thị trường mới nổi của Deutsche Asset & Wealth 

Management nhận định. Nhưng để thúc đẩy đầu tư, cần phải đẩy nhanh cải cách. Đó là việc mà 

Indonesia đang cố gắng, do đang khiếm khuyết về quản lý, giáo dục, cơ sở hạ tầng. Nước này vừa 

loan báo thủ tục rút gọn để lập công ty trong các khu công nghiệp, và biện pháp kích thích về thuế 

khóa để lợi nhuận được giữ lại trong nước. 

Đó là điều mà Việt Nam cần phải làm, theo nhà kinh tế Charlie Carré. Việt Nam vẫn là « 

một đất nước với nền kinh tế song đôi, dễ bị tổn thương do nhiều doanh nghiệp nhà nước kém 

hiệu quả, lãnh vực ngân hàng yếu kém vì quan hệ quá chặt với các doanh nghiệp này, và một Nhà 

nước quá nhiều nợ nần ». 

 

Lỗ Vĩ, Sa hoàng tuyên huấn mạng của Trung Quốc 
Nhìn sang Trung Quốc, thông tín viên Le Monde tại Thượng Hải và Bắc Kinh khắc họa 

chân dung của Lỗ Vĩ (Lu Wei), người lãnh đạo việc tuyên truyền trên mạng của Trung Quốc. Ông 

quan báo này nắm giữ chiếc chìa khóa cửa vào internet của 650 triệu cư dân mạng Trung Quốc. 

Tờ báo cho biết, ông ta xuất hiện bên cạnh Tập Cận Bình tại Seatle ở Hoa Kỳ, trong tấm 

ảnh ghi lại cuộc gặp giữa người đứng đầu Trung Quốc và các tên tuổi lớn của kinh tế kỹ thuật số 

Mỹ : Jeff Bezos, ông chủ của Amazon ; Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook ; hay Tim 

Cook (Apple). Lỗ Vĩ, người đàn ông thấp nhỏ, cằm vuông, thắt cà-vạt màu xanh được mệnh 

danh « Sa hoàng internet Trung Quốc » là người canh giữ cổng vào thế giới mạng của 650 triệu 

cư dân mạng. 

Tại nền kinh tế thứ nhì thế giới, người lãnh đạo tuyên truyền trên mạng được cho là đã 

đưa mạng Vi Bác « vào khuôn phép ». Lỗ Vĩ cũng được Tập Cận Bình giao cho nhiệm vụ xúc 

tiến một khái niệm mới với thế giới, đó là « chủ quyền trên mạng ». Theo đó, mỗi quốc gia phải « 

quét dọn sạch sẽ » trước cổng vào internet của mình – một cách để hợp pháp hóa hệ thống kiểm 

duyệt Trung Quốc, mà theo ngôn ngữ tuyên truyền của Lỗ Vĩ thì không cấm tự do ngôn luận, chỉ 

nhằm « duy trì các lợi ích và bảo vệ an ninh ». 
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Từ đó cho đến việc quy kết các mạng xã hội là những công cụ « can thiệp vào chuyện 

nội bộ của nước khác » - một đề tài tuyệt đối cấm kỵ tại Trung Quốc - chỉ có một bước ngắn 

trong dự luật an ninh mạng đang được chuẩn bị, mà « Sa hoàng mạng » đang giám sát. 

Muốn kinh doanh internet, phải biết nể mặt "Sa hoàng" 
Tại Seatle, nơi Lỗ Vĩ đi cùng với các siêu sao như tỉ phú Mã Vân (Jack Ma), ông ta bắt 

đầu được vị nể. Nhà phân tích James Mulvenon của Defense Group chuyến về gián điệp công 

nghiệp khẳng định, nhiều doanh nghiệp cho biết đã bị đe dọa về hậu quả trong việc làm ăn tại 

Trung Quốc nếu không gởi đến một người quản lý cấp tương đương đến gặp « Sa hoàng mạng ». 

Le Monde cho rằng thế lưỡng nan của Bắc Kinh là làm thế nào khai thác mọi lợi ích 

kinh tế từ internet, không để bị qua mặt về kỹ thuật, nhưng tránh được các tác động chính trị từ 

mạng xã hội. 

Trường hợp Facebook, bị chặn tại Trung Quốc là một ví dụ. Lỗ Vĩ « không gật cũng 

chẳng lắc » lúc Mark Zuckerberg thăm Bắc Kinh tháng 10/2014. Hai tháng sau, ông ta được Mark 

Zuckerberg đích thân tiếp đón tại Silicon Valley, bên cạnh chiếc máy tính được cẩn thận đặt một 

chồng sách, diễn văn của Tập Cận Bình. Muốn vào được thị trường Trung Quốc, Facebook buộc 

phải chấp nhận việc kiểm soát các nội dung tiếng Hoa, như mọi mạng xã hội khác. Facebook từ 

chối, nhưng cho đến bao giờ ? 

Trong lãnh vực internet, Lỗ Vĩ là minh chứng cho việc đảng Cộng sản Trung Quốc, mà 

trên hết là Tập Cận Bình, nắm lại việc kiểm soát toàn bộ xã hội. Đây là câu trả lời cho cái tát vào 

mặt Bắc Kinh năm 2010 khi Google rời Hoa lục : từ nay, Bắc Kinh là người áp đặt các quy định 

cho cuộc chơi. 

« Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng » : Cái cớ cho kiểm duyệt 
Từ tháng 12/2013, Lỗ Vĩ giải thích : « Cũng như việc chủ quyền quốc gia mở rộng ra 

đại dương vào thế kỷ 17, và trên không phận vào thế kỷ 20, nay được trải rộng sang không gian 

mạng ». Một năm sau đó, ông ta mời các nhà quản lý mạng Trung Quốc và ngoại quốc dự « Đại 

hội thế giới về internet » tại thành phố Ô Trấn (Wuzhen) tỉnh Chiết Giang. 

Trước hôm bế mạc, vào lúc nửa đêm các khách mời nhận được một dự thảo « tuyên bố 

chung cuộc », kêu gọi « tôn trọng chủ quyền của mỗi nước trên không gian mạng ». Nhiều vị 

khách phẫn nộ trước lối áp đặt này, và « Tuyên bố Ô Trấn » đã không thể ra đời. 

Chuyên gia Séverine Arsène, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở Hồng 

Kông giải thích : « Khi nói về chủ quyền, với tính chất xuyên quốc gia của internet (…) chắc chắn 

là phương tiện để biện bạch cho việc kiểm duyệt, nhân danh duy trì ổn định (…) Trung Quốc chia 

sẻ ý tưởng này với Nga, Uzbekistan ». 

Năm 2013, Lỗ Vĩ hai lần mời nhóm « Big V », các blogger có hàng triệu người đăng ký 

theo dõi dự những buổi dạ tiệc « hữu nghị », cổ vũ họ nên hợp tác hơn. Tháng Tám, một người 

trong số này là Tiết Tất Quần (Charles Xue), một doanh nhân hai quốc tịch Mỹ-Trung chuyên chỉ 

trích chế độ, đã bị bắt vì hành lạc với gái mại dâm. Ông này sau đó bị bêu trên truyền hình trong 

bộ đồng phục tù nhân, một sự thú tội đáng kinh ngạc đối với con người tự tin này. Đến tháng sau, 

hàng loạt biện pháp « chống vu khống » đã dẫn đến một làn sóng bắt bớ các blogger. 

Le Monde cho biết, Lỗ Vĩ thường xuyên đến thăm ban biên tập các báo mạng lớn, khiến 

họ hết sức lo ngại bị lọt vào tầm ngắm. Nhưng cũng như đối với các tập đoàn đa quốc gia, Sa 

hoàng mạng luôn giơ ra « củ cà rốt » : để thăng tiến, cần phải làm theo chỉ đạo. Tờ báo kết luận, 

còn phải chờ xem phương pháp của ông ta có hiệu quả như Vạn lý Hỏa thành hay không. 

Tuyên bố công khai và đi đêm ngoại giao 
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Về thời sự quốc tế, bài xã luận mang tựa đề « Obama-Putin : Các nguyên tắc…và (thủ 

thuật) ngoại giao » cho rằng, ngành ngoại giao tuân theo một số quy định. Về mặt công khai, 

người ta tái khẳng định quan điểm, nhưng ở chốn riêng tư thì có thể thay đổi. 

Tờ báo đặt câu hỏi, hai Tổng thống Obama và Putin đã nói riêng với nhau những gì 

trong cuộc đàm đạo kéo dài 90 phút, cũng là lần đối thoại tay đôi đầu tiên kể từ năm 2013 ? Ông 

Obama cần đến Matxcơva. Không thể giải quyết được cuộc xung đột nếu không có người Nga, 

đang vũ trang, tài trợ và thậm chí còn đưa quân sang để bảo vệ phần còn lại của lãnh thổ Syria. 

Ngược lại, bị đe dọa bởi thánh chiến, Nga cũng cần đến Mỹ để chấm dứt các vụ tấn công hoành 

hành từ bốn năm qua. 

Hoa Kỳ và châu Âu đã có những nhượng bộ đầu tiên : chấp nhận cho Assad vẫn tạm ở 

lại trong thời kỳ chuyển đổi về chính trị. Theo Le Monde, đã có một cơ sở cho việc hợp tác Mỹ-

Nga, chỉ cần gác lại vài nguyên tắc, và điều này được gọi là « ngoại giao ». 

Liệu có thương lượng được số phận Assad ? 
Cũng về Syria, La Croix giải thích thêm về vấn đề Bachar Al Assad gây chia rẽ giữa 

Washington và Matxcơva. Tuy đồng ý rằng cần thiết phải có một sự hợp tác quốc tế tại Irak và 

Syria để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng hai nguyên thủ Mỹ-Nga vẫn luôn bất đồng 

về tương lai của Tổng thống Syria. 

Ông Putin đặt phương Tây trước việc đã rồi khi loan báo đã hợp đồng với Irak, Syria và 

Iran để trao đổi các thông tin về quân thánh chiến. Ông muốn lập một liên minh chống thánh 

chiến rộng rãi, nhưng phương Tây nghi ngờ Nga trước tiên muốn tăng cường sức mạnh quân sự 

cho Damas. Đối với Mỹ, Assad phải ra đi tuy thời điểm thì còn có thể bàn bạc. Tờ báo đặt nghi 

vấn, liệu số phận của Tổng thống Syria có thể thương lượng được hay không, khi ông ta từ đời 

cha đến đời con là đồng minh của Nga từ hơn 30 năm qua. 

 

 

Liên quân kêu gọi Nga ngừng đánh ở 

Syria 
BBC. 2 tháng 10 2015 

 

Khung cảnh tan hoang tại Homs, Syria sau đợt không kích của Nga 

 

Các thành viên liên quân do Mỹ dẫn đầu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) kêu gọi Nga 

ngừng không kích vì cáo buộc đánh vào phe đối lập và thường dân Syria. 

Tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên liên quân nói không kích 

của Nga “sẽ chỉ làm tăng chủ nghĩa cực đoan”. 

Nga nói họ chỉ tấn công vào IS. 

Một viên chức Nga tuyên bố không kích có thể kéo dài ba đến bốn tháng. 

Không quân Nga bắt đầu không kích tại Syria từ hôm thứ Tư. 
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Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Nga đã thực hiện những đợt không kích 

hú họa chống lại phe đối lập Syria. 

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã nhắm mục tiêu các nhóm 

khủng bố tương tự như liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu. 

Ông bác bỏ ý kiến cho rằng Moscow hậu thuẫn cho quân đội Syria. 

Nga cho biết họ nhắm mục tiêu là Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm chiến binh khác 

nhưng phe đối lập Syria và các nhóm khác chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đông minh 

của Kremlin - nói rằng chính họ đang bị tấn công. 

Quân đội Syria đã bị mất quyền kiểm soát vào tay IS và nhiều nhóm phiến quân khác 

trong những tháng gần đây. 

Trong khi đó, cuộc đàm phán ở Paris hôm thứ Sáu 2/10 liên quan đến Tổng thống Nga 

Vladimir Putin và chủ trì bởi người đồng cấp Pháp Francois Hollande dự kiến sẽ bị lạc sang chủ 

đề Syria, mặc dù cuộc gặp theo dự kiến là để thảo luận về nỗ lực hòa bình ở Ukraine. 

 

Cuộc nội chiến Syria 

Tổn hao nhân lực? Hơn 250.000 người Syria đã thiệt mạng và một triệu người bị thương 

trong bốn năm rưỡi xung đột vũ trang. 

Những người sống sót?Hơn 11 triệu người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa, bốn triệu 

người ra nước ngoài. Lượng người tỵ nạn tìm đường đến châu Âu ngày càng tăng. 

Thế giới phản ứng thế nào? Các cường quốc bị kéo vào cuộc xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ, Ả 

rập Saudi và Qatar hậu thuẫn phe đối lập Sunni, cùng với Hoa Kỳ, Anh và Pháp. 

"Việc tiến hành các chiến dịch quân sự bừa bãi chống lại phe đối lập Syria là nguy hiểm 

cho Nga", ông Earnest nói. 

"Điều đó chỉ kéo dài xung đột phe phái bên trong Syria, nếu không muốn nói là làm xung 

đột kéo dài mãi, và đem lại nguy cơ nhấn chìm Nga vào cuộc xung đột đó". 

Ông Earnest cho biết các quan chức Hoa Kỳ và Nga đã hội đàm kéo dài một giờ hôm thứ 

Năm 1/10 để thảo luận về việc ‘tránh đụng nhau’ và cuộc gặp đầu tiên trong một loạt các cuộc 

họp. 

Nga cho hay họ đã tiến hành ngày không kích thứ hai hôm thứ Năm 1/10 và đã đánh vào 

đạn dược, trung tâm chỉ huy của IS. 

Phát biểu trong phiên họp Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Lavrov cho biết Nga cũng sẽ 

chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố khác trong đó có Mặt trận al-Nusra - một nhánh của al-

Qaeda. 

"Chúng tôi không ủng hộ bất cứ ai chống lại người dân của họ. Chúng tôi chiến đấu chống 

khủng bố", ông nói. 

"Theo như tôi biết, liên quân Hoa Kỳ công bố IS và các nhóm liên quan là kẻ thù. Liên 

quân này cũng hoạt động giống như Nga". 

Ông Lavrov cho biết Nga "phối hợp với quân đội Syria" chọn mục tiêu không kích. 

Tuy nhiên, ông nói rằng Nga không xem lực lượng Quân đội Syria Tự do khủng bố và cho 

biết nhóm này nên là một phần của tiến trình chính trị. 
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Nội chiến Syria 

Image copyrightAFP 

Tổn thất về con người? 
Hơn 250.000 người Syria đã bị thiệt mạng và một triệu người bị thương trong bốn năm 

rưỡi diễn ra cuộc xung đột vũ trang này. Nó bắt đầu từ những cuộc biểu tình chống chính phủ và 

sau đó trở thành một cuộc nội chiến toàn diện. 

Còn những người sống sót? 
Hơn 11 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình, bốn triệu người ra nước ngoài 

trong khi diễn ra giao tranh giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Assad và những người 

chống lại chính quyền do ông lãnh đạo cũng như các dân quân jihad từ Nhà nước Hồi giáo, IS, và 

các phe nhóm khác. Con số người tị nạn đổ sang châu Âu ngày càng gia tăng. 

Thế giới đã có phản ứng như thế nào? 
Các cường quốc trên thế giới và trong vùng cũng đang bị cuốn vào cuộc xung đột này. 

Iran và Nga, cùng với phong trào Hezbollah của Libang, đang dựng lên chính phủ do người 

Alawite lãnh đạo. Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar cùng với Anh, Mỹ và Pháp lại hậu thuẫn 

cho phe đối lập chủ yếu là người Sunni. 

 

'Một bước tiến' 

Nga tiếp tục không kích Syria trong lúc hội đàm với Hoa Kỳ chưa ngã ngũ 

 

Ông Lavrov cũng cho hay Nga không có kế hoạch mở rộng các cuộc không kích vào Iraq. 

Iran - một đồng minh của Tổng thống Assad - bình luận rằng các chiến dịch của Nga là 

"một bước tiến trong cuộc chiến chống khủng bố và giải khủng hoảng". 

Cuộc nội chiến tại Syria đã diễn ra trong bốn năm, nhiều nhóm vũ trang giao tranh để lật 

đổ chính phủ. 

Hoa Kỳ và các đồng minh muốn Tổng thống Assad từ chức trong khi Nga ủng hộ ông tại 

vị. 

Các cuộc không kích của Nga hôm thứ Năm 1/10 đã đánh vào các tỉnh Homs, Hama và 

Idlib. 

Chỉ huy một nhóm phiến quân do Hoa Kỳ đào tạo cho biết một trại huấn luyện tại tỉnh 

Idlib đã bị phi cơ Nga tấn công. 

Các nhóm đối lập Syria cho biết các cuộc không kích đã giết chết dân thường nhưng quan 

chức Nga nói rằng máy bay chiến đấu của nước này đã tránh khu vực nhà dân. 
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Đòn Kinh Tế của Mỹ đánh vào Nga và Tầu 
 SEPTEMBER 24, 2015  

Phạm Gia Đại 
 

Tin tức trong hai tuần qua kể từ đầu tháng 9-2015 cho thấy trước tình hình Nga đem quân 

và trang bị vào Syria gây ra cuộc chiến tranh lạnh mới: Dựng ba dàn Radar tầm xa tại Latakia, 

Baniyans và Tartuc hầu lật ngược thế cờ tại Trung Đông. Và trước hiểm họa của Trung Cộng xây 

các căn cứ bành trướng và đe dọa tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, và vùng Á châu Thái Bình 

Dương, Mỹ đã ra tay về cả Quân Sự, Kinh Tế, và Chính Trị, mà mạnh nhất và hiệu quả nhất là 

các đòn Kinh Tế. 

 

Về Kinh Tế: 
Khi Nga chủ trương chiến tranh lạnh trong thế kỷ 21 thì Mỹ chủ trương một chiến tranh về 

kinh tế mới chống lại cả Nga và Tầu. Khi lệnh gỡ bỏ cấm vận của Mỹ với Iran hình thành, Iran sẽ 

cung cấp 100% dầu hỏa và khí đốt cho Châu Âu. Nga sẽ mất độc quyền cung cấp dầu khí cho 

Châu Âu và 80% kinh tế Nga vì sống nhờ vào bán dầu khí cho Châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Yếu huyệt của Nga là sống còn nhờ bán dầu khí cho Châu Âu. Mỹ sẽ triệt hạ kinh tế Nga 

bằng cách gia tăng tối đa khai thác dầu khí kể cả bằng phương pháp Shale. Mỹ và Ả Rập Xê Út 

gia tăng mỗi ngày 10 triệu thùng làm cho giá dầu hỏa từ $120/thùng xuống còn $39.80. Kinh tế 

Nga coi như bị cào bằng với giá dầu tụt xuống chỉ còn 1/3. Theo các nguồn tin trong hai tuần qua, 

trừ phi Nga nhả bán đảo Crimea và vùng phía Đông của Ukraine mà quân ly khai thân Nga đã 

chiếm đóng thì Mỹ mới nới tay với đòn dầu hỏa này. 

Mỹ cũng sẽ ngăn cản Iran không bán dầu khí cho Trung Cộng. Hiện nay kỹ nghệ nặng TC 

vẫn nhờ vào dầu khí của Iran. TC đang rối lọan vì cả bốn thị trường chứng khóan tại Bắc Kinh, 

Thẩn Quyến, Thượng Hải và Hồng Kông đều sụp đổ không cứu vãn được. Đồng nhân dân tệ từ 1 

đồng ăn 14 cents USD chỉ còn ăn có 6 cents. Khỏang 200 triệu dân Hoa Lục chơi stocks phút 

chốc tan tành cơ nghiệp, đua nhau tự tử. Dân Tầu có tiền phải đem vàng kim cương ra bán với giá 

rẻ mạt. Trong khi đồng USD mà cả Nga lẫn Tầu âm mưu triệt hạ lại lên giá trên nhiều lục địa 

khắp thế giới. 

 

Về Chính Trị: 
Nếu Mỹ nắm được Iran, TT Assad của Syria có thể bị lật đổ ngay tức khắc (đang được 

Nga yểm trợ), Syria sẽ hòa bình, Nhà Nước Hồi Giáo ISIS sẽ tan, trên 4 triệu dân Syria sẽ hồi 

hương và tránh cho Châu Âu bị tràn ngập bởi người tỵ nạn từ Syria qua. Europe đang lo ngại mùa 

Đông sắp đến và cần sưởi ấm và định cư cho trên 4 triệu dân tỵ nạn sẽ trở thành một vấn nạn. 

Quan hệ Ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên băng giá từ năm 2010 khi 

BK từng tuyên bố ngang ngược là sẽ hạ bệ đồng USD và thay bằng tiền tệ mà TC quy định, và sẽ 

đánh sập nền kinh tế Mỹ, đã làm cho Hoa Thịnh Đốn nổi giận. Nhiều nguồn tin cho biết 4 trung 

tâm thị trường chứng khóan tại Hoa Lục bị sụp đổ là có bàn tay của Wall Street. Bắt đầu xâm 

nhập từ Hồng Kông và lan qua ba thị trường Stocks kia. Âm mưu của TC đánh phá Mỹ bằng kinh 

tế đã tan ra mây khói, ngược lại còn bị tan hoang khi thị trường Stocks bị sụp đổ gây ảnh hưởng 

dây chuyền qua quân sự. Oct., 2015 Tập Cận Bình dự tính chuyến công du qua Mỹ để tìm cách gỡ 

Bắc Kinh ra khỏi đòn kinh tế này nhưng hiện nay có nhiều áp lực với chính phủ TT Obama để 

hủy bỏ cuộc công du này của họ Tập. Đó là ác giả ác báo vậy. 

 

Về Quân Sự: 
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Vì Nga đang âm mưu nắm chặt TT Assad trong tay, đưa quân trang bị vào Syria làm tăng 

thêm di dân tỵ nạn qua Châu Âu, và đang âm mưu thôn tính Ukraine để chiếm vựa lúa này, Mỹ đã 

phải dùng đòn kinh tế để triệt hạ tiềm năng quân sự của Nga, Nếu mất thị trường bán dầu khí cho 

Châu Âu, Nga sẽ mất tiềm năng kinh tế. Nga đang lo ngại Ukraine sẽ gia nhập vào Nato và điều 

này chắc chắn sẽ xẩy ra trong tương lai sắp đến, Nga sẽ nguy ngập nếu Ukraine gia nhập Nato. 

Mỹ đang bố trí lực lượng quân sự hải lục không quân, qua Nato, ngay chung quanh 4 phía thủ đô 

Kiev của Ukraine, chỉ cách xa thủ đô Mạc Tư Khoa khoảng 500km, có nguy cơ sẽ đem chiến 

tranh vào ngay trong nội địa Nga. 

 

Để đối phó với TC tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, chính quyền TT Obama tuyên bố 

đứng sau lưng các đồng minh HK (kể cả CSVN) chống lại các âm mưu bành trướng và thôn tính 

của TC đi ngược với công pháp quốc tế về biển. HK không đứng về phe nào trong các tranh chấp 

này với điều kiện các tranh chấp phải được giải quyết theo công pháp QT. Ngũ Giác Đài của Mỹ 

đã nắm được toàn bộ kế họach quân sự của TC dự tính bành trướng xuống tận Úc Châu, Mã Lai, 

Singapore, nên đã bật đèn xanh cho Phòng Vệ Nhật Bản trở thành Quân Đội hùng mạnh có quyền 

đem quân ra nước ngoài chiến đấu. Hoa Kỳ ký kết thỏa hiệp an ninh hỗ tương quốc phòng với các 

quốc gia: Nhật bản, Ấn Độ, Úc, Pháp, Indonesia, Malaysia, Phi, Singapore,Thái Lan và cả CSVN. 

Tháng 8/2015, qua một thỏa hiệp an ninh quốc phòng đã được ký kết với CSVN, Nhật Bản có 

quyền gửi quân viễn chinh tham gia chiến trường tại Đông Dương nếu ba nước này bị TC xâm 

lược. 

Để phô trương lực lượng, Mỹ đã chuyển 3 hạm đội 4, 5 và 7, một số đơn vị trong 5 sư 

đòan TQLC, 2 sư đòan oanh tạc cơ chiến lược trang bị hỏa tiễn Cruise mang 8 đầu đạn nguyên tử, 

8 tầu ngầm nguyên tử chở hỏa tiễn Cruise liên lục địa, 3 hạm đội tàng hình, 4 sư đòan KQ chiến 

đấu vào 10 căn cứ hải không quân trên đất Phi, 4 căn cứ trên lãnh thổ Nhật, 3 căn cứ tại Đại Hàn, 

2 căn cứ KQ tại M4 Lai, 4 căn cứ HQ và KQ tại Úc và một căn cứ tại Singapore. 

(Tóm lược từ New York Times, Guardians (Hong Kong), Reuter, 

Alazazeera, Kyodo, Morning Stars, AFP, Bloomberg và RFI). 

 

Làm sao phá hủy một thiên đàng 
Pháp dã được hứa hẹn 30% lượng dầu xuất mỏ của Lybia. Khoảng 100 tỉ USD trên các 

ngân hàng thế giới bây giờ trong tay ai ? Các ngân hàng hay các cá nhân ? Nhiều đầu tư ở các 

nước bây giờ thuộc về ai ? Chắc có nhiều người dang sung sướng thừa hưởng, chuyển 

nhượng không có gì là khó. Từ một nước giầu nhất Phi Châu, Lybia ngày nay là một nước 

nghèo, không chính thức có chính phủ, 6 bộ tộc chiếm đóng các phần, ngay thủ đô Tripoli 

cũng do nhiều phe phái chiếm đóng các khu. Người dân đã mất đi rất nhiều thứ. 

Libya - bi kịch hậu Gaddafi 
  07/09/2015 

Sau một chiến dịch truyền thông để vẽ nên khuôn mặt "độc tài, bạo chúa" của Gaddafi 

đồng thời hà hơi, tiếp sức cho lực lượng nổi dậy, EU mà tiên phong là Pháp, Anh và nước Mỹ đã 

bất chấp sự đồng thuận của Liên Hợp Quốc lập vùng cấm bay, dội bom xuống Libia. 

Cũng như ở Iraq, phương Tây đã rất thành công trong lật đổ một nhà nước hợp pháp, treo 

cổ, bắn chết Tổng thống, xóa bỏ tận gốc những gì có được của quốc gia đó để xây dựng một chế 

độ mới dưới ngọn cờ "dân chủ". 

Ở Lybia, phương Tây đã hoàn tất công việc xóa bỏ một một xã hội với một danh sách các 

hành động "tàn bạo" mà người dân Libya đã "chịu đựng" trong bốn thập kỷ cai trị của Gaddfi. 

http://molang0205.blogspot.com/2015/09/libya-bi-kich-hau-gaddafi.html
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1. Xài điện gia dụng được miễn phí. 

2. Nước dùng cho sinh hoạt miễn phí. 

3. Giá 1 lít xăng chỉ tương đương 0,08 euro. 

4. Tại Pháp, 1 ổ bánh mì giá 0,80 euro còn tại Libya chỉ có 0,11 euro. 

5. Công dân không phải đóng thuế nên cũng không có thuế giá trị gia tăng (VAT). 

6. Các ngân hàng cho vay không lấy lãi. 

7. Nợ công chỉ chiếm 3,3% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Ở Pháp là 84,5%; ở Hoa Kỳ là 

88,9% còn ở Nhật là 225,8%. 

8. Mua xe hơi sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% giá. 

9. Mọi sinh viên đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 627,11 

euro. 

10. Mỗi sinh viên tốt nghiệp không có việc làm được hưởng lương tháng trung bình của 

ngành, nghề mình đã học. 

11. Mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước cấp nhà không mất tiền. 

12. Mỗi gia đình có thể trình sổ gia đình để nhận 300 euro mỗi tháng nếu có đông người. 

13. Có những cơ sở gọi là jamaiya, tại đó người ta bán thực phẩm theo sổ gia đình bằng ½ 

giá bình thường cho những gia đình đông người. 

14. Bất cứ nhân viên công vụ nào phải đi công tác xuyên Libya đều được nhà nước cấp xe 

và chỗ ở. 

15. Trong công vụ, nếu nhân viên nghỉ một, hai ngày thì không bị trừ lương mà cũng 

không cần giấy chứng bệnh. 

16. Mọi công dân nam, nữ không có nhà ở đều có thể ghi tên tại một cơ quan nhà nước để 

được cấp mà không phải trả tiền trước. Quyền được có nhà ở là quyền cơ bản tại Libya. Căn nhà 

(chỗ ở) phải thuộc quyền sở hữu của người đang ở. 

17. Mọi công dân cần sửa chữa nhà cửa có thể đăng ký tại một cơ quan nhà nước và 

những công việc đó sẽ được các xí nghiệp công trình công cộng do nhà nước chỉ định thực hiện 

miễn phí. 

18. Quyền bình đẳng nam nữ được đề cao và phụ nữ có thể đảm đang những chức vụ quan 

trọng. 

19. Mỗi công dân nam nữ đều có thể tích cực tham gia hoạt động chính trị và quản lý công 

việc chung ở các cấp địa phương, vùng và quốc gia, trong khuôn khổ một hệ thống dân chủ trực 

tiếp (từ các Đại hội nhân dân cơ sở thường trực đến Đại hội nhân dân toàn quốc mỗi năm họp một 

lần): với 3,5 triệu công dân thành niên, có 600.000 người tích cực tham gia hoạt động chính trị. 

20. Libya là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ cao nhất Châu Phi và đứng hàng thứ hai về sản 

xuất dầu thô ở lục địa này. Tiền bán dầu sẽ trả một phần trực tiếp vào tài khoản từng công dân 

Libya. 

21. Một người mẹ sau khi sinh được nhận ngay 5000 USD hỗ trợ. 

22. Chăm sóc y tế được miễn phí. Các bệnh viện được trang bị siêu tốt, đến nỗi nhiều cơ 

sở y tế của Phương Tây cũng phải ganh tị. Những ai bị bệnh không chữa trong nước được có thể 

ra nước ngoài chữa, nhà nước trả 2300 USD cho mỗi tháng chữa bệnh cho tiền nhà, tiền đi lại. 

23. Giáo dục miễn phí. Trước khi Gadafi lên nắm quyền chỉ có 25% dân biết đọc và biết 

viết, sau khi ông lên nắm quyền là 83%. 25% người dân Lybia tốt nghiệp đại học. 

24. Các thực phẩm cơ bản đều được bán với giá trợ cấp (như 1 kg bột nhào mua từ nhà sản 

xuất của Tunisia với giá 1 euro thì nhà nước bán lại cho người dân Libya với giá 0,50 euro). 

25. Libya nhiệt tình tham gia đóng góp cho sự phát triển của Châu Phi, cho nền độc lập 

của lục địa này đối với Phương Tây và đối với hệ thống tiền tệ chuyên chế của nó. Đã có 60 tỉ 
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USD của Nhà nước Libya được đầu tư vào 25 quốc gia Châu Phi và đem lại việc làm cho hàng 

triệu người Châu Phi. 

26. Quỹ đầu tư quốc gia (SWF) của Libya đứng hàng thứ 7 thế giới. 

27. Kế hoạch làm đường dẫn nước ngọt cho người dân Lybia và phát triển nông nghiệp có 

quy mô lớn nhất thế giới đang được thi công. 

Rất may là NATO và phiến quân đã giải phóng người dân Libya khỏi những điều bất hạnh 

ấy. 

Từ ngày được giải phóng, trong những năm qua, Libya đang là một trong những điểm 

nóng nhất trên bản đồ thế giới. Đất nước này đã trải qua 6 lần thay thế chính phủ kể từ khi Đại tá 

Muammar Gaddafi bị lật đổ, nhưng vẫn không có hiến pháp. Hàng ngàn người Libya buộc phải 

trốn ra nước ngoài. Các xung đột tôn giáo, dân tộc, ủng hộ và phản đối chế độ Gaddafi vẫn tiếp 

diễn. 

Libya sau cái chết của Gaddafi đã trở thành "Somalia ở Địa Trung Hải" đúng như lời nhà 

lãnh đạo này từng dự đoán lúc còn sống. Libya đang chìm dần vào hỗn loạn khi hệ thống cân 

bằng mà Gaddafi tạo ra trong 42 năm cầm quyền bị phá vỡ. Sự rối loạn ở Libya hiện nay đã khiến 

nhiều người phương Tây phải thừa nhận rằng Gaddafi từng là một nhà lãnh đạo khéo léo và đặt ra 

câu hỏi, liệu sự lật đổ chính quyền này nhanh chóng có thực sự mang lại sự "giải phóng" cho 

người dân Libya? 

Bây giờ, phương Tây cũng không muốn giúp hòa giải các bên tham chiến. Trong tháng 

7/2014, Thủ tướng Abdullah Abdulrahman Al-Thani yêu cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế và 

NATO, yêu cầu khởi động các cuộc không kích chống lại quân nổi dậy. Nhưng thay vì đáp ứng, 

các nước phương Tây đã lệnh cho các nhà ngoại giao của mình ở Libya vội vã đóng gói hành lý. 

Chính phủ Pháp kêu gọi công dân của mình rời khỏi Libya càng sớm càng tốt. Mỹ, Pháp, Tây Ban 

Nha, Canada, cũng như Nga và Trung Quốc đóng cửa Đại sứ quán ở Tripoli. 

Việc chuyển đổi từ chế độ độc tài đến dân chủ đã không thành công. Trong phe chiến đấu 

chống lại Gaddafi giờ cũng không thể tìm thấy một ngôn ngữ chung. Trong ba năm qua, trong 

Quốc hội chung (INC) là một cuộc đấu tranh giữa đảng "Anh em Hồi giáo", đảng Công lý và xây 

dựng, Liên minh thế tục của Lực lượng Quốc gia (ANS). 

Hiện Libya được chia thành nhiều khu vực ảnh hưởng, mỗi một khu vực trong số đó được 

điều khiển bởi các đơn vị vũ trang không tuân theo chính quyền trung ương. Các nhóm vũ trang 

này sống bằng nguồn thu từ buôn lậu vũ khí, ma túy và rượu. 

Một Libya tan rã là một mối đe dọa địa chính trị cho cả châu Âu, Trung Đông và cả châu 

Phi. Mối quan tâm nghiêm trọng của các nước láng giềng là thực tế rằng, Libya đang biến thành 

một trung tâm Hồi giáo của khu vực, nơi những kẻ cực đoan tìm đến trú ẩn chờ thời cơ tấn công 

các nước khác. 

Sự thật là ISIS đã hình thành và không ngừng lớn mạnh ở Lybia, Ai Cập và các tiểu vương 

quốc Ả Rập thống nhất tiến hành một loạt các cuộc không kích chống lại các nhóm Hồi giáo vũ 

trang ở Tripoli.Tuy nhiên, các nước phương Tây đã cảnh báo Cairo và Abu Dhabi không được 

can thiệp vào tình hình ở Libya vì cho rằng điều này "chỉ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ ở quốc 

gia này". 

Còn ngày nay, thách thức lớn đối với EU là Libya cũng trở thành một quốc gia quá cảnh 

cho người di cư bất hợp pháp từ châu Phi và Trung Đông đến châu Âu. Dòng người nhập cư đạt 

đến một mức khổng lồ. Hàng ngàn người đã chết trên đường vượt biển vào EU. Cái mà EU gọi là 

"thảm họa nhân đạo" đến từ Lybia chưa giải quyết xong thì làn sóng di cư từ Trung Đông lại ào 

lên. 

Sự "bung xung" của EU dưới chiếc gậy điều khiển của Mỹ dang chịu "quả báo". 
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Tìm ra được cách thức giúp Libya thoát khỏi tình trạng này không phải dễ dàng. Xây dựng 

một nhà nước dân chủ ở Libya cũng rất khó. Chế độ độc tài cũng vậy vì không có nhà lãnh đạo có 

uy tín trên phạm vi cả nước, khó có khả năng tập hợp người dân địa phương. Có thể là một nhà 

nước có chủ quyền đã tồn tại hơn 60 năm qua, sẽ sớm biến mất. 

Các phương tiện truyền thông phương Tây đã thành công trong việc tao nên hình ảnh một 

nhà độc tài, bạo chúa Gaddafi. Tuy nhiên, họ không thể phủ nhận rằng Gaddafi, không giống như 

hầu hết các nhà "độc tài" khác, đã làm được nhiều điều cho người dân trong khi những người 

khác chỉ giỏi "đục nước béo cò". 

Xét về một góc độ nào đó, Libya đã "may mắn" ở một mức độ nhất định vì đã nằm dưới 

sự cai trị của một nhà độc tài như Gaddafi. Liệu rằng nền dân chủ, tự do kiểu phương Tây có chắc 

chắn đem lại một tương lai tốt đep như như những gì được hứa hẹn? 

Thực tế đang chứng minh rằng sự yên ổn và no đủ mà nhân dân Libya đã có được dưới 

thời kỳ Gaddafi càng ngày càng trở thành một mong ước xa vời.  

 

 

Tại sao Nga tăng cường hiện diện quân sự 

tại Syria 
Posted on The Observer 

 
Nguồn: “Why Russia is increasing its military presence in Syria”, The Economist, 

22/09/2015.Biên dịch: Nguyễn Thiện Toàn | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp 

 

Trong một vài ngày qua, Nga đã đặc biệt tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Báo cáo 

từ các quan chức Mỹ (và bị chính quyền Nga phủ nhận) nhận định rằng nước này hiện đã triển 

khai ít nhất 28 chiến đấu cơ tại căn cứ không quân bên ngoài thành phố Lakatia nằm trên bờ biển 

Syria. Theo nguồn được tờ New York Times dẫn lại, những chiến đấu cơ này bao gồm cả các máy 

bay cường kích Su-24 và Su-25, và chúng sẽ tăng viện cho đội hình vốn được cho là chỉ gồm vỏn 

vẹn 4 chiếc phi cơ đã có mặt từ trước. Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ được trang bị tên lửa 

không đối không là một việc đặc biệt dị thường vì không có bất kỳ một đối thủ Syria nào đối đầu 

với tổng thống Bashar-al Assad có lực lượng không quân. 

