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PHẢI ĐÓNG CỬA NGAY, KHÔNG CHỈ TẬP 

ĐOÀN THÉP FORMOSA HÀ TĨNH MÀ CÒN 

NHIỀU NƠI KHÁC NỮA ! 

 
 

Bs. Hồ Hải Posted on: 2016-05-03 

Mấy hôm nay thông tin ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam tràn 

về, hết tôm cá chết, đến người ngộ độc và chết. Tôi đã có bài viết nhân dân 

Việt Nam Hãy kiện tập đoàn Formosa ra tòa án quốc tế, nếu chính phủ Việt 

Nam không kiện, buộc bồi thường, và đóng cửa tập đoàn này, vì đã vi phạm 

luật tài nguyên môi trường của Việt Nam và của Công ước thế giới về bảo 

vệ môi trường vừa được ký kết tại trụ sở Liên Hiệp Quốc của 171 nước 

thành viên vào ngày 22/4/2016. 

Song song với việc này, tôi tìm hiểu về xuất thân, cơ cấu, và cách họ làm 

việc tại dự án khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh như thế nào? 

Ít ai để ý thông tin ngao chết từ tháng 12/2015, chỉ khi cá chết mới chu' ý 

Formosa Hà Tĩnh! 

 

FORMOSA HÀ TĨNH XUẤT THÂN MỜ ÁM 

Điều đầu tiên khi tìm hiểu tôi thấy xuất hiện cái tên: Ha Tinh Formosa 

(Cayman) Limited. Tôi không rõ lắm, nhưng cái tên Cayman trong ngoặc 

đơn làm cho bất kỳ ai đã từng làm ăn cũng có thể liên tưởng đến một 

Offshore Company - dạng công ty giống như hồ sơ Panama - lập ra ở thiên 

đường trốn thuế của quần đảo Cayman thuộc Vương Quốc Anh. Điều này 

cũng đã được báo CAFEF xác tín. Nó được thành lập ngày 12/6/2008 tại 

Cayman.Tập đoàn CSC của Đài Loan - China Steel Corporation of Taiwan - 

nắm giữ 19% cổ phần. 

Một thông tin khác từ trang Steel First đưa ngày 04/10/2013 thì Formosa 

Petrochemical Corp (FPC), một công ty con của tập đoàn Đài Loan Formosa 

Plastics Group, đã giảm cổ phần của mình tại Việt Nam ở Formosa Hà Tĩnh 

Steel Corp xuống còn 14,75% từ con số đầu tư ban đầu là 21,25%. Nhưng 

mọi thông tin bí mật không được cho phép tiết lộ từ các thành viên của 

Formosa Hà Tĩnh Steel Corp. 

Ngày 30/7/2015, Tập đoàn JFE Steel Corporation của Nhật Bản ra thông 

báo, họ sẽ đầu tư vào Formosa Hà Tĩnh Steel Corp 5%. Và cơ cấu thành 

phần của nó như sau: 
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Tổng công ty Formosa Hà Tĩnh Steel (VSATTP) 

 

Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 

Thành lập: 2008 

Chủ tịch: Chen, Yuan Cheng 

Kinh doanh: Tích hợp sản xuất thép 

Vốn điều lệ: 4,5 tỷ USD 

Cổ đông: Hiện tại: FPG của FPC: 95%, China Steel Corporation của Đài 

Loan: 5% 

Kế hoạch: FPG 70%, China Steel Corporation 25% và JFE Steel 5% 

Nhân viên: 6466 (kế hoạch cho giai đoạn đầu của dự án) 

Đầu tư: 10,5 tỷ USD (kế hoạch cho giai đoạn đầu của dự án) 

Cơ sở vật chất theo quy hoạch: lò Coke, Nhà máy nghiền bột sắt, hai lò nung 

cao, cơ sở sản xuất thép, nhà máy cán nóng, thép thanh / máy cán que sợi và 

máy phát điện. 

Đến đây chúng ta thấy 3 chủ đầu tư chiến lược của Formosa Hà Tĩnh là: 

Tổng công ty thép Đài Loan: 25%, Công ty con của FPC là FPG: 70% và 

Tập đoàn thép JFE Nhật Bản 5%. Nhưng có một thông tin gốc từ Quần đảo 

Caymen đưa ra là, mọi giao dịch buôn bán cổ phiếu của Formosa Hà Tĩnh 

đều diễn ra ở đây thông qua nhà trung gian Alibaba của Jack Ma ở Trung 

Hoa lục địa theo dạng IPO! 

Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam cần phải điều tra kỹ càng gồm: 

1. Formosa Hà Tĩnh có văn phòng đặt ở Quần đảo Cayman, Vương quốc 

Anh. 

2. Việc chuyển nhượng cổ đông chiến lược do Alibaba thực hiện dạng 

IPO ở đảo Cayman rất bí ẩn. 

3. Liệu khi Việt Nam cấp phép hồ sơ cho Foprmosa Hà Tĩnh có phù 

hợp với luật đầu tư của mình không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN BIẾN TRẦM TRỌNG CỦA CÁ CHẾT Ở BIỂN ĐÔNG 

 



3 

 

 
 

Khoảng cách bể biển từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng 418km chỉ mất 2 tuần nhiễm độc biển 

theo dòng thủy lưu, chỉ 6 tuần nữa sẽ nhiễm độc đến mũi Cà Mau! 

