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Nam Nguyên - RFA 

 
Đường lên Đèo Hải Vân, ảnh chụp hôm 6/7/2011. 

RFA PHOTO 

  

Dư luận bất bình 

Dư luận phản ứng gay gắt về việc chính quyền Thừa Thiên-Huế cấp giấy 
chứng nhận đầu tư khu nghỉ dưỡng rộng 200 ha cho Công ty Trung Quốc 
Thế Diệu ở đèo Hải Vân. Đây là một vị trí chiến lược khống chế cả vùng 
trời vùng núi và vùng biển Đà Nẵng và có thể chia cắt Việt Nam ở vĩ tuyến 
16. 

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng một công dân Đà Nẵng đồng thời là 
một nhà hoạt động xã hội dân sự đã nhanh chóng phản ứng: 

“Cũng như bạn bè và học trò, chúng tôi vô cùng sửng sốt không hiểu tại 
sao chính quyền Thừa Thiên Huế lại làm việc này. Chúng ta biết là Việt 
Nam trong quá trình mở rộng về phương Nam thì đèo Hải Vân là một 
trong những chướng ngại thuở xưa. Trong chiến tranh gần đây cũng thế 
đèo Hải Vân chia cách đất nước Việt Nam, ở đỉnh cao hiểm trở như thế 
mà cho người nước ngoài thuê để làm cái này cái kia thì đó là điều không 
thể nào chấp nhận được. Nói thật là chúng tôi vô cùng sửng sốt về 
chuyện này.” 
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Cũng như bạn bè và học trò, chúng tôi vô cùng sửng sốt không hiểu tại 
sao chính quyền Thừa Thiên Huế lại làm việc này.  
-TS Nguyễn Thế Hùng 

Đây là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine-Huế do doanh 
nghiệp Trung Quốc làm chủ đầu tư với tổng vốn 250 triệu USD. Người 
Trung Quốc được phép sử dụng diện tích 200 ha tại khu vực mũi Cửa 
khẻm, nơi núi Hải Vân đâm ra biển. Tại đây nhà đầu tư Trung Quốc sẽ 
xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao với 450 phòng, một trung tâm hội 
nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng năm tầng với 220 căn 
hộ cao cấp, 350 biệt thự và khu du lịch, nhà hàng bãi tắm. Dự án này 
được triển khai theo ba giai đoạn từ 2013 đến 2023 trên thực tế đã bắt 
đầu xây dựng một số hạng mục và cơ sở hạ tầng. 

Tuy vậy Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng vừa kiến nghị Chính phủ rút giấy 
phép đầu tư mà Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp cho Công ty Thế Diệu của 
Trung Quốc. Lý do Chính quyền Đà Nẵng đưa ra là dự án nằm ở vị trí 
trọng yếu về an ninh quốc phòng. Hơn nữa về nguyên tắc dự án này có 
một vùng chồng lấn trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính 
giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. 

Đối với sự kiện một dự án trải rộng 200 ha nằm ở khu vực có vị trí chiến 
lược lại nằm trong tay nước ngoài đặc biệt là Trung Quốc. Thiếu tướng 
hồi hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ 
Hà Nội phát biểu với Đài Á Châu Tự Do: 

“Những chỗ tốt đẹp có vị trí chiến lược lại cứ bán cứ để cho Trung Quốc 
làm dự án trong khi mình có thể làm được, Như thế là các anh ấy không 
suy nghĩ và chỉ thấy có tiền thôi. Tôi cho là chỉ thấy có tiền, nhiều tỉnh 
cũng thế thôi nghĩa là chỉ thấy có tiền mà không thấy cái nguy hiểm cho 
đất nước.” 

Vị trí yết hầu có thể chia cắt đất nước 

Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên chỉ huy phó Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà 
Nẵng, đương kim Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng được báo điện tử 
Infonet trích lời nói rằng: “Dự án Trung Quốc trên đèo Hải Vân nằm ở vị trí 
yết hầu có thể chia cắt đất nước. Nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời, vùng 
núi, vùng biển khu vực phòng thủ Đà Nẵng.” 

  



3 

 

 
Cửa Hầm Hải Vân phía nam, ảnh chụp 6/7/2011. RFA PHOTO. 

 Là một nhà quân sự Đại tá Thái Thanh Hùng nhấn mạnh rằng, đây là vị 
trí chiến lược, là địa bàn trọng điểm. Ở miền Trung thì khu vực đèo Hải 
Vân ai cũng biết cả…Nếu xảy ra chiến tranh, nơi này bị chiếm thì đất 
nước bị chia cắt liền. Do nó đặc biệt quan trọng như vậy nên Đại tá Thái 
Thanh Hùng cho là không nên cho nước ngoài đầu tư vào khu vực đó. 