Vì vậy mục đích sử dụng tiềm năng duy nhất của chúng là để chống lại các máy bay thuộc 

liên minh do Mỹ dẫn đầu hiện đang tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS). Có thông tin cho biết các 

máy bay này được bảo vệ bởi hệ thống chống máy bay địch, và cũng có báo cáo nói rằng còn có 

các máy bay giám sát không người lái được triển khai. Người ta cũng nhìn thấy xe tăng, xe bọc 

thép chở lính và lựu pháo tại căn cứ này. 

Đồng thời, Nga đã cho tăng cường số binh lính bố trí tại căn cứ. Thông tin tình báo qua vệ 

tinh do phía Mỹ thu thập cho thấy cảnh vận chuyển nhà làm sẵn có thể chứa khoảng 1.000-2.000 

http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/09/economist-explains-15
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lính. Đã có những báo cáo trên các phương tiện truyền thông về sự do dự (có thể hiểu được) trong 

giới chức quân đội Nga khi đứng trước khả năng phải đụng độ với IS. Ký ức của nước Nga về 

những mất mát ở Afghanistan vẫn còn nguyên vẹn, và danh tiếng đáng sợ của IS sẽ khiến binh 

lính Nga thêm do dự trước việc phải lao vào một cuộc chiến ở một nơi xa xôi khác. 

Tại sao bây giờ Nga lại làm chuyện này? Có nhiều cách lý giải và câu trả lời sẽ gồm nhiều 

phần. Có một cách lý giải đơn giản là qua mùa hè, mọi thứ thật sự bắt đầu trông có vẻ như là 

Assad đang thất thế. IS, và các nhóm chống đối ít cực đoan hơn, đã dần đẩy lùi biên giới của tiểu 

quốc nơi ông đang cầm quyền (nhỏ về địa lý nhưng nó vẫn bao gồm phần lớn số dân cư vốn cũng 

đang suy giảm của Syria). Nỗi lo sợ bị sụp đổ, hay bị đảo chính, điều mà trong trường hợp xấu 

nhất có thể tước mất của Nga căn cứ hải quân ở Tartus, vốn là căn cứ quân sự duy nhất mà Nga 

vẫn còn kiểm soát bên ngoài Liên Xô cũ, sẽ trở thành sự thật. Một vài báo cáo cho rằng Tartus 

đang được mở rộng để có thể tiếp nhận những con tàu lớn nhất của Nga. 

 
Sơ đồ các khu vực do các lực lượng khác nhau kiểm soát. Nguồn: The Economist. 

Nhưng quan trọng không kém là những mục đích về chính trị và ngoại giao. Vladimir 

Putin hiện đang được trông đợi sẽ xuất hiện ở New York vào tuần tới tại Đại hội đồng Liên Hiệp 

Quốc lần đầu tiên trong vòng một thập niên qua. Ông cũng mong sẽ có một cuộc gặp riêng với 

Tổng thống Obama. Ông cần cho cả khán giả trong nước lẫn quốc tế thấy hai điều. Thứ nhất, Nga 

phản đối việc thay đổi chế độ và sẽ bảo vệ đồng minh của mình. Rốt cục, Tổng thống Assad có 

thể bị tống khứ như một phần của thỏa thuận mà ở đó Nga sẽ là người môi giới chính, nhưng Nga 

muốn có thể thương lượng thỏa thuận này (điều có thể được thảo luận kỹ tại New York) trên thế 

mạnh chứ không phải thế yếu. 

Điều thứ hai là Nga muốn báo hiệu rằng Nga là một đồng minh thiết yếu của Hoa Kỳ 

trong cuộc chiến chống IS cũng như các phần tử khủng bố thánh chiến nói chung, thứ mà Nga có 

nhiều lý do để sợ hơn cả Mỹ. Một liên minh như vậy sẽ nhấn mạnh vị thế cường quốc liên tục của 

Nga, giúp nước này tránh bị cô lập và chấm dứt sự đối đầu xa cách giữa Nga và Hoa Kỳ trong vấn 

đề Ukraine. 

 

Vì sao Putin-Tập Cận Bình không gặp nhau ở 

New York? 
Hải Võ | 03/10/2015 07:38 

 
Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. 
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CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH ĐÃ KHÔNG CÓ CUỘC TIẾP XÚC NÀO 

VỚI CÁC NGUYÊN THỦ NGA, MỸ, ĐỨC, PHÁP, ANH KHI ÔNG THAM DỰ CÁC HOẠT 

ĐỘNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC TỪ 26-28/9. 

Trang Đa Chiều (Mỹ) ngày 2/10 chỉ ra, Chủ tịch Trung Quốc đã rời Mỹ sau khi kết thúc 

chuyến thăm cấp nhà nước và làm việc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 28/9. 

Đáng chú ý là, trong thời gian diễn ra các hoạt động của LHQ, ông Tập chỉ hội kiến 7 

nguyên thủ các quốc gia nhỏ ở châu Âu, Á, Phi và Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon chứ không 

gặp riêng lãnh đạo các nước lớn như Anh, Pháp, Đức,... 

Cuộc hội ngộ với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà Nga-Trung đã "hẹn trước" cũng 

không diễn ra. 

Tập Cận Bình tái khẳng định khái niệm của Mao Trạch Đông 
Ông Tập lựa chọn gặp mặt nguyên thủ 7 quốc gia gồm Romania, Bangladesh, Nigeria, 

Đan Mạch, Hy Lạp, Sierra Leone và Iran được cho là nhằm mục đích thúc đẩy tiến trình thực hiện 

chiến lược "một vành đai, một con đường". 

Đồng thời, Bắc Kinh kỳ vọng bảo đảm an toàn đầu tư, củng cố quan hệ hợp tác và vị thế 

của Trung Quốc đối với các quốc gia này. 

Đa Chiều cho rằng, việc Tập Cận Bình không gặp mặt nguyên thủ các nước lớn là một 

động thái ngoại giao "ăn khớp" với tuyên bố của ông tại Đại hội đồng, thể hiện sự "đứng vững lập 

trường nước đang phát triển". 

So với các cựu lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập cũng nhấn mạnh trong bài diễn văn ở LHQ 

của mình rằng Trung Quốc là nước đang phát triển. 

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố luôn đứng cùng cộng đồng các nước đang phát triển, ủng 

hộ việc gia tăng quyền phát ngôn và tính đại diện của các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu 

Phi, trong hệ thống chính trị quốc tế. 

"Một phiếu ở LHQ của Trung Quốc mãi mãi thuộc về các quốc gia đang phát triển." - ông 

Tập khẳng định. 

 
Việc "né" nguyên thủ các nước lớn của ông Tập được xem là động thái ngoại giao để "tranh thủ" sự ủng hộ của các nước đang 

phát triển, đặc biệt là ở châu Phi. 

 

Năm 1974, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình lần đầu "đăng đàn" tại Đại hội đồng 

LHQ và trình bày lý luận nổi tiếng của Mao Trạch Đông về "thế giới thứ 3", đồng thời lần đầu 

tiên nêu ra "Trung Quốc là một nước đang phát triển". 

Những người đứng đầu Trung Quốc sau này là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đều có 2 

lần phát biểu tại Đại hội đồng, nhưng quan niệm ngoại giao mà các ông này truyền bá không nhắc 

lại ý của Đặng Tiểu Bình. 

Đa Chiều bình luận, Tập Cận Bình nhấn mạnh yếu tố "nước đang phát triển" nhằm khơi 

gợi lại kỳ họp thứ 26 của Đại hội đồng LHQ (1971), khi nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông tuyên bố 

"chính những người anh em châu Phi đã đưa Trung Quốc đến với LHQ". 

Động thái "cố ý né tránh nguyên thủ nước lớn" của Tập Cận Bình cũng được cho là sự kế 

thừa phong cách ngoại giao của Mao. 

 

Những nguyên nhân khác 
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Cũng có phân tích chỉ ra, lịch trình hoạt động của Tổng thống Nga Putin tại LHQ là 28-

29/9, trong khi chương trình của ông Tập từ 26-28/9. Chính yếu tố thời gian đã giới hạn cơ hội 

gặp gỡ của lãnh đạo Nga-Trung. 

Bên cạnh đó, ông Tập và ông Putin cũng mới gặp nhau hồi đầu tháng 9, khi Tổng thống 

Nga tới Bắc Kinh dự hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II của Trung Quốc. 

Ngoài ra, Bắc Kinh đã thông báo ông Tập sẽ thăm chính thức nước Anh vào ngày 20/10 

và hội kiến Thủ tướng David Cameron, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống 

Pháp Francois Hollande cũng xác nhận sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay. 

Về phía Mỹ, Tập Cận Bình mới có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà 

Trắng hôm 25/9 nên "không cần thiết phải gặp lại quá sớm", Đa Chiều bình luận. 

 

 
Ông Putin và ông Tập gặp nhau tại Bắc Kinh hôm 3/9. Ảnh: Xinhua 

 

Một quan điểm khác về việc Putin-Tập Cận Bình không gặp nhau là bởi hoạt động quan 

trọng nhất của Tổng thống Nga tại LHQ sau bài diễn văn trước Đại hội đồng chính là hội kiến với 

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, "nhu cầu" gặp gỡ ông Tập trở thành thứ 

yếu. 

Tại LHQ, Nga đã tuyên bố thiết lập liên minh độc lập với Mỹ để chống lại tổ chức Nhà 

nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), khiến căng thẳng Nga-Mỹ tiếp tục leo thang. 

Trong khi đó, Trung Quốc "tiến thoái lưỡng nan" nếu phải chọn phe trong vấn đề đối phó 

ISIS. Nhiều chuyên gia nước này cho rằng, Tập Cận Bình không xuất hiện vào lúc Nga-Mỹ "đấu 

nhau" mới là hành động khôn ngoan. 

 

02 THÁNG 10 NĂM 2015 

Mỹ, Nga và Syria 

 
“Chuyện này sẽ kéo dài chưa biết bao giờ mới dứt”, Thượng Nghị Sĩ John McCain nói với 

báo chí trong cuộc họp báo bỏ túi ngay trước cửa văn phòng Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, 

được các đài truyền hình chiếu đi chiếu đi chiếu lại suốt sáng hôm qua. 

“Từ ngày đầu”, ông McCain nói tiếp, “tôi đã nhiều lần lên tiếng nói phảicó kế hoạch toán 

diện chứ không thể áp dụng chiến lược nửa vời (mà Tổng Thống Barack Obama đang thực hiện)”, 

kể lại kế hoạch của ông là giúp võ khí cho lực lượng nhân dân nổi dậy chống chính quyền Bashar 

Al-Assad, sẵn sàng can thiệp bằng không quân, lập khu vực cấm bay để bảo đảm an toàn cho 

những người cầm súng chiến đấu chống lại một chế độ độc tài. “Rất tiếc những gì tôi để nghị 

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2015/10/Rosja-Syria-Putin-480.jpg
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không được Tòa Bạch Ốc lắng nghe, đã thế họ còn đặt ra điều này, điều nọ, dọa dẫm nếu Al-

Assad vượt lằn ranh đỏ là nước Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn trả đũa ngay” 

Kết quả: “Al-Assad vượt lằn đỏ, chính phủ Hoa Kỳ chẳng nói gì, bây giờ tới phiên Putin 

cũng vượt lằn đỏ luật pháp quốc tế, và tôi không tin Tòa Bạch Ốc sẽ có phản ứng”.Thượng Nghị 

Sĩ Cộng Hòa McCain đưa ra lời tuyên bố như trên giữa lúctin tức cho thấy tình hình Syria ngày 

một trở nên rối ren hơn. 

Tin từ Lebanon cho biết hàng trăm binh sĩ có võ trang Iran đã có mặt ở Syria đểgiúp chính 

quyền Al-Assad, những cuộc oanh kích do không quân Nga thực hiện cũng bước sang ngày thứ 

nhì, mục tiêu vẫn là “những căn cứ của dân quân chống chính quyền, kể cả những đơn vị được 

CIA huấn luyện”, theo lời một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ nói với báo chí. Viênchức yêu cầu 

không nêu danh tánh này cũng đưa ra nhận định cho rằng từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến giờ, 

“chưa bao giờ quan hệ giữa Washington và Moscow lại căng thẳng như bây giờ”. 

Theo tin từ Ngũ Giác Đài, trong ngày thứ Năm (mùng 1 tháng Mười 2015) không lực Nga 

thực hiện hàng chục phi vụ gần 2 thành phố Hama và Homs ở miền Tây Syria, ở những địa điểm 

ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter nói rõ “không có quân khủng bố Nhà Nước Hồi 

Giáo ISIS” đi kèm với chỉ trích gọi hành động của Nga là hành động “đổdầu vào lửa”, khiến cuộc 

nội chiến Syria trở thành khó giải quyết hơn. 

Ông Hassan Haj Ali, lãnh đạo lực lượng kháng chiến Liwa Suqour al-Jabal , kể trong 

những đơn vị trúng bom của Nga “có đơn vị của chúng tôi, gồm những tay súng được CIA huấn 

luyện để vừa đánh binh sĩ của Al-Assad vừa đánh khủng bố ISIS”. Ông Ali cũng cho rằng “Nga 

cố tìnhthử thách mọi người, hành động họ làm ngụ ý muốn nói không có giải pháp nào cho Syria 

mà không có mặt Al-Assad”. 

Những cáo buộc của Hoa Kỳ và của lực lượng dân quân nổi dậy không khiến cho Nga 

chùn bước. Trong cuộc họp báo ở New York, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định 

những địa điểm bị dội bom “đều là những cứ điểm của ISIS”, kèm theo lời giải thích “(những kẻ 

bị giết là) những đứa có vóc dáng khủng bố, đi đứng như quân khủng bố, hành động như bọn 

khủng bố, như thế chắc chắn chúng là khủng bố”. 

Cố vấn Sergei Ivanov của ông Puitn nói rằng mọi hoạt động của Nga đều “hợp pháp, đáp 

ứng theo yêu cầu của chính phủ Syria”, và gọi kế hoạch oanh kích Hoa Kỳ đang thực hiện tại 

Syria là “những hành động phạm pháp, không theo đúng luật pháp quốc tế” vì Theo bà Genevievi 

Casagrande, chuyên gia của Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh (Institute of the Study of War), những 

phi vụ oanh kích của Nga “không tiêu diệt được một tên khủng bố ISIS nào, chỉ giết hại một số 

đông dân chúng”. 

Bà nghĩ “Nga không chỉ muốn yểm trợ cho chính quyền al-Assad mà còn muốn sử dụng 

Syria làm cửa ngõ để họ đặt chân vào Trung Đông”. Bà Julianne Smith, cựu cố vấn đối ngoại của 

Phó Tổng Thống Joseph Biden thì tin rằng quyết định can dự vào Sirya “mang ý nghĩa một lời 

nhắn gửi từ ông Putin” với nội dung “ông ta không chỉ là một nhân vật quan trọng của thế giới, 

mà còn là người đangnắm một phần quyết định vận mạng chính trị của Syria” hay nói cách khác 

“không có Putin, không thể giải quyết cuộc chiến Syria” 

Như vậy, Hoa Kỳ phải làm gì? 

Cho đến chiều thứ Năm, vẫn chưa thấy Tòa Bạch Ốc động tĩnh gì về cách đối phó với 

Nga. Trong những cuộc tiếp xúc khác nhau, các viên chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đều đưa 

ra cùng một lập luận, cho rằng “Tổng Thống Putin sai lầm khi đưa quân can dự vào Syria” có thể 

điều này “sẽ dấy lên làn sóng chống đối từ những phần tử Hồi Giáo cực đoan ngay trong lòng 

lãnh thổ Nga”. 
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Ông phát ngôn viên Josh Earnest vừa cười vừa bảo chuyện Nga mở các cuộc oanh kích để 

ủng hộ Bashar Al-Assad “chứng tỏ điều chúng tôi đã nói từ lâu là chính phủ Al-Assad đang ở thế 

yếu”, hứa hẹn Tòa Bạch Ốc “sẽ có phản ứng” nếu tình trạng chiến tranh leo thang, chưa vội vã 

loan báo kế hoạch hành động.Phía Bộ Quốc Phòng cũng thế. 

Trong suốt ngày thứ Năm, một chú ý của Ngũ Giác Đài được dồn cho việc làm sao để 

không quân Nga và không quân Hoa Kỳ không va chạm nhau trên không phận Syria. Ông phát 

ngôn viên Peter Cook cho biết “một cuộc thảo luận trực tuyết giữa đôi bên đã diễn ra, kéo dài gần 

một tiếng đồng hồ, hai bên ghi nhận ý kiến của nhau và sẽ có câu trả lời sau”, có nghĩa là “sẽ tiếp 

tục thảo luận”. 

Bên lập pháp thì sao? “Hành động của Putin là hành động điên rồ của một kẻ độc tài đi 

yểm trợ cho một tên độc tài khác”, Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton, thành viên Ủy Ban Quốc Phòng 

Thượng Viện nói. “Putin làm được điều này vì chúng ta không có chiến lược hành động ở Syria, 

cách giải quyết duy nhất là Hoa Kỳ phải thật cứng rắn, phản đối sự can dự của Nga vảo Syria, 

đồng thời vận động đồng minh của chúng ta cùng tham gia”. 

 

Thủ tướng Pháp kêu gọi tôn trọng luật 

quốc tế trên Biển Đông 
Trọng Nghĩa. RFI. 03-10-2015 12:15 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls.REUTERS/Charles Platiau 

 

Phát biểu nhân ngày đầu tiên trong chuyến công du ba ngày tại Nhật Bản, Thủ tướng Pháp 

Manuel Valls vào hôm nay 02/010/2015 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc « tôn trọng 

luật pháp quốc tế » ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh và các láng giềng đang tranh chấp chủ quyền. 

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Yomiuri Shimbun, một tờ báo hàng đầu tại Nhật Bản, Thủ 

tướng Pháp xác định : « Pháp luôn luôn gắn bó với việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là 

luật biển, và gắn bó với quyền tự do lưu thông trên biển và trên không. Quyền tự do hàng hải 

hàng không cần phải được tuyệt đối tôn trọng, ở Biển Đông cũng như ở nơi khác ».  

Đối với ông Manuel Valls : « Để giải quyết các tranh chấp chủ quyền, không có giải pháp 

nào khác hơn là đối thoại. Đây là thông điệp của nước Pháp gởi đến tất cả các nước liên quan, kể 

cả các đối tác gần gũi nhất của chúng tôi, trong đó có Tokyo và Bắc Kinh ».  

Thủ tướng Pháp đã khẳng định như trên khi được tờ báo Nhật hỏi về « giải pháp của Paris 

nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và nhằm phát huy an ninh cho các 

nước châu Á. »  

Ông Manuel Valls nói thêm : « Pháp là một cường quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình 

Dương… Cùng với đồng minh và đối tác của mình, Pháp luôn dấn thân hết mình cho hòa bình và 

ổn định khu vực ». 

Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, đã rầm rộ bồi đắp 

trên quy mô lớn các bãi ngầm và rạn san hô họ mà chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa, và 

trong năm qua, đã đẩy mạnh việc xây cất cảng, phi đạo và các cơ sở hạ tầng khác có thể biến 

thành cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo đó.  

http://vi.rfi.fr/auteur/tr%E1%BB%8Dng-ngh%C4%A9a/
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Hoa Kỳ và các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, đặc biệt lo ngại về khả năng Trung 

Quốc sử dụng võ lực để từ các tiền đồn tại Trường Sa khống chế một trong những tuyến đường 

biển chiến lược nhất trên thế giới. 

 

 

Mỹ siết chặt hàng ngũ với khối dân chủ 

Châu Á 
Trọng Nghĩa.RFI. 30-09-2015 17:28 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida (T) 

và Hàn Quốc Yun Byung-se, trước cuộc họp 3 bên, ngày 29/09/2015.Reuters 

 

Dù bị cuốn hút vào các hồ sơ khác như Syria hay Ukraina, chính quyền Obama vẫn không 

quên thúc đẩy chính sách xoay trục qua vùng Châu Á-Thái Bình Dương, một trong những hướng 

chủ yếu của nền đối ngoại Mỹ hiện nay. Các hoạt động ngoại giao ráo riết bên lề khóa họp Đại 

hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra cho thấy là Hoa Kỳ đang tăng cường quan hệ kinh tế và 

chiến lược với các nền dân chủ lớn ở Châu Á, đứng đầu là Nhật Bản và Ấn Độ, với mục tiêu được 

cho là nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc, và mối đe dọa đến từ Bắc 

Triều Tiên. 

Hai sự kiện hiếm thấy liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Châu Á đã diễn ra gần như là 

đồng thời vào hôm qua, 29/09/2015 tại New York. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đã cố gắng siết 

chặt hàng ngũ cùng với 2 đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida và Hàn Quốc Yun Byung Se, 

trong một cuộc họp tay ba hiếm hoi giữa 3 đồng minh quân sự này. 

Ngoài ra ông Kerry còn có một cuộc họp tay ba khác cùng với hai Ngoại trưởng Nhật Bản 

và Ấn Độ, trong một cuộc họp chưa từng có đã được ông Kerry giới thiệu như « cuộc hội ngộ của 

các nền dân chủ lớn ». 

Với các đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã tỏ mối lo ngại về « các 

thách thức rất quan trọng trên mặt an ninh » cho vùng Đông Bắc Á, nêu bật mối đe dọa Bắc 

Triều Tiên với chương trình quân sự của nước này. 

Ngoại trưởng Nhật Kishida cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình căng thẳng dai dẳng ở 

vùng Đông Á, vạch mặt chỉ tên Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh là chính vì thế mà « các liên minh 

Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn có thể sẽ đóng một vai trò lớn hơn nhiều » cho an ninh khu vực. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry cũng đã kêu gọi « tăng cường hợp tác thế giới 

và khu vực với hai đồng minh vững chắc và trung thành ». 

Bắc Kinh không hề bị nêu đích danh trong các tuyên bố ngoại giao chính thức của 

Washington và các đối tác Châu Á. Nhưng bóng dáng của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới 

được thấy là vẫn bao trùm lên các cuộc họp. 

Tổng thống Obama đã tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ Sáu vừa qua. Ngoại 

trừ trong hợp tác chống thay đổi khí hậu, hai đối thủ đã phơi bày các bất đồng về vấn đề tin tặc, 

http://vi.rfi.fr/auteur/tr%E1%BB%8Dng-ngh%C4%A9a/
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nhân quyền và tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và các láng giềng Châu Á, đặc biệt là tại Biển 

Đông. 

Tại nơi này, Bắc Kinh đang tiến hành công việc bồi đắp đảo nhân tạo, biến các bãi san hô 

thành cảng, hạ tầng cơ sở. Washington và các quốc gia Đông Nam Á sợ rằng Trung Quốc dùng 

sức mạnh để khống chế Biển Đông, cho phép Bắc Kinh từ Trường Sa kiểm soát con đường hàng 

hải có giá trị chiến lược nhất hành tinh. 

Dù tự nhận là không thiên vị bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng 

hành động của Mỹ trong những tháng qua cho thấy là Hoa Kỳ nghiêng rõ về phía Philippines, 

Malaysia và Việt Nam, đang bị tham vọng của láng giềng hùng mạnh đe dọa. 

Vào hôm qua, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã « nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng 

hải », và vào tháng Mười, Nhật Bản sẽ tham gia tập trận chung ở Ấn Độ Dương với Washington 

và New Delhi. Ba đồng minh cũng đã nêu rõ trong thông cáo chung về cuộc họp mối quan tâm 

của mình về Biển Đông. 

Về phần Ấn Độ - vốn cũng xem Trung Quốc là đối thủ - vào tuần trước, nước này đã củng 

cố quan hệ đối tác « chiến lược thương mại » với Hoa Kỳ. 

 

Định chế nước ngoài tăng điểm Thủ tướng 

Việt Nam 
Nam Nguyên, phóng viên RFA 

2015-10-02 

 

 
 

Được hưởng nhiều ưu đãi 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được các định chế nước ngoài, vốn là các chủ nợ của Việt 

Nam, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài cho hưởng nhiều ưu đãi, giúp ghi điểm về tình hình 

kinh tế trước kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12. 

GSTS Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận 

định: 

“Thực tế mà nói thì trong thời gian vừa qua việc xử lý vấn đề mất giá  tiền tệ, thúc đẩy cổ 

phần hóa doanh nghiệp và tạo sự điều kiện cho sự hợp tác của nước ngoài vào để phát triển 

doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam, tôi cho là đạt được mong muốn của nền kinh tế là phát 

triển. Và tốc độ tăng trưởng GDP của quý này thì rõ ràng là nó đã phát triển tương đối khá chạm 

ngưỡng 6,5%. Tôi cho là những việc này đã ghi điểm cho nền kinh tế Việt Nam, cũng như sự thúc 

đẩy kinh tế với vai trò của Thủ tướng Chính phủ.” 

 

Thực tế mà nói thì trong thời gian vừa qua việc xử lý vấn đề mất giá tiền tệ, thúc đẩy cổ 

phần hóa doanh nghiệp và tạo sự điều kiện cho sự hợp tác của nước ngoài vào để phát triển 

doanh nghiệp trong thị trường Việt Nam, tôi cho là đạt được mong muốn của nền kinh tế là phát 
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triển.  

-GS Vũ Văn Hóa 

 

Báo chí Việt Nam mấy ngày qua đồng loạt đưa tin Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 

nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Việt Nam lên 6,5%, khá cao so với dự báo 

6,1% trước đó. Ngoài ra ADB còn dự đoán mức tăng GDP 6,6% cho nền kinh tế Việt Nam cho 

năm 2016. Những dự đoán của ADB cao hơn Ngân hàng Thế giới, dù WB cũng điều chỉnh nâng 

tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6% cho năm 2015; 6,2% năm 2016 và đến 2017 thì đạt 6,7%. 

Điểm chung là cả hai định chế vừa nêu đều hạ giảm hoặc giữ nguyên dự đoán mức tăng trưởng 

GDP của các nước Đông Nam Á còn lại. 

Ngoài ra, theo tin ghi nhận Việt Nam đã tăng 12 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu, theo 

công bố sáng ngày 30/9/2015 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo VnExpress, Việt Nam 

là quốc gia có mức tăng bậc mạnh nhất trong khu vực và nay xếp thứ 56 trên 140 quốc gia được 

WEF khảo sát. Ông Bùi Quang Vinh Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư được trích lời nói nguyên văn, 

đó là kết quả của việc Việt Nam chấp nhận cuộc chơi toàn cầu. 

Đáp câu hỏi, phải chăng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang có thêm thuận lợi trước kỳ 

Đại hội Đảng XII sắp tới, do được các tổ chức nước ngoài ghi điểm. TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch 

Hội nhà báo độc lập, một tổ chức xã hội dân sự không phụ thuộc chính quyền nhận định: 

“Tôi nghĩ là trước bất kỳ Đại hội nào thì cũng có những sự vận động, vận động chính 

thức và vận động hành lang. Một trong những vận động hành lang đã xuất hiện ở những điểm rất 

đặc biệt, đó là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và cả Qũi Tiền tệ Quốc tế nữa. 

Nhưng Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á châu chính là hai chủ nợ lớn nhất của Việt 

Nam. Trong suốt 20 năm qua hai định chế này tài trợ rất nhiều dự án cho Việt Nam… Đương 

nhiên Chính phủ Việt Nam và trong đó ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ghi điểm. Việc 

đánh giá chỉ số kinh tế càng tô hồng bao nhiêu, thì vị thế của họ trên con đường tiến tới Đại hội 

XII càng vững chắc bấy nhiêu.” 

 

Diễn đàn đầu tư toàn cầu tại Việt Nam diễn ra sang 30.9.2015 tại Hà Nội 

 

Sự kiện gọi là ghi điểm cho chính phủ được báo chí nhà nước trình bày nhiều nội dung 

khác nhau đối với Diễn đàn Đầu tư toàn cầu tại Việt Nam, diễn ra sáng 30/9/2015 tại Hà Nội. 

Trước 700 nhà đầu tư đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có vẻ 

như được tham mưu tốt, đã có bài phát biểu được mô tả là khéo léo và gây ấn tượng. Tự đề cao 

thành tích, Việt Nam là trong số ít quốc gia liên tục duy trì tăng trưởng kinh tế dương. Qui mô 

nền kinh tế không ngừng tăng lên, an sinh xã hội không ngừng được cải thiện. Nền kinh tế Việt 

Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới với kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp. Tuy nhiên ông 

Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận, môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn cần phải cải thiện 

với nhiều biện pháp cụ thể, để vượt qua thách thức và những hạn chế của chính mình, hướng tới 

mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. 
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Báo mạng VnEconomy dùng lời Thủ tướng để dẫn nhập bài tường thuật. Chúng tôi xin 

trích nguyên văn lời ông Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp 

nước ngoài đến đầu tư lâu dài. Việt Nam luôn coi thành công của các bạn là thành công của 

chính chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đối thoại cởi mở để chúng ta cùng thành công.” 

 

Bốn biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài 
 

Theo Tuổi Trẻ Online, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mời gọi và nêu bốn biện 

pháp chính để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các biện pháp này bao gồm, nỗ lực hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường, tập trung cải thiện khuôn khổ pháp luật và khuôn khổ hành chính, 

nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tiếp 

tục thay đổi bổ sung chính sách, sản phẩm dịch vụ phù hợp đối với thị trường tài chính; đẩy mạnh 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 

Một trong những điểm quan trọng được báo chí nhấn mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng mời 

gọi khuyến khích các công ty tập đoàn  nước ngoài có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính, có công 

nghệ tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua bán sáp nhập doanh nghiệp nhà 

nước Việt Nam. Theo lời ông, trong thời gian tới, sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhà nước 

sau cổ phần hóa được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đây chính là cơ hội tốt cho các đối 

tác nước ngoài. 

Dù là đầu tư nước ngoài có tăng lên nhưng nếu Việt nam không có cải cách thể chế kinh 

tế khơi dậy sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thì lúc đó Việt Nam sẽ cũng chỉ đóng vai trò là thị 

trường cung cấp lao động mà thôi, chứ không thể có chuyện được hưởng lợi về các chuyện khác 

đặc biệt là vấn đề công nghệ cao.  

-TS Phạm Chí Dũng 

Mặc dù chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bị coi là chậm và không thành 

công mấy, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn tự hào là trong thời gian 20 năm qua đã cổ 

phần hóa 90% khối lượng 12.000 doanh nghiệp nhà nước. 

Ngoài ra người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề cao làn sóng FDI đang trở lại Việt 

Nam, trong 9 tháng của năm 2015 đã có các dự án FDI với vốn đăng ký mới hơn 17 tỷ USD, tăng 

53% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó số vốn giải ngân gần 10 tỷ USD. Liên quan đến sự kiện 

vừa nêu, VnExpress đặt tựa bài rất kêu, Việt Nam lại đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao FDI. 

Nhận định về sự kiện làn sóng FDI mới dự báo đổ vào Việt Nam thực tế mang ý nghĩa gì. 

TS kinh tế Phạm Chí Dũng từ Saigon phát biểu: 

“Khi tính lượng đầu tư nước ngoài vào Việt nam thì không chỉ tính vốn đăng ký hay thực 

hiện mà cần tính theo tiêu chí cơ cấu quốc gia. Trong thời gian hai năm vừa rồi có làn sóng đầu 

tư dịch chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam mà nghe nói chủ yếu là các doanh nghiệp Trung 

Quốc, họ dịch chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đón trước thành công của TPP. Khi nào TPP 

chính thức được mở ra thì họ sẽ có thị trường Việt Nam để xuất. Có thể mức tăng đầu tư nước 

ngoài trong đó chiếm phần khá nhiều là doanh nghiệp Trung Quốc. Nếu vậy nó sẽ có lợi cho 

doanh nghiệp Trung Quốc. 

Dù là đầu tư nước ngoài có tăng lên nhưng nếu Việt nam không có cải cách thể chế kinh 

tế khơi dậy sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thì lúc đó Việt Nam sẽ cũng chỉ đóng vai trò là thị 

trường cung cấp lao động mà thôi, chứ không thể có chuyện được hưởng lợi về các chuyện khác 

đặc biệt là vấn đề công nghệ cao.” 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư toàn cầu tại Việt Nam cũng có những ý kiến e ngại 

khuyến khích mời gọi ưu đãi đầu tư nước ngoài quá nhiều, thì cũng gây tác dụng ngược là làm 
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giảm khả năng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí họ bị thua trên sân nhà vì không 

đủ năng lực cạnh tranh. Giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội nhận định: 

“Những ý kiến ấy cũng có một phần… chứ không phải tất cả. Nếu anh chấp nhận nguồn 

vốn ấy (FDI) quá nhiều thì rõ ràng vai trò của các doanh nghiệp trong nước sẽ giảm đi, điều đó 

là đúng. Nhưng tôi cho rằng chính phủ có cách để điều tiết vốn này, tức là không cho nó ồ ạt. 

Cách của chính phủ hiện nay là cố gắng đưa vào những doanh nghiệp có nhu cầu phát triển, đặc 

biệt là công nghiệp phụ trợ. Đó là điều chính phủ đã nhìn nhận trước và cũng để làm thế nào 

đồng bộ phát triển nền kinh tế.” 

Bức tranh kinh tế vươt qua khủng hoảng và trở thành điểm sáng thu hút đầu tư được Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chính phủ của ông cố gắng thể hiện ở Diễn đàn Đầu tư toàn cầu tại 

Việt Nam. Trong tuần lể này truyền thông báo chí nhà nước còn quảng bá nhiều đánh giá tích cực 

về các chỉ số vĩ mô đẹp của nền kinh tế. 

Theo giới chuyên gia, các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế được trình bày đẹp mắt chưa phải 

là kết quả của cải cách thể chế. Bởi vài tháng trước đây hầu hết các chuyên gia tham gia các cuộc 

hội thảo kinh tế đều đã kêu gọi đổi mới lần thứ hai, vì nền kinh tế đã hết động lực để phát triển. 

Nhưng dẫu sao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tạo ra được những bước đi thuận lợi trước 

Đại hội Đảng XII và phải chăng các định chế quốc tế đã vô tình can dự. 

 

 

LÃNH TỤ VIỆT NAM SẼ LÀ AI? 
 

Đôi lời: Đại hội 12 gần kề, nhưng dường như phần nhân sự vẫn chưa quyết định. Có lẽ anh 

Ba, anh Tư và anh Phúc… hiện đang quyết liệt tranh giành cái ghế cao nhất, nên anh Bá Thanh, 

cho dù đã “ngủm củ tỏi” rồi nhưng vẫn còn lo lắng đến độ phải hiện hồn về để giúp anh Ba, đánh 

anh Tư và anh Phúc?! Tội nghiệp anh Bá Thanh, lo lắng quá độ mà quên cả chuyện thăm hỏi vợ 

con hiện còn đang ở trần thế, từ lúc hiện hồn về cho tới lúc hồn bay đi, đã phải liên tục minh oan 

cho anh Ba, tấn công anh Tư và anh Phúc… 

Kính mời bà con đọc bài viết của người có nick Người Đà Nẵng, kể chuyện người này đã 

trò chuyện với “hồn thiêng” của ông Nguyễn Bá Thanh về nhân sự ĐH Đảng 12 như thế nào. 

____ 

 Nói chuyện với hồn thiêng Nguyễn Bá Thanh 
Người Đà Nẵng 
28-9-2015 

Cả nước có thể đã nguôi cơn đau vì sự ra đi đường đột của Nguyễn Bá Thanh, với người 

Đà Nẵng thì anh vẫn còn luôn bên cạnh họ, họ coi anh là Thần hoàng Đà Nẵng. 

Trong dịp tháng 7 âm lịch vừa rồi, cũng là 7 tháng anh vĩnh biệt cõi trần, chúng tôi đi gọi 

hồn Nguyễn Bá Thanh. Nhờ một người có khả năng đặc biệt mà trong cõi tâm linh gọi là “ghế” 

chịu khó mới mời được hồn thiêng của Nguyễn Bá Thanh. 

Sau khúc thăm hỏi chuyện riêng tư, anh Thanh rất thiêng, anh biết tất cả chuyện trên đời, 

chuyện ở nhà, chuyện ở quê hương và đất nước. Trả lời câu hỏi của chúng tôi có phải anh bị 

Trung Quốc thông qua Nguyễn Xuân Phúc để đầu độc. Anh nói: 
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– Nói chi rứa, nói thế là khinh cái chế độ này. Trung Quốc thì không ưa chi những người 

Việt Nam trung kiên, nhưng nó làm sao đầu độc được. Nhưng về cái bịnh, cái chết của tôi có phần 

do Nguyễn Xuân Phúc. 

Các Giáo sư ở Mỹ có nói với tôi có 4-5 nguyên nhân để cái bịnh này nó phát mạnh như hút 

thuốc, như ăn đồ sống, nhưng cái chính là sốc, là “stress”. Các anh thấy tôi bình tĩnh làm việc 

nhưng cả năm trời trăn trở, bứt rứt và chính chuyện ni mới làm tôi ngã bệnh. Các anh biết đó, tôi 

đang làm Bí thư Đà Nẵng, cứ để thế tôi sẽ góp được nhiều cho Đà Nẵng. Trung ương rút tôi ra, 

ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo tôi làm Trưởng ban Nội chính và nói như đinh đóng cột 

là đưa tôi vào Bộ chính trị. 