Cho tới hôm nay, sau cuộc họp báo của Formosa Hà Tĩnh thực hiện chiều 

ngày 26/4/2016, họ vẫn khẳng định họ không gây ô nhiễm môi trường biển, 

và họ không liên quan gì đến vụ cá biển chết trên chiều dài 250km từ Hà 

Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nhưng sáng nay, 27/4/2016, theo dòng thủy lưu, 

cá biển đã chết đến bờ biển Đà Nẵng dài 418km - theo bản đồ của Google 

Map. 

Chiều nay, 27/4/2016, bộ tài nguyên môi trường sẽ trả lời kết quả vì sao cá 

chết và người chết ở biển miền Trung. Nhưng tin đưa 14:36' chiều nay là 

Hủy họp báo về nguyên nhân cá chết ở miền Trung, do đâu? Do các cơ quan 

thẩm định của đảng cầm quyền kém năng lực hay do lệnh của thiên triều 

phương Bắc? Lời tuyên thệ nhậm chức của quốc hội, chủ tịch nước và thủ 

tướng còn chưa đầy tháng, nhưng họ bỏ đi đâu? 

Lúc này, hơn lúc nào hết, người dân Việt thấm thía chân lý: "Ngay cả độc 

lập tự do cũng mua được bằng tiền, dù chúng không có gì quý bằng". Và 

một chân lý khác của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe những 

gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" đời đời không thay đổi! 

Chỉ trong nửa tháng qua, cá chết đã lan rộng trên 418km, thì khoảng cách bờ 

biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau là 1242km, chỉ mất khoảng 6 tuần! Nếu tính 

thời gian lan tỏa cá chết từ Hà Tĩnh đến Mũi Cà Mau thì chỉ trong 8 tuần, kể 

từ ngày dân phát hiện cách đây 2 tuần. Toàn bộ bờ biển Việt Nam trở thành 

bờ biển chết. Cuộc chết này diễn ra đúng dịp 30/4/2016 cũng ngần ấy thời 

gian 55 ngày đêm, mà không chỉ chết cá, mà cả con người. 
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THIỆT HẠI LÀ DIỆT VONG VÀ NỘI CHIẾN 

 

Biển chết thì Việt Nam không chỉ thiệt hại về ngư trường, mà con thiệt hại 

rất nhiều ngành liên quan chỉ vì một số tiền giá trị 10.5 tỷ đô la của dự án 

Formosa Hà Tĩnh Steel Corp. 
Đầu tiên là toàn bộ thu nhập hàng tỷ đô la do ngư dân đánh bắt, nuôi trồng 

hải sản mỗi năm đem về. Theo báo cáo năm 2015 chỉ riêng ngành xuất khẩu 

hải sản đã mang về cho Việt Nam 6.72 tỷ đô la! Chưa kể, tiêu thụ nội địa, và 

đảng cộng sản vẫn rêu rao rằng, ngư dân bảo vệ biển đảo quê hương, chứ 

không phải quân đội bảo vệ. 

Thứ hai là, ngành du lịch cả nước sẽ chết, một ngành công nghiệp không 

khói, không gây ô nhiễm chết đi. Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch trong 10 

năm qua đã tăng gấp 6 lần. Tổng thu du lịch năm 2015 theo báo cáo của tổng 

cục du lịch ngày 30/12/2015 là 338.000 tỷ đồng tương đương hơn 15 tỷ đô 

la. 

Thứ ba là, ngộ độc toàn dân vì ăn thực phẩm biển và tắm biển không thể tính 

bằng tiền khi di chứng nó để lại bệnh tật, dị tật bẩm sinh cho những thế hệ 

tiếp theo. Tấm gương của Nhật Bản về bệnh Minamata do ngộ độc thủy 

ngân từ việc súc rửa đường ống của Tập đooàn Chisso vào năm 1956! 

Nhưng ở Formosa Hà Tĩnh Corp không biết có bao nhiêu kim loại nặng 

ngoài thủy ngân? 

 

Dân Hà Tĩnh: Chúng tôi đánh bắt cá gần bờ không còn ai thu mua nữa! 

Thứ tư của thiệt hại có thể dẫn đến bạo loạn xã hội là tình trạng thất nghiệp 

của ngành nuôi trồng đánh bắt hải sản trong cả nước, và ngành du lịch gây 

ra. Trong khi, Formosa Hà Tĩnh Corp chỉ có thể giải quyết công ăn việc làm 

không tới 5000 lao động Việt Nam. 

Chỉ tính riêng ngành du lịch đến năm 2010 đã giải quyết 1.472.000 lao động, 

và đến năm 2015 bổ sung thêm 620.000 lao động mới, vị chi là giải quyết 

công ăn việc làm 2.092.000 lao động. Cũng chỉ tính riêng ngành nuôi trồng 

thủy sản và đánh bắt cá năm 2014 của Tổng cục thống kê đã có đến 

7.989.700 người làm nghề đánh bắt cá chưa kể hơn 100 ngàn lồng bè với 

1.053.900 hecta nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân trên khắp cả nước. 

