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Những con số kỷ lục từ Formosa Hà Tĩnh 
Tác giả: Vỹ Văn – Diễn đàn hành nghề luật 

 

 Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Đây chỉ là quan điểm 

của tác giả Vỹ Văn - (http://kimdunghn.wordpress.com) 

.  

Phối cảnh tổ hợp cảng biển và luyện thép Formosa tại Hà Tĩnh. Ảnh: tinngan.vn 

 

1. Tiền thuê đất: Formosa thuê của VN 3.300 ha đất, trong thời hạn 70 năm 

với giá 96 tỷ đồng cho cả thời gian thuê. Tính trung bình 42 đồng/m2/năm. 

Một con số kỷ lục chăng. 

So sánh:  

– Tính ra cho Formosa thuê 1m2 đất trong 70 năm mới đủ tiền mua một “ổ 

bánh mì không”. 

– Giá này cao hơn 20 lần giá cho Công ty sản suất nông, lâm nghiệp thuê đất 

để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (loại thấp nhất) trên cùng địa bàn phường 

Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh. (Tham khảo Thông tư 

207/2014/TT-BTC về tiền thuê đất của công ty nông lâm nghiệp sản xuất 

nông lâm nghiệp và Quyết định 94/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất năm 

2015 Hà Tĩnh). 

. 

http://kimdunghn.wordpress.com/
http://tinngan.vn/
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2. Lao động TQ trái phép: 66% số lao động nước ngoài tại Formosa là lao 

động trái phép với 4.154 người, đều là người TQ, tương đương với quân số 

của 1 trung đoàn bộ binh. 

. 

3. Bao nhiêu nước biển bị ô nhiễm: số m3 nước nghi có thể Formosa đã 

làm ô nhiễm kim loại nặng trong 1 tháng gần đây theo tính toán của tôi là: 

6.2500.000.000.000.0000.000 m3, đọc nhanh là: sáu phẩy hai lăm tỷ tỷ m3. 

(tính bờ biển từ Vũng Áng đến Lăng Cô là 250km, độ sâu trung bình 500m, 

xa bờ 50km). Hôm nay đã vào đến Đà Nẵng. 

Lượng nước này bằng 20 tỷ lần dung tích của hồ Kẻ Gỗ nổi tiếng ở Hà Tĩnh. 

 

4. Số sinh vật biển chết do nước biển bị ô nhiễm:  

Báo đăng là khoảng 40 tấn nhưng không rõ cho 1 tỉnh hay cả 4 tỉnh, trong 1 

ngày hay suốt thời gian qua. Theo tính toán của tôi là 40 tấn/ngày/4 tỉnh. Vì 

ô nhiễm kim loại nặng nên kéo dài khoảng 6 tháng. Ngoài ra hầu, nghêu, sò, 

ốc, hến … cũng chết nhưng không nổi lên chắc cũng không dưới 40 

tấn/ngày. 

. 

5. Formosa trang bị súng bắn tốc độ và xử phạt tài xế chạy quá tốc độ 

 

Tháng 9/2015, Formosa Hà Tĩnh đã trang bị súng bắn tốc độ và cho phép 

bảo vệ xử phạt tài xế chạy quá tốc độ do công ty tự quy định trong khu vực 

Dự án Formosa.  

Nghe nói quy định này được dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Việt rồi áp dụng 

luôn, không cần cơ quan nào của Việt Nam thông qua cả. Khi được hỏi, ngài 

Chu Xuân Phàm kính mến đã trả lời: “Trong nhà của anh, anh muốn quy 

định thế nào phải xin phép hả? Căn cứ theo điều nào, khoản nào, luật nào 

phải thế hả? Nếu tài xế không chấp hành, không nộp phạt thì cấm nhập 

xưởng, không được vào công trường làm việc”. 

. 

6. Hoàn thuế: Sau vụ biểu tình hồi tháng 5/2014, Formosa được hoàn thuế 

gần 2.260 tỷ đồng tiền thuế các lọai cho 5 tháng, từ tháng 5 đến ngày 

5/9/2014. Con số này cao nhất cả nước, hơn gấp đôi Samsung Thái Nguyên 

(chuyên sản suất điện thoại xuất khẩu) và bằng 12 doanh nghiệp xếp ngay 

sau Formosa cộng lại. 

. 

7. Thu hút FDI: năm 2013 Hà Tĩnh đang đứng thứ 34 cả nước về thu hút 

FDI, nhờ Formosa giúp Hà Tĩnh nhảy lên đứng thứ 2 cả nước, chỉ đứng sau 

Bình Dương. Đến bây giờ nhân dân Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận mới được 

lợi vì không cần đánh bắt cá mà cá cũng tự trôi vào bờ. 

. 

8. Sản lượng thép: Dự kiến sản lượng thép của Formosa sau khi hoàn thành 

là 15 triệu tấn/năm, bằng sản lượng của cả ngành thép Việt Nam năm 2015. 
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Gửi Lên: Lê-Thụy-Chi 

Ngày 3/5/2016 

www.vietnamvanhien.net 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209362441078608&set=a.3204077621443.2157848.1251206574&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209362441078608&set=a.3204077621443.2157848.1251206574&type=3
http://www.vietnamvanhien.net/