Chuyện đó làm Nguyễn Xuân Phúc khó chịu. Bởi vì lúc đó cả Bộ chính trị mỗi Phúc là Uỷ 

viên Bộ chính trị là “đại diện” miền Trung. Phúc quyết tâm ra đòn để đánh tôi. Tay này bề ngoài 

thì “thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”. Nguyễn Tấn Dũng đưa y lên 

nhưng y phản cả 3 Dũng, định hè hất 3 Dũng để y lên Thủ tướng. Do vậy khi nghe đưa tôi lên y 

sợ mất thế độc tôn nên y ra tay, y nói xấu tui, y vận động cả Trương Tấn Sang, cả Nguyễn Phú 

Trọng. Chính vì thế mà khi bỏ phiếu, nếu ông Tổng bí thư nói cho một câu vì sao giới thiệu 

Nguyễn Bá Thanh thì mọi người sẽ hiểu, nhưng không, ông im lặng. Rồi Nguyễn Xuân Phúc bày 

trò thanh tra đất đai Đà Nẵng để vừa gây cho tui hiểu lầm ông 3 Dũng đánh, vừa ảnh hưởng uy tín 

của tui. Sự thực này có bài viết của Inova trên Dân Luận và có bài của ông Trần Nhân Văn nào đó 

viết trên Đàn Chim Việt “Sự thật về thanh tra đất đai ở Đà Nẵng”, họ nói đúng đến 70% – sự thật 

là vậy, vì cái ghế, vì sự tham vọng mà Nguyễn Xuân Phúc không từ một hành động nào để tiêu 

diệt tui. Cú sốc đó đã làm cho cơn bịnh tiềm ẩn phát ra và tui ngã bịnh… Như vậy rõ ràng là 

Nguyễn Xuân Phúc đã “đầu độc” ám hại tôi. 

Dưới đây là một số câu chuyện chúng tôi trao đổi với hồn thiêng anh Nguyễn Bá Thanh. 

 

Hỏi: Hiện nay ở cõi trên anh nghĩ gì về tình hình đất nước? 

NBT: Nguy lắm, cứ cái đà lẩn quẩn với thể chế và cơ chế hiện nay thì đất nước vẫn như 

rứa thôi. Phải đột phá, phải mạnh dạn tìm cái mới, phải đổi mới thật sự. Phải  

NBT: Trung Quốc bành trướng như rứa, Đại Hán như rứa, thế giới đổi thay như rứa, phải 

có một người từng trãi, có kinh nghiệm, có bản lĩnh, biết vì dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, 

dám nghĩ dám làm… Mới lãnh đạo đất nước được. 

Hỏi: Anh chọn ai? 

NBT: (cười) Cái này anh hỏi thế, khó nói. Phải Ban chấp hành TW chọn. Phải thật sự dân 

chủ để họ giới thiệu – 200 cái đầu, tôi tin họ sẽ chọn ra. Nhưng nhìn vào thực tế tôi thấy hơi lạ: 

Vừa qua Bộ chính trị họp, các vị lớn tuổi ghi tên quá tuổi xin nghỉ, nhưng lại có 4 ông xin ở lại, 

chắc mấy anh chưa biết – đó là ông Trương Tấn Sang, ông Phạm Quang Nghị, ông Lê Hồng Anh, 

ông Lê Thanh Hải. Người ta cười cho, sao mà tham quyền cố vị thế, quá tuổi thì cứ nghỉ. Xét 

trường hợp đặc biệt là của Trung ương, phải không? 

 

Hỏi: Anh đánh giá sao về 4 vị này? 

NBT: Đánh giá thì dành cho dân, cho tập thể. Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của tôi: 

– Ông Trương Tấn Sang trình độ không có, tư duy không có và nhiều mưu vặt, sống không 

thật tâm. Lúc tôi làm Trưởng ban Nội chính, Phó ban phòng chống tham nhũng, mỗi lần làm việc 

với tôi ông luôn dặn tôi phải tìm, phải chú ý những sai phạm của Chính phủ, không dưới 3 lần 

ông bảo tôi chú ý ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Còn nhắc vụ này vụ kia dù Bộ chính trị đã 

kết luận, lại biểu tui chú ý vợ, con, gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Tôi cho rằng như vậy là xoàng, 

Chủ tịch nước dùng công cụ của Đảng để đánh Thủ tướng, đánh Chính phủ là hạ sách, quá hạ 
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sách. Đó là cách làm cho Đảng mất uy tín. Chính phủ không giỏi, Thủ tướng không giỏi thì Đảng 

có giỏi không? Cả khối hành pháp là đội quân ra trận của Đảng, Đảng, Chủ tịch nước phải hè vô, 

xốc lên thì mới ngon, phải hông? 

Hôm rồi tôi hỏi một vị Thánh về thật hư của Trương Tấn Sang, ông nói: 

– Nó được bao che lắm mới yên bề như thế, chứ những vụ bê bối của Sang đều nặng cả: 

+ Vụ quan hệ đỡ đầu cho trùm xã hội đen 5 Cam mà chỉ bị kỷ luật cảnh cáo là quá nhẹ. Sau 

đó dù bị kỷ luật mà lại ra Trung ương làm lớn. 

+ Trương Tấn Sang chính là người chỉ đạo, cung cấp thông tin cho “bà Nghị” Đặng Thị 

Hoàng Yến, tay sai của Mỹ mở mạng “Quan làm báo” đánh ông Nguyễn Tấn Dũng, đánh Chính 

phủ Việt Nam là chuyện điển hình. Hồi làm Trưởng ban Nội chính tôi đã nghe bên Công an, bên 

Viện Kiểm sát báo cáo, giờ nghe bậc tiên thánh nói càng rõ hơn. Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng 

Thành Tâm nuôi 4 Sang, bồ bịch Tư Sang và làm theo chỉ đạo 4 Sang. 

– Rồi vụ phản động Trần Huỳnh Duy Thức, bọn nó đã uống rượu với 4 Sang, dựng 4 Sang 

là Minh Chủ. 

Chỉ 3 vụ như vậy cũng đủ hạ chức Chủ tịch nước rồi. Các ông thổ thần ở TP. Hồ Chí Minh 

cho biết 4 Sang rất mị dân, gặp dân bao giờ cũng nói những câu được lòng dân, nhưng thật ra là 

hắn phá chế độ. Nào là “con sâu”, “hàng đàn sâu”, Chủ tịch nước thấy có sâu trong bộ máy nhà 

nước, thậm chí thấy kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà” mà không xử lại kêu với dân là sao? Rồi nữa, trước 

việc Trung Quốc lấn chiếm biển Đông, Chủ tịch nước im lặng. Thần hoàng Quận 1 nói Trương 

Tấn Sang là kẻ bất tài, tay sai Trung Quốc. 

Theo tôi các vị nên để ông nghỉ là đẹp. 

Trương Tấn Sang thì như thế. Ba vị kia thì cứ coi phiếu tín nhiệm thì rõ. Ông Lê Thanh Hải 

người ta nói là “siêu chạy chức”, Lê Thanh Hải có sân sau thân thiết là bà Mỹ Lan, người có 

nhiều dự án lớn nhất ở TP. Hồ Chí Minh, là người “lấp sông Đồng Nai”. Cả 15 năm ở TP. Hồ Chí 

Minh, Lê Thanh Hải chỉ làm những cái các vị tiền bối giao lại, không có gì mới, không đột phá. 

Ông Phạm Quang Nghị thì còn ê chề hơn ông Lê Thanh Hải. Hà Nội ngổn ngang trăm thứ. 

Ông Lê Hồng Anh thì nói không nên lời, đọc bài diễn văn còn không xong làm sao lên 

chức này chức kia. 

Hỏi: Vậy ông chọn ai? 

NBT: Điều này quan trọng, đất nước cần một người lãnh tụ giương cao cờ, tập họp nhân 

dân, đột phá đưa đất nước tiến lên, bảo vệ chủ quyền độc lập. Nếu được thì hỏi dân muốn ai. Nếu 

không thì cứ thực hiện dân chủ, khách quan, không vận động để Ban chấp hành giới thiệu, ắt sẽ 

có người. 

Hỏi: Xin hỏi thêm anh một câu: Có ý đề xuất ông Nguyễn Phú Trọng làm tiếp có tốt 

không? 

NBT: Đức Thánh nói với tôi ông Trọng tốt, trong sạch, hiền lành nhưng lãnh đạo chưa đủ 

tầm, thiếu kinh nghiệm thực tế, không biết kinh tế. Nên để anh ấy nghỉ. Đừng lập lại nước cờ 

người giỏi lưu ban, như thời ông Nông Đức Mạnh thì nguy cho đất nước. 

Chúng tôi xin tạm dừng ở phần này với mong mỏi đất nước sẽ có người đứng đầu có tâm, 

có tầm. 

 

Đối ngoại, dân chủ và đại hội 12: ‘Tứ trụ’ 

có chuyển biến gì? 
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Blog VOA. Phạm Chí Dũng. 2-10-2015 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

 

Chẳng cần chờ đến “năm bản lề” 2016 để đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 kết thúc, năm 

2015 đang trở nên chứng quả về một sự đổi thay vừa âm thầm vừa lộ diện nơi “tứ trụ” – cỗ xe tứ 

mã đang đưa triều đình Việt Nam về vùng chân trời còn lâu mới định hình. 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Tái hiện hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được Tổng thống Obama đón tiếp ở 

Tòa Bạch Ốc vào tháng 7 năm 2013, nhưng tổng bí thư cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam còn 

làm nhiều hơn hẳn thế hai năm sau đó: hào hứng và yên tâm về việc phía Mỹ công khai tuyên bố 

‘tôn trọng triết lý chính trị của Việt Nam’, ông Trọng đã mang sang Washington một món quà cực 

kỳ đặc biệt: Công đoàn độc lập. 

Cho dù vẫn bận tâm với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cho Việt Nam đến tận cuối 

thế kỷ 21, không thể nói là toàn bộ thời gian nhiếp chính của TBT Trọng là vô nghĩa: nếu Công 

đoàn độc lập rất thường bị giới quan chức tuyên giáo và công an Việt Nam đánh đồng với tiền lệ 

Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan, việc xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Nội về cơ bản chấp 

nhận định chế công đoàn cực kỳ mới mẻ và sáng tạo này ở Việt Nam chính là sự phủ định không 

tuyên bố về một phần lớn rường cột ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã không còn thực tế, nếu không 

nói là hoang tưởng tính đến giờ phút này. Tính hoang tưởng như thế càng trở nên khó dung hòa 

hơn khi Việt Nam liên tiếp chiếm giải quán quân từ dưới đếm lên của nhiều tiêu chí quốc tế về 

tính minh bạch, hiệu quả kinh tế công, niềm tin dân chúng và quyền con người. 

Duy nhất có lẽ một tiêu chí mà Việt Nam thuộc tốp xếp đầu thế giới: nạn tham nhũng 

quan chức. 

Nếu vào năm 2011, TBT Trọng lần đầu tiên phải buột miệng tán thán về nạn tham nhũng 

có thể làm tổn hại đến sự tồn vong của chế độ, tình thế chính trị quá ư khốn khó vào năm 2015 là 

gấp bội so với bốn năm trước, buộc nhân vật “đập chuột sợ vỡ bình” rốt cuộc đã phải tìm lối thoát 

ở phương Tây, thay cho hình tượng một Bắc Kinh đã làm tan nát trái tim kỳ vọng còn rơi rớt nơi 

những người “thân Trung”. 

Và nếu TBT Nguyễn Phú Trọng – người bị xem là bảo thủ và giáo điều đến mức không 

thể thay đổi – mà còn tự đổi khác bằng hành động mang tên “Công đoàn độc lập” – dù chỉ mới 

trên cam kết chứ chưa phải triển khai, chẳng lẽ đó không phải là một kỳ tích chưa có tiền lệ để 

những nhân vật còn lại trong “tứ trụ” noi theo? 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
Có thể cách nào đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không muốn mình bị lu mờ trước 

TBT Trọng. Đồng thời với chuyến công du Hoa Kỳ “thành công vượt cả mong đợi” của ông 

Trọng, một sự đổi thay vừa kín đáo vừa lộ liễu đã diễn ra trong khối lực lượng vũ trang Việt Nam, 

ít ra trên phương diện chữ nghĩa và quan niệm – điều mà ở Trung Quốc hiện thời có nằm mơ cũng 

không thấy. 

Ngày 1/7/2015, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX và trùng với sự kiện 

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị xem là “mất tích”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

bất ngờ nêu ra khái niệm Quân đội “trung thành với dân tộc và Hiến pháp”, mặc dù có thêm bổ đề 

http://www.voatiengviet.com/content/doi-ngoai-dan-chu-va-dai-hoi-muoi-hai-tu-tru-co-chuyen-bien-gi/2987477.html
https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/10/h142.jpg
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Quân đội Nhân dân Việt Nam cần “nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 

nước”. 

Đến đầu tháng 8/2015, Thủ tướng Dũng lại nêu ra một quan niệm rất đáng chú ý: “Lực 

lượng Công an Nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và nhà 

nước” trong bối cảnh Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc lần VII do Bộ Công an tổ chức. 

Với phát biểu này, Thủ tướng Dũng đặt Tổ quốc lên vị trí đầu tiên, khác với ưu tiên “phải 

trung với Đảng” luôn được đặt ở tiền phương trong các bài diễn văn, nghị quyết và trong hệ thống 

tuyên truyền của khối đảng lẫn giới tuyên giáo. 

Sau bản thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Dũng với nội dung đáng lưu tâm nhất về 

“nắm chắc ngọn cờ dân chủ” tuy cho tới nay chưa có hành động nào được cụ thể hóa, có thể cho 

rằng việc hoán đổi vị trí trong yêu cầu lực lượng vũ trang “phải trung thành với Tổ quốc và nhân 

dân” là một sự thay đổi đáng kể về não trạng của một bộ phận trong giới lãnh đạo cao cấp ở Việt 

Nam, dù chỉ mới trên phương diện lý thuyết chứ chưa có chút nào thực tiễn. Tuy nhiên thay đổi 

này có thể mang tính tham khảo khi xuất phát từ chính Thủ tướng Dũng – đang được xem là 

người có ảnh hưởng chi phối mạnh mẽ đối với Bộ Công an. 

Trên bình diện khách quan, trong những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều dư luận 

trong trí thức và nhân dân cho rằng đã đến lúc lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, phải thể 

hiện lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thay vì bị chi phối quá nhiều bởi ý thức hệ chính 

trị độc đảng; không để bị biến thành công cụ cưỡng chế chiếm đất của nông dân thay cho việc ra 

mặt trận đối đầu với kẻ thù. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
Hai tháng sau sự kiện TBT Trọng đi Washington, đến lượt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Sinh Hùng đáp xuống New York. Ngay sau khi trở về Việt Nam, ngày 14/9/2015, ông Hùng đã 

bất ngờ nêu ra vài quan điểm cởi mở và có vẻ tiến bộ hơn tại phiên họp của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội thảo luận về Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 

Ông Hùng nêu ra thí dụ về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” và yêu cầu phải nói rõ 

các hành vi thế nào là chống phá nhà nước? 

“Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để 

thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì 

bắt, đâu có được” – ông Hùng “nhấn” thêm. 

Chi tiết đáng lưu tâm là phát ngôn mang tính thể hiện quan điểm trên đã chưa từng được 

lộ ra bởi giới quan chức đảng, quốc hội và chính phủ từ trước tới nay. Phát ngôn này của ông 

Nguyễn Sinh Hùng được ông bộc lộ sau những cuộc gặp quan trọng của ông với giới nghị sĩ Hoa 

Kỳ và Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry. 

Cần nhắc lại rằng cho tới nay, chính quyền Việt Nam vẫn chưa hề có được “những tiến bộ 

có thể chứng minh được” về mặt nhân quyền, khi chỉ làm phép đánh bùn sang ao, liên quan đến 

hành động “sửa đổi” nhưng lại giữ nguyên nội dung mà chỉ thay đổi cách đánh số các điều 79, 88, 

258 trong Bộ luật Hình sự – vốn bị cộng đồng quốc tế và dư luận dân chủ trong nước đánh giá là 

“mơ hồ, thiếu minh bạch” nhằm “bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và chống lại những người ủng 

hộ sự thay đổi chính trị ôn hòa”. 

Cách nào đó, có thể cảm thông với hoàn cảnh của ông Nguyễn Sinh Hùng. Vào tháng 

10/2014, người được xem là “doanh nhân thành đạt mang gen đột biến” Hà Văn Thắm – chủ tịch 

hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – thình lình bị Bộ Công an bắt khẩn cấp. Ngay sau đó, 

trên mạng xã hội xuất hiện vài cuốn băng được cho là lời của Hà Văn Thắm có liên quan đến ông 

Nguyễn Sinh Hùng, gây ra rất nhiều dư luận đồn đoán về “sân sau” của vị chủ tịch Quốc hội này. 
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Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có bất cứ tờ báo nhà nước hoặc một kênh tuyên giáo nào đứng ra 

thanh minh cho Chủ tịch Hùng. 

Sinh  năm 1946, ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ đạt 70 tuổi tại thời điểm đại hội đảng 12 vào 

năm sau và đương nhiên không còn hy vọng tiếp tục ngồi lại, xét theo “trần tuổi” 67 tại thời điểm 

này. Gần đây, xuất hiện một luồng dư luận cho rằng tiếp bước người tiền nhiệm – cựu chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Văn An với hai tiết lộ về “lỗi hệ thống” và “vua tập thể” – ông Hùng cũng 

muốn làm một vài cử chỉ “nhân văn” nào đó trước khi về hưu, cũng là một cách để lấy lòng dân 

chúng trước tương lai chính trị lẫn xã hội đều mịt mù, mà nói theo văn phong của một số quan 

chức là “chẳng biết đâu mà lần”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
Trở thành nhân vật đầu tiên tiền trạm ở Washington vào năm 2013 khi Việt – Mỹ “tái bình 

thường hóa”, nhưng hóa ra ông Trương Tấn Sang lại là người tụt hậu so với 3 lãnh đạo khác trong 

“tứ trụ”. Ngoài thành tích chỉ có một ngôi nhà nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh và chưa ai công bố được 

bằng chứng về ông Sang có những ngôi nhà khác, hoặc thành tích phát ngôn chống tham nhũng 

toàn bằng ẩn từ như “bầy sâu” và “cán bộ hai đê” (đất và đô), cho tới nay giới trí thức và người 

dân chưa thể chứng nhận bất kỳ một phát ngôn hoặc hành động nào khác “vượt trên chính mình” 

– điều mà các nhân vật Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng đã nói được dù ít nhất và Nguyễn 

Phú Trọng đã làm được dù tối thiểu. 

Một cử chỉ hiếm hoi có tính toát lộ chỉ mới được thể hiện gần đây nơi ông Trương Tấn 

Sang: lên tiếng về việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông và xem đấy là những 

hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải. Cử chỉ này được đưa ra trong 

dịp ông Sang đến New York tham gia khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 

vào cuối tháng 9/2015. Tuy nhiên như một hãng truyền thông phương Tây nhấn nhá, phát ngôn 

của chủ tịch nước Việt Nam chỉ là “bên lề Liên Hiệp Quốc”, tức trong một cuộc trả lời phỏng vấn 

của hãng tin Mỹ AP, chứ không được chính ông phát ra tại diễn đàn chính thức quốc tế. Cũng cần 

nói thêm là phát ngôn này đã chỉ được bộc lộ khi cuộc gặp Obama – Tập Cận Bình đã trôi qua với 

kết quả giữa Mỹ và Trung Quốc không những không “đi đêm” với nhau mà còn nguyên mối xung 

đột về Biển Đông. 

Với tư duy và tư thế quá đỗi thận trọng như thế, mặc dù còn tuổi để ứng cử vào chức vụ 

tổng bí thư cho nhiệm kỳ tới và còn có tin cho biết ông Trương Tấn Sang từng nhận được tỷ lệ 

phiếu thăm dò ủng hộ cao thứ hai tại hội nghị Trung ương 10 vào đầu năm 2015, chẳng có gì chắc 

chắn là khái niệm “nhân dân” – hậu phương lớn nhất của ông Sang – sẽ bớt tính trừu tượng hơn 

để được cụ thể hóa bằng những lá phiếu bầu cho ông vào đầu năm 2016. 

Người ta đang chờ đợi một tín hiệu tự thân nào đó chợt hiện ra nơi nhân vật chủ tịch nước 

sau chuyến công du Hoa Kỳ vào cuối tháng 9/2015 – như đã từng xảy ra với Chủ tịch quốc hội 

Nguyễn Sinh Hùng. 

Dù gì ông Sang vẫn chưa rời “tứ trụ”… 

 

Đấu Đá so với Đối Lập 
Đinh Tấn Lực 
25-9-2015 

https://dinhtanluc.wordpress.com/dau-da-vs-doi-lap/
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Trên Youtube có dăm ba thước phim tổng hợp những cú đấm bốc quyền Anh “nổi tiếng 

mọi thời đại”. Bạn đã xem chưa? Nếu chưa thì cũng chẳng cần. Cứ coi truyền hình thời sự VN 

vào mùa tiền đại hội cũng đủ vui vật vã! 

Vài tháng trước hội nghị trù bị của bất kỳ mùa đại hội đại biểu toàn quốc khóa nào cũng 

thế, cũng đầy những cú nốc ao dưới rốn. Khán giả VTV tự cho điểm và đánh giá các võ sĩ, để 

đoán mò xem tương lai 5 năm kế sẽ rách tới đâu… 

Chừng như giải đấm năm nay đang chia đều cho một số tay chơi thuộc hàng kình địch. 

Nguyễn Sinh Hùng chỉ là một trong số đó. Nhưng “nổi tiếng mọi thời đại” là ở những phát ngôn 

cực ấn tượng trong thời gian gần đây. 

Tất nhiên, đối thủ của Hùng là Dũng. Trên bàn cờ thế bày giữa sân thượng, đối thủ của 

quốc hội tất yếu phải là …chính phủ, cho dù một phần đại biểu QH cũng là thành viên chính phủ. 

Hùng phán những gì, từ những ngày sân sau kinh tế của Hùng bị úng nước cống? 

 

26/8/2013: “Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thủ tướng báo cáo giải trình trước Quốc hội về 

trường hợp(ngân hàng Bảo Việt) này”. 

09/10/2014: “Giờ phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để có năng suất chất lượng 

cao. 10 người Việt Nam năng suất mới bằng 1 người Malaysia; 20 người bằng 1 người Thái 

Lan; 30 người bằng 1 người Singapore…”. 

09/10/2014: “Cứ ‘xơi’ hết, ăn hết thì lấy đâu ra?”. 

17/10/2014: Chỉ thị “ra quân” của CT QH cho UBKT QH, thông qua Chủ nhiệm Nguyễn 

Văn Giàu “ Yêu cầu(các phó chủ nhiệm) chuẩn bị trước chu đáo, cần thì tham gia ngay, nhất là 

4 dự án luật, báo cáo kinh tế – xã hội, và cả việc Cảng HK QT Long Thành”. 

20/10/2014: CTQH yêu cầu CP phải “Có chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ để ổn 

định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phục hồi đà tăng trưởng, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh cải 

cách hành chính, cải cách tư pháp và thể chế”. 

18/11/2014: CT QH “ Yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính mà 

Chính phủ đã phê duyệt, loại bỏ các thủ tục rườm rà tạo điều kiện cho tiêu cực”. 

23/12/2014: “Sẽ xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình triển khai thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015”. 

29/01/2015:  “Sẽ tiến hành giám sát lại những vấn đề, lĩnh vực đã giám sát, đã chất vấn, 

để kiểm tra, xem xét về sự chuyển biến trên thực tế”. 

07/4/2015: “Dứt khoát không thể để còn tình trạng xử nặng cũng được, tha cũng được, 

bắt cũng được, buộc tội cũng được, không buộc tội cũng được”. 

13/6/2015: “Đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị 

Chính phủ, các bộ, ngành, tiếp tục có các giải pháp tích cực để khắc phục”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PKrgMCcLr5k
https://www.youtube.com/watch?v=PKrgMCcLr5k
https://www.danluan.org/tin-tuc/20130826/dang-co-am-muu-thau-tom-ngan-hang-bao-viet-cua-gioi-mafia-tai-chinh-ha-noi-8-doan
http://cafebiz.vn/thi-truong/chu-tich-quoc-hoi-phai-can-bang-thu-chi-chu-vay-lu-bu-ma-chi-thi-chet-2014101011545337.chn
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-cu-an-het-thi-lay-dau-ra-1413458678.htm
http://chutichquochoi.blogspot.com/2014/11/he-lo-thong-tin-nguyen-sinh-hung-tan-cong-chinh-phu.html
http://nguyentandung.org/ky-hop-thu-8-phai-co-giai-phap-can-co-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html
http://nguyentandung.org/chu-tich-quoc-hoi-ngan-sach-khong-du-tang-luong-neu-bo-may-nhu-the-nay.html
http://nguyentandung.org/dai-bieu-quoc-hoi-vang-mat-nhieu-la-khong-duoc.html
http://nguyentandung.org/chu-tich-quoc-hoi-doan-ket-thong-nhat-vuot-qua-thach-thuc.html
http://nguyentandung.org/ngan-chan-bo-lot-toi-pham-thi-xu-ca-thap-the-nguoi-ta-a.html
http://nguyentandung.org/cac-thanh-vien-chinh-phu-khong-ne-tranh-van-de-gai-goc.html
http://nguyentandung.org/cac-thanh-vien-chinh-phu-khong-ne-tranh-van-de-gai-goc.html
https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/09/h1314.jpg
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10/8/2015: “Chỉ Quốc hội mới có quyền cho hay không cho thu (phí), phân cấp mức 

thu (phí) cho Chính phủ và HĐND quyết định và chịu trách nhiệm trước dân”. 

* 
Cứ như thật. Cứ như QH là cơ quan quyền lực cao nhất nước và có thể nắn được CP. 

Vừa kể là một số cú đấm bốc trên sân đấu của tứ trụ triều đình Hà Nội. Hầu hết xảy ra kể 

từ sự cố Ocean Bank bị triệt hạ. 

Không chỉ Nguyễn Sinh Hùng, các đấu thủ còn lại trong BCT cũng đã tấn công nhau và 

hạ nhau sát ván, như những trận đấu tố thu nhỏ ở tầm cao. Sinh mệnh chính trị, và cả sinh mệnh 

thực của nhiều võ sĩ hay đàn em trực tiếp dưới trướng của một số võ sĩ đã bị xóa sổ. Và có xác 

suất cao là chưa dừng ở đó. 

Đặc tính chung của những chiêu thức ra đòn này là: 

 tất cả đều có hồ sơ đen của đối thủ; 

 tất cả đều dồn sức mở rộng vòng đai bộ hạ tín cẩn; 

 ẩn dụ/bóng gió trong phát biểu – thẳng tay cắt tỉa vây cánh của nhau trong hành 

động; 

 kèn cựa vị trí, leo thang thành đấu đá công khai; 

 trả đòn chớp nhoáng theo nguyên tắc mắt đổi mắt/răng đổi răng; 

 bao che cho đàn em/gia tộc và đe dọa thuộc hạ của đối phương; 

 sử dụng tối đa cơ chế và khối nhân lực dưới quyền; 

 sử dụng tối đa phương tiện truyền thông hiện đại thời @, dưới dạng Chân Dung 

các kiểu; 

 nếu không giữ được vị trí cũ hay chiếm được vị trí mới thì phải cài bằng được hậu 

duệ vào trám chỗ; 

 trong trường hợp cần thiết thì luôn có sẵn dê tế thần tức khắc. 

Càng sát cận ngày đại hội, mức độ đấu đá càng căng, hệ quả tổn thất càng nặng, hận thù 

tất yếu càng cao… Nhiệm kỳ mới ắt phải mất cả năm để ổn định vị thế quyền năng cao thấp, và 4 

năm sau đó là một cuộc thư hùng hoàn toàn khác lạ. 

Kết cục, người ta có thể so sánh điều gì? 

Trong thể chế “một đảng độc đáo” thì các hoạt động tranh ngôi nói trên bắt nguồn từ nỗ 

lực triệt hạ uy tín lẫn nhau, nhằm tiếm quyền/giành lợi, biến thành tập quán sinh hoạt đấu đá tiêu 

cực, với hệ quả trước mắt là bọn tay chân bộ hạ bị “hy sinh” sớm nhất, tổn thất nặng nhất, thiệt 

hại lâu nhất. Còn hệ quả trong mắt là hình ảnh đảng viên Đấu Tố đạp nhau để sống còn. 

Ngược lại, trong thể chế chính trị đa đảng thì một số lớn nội dung chất vấn/phản biện nói 

trên có thể trở thành những luận điểm đối lập tích cực, gia cố tiến trình giám sát, kiểm soát sự 

lạm quyền, tránh nạn kinh tế sân sau, cân bằng quyền lực, thực thi luật pháp, trực tiếp Đối Trọng 

để tìm ra phương thức tốt nhất giúp đất nước phát triển. 

Đó cũng là nét khác biệt cơ bản của Đấu Đá so với Đối Lập. 

 

 

Luật Báo chí, nhà báo và người dân 

Posted by adminbasam on 28/09/2015 

Trong khi đó, một biểu hiện của quyền tự do báo chí của công dân là sự tự do biểu đạt 

suy nghĩ của họ dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào lại không được luật đề cập. 

Tuổi Trẻ 

Nguyễn Vạn Phú 
28-9-2015 

http://nguyentandung.org/chi-quoc-hoi-moi-co-quyen-cho-hay-khong-cho-thu-phi-le-phi.html
https://anhbasam.wordpress.com/2015/09/14/5083-the-che-khong-phu-thuo%CC%A3c-vao-so-dang/#more-152213
http://anhbasam04.wordpress.com/
http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20150928/luat-bao-chi-nha-bao-va-nguoi-dan/976306.html
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Minh họa Salem 

TTCT- Đôi lúc chúng ta tò mò về Luật báo chí khi gặp chuyện phiền phức với một tờ báo 

nào đó. Một bác sĩ bị trích lời sai lệch, một ca sĩ bị báo bịa chuyện phỏng vấn trong khi chưa hề 

gặp phóng viên nào, một nhà nghiên cứu bị gán cho những phát biểu gây sốc trên báo… Có lẽ 

lúc đó mà có Luật báo chí ngay trước mắt để đọc xem luật quy định như thế nào thì hay quá.  

Ngoài ra, dường như chẳng ai quan tâm đến đạo luật này, trừ giới nhà báo! Nhưng có 

đúng vậy chăng? 

Luật Báo chí và người dân 
Có lẽ ít người biết Luật báo chí trao cho người dân những quyền rất lớn để bảo vệ họ 

trước sự lạm quyền, nếu có, của báo chí. Luật hiện hành (sửa đổi năm 1999) cho phép bất kỳ ai 

có căn cứ cho rằng báo đăng sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến mình thì hồi đáp và 

báo phải có nghĩa vụ đăng tải hồi đáp đó. Luật sửa đổi (Quốc hội sắp bàn để thông qua) còn tiến 

thêm một bước nữa khi khẳng định dù báo không đồng tình với phản hồi đó thì cũng vẫn phải 

đăng rồi mới được tiếp tục thông tin làm rõ quan điểm của báo. 

Thực tế nhiều người bị báo nói sai cũng im lặng cho qua vì không muốn dây dưa với báo 

chí. Trừ một số ít trường hợp đem nhau ra tòa, nhiều người dùng biện pháp nhờ cơ quan quản lý 

báo chí can thiệp, nhất là giới có quan hệ tốt như chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà 

nước hay có đầy đủ phương tiện để vận động can thiệp. 

Chính điều này đã làm méo mó quan hệ giữa người dân và báo chí, phá hỏng một quá 

trình xây dựng trách nhiệm giải trình của báo chí trước công luận để khỏi rơi vào bế tắc “ai giám 

sát người đi giám sát”. 

Vì vậy, điều nhiều người mong muốn ở Luật báo chí sửa đổi lần này là một sự chế tài, kể 

cả quy định chi tiết cách kiện ra tòa, để báo chí phải tuân thủ tính chuyên nghiệp, tính nghiêm túc 

trong đưa tin có ảnh hưởng đến người khác. 

Sự chế tài đó hiện thiếu vắng ở dự thảo đang lưu hành vì, ví dụ trong trường hợp nói trên, 

luật quy định sau ba lần đăng phản hồi qua lại giữa tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà 

không đạt được sự nhất trí thì… thôi, báo có quyền im lặng! Hoặc nghĩa vụ đăng tải phản hồi lại 

bị vô hiệu hóa bởi một điều luật khác: “Cơ quan báo chí có quyền không đăng, phát ý kiến phản 

hồi của tổ chức, cá nhân nếu ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của cơ 

quan báo chí, của tác giả”. 

Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng may là người dân ít để ý đến Luật báo chí và văn bản 

dưới luật có liên quan. Hình như ít ai biết có một quy chế, đặt ra quy định “nếu người được 

phỏng vấn yêu cầu xem lại nội dung trước khi đăng, phát, cơ quan báo chí và người phỏng vấn 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/09/h1341.jpg
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không được từ chối yêu cầu đó”. Nếu ai cũng biết và đòi hỏi thực hiện yêu cầu này thì xem như 

báo chí bó tay, không còn những bài phỏng vấn góc cạnh, bất ngờ và độc đáo nữa. Và cũng may, 

yêu cầu này không có trong dự thảo Luật báo chí sửa đổi. 

Như thế, mong muốn của người làm luật để Luật báo chí thể hiện quyền tự do báo chí của 

công dân, một điểm mới so với luật hiện hành, đã được hiểu một cách rất giản lược. Chẳng hạn 

đó chỉ là quy định công dân được quyền cung cấp thông tin cho báo chí, được phát biểu trên báo 

chí, góp ý, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí… 

Vì quy định này mà sau đó có những điều luật chắc chắn không khả thi trong thực tế như 

bắt báo chí phải tiếp nhận và đăng các tin, bài, ảnh của công dân gửi tới, nếu không đăng thì phải 

có trách nhiệm trả lời. Thực tế không hề đơn giản như thế và tự do báo chí của công dân không 

chỉ là chuyện viết và đòi báo phải đăng. 

Trong khi đó, một biểu hiện của quyền tự do báo chí của công dân là sự tự do biểu đạt 

suy nghĩ của họ dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào lại không được luật đề cập. 

Với sự phức tạp và nhạy cảm của đề tài báo chí như một lãnh đạo trong ngành phát biểu, 

ít nhất cũng nên nhìn mối quan hệ giữa báo chí và công dân như nói ở phần đầu – tạo ra một 

hành lang pháp lý mạnh, có chế tài đầy đủ để công dân có mối quan hệ bình đẳng, hai bên cùng 

tôn trọng nhau, hợp tác với nhau vì sự lành mạnh của xã hội. 

Luật Báo chí và nhà báo 
Giả định chẳng ai quan tâm đến Luật báo chí, trừ giới nhà báo, hóa ra lại trật lất. Một 

cuộc thăm dò bỏ túi cho thấy trong mười nhà báo được hỏi, chỉ có hai người đã đọc dự thảo Luật 

báo chí sửa đổi. Dù số người đã đọc Luật báo chí hiện hành có cao hơn – đến sáu người – nhưng 

chỉ một người cho biết có tham khảo lại luật khi hành nghề bởi đa số nói luật không liên quan gì 

đến công việc làm báo của họ cả. 

Nhà báo mà lại ít quan tâm đến Luật báo chí có lẽ vì ngoài phần quyền tự do báo chí, tự 

do ngôn luận của công dân như đã nói thì đây là “luật quản lý báo chí” đúng hơn là “Luật báo 

chí”. Đúng là các phần liên quan đến quản lý nhà nước như cấp giấy phép, cấp thẻ nhà báo, cách 

tổ chức cơ quan báo chí… chiếm phần lớn nội dung của dự thảo. 

Mà lạ một điều, dự thảo Luật báo chí sửa đổi có những điều khoản sẽ tác động rất lớn đến 

cách tổ chức cơ quan báo chí như người đứng đầu nay sẽ là tổng giám đốc, giám đốc chứ không 

phải là tổng biên tập nữa và mỗi cơ quan báo chí sẽ có nhiều tổng biên tập chịu trách nhiệm cho 

các ấn phẩm khác nhau. Các quy định này cần được thảo luận rộng rãi và sâu sắc để có cách tiếp 

cận phù hợp và công bằng. 

Đó là bởi những điều thực chất hơn, thiết thân hơn trong hoạt động nghề nghiệp không 

được luật nhắc đến hay nhắc đến một cách sơ sài. Chẳng hạn, hiện nay giới báo chí rất phiền bực 

chuyện hàng ngàn trang “thông tin điện tử tổng hợp” cứ sao chép nguyên xi các bài viết trên báo 

đem về làm như của họ. Cứ nghĩ mà xem, một trang tổng hợp như thế, chép từ hàng chục tờ báo 

chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn bản thân từng tờ báo riêng lẻ. 

Vậy là báo chí chỉ biết ngồi nhìn người khác cướp tài sản trên tay về để kinh doanh mà 

không làm sao ngăn được. Thế nhưng Luật báo chí sửa đổi có giải quyết được việc này không? 

Không hề. Thậm chí còn khuyến khích các trang thông tin điện tử tổng hợp “trích dẫn nguyên 

văn, chính xác nguồn tin báo chí”! 

Ở đây xin bàn thêm một điểm. Luật báo chí nguyên thủy năm 1989 nói nhiệm vụ của báo 

chí là “thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới”. Đến khi sửa luật vào 

năm 1999, điều này được sửa thành “thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù 

hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân” và đến dự thảo lần này cũng gần như giữ nguyên 



65 
 

so với năm 1999 (“thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của 

đất nước và của nhân dân”). 

Với nội dung này, một ông chủ tịch tỉnh hoàn toàn có thể ra lệnh cho báo tỉnh và các văn 

phòng đại diện báo khác ở tỉnh này không được đăng chuyện ông ra công văn yêu cầu công chức 

trong tỉnh phải uống bia sản xuất tại tỉnh này. Bởi đăng như thế là có hại đến lợi ích của tỉnh 

cũng như dân trong tỉnh! 

Đã từng có những yêu cầu không đưa chuyện nông dân bị ép giá mua lúa vì sợ nhà nhập 

khẩu nước ngoài biết, ép thêm; hay chuyện không đưa tin có nơi có lúc bỏ tạp chất vào nông sản 

xuất khẩu – tất cả đều dưới lý do không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. Trong 

cái nhìn dài hạn, đấu tranh để dứt khoát loại bỏ các tật xấu này đòi hỏi báo chí phải lên tiếng một 

cách đều đặn, bền bỉ và kịp thời để cái xấu không lan ra. 