Thứ năm của thiệt hại là, khi hơn 10 triệu lao động kia thất nghiệp sẽ kéo 

theo những ngành nghề khác như ảnh hưởng trực tiếp là nhà hàng khách sạn 

có kinh doanh đồ hải sản, và các ngành liên đới bị giảm sút vì sức mua trong 

dân giảm. Như vậy cần khu công nghiệp thép Formosa Hà Tĩnh hay cần biển 

như ông giám đốc đối ngoại của Formosa đã nói thì quá rõ. 

Tôi cho rằng ông Chu Xuân Phàm là người tốt, ông đã giúp cho chính quyền 

và nhân dân Việt Nam sáng mắt ra khi phải hy sinh dân tộc và tổ quốc cho 
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10.5 tỷ đô la kiếm ăn của nhóm lợi ích, là điều không thể chấp nhận được! 

Ông đã dạy chúng ta một bài học cần phải làm gì, và hãy bỏ nó khi chưa 

muộn. Cảm ơn ông. 

 

KHÔNG CHỈ CÓ FORMOSA 

 

Tết âm lịch 2016 vừa rồi, tôi về thăm lại Daklak, và được biết thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Daknong, nơi mà các khu công nghiệp Bauxite Tây Nguyên Tân 

Rai và Nhơn Cơ đã làm ô nhiễm mạch nước ngầm. Dân Gia Nghĩa bây giờ 

không dám uống nước từ giếng nước, mà phải mua nước từ Ban Mê Thuột 

về để uống. Người dân có khả năng phải đưa con em mình từ Gia Nghĩa di 

cư đến thành phố hoặc địa phương khác sinh sống và học tập. 

Nạn hạn hán và ngập mặn ở miền Tây Nam Bộ năm nay và hạn hán miền 

Trung đang diễn ra không chỉ là El Nino, mà còn là hậu quả của kế hoạch 

phát triển sai lầm của đảng cầm quyền bằng mọi giá phát triển nước ta là 

một nước công nghiệp hiện đại đến năm 2030 mà không có một tầm nhìn và 

trách nhiệm vĩ mô cho đất nước và dân tộc. 

 

LỜI KHUYÊN CỦA MỘT THẦY THUỐC 

 

Ngay từ bây giờ, toàn bộ người dân sống trên lãnh thổ Việt Nam cần làm 

gấp những việc sau: 

 1. Ngay bây giờ, di chuyển từ miền Trung vào Nam ở nếu có điều 

kiện. 

 2. Dự trữ gạo, mắm, muối, khô hải thủy sản dùng ít nhất cho 6 tháng. 

 3. Ngưng sử dụng thực phẩm biển và nuôi trồng hải sản sau khi 

Formosa Hà Tĩnh Steel Corp đóng cửa ít nhất 6 tháng. 

 4. Phụ nữ mang thai chấm dứt dùng thủy hải sản bắt đầu từ hôm nay 

đến sau khi sinh nở và Formosa Hà Tĩnh Steel Corp đóng cửa ít nhất 6 

tháng. 

Hãy tự bảo vệ mình bằng cách: 

1. Không ăn đồ biển. 

2. Không đi du lịch miền biển, trước mắt là 30/4/2016 ở nhà tránh bệnh. 

 

KẾT 

Cuối ngày 25/4/2016 vừa qua, tôi rất hy vọng khi ông tân thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vụ cá chết ở miền Trung. 

Nhưng vẫn chưa đủ, cần phải rà sóat tất cả các khu công nghiệp mà các vua 

địa phương đã quy hoạch thiếu tầm nhìn trong 10 năm qua, mà hủy bỏ nó 

không thương tiếc. Riêng Formosa Hà Tĩnh Corp là buộc họ phải đền bù và 
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đóng cửa ngay khi có chứng cứ pháp lý khi vẫn còn chưa muộn. Nếu không, 

dân tộc này sẽ đổ máu một lần nữa là điều không tránh khỏi. 

Cuộc di dân những tử thi cá lần này là một cuộc chết của dân tộc Việt không 

khác 55 ngày đêm của sự cố 30/4/1975. 41 năm sau khi giành được miền 

Nam, năm nay đảng cộng sản cầm quyền đưa dân tộc vào một "cuộc chết" 

khác bằng độc dược cũng bằng khoảng thời gian giành lấy một miền Nam 

đang đứng đầu Đông Nam Châu Á, rồi đưa nó về bùn nhơ tăm tối và hủy 

diệt miền Nam chỉ vì tiền cho nhóm lợi ích của đảng. 

71 năm ở miền Bắc, và 41 năm ở miền Nam dân Việt sống trong một bầu 

không khí độc lập tự do nửa vời dưới sự áp đặt của kẻ ngooại bang phương 

Bắc đã quá đủ để nhấn chìm dân tộc Việt đi đến họa diệt vong không xa nữa. 

Tôi viết bài này để chính quyền và người dãn hãy chọn lựa: Diệt vong hay là 

sống? Kẻ thù của dân tộc Việt là ai? Hành động hay là chết? 

Nếu đảng cầm quyền không làm thì nhân dân Việt Nam phải làm. Tôi kêu 

gọi tất cả ai là đồng bào Việt trên toàn thế giới hãy ký vào thỉnh nguyện thư 

theo link sau: 

 

Code: 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-

environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam 

Mọi thông tin cá nhân mà mọi người ký được website bảo mật không làm 

tổn hại đến bất kỳ ai. 

