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Triệt tiêu độc tài – Thực thi dân chủ - Đoàn kết chống xâm lăng
TIN CHÍNH TRONG NGÀY
Viên cảnh sát vụ ẩu đả Texas từ chức
Theo BBC
1 giờ trước

Vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu tại một bữa tiệc bên bể bơi
Viên sỹ quan cảnh sát bị quay phim quật ngã một cô gái da đen xuống sàn đất và chĩa súng vào các
thiếu niên tại Texas đã từ chức, các quan chức cho hay.
Họ nói ông Eric Casebolt, 41 tuổi, đã đệ dơn từ chức "theo ý nguyện cá nhân" vào đầu giờ sáng hôm
thứ Ba.
Trong một đoạn video được quay hôm thứ Sáu tại McKinney, Hạ sỹ Casebolt, người da trắng, được
thấy đã dùng đầu gối quật ngã Dajerria Becton 15 tuổi xuống nền đất.
Cảnh sát nói ông khi đó đang xử lý các báo cáo về chuyện có hỗn loạn tại một buổi tiệc bên bể bơi.
Hạ sỹ Casebolt đã bị tạm đỉnh chỉ công tác sau vụ việc.
Hàng trăm người sau đó đã tuần hành tại nơi xảy ra sự việc và đòi viên hạ sỹ phải bị sa thải.
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Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, cảnh sát trưởng McKinney, Greg Conley đã mô tả hành động của
Hạ sỹ Casebolt là "không thể biện hộ".
"Các nguyên tắc làm việc, đào tạo, thực thi công việc của chúng tôi đều không ủng hộ cho những hành
động của ông ấy. Ông ấy đã mất kiểm soát và như trong đoạn video cho thấy, bị mất kiểm soát khi mọi
chuyện diễn ra."
"Tôi có 12 sỹ quan có mặt tại hiện trường và 11 người trong số họ đã hành xử đúng như được đào tạo.
Họ đã làm rất xuất sắc nhiệm vụ."
Ông Conley nói thêm là giới chức đang tiếp tục điều tra vụ xảy ra hôm thứ Sáu.
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'MấT KIểM SOÁT'

Hàng trăm người dân McKinney đã xuống đường tuần hành phản đối hành động của Hạ sỹ Casebolt
Trong một video dài hơn bảy phút, Hạ sỹ Casebolt đã chửi một số thanh niên da đen, chĩa súng vào
những người khác và lôi cánh tay một thiếu nữ trước khi quật cô ngã xuống.
"Gọi mẹ tôi với!" cô gái gào lên vài lần trong lúc giằng giật với viên sỹ quan.
Dajerria Becton sau đó nói với hãng truyền thông KDFW của Texas: "Ông ta có bị đuổi vẫn là chưa
đủ."
Trong một tuyên bố đăng trên Facebook, cảnh sát McKinney nói rằng họ được gọi tới bởi có một số
khách không mời đã không chịu rời khỏi bể bơi.
Khi nổ ra ẩu đả, đã có người gọi điện thoại tiếp cho cảnh sát.
'DọA GIếT'

Đêm hôm thứ Hai, gần 800 người đã tuần hành ở McKinney, thành phố có gần 150 ngàn dân.
Họ đi từ một trường học tới bể bơi, mang theo các tấm biển ghi dòng chữ "Màu da không phải là tội
phạm" và "Đừng chà đạp con chúng tôi".
Các lãnh đạo vận động dân quyền tại McKinney nói họ muốn có một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Hoa
Kỳ thực hiện.
Tuy nhiên, một số cư dân địa phương đã bảo vệ cho hành động của viên cảnh sát.
Hạ sỹ Casebolt từ chức sau khi đã phục vụ gần 10 năm.
Luật sư của ông, Jane Bishkin, xác nhận ông từ chức nhưng không cho biết hiện ông đang ở đâu, theo
hãng tin AP.
Luật sư cũng nói thân chủ của bà đã nhận được những lời dọa giết.
Vụ việc xảy ra vào lúc đang có những rà soát về cung cách lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ phản ứng trước
các nhóm thiểu số.
Các vụ biểu tình đã nổ ra sau cái chết của một số người Mỹ gốc Phi có liên quan tới hành động của
cảnh sát kể từ tháng Bảy 2014 tới nay, gồm các vụ Michael Brown ở Ferguson, Missouri, Eric Garner ở
New York, Freddie Gray ở Baltimore, và Tamir Rice ở Cleveland, Ohio

Lo ngại gia tăng vì các khiếm khuyết trong an toàn hàng không Hoa Kỳ

Tổng thanh tra an ninh nội địa, John Roth, báo cáo trước một ủy ban Thượng viện Mỹ rằng toán điều
tra của ông phát hiện các ‘điểm yếu quan trọng’ trong công tác kiểm soát an ninh phi trường của TSA.