Trong cuộc sống có hàng ngàn ví dụ như thế mà nhà báo phải đương đầu, cân nhắc hằng 

ngày. Luật cần giúp cho quá trình này diễn ra bình thường và lành mạnh, khoa học, để luật thật 

sự đi vào cuộc sống. 

có tư duy về chọn con người. Ở Việt Nam mình cứ hể có người giỏi lộ ra là bị 

đánh, là bị tố cáo. Và các vị đứng đầu cho rằng có dư luận phải dừng lại. Cái đó khó, 

phải đổi mới tư duy về công tác tổ chức nhân sự. 

Hỏi: Theo anh, trong tình hình hiện tại có nên trẻ hóa chưa? Có giữ người lớn tuổi ở lại? 
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NGUYỄN MINH THUYẾT TRẢ LỜI 

VIETNAMNET 

 
 

Phóng viên: Thưa ông, với tình hình báo chí Việt Nam hiện nay, có cần thiết 

phải “quy hoạch” hay không? 

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/09/h1342.jpg
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GS Nguyễn Minh Thuyết: Đề xuất về quy hoach báo chí, đúng hơn là sắp xếp 

lại báo chí đã được đề cập từ QH khóa 12, khi Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh niên 

– Thiếu niên và Nhi đồng giám sát tình hình báo chí. Chỉ có điều đáng tiếc là chúng ta 

đã để cho báo chí bung ra quá rộng, chẳng theo quy hoạch nào rồi mới bàn đến chuyện 

quy hoạch thì khó hơn chuyện “thả gà ra đuổi” rất nhiều.  

Yêu cầu sắp xếp lại báo chí là cần thiết, thậm chí là cấp thiết. Theo thống kê của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, nước ta hiện có hơn 800 tờ báo, hơn 1500 ấn phẩm, 65 

đài phát thanh - truyền hình. Hiện đang có xu hướng mở thêm nhiều đài truyền hình của 

các cơ quan trung ương, mỗi đài đều có trang thiết bị tân tiến và cuộc chạy đua về thiết 

bị là không thể dừng lại. Trong khi đó, nhiều báo, đài ngân sách phải bao cấp từ trụ sở, 

phương tiện, lương, nhuận bút,… đến phát hành, trong khi nội dung lại gần giống nhau. 

Nhiều đài truyền hình tỉnh chủ yếu đưa tin về tỉnh, tiếp sóng thời sự của VTV và… 

chiếu phim Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ,… Số lượng báo, đài tự nuôi được mình 

quá ít. Với số lượng báo chí và cung cách làm báo như thế thì quá tốn kém cho ngân 

sách và xã hội. 

Để cải tiến hình thức và nội dung, nhiều báo, đài phải liên kết với tư nhân. Sự 

tham gia liên kết của tư nhân góp phần làm cho báo chí thêm phong phú. Nhưng có một 

vấn đề là nhiều tờ báo chỉ được lập ra, rồi bán giấy phép cho tư nhân “nương bóng”. 

Điều này làm cho trách nhiệm của những tờ báo đó và của tư nhân tham gia làm báo 

không cao. 

Thưa ông, vậy chúng ta nên sắp xếp lại báo chí theo hướng nào? 

Như tôi đã nói, việc sắp xếp lại báo chí là cần thiết, nhưng không thể sắp xếp 

theo kiểu hành chính, cào bằng, ví dụ: mỗi bộ, mỗi tình thành có một báo, một tạp chí; 

mỗi tình có một đài phát thanh - truyền hình. Sắp xếp theo kiểu hành chính, cào bằng 

như thế vẫn là kiểu tư duy bao cấp. Câu hỏi cần đặt ra là mỗi bộ có cần phải có một báo, 

một tạp chí không? Thực tế, hiếm có báo ngành nào lên sạp được, bán được cho dân, mà 

thường chỉ bán cho các cơ quan thuộc bộ, ngành ấy, tức là theo quy trình “tự sản tự tiêu” 

(Nhà nước bỏ tiền ra làm báo rồi lại bỏ tiền mua tờ báo mình làm). Nói thực là chẳng có 

mấy nước tiêu tiền ngân sách theo kiểu kỳ lạ như thế.  

Tiêu chí để sắp xếp lại báo chí phải là tự chủ về tài chính. Trừ một số ít báo chí 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương cần bao cấp, báo đài ở cơ quan nào, cấp 

nào cũng phải tự chủ về tài chính.   

Báo đài nào tự chủ được tài chính, có uy tín, chất lượng, có đông đảo độc giả thì 

dù thuộc cấp nào quản lý cũng nên để báo đài đó tồn tại, không cần phải sát nhập cho 

đúng “tầm cỡ” cấp bộ hay cấp tỉnh thành. Tôi lấy ví dụ tờ Tuổi Trẻ tuy là tờ báo của 

Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM, nhưng hiện là một tờ báo lớn, đạt đến mức 

độ phổ thông và có uy tín quốc tế. Chúng ta không cần can thiệp vào.  Hay các tờ như 

Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động… cũng là những tờ báo rất có bản sắc. Nếu các tờ 

báo này thành ấn phẩm phụ của một tờ báo khác thì có thể sẽ mất bản sắc và chúng ta sẽ 

mất đi những tờ báo hay.  

Trong lý giải của mình, Bộ Thông tin & Truyền thông cho rằng, việc quy 

hoạch báo chí là để báo chí phát triển tốt hơn, có cơ quan chủ quản cao hơn và sự chỉ 

đạo cũng thống nhất, sát sao hơn… 

Đó là mong muốn rất chính đáng của Bộ TT&TT, nhưng sắp xếp theo kiểu hành 

chính, cào bằng có thể sẽ đẩy lùi sự phát triển của báo chí.  
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Báo chí có cơ quan chủ quản ở cấp cao hơn chưa chắc đã hay. Trong nhiều 

trường hợp, việc “nâng cấp” còn tỏ ra bất tiện. Chẳng hạn, nếu Báo Tuổi Trẻ trở thành 

báo của Thành ủy, Chính quyền TP.HCM, thì khó có thể đề cập đến các vấn đề của các 

địa phương khác, nhất là trong đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực. Bởi vì chẳng 

lẽ báo của Thành ủy TP.HCM lại phê bình cấp ủy, chính quyền địa phương khác? 

Ông đã từng đi tìm hiểu báo chí ở một số nước, ông nhận thấy báo chí một số 

nước được “quy hoạch” như thế nào? 

Các nước ở khối XHCN thì tôi chưa có điều kiện khảo sát. Còn các nước khác 

thì họ để thị trường quy hoạch báo chí. Ở Anh, chỉ có đài BBC là cơ quan báo chí được 

Nhà nước tài trợ, nhưng BBC cũng không thuộc bộ nào hay thuộc Chính phủ.  

Ở các nước chúng tôi đã từng khảo sát, báo chí cũng “thượng vàng hạ cám”, có 

cả những tờ báo phát miễn phí cho dân, và nguồn thu của các tờ báo ấy chủ yếu là quảng 

cáo. Như thế, ở các nước, thị trường có vai trò rất lớn trong việc điều tiết báo chí. Các 

báo tự do hoạt động miễn là không sai pháp luật.  

Hầu hết các nước là không có luật báo chí, kể cả Trung Quốc. Họ quản lý báo chí 

bằng các bộ luật dân sự, hình sự và chế độ tự quản.  

Chẳng hạn ở Anh, các báo thành lập một ủy ban khiếu nại báo chí. Ủy ban này 

tiếp nhận và phân xử các khiếu nại của người dân về các tin, bài trên báo chí. Quyết định 

của ủy ban này được các báo tuân thủ vì họ biết rằng nếu không tự bảo được nhau thì 

Nhà nước sẽ can thiệp, ví dụ Quốc hội sẽ áp đặt Luật Báo chí là điều mà họ không 

muốn.  

Một số tờ báo lớn có thanh tra (Ombudsman) riêng. Vị thanh tra này nhận tất cả 

các khiếu nại của người dân, có trang cố định trên báo để giải trình, tiếp thu các ý kiến 

khiếu nại của độc giả. Đặc biệt là theo hợp đồng ký giữa thanh tra với chủ bút, không ai 

được duyệt bài nhận lỗi, cải chính của thanh tra, mà chính vị thanh tra đó tự quyết định 

việc đăng bài. Đã có nhiều câu chuyện liên quan đến khiếu nại của người dân với báo 

chí tại Anh. Chẳng hạn có vụ tai nạn xe bus chở học sinh. Một tờ báo viết bài, kèm ảnh 

mấy cháu bé thoát nạn đứng co ro, mếu máo bên đường. Bài báo bị các vị phụ huynh 

học sinh phản ứng. Họ cho rằng, những hình ảnh này phản cảm, sẽ ám ảnh trẻ em suốt 

đời, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Hay có một vụ việc liên quan đến 

một phụ nữ nhảy lầu tự tử. Một tờ báo đã chụp và đăng hình người này rơi dần từ tầng 4 

xuống ngang tầng 3, rồi từ tầng 3 xuống ngang tầng 2, dư luận cũng phản ứng vì những 

hình ảnh đó thiếu nhân văn. Hoặc trường hợp có một cựu binh cụt 2 chân của Anh đến 

gặp Thủ tướng Tony Blair. Khi Thủ tướng tiễn vị cựu binh ra cửa thì vị cựu binh này 

trượt ngã. Thủ tướng Blair phản ứng kịp thời, giơ tay ra đỡ. Một tờ báo đã chụp cảnh 

này và đăng lên. Nhưng ông cựu binh kia đã phản ứng vì tờ báo đã đăng hình ảnh xấu 

của ông ấy. Những trường hợp này, các tờ báo đều phải xin lỗi người khiếu nại và độc 

giả. 

Ở Anh, người ta quản lý báo in và truyền hình khác nhau. Cơ quan giải quyết 

khiếu nại đối với truyền hình lại là cơ quan nhà nước. Người ta giải thích rằng đối với 

báo in, ai không thích báo nào thì không mua, không xem báo ấy; còn đối với truyền 

hình, người xem đóng vai bị động hơn nên cơ quan nhà nước phải đứng ra xử lý nếu có 

những khiếu nại. 

Trở lại đề án quy hoạch báo chí, có ý kiến cho rằng, đề án này vẫn chưa 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thưa ông? 
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Muốn thực hiện một đề án thì phải tuân thủ quy định của pháp luật và cơ chế làm 

việc đặc thù của Việt Nam.  

Hiến pháp 2013 quy định, Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Quy 

hoạch báo chí là một việc nhạy cảm, ảnh hưởng đến tất cả các bộ ngành, địa phương và 

rất nhiều người đang hoạt động báo chí. Bởi vậy, chắc chắn Đề án phải được sự phê 

duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  

Nếu một khi chưa thành đề án chính thức, thì Đề án quy hoạch báo chí chỉ có thể 

đem ra thảo luận, lấy ý kiến các đối tượng bị điều chỉnh. Tôi tin lần này Bộ Thông tin và 

Truyền thông chắc cũng chỉ muốn đưa Đề án ra để tham khảo, lấy ý kiến các địa phương 

và cộng đồng báo chí thôi.  

Thưa Giáo sư, nếu phải quy hoạch báo chí, thì những địa phương, đô thị lớn 

như Hà Nội, TP.HCM nên quy hoạch như thế nào để đáp ứng nhu cầu thông tin 

năng động của những nơi này, đặc biệt là địa phương có truyền thống báo chí như 

TP.HCM? 

 

Theo tôi, khi sắp xếp lại báo chí, chúng ta cần tránh cách làm theo kiểu hành 

chính, cào bằng. Cần chú ý đến nhu cầu, sở thích, thói quen của người dân ở các đô thị 

lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, tránh cào bằng cũng có nghĩa là tránh 

áp dụng những chỉ tiêu, chỉ số giống hệt nhau cho hai đô thị lớn nhất nước này. Theo 

quan sát của tôi thì ở TP HCM , từ lâu, việc mua báo, đọc báo hằng ngày đã trở thành 

nếp sống, thành nhu cầu không thể thiếu (có thể so sánh với nhu cầu về ăn mặc) của mọi 

giới. Có một thị trường, một công chúng độc giả đông đảo và thường đòi hỏi cao như 

vậy, báo chí ở TP HCM cũng phát triển rất mạnh. Những tờ báo có số lượng độc giả (nói 

cho đúng là số lượng người tự nguyện mua báo, đọc báo) lớn nhất nước như Tuổi Trẻ, 

Thanh Niên, Pháp luật, Người Lao Động, Sài Gòn Tiếp thị, Thời báo Kinh tế sài Gòn,... 

đều là báo được làm ở TP HCM, bất kể đó là báo do cơ quan, tổ chức nào ở cấp nào 

quản lý. Sau TP HCM thì Hà Nội cũng là một nơi có số lượng độc giả đông. Nhưng 

những tờ báo có tên tuổi, hấp dẫn nhất hình như lại là báo điện tử, như VietNamNet, 

VnExpress, Dân Trí, Giáo dục Việt Nam, Infonet,... Sau HTP HCM và Hà Nội, chúng ta 

cũng còn nhiều đô thị lớn; nhu cầu về báo chí ở các đô thị này trong tương lai cũng có 

thể phát triển mạnh. Vì vậy, tốt nhất là sắp xếp báo chí theo tiêu chí khách quan: Báo 

nào lên sạp được, tự chủ về kinh phí được có nghĩa là báo ấy đáp ứng nhu cầu của công 

chúng; báo nào không lên sạp được, không tự chủ nổi về kinh phí có nghĩa là công 

chúng không cần. 

 

Hiện chúng ta đang xây dựng Luật Tiếp cận thông tin. Việc quy hoạch báo 

chí có ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người dân như thế nào? 

 

Nếu quá nhiều báo chí mà báo đài nào cũng đưa tin, bình luận giống hệt nhau, 

hết chuyện thì xoay sang cướp, giết, hiếp, phòng the, khoe của, hở hang v.v... để câu 

khách thì thà ít báo đài còn hơn. Tuy nhiên, báo chí cũng chỉ là một kênh tiếp cận thông 

tin của người dân. Luật Tiếp cận thông tin có phạm vi điều chỉnh rộng hơn. Luật quy 

định trách nhiệm của cơ quan công quyền (và có thể cả tổ chức, đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước hoặc thực hiện dịch vụ công như luật ở nhiều nước khác quy định) chủ 

động công khai thông tin cho dân (các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, thủ tục hành chính, ngân sách nhà nước,...) và sẵn sàng cung cấp 
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những thông tin được người dân yêu cầu (trừ các thông tin liên quan đến bí mật quốc 

gia, bí mật kinh doanh và thông tin về đời tư). Như vậy, việc sắp xếp lại báo chí không 

ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người dân. 

 

Xin cảm ơn ông 

 

Tọa đàm BBC: ÔNG GIÁM ĐỐC NHÍ VÀ TÒA NHÀ 

"VƯỢT LĂNG" 
 

                 Hai trong số các sự kiện đang nằm ở tâm điểm chú ý của dư luận Việt Nam là vụ 

một Giám đốc sở 30 tuổi mới nhậm chức ở tỉnh Quảng Nam và tòa cao ốc đang gặp rắc rối ở 

số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội hàm chứa nhiều vấn đề và dấu hỏi phía sau, trong đó 

có vấn đề 'quy trình' và câu hỏi liệu có 'tranh chấp nội bộ'. 

Đó là ý kiến của một số vị khách xoay quanh cuộc Tọa đàm Bàn tròn thứ Năm tuần này 

của BBC Việt ngữ với chủ đề "Giám đốc trẻ và nhà vượt Lăng" với sự tham gia của các khách 

mời là Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, các nhà báo, bloggers từ Hà Nội và Đà Nẵng là các ông 

Nguyễn Xuân Diện, Trần Tiến Đức và Trương Duy Nhất. 

Trước hết, từ thành phố Đà Nẵng, blogger, nhà báo tự do Trương Duy Nhất bình luận về 

việc vì sao sự kiện ông Lê Phước Hoài Bảo, người vừa ngồi vào ghế Giám đốc Sở Kế hoạch & 

Đầu tư ở tỉnh này ở tuổi 30 lại được dư luận quan tâm chú ý đến như vậy. 

Cách giải quyết là xem lại cơ chế bổ nhiệm sau này của chúng ta, xem lại cơ chế của 

Chính phủ, của quốc gia để sau này nó khỏi lặp lại những trường hợp như thế. Chứ bây giờ nói 

xem lại, bổ nhiệm lại những ông này khó lắm, không được đâu, đất nước nào (chứ) đất nước này 

khó lắm.Ông Trương Duy Nhất nói: "Nó quan tâm là như thế này, nó hơi ngược, đáng lý đúng xu 

thế người ta cần, người ta chờ mong ở một đội ngũ quan chức trẻ, được học hành bài bản, lớp 

lang như thế, thì đó đáng lý là phải mừng, chờ đón chứ. 

"Nhưng đây người ta có những phản ứng, thậm chí người ta phản đối, thì cái đó nghe có 

vẻ ngược, nhưng nó xuất phát bởi cái gì? Bởi đó là những ông quan được xuất thân từ những gia 

đình mà (là) quan chức cấp cao. 

"Nếu họ không phải là những cậu ấm thì sự việc đó rất bình thường, được người ta chờ 

đón chứ không đến nỗi gì để dư luận phải rung lên, nóng đến như thế cả." 

Khó lật lại? 

Tin cho hay, Bộ Nội vụ của nhà nước Việt Nam đã quyết định điều tra vụ bổ nhiệm với vị 

tân giám đốc sở ở Quảng Nam, mà theo tờ báo mạng VietnamNet cho biết, thì Bộ này đã ' thành 

lập tổ công tác làm việc với Quảng Nam, kiểm tra hồ sơ xem xét việc bổ nhiệm chức danh Giám 

đốc Sở KH&ĐT Lê Phước Hoài Bảo'. 

Bình luận với BBC ngay sau cuộc Tọa đàm bàn tròn cùng ngày 01/10/2015, 

bloggerTrương Duy Nhất cho rằng 'khó thay đổi' vị trí của vị quan chức trẻ ở địa phương này. 

Ông nói: 

"Bây giờ bảo xem lại trường hợp ông (Lê Phước Hoài) Bảo có đúng không để bây giờ cho 

ông nghỉ, để cho người khác làm, thì tôi không thích giải quyết theo kiểu đó. 

"Mà tôi nghĩ cách giải quyết là xem lại cái cơ chế bổ nhiệm sau này của chúng ta (Việt 

Nam), xem lại cơ chế của Chính phủ, của quốc gia để sau này nó khỏi lặp lại những trường hợp 

như thế. 

http://bit.ly/1RfFlBn
http://bit.ly/1LSRxI3
http://bbc.in/1N8fJI0
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"Chứ bây giờ nói xem lại, bổ nhiệm lại những ông này khó lắm, không được đâu, đất nước 

nào (chứ) đất nước này khó lắm," ông Trương Duy Nhất nói với BBC. 

 

'Vô trách nhiệm' 

Liên quan vụ việc rắc rối với tòa cao ốc ở 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội, một vấn đề nóng 

khác đang ở trung tâm của dư luận tại Việt Nam, khách mời Tọa đàm, nhà báo tự do Trần Tiến 

Đức, nguyên Vụ trưởng Giáo dục và Truyền thông của một Ủy ban Dân số thuộc Chính phủ Việt 

Nam, bình luận: 

"Thành phố Hà Nội hôm nay, tôi có đọc trên báo, thì thấy rằng đã có kết luận và nói rằng 

chủ trương như vậy là đúng, đã được thông qua, và cũng lại nhắc lại ý của Giáo sư Nguyễn Minh 

Thuyết (một khách mời tại Tọa đàm), là đã theo đúng tất cả các quy trình, đã trình tất cả các Sở. 

"Thậm chí cuối cùng trình lên Bộ Xây dựng và được Chính phủ cho phê duyệt. Và cuối 

cùng lại thấy 'tại sao nó sai'? 

"Lại nói rằng là bởi vì chủ đầu tư làm không đúng theo bản thiết kế và quy hoạch đã được 

phê duyệt.  

"Tôi chỉ muốn nói một câu như thế này. Cái nhà không phải là một cái xe rác, không phải 

là một đống rác. 

"Và tôi biết ở địa bàn, ở mỗi phường, nếu anh xây nhà, anh đổ đống gạch ra trước cửa nhà 

anh trên vỉa hè, lập tức có đội quản lý trật tự về xây dựng người ta đến và người ta phản ánh ngay. 

"Thế còn đây là một tòa nhà (cao) mấy chục mét, xây vi phạm như thế, mà có lẽ nó không 

phải là nằm sâu ở đâu cả, nằm trên trục đường mới được hoàn thành, thì tại sao không ai để ý 

đến? 

"Hay là tất cả đều bảo rằng: 'Ừ, đúng quy trình rồi! Chắc làm thế này đúng quy trình rồi. 

Chắc được duyệt rồi!' 

"Tôi thấy đó là tinh thần vô trách nhiệm của những người có trách nhiệm đối với Thủ 

đô này," ông Đức, con trai của Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội (bác sỹ Trần Duy Hưng), nêu quan 

điểm. 

 Thế lực lớn 

Tôi có một ngờ vực thế này. Cái người mà người ta mua cái đất này, cái người mà 

người ta làm công trình này, mà danh chính ngôn thuận hiện nay là Công ty may Lê Trực, thì 

nó phải là một người rất có thế lực, rất là có thông tin 

GS. Nguyễn Minh Thuyết 
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam, tiếp tục nêu quan 

điểm tại Tọa đàm về vụ Cao ốc 8B Trung Trực. Ông nói: 

"Tôi chỉ thấy hơi lạ là tại sao lại có một chỗ hình như không đúng quy trình lắm, tức là khi 

lãnh đạo Chính phủ đã chấp thuận năm 2013, thì có nghĩa là tất cả văn bản chấp thuận ấy phải lưu 

ở Văn phòng Chính phủ. Thế đến bây giờ thì Thủ tướng Chính phủ lại yêu cầu Hà Nội báo cáo, 

thực ra nó nằm ngay ở trong hồ sơ của Văn phòng. 

"Thứ hai nữa là hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội lại ra một thông báo, mà 

tôi đọc thấy tinh thần là thấy nó khác với điều mà tôi biết hôm qua. Tức là Ủy ban Nhân dân có 

nói cái nhà này đã được ký giấy phép xây dựng, nhưng mà xây vượt quá 17 mét, tức là tính ra là 5 

tầng. Thế thì tôi không làm sao mà hiểu được là ở giữa một Thủ đô, mà ở Trung tâm Chính trị của 

Thủ đô như thế mà lại có một cái nhà lại xây vượt lên 5 tầng như thế. 

"Tôi không biết tại sao nó lại như thế mà hàng ngày bao nhiêu người đi qua, đi lại, và nói 

như nhà báo Trần Tiến Đức, ở Hà Nội này, chúng ta chỉ cần xe một xe cát về, xây một cái tường 
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bên trong nhà mình thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến mỹ quan thành phố cả, là lập tức có những nhà 

chức trách người ta đến làm việc ngay. 

"Thế thì tại sao cả một tòa nhà to như thế mà lại trôi lọt, tức là con voi nó có thể chui qua 

lỗ kim như thế? 

"Thế thì tôi có một ngờ vực thế này. Cái người mà người ta mua cái đất này, cái người mà 

người ta làm công trình này, mà danh chính ngôn thuận hiện nay là Công ty may Lê Trực, thì nó 

phải là một người rất có thế lực, rất là có thông tin. 

"Bởi vì có thông tin thì anh mới mua ở chỗ đất ấy, hay mới làm nhà cái chỗ đất ấy, bởi vì 

chỉ sau khi họ làm nhà, thì lập tức con đường được mở ở ngay sát, ngay trước cửa nhà họ, con 

đường khá là to, thế thì họ phải có thông tin. Và hai nữa là cũng hiếm khi có một cái nhà nào mà 

phải xin ý kiến lên tận Chính phủ như thế," nguyên Phó Chủ nhiệm một Ủy ban của Quốc hội 

Việt Nam nói với BBC. 

 

Thời điểm nhạy cảm 

Việc này được đưa ra vào lúc này thì cũng đúng là một thời gian nhạy cảm, hơn nữa 

nó lại cộng với một sự nhạy cảm nữa là lại liên quan đến một khu trung tâm đầu não, mà ở 

đấy có Lăng của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc hội, rồi các cơ quan quan trọng khác 

nữa 

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện 

 

Trao đổi tại Tọa đàm, blogger, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, nhận xét về vụ Tòa nhà đang 

gặp rắc rối ở Hà Nội, ông nói: 

"Tôi đồng ý với nhà báo Trần Tiến Đức là qua việc này thấy rõ trách nhiệm của những 

người cầm quyền, nhà cầm quyền của thành phố Hà Nội, mà đặc biệt là một người mà có liên 

quan rất nhiều đến kiến trúc, đó là Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch của thành phố. 

"Khi được biết tin là Trung ương sẽ đưa ông Nguyễn Thế Thảo về làm Chủ tịch Thành 

phố Hà Nội, lúc đó tôi mừng lắm. 

"Tôi nghĩ ông ấy là kiến trúc sư thì thể nào ông cũng đem lại một trật tự cho quản lý và 

xây dựng đô thị thành một Hà Nội đẹp, vuông vắn, thẳng thớm, ít nhất cũng phải như tỉnh Bắc 

Ninh mà ông ấy đã làm. 

"Nhưng mà từ ngày ông ấy về đây, thì tôi không thấy ông làm được bất cứ một việc gì làm 

cho Hà Nội đẹp, tốt lên và vuông vắn, thẳng thớm hơn. 

Thông qua việc này, người ta nhìn thấy trách nhiệm của ông Chủ tịch của Thành phố Hà 

Nội, Nguyễn Thế Thảo. 

"Thế và việc này được đưa ra vào lúc này thì cũng đúng là một thời gian nhạy cảm. 

"Hơn nữa nó lại cộng với một sự nhạy cảm nữa là lại liên quan đến một khu trung tâm đầu 

não, mà ở đấy có Lăng của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc hội, rồi các cơ quan quan trọng 

khác nữa. 

"Vì vậy, dư luận lại càng quan tâm nhiều hơn," Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện nói với Tọa 

đàm. 
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Thừa Thiên - Huế: TIỂU THƯƠNG  

BIỂU TÌNH TRƯỚC CỬA UBND TỈNH 

Tiểu thương chợ đầu mối Huế phản đối dời về chợ mới  

 

 

Tuổi trẻ 
29/09/2015 17:18 GMT+7 

TTO - Sáng 29-9, lãnh đạo UBND TP Huế đã tổ chức đối thoại với các tiểu 

thương chợ đầu mối Phú Hậu, sau khi tiểu thương kéo đến UBND tỉnh Thừa Thiên 

- Huế phản đối việc di dời đến chợ mới. 
Đại diện cho các hộ kinh doanh, ông Nguyễn Văn Thảo cho rằng bà con tiểu 

thương chợ đầu mối Phú Hậu bức xúc trước việc chính quyền chưa bao giờ có cuộc họp 

phổ biến và lấy ý kiến về việc xây dựng chợ mới. 

Trong khi đó, ngày 26-6-2015, Bộ Công thương có quyết định số 6481 quy định 

chợ đầu mối Phú Hậu nằm trong quy hoạch phải cải tạo, nâng cấp. 

“Bộ Công thương có quyết định chợ Phú Hậu chỉ được cải tạo, nâng cấp ở vị trí 

cũ, tại sao chính quyền lại quyết định xây dựng chợ mới rồi buộc tiểu thương chúng tôi 

vào đó? Vậy quyết định của Bộ Công thương có đúng không?” - ông Thảo hỏi. 

Tiểu thương còn cho rằng giá thuê lô ở chợ mới quá cao, diện tích lô chưa hợp lý 

nên không đồng tình chuyển đến chợ mới. 

Ông Ngô Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND TP Huế, giải thích rằng chợ Phú Hậu 

hiện tại được xây dựng tạm trên đất công viên và đất công cộng, không đảm bảo vệ sinh 

môi trường và an toàn cháy nổ.  

  

 Đại diện tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu đối thoại với ông Ngô Anh Tuấn,  

 phó chủ tịch UBND TP Huế - Ảnh: Nguyên Linh 

 

Theo quy hoạch được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt từ năm 2006, chợ 

đầu mối Phú Hậu đặt tại số 45 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP Huế. Ông Tuấn 

nói rằng việc cấp phép cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Hậu xây dựng chợ mới là đúng 

chủ trương và đúng quy hoạch. 

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150929/tieu-thuong-cho-dau-moi-hue-phan-doi-doi-ve-cho-moi/977164.html
http://2.bp.blogspot.com/-MR_BzH6XiG4/VgssfDuELNI/AAAAAAAAMLQ/POpQeZqYVrM/s1600/anh-2-2-tieu-thuong-phan-doinlinh-1443519673.jpg
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Ông Tuấn cho rằng Công ty Phú Hậu cho thuê mặt bằng kinh doanh với giá 

168.000 đồng/m2/tháng là thấp hơn giá quy định của Bộ Tài chính. Về ý kiến cho rằng 

diện tích lô quá nhỏ (6m2), ông Tuấn nói đã chỉ đạo Công ty Phú Hậu điều chỉnh, đã 

nhập nhiều lô lại với nhau, có lô diện tích lớn lên đến 21m2. 

“Tất cả những hộ kinh doanh hiện tại ở chợ cũ sẽ được đảm bảo chuyển đến các 

lô ở chợ mới. Đối với những hộ kinh doanh phát sinh, hộ không đăng ký cố định cũng sẽ 

được bố trí kinh doanh ở khu vực phía sau chợ nếu có nhu cầu buôn bán. Hộ nào khó 

khăn, chưa đủ tiền để nộp một lần thì làm đơn, phải trình bày khó khăn, nguyện vọng. 

Những khó khăn của tiểu thương, chúng tôi hứa sẽ giải quyết hết” - ông Tuấn nói. 

 

  

Đến trưa 29-9, hàng trăm tiểu thương chợ Phú Hậu vây kín trụ sở UBND phường Phú Hậu  

để phản đối việc di dời đến chợ mới 

 

 
Chợ đầu mối Phú Hậu mới được xây dựng với số tiền 23 tỉ đồng nhưng tiểu thương c 

hưa chịu vào kinh doanh - Ảnh: Nguyên Linh 

 

Ông Mai Chí Minh, bí thư Đảng ủy phường Phú Hậu, cho biết trước đây ở chợ 

tạm nên tiểu thương không phải thuê mặt bằng, đóng lệ phí thấp. Vì vậy, khi chuyển đến 

chợ mới phải đóng tiền thuê mặt bằng nên tiểu thương đã phản ứng, không chịu di dời. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 12g trưa 29-9, hàng trăm tiểu thương vẫn 

“vây” trụ sở UBND phường Phú Hậu để phản đối việc chuyển đến chợ mới. 

Được biết, chợ đầu mối Phú Hậu mới ra đời từ năm 2006 sau khi chuyển từ khu 

vực cạnh chợ Đông Ba về. Chợ đầu mối nên hoạt động chủ yếu vào ban đêm và rạng 

sáng, với khoảng 1.000 hộ kinh doanh lớn nhỏ. Đây là chợ đầu mối nông sản lớn nhất 

tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

Ngày 27-3-2014, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy phép đầu tư cho Công 

ty cổ phần đầu tư Phú Hậu xây dựng chợ đầu mối mới có diện tích 12.000m2, cách vị trí 

chợ cũ khoảng 500m, tổng kính phí đầu tư 23 tỉ đồng. Ngày 22-9-2015, UBND TP Huế 

có công văn yêu cầu các tiểu thương đang kinh doanh ở chợ cũ phải chuyển sang chợ 

mới, trong thời gian từ ngày 10 đến 20-10-2015. 

Ngay sau đó, nhiều tiểu thương đã phản đối việc này. Ngày 28-9, hàng trăm tiểu 

thương đã kéo đến UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị được gặp lãnh đạo tỉnh để 
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trình bày nguyện vọng. Và sáng 29-9, lãnh đạo UBND TP Huế đã đối thoại với tiểu 

thương. 

Nguyên Linh 

 

 

SUY NGẪM SAU KHI ĐỌC 

“QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP” 
Nguyễn Gia Hảo 

Tôi được đọc cuốn “ Quốc gia khởi nghiêp” (Start-up of Nation) của hai nhà 

báo Do thái, đã được dịch sang tiếng Việt, kể về các câu chuyện xảy ra tận đất nước 

Israel để nêu lên tinh thần “khởi nghiệp” của người Do thái trong  xây dựng, bảo vệ và 

phát triển  đất nước của họ… 

Tôi đọc cuốn sách này lại đúng vào những ngày mà báo chí ta đang “ồn ào” về 

chuyện một doanh nghiệp, một kỹ sư cơ khí, tại một tỉnh nọ, chẳng biết gì về nghề hàng 

hải lại dám mầy mò làm tàu ngầm (!), rồi nhân thể người ta lại nhắc lại chuyện hai nông 

dân, “kỹ sư chân đất”, chẳng hay biết gì về ngành hàng không, cách đây mấy năm, lại 

dám làm máy bay trực thăng từ các phế liệu thu gom…nên các cơ quan của ta không 

cho phép bay thử và cuối cùng “buộc” phải bán cho nước ngoài, một cái đang được 

trưng bầy tại một bảo tàng ở New York (Mỹ),  cái còn lại tại bảo tàng của Hàn quốc, 

không phải về mặt kỹ thuật có gì ưu việt hơn các máy bay trực thăng hiện có mà vì một 

ý tưởng “táo bạo”… 

Đọc người rồi ngẫm đến ta.     

Tôi thiển nghĩ trên hành tinh này, để tìm xem những đất nước nào, dân tộc nào 

từng chịu đựng nhiều đau khổ, chắc phải kể đến nước Israel và Việt Nam, người Do thái 

và người Việt.  

 

Người Do thái suốt nhiều thế kỷ không có nổi một “mảnh đất cắm dùi”, không 

có nổi một Tổ quốc, phải tha phương cầu thực khắp nơi, sống tủi nhục trong kỳ thị, săn 

lùng…để tồn tại họ luôn phải vươn lên chiếm lĩnh mọi đỉnh cao trong từng lĩnh 

vực
1
…cho tới khi có được một vùng đất nhỏ tại giải Gaza cằn cỗi làm Tổ quốc, với gen 

thông minh trời phú và, cái chính là với ý chí “khởi nghiệp”, từ một quốc gia ban đầu 

chỉ có 2,1 triệu dân đã vươn lên thành một quốc gia có 7,1 triệu người, thu hút dân Do 

thái từ 70 nước, 70 nền văn hóa khác nhau, sống hòa hợp và xây dựng lên một nhà nước 

Do thái với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, luôn tìm đường bung ra khỏi sự bao vây của 

hơn 300 triệu dân Ả rập cận kề luôn mộng tưởng có ngày lại sẽ “xóa sổ”  cái nhà nước 

Do thái non trẻ, nhỏ nhoi này… 

 

Phải chăng nước Israel tồn tại và đang phát triển như ngày nay là vì họ là một 

“thanh nam châm” thu hút mọi người dân yêu nước, thu hút mọi nhân tài Do thái hoặc 

về nước, hoặc chí ít thì cũng như “ong bay về tổ” nhả mật, dù làm ăn ở bất cứ phương 

trời nào cũng hướng về Tổ quốc, đóng góp, chủ yếu bằng trí tuệ, cho đất nước phát triển, 

                                                           
1
 Nhiều giải thưởng Nobel rơi vào tay người Do thái 
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cho hàng hóa, công nghệ “ Made in  Israel” tới một ngày nào đó có thể cắm rễ tại nước 

mà họ đang sinh sống. 

  

Trong hai cuộc chiến tranh với thế giới Ả rập, có những người Do thái mới hồi 

hương, chưa kịp học được tiếng Hebrew, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, đã sung ngay vào 

quân đội tiến thẳng ra chiến trường và nhiều người đã hy sinh với niềm tự hào vì Tổ 

quốc Israel.  Không cần tính đến năng lực tài chính của người xin định cư, bất biết giàu 

nghèo, trình độ, miễn là người đó có mẹ là người Do thái hoặc cải đạo Do thái.  

