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Trong Trang Nầy: 

1- Nhận Xét Về Báo Cáo Của Chính Phủ Về Thảm Họa Cá Chết 

2- Giáo Phận Vinh: Tổ Chức Ngày Môi Sinh 

3- Tiến Hành Thành Lập Một Tổ Chức Một Chuyên Môn Bảo Vệ Môi Sinh 

 

 
  

I.- Nhận xét về báo cáo của Chính phủ về thảm hoạ cá chết 
 

 
 

Danlambao - Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi báo cáo về vụ cá chết cho Quốc hội 

cho biết sẽ công bố đánh giá toàn bộ thiệt hại vào tháng 8. Điều này có nghĩa là chính 

phủ đã nhận bồi thường thiệt hại 500 triệu USD từ Formoma trong khi chưa nắm rõ mức 

độ thiệt hại của thảm hoạ môi trường. 

 

Về lý do chậm trễ trong việc đưa ra kết luận thảm hoạ về môi trường, báo cáo lý giải rằng 

chậm trễ là do quá trình đấu tranh để buộc Formosa thừa nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, 

bản báo cáo hoàn toàn không đề cập gì đến việc các quan chức lãnh đạo các Bộ ban 

ngành của chính phủ đã liên tục công bố sai trái về nguyên nhân cá chết (tảo nở hoa, 

thuỷ triều đỏ); những công bố này không những đã lừa dối người dân mà còn chạy tội 

cho Formosa trong khi - theo báo cáo - chính phủ "đấu tranh" với Formosa. 

 

Kết quả của cuộc "đấu tranh" giữa một bên là chính phủ của một quốc gia, một bên chỉ là 

một công ty nước ngoài dẫn đến kết luận là Formosa thừa nhận vi phạm 53 sai 

phạm hành chính. Đây chỉ là những vi phạm "hành chính", hoàn toàn không có đề cập gì 

đến việc có hay không có những nỗ lực điều tra xem Formosa có những vi phạm hình 

sự hay không. 
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Báo cáo cũng không giải thích được vì sao Formosa chỉ trong giai đoạn chạy thử 

nghiệm mà có thể dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt - một hiện tượng mà bình 

thường một nhà máy thép đi vào hoạt động nếu có làm tổn hại môi trường cũng phải đến 

nhiều năm người ta mới khám phá ra hệ luỵ của nó. 

 

Chính vì vậy mà báo cáo hoàn toàn không đả động gì đến số lượng và loại hoá chất độc 

hại mà Formosa đã thải ra trong mấy ngày. Đây mới là dữ kiện quan trọng nhất mà 

người dân muốn biết. 

 

Về thiệt hại, bản báo cáo cho biết có khoảng 115 tấn cá chết không tính số chìm dưới 

đáy. 450 ha rạn san hộ bị tác động trực tiếp với 40-60% bị phá huỷ. 18.000 tàu thuyền với 

41.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 4.000 tàu đang phải nằm bờ; trên 1.600 

lồng nuôi cá bị chết; 10 ha cua, 5,7 ha tôm bị chết; 19.500 người buôn bán hải sản bị ảnh 

hưởng thu nhập. Báo cáo cũng nói đến thiệt hại về kỹ nghệ du lịch nhưng chỉ nói đến 4 

tỉnh miền Trung trong đó lượng khách huỷ bỏ tour là 50%, Hà Tĩnh giảm khách xuống 

còn 10-20%. 

 

Báo cáo này cũng hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân vì sao sau khi hiện tượng 

cá chết được phát hiện trên biển thì lại có hiện tượng cá chết trên nhiều sông hồ trải 

dài khắp 3 miền đất nước: 

 

- 04.05.2016, sông Bưởi, Thanh Hoá; 

- 05.05.2016, sông La Ngà, Đồng Nai; 

- 05.05.2016, sông Lạch Bạng, Thanh Hoá; 

- 09.05.2016, đảo Phú Quý, Bình Thuận; 

- 15.05.2016, sông Bưởi tại Thanh Hoá; 

- 17.05.2016, sông Hinh, Phú Yên; 

- 17.05.2016, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Sài Gòn; 

- 08.06.2016, hồ Hoàng Cầu, Hà Nội; 

- 10.06.2016, sông Thương, Bắc Giang; 

- 13.06.2016, khu vực biển ở xã Xuân Phương (Sông Cầu), Phú Yên; 

 

Theo ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng TN-MT, chính phủ lại sẽ công bố những thiệt hại 

một lần nữa vào đầu tháng 8 sau khi điều tra, đánh giá toàn diện. 