"TSA không thể bỏ lọt một mối đe dọa nào mà không gây ra các hậu quả có thể rất thảm khốc. Một kẻ
khủng bố chỉ cần qua lưới một lần mà thôi."
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Tổng thanh tra của cơ quan bảo vệ an toàn hàng không công cộng ở Mỹ hôm qua nói với các nhà lập
pháp rằng ông ‘hết sức quan ngại’ trước những sai sót an ninh nghiêm trọng. Theo tường thuật của
thông tín viên VOA Michael Bowman, buổi điều trần diễn ra sau những phát giác cho thấy Cục An
ninh Giao thông Vận tải TSA đã để lọt 73 nhân viên có liên hệ với khủng bố cũng như không phát hiện
được các loại khí cụ giả cùng các món hàng nguy hiểm khác trong 96% các cuộc trắc nghiệm tiến hành
tại những chốt rà soát an ninh phi trường.
14 năm sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, các câu hỏi nghiêm khắc được nêu lên về an ninh
hàng không Hoa Kỳ và liệu Cục An ninh Giao thông ra đời sau ngày 11/9 có hoàn thành trọng trách
bảo vệ hành khách các chuyến bay hay không.
Tổng thanh tra an ninh nội địa, John Roth, báo cáo trước một ủy ban Thượng viện rằng toán điều tra
của ông phát hiện các ‘điểm yếu quan trọng’ trong công tác kiểm soát an ninh phi trường của Cục An
ninh Giao thông cùng các yếu điểm khác.
"Chúng tôi vẫn hết sức lo ngại về khả năng thi hành trách vụ quan trọng của Cục An ninh Giao thông."
Ông Roth nói tiếp như sau.
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Theo VOA
10.06.2015

Nhân viên của Cục An ninh Giao thông vận tải (TSA) kiểm tra hành khách tại phi trường.
Các tiết lộ cho thấy vẫn còn những điểm yếu về an ninh hàng không đã báo động các nhà làm luật Hoa
Kỳ, như Thượng nghị sĩ Ron Johnson.
"TSA rà soát gần 2 triệu hành khách mỗi ngày, tức gần 660 triệu mỗi năm. Đây là một nhiệm vụ hết
sức to tác."
Những người trong cuộc đã nêu lên những vấn đề mà họ chứng kiến, bao gồm sự thiếu chú ý tới một
danh sách nhiều hành khách đã được duyệt cho TSA kiểm tra nhanh tại phi trường. Bà Rebecca
Roering giám sát hoạt động của TSA tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul cho biết.
"TSA đang tiến hành hình thức kiểm tra trước như những viên kẹo Halloween hầu sàng lọc hành
khách càng nhanh càng tốt mặc dù đã thừa nhận rằng tiến trình này tạo ra những lỗ hổng an ninh."
Các máy bay cũng dễ bị đe dọa bởi các thiết bị nổ được che dấu một cách dễ dàng, theo người đứng
đầu cảnh sát hàng không liên bang Hoa Kỳ, Robert MacLean.
"Nếu một nhóm khủng bố nghiên cứu điều này, họ có thể lén đưa các quả bom nhỏ lên phi cơ một
cách tương đối dễ dàng để cho máy bay nổ tung trong lúc đang bay trên cao."
Thượng nghị sĩ Tom Carper nhấn mạnh cơ quan TSA phải cố gắng nhiều hơn nữa.
"Chúng ta phải tập trung vào sự toàn hảo, sẽ không đạt được mục tiêu như vậy nhưng đó phải là mục
tiêu mà chúng ta đề ra."
Dù các âm mưu khủng bố hàng không gần đây đã bị phát hiện nhưng nếu công tác của TSA không
thay đổi, các nhà lập pháp lo ngại là một âm mưu khủng bố sẽ thành công chỉ còn là vấn đề của thời
gian mà thôi.