 

Một đất nước chỉ có 7,1 triệu dân mà có tới 28 “lồng  ấp” (Incubator) nuôi 

dưỡng và luôn tạo điều kiện cho những ý tưởng được phát triển…nên từ mảnh đất cằn 

cối này đã dựng nên một nền nông nghiệp phát triển, rau quả đã đâm hoa kết trái… và 

trở thành những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng;  từ đất nước này đã và đang cho ra đời 

những con chip giúp cho sự phát triển của ngành tin học của thế giới, cứ 6 tháng số 

lượng chip trong máy tính giảm đi một nửa nhưng tốc độ xử lý tăng lên gấp đôi và giá cả 

cũng theo đó mà giảm xuống;  tại mảnh đất bị bao vây và cấm vận này, với tài ba của 

những doanh nhân tháo vát đã  nhập khẩu những máy bay, vũ khí cũ sau thế chiến thứ II, 

thậm chí dưới  dạng hàng “ thải loại ” đã cho ra đời cả một ngành công nghiệp hàng 

không, sản xuất ra, hoặc cải tiến những vũ khí hiện đạị làm cho đối thủ phải gờm; một 

đất nước có một nền y học phát triển cao, với công nghệ nanô đang tấn công vào từng tế 

bào để chữa bệnh; một đất nước chấp nhận sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ… bắt 

nguồn từ 70 dân tộc khác với nhiều tờ báo bằng những thứ tiếng khác nhau mà vẫn 

thống nhất vào cùng một mục tiêu phát triển …  

 

Một nước nhỏ sống giữa vòng vây của các “kẻ thù” lớn luôn có mộng tưởng 

thôn tính nên làm bất cứ việc gì, sản phẩm gì, trong bất cứ ngành nào, luôn phải tính đến 

mặt “lưỡng dụng” khi sống trong hòa bình cũng như lúc có chiến tranh, và, với chế độ 

nghĩa vụ quân sự bắt buộc, mỗi người dân thực thụ là một người lính, khác với các nước 

khác, vai trò quân dự bị còn quan trọng hơn quân thường trực, phát huy tính năng động, 

đa năng và sáng tạo của mọi người, mọi cấp bậc trong một không khí cởi mở, dân 

chủ…. Người ta kể rằng, ngồi trong  cùng một bàn (cà phê), ai ngồi cạnh ấm thì phải đi 

rót cho mọi người, bất kể tuổi tác hay cấp bậc, không như văn hóa nhiều nước khác, 

người lớn tuổi, người có cấp bậc cao hơn cứ ngồi yên đấy, đợi cho kẻ thấp nhất trong 

bàn phải đi rót hầu mọi người; người Do thái luôn đòi hỏi sự hoàn thiện của người 

trên…đến nỗi người ta phải thốt lên rằng, quản lý một công ty chỉ có 5 người Do thái 

thôi còn khó hơn một công ty có 50 người Mỹ, bởi lẽ 5 người Do thái ấy luôn đặt ra câu 

hỏi “ Tại sao anh lại là lãnh đạo của tôi  mà không ngược lại, tôi là người lãnh đạo 

anh?”; một vị thủ tướng tuổi ngoài 80 (Simon Peres) sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe một 

kỹ sư trẻ (Ashagi), đáng tuổi cháu mình, trình bầy đề án làm ôtô chạy điện nhằm  cho 

Israel giảm phụ thuộc vào nguồn dàu lửa từ các nước Ả rập và đã tin tưởng giao cho anh 

ta thực hiện dự án này với sự ủng hộ của toàn hệ thống… nhà nước … 

 

Trong các buổi gặp gỡ đồng đội cũ, bạn đồng niên, đồng học… thủa xưa không 

phải chỉ để hoài niệm về những kỷ niệm đã qua mà giành nhiều thời gian để biết bạn 

mình hiện nay đang làm gì, gặp khó khăn gì và mọi người cùng nhau giúp hướng giải 

quyết; họp đồng nôn của trường Havard (Mỹ) dài lắm là 2 ngày thì người Do thái phải 
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họp tới cả tuần; anh đang phát triển, bạn bè mừng cho anh, anh đang gặp khó khăn, bạn 

bè  cùng bàn cách tháo gỡ, anh chẳng may thất bại, bạn bè sẽ vực anh đứng giậy…; 

người ta tính rằng cứ trong 10 công ty Do thái đã từng thất bại thì có 3 công ty sau này 

trở nên nổi tiếng, và, hầu hết các doanh nghiệp thành đạt đều được điều hành bởi những 

người đã từng qua quân ngũ, những người ưu tú được tuyển chọn, sàng lọc gắt gao, 

chẳng những về thể lực mà cả kiến thức khoa học (chủ yếu là hai môn toán và vật lý) để 

liệu  sắp xếp vào các binh chủng …Người Do thái khi gặp nhau, thay vì như nơi khác 

thông thường hỏi nhau về bằng cấp, thì họ hỏi nhau đã từng phục vụ trong lực lượng, 

binh chủng nào để đánh giá sự trải nghiệm của mỗi con người…   

 

Ngẫm đến ta, 

 

Người Việt ta đâu có kém thông minh, hàng ngàn năm sống dưới ách đô hộ 

của phong kiến phương  Bắc, hàng trăm năm dưới ách thực dân Pháp, hàng chục năm 

chiến tranh liên miên, hết chống Pháp, lại chống Mỹ, chống Tàu…và vẫn còn tồn tại 

được đến ngày nay là phải có tài chí và lòng quyết tâm gìn giữ đất nước, giữ gìn nền 

tảng bắt nguồn, cao hơn cả, chắc phải từ cái bản sắc văn hóa trường tồn của dân tộc 

mình…  

 

 Ta không còn phải sống trong vòng vây “cấm vận” của nhiều năm về trước, 

nhưng vấn chẳng bao giờ thoát được sự rình rập dai dẳng, dường như đã thành truyền 

kiếp, của một lân bang khổng lồ (so về tỷ lệ dân số, người  Ả rập hơn dân Do thái trên 

30 lần, còn ta so về dân số với nước lân bang 1,3 tỷ/90 triệu, họ hơn ta trên 13 lần, cho 

dù mọi sự so sánh đều khập khiễng), chúng ta luôn bị nước “bạn”, cái nôi của văn hóa 

phương Đông, tổ tiên của đạo Khổng , đạo Nho với triết lý “chính danh quân tử” nhưng 

hậu duệ của Khổng tử và Lão tử thì sao (?), luôn trở mặt, giả dối, xảo quyệt… của một 

kẻ  tiểu nhân, cư xử còn kém hơn cả bọn lục lâm, thảo khấu..., “nhân dục vô nhai” (lòng 

tham không đáy) luôn thèm khát tài nguyên, đất đai và biển cả của nhiều nước lân bang 

trong đó cũng quyết không tha cái “thằng em” nhỏ bé, vốn từng “cứng đầu” này…, 

“nhân dục vô nhai” đã phát triển lên đến “đỉnh cao” của nó trong hành động, khi bụng 

dạ tham lam đã đến mức thèm thuồng thì chằng cần kịp nhai mà sẵn sàng nuốt chửng  

…  

 

Vì vậy, ta đã luôn bị kiềm chân và ngáng cẳng, đau khổ hơn, vì nhiều nguyên 

nhân, trong đó không thể lảng tránh không nói tới thể chế vay mượn từ ngoài…nên hễ 

cứ “bè là bạn”, và đã tạo ra một cỗ máy vận hành theo thuyết “ ly tâm”, với tốc độ ngày 

càng tăng
2
, đã văng ra xa những ai không “cùng hội, cùng thuyền” ,những ai dám giỏi 

hơn mình…, nên đã tự trói chân tay  mình, tự kéo nhau tụt xuống; kiêu ngạo với quá khứ 

vẻ vang, thỏa mãn tự so mình với thủa xưa nghèo nàn mà chẳng thèm biết đến xung 

quanh, chẳng cần biết tới xu hướng phát triển của thời đại…như vậy, tinh thần“Diên 

Hồng”  quật khởi một thời của  chính mình chỉ còn đọng lại trong hoài niệm, sao có nổi 

được một “Tinh thần khởi nghiệp” như của người Do thái…, và cứ tụt hoài từng vài nấc 

một trong khi các nước khác xung quanh cứ lần lượt bứt phá… 

 

                                                           
2
 Xin xem bài “Hãy trở về  với những gì còn “minh triết” “ của Minh Anh trên Ba sàm ngày 14-9-2013 
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 Trở lại chuyện “kỹ sư chân đất” làm máy bay trực thăng từ “sắt vun”, kỹ sư cơ 

khí làm tàu ngầm…và biết bao người khác “điên rồ” cũng đang làm máy bay lên thẳng, 

máy bay không người lái… 

 

Giá như có được các “lồng ấp” như ở nước Israel, chỉ cần có ý tưởng là ngay 

tuần sau có thể bắt tay vào nghiên cứu hay thực hiên, chắc những “người điên” này ở ta  

chỉ cần nêu ra ý tưởng là đã có người đến tìm hiểu, góp ý, khuyến khích… hơn là đứng 

ngoài chê bai và thậm chí còn “ném đá”! 

 

Tôi từng đọc ở đâu đó, không rõ có thực hay hư (?) rằng trong thế chiến thứ II, 

nước Đức phát xít có một binh chủng tầu ngầm đông tới hơn hai trăm ngàn người và đã 

gây nhiều thiệt hại cho tàu bè của các nước đồng minh. Để đáp lại, Anh và Mỹ phải phát 

triển tầu ngầm, nước Anh giao cho một kỹ sư từng làm tầu nổi, nước Mỹ lại giao cho 

một người chưa hề biết về tầu bè để phụ trách dự án phát triển tầu ngầm, cuối cùng 

người chằng biết gì tầu bè, không bị lệ thuộc vào sách vở và kinh nghiệm của tầu  nổi,  

đã làm ra tầu ngầm còn tốt hơn cả tầu ngầm của nước Anh. 

 

Phải chăng ở Việt Nam ta không có nổi một cái “lồng ấp” ? 

  

Không, hoàn toàn không phải như vậy! 

  

Theo tôi biết , ít nhất thì ở Việt Nam ta cũng có tới 63 cái “lồng ấp”, tỉnh thành 

nào mà chẳng có một Sở Khoa học và Công nghệ dưới sự điều hành của những người có 

bằng cấp, chí ít thì cũng cử nhân, mà phổ biến như hiện nay đều có bằng tiến sĩ  (!). Cao 

hơn cả, lớn hơn cả còn có một cái “lồng ấp” khổng lồ, đó  là Bộ Khoa học và Công 

nghệ, rồi Viện khoa học Việt nam, rồi các hội nghề nghiệp…nơi tập trung các nhà khoa 

học khả ái.  Cái chính là cần xem phong thái và cơ chế làm việc của các “lồng ấp” này. 

 

Tôi không hoạt động trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật nên không dám bình 

luận về hệ thống này với những cơ chế họat động hiện hữu khiến không dối trá thì khó 

có tiền mà nuôi nổi được nhau trước khi nghĩ đến làm khoa học, do vậy, các “lồng ấp” 

này do không đủ “nhiệt độ” nên may lắm, trong nhiều trường hợp, cũng chỉ đủ “ấp” cho 

ra “trứng lộn” nửa mùa, đấy là chưa kể do bị “yếm khí”, “phải theo chỉ đạo”, vì những 

“chủ trương lớn”, vì “sức ép” của các “nhóm lợi ích”… mà tạo ra những mẻ “trứng ung” 

đã, đang và sẽ để lại cho đời bao hậu họa! 

 

Cái “lồng ấp” ở ngay cái tỉnh có doanh nghiệp “điên” bỏ tiền túi ra làm tàu 

ngầm, nghe báo chí đưa tin và sau đó nhiều loạt bài “ném đá” đến nối “người điên” phải 

tuyên bố ngừng công trình của mình,  vì chẳng thấy “người điên” xin gì nên “lồng ấp” 

không biết rằng mình đang có “trứng”,  tỉnh mình có anh chàng kỹ sư có ý tưởng   “điên 

rồ” đó, cũng chẳng cần tiếp xúc xem anh ta “điên” tới mức nào, cứ ngồi tại vị đợi cho 

tới chừng nào anh ta mang tầu ra khơi thử nghiệm, phải “xin” phép mới xem xét và 

“cho” ý kiến! Sợ rẳng, với “lý do nhân đạo”, lo hộ “người điên” sẽ bị chìm mà “lồng  

ấp”sẽ khóa trái cửa không cho anh ta ra khơi! Không dám nói là khóa đã “han gỉ”, nếu 

không có “dầu mỡ bôi trơn” thì chắc gì đã mở nổi! 
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Nước ta chủ yếu theo đạo Phật, ngoài ra còn có đạo Thiên chúa, Hòa hảo, Cao 

đài…toàn dạy cái thiện mà lẽ nào lại du nhập cái trò “ném đá” còn tồn tại ở vài nước  

đạo Hồi!  

 

Mọi người làm tàu ngầm đều xuất phát từ một ý tưởng tốt là nước ta có bờ biển 

dài, kinh tế biển sẽ phát triển và mong được góp phần vào công cuộc bảo vệ lãnh hải 

thiêng liêng của Tổ quốc. Trước tiên cần hoan nghênh cái đã, tốt hơn thì xuống thăm hỏi 

xem họ cần giúp gì, chắc gì họ đã xin tiền đâu mà ngược lại, vì ai cũng sợ cái cơ chế oái 

ăm đã trở thành một thứ “phản sạ có điều kiện” khi được các cơ quan công quyền “thăm 

hỏi”! 

 

Qua báo chí được biết, đâu chỉ có anh “điên’ ở tỉnh nọ làm tàu ngầm với kích 

cỡ người có thể chiu vào lọt để điều khiển, trường đại học nọ, viện hải dương kia cũng 

đã làm tàu ngầm mô phỏng cỡ nhỏ để trưng bầy hay… tặng vị lãnh đạo đến thăm, rồi 

một Việt kiều về nước cũng làm tàu ngầm compsite mới lặn thử trong… bể bơi, ta 

không cho lặn thì nước ngoài đã đặt hàng, rồi một người được cử đi học về tàu ngầm tại 

một nước Phương Tây, nay đang sản xuất xuồng cao su, cũng mơ ước tới ngày nào đó sẽ 

làm tàu ngầm, chính cái nghề mình đã học…và, chắc còn bao nhiêu người khác còn 

đang ẩn dật…Giá như, thay bằng “ném đá” mà “lồng ấp” đứng ra tổ chức cuộc gặp giữa 

các người/tổ chức có cùng một ý tưởng để cùng bàn bạc, góp ý…thì hay biết chừng nào. 

Việc này chắc phải trông chờ vào cái “lồng ấp” cỡ bộ, cỡ viện mới làm được. 

 

Ngoài chuyện “tầu ngầm” kể trên, còn nhiều chuyện khác trong các  ngành 

nghề, từ những ý tưởng đơn giản của “anh hai lúa”, “chị ve chai”  đến phức tạp của các 

nhà khoa học mà  sau khi đọc “Quốc gia khởi nghiệp” của người Do thái, bình tâm mà 

ngẫm lại để rồi nuối tiếc.   

 

Tôi chưa từng được đến đất nước Israel, có thể không biết thực tế như thế nào, 

song mới qua cuốn “Quốc gia khởi nghiệp” , về một mặt nào đó, ít nhiều, cũng  hiểu 

được  cách thức quản lý đất nước,  tinh thần quật khởi của một dân tộc, ý chí vươn lên 

của con người mang trong mình dòng máu Do thái…mà cảm phục và muốn chia sẻ với 

mọi người quan tâm, còn không, xin chớ hiểu lầm rằng tôi quảng cáo để bán sách hoặc 

xa hơn nữa lại có thể  bị “ném đá”  là sùng bái nước ngoài, nói xấu nước mình… Mạo 

muội so với nước mình trong quá khứ, ít nhiều, trong dòng máu Việt đã từng tuôn chảy 

các tố chất giống như của người Do thái, đã từng có “tinh thần khởi nghiệp”, phải chăng 

cái tài nguyên quý  giá đó đang bị mai một và lãng quên trong hành xử... 

 

Tôi muốn chia sẻ đôi điều suy nghĩ sau khi đọc xong cuốn sách và thiết nghĩ ta 

nên tìm đọc để thấy những gì miêu tả trong đó ít nhiều hợp với hoàn cảnh đất nước 

mình, hữu ích với bất kể ngành nào, từ sản xuất,  kinh doanh, tới an ninh, quân đội…, 

với tất cả mọi người, từ người dân bình thường  đến các nhà quản lý (CEO) doanh 

nghiệp, “tư lệnh” các ngành cho tới người “nhạc trưởng” được giao trọng trách quản lý 

cả một đất nước…để khơi giậy tiềm năng vốn có trong dòng máu Việt mình, vươn tới 

những thay đổi lớn mà trước tiên và quyết định hơn cả là thay đổi tư duy từ gốc rễ trong 

từng con người, sao cho sớm lấy lại được “tinh thần khởi nghiệp” để tiến nhanh hơn, 

sớm thu hẹp   khoảng cách với các nước xung quanh, để có những thay đổi cơ bản, ngay 
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cả về thể chế, vì nếu không thì khó có thể sánh với cùng năm châu, bốn biển như cụ Hồ 

hằng mong ước./.  

 

Nhiều quan chức nhanh chóng cực giàu 

nhờ ‘lỗ hổng’ 
Một khi cơ chế giám sát, kiểm tra có vấn đề hoặc phẩm chất đạo đức suy 

thoái thì khó tránh khỏi xu hướng các đảng viên có chức quyền sẽ lạm dụng vị trí công tác 

để biến của công thành của riêng một cách trót lọt. 

 

LTS: Tuần Việt Nam xin giới thiệu tiếp kì 2 bài viết góp ý văn kiện ĐH Đảng XII của TS 

Phạm Gia Minh. 

Đã nhiều lần chúng ta chứng kiến những mô hình quản lý tiên tiến rất thành công ở nước 

ngoài nhưng lại thất bại khi áp dụng ở Việt Nam. Câu giải thích tréo ngoe thường gặp là “Nước 

mình nó thế!”. 

Không chấp nhận sự khác biệt 
Nhìn từ góc độ của thể chế (hiện và ẩn) thì xã hội Việt Nam hội tụ cả những đặc tính của 

thể chế dung hợp (inclusive– dung nạp, chấp nhận sự khác biệt) và bất dung hợp (extractive– 

không chấp nhận sự khác biệt trong khi một số nhóm người được ưu ái hưởng các đặc quyền đặc 

lợi trong sử dụng các nguồn lực và cơ hội thăng tiến một cách bất bình đẳng nếu so sánh với các 

nhóm cộng đồng dân cư khác). 

Đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần hiện nay với các quy định pháp luật cụ thể 

là một phần của thể chế hiện mang tính dung hợp. 

Chính sách đoàn kết Lương – Giáo và hòa giải, hòa hợp giữa người Việt ở trong và ngoài 

nước với chính kiến khác nhau cũng mang hình dáng của một thể chế hiện có tính dung hợp. 

Truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, thái độ hòa hiếu giữa các cộng 

đồng dân cư  thờ phụng những tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau để cùng chung sống hòa thuận làm 

ăn,  đoàn kết chống ngoại xâm với tinh thần Diên Hồng hình thành bao đời nay của các dân tộc 

sinh sống trên mảnh đất Việt Nam là minh chứng sinh động của thể chế ẩn mang tính dung hợp có 

bề dày lịch sử - văn hóa. 

Bên cạnh đó trong xã hội Việt Nam cũng còn có nhiều biểu hiện đậm nét của thể chế 

mang tính bất dung hợp. 

 

Thu hẹp dần phạm vi chi phối can thiệp hành chính vào doanh nghiệp phải 

là một trọng tâm của cải cách thể chế. Ảnh: CPV.org.vn 

 

Ví dụ như chính sách ưu ái doanh nghiệp nhà nước trong việc cấp vốn, sử dụng đất, tiếp 

cận thị trường…bất chấp khối doanh nghiệp này đạt hiệu quả sử dụng vốn thấp, tạo ra ít việc làm. 

Trong khi đó khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh mặc dù tạo ra 45% GDP lại đang hàng ngày 

phải vật lộn với  muôn vàn khó khăn để vay được vốn ngân hàng,  kiếm mặt bằng sản xuất và đối 

phó với cả rừng thủ tục thuế và hành chính khác. 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/09/30/13/20150930131213-dn.jpg
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Theo báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý và sử dụng đất 

đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014 thì tổng số diện tích khối doanh 

nghiệp nhà nước nay đang quản lý xấp xỉ 7,5 triệu ha tương đương 23,2% diện tích tự nhiên cả 

nước nhưng tính chung mỗi ha mang lại thu nhập hàng năm chỉ xấp xỉ 10kg gạo!  (Tuổi trẻ ngày 

22/9/2015) 

Trong khi đó, nếu giao đất cho người dân với danh nghĩa là chủ sở hữu đất đai thực sự thì 

hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi sinh sẽ cao gấp bao nhiêu lần và tình trạng tham nhũng ở các cơ 

quan quản lý đất đai sẽ giảm được bao nhiêu?  

Cái gốc của vấn nạn này nằm ở khiếm khuyết mang tính thể chế (và là thể chế hiện tức là 

các quy định pháp luật). 

Lạm dụng chức quyền biến công thành tư 
Những cải cách theo hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN mà nét đặc 

trưng là kết hợp giữa nhiều hình thức sở hữu tư nhân, tập thể với sở hữu toàn dân là chủ đạo, sử 

dụng đòn bẩy thị trường dưới sự quản lý của nhà nước trong 30 năm qua đã gặt hái những thành 

công bước đầu. Tuy nhiên hiện nay nó cũng đã và đang đặt xã hội trước những thách thức to lớn 

mà nguyên nhân sâu xa vẫn là vấn đề sở hữu chưa được giải quyết thấu đáo. 

Phần lớn tư liệu sản xuất, cơ hội kinh doanh và đất đai hiện nay thuộc hình thức sở hữu 

toàn dân nhưng được đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Về thực chất, nhân dân đã ủy quyền cho 

các cơ quan nhà nước thực hiện quyền sở hữu của mình.  

Để quản lý khối tài sản toàn dân đó, trên thực tế nhà nước phải phân quyền cho các cấp 

địa phương, các Tổng công ty và Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp kinh doanh nhằm đạt các mục 

tiêu phát triển kinh tế-xã hội đồng thời đáp ứng những quy luật của nền kinh tế thị trường. Hiện 

nay 54% DNNN do các địa phương, 27% do các Bộ, ngành và 19% do các Tập đoàn, Tổng công 

ty nhà nước quản lý (Tạp chí Tuyên giáo số 4 ngày 22/9/2015). 

Một trong những nguyên tắc hàng đầu của qui trình phân quyền là người được giao quyền 

phải có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức đồng thời chịu sự giám sát khách quan, 

độc lập của một bên thứ ba và phải định kỳ báo cáo công khai, minh bạch trước công luận. Điều 

này trên thực tế đã bộc lộ những bất cập nghiêm trọng làm suy giảm hiệu quả của nền kinh tế, 

lòng tin của nhân dân và sự ổn định xã hội.  

Không phải ngẫu nhiên mà hơn 70% các vụ khiếu kiện trên cả nước trong thời gian qua 

đều liên quan tới đất đai. Nhiều quan chức địa phương đã trở nên cực giàu trong một thời gian 

ngắn cũng vì nhờ lỗ hổng hiện nay của Luật đất đai. 

Việc điều lệ đảng cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân không hạn chế quy mô đã 

góp phần giải phóng năng lực nội tại của nền kinh tế, mặt khác những người được nhân dân ủy 

quyền và nhà nước phân cấp giao quyền quản lý nguồn vật lực và đất đai của toàn dân hiện nay 

phần lớn đều là đảng viên.  

 

 

Không phải ngẫu nhiên mà hơn 70% các vụ khiếu kiện trên cả nước trong 

thời gian qua đều liên quan tới đất đai. Ảnh: Vietnamplus.vn 

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/09/30/13/20150930131428-ttxvn-2202-luat-dat-dai.jpg
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Một khi cơ chế giám sát, kiểm tra có vấn đề hoặc phẩm chất đạo đức suy thoái thì khó 

tránh khỏi xu hướng các đảng viên có chức quyền sẽ lạm dụng vị trí công tác để biến của công 

thành của riêng một cách trót lọt. Hậu quả nhãn tiền là nạn tham nhũng có cơ hội bùng phát, 

nhưng về lâu dài, xu hướng này sẽ tạo nên một nền kinh tế “gần giống thị trường” chủ yếu dựa 

trên quyền lực, quan hệ thân quen, phe nhóm lợi ích. 

Trong nền kinh tế kiểu này các chuẩn mực phân phối thu nhập sẽ bị bóp méo, những 

người giàu nhất sẽ không phải là những người làm việc có năng suất, hiệu quả, sáng tạo và chăm 

chỉ nhất mà là những ai có cơ may được tiếp cận với những trung tâm quyền lực. Rốt cuộc, trong 

xã hội hành vi đưa và nhận hối lộ để có các mối quan hệ “cánh hầu” sẽ phổ biến hơn các hoạt 

động sáng tạo và  ứng dụng khoa học- công nghệ nhằm phát triển năng lực sản xuất và kinh doanh 

thực thụ. Trước áp lực phải nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế để hội nhập và 

toàn cầu hóa thì tình trạng này quả là đáng lo ngại. 

 

Thu hẹp phạm vi can thiệp hành chính vào doanh nghiệp 
Đã có nhiều ý kiến cho rằng cơ chế giám sát hành chính hiện tại được kế thừa từ thời kinh 

tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sau 30 năm Đổi mới vẫn chưa kịp thích ứng với 

những biến chuyển nhanh chóng của kinh tế thị trường và kỷ nguyên thông tin kỹ thuật số nên đã 

trở nên kém hiệu quả và máy móc, xơ cứng. 

Mặt khác việc không tách rời chính quyền với việc quản lý các doanh nghiệp đã không 

cho chính quyền đóng vai trò khách quan để đạt được các mục tiêu quản trị độc lập của mình. Đây 

chính là một “ di sản lịch sử - văn hóa“ của thể chế ẩn bắt nguồn từ  thực trạng nhà nước trong các 

xã hội truyền thống có thu nhập thấp thường có vai trò chi phối, đặc biệt đối với các xã hội chịu 

ảnh hưởng sâu sắc của Khổng giáo.  

Do đó  xây dựng một nhà nước kiến tạo phát triển, thu hẹp dần phạm vi chi phối can thiệp 

hành chính vào doanh nghiệp phải là một trọng tâm của cải cách thể chế. 

Để khắc phục những nhược điểm nêu trên, không thể không nghiêm túc cải cách cơ chế ủy 

quyền và phân quyền quản lý sở hữu toàn dân. Chúng ta cần áp dụng có chọn lọc và sáng tạo các 

chuẩn mực quản trị doanh nghiệp mà thế giới đã gặt hái thành công, tiến hành cổ phần hóa các 

doanh nghiệp nhà nước một cách minh bạch bằng cách công khai thông tin trên sàn giao dịch 

chứng khoán và sớm thông qua những quy định pháp luật về  lập hội, luật tiếp cận thông tin, luật 

biểu tình và luật trưng cầu dân ý nhằm tạo điều kiện cho người dân thực sự được tham gia giám 

sát và phản biện  hoạt động của các cấp chính quyền và doanh nghiệp nhà nước.  

Cùng với đó không thể không dựa vào một nền báo chí trung thực, phản ánh đúng, đủ, kịp 

thời sự thật và mang tính cạnh tranh lành mạnh để góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch 

trong mọi hoạt động xã hội. Đây cũng là  một đặc tính quan trọng của thể chế dung hợp. 

Rõ ràng đang có một sự không đồng bộ giữa cải cách thể chế kinh tế và thể chế chính trị 

khiến “các lỗ hổng thể chế” đã hình thành và ngày càng làm trầm trọng thêm nạn tham nhũng, 

mua bán chức quyền, mất dân chủ, suy giảm lòng tin. 

Còn nhiều nét đặc thù mang dấu ấn văn hóa – lịch sử  trong thể chế ẩn  hiện nay như lối 

suy nghĩ và hành động tiểu nông: Hạn hẹp thiển cận, vùng miền, địa phương chủ nghĩa, cả nể, coi 

nặng tình hơn lý…kết hợp với những “lỗ hổng thể chế” khác đã và đang là lực cản mạnh mẽ và 

dẻo dai kìm hãm công cuộc đổi mới và cải cách thể chế. 

Phạm Gia Minh 
>> Đón xem Kỳ 3: Xây dựng bộ máy quản lí xã hội mang tính kiến tạo phát triển 

 

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/doimoi/
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Tòa án Việt Nam yếu vì bị chia quyền? 

 
* Ls. NGÔ NGỌC TRAI 
Hồi trong năm, Thông tấn xã Việt Nam đăng bài ‘Tòa án Hàn Quốc bác đề nghị ra lệnh 

bắt giữ cựu Phó Chủ tịch POSCO’, nội dung nói về lãnh đạo tập đoàn sản xuất thép bị cáo buộc 

tham nhũng và lập quỹ đen. 

Ngoài việc đưa tin có tính thời sự, bài báo cung cấp một thông tin pháp lý đáng chú ý, đó 

là ở Hàn Quốc tòa án có quyền bác đề nghị bắt giữ của cơ quan công tố. 

Theo bài báo thì tòa án bác bỏ việc bắt là Tòa án quận trung tâm Seoul, quyết định được 

đưa ra với lý do việc bắt giữ để phục vụ điều tra là không cần thiết. 

Một tin khác cũng từ Hàn Quốc liên quan đến việc bắt giữ cựu Phó Chủ tịch hãng hàng 

không Korean Air, con gái của ông chủ tập đoàn hàng không Korean, bị cáo buộc vi phạm an toàn 

hàng không khi cô này mắng nhiếc một nữ tiếp viên trên máy bay. 

Theo bài ‘Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ cựu Phó Chủ tịch Korean Air’ trên báo điện tử Hà 

Nội mới thì lệnh bắt giữ cũng do tòa án ban hành. 

Đây là những sự kiện diễn ra trong đời sống thực, cho thấy tòa án Hàn Quốc nắm giữ đầy 

đủ thẩm quyền định đoạt việc bắt hay không bắt. Tìm hiểu thêm thì thấy đây là kết quả thực thi 

quy định từ Hiến pháp nước này. 

Liên quan đến việc bắt giữ Hiến pháp Hàn Quốc quy định: Trong trường hợp bắt, giam 

giữ, tịch thu tài sản hoặc khám xét thì cần phải có lệnh của thẩm phán thông qua các thủ tục luật 

định và trên cơ sở phải có yêu cầu của một công tố viên, trừ trường hợp một nghi phạm hình sự bị 

bắt quả tang. 

Theo quy định này thì không chỉ việc bắt mà cả việc khám xét hay tịch thu tài sản đều 

phải có quyết định của tòa án, ngoài ra không cơ quan nào khác có quyền. 

 

 

Con gái của Chủ tịch tập đoàn hàng không Korean Air, bà 

Heather Cho, 

 đã bị tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt sau vụ mắng tiếp viên 

 

Nhật Bản thì sao? 
Tương tự như Hàn Quốc, chỉ khác nhau về cách hành văn, Hiến pháp nước Nhật quy định: 

‘Không ai bị bắt bớ mà không có sự cho phép của tòa án trong đó chỉ rõ hành vi phạm tội trừ 

trường hợp đương sự bị bắt quả tang’. 

Và ‘Nếu không có sự cho phép của toà án trình bày lí do, thông báo về chỗ khám xét, đồ 

vật bị tịch thu thì mọi thư từ, đồ vật, nhà ở đều được pháp luật bảo vệ. Mọi lệnh khám xét, tịch thu 

đều phải có sự cho phép của Thẩm phán’. 

http://2.bp.blogspot.com/-B3A_uJbSBBw/VgzhjDKFolI/AAAAAAAAtvQ/lt7XJo7zup8/s1600/2A+Cimexcot.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-jzuU9IbHkIQ/VgzjJHzSTaI/AAAAAAAAtvs/9DHW8ZufNow/s1600/11a2b.jpg
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Hiến pháp Nhật Bản giống với Hàn Quốc đều quy định tập trung trong tay tòa án thẩm 

quyền quyết định các việc bắt giữ, khám xét hay thu giữ đồ vật. Cần lưu ý, đây đều là những hoạt 

động điều tra quan trọng có nguy cơ xâm hại tới quyền công dân. 

Trong khi đó ở Việt Nam lại quy định khác. 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của 

Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội 

quả tang. 

Quy định như vậy cho phép ngoài tòa án thì cơ quan điều tra hay viện kiểm sát đều có 

quyền bắt giữ (trường hợp cơ quan điều tra bắt sau đó phải có phê chuẩn của viện kiểm sát). 

Cũng theo quy định này tòa án không có quyền can thiệp hay ngăn cản quyết định của hai 

cơ quan kia. 

Về việc khám xét hay thu giữ đồ vật, Bộ luật tố tụng hình sự quy định cả ba cơ quan đều 

có quyền quyết định và tòa án cũng không có quyền can thiệp hay bác bỏ. 

Như thế có thể thấy tòa án ở Việt Nam hoàn toàn kém quyền so với tòa án Hàn Quốc hoặc 

Nhật Bản. Ở hai nước kia thiết chế tòa án nắm thẩm quyền lớn chi phối và trở thành trung tâm của 

các hoạt động tư pháp. 

 

"Tòa án [Việt Nam] không có quyền can thiệp 

 hay ngăn cản quyết định của cơ quan điều tra hay viện kiểm sát" 

Bảo vệ quyền con người 
Ở Nhật Bản và Hàn Quốc tòa án được tập trung nhiều quyền, còn ở Việt Nam tòa án lại bị 

chia quyền với cơ quan khác, vậy cách quy định nào hợp lý và bảo vệ quyền con người tốt hơn? 

Chúng ra hiểu rằng việc bắt giữ, khám xét hay thu giữ đồ vật đều là những hoạt động xâm 

hại tới quyền con người, trong khi quyền con người lại chính là mục đích quan trọng được bảo vệ 

bởi các định chế tư pháp. 

Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 

quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư và bí mật cá nhân, quyền bất khả xâm phạm về chỗ 

ở. 

Quy định là vậy nhưng trong quá trình điều tra xử lý tội phạm lại phát sinh nhu cầu đòi hỏi 

buộc phải hạn chế một số quyền công dân của một đối tượng nhất định nhằm đảm bảo ngăn ngừa 

nguy hại. 

Ở các nước với tinh thần đề cao quyền con người, họ đòi hỏi việc hạn chế quyền công dân 

phải thật sự vì những lý do xác đáng. Họ nhận định rằng chỉ có tòa án được thiết lập và định nghĩa 

gắn liền với thuộc tính vô tư khách quan mới đủ tư cách để phán xét điều gì là xác đáng hay cần 

thiết. 

Các cơ quan khác như điều tra hay công tố thì chức năng, trách nhiệm của họ là phát hiện 

xử lý tội phạm nên những yếu tố vô tư công tâm không đủ đầy như tòa án. 

Từ nhận thức như vậy cho nên người ta mới dành cho tòa án quyền quyết định những việc 

như bắt giữ, khám xét hay thu giữ đồ vật, bằng cách đó nhằm đảm bảo môi trường pháp lý an toàn 

nhất cho các quyền con người. 

http://4.bp.blogspot.com/-B2R67WYAIj4/Vgzh4Ft9-YI/AAAAAAAAtvY/3JxONf3pOPg/s1600/11a2.jpg
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Trong khi đó ở Việt Nam luật quy định nhiều cơ quan đều được ra lệnh, bản chất là mở 

rộng phạm vi chủ thể có khả năng tước bỏ quyền con người, điều này thể hiện nhận thức coi trọng 

việc trấn áp xử lý tội phạm mà xem nhẹ quyền con người. 

Tiếp thu những nguyên lý 
Từ lâu nay tòa án yếu kém không đáp ứng được kỳ vọng của người dân, thẩm quyền của 

tòa án không đủ mạnh để có thể bảo trợ các quyền con người. 

Trước thực trạng như vậy nhiều người đã nhận ra nhu cầu phải cải cách, song hễ đưa ra 

một đề xuất nào mới thì hay gặp ý kiến bác bỏ với lý do rằng mô hình hệ thống tư pháp ở ta khác 

với các nước nên không quy định thế. 

Nhiều người do thiếu chiều sâu nhận thức nên hay lấy lý do có sự khác biệt về mô hình hệ 

thống nên khước từ tiếp nhận đổi mới, tạo chướng ngại cho cải cách. 

Nếu cầu thị tiến bộ và thực tâm khát vọng xây dựng một nền tư pháp vận hành đảm bảo 

công lý thì thay vì bác bỏ mô hình này nọ hãy học hỏi từ các nước những nguyên lý nền tảng. 

Những nguyên lý nào đã giúp các nước xây dựng lên các thiết chế với những mối tương 

quan quyền hạn trách nhiệm như vậy? 

Chúng ta có giống họ ở những nguyên lý mong muốn đó không, nếu có thì để đạt hiệu quả 

chúng ta cũng phải học họ cách thức thiết lập quy trình thủ tục. 

Vì khi con người giống nhau ở những mong muốn, như ngăn ngừa việc làm sai hay khích 

lệ điều làm đúng, thì cách thức tác động điều chỉnh cũng phải như nhau.Để rõ hơn hãy lấy ví dụ 

về quyền im lặng. 

Xuất phát từ nguyên lý rằng tính mạng, sức khỏe, danh dự con người được bảo đảm (cái 

này ta và họ giống nhau), cho nên trong tố tụng hình sự phải nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, 

nhục hình.Sau khi nghiên cứu kỹ người ta thấy rằng để đảm bảo mọi lời khai là tự nguyện, thì 

cách tốt nhất là cho bị can được quyền giữ im lặng. Một khi bị can đã được quyền im lặng thì có 

thể yên tâm nếu khai báo đó sẽ là sự tự nguyện. Để đảm bảo thêm cho điều này các nước quy định 

việc lấy lời khai phải có sự tham gia của luật sư, hoặc quá trình lấy lời khai phải được ghi âm ghi 

hình lại. 

Đó là ví dụ cho thấy từ những nguyên lý nền tảng đã giúp định hình xây dựng lên các thiết 

chế hòng đạt được hiệu quả mục đích. 

 

Yếu do bị chia quyền 
Nếu coi tòa án là thiết chế bảo trợ cho các quyền con người thì khi xây dựng phải đảm bảo 

sao cho có đủ thẩm quyền khả năng để làm việc đó. 

Thực tế lâu nay tòa án yếu quyền do bị chia quyền nên không là công cụ thiết chế đủ mạnh 

để bảo trợ cho quyền con người, không bênh vực bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho công 

dân. 

Điều này biểu hiện thấy ngay trong thực tế đời sống. 

Trong tranh chấp dân sự người dân chỉ nghĩ đến tòa án như là giải pháp lựa chọn cuối 

cùng, đã có thống kê xã hội học cho thấy nhiều người tìm nhờ xã hội đen đòi nợ thuê có hiệu quả 

hơn con đường tòa án. 

Trong tố tụng hình sự bị can e ngại quyền hạn của cơ quan điều tra chứ không sợ phán 

quyết của tòa, vì họ biết rằng những gì diễn ra trong giai đoạn điều tra mới quan trọng thực chất 

và mang tính quyết định về hình phạt, chứ không phải ở việc làm của tòa án. 

Nhiều trường hợp người dân hay doanh nghiệp gánh chịu nỗi bất công từ những chủ thể 

lớn quyền hơn tòa án nên họ không có hy vọng gì ở tòa án. 

Thực trạng này cần phải thay đổi, nay cần thiết kế bố trí lại các quyền cho tòa án. 
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Cần học tập các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc, sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự, thiết 

lập tòa án thành thiết chế trung tâm có khả năng kiểm soát các hoạt động tư pháp, tập trung nắm 

giữ các quyền về bắt giữ, khám xét và thu giữ đồ vật, không để bị chia quyền với các chủ thể 

khác. 