 

Báo cáo này cũng đã cho biết "Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận sự cố gây tâm lý bức 

xúc, bất an trong dân, làm giảm lòng tin của người dân. Người dân nghi vấn về sự 

đúng đắn, đầy đủ của quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng, vận 

hành nhà máy ở Hà Tĩnh, giảm lòng tin vào khả năng của các cơ quan trong việc ứng 

phó với các tình huống khẩn cấp về môi trường. Sự cố để lại hệ quả bất an trong xã hội, 

người dân lo lắng về việc mất sinh kế, thất nghiệp, nợ nần, phá sản do không tiêu thụ 

được cá và sản phẩm hải sản..."  (1) 

 

Trong khi chính báo cáo của phía chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận những bức 

xúc, bất an, giảm lòng tin của người dân như vậy thì: 
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Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố: "...sự cố hải sản chết bất thường ở một số 

tỉnh ven biển miền Trung; sự chống phá quyết liệt của các lực lượng thù địch... đã gây 

không ít khó khăn cho công tác bầu cử..." (2) 

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn gán ghép những công dân Việt 

Nam bày tỏ những bức xúc, bất an này là "thế lực thù địch": 

 

 

 

Về việc truy xét trách nhiệm báo cáo cũng cho biết là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 

các bộ, ngành và UBND Hà Tĩnh tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệmđối với 

những thiếu sót của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Thanh tra Chính phủ, Bộ 

Công an tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Trong một thảm hoạ lớn lao như thế, với những tuyên bố và hành vi cố tình lừa bịp người 

dân trong cả tháng đầu sau khi cá chết, với nhiều chỉ dấu làm "sai quy trình" trầm trọng 

của cán bộ... chính phủ dự trù chỉ "kiểm điểm" và "làm rõ trách nhiệm"với những "thiếu 

sót"!? 

 

Thêm về phần "thiếu sót" báo cáo thừa nhận "Chính phủ đánh giá thời gian quaViệt 

Nam đã quá coi trọng thu hút đầu tư mà chưa quan tâm đúng mức tới công tác bảo vệ 

môi trường, chưa lường hết được những nguy cơ tiềm ẩn. Trên thực tế có những sự cố 

môi trường đã xảy ra rất khó khắc phục hoặc không thể khắc phục nên Nhà nước cần 

thay đổi quan điểm trong vấn đề đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường." 

 

Tuy nhiên chủ từ được dùng cho việc thừa nhận này không những không chính xác mà là 

một lối chạy trốn trách nhiệm xảo trá. Ở đây, kẻ chịu trách nhiệm lớn nhất là Chính phủ 

lại là người đánh giá và kẻ thiếu sót lại là "Việt Nam". 

 

Báo cáo không nêu rõ sẽ "kiểm điểm" và "làm rõ trách nhiệm" của đối tượng... Việt Nam 

này ra sao. Trước mắt thì người ta thấy Võ Kim Cự đang được đưa ra làm con dê tế thần 

cho chủ trương "chọn thép thay vì chọn cá" trước đây của đảng. 

 

29.07.2016 

 

 

 
Danlambao 
danlambaovn.blogspot.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.- GP Vinh: Ban Công Lý - Hòa Bình tổ chức ngày môi trường 

 

Source: VRNs 
Posted on: 

2016-07-29 

Giáo phận Vinh nằm ngay ở vùng đất Miền Trung, nơi có thảm họa môi trường do 

Formosa gây nên. 

Dự án Formosa là dự án tại Hà Tĩnh, nơi đây có nhiều giáo dân thuộc Giáo phận đã phải 

chịu nhiều ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, gia đình và nhiều mặt xã hội trong quá trình 

Formosa đến đầu tư ở vùng đất này. Giáo xứ Đông Yên là một điển hình tan nát bởi dự 

án đó. 

Sau khi thảm họa biển Miền Trung xảy ra, Giáo phận Vinh đã có nhiều hành động nhằm 

bảo vệ giáo dân và quan tâm đến Cộng đồng người dân nơi đây. Nhiều bản Kiến nghị của 

tập thể Linh mục Hạt Kỳ Anh, của Đoàn linh mục Vinh và của Đức Cha Phaolo Nguyễn 

Thái Hợp đã được sự ủng hộ rộng rãi của Cộng đồng dân chúng và xã hội. 

Ban Công Lý – Hòa Bình vừa ra thông báo Tổ chức ngày môi trường vào 7/8/2016 

 
 

 

Thông báo của Ban Công lý – Hòa bình Gp Vinh 

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

http://tinhdongchuacuuthe.com/gp-vinh-thong-bao-cua-ban-cl-hb-ve-ngay-moi-truong
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III.- Tiến hành thành lập một tổ chức chuyên môn Bảo 

vệ Môi trường Việt Nam 

 
 

 
CTV Danlambao - Trước thảm họa cá chết, môi trường bị tàn phá kèm theo những tác 

hại lâu dài, cùng với những hiểm họa có xác suất cao sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai, 

một số chuyên gia Việt Nam đang tiến hành việc thành lập một tổ chức chuyên môn bảo 

vệ môi trường. 