Vẫn theo Infonet và Đại tá Thái Thanh Hùng, vị trí Thừa Thiên-Huế cấp 
phép cho phía Trung Quốc xây dựng khu du lịch lại nằm ngay mũi Cửa 
Khẻm, nơi núi Hải Vân đâm ra biển và coi như bao trùm cả hòn Sơn Trà 
con cách đó không xa. Khu vực này chính là “yết hầu” của vịnh Đà Nẵng 
với núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà tọa thành hình cánh cung trấn giữ 
phía Bắc và phía Đông Bắc. Trong khi vịnh Đà Nẵng là một trong những 
khu vực vô cùng trọng yếu trên dọc tuyến biển Việt Nam. 

Dự án khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân với chủ đầu tư là là doanh 
nghiệp Trung Quốc gây ra mối lo ngại về an ninh quốc phòng, là sự kiện 
mới nhất về việc các tỉnh trao nhiều đặc quyền cho nhà đầu tư Trung 
Quốc trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thiếu tướng hồi hưu Nguyễn Trọng 
Vĩnh nối kết các sự kiện liên quan đến nhiều dự án ở những vị trí trọng 
yếu được trao cho nhà đầu tư Trung Quốc. Ông nói: 

Những người lãnh đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền mà không thấy nguy 
hiểm cho đất nước, những người ấy vô hình chung tạo điều kiện để mất 
nước.  
-Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh 

“Hà Tĩnh là cái yết hầu của miền Trung và hơn nữa nó xây dựng thành 
một thứ căn cứ, ở trong đó phức tạp lắm chứ không phải chỉ đơn giản là 
chỗ luyện thép đâu. Hay Cảng Đông Hà cũng vậy thôi cũng là một chỗ 
quan trọng cũng là bán cho nó, cho nó thuê nó có thể làm thành căn cứ 
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quân sự, rồi từ Kỳ Anh vào tới chân đèo Ngang cũng thế thôi cũng lại cho 
nó thuê, phía biển nó làm gì ngoài ấy cũng không biết. Những người lãnh 
đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền mà không thấy nguy hiểm cho đất nước, 
những người ấy vô hình chung tạo điều kiện để mất nước, dù là không có 
ý thức đi nữa thì cũng là tạo điều kiện để cho Trung Quốc nó chiếm nước 
mình.” 

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành hiện làm việc ở Hà Nội từng báo động 
về việc các nhà đầu tư Trung Quốc, lợi dụng chính sách của Việt Nam đã 
thuê dài hạn nhiều khu vực dọc theo biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc 
để trồng và khai thác lâm sản, đặc biệt là các dự án ở Vũng Áng Hà Tĩnh 
mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ông Bùi Kiến Thành nhận 
định: 

“Vùng Vũng Áng Hà Tĩnh đối diện gần với Hải Nam, nếu ngày nào Trung 
Quốc xây dựng Cảng Vũng Áng mà Hải Nam chĩa ngay qua  Vũng Áng thì 
có thể nói Vịnh Bắc Bộ biến thành một cái ao hồ của Trung Quốc và nó 
ngăn cản sự vận chuyển giao thông hàng hải của Việt Nam từ Bắc vào 
Nam thì sẽ ra sao. Ngoài ra nó có những nguy cơ về quốc phòng từ cảng 
Vũng Áng đi qua Lào chỉ 50 km thôi. Như vậy nếu có chuyện thì làm sao 
phòng thủ, Trung Quốc từ bên Lào đi xe ô tô qua Vũng Áng chạy ô tô vài 
tiếng đồng hồ là cắt đôi Việt Nam ra làm hai khúc.” 

Không hiểu Chính phủ Việt Nam từ Trung ương xuống địa phương nhận 
thức thế nào về hiểm họa quốc phòng, khi bất chấp ý kiến của giới nhân 
sĩ trí thức cựu sĩ quan cao cấp, kể cả chiến lược gia quân sự Võ Nguyên 
Giáp khi còn sống, cũng gởi thư cho Trung ương Đảng và lãnh đạo nhà 
nước để cảnh báo về việc không thể cho thuê đất ở các vị trí chiến lược. 

Dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine ở mũi Khẻm núi Hải Vân, nơi 
chia cách Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng, chỉ là một mắt xích mới nhất 
trong chuỗi vị trí chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng đã và đang 
được trao vào tay nhà đầu tư Trung Quốc. 

Nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reactions-cn-resort-project-at-hai-
van-nn-11122014084605.html 

                               ----------------------------------------------------------------- 

Gửi lên: Nguyễn Quang 

Ngày 13/11/2014 
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