Ls. NNT/(BBC) 

 

Bàn tán về phát ngôn của GĐ Sở Giao thông 
BBC. 30 tháng 9 2015 

 

 Ông Bùi Xuân Cường mới được bổ nhiệm giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP HCM tháng 8/2015 

Bình luận của tân giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh về tình trạng 

kẹt xe đang là đề tài bàn tán của cư dân mạng. 
Hôm 30/9, ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh 

được báo VietnamNet dẫn lời: “Ùn tắc trên 30 phút được tính dựa trên tiêu chí là xe không di 

chuyển trong thời gian đó. Do đó, có thể hiểu rằng các vụ việc kẹt xe kéo dài thời gian qua chỉ là 

ùn ứ, vì xe vẫn có thể di chuyển nhúc nhích được”. 

Phát ngôn này được ông Cường đưa ra trong cuộc họp báo định kỳ hôm 29/9. 

Hôm 30/9, website của Sở Giao thông cũng đưa tin về sự kiện này nhưng chỉ nêu: “Giám 

đốc Sở Giao thông cho biết để giải quyết ùn tắc, không chỉ Sở Giao thông - Vận tải và cảnh sát 

giao thông mà ủy ban nhân dân các quận huyện cũng cần vào cuộc để giải quyết các tình trạng lấn 

chiếm lòng lề đường như hiện nay”. 

Hôm 30/9, BBC đã liên hệ với Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh để xác minh 

nhưng người trực tổng đài báo ông Cường bận họp nên không phản hồi. 

Image copyrightistockImage captionNgười dân TP. HCM thường xuyên 

gánh chịu cảnh kẹt xe 

 

'Quan chức diễn hài' 

Phát ngôn của ông Cường bị cho là ‘hài hước’ vì ông là người có nhiều bằng cấp và có 

kinh nghiệm trong ngành. 

Khi đưa tin về việc ông Cường được đề bạt vào vị trí giám đốc Sở Giao thông cách đây 

một tháng, báo trong nước tường thuật ông là “kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành 

chính công, từng giữ chức vụ phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và trưởng ban Ban Quản lý 

Đường sắt đô thị TP”. 

VietnamNet cho biết thêm: “Tuy báo cáo 9 tháng đầu năm của Ban an toàn giao thông TP 

Hồ Chí Minh nêu không có vụ ùn tắc nào kéo dài trên 30 phút nhưng ở mục thống kê chi tiết các 

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/264858/tp-hcm-khong-co-un-tac-vi-xe-van-nhuc-nhich.html
http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/thongtintonghop/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemId=4400&PublishedDate=2015-09-30T14:50:00Z
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vụ ùn tắc giao thông lại có những vụ xảy ra hàng giờ liền. Chưa kể, một số vụ kẹt xe nghiêm 

trọng khác bị bỏ sót mà báo chí đã phản ánh”. 

Tháng 5/2015, báo này đã ghi nhận một vụ kẹt xe suốt 10 tiếng, 'không thể nhúc nhích' ở 

các tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái. 

Hôm 30/9, trên mạng xã hội, một nhà báo tại TP Hồ Chí Minh bình luận: “Phát ngôn của 

ông Cường cho thấy đang có xu hướng quan chức chuyển sang diễn hài”. 

Luật sư Lê Công Định cũng chia sẻ một status trên Facebook: “Trong lúc rảnh hơi, tôi 

chợt nghĩ bộ môn tiêu hóa của ngành y có thể mượn hẳn hai thuật ngữ ‘ùn tắc’ và ‘ùn ứ’ theo cách 

diễn giải của ông Cường để đưa vào giáo trình và sách chuyên ngành”. 

 

 

TẢN MẠN CHUYỆN PHONG 

GIÁO SƯ 

Gs Đặng Lương Mô 
 

Theo tôi, cho dù là ở đại học hay ở viện nghiên cứu, ở Việt Nam hay ở 

một nơi nào khác, thì giáo sư cũng vẫn chỉ là một “tư cách nghề nghiệp”, 

không hơn không kém. Ở các nước nói tiếng Anh, người ta cũng có “tư cách 

nghề nghiệp” Research Professor cho những người đạt chuẩn tư cách này, mà 

có thể không phải giảng dạy. Ở Pháp, người ta cũng có “tư cách nghề nghiệp” 

Professeur Chercheur cho những nhà nghiên cứu ở ngôi vị cao của viện 

nghiên cứu. Vấn đề là để đạt “tư cách nghề nghiệp” đó, người ta phải hội 

những tiêu chuẩn, tiêu chí gì, mà thôi. Riêng ở Nhật Bản, nơi tôi có chút hiểu 

biết và kinh nghiệm, thì chức danh “Giáo sư” (Tiếng Nhật viết bằng 2 chữ 

Hán là “giáo thụ”, một từ quen thuộc ngay với Việt Nam ta trong thời còn chế 

độ vua chúa.), một từ tương đương với từ Professor của tiếng Anh-Mỹ hoặc 

Professeur của tiếng Pháp, hoặc профессор trong tiếng Nga,…, thì chỉ dùng 

cho “tư cách nghề nghiệp” ở đại học mà thôi, chứ không dùng cho Viện 

Nghiên cứu,…. 

Ở Nhật Bản, nói đại học là nói cơ sở giáo dục đào tạo trên mức trung học 

phổ thông (cấp 3), nghĩa là gồm các trường đại học, trường cao đẳng, trường 

sau đại học (graduate school, école d’études supérieures,…),…, “Tư cách 

nghề nghiệp” Giáo Sư đều khác nhau tùy theo đó là nghề nghiệp ở cơ sở giáo 

dục nào. Ở đây, để cụ thể hóa, tôi chỉ xin nói về Đại Học và Trường Sau Đại 

Học, có lẽ là 2 cơ sở giáo dục phù hợp với nội dung đang thảo luận ở đây 

chăng. Đại Học đào tạo bậc tương đương với Cử nhân/Kỹ sư của Việt Nam, 

còn Trường Sau Đại Học thì đào tạo Thạc Sĩ và Tiến Sĩ. 

A. Theo luật Giáo dục Học đường của Nhật Bản, một đạo luật bao 

quát về hệ thống giáo dục học đường của Nhật Bản, ban hành ngày 31 tháng 3 

năm 1947, đã được tu chính nhiều lần, mà lần mới đây nhất đã được thực thi 

kể từ ngày 01/4/2007, thì có 5 chức danh hoặc ngôi vị sau đây cho nghề giáo 

viên ở đai học Nhật Bản: 
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1. Giáo Sư (Professor
3
) 

① Tiêu chí: Về mọi mặt: chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu và 

thực vụ, tất cả đều phải có hiểu biết, có năng lực và kinh nghiệm đặc biệt ưu 

việt. 

② Nhiệm vụ: Giảng dạy, Hướng dẫn nghiên cứu và Nghiên cứu. 

③ Điều kiện đối với đại học: Chức danh này bắt buộc phải có, 

không thể không có được. 

2. Chuẩn Giáo Sư (Associate Professor) 

① Tiêu chí: Về mọi mặt: chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu và 

thực vụ, tất cả đều phải có hiểu biết, có năng lực và kinh nghiệm ưu việt. 

② Nhiệm vụ: Giảng dạy, Hướng dẫn nghiên cứu và Nghiên cứu. 

③ Điều kiện đối với đại học: Phải có nhưng nếu không có cũng 

được. 

3. Trợ Giáo (Assistant Professor) 

① Tiêu chí: Về mọi mặt: chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu và 

thực vụ, tất cả đều phải có hiểu biết và có năng lực. 

② Nhiệm vụ: Giảng dạy, Hướng dẫn nghiên cứu và Nghiên cứu. 

③ Điều kiện đối với đại học: Phải có nhưng nếu không có cũng 

được. 

4. Trợ Giảng (Assistant) 

① Tiêu chí: Không có quy định về tiêu chí. 

② Nhiệm vụ: Trợ giúp công tác giảng dạy và nghiên cứu của tổ 

chức. 

③ Điều kiện đối với đại học: Phải có nhưng nếu không có cũng 

được. 

5. Giảng Sư (Lecturer) 

① Tiêu chí: Không có quy định về tiêu chí. 

② Nhiệm vụ: Dựa theo nội dung của Giáo Sư và Chuẩn Giáo Sư. 

③ Điều kiện đối với đại học: Có hay không tùy theo nhu cầu. 

Ngôi vị này thường là ngôi vị đệm, để chờ lên những ngôi vị Chuẩn 

Giáo Sư và Giáo Sư, nhưng khác với ngôi vị Trợ Giáo. Thông thường, đây là 

ngôi vị tạm cho những người, tuy đã có đủ trình độ chuyên môn và thành tích 

nghiên cứu, nhưng còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy và nghiệp vụ quản lý đại 

học,  

B. Những quy định trong luật Giáo dục Học đường thì tương đối 

vắn tắt như trên. Đối với cả ba cấp (Giáo Sư, Chuần Giáo Sư và Trợ Giáo), 

các tiêu chí chỉ khác nhau vài từ: Với cấp Giáo Sư thì đòi hỏi phải là “đặc 

biệt ưu việt”; với cấp Chuẩn Giáo Sư thì đòi hỏi đó là “ưu việt”; và với cấp 

Trợ Giáo thì không những không đòi hỏi “kinh nghiệm” mà đồng thời tính từ 

“ưu việt” cũng không áp dụng. Nhưng trong các Nghị định, Thông tư, v.v. của 

Bộ chủ quản, như Tiêu chuẩn Thiết lập Đại học, Tiêu chuẩn Thiết lập Trường 

Sau Đại học (Graduate School) (dưới đây sẽ gộp chung lại là Các Tiêu 

chuẩn), thì quy định về những chức danh này lại khá minh bạch và cụ thể.  

Về “chuyên môn” tức là “lĩnh vực chuyên môn” thì Các Tiêu chuẩn 

quy định khá rõ ràng như sau:  

                                                           
3
 Ở đây, tạm lấy chức danh tương đương của hệ thống đại học Mỹ để dịch sang tiếng Anh. 
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1. Phải có hiểu biết, có năng lực và có kinh nghiệm về giáo dục 

(đào tạo) trong lĩnh vực chuyên môn. 

2. Phải có hiểu biết, có năng lực và có kinh nghiệm về nghiên cứu 

trong lĩnh vực chuyên môn. 

3. Phải có hiểu biết, có năng lực và có kinh nghiệm về quản 

lý/điều hành trong lĩnh vực chuyên môn. 

Với bực Giáo Sư thì 3 điều kiện trên được diễn giải cụ thể hơn như sau: 

1. Phải có học vị Tiến sĩ (hoặc một học vị tương đương nếu được 

cấp tại một đại học nước ngoài) và có thành tích nghiên cứu. 

2. Có thành tích nghiên cứu sánh với trường hợp của điều khoản trước (Quy 

định này thông thường chỉ áp dụng cho các ngành khoa học nhân văn, mà ở Nhật Bản 

thường rất khó đạt học vị Tiến Sĩ). 

3. Có “học vị chuyên nghiệp
4
” (Có thể là những học vị chuyên nghiệp nhận 

được ở nước ngoài
5
) 

4. Giáo Sư và Chuẩn Giáo Sư phải đã có kinh nghiệm làm Giảng Sư (Ở nước 

ngoài thì phải có kinh nghiệm làm một chức giảng viên tương đương) 

5. Về nghệ thuật, thể dục thể thao thì phải là người có kỹ năng đặc biệt và ưu 

việt. 

6. Ở lĩnh vực chuyên môn, phải có hiểu biết và kinh nghiệm đặc biệt ưu việt. 

C. Trong những qui định về Trường Sau Đại học (Graduate School) thì chuẩn 

mực cho các chức danh Giáo Sư, Chuẩn Giáo Sư được định nghĩa càng chi tiết hơn như 

sau. 

Phải là bậc Giáo Sư “Hợp cách trong vòng tròn (Maru-Go),” cụ thể là được 

đóng dấu chữ HỢP có vòng tròn bao quanh
6
 mới có thể giảng dạy (lên lớp) và hướng 

dẫn nghiên cứu luận văn Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ. Nếu là bậc Giáo Sư chỉ được đóng dấu 

chữ HỢP không có vòng tròn bao quanh, thì chỉ được lên lớp và “hỗ trợ” hướng dẫn 

nghiên cứu. Nói cách khác, những bậc giáo sư tuy là hợp cách nhưng chỉ ở mức chữ 

HỢP không có vòng tròn, thì cũng không được đứng tên làm giáo sư hướng dẫn luận 

văn, từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ. Về điểm này, điều kiện có thể hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và 

Tiến sĩ ở Nhật Bản có khác với ở Việt Nam ta. 

Các Giáo Sư Maru-Go lại còn chia thành M-Maru-Go và D-Maru-Go. M-Maru-

Go có tư cách lên lớp và đơn độc đứng hướng dẫn luận văn Thạc sĩ, nhưng chỉ được 

đứng phụ nếu là hướng dẫn luận văn Tiến sĩ. D-Maru-Go mới được phép vừa lên lớp 

vừa hướng dẫn luận văn Tiến sĩ. Tiêu chí để đạt bậc M-Maru-Go là phải có ít nhất 30 bài 

                                                           
4
 Ở Nhật Bản, các trường chuyên nghiệp có thể cấp các học vị: Học sĩ Chuyên nghiệp (Học sĩ=Cử nhân/Kỹ sư trong 

học chế VN, Professional Bachelor), Thạc sĩ Chuyên nghiệp (Professional Master) và Tiến sĩ Chuyên nghiệp 

(Professional Doctor). Đây là học trình cố hữu của các trường chuyên nghiệp, chứ không phải là chương trình liên 

thông với một đại học phổ thông. 
5
 Như ở Mỹ: JD (Juriprudence Doctor, Tiến sĩ Luật học), MBA (Master of Business Administration, Thạc sĩ Quản trị 

Kinh doanh), DBA (Doctor of Business Administration, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh), MD (Medical Doctor, Bác sỉ 

khoa Y), Pharm.D (Pharmaceutical Doctor, Bác sỉ khoa Dược), DDS (Doctor of Dental Science/Surgery, Bác sĩ khoa 

Nha), M.Ed. (Master of Education, Thạc sĩ Giáo dục), D.Ed (Doctor of Education, Tiến sĩ Giáo dục), M.Div. (Master 

of Divinity, Thạc sĩ Thần học), D.Div. (Doctor of Divinity, Tiến sĩ Thần học), Th.D. (Doctor of Theology, Tiến sĩ 

Thần học). 

6
  



90 
 

phát biểu trên các tạp chí chuyên môn có ISI. Và tiêu chí cho D-Maru-Go là ít nhất 40 

bài như vậy. Nói cách khác ở Nhật Bản, muốn lên bục giảng ở bậc sau đại học và hướng 

dẫn nghiên cứu thì khá gay go. 

D. Tôi sẽ không mất thêm thời gian tìm hiểu về tất cả các nước công nghiệp 

tiến bộ, mà sẽ chỉ tóm tắt vài trường hợp tiêu biểu dưới đây. 

1. Với Mỹ, lộ trình tiến lên hàng Giáo Sư bắt đầu từ khi đạt học vị Tiến sĩ, và 

trong nhiẻu trường hợp, nhất là với những ngành khoa học tư nhiên và khoa học công 

nghệ, thì sau khi đã trải nghiệm thêm chương trình Hậu Tiến sĩ (Post-Doc.), là vị trí 

Assistant Professor (Trợ Giáo của Nhật Bản). Ở vị trí này trong vòng 7 năm, nếu không 

vào được “quỹ đạo ngôi vị thường xuyên (tenure track),” nghĩa là đạt một ngôi vị được 

duy trì suốt đời, thì sẽ bị sa thải. 

Associate Professor (Chuẩn Giáo Sư) là ngôi vị trung gian nhưng thường xuyên 

(tenured position),. 

Ngôi vị Professor (Giáo Sư), cũng gọi là Full Professor, là cao nhất trong các 

ngôi vị thường xuyên. Trong hàng Professor, còn có những thêm những tính từ trang sức 

như Distinguished (Đặc nhiệm), Endowed (Hiến tặng), v.v.. Những tính từ trang sức này 

không bổ sung quyền hạn mà thực chất chỉ bổ sung thu nhập cho ngôi vị giáo sư được 

trang sức. Những ngôi vị có trang sức này thường là do những nhà Mạnh Thường Quân 

“hiến tặng (endow)” tiền chi trả cho giáo sư ở ngôi vị này, hoặc là vì tầm quan trọng của 

lĩnh vực phụ trách (distinguished). 

2. Ở Anh quốc, thì ngôi vị Giáo Sư (Professor) cũng là ngôi vị thường xuyên 

cao nhất. Ngôi vị Chuẩn Giáo Sư (Associate Professor trong hệ thống Mỹ) chia làm 2 

thứ bậc: Reader và Senior Lecturer. Còn ngôi vị Trợ Giáo (Assistant Professor trong hệ 

thống Mỹ) thì ở Anh gọi là Lecturer (Khác với ngôi vị Giảng Sư ở hệ thống Nhật Bản.). 

3. Ở Pháp, 2 ngôi vị thường xuyên cho hàng giáo sư là Professeur (Giáo Sư) 

và Maitre de Conférences (Chuẩn Giáo Sư và Trợ Giáo). 

4. Ngoài ra, ở các nước Âu-Mỹ, còn có một chức danh Giáo Sư rất dễ gây 

hiểu lầm: Đó là chức danh Adjunct Professor, Adjunct Associate Professor, v.v. Ở Pháp 

thì từ tương đương cho từ Adjunct là Associé. Đây là ngôi vị không thuộc biên chế 

(payroll?) của đại học, mà là do đại học phong cho người ngoài đại học có trình độ và 

năng lực tương đương. Những ngôi vị Adjunct này không được tham gia vào việc quản 

lý của đại học, mà chỉ có thể gánh vác một phần nhiệm vụ như kể trên, chủ yếu là hợp 

tác trong đào tạo và nghiên cứu, nếu được đại học ủy thác. 

(Hết) 
 

 

 

Viện giữ nguyên quan điểm, 

dân ngồi tù mọt gông! 
NGỌC QUANG 

24/09/15 08:18 
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 (GDVN) - Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung, công an, kiểm sát không làm gì, 

luôn nói giữ nguyên quan điểm, thế là xong. Chỉ có bị can là cứ phải ngồi tù, dù 

chưa có án... 

Viện trưởng Viện KSND tối cao “im lặng” trước vi phạm pháp luật của cấp 

dưới?Vụ chiếm đoạt 12,7 tỷ: Tài liệu giả mạo được CQĐT và VKS dùng để buộc 

tội? 
Nói đến kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật, cần chú trọng trước hết kiểm tra 

việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, bởi vì sự vi phạm của một số công 

dân nào đó với pháp luật có lẽ không tai hại bằng những sự lạm quyền của các cơ quan 

chính quyền, các cơ quan quản lý kinh tế, văn hóa và đặc biệt là của những người có 

trách nhiệm thi hành pháp luật. 

Nếu những người này làm sai pháp luật thì chẳng những vi phạm các quyền tự 

do dân chủ của nhân dân, mà còn làm trái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. 

Việc đó sẽ đánh vào nguồn gốc sức mạnh của chế độ ta là sự tín nhiệm và sự ủng 

hộ của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Và trên thực tế, niềm tin của dân đối với các cơ quan thực thi pháp luật bị suy 

giảm nhiều vì để xảy ra oan sai nghiêm trọng. Thế nhưng điều nguy hiểm là Nhà nước, 

nhân dân đều phải gánh chịu hậu quả khi oan sai đã rõ ràng, còn những người có trách 

nhiệm thực sự thì dường như chỉ "múa tay trong bị", nói cách khác là "vô cảm trước oan 

ức của người dân". 

Bởi thế mà mấy ngày nay, dư luận sôi lên sùng sục khi hay tin Viện Kiểm sát 

Nhân dân TP.Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi truy tố hình sự đối với 

người không phạm tội là bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết. 

Trong vụ việc này, bà Tuyết bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - làm giả 

chữ ký, con dấu của Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam để chuyển 

tiền bất hợp pháp. 

Thế nhưng, do cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết không có căn cứ nên 

Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhiều lần trả lại hồ sơ, yêu cầu Viện Kiểm sát nhân 

dân TP. Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra cùng cấp "làm rõ các căn cứ truy tố". 

Trong khi đó, các tài liệu bị coi là được làm giả thì đã được cả Công an TP. Hồ 

Chí Minh và Bộ Công an giám định độc lập, kết luận là không phải là tài liệu được ký, 

đóng dấu giả mà là tài liệu được ký trực tiếp, đóng dấu thật bởi ông Yee Lip Chee, Tổng 

giám đốc và Wong Kong Hee, Chủ tịch Công ty TNHH L&M Foundation Specialist 

Việt Nam. 

Như vậy, bà Tuyết không làm giả các giấy tờ theo như lệnh truy tố và cần được 

trả tự do ngay lập tức. Thế nhưng thay vì đình chỉ vụ án, trả tự do cho người bị hại thì 

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là bà Kiểm sát viên Hà Thị Bích 

Thu lại: "Giữ nguyên quan điểm truy tố theo cáo trạng" – một cách “tiếp sức” đẩy người 

dân vào vòng lao lý. 

Vậy thì vì lý do gì mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (trực tiếp là bà 

Kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu) lại suy diễn sai sự thật, nhằm đẩy người dân vào vòng 

lao lý? 

http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Vien-truong-Vien-KSND-toi-cao-im-lang-truoc-vi-pham-phap-luat-cua-cap-duoi-post161919.gd
http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Vien-truong-Vien-KSND-toi-cao-im-lang-truoc-vi-pham-phap-luat-cua-cap-duoi-post161919.gd
http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Vu-chiem-doat-127-ty-Tai-lieu-gia-mao-duoc-CQDT-va-VKS-dung-de-buoc-toi-post158841.gd
http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Vu-chiem-doat-127-ty-Tai-lieu-gia-mao-duoc-CQDT-va-VKS-dung-de-buoc-toi-post158841.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/De-nghi-khoi-to-mot-nguoi-Malaysia-trong-vu-an-lua-dao-hon-12-ty-dong-post158808.gd
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Phải chăng vì bà Tuyết đã bị tạm giam hơn 600 ngày, nay Viện Kiểm sát TP. Hồ 

Chí Minh đang cố “buộc tội” bằng được nhằm rũ bỏ trách nhiệm, tránh phải đối diện với 

một vụ oan sai? 

Chưa kể, vụ án chỉ đơn thuần kinh tế, bị can lại là nữ nhưng gia đình nhiều lần 

làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại nhưng các cơ quan liên quan làm ngơ, thậm chí không trả 

lời. 

 

Kiểm sát viên Hà Thị 

Bích Thu đã có nhiều dấn hiệu 

vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng. Ảnh HH 

Năm 1967, trong Hội nghị cán bộ toàn ngành kiểm sát, phát biểu về một số vấn 

đề về chuyên chính vô sản và pháp chế xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói: 

“Một người bị tội oan, chẳng những người ấy đau khổ, mà gia đình, con cái họ càng đau 

khổ hơn. Làm điều oan cho một người nào đó thì chúng ta không còn lẽ sống nữa, bởi vì 

chúng ta là những người cộng sản. 

Cán bộ ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát phải thấy hết trách nhiệm cao cả 

và nặng nề của mình, luôn luôn tôn trọng sự thật, phân rõ đúng sai, hết sức giữ thái độ 

khách quan, thận trọng, công minh, chính trực…”. 

Và để đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh trong nhân dân, ngành 

Kiểm sát cần kiểm tra các vụ bắt giam, và xét xử một cách sáng suốt, thận trọng, kiên 

quyết không xử oan. 

Nhìn ở khía cạnh đời sống xã hội, có lần Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương chia 

sẻ rằng “làm những điều sai trái thì rồi nó sẽ vận vào mình, sẽ phải chịu báo ứng, nếu 

anh không phải trả, thì con cháu anh phải trả”. 

Một khi đã hành xử phi nhân tính thì làm sao mong nhận những điều tốt đẹp? 

Bởi vậy mà người xưa đã có lời răn: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, là để 

nhắc nhở con người ta dù làm gì cũng không được gây tội ác, không thể đạp lên luân 

thường đạo lý. 

Kinh pháp cú của Nhà phật có nói đến “Luật Nhân Quả”. Nhân thế nào thì quả 

thế ấy. Trong giới hữu hình, vật chất hay trong giới vô hình, tinh thần đều như vậy.  

Nếu muốn có quả cam thì ta phải ươm hạt giống cam; nếu muốn có hạt đậu thì ta 

phải gieo giống đậu. Gieo việc làm tốt tất sau này sẽ thu được kết quả tốt. Gieo việc làm 

xấu sẽ thu được kết quả xấu. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Oan sai bắt đầu từ 

đánh giá nghi có tội, điều tra, tạm giam, truy tố, buộc tội và xét 

xử mà lại không làm nghiêm túc chứng minh theo trình tự của 

pháp luật, không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật 

thì mới oan sai". 

http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/ngocquang/2015_09_24/ha_thi_bich_thu_giaoducnetvn_1.JPG
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Đức Phật còn dạy rằng: “Nhưng riêng tội ác, bất lương/ Luôn là một vết nhơ trong cõi 

này”. Nó có nghĩa là trong số rất nhiều tội lỗi, thì hành vi gây tội ác sẽ phải trả cái giá báo ứng đắt 

nhất. Không chỉ bản thân họ, mà cả những người thân có khi cũng phải hứng chịu sự trừng phạt từ 

tội ác mà họ đã gây ra. 

Đấy là một kết cục bi thảm cho những kẻ "gieo việc xấu". Muốn tránh được cái kết bi 

thảm ấy, chẳng có cách nào khác là đừng gây tội ác. 

Ở kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII vừa qua, ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng Viện 

Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã nói rằng ““Dẫu còn 1 vụ oan thì chúng tôi cũng đau như nhân dân” 

và “Thay mặt lãnh đạo ngành, tôi xin lỗi những người bị oan và gia đình người bị oan, chúng tôi 

sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hạn chế thấp nhất những vụ oan sai”. 

Dù nói trước Quốc hội như vậy, nhưng lạ là trước những hành vi vi phạm pháp luật của 

lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh và kiểm sát viên Hà Thị Bích Thu trong việc 

bắt, tạm giam và truy tố bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì cho tới 

lúc này người đứng đầu ngành kiểm sát chưa hề có động thái nào. 

Hơn 600 ngày bị tạm giam, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết và gia đình đã phải chịu đựng quá 

nhiều tủi khổ, cơ hàn, còn những ông quan của ngành kiểm sát bao giờ mới thấy “đau”? 

Ngọc Quang 

 

 

Xin rút tên ra khỏi văn đoàn độc lập 
Phùng Nguyễn♦ 25.09.2015 

 

Đọc được trên http://vanviet.info, trang mạng chính thức của Ban Vận động (BVĐ) Thành 

lập Văn đoàn Độc lập (VĐĐL) thông báo sau đây: 

Vừa qua, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam nhận được thư của Tạp chí Harper’s 

đề nghị các thành viên Ban Vận động trả lời lý do gia nhập tổ chức này. 

Cũng theo Văn Việt, Harper’s Magazine là tạp chí lâu đời nhất và có uy tín hàng đầu của 

Mỹ (xemhttps://en.wikipedia.org/wiki/Harper%27s_Magazine). 

Đây là một tin vui, đã có khá đông thành viên đương nhiệm của BVĐ đáp ứng đề nghị của 

tạp chí Harper’s, và phần trả lời của họ được phổ biến trên Văn Việt. Chúng ta chờ đọc câu trả lời 

của các thành viên còn lại trong những ngày sắp tới để có được một nhận thức trọn vẹn hơn về cái 

tập thể đa dạng và khá mới mẻ này. 

Có kẻ vào thì cũng có người ra. Trong quá khứ, kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 3 

năm 2014, danh sách thành viên BVĐ đã không ít lần phải cập nhật cũng vì chuyện người ra kẻ 

vào. Có trường hợp đặc biệt như của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả “Chuyện Kể Năm 2000,” 

người đã cỡi hạc về trời vì bệnh tật. Tuy vậy, BVĐ đã quyết định tiếp tục giữ tên ông trong danh 

sách thành viên. Những chỉ trích nếu có nhắm vào BVĐ về việc không lấy tên nhà văn Bùi Ngọc 

Tấn ra khỏi danh sách này sẽ khiến cho người hiểu biết không khỏi buồn cười. Nếu có điều gì 

không thể tranh cãi thì đó chính là việc nhà văn Bùi Ngọc Tấn không bao giờ muốn ra khỏi BVĐ, 

sống hay chết, cho đến khi tổ chức này hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về những trường hợp 

khác, người thì lý do này người lý do khác, mỗi người một vẻ nhưng không nhất thiết mười phân 

vẹn mười, và phản ứng của giới quan sát đối với hành động rút lui của họ cũng không giống nhau. 

Hầu hết những người xin rút tên ra khỏi VĐĐL đã có cơ hội trình bày lý do của mình một cách 

công khai. Thử điểm qua một vài trường hợp đáng chú ý. 

 

http://damau.org/archives/author/phungnguyen
https://en.wikipedia.org/wiki/Harper%27s_Magazine
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Đỗ Minh Tuấn 
Nhà đạo diễn tăm tiếng Đỗ Minh Tuấn xin rút khỏi VĐĐL vào tháng 8 năm 2014. Tôi e 

rằng hành động này không giúp gì nhiều cho ông trong việc quảng bá thanh danh của mình. Có 

hại là đằng khác! Đọc thư gửi BVĐ của ông, người viết có cảm giác như thể ông đang than thở 

rằng mình đã trao duyên lầm tướng cướp. Dưới đây là vài đoạn văn trích từ chính lá thư gửi BVĐ 

Văn đoàn Độc lập của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Những phần in đậm là do người viết nhấn mạnh 

để lưu ý bạn đọc, 

· Khi biết tin về việc thành lập Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập, tôi nghĩ đây là 

một hoạt động dân sự lành mạnh, có ích cho xã hội và hợp pháp trong bối cảnh nước ta đang 

ngày càng hội nhập vào thế giới nên đã gửi thư xin tham gia và đã được các anh chị chấp nhận. 

· Tuy nhiên, thật không ngờ, sau khi ghi tên vào danh sách Ban Vận động, tôi đã nhận 

được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ các tổ chức, cơ quan, gia đình và bè bạn như thể tôi đang 

tham gia vào một tổ chức phản động, đối lập thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Nhân Văn Giai 

Phẩm ngày xưa. 
· Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia tổ chức chính trị nào kể cả Đảng CSVN, nay 

gặp những đe doạ quyết liệt mang tính chất sống còn giành cho những người tham gia tổ 

chức chính trị đối kháng như vậy, tôi rất bất ngờ, hoang mang và lo lắng, không biết nên xử lý 

ra sao. 

· Không làm được gì cho Văn đoàn mà lại làm cho những người thân bạn bè và xã hội 

lo lắng, hồ nghi và xa lánh. Mặt khác, cũng đã có nhiều anh chị em tâm huyết và có vai trò 

tích cực hơn tôi đã xin rút têndo nhiều lý do khác nhau. 

Tôi thật sự không nghĩ rằng đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đọc kỹ bản tuyên bố của BVĐ. Ông 

“tưởng rằng” VĐĐL [sẽ] là một tổ chức hợp pháp do một số người có danh phận dựng nên, và 

ông “cho rằng” mình cũng nên nhảy vào cho nổi đình đám, hoặc ít nhất cho vui cửa vui nhà. Dè 

đâu, chuyện kiết thành hung, “tôi đang yên lành, chỉ vì dây với cái hội phản động của quý ông 

quý bà mà thành ra như thế này!” Nói chung, ông đạo diễn tạo cho người đọc cái cảm tưởng là 

ông thích ăn cỗ (dọn sẵn) nhưng không thích ngay cả lội nước vì sợ ướt chân. 

Không hiểu BVĐ VĐĐL “đọc” thư của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn ra làm sao, nhưng phản 

ứng của họ có hơi… cứng, vạch ra rằng Đỗ Minh Tuấn chỉ có tên trong danh sách những người 

hưởng ứng và đăng ký tham gia VĐĐL chứ không hề là thành viên của BVĐ. Nói tóm lại, ông Đỗ 

Minh Tuấn chưa là cái gì hết của cái văn đoàn còn chưa thực sự hiện hữu, và như vậy, thật là oan 

ức nếu ông phải chịu đựng “những đe doạ quyết liệt mang tính chất sống còn giành cho những 

người tham gia tổ chức chính trị đối kháng” như ông than thở. Việc ông quyết định cắt đứt liên hệ 

với VĐĐL là một lựa chọn có thể thông cảm được dựa trên đánh giá của ông về những đe dọa 

này. Cần nói thêm là vào thời điểm đạo diễn Đỗ Minh Tuấn xin rút, vấn đề có nên ra khỏi hội Nhà 

văn Việt Nam (HNVVN) chưa được công khai đặt ra bởi công luận, cho nên sẽ là bất công nếu 

đặt nghi vấn về chuyện ông đã không đả động gì đến các hội Nhà văn Việt Nam, hội Nhà văn Hà 

nội, hội Điện ảnh Việt Nam, toàn những hội nghệ thuật quốc doanh mang tính chính trị-nghề 

nghiệp mà ông là đang hội viên. 

Bài học rút ra ở đây là có khi sự lặng lẽ, âm thầm… lại là một phương án không tệ để giải 

quyết nhu cầu vào ra ra vào! 

 

Dạ Ngân 
Giống như trường hợp đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, người đã xin rút khỏi VĐĐL vì nỗi bất an 

khi phải đối diện với áp lực chính trị và xã hội, cuộc chia tay đẫm lệ của nữ sĩ Dạ Ngân với BVĐ 

cũng dựa trên cảm tính, và theo các dữ kiện do Dạ Ngân cung cấp, chính là vì tình yêu trời biển 

http://vanviet.info/thu-ban-doc/ve-viec-nha-tho-dao-dien-dien-anh-do-minh-tuan-xin-rut-khoi-van-doan-doc-lap/
http://lethieunhoncom.blogspot.com/2015/05/tam-su-cua-mot-nu-si-phai-rut-khoi-van.html
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của bậc làm cha làm mẹ. Tuy vậy, không có nhiều tương đồng giữa hai cuộc chia tay của Đỗ 

Minh Tuấn và Dạ Ngân. Trước hết, nữ sĩ Dạ Ngân chấp nhận ném bỏ tấm thẻ hội viên HNVVN 

mà bà có được từ năm 1987. Kế đến, thay vì chỉa mũi dùi vào VĐĐL, Dạ Ngân nhẩn nha kể lại 

mối quan hệ hơn một phần tư thế kỷ giữa bà và HNVVN như lột củ hành và phô bày quá trình suy 

thoái của giới lãnh đạo hội mà theo Dạ Ngân, chính là cái nguyên cớ đã cuối cùng đẩy bà đến với 

VĐĐL. 

Ở một góc độ khách quan, có thể thấy rằng tầm hoạt động của HNVVN, hoặc của bất cứ 

hội đoàn quốc doanh nào khác, không thể đi xa hơn độ dài của sợi dây cột chân nó vào chiếc cọc 

tuyên huấn của chế độ. Nếu hội không thể thỏa mãn nhu cầu chính đáng của hội viên thì không 

phải lúc nào cũng do lỗi của người lãnh đạo. Nếu nhà thơ Hữu Thỉnh hoặc bất cứ ai khác ở vị trí 

của ông thật sự muốn đáp ứng nguyện vọng có được tự do sáng tác và tự do ấn/phát hành tác 

phẩm của hội viên, liệu có bao nhiêu phần trăm cơ may cho điều này trở thành hiện thực? 

Nhưng câu hỏi đã không có cơ hội được đưa ra. Không ai trong chúng ta có đủ can đảm để 

làm khó nữ sĩ Dạ Ngân với một câu hỏi vô duyên như thế khi Dạ Ngân đang phải “mỗi ngày, nuốt 

nước mắt vào trong và cân nhắc, lựa chọn” và cuối cùng phải bỏ cuộc chơi vì “không người mẹ 

nào cầm lòng được khi con mình khóc…” 

Và như vậy đó, chúng ta ngậm ngùi dõi theo hình bóng yêu kiều của nữ sĩ Dạ Ngân, như 

cánh cô phàm, mất hút vào cuối chân mây trong lần chia tay rất đẳng cấp và đầm đìa nước mắt. 

Rồi ngay lập tức chúng ta quay lại, giận dữ trút hết mọi tội lỗi lên đầu ông chủ tịch HNVVN, và 

nhân tiện, lên cả hệ thống quyền lực đứng sau lưng cái hội quốc doanh này. 

Rồi ngay lập tức chúng ta lại ước gì có thêm nhiều Dạ Ngân! 

 

Đỗ Lai Thúy 
Nhà nghiên cứu văn học Đỗ Lai Thúy không dựa vào cảm tính để giải quyết mối quan hệ 

của mình với HNVVN và VĐĐL. Ông “lý luận” mình ra khỏi sự vướng víu lằng nhằng với hai 

cái hội đoàn này. Thất vọng và băn khoăn về những giới hạn của HNVVN trong hơn hai thập kỷ, 

Đỗ Lai Thúy tìm đến VĐĐL với cái hy vọng văn đoàn này sẽ là một “đối trọng” [chỉ riêng] về 

mặt học thuật và nghệ thuật của HNVVN. Tôi e rằng cái hy vọng đẹp đẽ của Đỗ Lai Thúy đã sớm 

biến thành ảo vọng bởi vì làm thế nào VĐĐL có thể là một đối trọng “cân xứng” khi nó bị tước đi 

phần chính trị vốn là một yếu tố không thể tách rời của HNVVN như Đỗ Lai Thúy đã nhận xét? 

Có lẽ vì sớm nhận ra việc tránh né chính trị trong một hoàn cảnh éo le như thế là điều bất khả, nhà 

nghiên cứu văn học Đỗ Lai Thúy đã sau cùng chọn “làm nghề một cách độc lập” bằng cách xin 

rút ra khỏi HNVVN và VĐĐL cùng một lúc vào thời điểm các quan chức của HNVVN bắt đầu 

dán nhãn “bất hợp pháp” lên cái tổ chức chưa thực sự ra đời VĐĐL. 

