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Hà Tĩnh: Ngư dân tiếp tục kéo đến nhà máy 

Formosa biểu tình 

 

CTV Danlambao - Sáng 12/3, hơn 200 bà con Làng Đông Yên (huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh) đã biểu tình phản đối nhà máy Formosa ngay bên ngoài trụ sở công ty này. 

Khoảng hơn 10h, đoàn người đi bộ, xuất phát từ Làng Đông Yên cũ để đi đến bên 

ngoài trụ sở chính của Formosa với quãng đường hơn 1km. 

Trên đường đi, đoàn người cầm trên tay cờ ngũ sắc và biểu ngữ lớn  “Yêu cầu đóng 

cửa vĩnh viễn Formosa để đảm bảo môi trường sống cho người dân”. Cùng với đó là 

nhiều biểu ngữ nhỏ được dán vào lưng, vẽ trên nón: “Hãy trả môi trường sạch cho 

chúng tôi”, “Formosa cút khỏi VN”, “Formosa get out”,“Cá cần nước sạch”... 

http://www.nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/nosouthchinasea/12-03-17-ngu-phu-tiep-tuc-keo-den-formosa-bieu-tinh.html
http://www.nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/nosouthchinasea/12-03-17-ngu-phu-tiep-tuc-keo-den-formosa-bieu-tinh.html
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Khoảng 11h, đoàn người đến bao vây bên ngoài trụ sở công ty Formosa. Họ hô 

vang các khẩu hiệu: “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Đả đảo đảng cộng sản bán 

nước”.   
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Ảnh: Bạch Hồng Quyền 

Những tường rào bằng kẽm gai được nhà cầm quyền tiếp tục dựng lên ở phía bên 

ngoài tường của công ty đã gây ra thảm họa môi trường biển miền trung này. Phía 

bên trong trụ sở Formosa, nhà cầm quyền huy động các lực lượng CSCĐ, công an 

với dùi cui sẵn sàng chờ lệnh. Cùng với đó là hàng chục CSGT, quân đội, an ninh 

mang thường phục bố trí ở phía xa. 

Qua điện thoại, một người dân tham gia biểu tình cho CTV Danlambao biết: “Chúng 

tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm để đi, đàn bà, trẻ con đi hết. Dân khổ quá rồi, phải đuổi 

Formosa cút khỏi Việt Nam. Họ (lực lượng nhà cầm quyền) có đây nhiều nhưng 

chưa làm gì chúng tôi.” 

Đến khoảng gần 12h thì đoàn người biểu tình rút về. 

12/3/2017 

CTV Danlambao 

Nguồn:https://danlambaovn.blogspot.com/2017/03/ngu-dan-tiep-tuc-keo-en-nha-

may-formosa.html 
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