Việc làm này của các bạn sẽ giúp chúng ta sống còn hoặc là chính phủ Việt 

cộng chọn thép hoặc chọn dân tộc, cũng như kêu gọi quốc hội Hoa Kỳ hãy 

ngưng quyết định hoặc loại Việt Nam ra khỏi TPP. Nếu không chúng ta sẽ 

chết, con cháu chúng ta sẽ tàn tật muôn đời, dân tộc ta sẽ bị diệt chủng! 

Các bạn chỉ cần click vào link, bên tay phải màn hình sẽ có 4 ô: 

1. First Name: Điền tên mình vào. 

2. Last Name: Điền họ mình vào. 

3. Email Address: Điền địa chỉ email mình vào. 

4. Sau đó click chuột vào ô: Sign Now. 

5. Cuối cùng, vào email của mình và confirm một email từ nhà trắng gửi cho 

bạn bằng cách click vào dòng: "Confirm your signature by clicking here." 

Và chia sẻ link này cho mọi người mà bạn quen biết. 

 

100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày sẽ là điều cần thiết phải có. Hãy chia sẻ 

link này và hãy ký tên. Mọi thông tin được website bảo mật không làm tổn 

hại đến bất kỳ ai. Xin cảm ơn. 

Sài Gòn, 16h11' ngày thứ Tư, 27/4/2016 

(Bs. Hồ Hải) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Đã rõ ràng… phía sau Formosa Đài Loan là con rắn độc Trung cộng 

hiện nguyên hình 
 

  Source: Khai Khóng 
Posted on: 

2016-05-03 

   

   
 

← NHỮNG TÊN LÃNH ĐẠO “CHẤM MÚT” Ở 

FORMOSA VŨNG ÁNG ĐÂU RỒI ??? 

 

 

 
 

Bộ mặt thật của con quỷ đỏ Trung cộng  

núp sau mô hình đầu tư kinh tế ở Vũng Áng – thủy triều Đỏ ? 

 

Tôi đã chán không muốn bình luận trên mạng nữa nhưng sau khi nghe ông 

giám đốc đối ngoại của Formosa phát biểu thì thấy ngứa ngáy quá nên góp vài 

ý.  

 

Thứ nhất Cty TNHH Formosa-Hưng Nghiệp không còn là của tập đoàn 

Formosa nữa mà cái tên Hưng Nghiệp mới đáng để ý vì Trung Hoa nội địa đã 

mua hết cổ phần.  

http://khaiphong.org/showthread.php?9726-%26%23272%3B%E3-r%F5-r%E0ng%85-ph%EDa-sau-Formosa-%26%23272%3B%E0i-Loan-l%E0-con-r%26%237855%3Bn-%26%23273%3B%26%237897%3Bc-Trung-c%26%237897%3Bng-hi%26%237879%3Bn-nguy%EAn-h%ECnh
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Cho nên nói trắng ra thì đây là doanh nghiệp của chính phủ TQ chứ không phải 

của tư nhân Đài Loan nữa. Theo quan điểm của tôi với tổng vốn và quy mô dự 

án này như đã đưa ra thì còn lâu mới có lãi để thu hồi được vốn. Cho nên mục 

tiêu cần đạt được của dự án này mọi người tự hiểu, mình không bàn đến. 

 

 

 

 

Còn về môi trường như ông giám đốc nói, chỉ có thể chọn hoặc nhà máy thép 

hoặc tôm, cá. 

 

Nói ra điều này chứng tỏ ông ta không hiểu tý gì về sản xuất thép hiện đại bây 

giờ. Hầu hết các Liên hợp luyện kim của người Nhật đều nằm bên bờ biển mà 

tôm cá của họ có bị ảnh hưởng gì đâu, biển của họ vẫn trong xanh. 

 

Tôi đã từng lập ĐTM cho liên hợp luyện kim và bảo vệ trước Hội đồng của Bộ 

TNMT. Nước thải công nghiệp từ liên hợp luyện kim hiện đạị hiện nay ra ngoài 

là không có vì tất cả đều sử dụng hệ thống nước tuần hoàn. Nước làm mát thiết 

bị, nước thải công nghiệp đều được tập trung về một chỗ và được xử lý. Chất 

thải thu được sau xử lý là chất thải rắn chứ không phải là chất lỏng để mà thải 

ra biển.  
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Nước sạch sau khi xử lý xong quay trở lại làm mát thiết bị. Người ta chỉ thải ra 

môi trường nước thải sinh hoạt sau khi đã xử lý riêng đạt tiêu chuẩn TCVN và 

nước mưa (nước mặt) thoát ra ngoài theo hệ thống thoát nước chung của liên 

hợp.  

 

Tóm lại đường ống nước thoát ngầm ra biển là không cần thiết và chỉ có ý đồ 

riêng mới làm vậy (Vì thế mới có lý do giải trình ban đầu của Formosa bảo đây 

là đường thoát nước thải sinh hoạt, nhưng vô lý vì thải nước sinh hoạt sao mà 

quy mô to thế nên đành phải nói là để xả nước thải).  

 

Tôi vẫn nghĩ nguyên nhân sự cố vủa rồi chính là 297 tấn hóa chất sử dụng để 

làm sạch hệ thống thiết bị của liên hợp trước khi vận hành chạy thử. Những hóa 

chất độc hại này không nằm trong danh mục các thông số môi trường phải giám 

sát và dĩ nhiên trạm quan trắc cũng không thể đo được hàm lượng của chúng 

trong nước thải ra biển. 
 