Cũng nên nhìn qua khái niệm “độc lập” trong bối cảnh chúng ta đang bàn luận. Bằng cách 

chối bỏ mọi quan hệ hội đoàn, liệu một nhà văn có đủ độc lập để theo đuổi sinh hoạt sáng tạo theo 

ý mình? Viết những gì mình muốn viết? Quảng bá tác phẩm của mình bằng bất cứ phương tiện 

nào do mình chọn lựa? Nói cách khác, liệu người ta có thể thật sự độc lập mà không cần đến tự 

do? Ngay cả Hồ Chí Minh cũng không thể chỉ dựa vào “Độc lập” một cách riêng rẽ mà phải kèm 

theo “Tự do” trong lời tuyên bố rất nổi tiếng của ông để cho nó trở thành có ý nghĩa. Bạn đọc thử 

đưa mình vào vị trí phải chọn lựa giữa “Không có gì quý hơn Độc lập” và “Không có gì quý hơn 

Tự do” xem sao. 

Tuy vậy, có thể Đỗ Lai Thúy chỉ muốn nói đến sự độc lập tương đối của cá nhân trong 

một xã hội còn rất nhiều giới hạn, và điều này hoàn toàn có thể thông cảm được. Chúng ta nên 

chúc ông nhiều may mắn trong môi trường sinh hoạt mới và hy vọng nơi đó sẽ không có cặp mắt 

cú vọ nào rình mò từ phía trên bàn viết của ông. 

http://vanviet.info/thu-ban-doc/thu-ngo-2/
http://vanviet.info/thu-ban-doc/thu-ngo-2/
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Vẫn còn một điều muốn nói. Suốt 23 năm làm hội viên của HNVVN, canh cánh nỗi băn 

khoăn về sự xung đột không thể hóa giải giữa nguyện vọng phục vụ nghệ thuật của mình và mục 

tiêu chính trị qua văn chương của hội, vậy mà cái quyết định chia tay với HNVVN đã chưa từng 

được Đỗ Lai Thúy đặt ra. Và không riêng gì Đỗ Lai Thúy, có không ít các hội viên khác cũng chỉ 

làm thinh ôm mối bất bình. Tại vì sao? Tại vì họ không có lựa chọn nào khác! Cái thể chế hiện 

hành, trong hơn nửa thế kỷ, không cho người cầm bút quyền được lựa chọn. Cho đến khi Ban Vận 

động Thành lập Văn đoàn Độc lập ra đời! 

Chỉ riêng việc này, sự lựa chọn có được sau bao nhiêu năm mong đợi, không phải là một 

điều đủ trân quý để người ta không nên quay lưng lại với nó hay sao? 

Phùng Nguyễn  

Tháng 9, 2015 

 

VN kiểm tra vụ giám đốc sở 'trẻ tuổi' 
BBC.1 tháng 10 2015 

So KHDT Quang NamImage captionÔng Lê Phước Hoài Bảo (ở giữa) là giám đốc sở trẻ nhất 

Việt Nam 

Bộ Nội vụ Việt Nam đã cử tổ công tác vào tỉnh Quảng Nam kiểm tra việc bổ nhiệm 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh. 

Dư luận tại Việt Nam đang bàn tán việc ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con trai Bí thư 

Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, làm giám đốc sở. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ Việt Nam ngày 1/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

Trần Anh Tuấn nói Bộ đã lập tổ công tác để kiểm tra. 

“Hiện chúng tôi đang kiểm tra, khi nhóm công tác quay trở về, chúng tôi sẽ có cuộc họp 

báo riêng để thông báo chi tiết vấn đền này và có kết luận ứng với các điều kiện, tiêu chuẩn có 

đảm bảo hay không.” 

Thứ trưởng nội vụ khẳng định: “Chúng tôi sẽ có đoàn kiểm tra xác minh làm rõ cụ thể và 

có họp báo thông báo chính thức cho báo chí.” 

Trước đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định không có chuyện “con 

ông cháu cha” trong việc bổ nhiệm con trai Bí thư Tỉnh ủy làm giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư. 

Ông Trần Xuân Thọ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, nói với báo Một Thế Giới 

rằng mọi việc đều đúng quy trình. 

“Cán bộ chủ chốt của sở KH-ĐT đã đề xuất anh Bảo làm giám đốc sở với sự nhất trí 

100%. Việc bỏ phiếu kín ở Đảng ủy sở là 100%. Đưa ra lãnh đạo sở bỏ phiếu kín cũng nhất trí 

100%.” 

“Rồi khi đưa ra tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thẩm định bằng cách bầu phiếu kín 

thì cũng nhất trí 100%. Khi đưa lên Thường trực Tỉnh ủy nhất trí, rồi đưa ra Thường vụ thì 15 

đồng chí bỏ phiếu kín nhất trí hết.” 

Khẳng định ông Bảo đủ tiêu chuẩn, ông Thọ nói thêm không có vấn đề “con ông cháu 

cha”. 

“Nếu như cá nhân và cấp trên có quyền lực đi nữa mà nếu như tác động không đúng bọn 

tôi cũng không nghe chứ đừng nói ở địa phương.” 
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Bộ Nội vụ Việt Nam từng ra quy định bổ nhiệm giám đốc sở phải là chuyên viên chính 

trong khi ông Bảo chưa phải là chuyên viên. 

Nhưng ông Thọ nói quy định này “không phù hợp với tình hình thực tiễn”. 

Và ông cho biết: “Như anh Bảo thì đơn giản, lên giám đốc sở rồi thì hàng năm có thi 

chuyên viên chính thì đi thi thôi. Một loạt anh giám đốc sở chưa có thì đi thi bình thường, hiện 

nay vẫn còn.” 

 

* 
 

BẮC HÀN TUYỂN CHỌN LẠI 2,000 GÁI TƠ 

PHỤC VỤ SEX CHO LÃNH TỤ VÀ QUAN CHỨC 

CAO CẤP. 

  

  

 

Lãnh tự độc tài trẻ Kim Jong-un và các gái tơ thuộc "Biệt Đội Mua Vui" phục vụ Sex 

(Pleasure Squad). 

  

 

Trên hình nầy ghi "Bắc Hàn ghi danh khoảng 2,000 phụ nữ là một phần của "Biệt Đội Mua 

Vui". Đây là  

những phụ nữ hấp dẫn lo việc mua vui và làm tình phục vụ cho giới chức cao cấp nhất.  

Một người đào tẩu nói rằng Kim Jong-il rất là tình cảm khi ông ta say, và có khi khóc nữa". 

  

  

 

Các thiếu nữ "Biệt Đội Mua Vui" trong số 2,000 cô được tuyển chọn phục vụ Sex 

cho 

Lãnh tụ và các giớichức cao cấp trong đảng Lao Động, Nhà nước, Quân đội Bắc Triều Tiên. 

http://4.bp.blogspot.com/-al2fM4MS88k/VSCtDn6AjdI/AAAAAAAAHkM/8ECs_-YLJDE/s1600/Un-girls.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VDybhYfp_Hw/VSCsM9wUFlI/AAAAAAAAHjg/tR7kR2MuSGo/s1600/noth+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-NNwYJv3DoQQ/VSCsLcfekMI/AAAAAAAAHkA/BOz0_cbJIOU/s1600/north+4.jpg
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VietPress USA (04-4-2015): Báo Telegraphnewspaper hôm 03-4-2015 vừa loan tin và 

hình ảnh kèm theo cho thấy nhà độc tài trẻ Kim Jong-un của bắc Triều Tiên đã vừa cho thành lập 

một "Biệt Đội Mua Vui" (Pleasure Squad) gồm các cô gái trẻ đẹp để "làm chuyện ấy" mua vui 

cho lãnh tụ theo truyền thống cũa gia đình từ thời ông nội là lãnh tụ độc tài Kim Il-sung lập ra 

nước Cộng hòa Nhân dân Bắc Triều Tiên đến nay. 

 Theo báo Telegraph thì "Biệt Đội lính lỗ" nầy được tuyển dụng và hoạt động giữ rất mật 

nhằm giải trí và phục vụ Sex cho Lãnh tụ và những nhân vật cao cấp của chế độ Bắc Triều Tiên. 

Những thiếu nữ trong "Biệt Đội Mua Vui" thời cựu lãnh tụ Kim Jong-il là cha của Kim Jong-

un đều bị cho nghỉ việc hầu hết sau khi ông chết vào năm 2011 và truyền lại chức cho con trai thứ 

là Kim Jong-un ngày nay.  

Những nữ nhân viên trong "Biệt Đội Mua Vui" nầy cũng giống như cung tần mỹ nữ ngày 

xưa trong các cấm thành thời Vua Chúa quân chủ chuyên chế ở các quốc gia. Theo tiết lộ của báo 

Nam Hàn Chosun Ilbo, sau khi ông Kim Jong-il chết, các nữ đội viên Biệt Đội Mua Vui nầy được 

cấp mỗi người khoảng US$4,000.00 và một số quà tặng gồm các loại máy móc dụng cụ nhà bếp 

và họ phải ký giấy cam kết không tiết lộ điều gì nếu muốn giữ an toàn tính mạng. 

 

 
 

"Biệt Đội Lính Lỗ" chiến đấu bằng cách mua vui và phục vụ Sex cho Lãnh Tụ và quan 

chức cao cấp được biết có tới 2,000 cô gái chưa chồng; trong thời gian thi hành nghĩa vụ 

không được lấy chồng hay quan hệ yêu đương với chàng trai nào cả. Nếu bất tuân có thể bị xử tử 

và người đàn ông nào dám "ăn đồ cúng của Lãnh Tụ" thì cũng sẽ tiêu đời! 

Sau 3 năm chính thức chịu tang khó của người cha là cố lãnh tụ Kim Jong-il chết từ ngày 

11-12-2011 tại Pyongyang, Bắc Triều Tiên; nay Báo Telegraph cho biết đương kim Lãnh tụ Kim 

Jong-un đang cho thành lập lại "Biệt Đội Mua Vui" (Pleasure Squad). Các tin khác cho hay những 

cô gái được tuyển đặc biệt từ lớp tuổi "Teens" 14 đến 19, 20 hoặc tối đa đến 24 tuổi, có phẩm 

hạnh tốt, có nhan sắc thật đẹp, chân dài, eo thon, vú bự và mông tròn nẫy nở, có trình độ từ trung 

học trở lên. Các cô được chính quyền địa phương tuyển lựa và tiến cử, phải ký các giây cam kết 

giữ mọi bí mật khi giúp vui hay làm Sex với Lãnh tụ hoặc với các viên chức Trung ương của 

chế độ. 

 

 

 

                Các thiếu nữ tuổi "Teens" mới được tuyển chọn 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/11510664/Kim-Jong-un-brings-back-pleasure-troupe-entertainers.html
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2015/04/01/2015040101440.html
http://4.bp.blogspot.com/-JTGmSLzYprE/VSCsLT6fKVI/AAAAAAAAHjM/Hc58qGxgmSs/s1600/north+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6u8so8xIvhQ/VSCsLQD6m6I/AAAAAAAAHjI/9CfWUBJ4QjU/s1600/north+3.jpg
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Hiện nay Kim Jong-un đang cho thanh lọc để loại trừ các cô gái trong "Biệt Đội Mua Vui" 

mới được tuyển dụng vào thời gian cuối của cố lãnh tụ Kim Jong-il. Những cô nào tỏ ra không 

trung thành, thiếu tôn kính, tiết lộ chuyện làm tình với cố lãnh tụ hay các viên chức cao cấp 

trong đảng Lao Động Bắc Triều Tiên thì sẽ bị thanh trừng và đương nhiên bị sa thải ngay. 

Giáo sư Toshimitsu Shigemura là nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Wased ở 

Tokyo cho Báo Telegraph biết rằng "Kể từ khi lên nắm quyền lực, ông Kim Jong-un không hề tin 

tưởng vào bất cứ ai cả và ông cho điều tra toàn thể từ viên chức cao cấp nhất cho đến nhân viên 

hạ tầng trong chế độ." 

 Giáo sư Toshimitsu Shigemura nói tiếp rằng "Những phụ nữ từng phục vụ ân ái với thân 

phụ của Kim Jong-un thường biết nhiều chuyện riêng tư bí mật nên giờ nầy họ được lệnh phải 

cam kết không được tiết lộ bất cứ điều gì trước khi họ được cho trở về đia phương". 

  

 
 

Trong khi đó, những người được giao trách nhiệm đi tuyển chọn có mọi quyền lực đi khắp 

nước để lùng sục tìm kiếm các cô thiếu nữ đẹp nhất, mới lớn và đưa ra khỏi gia đình để gia nhập 

vào các toán như Vũ công, Ca sĩ, nàng hầu, và thê thiếp để dành riêng cho Lãnh tụ tối cao hay để 

Lãnh tụ ban phát cho các viên chức cao cấp trong đảng Lao Động cầm quyền tại Bắc Triều Tiên 

"WPK" (Workers' Party of Korea), cho viên chức cao cấp của Chính phủ Bình Nhưỡng hay cho 

các cấp Tướng Lãnh trong Quân đội Bắc Triều Tiên. 

Các cô gái này được tuyển ở tuổi "Teens" mới lớn, được khám còn trinh, phải thật 

xinh đẹp, được chỉ thị rời khỏi gia đình cha mẹ đưa về trung ương tiến cung như thời Vua Chúa 

ngày xưa để được bố trí ở sẵn tại nhà các viên chức cao cấp hầu lo phục vụ Sex bất cứ lúc nào họ 

cần đến nhu cầu giải quyết sinh lý, xoa bóp hay làm chuyện gì họ muốn! 

Sau vụ hành quyết ông dượng Jang Song-thaek (chồng của cô ruột Kim Kyong-hui) là 

Tướng và là Ủy viên cao cấp nhất của Đảng Lao Động Bắc Triều Tiên bị Kim Jong-un giết vào 

năm 2013, nhiều báo cáo đặc biệt cho biết ông dượng nầy bị hành quyết bởi ông ta đã hỗn hào 

làm tình với những cô gái dành riêng cho Kim Jong-il khi cố lãnh tụ còn sống. 

  

Hãng Thông tấn chính thức của Bắc Triều tiên loan tin rằng 

một đầu bếp làm món ăn Sushi cho gia đình lãnh tụ Bắc Hàn đã nói rằng ông dượng Jang Song-

thaek đã có rất nhiều quan hệ với các cô gái trong "Biệt Đội Mua Vui" cho lãnh tụ và điều 

nầy đã đưa đến việc hành quyết ông ta vì Kim Jong-un rất ghết chuyện nầy. 

  

http://3.bp.blogspot.com/-ipkkmOdTiDA/VSCsMLd2zgI/AAAAAAAAHjU/brd0sdlt0Ts/s1600/north+6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-G0QavqeB2Gc/VSCsLn6QKnI/AAAAAAAAHjQ/_Q1MSfwbaMM/s1600/north+5.jpg
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Theo tin của báo Telegraph đăng tại Link trích dẫn sau đây cho biết người đầu bếp làm 

món Sushi cho gia đình cố lãnh tụ Kim Jong-il từ năm 1989 đến năm 2001 là ông Kenji 

Fujimoto đã tiết lộ rằng ông dượng Jang Song-thaek là chồng của bà Kim Kyong-hui, em gái cố 

lãnh tụ Kim Jong-il và được giao nhiều quyền hành, chịu trách nhiệm tuyển chọn các trinh nữ 15, 

16 tuổi để lãnh tụ Kim Jong-il làm tình sau mỗi lần ông uống rượu.  

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/10570858/North-Korea-

Kim-familys-former-sushi-chef-says-uncle-was-executed-over-pleasure-brigade.html ). 

  

 

Các cấp Tướng lãnh được ban cho quyền lực và Sex qua "Biệt Đội Mua Vui" nên sẽ trung 

thành tuyệt đối 

  

 

Dượng Jang Song-thaek bị bắt ngay tại phiên đại hội Đảng Lao Động Bắc 

Triều Tiên 

  

Sau khi cố lãnh tụ Kim Jong-il qua đời thì con trai thứ là Kim Jong-un lên ngôi và ông 

dượng Jang Song-thaek vẫn được tín nhiệm và tiếp tục săn tìm gái tơ cho tân lãnh tụ. Nhưng cái 

tật của ông ta ưa chơi hỗn thử trước "đồ cúng" nên ông ta đã bị Kim Jong-un cho bắt ngay tại 

phiên họp của trung ương Đảng Lao Động và đưa ra xử tử bằng cách lột trần ông dượng cùng với 

5 phụ tá của ông Jang Song-thaek rồi thả vào chuồng cho 120 con chó săn đã bị giam đói thi nhau 

xé xác trước sự chứng kiến của Kim Jong-un và 300 viên chức trong Đảng Lao Động, chính phủ, 

Quân đội và Công an mật vụ. Báo chí loan vụ hành quyết nầy đã đăng vào ngày 03-1-2014 và nói 

Kim Jong-un đã xem bầy chó săn ăn thịt ông dượng cho đến khi không còn miếng thịt nào sót lại 

(Link:  
 

http://www.independent.co.uk/news/world/kim-jonguns-executed-uncle-jang-song-thaek-

stripped-naked-fed-to-120-dogs-as-officials-watched-9037109.html ). 

  
Dượng Jang Song-thaek bị còng tay và sau đó bị lột hết áo quần thả vào chuồng cho 120 

con chó săn đã bị bỏ đói thay nhau xé xác trước sự chứng kiến của Kim Jong-un và 300 viên chức cao cấp 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/10570858/North-Korea-Kim-familys-former-sushi-chef-says-uncle-was-executed-over-pleasure-brigade.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/10570858/North-Korea-Kim-familys-former-sushi-chef-says-uncle-was-executed-over-pleasure-brigade.html
http://www.independent.co.uk/news/world/kim-jonguns-executed-uncle-jang-song-thaek-stripped-naked-fed-to-120-dogs-as-officials-watched-9037109.html
http://www.independent.co.uk/news/world/kim-jonguns-executed-uncle-jang-song-thaek-stripped-naked-fed-to-120-dogs-as-officials-watched-9037109.html
http://1.bp.blogspot.com/-BzwjIFjSqcA/VSCsMVzwjhI/AAAAAAAAHjc/hzli-rwqHzQ/s1600/north+cap+tuong.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dGGKwaVq2kY/VSC6BRzN1tI/AAAAAAAAHkg/VKrNhU1gwig/s1600/duong+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-4k9k86jFZFo/VSC6BU1zKeI/AAAAAAAAHkk/0J_-lwp2mHY/s1600/Duong+cua+Kim+Jong-un.jpg
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Biệt Đội Mua Vui dưới nhiều hình thức Ca sĩ, Vũ công, 

                   Nữ quân nhân, nàng hầu, thể thiếp sẵn sàng phục vụ Sex 

Người đầu bếp Kenji Fujimoto nấu món Sushi cho gia đình lãnh tụ Kim quả quyết ông 

dượng Jang Song-thaek bị giết thảm một phần vì cho rằng dành phần kiểm soát ngư trường đánh 

cá khiến có sự chạm súng giữa quân của một vị phụ tá của Jang Song-thaek và quân của tân lãnh 

tụ Kim Jong-un khiến Kim Jong-un xử tử viên phụ tá của dượng Jang Song-thaek bằng súng đại 

liên phòng không.. Tuy nhiên, vần đề bên sau là vì ông dượng Jang Song-thaek đã tuyển chọn các 

trinh nữ tuổi "teens" cho cố lãnh tụ Kim Jong-il và nay cho tân lãnh tụ Kim Jong-un nhưng đã 

chơi hỗn "ăn trước đồ cúng" nên bị hành quyết để cảnh cáo những thành phần khác trong chế độ 

Bình Nhưỡng. 

  

Hạnh Dương. Dịch và tổng hợp. 

www.vietpressusa.com  

HTTP://WWW.NEWSWEEK.COM/KIM-JONG-UN-ASSEMBLES-NEW-PLEASURE-  

SQUAD-YOUNG-WOMEN-319030 

 

 

 

"Tiên dược" chữa bách bệnh mà 

bạn chỉ tốn vài phút để làm 

 
Công thức tuyệt vời này dành cho việc điều trị bệnh, nó xuất hiện đã hơn 5.000 

năm ở một tu viện thuộc nước Tây Tạng. Loại thức uống này rất dễ chế biến nhưng lại 

có tác dụng vô cùng mạnh mẽ đối với bệnh tật. 

Thành phần trong loại thức uống này chỉ bao gồm có tỏi và rượu, tuy nhiên, 

trong tỏi có tính sát trùng và kháng vi rút mạnh mẽ. Đây chính là bí quyết làm nên công 

dụng tuyệt vời của loại thức uống này. 

 

http://www.vietpressusa.com/
http://www.newsweek.com/KIM-JONG-UN-ASSEMBLES-NEW-PLEASURE-%20%20SQUAD-YOUNG-WOMEN-319030
http://www.newsweek.com/KIM-JONG-UN-ASSEMBLES-NEW-PLEASURE-%20%20SQUAD-YOUNG-WOMEN-319030
http://3.bp.blogspot.com/-grlA0zNiCVE/VSCsMf0CiVI/AAAAAAAAHjY/IDN21R9dCos/s1600/north+7.jpg
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Công thức đơn giản chỉ dùng tỏi và rượu. 
Dưới đây là công thức của loại thức uống 5.000 năm tuổi chữa bách bệnh mà 

chúng tôi muốn gửi đến các bạn: 

Thành phần: 

 
350 gram tỏi dùng trong 12 ngày. 

– 350 gram tỏi 

– 200 ml 95% cồn hoặc rượu rum 

Lưu ý: nếu bạn sử dụng rượu, hãy chắc chắn rằng nó không chứa methanol hoặc 

benzalkonium chloride. 

Cách thực hiện: 
Tỏi bóc vỏ và cho vào máy xay để xay nhuyễn rồi trộn đều với rượu. Đổ hỗn hợp 

vào một lọ thủy tinh tiệt trùng và để ủ trong vòng 10 ngày. 

 
Ngâm hỗn hợp rượu và tỏi trong vòng 10 ngày. 

Sau 10 ngày, lọc lấy phần nước rồi đổ vào trong chai thủy tinh và bảo quản trong 

tủ lạnh. 

Hướng dẫn cách sử dụng: 
Lượng dung dịch rượu tỏi thu được trên sẽ đủ cho một người dùng trong 12 

ngày. Trước bữa ăn sáng, trưa và tối, bạn nên dùng một cốc nước lọc có nhỏ vài giọt 

dung dịch rượu tỏi để uống. Dùng đều đặn cho đến hết dung dịch là được. 

Tuy nhiên, bạn nên dùng 1 giọt đối với bữa sáng và tăng lên 2-3 giọt cho bữa 

trưa và tối. 

 
Nên dùng một cốc nước lọc chưa vài giọt rượu tỏi trước bữa ăn. 

Vậy lợi ích của công thức 5.000 năm này là gì? 
Thức uống tự nhiên này vô cùng công hiệu đối với việc điều trị các bệnh như: 

liệt dương, viêm xoang, cao huyết áp, viêm khớp, thấp khớp, xơ vữa động mạch, viêm 

phổi, viêm dạ dày và bệnh trĩ. 
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Hơn nữa, nó cũng là chất kích thích sự trao đổi chất trong cơ thể bạn, cải thiện 

thị lực và cũng vô cùng hiệu quả đối với việc giảm cân. 

Với những lợi ích tuyệt vời như vậy cho sức khỏe, đừng chần chừ, hãy ngâm một 

bình rượu tỏi tại nhà để làm thức uống chữa bách bệnh cho bạn và người thân. 

 

TU LIEU 

THAM KHAO 
 

Toàn văn bài phỏng vấn Chủ tịch Tập Cận Bình 

trước thềm chuyến thăm Mỹ 
Nhiều ý kiến cho rằng, chuyến thăm của ông Tập trên cương vị Chủ tịch nước tới Mỹ 

vừa nhằm trấn an Mỹ nhưng đồng thời cũng nhằm khẳng định vai trò của Trung Quốc: cần 

được tôn trọng và cần có thêm nhiều không gian quyền lực hơn. Đâu là những lý do cho 

nhận định như vậy? Bài trả lời bằng văn bản những câu hỏi do The Wall Street Journal gửi 

đến ông Tập dưới đây sẽ phần nào giải đáp nhận định đó. 
 

 
 

1. Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung Quốc đã tích cực trong việc thúc đẩy những dàn 

xếp kinh tế và an ninh mới. Đặc biệt, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) là một 

thành tựu đáng chú ý. Liệu có phải Trung Quốc đang tìm cách sắp xếp lại cơ cấu quản trị toàn 

cầu, tách khỏi Mỹ và hướng tới Trung Quốc? 
 

Tập Cận Bình: Hệ thống quản trị toàn cầu được thế giới xây dựng và chia sẻ, không phải 

độc quyền của một quốc gia duy nhất. Trung Quốc chắc chắn không có ý định làm như vậy. 

Trung Quốc đang tham gia việc xây dựng hệ thống quốc tế hiện nay và đã luôn thực hiện phần 

việc của mình để duy trì trật tự và hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm cốt lõi và các mục 

tiêu, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc làm nền tảng. 

Nhiều người có tầm nhìn xa trông rộng cho rằng khi bối cảnh toàn cầu tiến triển và những 

thách thức xuyên quốc gia và toàn cầu lớn mà nhân loại đang phải đối mặt tăng lên, cần phải điều 

chỉnh và cải cách hệ thống và cơ chế quản trị toàn cầu. Sự cải cách như vậy không phải là phá vỡ 

hệ thống hiện có và tạo ra một hệ thống mới để thay thế nó. Mà thay vào đó nó nhằm cải thiện hệ 

thống quản trị toàn cầu theo một cách thức đổi mới. Ở Trung Quốc chúng tôi có câu: “Cùng tắc 

biến, biến tắc thông” (Khi mọi biện pháp đã hết, thay đổi là cần thiết; khi đã thay đổi, mọi thứ sẽ 

http://www.nghiencuubiendong.vn/images/stories/trungdq/wo-ax923_xitran_j_20150921195533.jpg
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cải thiện - ND). Dù là một quốc gia hoặc toàn thể thế giới, thích ứng để theo kịp với thời đại là 

cần thiết để duy trì sức sống của mình. Xây dựng một cấu trúc quản trị toàn cầu bình đẳng, công 

bằng và hiệu quả hơn đáp ứng nguyện vọng chung của tất cả các nước. Trung Quốc và Mỹ chia sẻ 

những lợi ích to lớn trong lĩnh vực này và cần phải làm việc với nhau để cải thiện hệ thống quản 

trị toàn cầu. Điều này sẽ không chỉ tạo lực đòn bẩy cho sức mạnh riêng của từng nước để tăng 

cường hợp tác, mà còn cho phép hai nước chúng ta cùng nhau ứng phó với những thách thức lớn 

nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. 

Trung Quốc có được phần lớn tiến bộ của mình trong công cuộc phát triển thập kỷ qua là 

nhờ hợp tác quốc tế; do vậy chúng tôi thấy có trách nhiệm phải đóng góp lớn hơn cho những nỗ 

lực phát triển quốc tế. Nhiều nước đang phát triển khác cũng đã bày tỏ mong muốn mạnh mẽ 

tương tự như Trung Quốc. Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) được thành lập chủ yếu 

như một sự đáp ứng nhu cầu của các nước châu Á đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng và nguyện 

vọng của họ có sự hợp tác hơn nữa. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển 

châu Á, từ năm 2010 đến năm 2020, sự thiếu hụt hàng năm nguồn tài trợ để phát triển cơ sở hạ 

tầng châu Á là khoảng 800 tỷ USD. AIIB đóng vai trò như một lựa chọn mới để bù đắp cho sự 

thiếu hụt này, và do đó nó được cả các nước châu Á lẫn cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn chào 

đón. Nhưng do sự thiếu hụt nguồn tài trợ là rất lớn, rõ ràng là một mình AIIB không thể đáp ứng 

nhu cầu như vậy. Là một cơ quan phát triển đa phương mở và mang tính bao trùm, AIIB sẽ bổ 

sung cho các ngân hàng phát triển đa phương khác. Ngoài các nước châu Á, các nước bên ngoài 

châu Á như Đức, Pháp và Anh cũng đã tham gia AIIB. Trung Quốc hoan nghênh Mỹ tham gia 

AIIB. Đây là lập trường của chúng tôi ngay từ đầu. 

Tôi không tin rằng bất cứ nước nào cũng có khả năng sắp xếp lại cấu trúc quản trị toàn cầu 

hướng tới chính nó. Rõ ràng là hành động như vậy đi ngược lại xu hướng của thời đại. Việc cải 

thiện cấu trúc quản trị toàn cầu cần phải được quyết định bởi tất cả các nước. Khi các hội nghị 

thượng đỉnh Liên Hợp Quốc kỷ niệm 70 thành lập tới gần, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với tất 

cả các nước thành viên khác của Liên Hợp Quốc để xây dựng một dạng quan hệ quốc tế mới có 

đặc trưng là hợp tác cùng thắng, cải thiện cấu trúc quản trị toàn cầu và xây dựng một cộng đồng 

tương lai chung cho nhân loại. 

 

2. Trung Quốc đang đóng một vai trò ngày càng mang tính quyết định trong các khu 

vực trên khắp thế giới, từ Trung Đông đến châu Phi và bán đảo Triều Tiên. Ở đâu lợi ích của 

Trung Quốc tương đồng hoặc khác với Mỹ? Quan điểm của Trung Quốc về thỏa thuận hạt 

nhân gần đây với Iran là gì? Ông lo ngại như thế nào về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên? 
 

Tập Cận Bình: Trung Quốc theo đuổi một chính sách đối ngoại hòa bình độc lập và cam 

kết đối với hòa bình thế giới và công cuộc phát triển chung. Trong thế giới ngày nay, Trung Quốc 

không thể phát triển một mình; chỉ khi thế giới phát triển mạnh mẽ thì Trung Quốc mới thịnh 

vượng. Trung Quốc chưa bao giờ vắng mặt trong các nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế thế 

giới, tìm kiếm sự dàn xếp chính trị cho các điểm nóng quốc tế và khu vực và đối phó với nhiều 

vấn đề và thách thức toàn cầu khác nhau. Đây là những gì mà cộng đồng quốc tế hy vọng ở Trung 

Quốc, và thực hiện điều đó là trách nhiệm của Trung Quốc. 

Đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ 

gánh vác trách nhiệm quan trọng là giữ gìn hòa bình và an ninh khu vực và thế giới, và lợi ích của 

chúng ta hội tụ trong một loạt rộng lớn các lĩnh vực. Trung Quốc mong muốn chung tay với Mỹ 

giải quyết các vấn đề lớn của khu vực và toàn cầu. Thực tế là chúng ta đã thực hiện rất nhiều việc 

với nhau trong lĩnh vực này và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chẳng hạn, Trung Quốc và Mỹ đã phối 
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hợp và hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau của khu vực và quốc tế cũng 

như những thách thức toàn cầu, từ vấn đề hạt nhân Triều Tiên và vấn đề hạt nhân Iran đến đàm 

phán hòa bình Palestine-Israel, Nam Sudan, biến đổi khí hậu thay đổi và các đại dịch. Phải thừa 

nhận rằng có những khác biệt trong tư duy và cách tiếp cận của riêng chúng ta đối với một số vấn 

đề. Tuy nhiên những khác biệt này là lý do tại sao chúng ta cần phải bổ sung cho nhau và tìm ra 

giải pháp tốt nhất cho các vấn đề này. 

Trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, Trung Quốc kiên trì các nguyên tắc 

bình đẳng, công bằng và công lý và kêu gọi tìm kiếm sự dàn xếp chính trị cho các vấn đề liên 

quan thông qua đàm phán hòa bình. Trong việc giải quyết những vấn đề này, Trung Quốc đặt lập 

trường và chính sách của mình dựa trên thực tế của từng trường hợp cụ thể và nỗ lực duy trì công 

lý. Trung Quốc phản đối sự can thiệp tùy tiện vào công việc nội bộ của các nước khác và ủng hộ 

giải quyết các vấn đề thông qua tham vấn. Các thách thức dù có khó khăn và phức tạp như thế 

nào, cộng đồng quốc tế cần phải ứng phó với chúng bằng sự tự tin và phấn đấu để giải quyết 

chúng thông qua các biện pháp hòa bình. 

 

Dàn xếp chính trị cho vấn đề hạt nhân Iran là một thành tựu lớn của cộng đồng quốc tế, 

Trung Quốc và Mỹ đã làm việc tích cực để khiến nó trở nên khả thi. Điều đó cho thấy rằng 

phương pháp tiếp cận của chúng ta đã phát huy tác dụng. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ làm 

việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo thỏa thuận này được thực hiện đầy đủ. 

Lập trường của Trung Quốc đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là vững chắc 

và rõ ràng. Đồng thời, chúng tôi tin rằng phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều 

Tiên cần phải đạt được thông qua các biện pháp hòa bình. Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều 

Tiên là phức tạp và nhạy cảm. Trung Quốc sẽ duy trì thông tin liên lạc và phối hợp chặt chẽ với 

Mỹ và các bên có liên quan để giải quyết đúng đắn các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên 

và đảm bảo sự ổn định lâu dài của Đông Bắc Á. 

 

3. Một trong những khẩu hiệu đầu tiên ông nêu ra khi nhậm chức là “Giấc mộng 

Trung Hoa”. Nó tỏ ra phổ biến ở trong nước và mang hơi hướng của “Giấc mơ Mỹ”. Trong 

các bài phát biểu của mình, ông đã nói “Giấc mộng Trung Hoa” liên quan đến việc xây dựng 

một quốc gia hùng mạnh và quân đội hùng mạnh. Ông thấy đâu là những điểm tương đồng và 

khác biệt giữa “Giấc mộng Trung Hoa” và “Giấc mơ Mỹ”? 
Tập Cận Bình: “Giấc mộng Trung Hoa” về cơ bản là đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 

người dân Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng người ta cần phải tiếp cận khái niệm này từ hai góc độ: 

lịch sử và thực tế. Bắt đầu từ cuộc Chiến tranh Nha phiến năm 1840, dân tộc Trung Hoa đã trải 

qua một thế kỷ bất ổn xã hội, ngoại xâm và những đau khổ của chiến tranh. Tuy nhiên, trong suốt 

thời kỳ khó khăn này, nhân dân chúng tôi đã đứng trên đôi chân của mình và kiên trì đấu tranh 

cho một tương lai tốt đẹp hơn. Họ không bao giờ từ bỏ niềm khao khát về ước mơ ấp ủ của mình. 

Để hiểu được Trung Quốc ngày nay, người ta cần phải đánh giá đầy đủ sự đau khổ sâu sắc của 

dân tộc Trung Hoa kể từ thời kỳ hiện đại và tác động sâu sắc của nỗi đau khổ như vậy trong tâm 

trí người Trung Quốc. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi “Giấc mộng Trung Hoa” về sự hồi sinh vĩ 

đại của dân tộc Trung Hoa là ước mơ lớn nhất của mình kể từ thời kỳ hiện đại. “Giấc mộng Trung 

Hoa” là ước mơ của mỗi người dân Trung Quốc cũng nhiều như ước mơ của cả một dân tộc. Nó 

không phải là một ảo tưởng, cũng không phải là một khẩu hiệu trống rỗng. “Giấc mộng Trung 

Hoa” ăn sâu trong trái tim của người dân Trung Quốc. 

Mỗi đất nước và mỗi dân tộc đều có ước mơ của riêng mình, và ước mơ mang lại niềm hy 

vọng. Trong chuyến thăm mới đây của tôi đến Mỹ, những người bạn cũ của tôi ở Muscatine, 
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Iowa, đã nói với tôi về ước mơ của họ. Tôi có ấn tượng rằng người Mỹ và người dân ở tất cả các 

nước khác đều có chung một ước mơ về tương lai: hòa bình thế giới, an sinh xã hội, ổn định và 

một cuộc sống tươm tất. Lẽ tự nhiên, do những khác biệt trong lịch sử, văn hóa và giai đoạn phát 

triển, Trung Quốc, Mỹ và các nước khác có thể không có một ước mơ hoàn toàn giống nhau, và 

họ theo đuổi ước mơ của mình theo những cách khác nhau. Nhưng tất cả các con đường đều dẫn 

đến thành Rome. Ước mơ của các dân tộc khác nhau, tuy khác nhau về ý nghĩa, là nguồn cảm 

hứng cho họ và tất cả những ước mơ này tạo ra những cơ hội quan trọng cho Trung Quốc và Mỹ, 

cũng như các nước khác hợp tác với nhau. 

 

4. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng bởi nhiều vấn đề - từ việc Trung Quốc xây dựng 

đảo ở Biển Đông cho đến những cáo buộc về gián điệp mạng và những phàn nàn của doanh 

nghiệp Mỹ về các quy định không công bằng. Một số người ở Mỹ thậm chí còn đang kêu gọi có 

một chính sách kiềm chế mới chống lại Trung Quốc. Ông trả lời ra sao trước những chỉ trích 

này? Chất kết dính nào sẽ gắn kết các mối quan hệ Mỹ-Trung lại với nhau và bằng cách nào 

mối quan hệ đó có thể trở nên mạnh mẽ hơn? 
 

Tập Cận Bình: Khi tiếp cận các mối quan hệ Trung-Mỹ, người ta cần phải nhìn bức tranh 

rộng lớn hơn chứ không nên chỉ tập trung vào những sự khác biệt, đúng như một câu châm ngôn 

của Trung Quốc: “Khi những điều quan trọng được giải quyết trước, thì không khó để dàn xếp các 

vấn đề thứ yếu”. Cùng với nhau, Trung Quốc và Mỹ chiếm 1/3 nền kinh tế thế giới, 1/4 dân số 

toàn cầu, và 1/5 thương mại toàn cầu. Nếu hai nước lớn như chúng ta không hợp tác với nhau, hãy 

tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra với thế giới. Cả lịch sử lẫn thực tế đều cho thấy rằng Trung 

Quốc và Mỹ được lợi từ hợp tác và mất mát từ đối đầu. Khi Tổng thống Obama và tôi gặp gỡ tại 

Annenberg Estate, California, vào mùa Hè năm 2013, chúng tôi đã đưa ra quyết định chiến lược 

là cùng nhau xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Trung Quốc và Mỹ với đặc trưng là 

không xung đột hay đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng. Trong hơn 2 năm qua kể 

từ đó, được dẫn dắt bởi thỏa thuận này, những sự trao đổi và hợp tác toàn diện của chúng ta tiếp 

tục trở nên sâu sắc và được nâng cấp. Chúng ta duy trì đối thoại, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả 

trong hầu hết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực cũng như những thách thức toàn cầu. Thực tế 

đã cho thấy những lợi ích của Trung Quốc và Mỹ ngày càng trở nên gắn chặt với nhau. Quan hệ 

Trung-Mỹ phát triển không chỉ đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, mà nó còn tăng cường hòa 

bình, sự ổn định và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. 