 

Theo Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, một chuyên gia về môi trường thì nỗ lực này cũng để 

hưởng ứng Lời Kêu Gọi của các bạn trẻ trong Mạng Lưới Blogger Việt Nam: "Kêu gọi và 

vận động những chuyên gia, trí thức Việt Nam trong và ngoài nước thành lập một tổ chức 

chuyên môn, độc lập về nghiên cứu môi trường tại Việt Nam." 

 

Trao đổi với CTV Danlambao, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết cho biết hiện nay đã có nhiều 

chứng cớ khoa học cho thấy việc thải hóa chất độc hại từ Formosa không phải là một "sự 

cố" vô tình từ một công ty chưa thực sự đi vào giai đoạn sản xuất thép; và dù có đi nữa 

thì nếu gây ra ô nhiễm môi trường vì hoạt động dưới tiêu chuẩn, cũng phải nhiều năm 

người ta mới khám phá ra hệ luỵ của nó. Ngược lại, đây là một hành động cố ý với số 

lượng hóa chất độc hại rất lớn được cố tình thải ra nhằm tàn sát môi sinh trên biển trong 

vòng vài ngày ngắn ngủi. 

 

Cũng theo Ts Truyết thì có một điều ít được biết đến là Đặc khu Vũng Áng đã được 

chính thức xem như là “một vùng tự trị đầu tiên của TC tại Việt Nam” kể từ ngày 

14/7/2014. Phó TT Hoàng Trung Hải đã ký với TGĐ Lee Chih - Tsuen, Chủ tịch Cty 

Formosa, đầu tư 97 tỷ Mỹ kim và sử dụng khu nầy trong vòng 70 năm. 

 

Nỗ lực đầu tiên của tổ chức chuyên môn là đưa ra những tài liệu nghiên cứu chuyên 

nghiệp, độc lập chứng minh cho việc này. Một trong nhiều vấn nạn chúng ta đang đối 

diện để bảo vệ môi trường là sự minh bạch thông tin. Do đó, những nghiên cứu chuyên 

môn sẽ giúp cho người dân Việt Nam có những dữ kiện, chứng cứ khoa học khách quan 

làm nền tảng cho nỗ lực đấu tranh cứu môi trường và bảo vệ môi trường. Những nghiên 

cứu này cũng nhằm mục tiêu tạo sự quan tâm của quốc tế đối với tình trạng môi trường 

tại Việt Nam. 

https://3.bp.blogspot.com/-N__6VMRyLg0/V5ryiTN7dbI/AAAAAAACC4Q/iUBiwYgdGdo-H2hGOwveZR5bclKmUq4NgCLcB/s1600/Formosa-%25C4%2591u%25CC%259Bo%25CC%259B%25CC%2580ng%2B%25C4%2591e%25CC%2582%25CC%2581n%2B%25C4%2591i%25CC%25A3a%2Bngu%25CC%25A3c2-danlambao.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/
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Trong nhiều năm qua, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết là một trong những chuyên gia Việt 

Nam quan tâm và tiên phong trong những nghiên cứu về ảnh hưởng của các dự án của 

Trung Quốc lên môi trường sống của Việt Nam. Bên cạnh hiểm họa của Formosa là hiểm 

hoạ của dự án Bauxite Tây Nguyên, dự án Nhà máy giấy Hậu Giang, ảnh hưởng của 

những đập thủy điện của Trung Quốc lên sông và đồng bằng Mekong. Đó là chưa kể đến 

hàng trăm công trình khác của Trung Quốc đã và đang là mối đe dọa ngấm ngầm nhưng 

vô cùng tai hại đối với môi trường và đời sống của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. 

 

Tuy nhiên, ưu tiên trước mắt là vấn nạn cá chết tại Vũng Ánh, tại nhiều sông hồ trên khắp 

3 miền đất nước và tố cáo Formosa - không những chỉ với hoạt động tại Việt Nam - mà 

còn nhiều hoạt động tàn phá môi trường khác của Formosa trên thế giới. Tất cả để hỗ trợ 

cho mục đích đòi hỏi Formosa Steel Ha Tinh phải rời khỏi Việt Nam. 

 

Đồng hành với Lời Kêu Gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam - "Từ những nỗ lực liên 

kết, cùng nhau tổ chức những buổi hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia về môi 

trường để nâng cao nhận thức của người dân về thảm họa Formosa" - Tiến sĩ Mai Thanh 

Truyết và Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức một buổi hội 

thảo với đề tài "Câu chuyện Formosa và âm mưu của Trung cộng trong việc Hán hoá 

VN". Buổi hội thảo sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa, Thứ Bảy ngày 30 tháng 7, 2016 tại trụ 

sở Cộng đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Houston và vùng phụ cận, số 7100 đường 

Clarewood Dr., Houston TX 77036. 

 

29.07.2016 

 

 
CTV Danlambao  

danlambaovn.blogspot.com 

 

 

 

Nguyễn Quang tổng hợp 

Ngày 28/7/2016 

www.vietnamvanhien.net 
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