 

 

 

Bộ mặt thật của bọn đười ươi còn hơn cả kinh khủng: 
 

Như vậy hiện nay Formosa được hoạt động CHÙA, không cần phải trả tiền cho 

Hà Tĩnh, hơn nữa tiền đặt cọc để thuê đất, Formosa đã thiếu nợ 46 tỉ không 

chịu trả, xù luôn 136,76 tỉ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Tính đến 

nay Formosa đã thiếu Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng và Chính quyền Hà 

Tĩnh là 182,76 tỉ đồng. 
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Hà Tĩnh đã phải bỏ tiền túi ra chi trả gần 33 tỉ đồng cho việc “Giải Phóng Mặt 

Bằng”, bồi thường gần 42 ha đất cũng như chi trả 15,5 tỉ đồng bồi thường di 

dời các hộ trong khu vực. 

 

Formosa hiện nay khước từ, không chịu trả cho Hà Tĩnh 182,76 tỉ tiền nợ thuê 

đất và thuế, đồng thời trước đó đã bắt Hà Tĩnh phải ứng trước số tiền 48,5 tỉ để 

đuổi hằng nghìn hộ gia đình ở Vũng Áng đi nơi khác để chiếm đất làm Khu 

Công Nghiệp. 

 

Formosa không phải trả phí thuê đất trong vòng 15 năm đầu, không đóng thuế 

cho Việt Nam, đồng thời hủy hại môi trường biển trầm trọng… 
 

 

 

TÔ GIỚI FORMOSA HÀ TĨNH (1) 
  

Nguồn gốc TÔ GIỚI FORMOSA – TRUNG QUỐC HÀ TĨNH. 
 

Có lẽ nhiều người trong chúng ta ít ai biết được sự quan hệ, nguồn gốc của tập 

đoàn Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. 

 

Gốc của công ty FORMOSA chính là ông tỉ phú Đài Loan Y. C. Wang hay 

được gọi là Wang Yung-ching 王永慶, ông qua đời năm 2008, hưởng thọ 91 

tuổi. 

 

Wang Yung-ching cưới bà Guo Yueh-lan và có 2 con trai, 8 gái. Ông lấy tái giá 

với một tì thiếp và có được người con trai đầu tên là Winston Wang (chủ tịch 
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Formosa Plastics Group), là bạn thân của Jiang Mianheng con trai của Giang 

Trạch Dân (Jiang Zemin). 

 

Winston Wang và Jiang Mianheng cùng sáng lập công ty Trung Quốc Grace 

Semiconductor Manufacturing, một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử 

cho Quốc Phòng Trung Quốc có cơ sở tại số 1399 Zu Chong Zhi Road 

Zhangjiang Hi-Tech Park Shanghai, 201203 China.William Wong (chủ tịch 

Formosa Chemicals & Fibre) là cháu của ông Wang Yung-Ching cùng với cậu 

mình là Winston Wang (chủ tịch Formosa Plastics Group) cùng góp vốn để mở 

tập đoàn Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. 

 

Tuy Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh mang tiếng là 

một Công Ty Đài Loan, tuy nhiên sự “dây mơ rễ má” liên quan sâu nặng với 

Quốc Phòng Trung Quốc. 

 

Năm 2009, Formosa đã được Chính Quyền cấp cho thuê hơn 33 triệu m2 với 

thời hạn 70 năm, giá thuê đất là 80 đồng/m2/năm, giá thuê mặt nước là 10 triệu 

đồng/km2/năm. Khu Công Nghiệp nầy được hưởng chế độ ưu đãi là miễn tiền 

thuê đất 15 năm đầu và chỉ thu tiền thuê đất trong thời hạn 55 năm về sau. 

 
 

 

 

 

Như vậy hiện nay Formosa được hoạt động CHÙA, không cần phải trả tiền cho 

Hà Tĩnh, hơn nữa tiền đặt cọc để thuê đất, Formosa đã thiếu nợ 46 tỉ không 

chịu trả, xù luôn 136,76 tỉ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Tính đến 

nay Formosa đã thiếu Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng và Chính quyền Hà 

Tĩnh là 182,76 tỉ đồng. 
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Hà Tĩnh đã phải bỏ tiền túi ra chi trả gần 33 tỉ đồng cho việc “Giải Phóng Mặt 

Bằng”, bồi thường gần 42 ha đất cũng như chi trả 15,5 tỉ đồng bồi thường di 

dời các hộ trong khu vực. 

 

Formosa hiện nay khước từ, không chịu trả cho Hà Tĩnh 182,76 tỉ tiền nợ thuê 

đất và thuế, đồng thời trước đó đã bắt Hà Tĩnh phải ứng trước số tiền 48,5 tỉ để 

đuổi hằng nghìn hộ gia đình ở Vũng Áng đi nơi khác để chiếm đất làm Khu 

Công Nghiệp. 