Tất nhiên, chúng ta có một số khác biệt, ngay cả các thành viên trong gia đình không phải 

lúc nào cũng nhất trí với nhau. Hai nước chúng ta cần phải hiểu và tôn trọng nhau, mở rộng nền 

tảng chung và xử lý thỏa đáng những khác biệt, tôn trọng và thích ứng với các lợi ích cốt lõi cũng 

như những mối lo ngại chủ yếu của nhau. Đối với các vấn đề có thể được giải quyết, hai bên cần 

phải cùng nhau nỗ lực tìm kiếm giải pháp; đối với những vấn đề không thể giải quyết được trong 

lúc này, chúng ta cần phải quản lý chúng theo cách thức mang tính xây dựng, đảm bảo rằng chúng 

không bị làm trầm trọng thêm hoặc bị leo thang, và ngăn không cho những vấn đề này làm chệch 

hướng mối quan hệ toàn diện của hai nước và sự hợp tác rất có lợi cho nhân dân hai nước. 

Việc Trung Quốc phát triển và duy trì những cơ sở trên một số trong các đảo và bãi ngầm 

có đơn vị đồn trú ở Trường Sa không gây ảnh hưởng hoặc nhắm mục tiêu vào bất kỳ nước nào 

khác, và điều đó không nên bị suy diễn quá mức. Những cơ sở này được xây dựng nhằm cải thiện 

các điều kiện sinh sống và làm việc của các nhân viên Trung Quốc tại các cấu trúc địa hình trên 

biển, cung cấp hàng hóa và dịch vụ công quốc tế, và duy trì tốt hơn quyền tự do và an toàn hàng 

hải ở Biển Đông. 
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Trung Quốc rất nghiêm túc về an ninh mạng. Trung Quốc cũng là một nạn nhân của tin 

tặc. Chính phủ Trung Quốc không tham gia đánh cắp các bí mật thương mại dưới bất kỳ hình thức 

nào, cũng không khuyến khích hay ủng hộ các công ty Trung Quốc tham gia những hành động 

như vậy dưới bất kỳ cách thức nào. Đánh cắp các bí mật thương mại qua mạng và các cuộc tấn 

công mạng nhằm vào các mạng lưới của chính phủ đều là bất hợp pháp; những hành động như 

vậy là phạm tội và phải bị trừng trị theo pháp luật và các công ước quốc tế có liên quan. Trung 

Quốc và Mỹ có chung mối quan ngại về an ninh mạng. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác với 

phía Mỹ về vấn đề này. 

Tôi sẽ có những trao đổi quan điểm đi vào chiều sâu với Tổng thống Obama về các mối 

quan hệ song phương và những diễn biến quốc tế và can dự với công chúng Mỹ để cùng vạch ra 

tiến trình cho các mối quan hệ Trung-Mỹ ngày càng lớn mạnh. Tôi chắc chắn rằng chuyến thăm 

này sẽ gửi đi một thông điệp tích cực tới cộng đồng quốc tế rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng 

cường hợp tác và cùng nhau đương đầu với các thách thức toàn cầu. 

 

5. Việc Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự và các hoạt động quân sự đã gây ra 

mối quan ngại ở Washington và khiến một số chính phủ trong khu vực cảm thấy lo lắng. Xin 

ông hãy giải thích những ý định của Trung Quốc. Có phải cấu trúc liên minh của Mỹ ở châu 

Á khiến Bắc Kinh cảm thấy ít an toàn hơn? Phải chăng Washington cần làm nhiều hơn nữa 

để hòa hợp với những lợi ích an ninh của Trung Quốc? 
Tập Cận Bình: Trung Quốc luôn theo đuổi một chính sách quốc phòng mang tính phòng 

thủ về bản chất và một chiến lược quân sự có đặc trưng là phòng thủ tích cực. Nhằm tăng cường 

phòng thủ và xây dựng quân đội, chúng tôi sẽ không theo đuổi sự phiêu lưu quân sự dưới hình 

thức nào đó. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của chúng tôi. Trung Quốc không có 

căn cứ quân sự ở châu Á và không đóng quân ở bên ngoài biên giới của mình. Trung Quốc là một 

nước lớn có lãnh thổ rộng lớn trên đất liền, trên biển, trên không và có đường biên giới rất dài. 

Chúng tôi cần duy trì sự đầu tư thích đáng vào quốc phòng và duy trì quy mô binh lính ở mức độ 

thích hợp. Để chứng minh cho quyết tâm của Trung Quốc duy trì hòa bình và phát triển, trước đây 

không lâu tôi đã tuyên bố cắt giảm 300.000 binh lính. Trung Quốc từ lâu đã cam kết không bao 

giờ thực hiện chủ nghĩa bành trướng và tìm kiếm bá quyền. Lịch sử đã và sẽ tiếp tục chứng minh 

điều này. 

Trung Quốc đã đóng góp binh lính cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc 

nhiều hơn bất kỳ ủy viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an. Quân đội Trung Quốc đã đóng 

vai trò quan trọng trong hoạt động hộ tống chống cướp biển ở Vịnh Aden và trong việc vận 

chuyển bằng tàu vũ khí hóa học ra khỏi Syria để tiêu hủy. Trong khu vực lân cận của mình, quân 

đội Trung Quốc đã giúp nhiều nước đối phó với thiên tai. Trung Quốc sẽ còn làm nhiều hơn nữa 

trong khả năng của mình để đem lại các lợi ích an ninh công cộng cho cộng đồng quốc tế. 

Cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều là các nước lớn ở châu Á-Thái Bình Dương, mà lợi ích của hai 

nước đan xen một cách chặt chẽ hơn và tương tác thường xuyên hơn so với ở bất kỳ khu vực nào 

khác của thế giới. Cả hai bên đều mong muốn chứng kiến hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái 

Bình Dương, bởi điều đó phục vụ lợi ích chung của hai nước cũng như lợi ích của các nước trong 

khu vực. Châu Á-Thái Bình Dương cần phải là một mảnh đất hợp tác cho sự phối hợp và cộng tác 

được tăng cường giữa Trung Quốc và Mỹ, chứ không phải là đấu trường để tranh giành ngôi vị bá 

chủ. Thái độ của chúng tôi là: chúng tôi hoan nghênh bất cứ điều gì góp phần tạo nên hòa bình và 

ổn định khu vực, và phản đối bất kỳ điều gì có thể dẫn tới xung đột và sự hỗn loạn trong khu vực. 

Ở châu Á-Thái Bình Dương, cả Trung Quốc và Mỹ đều cần phải thực hiện một cách mạnh 

mẽ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng. Trung Quốc tham gia cuộc tập trận 
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RIMPAC lần đầu tiên vào năm 2014. Quân đội hai nước đang đẩy mạnh hai Cơ chế xây dựng 

lòng tin. Chúng tôi hy vọng xác định được nền tảng hội tụ thậm chí còn nhiều hơn nữa ở khu vực 

này cho hai nước, liên tục tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác với các nước khác để khu 

vực này trở nên hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn. 

 

6. Trung Quốc đã có một mùa Hè đầy biến động, với các thị trường chứng khoán tụt 

dốc, việc phá giá đồng nhân dân tệ và các dấu hiệu về sự yếu kém của nền kinh tế. Nhiều nhà 

đầu tư trên khắp thế giới băn khoăn liệu nền kinh tế Trung Quốc có yếu kém hơn so với các 

con số chính thức cho thấy và liệu chính phủ có kiểm soát được một cách đầy đủ hay không. 

Ông đánh giá gì về nền kinh tế và điều gì đang được thực hiện để tăng cường lòng tin trong 

các nhà đầu tư Trung Quốc và toàn cầu? 
 

Tập Cận Bình: Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn là một trong những mức tăng 

trưởng cao nhất trên thế giới. Trong nửa đầu năm 2015, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7%, điều 

khó có thể đạt được nếu xét tới tính phức tạp và bản chất hay thay đổi của nền kinh tế toàn cầu 

nói chung. Một mức tăng trưởng khoảng 7% sẽ đủ để đạt được mục tiêu của chúng tôi là tăng gấp 

đôi GDP năm 2010 và thu nhập bình quân đầu người vào năm 2020. 

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang hoạt động trong phạm vi hợp lý. Điều Trung Quốc cần 

là một sự phát triển kinh tế hiệu quả hơn và có chất lượng cao hơn, bằng cách giải quyết thành 

công vấn đề phát triển thiếu cân bằng, thiếu phối hợp và thiếu bền vững, để nền kinh tế của chúng 

tôi sẽ được đặt trên một nền tảng vững chắc hơn và tiến về phía trước một cách chắc chắn hơn. 

Chúng tôi đang đẩy mạnh những nỗ lực thay đổi mô hình tăng trưởng, đưa ra điều chỉnh về cơ cấu 

và chú trọng nhiều hơn vào việc đổi mới và phát triển một nền kinh tế được định hướng bởi tiêu 

dùng. Hy vọng của chúng tôi là với việc giải quyết những vấn đề này, nền kinh tế Trung Quốc sẽ 

tự biến đổi và duy trì động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước. 

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nói chung, nhiều nước đã phải đối mặt với những khó 

khăn. Nền kinh tế Trung Quốc cũng chịu áp lực suy thoái. Nhưng đó là một vấn đề trong tiến 

trình phát triển. Điều tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh là dù xảy ra bất cứ điều gì, Trung Quốc vẫn sẽ 

duy trì cam kết mạnh mẽ là làm sâu sắc thêm công cuộc cải cách của đất nước trên tất cả các mặt 

trận trong khi mở cửa thậm chí còn lớn hơn nữa với thế giới bên ngoài. Chúng tôi sẽ làm việc 

theo phương thức phối hợp nhằm đảm bảo tăng trưởng, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh cơ cấu, cải 

thiện phúc lợi của người dân và ngăn chặn rủi ro, tăng cường và đổi mới điều tiết vĩ mô và đảm 

bảo sự phát triển kinh tế vững chắc và khá nhanh chóng. Với việc Trung Quốc dần thúc đẩy công 

nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, đô thị hóa và hiện đại hóa nông thôn theo kiểu mới, tỷ 

lệ tiết kiệm hộ gia đình của đất nước ở mức rất cao và chi tiêu tiêu dùng có được tiềm năng lớn 

cùng với lực lượng lao động siêng năng, dân số có thu nhập trung bình gia tăng, khu vực dịch vụ 

phát triển mạnh mẽ và thị trường rộng lớn, giàu tiềm năng của mình, Trung Quốc có khả năng và 

đang ở vị thế duy trì một mức tăng trưởng trung bình cao trong những năm tới. 

Để hiểu được nền kinh tế Trung Quốc, người ta cần có một cái nhìn dài hơn. Nếu bạn ví 

nó với một con tàu lớn trên biển, câu hỏi bạn đặt ra là liệu nó có đang đi đúng hướng hay không, 

nó có đủ công suất động cơ và năng lượng để trụ được lâu hay không. Bất kỳ con tàu nào, dù lớn 

đến đâu, đều có lúc di chuyển không ổn định trong vùng biển quốc tế. Các nhà đầu tư sẽ có đánh 

giá đúng đắn nếu họ có hiểu biết đầy đủ về tiến bộ của Trung Quốc trong công cuộc phát triển 

kinh tế kể từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa, về những chiến lược của Trung Quốc được hình 

thành gần đây nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và chắc chắn, và về những xu hướng và dữ 

liệu có liên quan trong thành tích kinh tế của Trung Quốc. Bản báo cáo mà Phòng thương mại Mỹ 
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tại Thượng Hải công bố đã cho thấy 95% doanh nghiệp được khảo sát đã lên kế hoạch tăng hoặc 

duy trì đầu tư của họ tại Trung Quốc. Đó là quyết định của hơn 300 doanh nghiệp Mỹ, một quyết 

định mà tôi tin rằng tất cả các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ đưa ra. 

 

7. Vào đầu nhiệm kỳ của mình, ông đã đặt ra một chương trình cải cách đầy tham 

vọng, hứa hẹn để thị trường đóng một vai trò “quyết định”. Tuy nhiên, lần giải cứu thị trường 

chứng khoán trong mùa Hè này đã làm dấy lên những câu hỏi về cam kết của ban lãnh đạo 

Trung Quốc đối với cải cách kinh tế. Tại sao ông cho rằng việc can thiệp vào thị trường chứng 

khoán là cần thiết? Có những cải cách kinh tế có ý nghĩa nào sẽ diễn ra trong những tháng và 

năm tới? Tờ Nhân dân Nhật báo và các phương tiện truyền thông nhà nước khác đã nói về sự 

kháng cự đối với cải cách; sự chống đối này đến từ đâu? 
 

Tập Cận Bình: Một mục tiêu quan trọng đối với cải cách kinh tế hiện nay của Trung 

Quốc là tạo điều kiện cho thị trường đóng vai trò quyết định trong phân phối nguồn lực và khiến 

chính phủ thực hiện vai trò của mình tốt hơn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần tận dụng tốt cả 

bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình. 

Sự lên xuống của thị trường chứng khoán là do chính bản chất của thị trường này, và 

thông thường chính phủ không can thiệp. Vai trò của chính phủ là duy trì một trật tự thị trường 

mở, hợp lý và công bằng, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà 

đầu tư có quy mô vừa và nhỏ, thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của thị trường chứng khoán trong 

dài hạn, và xoa dịu sự hoảng loạn trên quy mô lớn. Những biến động bất thường gần đây trên thị 

trường chứng khoán Trung Quốc chủ yếu là kết quả của những sự gia tăng nhanh chóng và biến 

động lớn trước đây trên thị trường quốc tế. Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp 

nhằm giảm bớt các rủi ro mang tính hệ thống. Những biện pháp như vậy đã tỏ ra thành công. Trên 

thực tế, các bước đi tương tự cũng đã được thực hiện tại một số thị trường phát triển thành thục ở 

nước ngoài. Nhờ có sự kết hợp các bước đi bình ổn được thực hiện, thị trường đã bước vào một 

giai đoạn tự sửa chữa và điều chỉnh. Phát triển thị trường vốn là một mục tiêu quan trọng trong 

cải cách của Trung Quốc, và điều này sẽ không thay đổi chỉ vì những biến động hiện nay của thị 

trường. 

Vào năm 2014, chúng tôi đã thúc đẩy cải cách trong nhiều lĩnh vực khác nhau theo một 

cách thức nhanh chóng nhưng vững chắc, và 80 nhiệm vụ cải cách chính về cơ bản đã được hoàn 

thành. Thêm vào đó, các bộ có liên quan trong chính phủ đã hoàn thành 108 nhiệm vụ cải cách, 

với 370 kết quả cải cách đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kể từ đầu năm 2015, chúng tôi 

đã đưa ra hơn 70 kế hoạch cải cách chính. Vào ngày 15/9, chúng tôi đã thảo luận và thông qua 

một số kế hoạch cải cách, bao gồm việc thực hiện một hệ thống danh mục cấm về tiếp cận thị 

trường, các chính sách hỗ trợ phát triển và mở cửa các khu vực biên giới quan trọng, một quyết 

định đẩy nhanh việc cải thiện cơ chế định giá, và một kế hoạch khuyến khích bơm vốn phi nhà 

nước vào các dự án đầu tư được khởi động bởi các doanh nghiệp nhà nước theo đúng thủ tục. 

Năm nay, chúng tôi đã quyết định thực hiện hơn 100 biện pháp cải cách then chốt và nhiều biện 

pháp cải cách kinh tế lớn khác sẽ được đưa ra. Các danh mục cải cách tạo điều kiện cho tăng 

trưởng, điều chỉnh cơ cấu, phúc lợi của người dân và ngăn ngừa rủi ro sẽ được ưu tiên. Và các kế 

hoạch cải cách thật sự sẽ được thực hiện quyết liệt trong các lĩnh vực như chính sách tài khóa và 

thuế, tài chính, mở cửa, tư pháp và phúc lợi của người dân. 

Loạt cải cách này tại Trung Quốc về bản chất mang tính toàn diện và đang được theo đuổi 

với sự quyết liệt chưa từng thấy. Chúng tôi đã có những nỗ lực to lớn và xoay xở để vượt qua 

được một số chướng ngại có từ lâu. Các biện pháp cải cách này đã làm đảo lộn lợi ích bất di bất 
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dịch của một số người, và dẫn đến những thay đổi đối với sự nghiệp và cuộc sống của một số 

người. Đương nhiên là sẽ có khó khăn. Nếu không thì sẽ không phải là cải cách. Đây là lý do tại 

sao tôi nói rằng chúng tôi phải đủ táo bạo để giải quyết những vấn đề khó khăn và vượt qua 

những thác ghềnh nguy hiểm trong khi tiến hành cải cách và chỉ có sự táo bạo mới thắng thế trong 

những giai đoạn cải cách then chốt. Đồng thời, cải cách kêu gọi phải có những nỗ lực thực tế. Đặt 

ra những kỳ vọng phi thực tế, phục vụ riêng cho ý kiến công chúng bằng cách nói năng khoa 

trương hay giải quyết hời hợt sẽ không có hiệu quả. Giống như một mũi tên đã bắn đi thì không 

thể quay trở lại được, chúng tôi sẽ tiến lên phía trước bất chấp mọi trở ngại để đạt được các mục 

tiêu cải cách của mình. 

 

8. Chính phủ của ông đang can dự với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để đồng nhân dân tệ 

được đưa vào giỏ đồng tiền dự trữ chính thức. Việc phá giá đồng nhân dân tệ vào tháng 8 

được coi là một bước đi hướng tới một tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, nhưng cũng khiến các thị 

trường toàn cầu hoảng loạn. Liệu Trung Quốc có mở cửa hoàn toàn tài khoản vốn của mình 

để đồng nhân dân tệ trở thành một đồng tiền có thể chuyển đổi tự do? Ông quan ngại như thế 

nào về sự suy giảm trong dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc và tình trạng thoái vốn? 
 

Tập Cận Bình: Trung Quốc đã và đang làm việc để cải thiện cơ chế tỷ giá hối đoái đồng 

nhân dân tệ dựa theo thị trường. Các biện pháp gần đây để cải thiện việc niêm yết ngang giá trung 

tâm của đồng nhân dân tệ là một ví dụ điển hình, vì việc này đem lại tiếng nói lớn hơn cho thị 

trường trong việc quyết định tỷ giá hối đoái. Do những phức tạp trong tình hình kinh tế quốc tế và 

thị trường tài chính hiện nay và sự khác biệt rõ ràng trong những mong đợi của các nhà tạo lập thị 

trường về xu hướng tương lai của tỷ giá đồng nhân dân tệ, đã có một khoảng cách tồn tại từ lâu 

giữa tỷ giá ngang bằng trung tâm và tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ trên thị trường. Với 

những cải thiện đối với việc niêm yết ngang giá trung tâm của đồng nhân dân tệ, tỷ giá này sẽ 

phản ứng tốt hơn trước cung và cầu trên các thị trường ngoại hối, và ngăn chặn một cách có hệ 

thống khoảng cách lớn được duy trì liên tục giữa tỷ giá ngang bằng trung tâm của đồng nhân dân 

tệ và tỷ giá hối đoái trên thị trường. Do việc niêm yết ngang giá trung tâm của đồng nhân dân tệ 

đã được cải thiện vào ngày 11/8, đã có tiến bộ ban đầu trong việc sửa chữa sự chệch hướng này. 

Do các điều kiện kinh tế và tài chính trong nước và ở nước ngoài hiện nay, không có cơ sở cho sự 

hạ giá đồng nhân dân tệ được duy trì liên tục. Cải cách cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái đồng 

nhân dân tệ sẽ được tiếp tục theo hướng hoạt động thị trường. 

Trung Quốc đã đề ra mục tiêu về khả năng có thể chuyển đổi được của đồng nhân dân tệ 

trong tài khoản vốn từ đầu những năm 1990. Trong hơn 20 năm qua, Trung Quốc đã và đang làm 

việc để hướng tới mục tiêu này. Hiện nay chỉ có rất ít giao dịch vẫn bị cấm trong tài khoản vốn 

của đồng nhân dân tệ. Trung Quốc đang thúc đẩy khả năng có thể chuyển đổi được của đồng nhân 

dân tệ trong tài khoản vốn theo một cách thức chắc chắn và có trật tự. 

Gần đây đã có sự sụt giảm trong dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Điều này thực tế phản 

ánh sự cải thiện đối với hỗn hợp của đồng nội tệ cũng như tài sản ngoại hối và tài sản nợ của các 

ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Có 3 lý do chính: Thứ nhất, một số tài sản trong 

ngoại hối được chuyển từ ngân hàng trung ương sang các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân 

trong nước, bao gồm một sự gia tăng 56,9 tỷ USD trong cán cân tiền gửi bằng dự trữ ngoại tệ của 

các ngân hàng trong nước trong 8 tháng đầu năm 2015, chỉ riêng trong tháng 8 tăng 27 tỷ USD. 

Thứ hai, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước đã gia tăng nhanh chóng. Thứ ba, 

các doanh nghiệp trong nước và các thực thể khác trên thị trường đang giảm dần việc tài trợ vốn 

ra nước ngoài, điều vốn giúp giảm các nguy cơ của hoạt động sử dụng đòn bẩy kinh doanh cao và 
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sự không tương xứng về tiền tệ. Những thay đổi này là luồng vốn bình thường, điều độ và có thể 

quản lý được. Các nhà đầu tư nước ngoài có mục tiêu thu được lợi nhuận trong dài hạn vẫn đang 

đầu tư vào Trung Quốc. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc vẫn dồi dào và ở mức rất lớn theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Với sự cải thiện đối với cơ chế tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ và sự tiến bộ trong 

quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc có thể tăng hay giảm là 

điều khá bình thường, và không cần phải phản ứng thái quá trước điều này. 

 

9. Nhiều công ty của Mỹ và nước ngoài khác đã đầu tư mạnh mẽ vào Trung Quốc nói 

rằng môi trường kinh doanh đã thay đổi và họ là đối tượng của các quy định không công bằng 

có lợi cho các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc. Các nhóm doanh nghiệp Mỹ nói rằng đặc biệt 

các công ty cung cấp công nghệ thông tin như Cisco đang bị nhắm mục tiêu. Ông phản ứng 

như thế nào đối với nhận định này? Ông trông đợi điều gì từ các công ty nước ngoài? Các 

công ty công nghệ thông tin của Trung Quốc như Huawei cũng phàn nàn về những khó khăn 

trong kinh doanh tại Mỹ. Liệu cả hai nước có cần đặt ra các quy định đặc biệt dành cho các 

sản phẩm công nghệ thông tin? 
 

Tập Cận Bình: Thu hút đầu tư nước ngoài là chính sách dài hạn của chúng tôi. Chính 

sách này sẽ không thay đổi. Sự bảo vệ của chúng tôi đối với các quyền và lợi ích hợp pháp của 

các công ty nước ngoài tại Trung Quốc, và cam kết của chúng tôi đem lại các dịch vụ tốt hơn có 

lợi cho các công ty nước ngoài tại Trung Quốc cũng sẽ không thay đổi. Đầu tư nước ngoài, đem 

lại cho Trung Quốc vốn, công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản lý và nhân tài với tầm nhìn quốc tế, tất 

cả những gì cần thiết cho động lực hiện đại hóa của đất nước, đã đóng một vai trò có ý nghĩa 

trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của Trung Quốc. 

Trung Quốc tôn trọng thông lệ chống phân biệt đối xử trong kinh doanh quốc tế và đã thực 

hiện đầy đủ nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và các cam kết khác của mình khi gia nhập WTO. Chúng 

tôi đối xử công bằng và bình đẳng với tất cả các bên tham gia thị trường, trong đó có các công ty 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, và hoan nghênh mọi hình thức hợp tác giữa các tập 

đoàn xuyên quốc gia và các đối tác Trung Quốc của họ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc 

đã thực hiện một loạt bước đi tạo điều kiện cho đầu tư, loại bỏ đáng kể các danh mục đầu tư bị 

hạn chế và thực hiện một mô hình quản lý dựa trên nguyên tắc đãi ngộ quốc gia tại giai đoạn 

trước khi thành lập kết hợp với cách tiếp cận danh mục cấm. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi có 

mục tiêu giải quyết kịp thời những lo ngại chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, bảo vệ các 

quyền và lợi ích hợp pháp của họ và thúc đẩy một sân chơi bình đẳng với các đạo luật và chính 

sách cởi mở và công khai minh bạch, cùng với quản trị hiệu quả hơn. 

Theo các cuộc khảo sát của Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển 

(UNCTAD) và các tổ chức quốc tế có thẩm quyền khác, Trung Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn 

nhất thế giới cho đầu tư. Những khẳng định về một môi trường đầu tư đang thay đổi tại Trung 

Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài mất niềm tin vào Trung Quốc là không có cơ sở. Trong năm 

2014, Trung Quốc nhận được 120 tỷ USD đầu tư nước ngoài, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, 

và tiếp tục là điểm đến hàng đầu trong số các quốc gia đang phát triển trong 23 năm liên tiếp. 

Trong 8 tháng đầu năm 2015, khối lượng đầu tư nước ngoài thực sự được Trung Quốc sử dụng đã 

đạt mức 85,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc sẽ nới lỏng hơn nữa khả 

năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài. Đồng thời, chúng tôi sẽ cải thiện các quy định về 

đầu tư nước ngoài, sửa đổi các đạo luật có liên quan và bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp 

pháp của đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc. 
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Tôi hy vọng rằng các nước khác sẽ tiếp tục mở cửa thị trường của họ cho các nhà đầu tư 

Trung Quốc. Chúng tôi phản đối chủ nghĩa bảo hộ và các chính sách mang tính phân biệt đối xử 

dưới mọi hình thức, sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các tranh chấp kinh tế và thương mại với các 

nước có liên quan thông qua đàm phán và thúc đẩy một hệ thống kinh tế và thương mại đa 

phương cân bằng tập trung vào phát triển và tìm kiếm các kết quả đôi bên cùng thắng. 

 

10. Chính phủ đã đặt ra các hạn chế mới và thông qua các luật giới hạn việc bày tỏ ý 

kiến trên mạng Internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội. Các trang tin tức của nước ngoài – 

kể cả các trang của tạp chí The Wall Street Journal – đã bị chặn. Trong khi đó, các nhóm phi 

lợi nhuận của nước ngoài đang cảm thấy lo lắng do một dự luật sẽ đặt ra các điều kiện cho các 

hoạt động của họ ở Trung Quốc. Phải chăng Trung Quốc đang mở cửa, hay là chính phủ 

đang lo ngại rằng ảnh hưởng của nước ngoài có thể gây ra tình trạng rối loạn trong xã hội 

Trung Quốc? 
 

Tập Cận Bình: Là một trong số những sáng kiến vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Internet đã 

biến thế giới thành một “ngôi làng toàn cầu” bằng việc làm thay đổi sâu sắc cách thức con người 

sinh sống, làm việc và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển xã hội. Mặc dù mang tính toàn cầu rất cao, 

biên giới mới này không phải là một vùng đất nằm ngoài vòng luật pháp. Pháp trị cũng áp dụng 

cho Internet, với sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia có 

liên quan như trong thế giới thực. 

Tự do và trật tự phải được duy trì đồng thời ở cả không gian mạng lẫn thế giới vật chất. 

Tự do là mục tiêu của trật tự, và trật tự là sự đảm bảo cho tự do. Chúng ta cần phải hoàn toàn tôn 

trọng quyền được bày tỏ bản thân của công dân, trong khi đồng thời, đảm bảo một trật tự không 

gian mạng hợp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các công dân. 

Mạng Internet của Trung Quốc đang bùng nổ, đem lại những cơ hội và tầm nhìn thị trường 

to lớn cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các doanh nghiệp 

nước ngoài ở Trung Quốc, sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ miễn là họ 

tuân thủ luật pháp và các quy định của Trung Quốc và không làm điều gì gây phương hại cho các 

lợi ích quốc gia của Trung Quốc và lợi ích của người tiêu dùng Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế 

nói chung cần phải làm việc cùng nhau để xây dựng một không gian mạng hòa bình, an ninh, cởi 

mở và hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. 

Trung Quốc công nhận vai trò tích cực của các tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài (NPO), 

hoan nghênh và ủng hộ sự phát triển của họ ở Trung Quốc và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và 

đem lại sự trợ giúp cần thiết. Xem xét nghiêm túc việc cung cấp dịch vụ và đưa ra quy định đối 

với các NPO nước ngoài ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ điều chỉnh, cho phù hợp với luật pháp, các 

hoạt động của họ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Tất cả các NPO nước ngoài cần 

phải tuân thủ luật pháp của Trung Quốc và tiến hành các hoạt động của họ trên cơ sở tuân thủ 

pháp luật và theo trình tự. 

 

11. Chiến dịch chống tham nhũng mà ông đã bắt đầu là một trong những sáng kiến 

được lòng dân nhất ở trong nước. Những gì đang được thực hiện để các nỗ lực chống tham 

nhũng dựa nhiều hơn vào các quy tắc và thể chế? Liệu các quan chức có buộc phải báo cáo 

công khai tài sản của mình? Giới kinh doanh than phiền rằng chiến dịch này đang gây tổn 

thương cho nền kinh tế. Phải chăng ông đã sẵn sàng giảm bớt sự trấn áp để cứu giúp nền kinh 

tế? 
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Tập Cận Bình: Trấn áp tham nhũng là điều mà tất cả các nước phải làm và cũng là điều 

mà người dân của họ mong muốn nhìn thấy. Mục tiêu tối thượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Đảng của chúng tôi có được quyền là nhờ sự ủng hộ của 

người dân, do đó chúng tôi phải duy trì quan hệ máu thịt với nhân dân. Đảng không hoạt động xa 

rời mọi việc, do đó đảng không thể tránh khỏi có vấn đề theo kiểu này hay kiểu khác. Tham 

nhũng chỉ là một vấn đề dai dẳng trong số đó. Đảng phải có đủ can đảm để đối mặt với vấn đề này 

và sửa chữa nó thông qua việc tự thanh lọc và tự chấn chỉnh. Người dân của chúng tôi ghét tham 

nhũng hơn bất kỳ điều gì khác và chúng tôi phải hành động để xoa dịu những lo lắng của họ. Do 

đó, chúng tôi đã quyết định “đả hổ diệt ruồi”, những kẻ làm trái pháp luật bất chấp chức vụ của họ 

là gì. Kể từ Đại hội đảng lần thứ 18, chúng tôi đã tăng cường nỗ lực chống tham nhũng, xử lý một 

số lượng lớn quan chức tham nhũng theo pháp luật, kể cả một số quan chức từng nắm giữ các 

chức vụ rất cao, và đã nhận được sự ủng hộ và tán thành rộng rãi của người dân Trung Quốc. 

Về việc xây dựng thể chế ở khía cạnh này, tôi muốn chia sẻ hai nhận xét mà tôi đã đưa ra. 

Thứ nhất là chúng tôi phải duy trì quyền lực trong bộ máy kiểm soát có hệ thống. Nhận xét còn lại 

là, công khai minh bạch là sự phòng ngừa tốt nhất trước nạn tham nhũng. Khi chúng tôi tiến xa 

hơn nữa trong chiến dịch chống tham nhũng, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng 

thể chế để các quan chức sẽ không dám và không thể tham nhũng và quan trọng hơn, không muốn 

đi theo con đường đó. Ngay lúc này, chúng tôi đang xây dựng và cập nhật các luật và quy định có 

liên quan để thực sự đưa quyền lực vào trong một bộ máy kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả. Về việc 

công khai tài sản của các quan chức, chúng tôi đã thông qua các quy định liên quan từ năm 2010 

để yêu cầu việc báo cáo như vậy phải được kiểm tra và xác minh ngẫu nhiên hàng năm. Tỷ lệ báo 

cáo được xác minh đã tăng đều đặn, và sẽ không có ai được ngoại lệ. Nếu bất cứ ai bị phát hiện là 

không trung thực, họ sẽ bị trừng trị thích đáng. 

Tôi từng nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không bao giờ kết thúc. Sự không 

khoan nhượng của chúng tôi đối với nạn tham nhũng sẽ không bao giờ thay đổi. Quyết tâm, dũng 

khí và sự nghiêm khắc trừng trị của chúng tôi nhằm loại bỏ nạn tham nhũng ra khỏi Đảng cũng sẽ 

không bao giờ thay đổi. Tất cả hành động tham nhũng đều phải bị xử lý. Các nỗ lực chống tham 

nhũng sẽ không làm tổn thương đến nền kinh tế. Trái lại, chiến đấu chống tham nhũng, kể cả các 

hành vi phạm pháp như tìm kiếm đặc quyền đặc lợi, sẽ giúp xây dựng một chính phủ trong sạch, 

dỡ bỏ các chướng ngại cản trở các hoạt động của thị trường, thúc đẩy các nguyên tắc công bằng 

và đem lại một môi trường đầu tư và kinh doanh tốt hơn. 

 

12. Ông đã công du nhiều nơi với tư cách là nhà lãnh đạo của Trung Quốc, và phu 

nhân của ông nổi tiếng với công việc của bà với tư cách là đại sứ thiện chí của Liên Hợp 

Quốc. Từ những trải nghiệm của mình, ông nghĩ điều gì mà Mỹ và phần còn lại của thế giới 

không hiểu về Trung Quốc, và tương tự nhiều người Trung Quốc không hiểu gì về Mỹ và 

phần còn lại của thế giới? 
 

Tập Cận Bình: 30 năm trước vào năm 1985, tôi đã dẫn đầu một phái đoàn tới Iowa để 

nghiên cứu công nghệ nông nghiệp. Đó là chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Mỹ. Tôi đã có ấn 

tượng sâu sắc với công nghệ tiên tiến của Mỹ và sự nồng ấm, tình hữu nghị của người dân Mỹ. 

Kể từ đó, tôi đã có một số chuyến công du tới Mỹ và cũng đã tiếp đón nhiều bạn bè Mỹ ở Trung 

Quốc. Từ những trải nghiệm cá nhân này, tôi có thể nói rằng người Trung Quốc và người Mỹ trân 

trọng những tình cảm hết sức thân thiết dành cho nhau. Vợ tôi là một nghệ sỹ biểu diễn và cũng là 

giáo sư về âm nhạc. Trong những năm gần đây, với tư cách là đại sứ thiện chí của WHO về bệnh 

lao và HIV/AIDS, đồng thời là đặc phái viên của UNESCO về sự tiến bộ về giáo dục của trẻ em 
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gái và phụ nữ, bà ấy đã gặp gỡ nhiều người Mỹ và nhiều người từ các tổ chức của các nước khác. 

Bà ấy cũng có những ấn tượng giống như tôi. 

Những tương tác giữa các nước bắt đầu với người dân của họ. Các hoạt động trao đổi và 

tình hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta có một lịch sử lâu đời. Hơn 230 năm về trước, tàu buôn 

Empress of China của Mỹ đã băng qua các đại dương mênh mông đến Trung Quốc. Hơn 70 năm 

trước, người Mỹ đã kiên quyết bất chấp biển cả và hậu quả để giúp đỡ nhân dân Trung Quốc 

trong cuộc đấu tranh anh hùng chống lại sự xâm lược của quân phiệt Nhật Bản. Ba mươi năm 

trước, Trung Quốc và Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao, lật sang một chương mới trong biên 

niên sử giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những gì đã diễn ra chứng minh rằng tình hữu 

nghị Trung-Mỹ vượt qua cả thời gian và không gian. 

Như nhà hiền triết cổ của Trung Quốc là Mạnh Tử đã nói rằng: “Vạn vật khác biệt là lẽ tự 

nhiên”. Sự thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa các nước quả thực là một vấn đề, nhưng cuộc sống là vậy. 

Với sự khác biệt rất nhiều về sắc tộc, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chế độ xã hội, trình độ phát triển 

và lối sống, có những điều về người khác mà người ta thấy rằng có thể hiểu được. Điều này là 

chắc chắn, nhưng để nói rằng, cũng đúng là bất kỳ thứ gì có vẻ là khó hiểu đều có thể hiểu được 

miễn là người ta sẵn sàng học hỏi và nỗ lực để nắm bắt thay vì bác bỏ hoàn toàn nó. Mọi nền văn 

minh, dù khác biệt và mang nhiều màu sắc khác nhau, đều có giá trị về sự hiện hữu của nó. Một 

đất nước hay một quốc gia cần phải trân trọng và bảo vệ văn hóa và giá trị riêng của mình, đồng 

thời công nhận và tôn trọng văn hóa và các giá trị của các nước khác. Trong khi cảm thấy tự hào 

về những thành tựu văn hóa của mình, một nước hay một quốc gia không được đóng sập cánh cửa 

với thế giới bên ngoài, lại càng không được tự cho phép đề cao bản thân mình. Tục ngữ Trung 

Quốc xưa có câu: “Trong quá trình học tập, nếu không dùi mài, trao đổi với bạn bè thì kiến thức 

sẽ trở nên nông cạn”. Chúng tôi sẵn sàng học hỏi từ các nền văn minh khác và tiếp tục phát huy 

các giá trị đã đi vào truyền thống của họ vượt qua các biên giới quốc gia và vẫn có sức hấp dẫn 

trong thời hiện đại. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ và các nước khác trong cộng đồng 

quốc tế nhằm tìm kiếm sự tiến bộ chung thông qua hợp tác cùng thắng, để đem lại hạnh phúc to 

lớn hơn cho người dân Trung Quốc, đảm bảo hòa bình và phát triển cho người dân trên toàn thế 

giới. 
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