 

Formosa không phải trả phí thuê đất trong vòng 15 năm đầu, không đóng thuế 

cho Việt Nam, đồng thời hủy hại môi trường biển trầm trọng… 

 

Vậy mà ngày 25/4/2016, Ông Chu Xuân (楚轩) Phàm – trưởng văn phòng 

Formosa tại Hà Nội đã phát biểu:  

 

“Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi! Nếu chọn cả hai thì làm thủ 

tướng cũng không giải quyết được…” 

Nguồn: THO PHAM TUAN / THI THI DIEM 

_https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com 

Posted on April 30, 2016 - by chrisvietstar 

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

 

  Để tiêu diệt một dân tộc 
 

 

( truc nguyen <nguyentruc_us@yahoo.com>: Apr 30 01:45PM ) 

 

  Đoàn công tác của Bộ trưởng Trần Hồng Hà khảo sát trực tiếp nơi xử lý 

nước thải của Formosa hôm 28-4 – Ảnh: Văn Định. Tuổi Trẻ 

 

Khi sinh tiền bà GS Sheri Rosenberg có viết “Diệt chủng là một tiến trình, 

không phải một sự kiện” (Genocide Is a Process, Not an Event. Bà cho rằng 

đó là một sự giảm thiểu từ từ sức sống của dân tộc đó về cả hai mặt chất 

lượng và số lượng (genocide by attrition).Trong lịch sử loài người, diệt 

chủng đã xảy ra rất nhiều cho các dân tộc, tuy hoàn cảnh và đặc tính có 

khác nhau, nhưng nó có các điểm giống nhau như:  

       (1) diễn ra trong bối cảnh thế giới ít quan tâm vì do một sự kiện lớn 
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khác chiếm hết các băng tầng của truyền thông các nước,  

       (2) muốn xoá bỏ, làm bạc nhược, hay đuổi dân tộc đó ra khỏi một vùng 

lãnh thổ,  

       (3) chủ thể gây ra là một chính quyền hay một quốc gia ở tại thực địa 

hay ở ngoài thực địa,  

       (4) xem sự hiện hữu hay sự hùng mạnh của dân tộc đó là một mối đe 

doạ,  

       (5) xảy ra khi dân tộc đó không có khả năng để tự bảo vệ,  

       (6) chủ thể gây ra thường nhân danh một lý tưởng, một chủ nghĩa, một 

tín ngưỡng, hay một sự tự vệ,  

       (7) chủ thể gây ra thấy không có ai ở bên ngoài thực sự có khả năng can 

thiệp vào,  

       (8) sự diệt chủng xảy ra trong một thời gian dài, không phải giết hàng 

loạt trong  

một vài lần,  

      (9) sự diệt chủng không chừa một ai, dù đàn bà hay trẻ em.Trong quá 

khứ ta thấy có khoảng 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc Xã sát hại từ 

1933-1945, khoảng 1 triệu người Tutsi bị sát hại trong năm 1994 ở Rwanda 

bởi chính quyền người Hutu, khoảng 1.5 triệu người Armedian bị sát hại 

duới tay người Thổ Nhĩ Kỳ từ 1915-1923, khoảng 1.5 triệu người Cam Bốt 

dưới tay Pol Pot từ 1975-1979, hơn 1 triệu người Ái Nhĩ Lan chết đói 1846-

1852 mà nguời Anh gián tiếp để cho xảy ra, nhiều triệu thổ dân ở Mỹ Châu 

bị chết vì bệnh đậu mùa (smallpox) do nguời Âu Châu đem sang cùng sự 

tàn sát nguời Inca và người Aztecs, chính quyền Úc từ 1909 đến thập niên 

1970s chủ truơng tiêu diệt thổ dân bằng cách bắt cóc trẻ sơ sinh của 

họ,….Việt Nam là nạn nhân của tiến trình này qua cả ngàn năm lịch sử, nó 

giảm tốc khi Việt Nam giành được độc lập, nhưng tăng tốc trở lại khi phong 

trào cộng sản thắng thế với quốc tế vô sản, và càng thảm não hơn khi Đông 

Âu và Liên Xô sụp đổ, CSVN lệ thuộc vào CS Trung Quốc nhiều hơn để 

tồn tại, mà Hội Nghị Thành Đô 1990 và hai thập niên sau đó là đỉnh điểm 

của sự thần phục.Trung Quốc từ ngàn năm, do địa chính trị chéo ngoe thất 

thế, hoặc chỉ thu mình ở trung nguyên hay chỉ có thể tiến nam để bành 

truớng, nên xem VN là cái gai cần phải nhổ cho trống đường, cả bộ lẫn 

thuỷ. TQ xem sự hùng mạnh của VN là một mối đe doạ, cản bước TQ trong 

việc chế ngự Đông Nam Á với khoảng trên 600 triệu dân, với tài nguyên 

Biển Đông và đường vào Ấn Độ Dương để tiến đến Trung Đông và Phi 

Châu. 

Nhưng tiêu diệt dân tộc VN thì rất khó mà ngàn năm lịch sử đã chứng minh. 

Vậy thì diệt chủng bằng một tiến trình từ từ và đa dạng là giải pháp mà họ 
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có thể làm được, vừa hiệu quả vừa không gây ồn ào để dư luận thế giới 

quan tâm. 

Ở Hội Nghị Geneva 1954, trong các cuộc đàm phán giữa các bên, TQ với 

thủ tuớng Chu Ân Lai luôn thúc ép phía Việt Nam chia đôi đất nước. Nhà 

sử học Nayan Chanda nhận xét: “Trung Quốc ủng hộ sự tồn tại của hai Việt 

Nam và nói chung mong muốn có một đa quốc gia tại biên giới của 

nó…”Trong Chiến Tranh VN, TQ cung cấp súng đạn cho Miền Bắc xâm 

lăng Miền Nam, muốn cho huynh đệ tương tàn, TQ còn cho cả 170,000 

quân TQ vào trấn giữ Miền Bắc để CSVN dốc toàn lực lượng xâm lăng 

Miền Nam. Một VN yếu và tan nát là một dạng của tiến trình tiêu diệt một 

dân tộc.Khi Miền Bắc chiếm được Miền Nam năm 1975, những ngày trước 

khi MN sụp đổ, TQ không muốn có một VN thống nhất mà muốn tiếp tục 

duy trì hai thực thể, họ đã liên lạc với Toà Đại Sứ Pháp và với phía ông 

Dương Văn Minh trong ý định này, nhưng đã không thực hiện được vì biến 

cố xảy ra quá nhanh và ông DVM đi về hướng người em ruột của ông là 

Dương Thanh Nhựt phía CSVN, đang ngã hẳn về Liên Sô. Sử gia Dương 

Trung Quốc đồng ý với đánh giá của truyền thông quốc tế lúc bấy giờ là TQ 

muốn “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Ông nêu bật là, bất chấp 

sự chọc gậy bánh xe của TQ, CSVN năm 1975 đã thống nhất đất nước. 

Phản ứng sau đó của TQ là xúi giục lực lượng Khmer Đỏ của Pol Pot mở 

cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và xua quân đánh vào vùng biên 

giới phía Bắc VN năm 1979.Để tiêu diệt một dân tộc, TQ sử dụng một tiến 

trình lâu dài và đa dạng: từ chia đôi đất nước, cung cấp súng đạn cho huynh 

đệ tương tàn, thừa cơ hội Hoa Kỳ rút quân để chiếm Hoàng Sa, thừa cơ hội 

CSVN chơi vơi trước sự suy tàn của Liên Sô và Đông Âu để chiếm Trường 

Sa, lợi dụng lúc CSVN sẽ té nếu không có họ chống lưng để tung ra đường 

lưỡi bò, xây đảo, chiếm thêm ngư trường, đưa thêm giàn khoan vào vùng 

đặc quyền kinh tế của VN hay vùng chồng lấn ở vịnh Bắc Bộ, xâm nhập 

nóc nhà VN qua việc khai thác bauxite, nơi có vị trí chiến lược và xả rác 

bùn đỏ, chiếm các khu rừng đầu nguồn, khống chế nước sông Mekong gây 

nhiễm mặn cái nôi nông phẩm và huỷ diệt tôm cá, núp sau Đài Loan xây 

dựng nhà máy thép Formosa Vũng Áng, nơi có vị trí yết hầu dễ cắt VN cả 

bộ lẫn thuỷ với chỉ khoảng 40 cây số đến Lào và 320 cây số đến căn cứ hải 

quân Du Lâm của TQ, làm nhiễm độc biển đưa chất độc vào hệ thống dây 

chuyền thực phẩm tàn phá sức sống dân tộc nhiều thế hệ về sau, nhập vào 

VN các thực phẩm và hoá chất độc hại, xây các nhà máy không an toàn gây 

ô nhiễm không khí hay nguồn nước từ Bắc đến Nam như nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân, Bình Thuận hồi tháng 4/2015, xây các phố Tàu khắp các 

tỉnh thành.TQ từng lấy cớ mượn đường vào đánh Chiêm Thành đời nhà 
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Trần để xâm lăng VN. Ngày nay việc mượn đường được thể hiện dưới hình 

thức đầu tư kinh tế. Thâm hụt thương mại với TQ năm 2015 là khoảng 35 tỷ 

đôla, số tiền khổng lồ này mà TQ móc được từ VN mỗi năm giúp TQ mượn 

đường vào VN bằng chi phí của VN.VN đất hẹp dân đông, mật độ dân số 

được coi là quá cao, khoảng 270 người cho một cây số vuông, gấp 7 lần so 

với tiêu chuẩn thế giới. Cho nên để dọn con đường mòn tiến nam, họ vừa 

cho dân TQ vào sống xôi đậu chiếm các vị thế thượng phong, vừa huỷ hoại 

môi trường để bào mòn sức sống, đuổi người Việt đi nơi khác. Các khu phố 

Tàu nở ra từ sau Hội Nghị Thành Đô ở các tỉnh như Bắc Ninh, Quảng Ninh, 

Bình Dương… (bit.ly/1NI09nM) càng ngày càng mọc lên nhiều hơn.Đảng 

CSVN lại không quan tâm gì đến môi trường, trong khi TQ đang dùng nó 

để tiêu diệt một dân tộc. Các nước như Đức, Áo, Bỷ, Ý, Thuỵ Điển, Thuỵ 

Sĩ và cả Phi Luật Tân đang chủ trường giảm thiểu và loại bỏ hẳn điện hạt 

nhân. Các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha đang cắt xuống dần các 

nhà máy. Trong khi đó thì VN lại hồ hởi xây dựng ở Ninh Thuận. Nếu tai 

nạn xảy ra thì sức tàn phá môi trường sẽ vô cùng khủng khiếp. Rất nhiều 

các chuyên gia điện hạt nhân bên trong và bên ngoài VN hết sức lo lắng và 

lên tiếng báo động, nhưng CSVN bỏ ngoài tai vì xây dựng hàng tỷ đôla thì 

tiền bôi trơn tham nhũng sẽ khổng lồ cho họ. VN có bờ biển dài và vô cùng 

xinh đẹp, các nhà máy như Formosa hay điện hạt nhân sẽ lấy đi món quà 

thiên nhiên quý giá của dân tộc.Các nước theo chế độ cộng sản có một điểm 

chung là xem rẽ sự sống của nguời dân trong nước. Họ xem dân là con vật 

để thí nghiệm trong việc họ thay Thượng Đế để cơ cấu lại xã hội con người 

(social engineering). Coi dân như cái đinh con ốc trong bộ máy cơ khí, có 

thể ném bỏ một cách vô cảm (expendable), hoàn toàn không có nhân vị. 

Chủ nghĩa cộng sản với ý niệm “đạo đức cách mạng” mà Lê Nin cổ xuý, 

dạy cán bộ phải biết xem rẽ đạo đức mà các tôn giáo lớn của nhân loại xiển 

dương để làm bất cứ điều gì có lợi cho đảng. Sự bạo tàn từ đó mà ra! Não 

trạng này ngày nay cũng còn di truyền sang hậu CS của chế độ Putin. 

CSVN là đàn em của cộng sản Liên Sô và Trung Quốc cho nên cũng không 

ngoại lệ. Sự kiện cá chết và môi trường sống bị tàn phá đã phơi bày rõ nét 

điều này.Các nước theo chế độ cộng sản có một điểm chung thứ hai là 

“khôn nhà dại chợ”, hà hiếp và giết hại dân mình nhưng sợ ngoại bang, nhất 

là những ngoại bang có sức mạnh quân sự hay kinh tế. Lợi dụng tâm lý “dại 

chợ” này của CSVN mà TQ đã và đang xây hàng rào khoá các cửa biển của 

VN, khoá từ các nhà máy dọc bờ cho đến những chuỗi đảo ngoài khơi, khoá 

từ dưới nước lên đến trên không trung, biến VN thành con đường mòn Mao 

Trạch Đông ven biển để họ tiến nam.Hiện tượng cá chết xuất hiện từ ngày 

4/4 nhưng tứ trụ đều lặng thinh vô trách nhiệm. Mãi đến 22/4 TBT Nguyễn 
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Phú Trọng mới đến Hà Tĩnh, nhưng không phải để hỏi thăm dân việc cá 

chết hay lo lắng môi trường mà để kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp 

và tiến độ Dự án Formosa. CTN Trần Đại Quang thì chẳng thèm thăm dân 

của 4 tỉnh bị nạn, hôm 29/4 vào Đà Nẵng phát biểu “Tôi cũng rất ủng hộ có 

chính sách đặc thù cho thành phố, có chính sách đặc thù thì Đà Nẵng mới 

bứt phá đi lên được, nếu không có là rất khó.” Sự vô trách nhiệm cùng câu 

nói này cho thấy chế độ đã quá hư hỏng, chỉ nơi nào có ngoại lệ, có chính 

sách đặc thù như Đà Nẵng thì mới phát triển được.Ông Chu Xuân Phàm, 

Giám đốc đối ngoại Công ty Formosa Hà Tĩnh hôm 25/4 trên kênh truyền 

hình VTC14 nói rằng “Nhiều khi mình không được cả hai thì mình phải lựa 

chọn. Tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay là tôi muốn xây một cái nhà máy thép 

hiện đại”. Câu nói tuy nghe rất sốc, nhưng có vẻ không phải nói với dân mà 

là nhờ truyền thông chuyển qua cho Đảng, vì trong quá trình thành lập, 

Formosa không làm việc với dân mà làm việc với Đảng CSVN, dân hoàn 

toàn bị gạt ra bên lề. Tiền Formosa bôi trơn trám miệng thì lãnh đạo Đảng 

đã ăn và đã chọn nhà máy, vì vậy Đảng “khôn nhà dại chợ” nên biết phải 

làm gì để bảo vệ Formosa vì công ty có yếu tố nước ngoài.Để tiêu diệt một 

dân tộc nó “là một tiến trình, không phải một sự kiện” như GS Sheri 

Rosenberg quan sát. Tiến trình này TQ lâu nay thực hiện cho dân tộc Việt 

Nam. Nó lâu dài và đa dạng, được tăng tốc bởi chế độ chính trị của nước 

nạn nhân. Chế độ khoá tay bịt miệng người dân, không cho đất nước có sức 

mạnh dân tộc, hai đảng cộng sản đàn anh và đàn em rù rì rủ rỉ với nhau 

trong bóng tối. Nó biến VN trước tiên là bãi rác, kế đến là con đường mòn 

nam tiến. Nó bào mòn sức sống của dân tộc và tàn phá một đất đước xinh 

đẹp mà thiên nhiên ban bố. Lối thoát là đâu? – Nó nằm trong sự thông minh 

và dũng cảm của dân tộc ta, cho dù đã một lần uống phải bùa mê thuốc lú 

của chủ nghĩa cộng sản nên còn dật dờ cảnh trí. Lịch sử ngàn năm đã chứng 

minh, sức sống của dân ta mãnh liệt, dân tộc này không để bị tiêu diệt mà sẽ 

tỉnh thức để vùng lên. 
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