Tin liên hệ

TSA không phát hiện được 73 nhân viên có liên hệ với khủng bố
Một cuộc kiểm tra hoạt động của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ TSA gần đây cho thấy là cơ quan này đã
không phát hiện được 73 nhân viên có liên hệ với khủng bố
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Tin tặc Syria tuyên bố đã phá hoại trang mạng quân đội Mỹ
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Giám đốc an ninh sân bay Mỹ mất chức vì hàng loạt sơ sót về an ninh
Đặc vụ chìm thực hiện một cuộc điều tra bằng cách mang chất nổ giả và vũ khí qua những chốt kiểm
tra an ninh mà không hề bị phát hiện, với số lần qua trót lọt đáng kinh ngạc

Logo của nhóm Quân đội Điện tử Syria.
Theo VOA
09.06.2015

Quân đội Hoa Kỳ hôm qua cho biết đã tạm thời đóng trang mạng sau khi một bộ phận nội dung của
trang mạng bị xâm nhập trong một vụ tin tặc.
Một nhóm liên kết với chính quyền của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad lên tiếng nhận trách nhiệm
về cuộc tấn công mạng này.
Nhóm tự xưng là Quân đội Điện tử Syria rêu rao về vụ tấn công mạng trên trang Twitter và phổ biến
hình ảnh của một thông điệp chống Mỹ được tải lên trang mạng của quân đội Hoa Kỳ, trước khi màn
ảnh trang mạng trở nên tối đen.
Nhóm "Quân đội Điện tử Syria" thoạt tiên xuất hiện vào năm 2011, khi họ nhận trách nhiệm về các vụ
tin tặc nhắm vào một loạt mục tiêu, kể cả Bộ Tư Lệnh miền Trung của Hoa Kỳ, các nhà thầu làm việc
cho chính phủ Mỹ và các cơ quan truyền thông.
Người đứng đầu công tác quan hệ công cộng của Lục quân Mỹ nói: "Hôm nay, một bộ phận nội dung
của trang mạng chính thức của quân đội đã bị thâm nhập".
Ông nói sau khi phát hiện ra vụ việc, quân đội Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp phòng chống để bảo
đảm các dữ liệu của quân đội không bị thâm nhập bằng cách tạm thời đóng trang mạng.

Tuyên bố Biển Đông của G7 'xa thực tế'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
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Trung Quốc vào hôm 08/06 chỉ trích thông cáo chung của nhóm G7 về căng thẳng tại Biển Đông là
“xa rời thực tế” và thúc giục G7 “xóa bỏ thành kiến” với hành động của Bắc Kinh trong khu vực.
"Chúng tôi thúc giục G7 tôn trọng sự thật, xóa bỏ thành kiến, ngưng có nhận xét vô trách nhiệm và
nên làm nhiều hơn để giúp giải quyết các tranh chấp," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo hàng tuần.
Giới lãnh đạo nhóm G7 vào hôm thứ Hai nói họ quan ngại về căng thẳng tại Biển Hoa Đông và Biển
Đông kêu gọi các nước tuân thủ luật pháp quốc tế.
"Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột một cách hòa bình cũng như việc
sử dụng hợp pháp và không bị giới hạn các đại đại dương của thế giới", các nhà lãnh đạo nói trong
một thông cáo chung sau hai ngày họp thượng đỉnh tại Đức.
"Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc đe dọa, hăm dọa hoặc sử dụng vũ lực, cũng như bất kỳ hành động
đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, chẳng hạn như việc xây đắp đảo quy mô lớn," các nhà lãnh
đạo G7 nói trong thông cáo tuy không nêu cụ thể tên nước nào.
Tân Hoa xã coi thông cáo chung của các thành viên G7 không liên quan trực tiếp tới tranh chấp ở Biển
Đông.
''Việc dẫn chiếu một cách vô cớ về các tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và một vài nước châu Á sẽ
không chỉ làm hại quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc mà còn đe dọa hòa bình và ổn định tại
vùng Châu Á Thái Bình Dương,'' Tân Hoa xã bình luận.
Thông tấn xã Việt Nam trong khi đó mô tả điều họ gọi là ''G7 mạnh mẽ phản đối Trung Quốc xây đảo
trái phép ở Biển Đông''. Dường như các báo Việt Nam nhận chỉ đạo đưa tin đồng bộ nói 'G-7 phản đối
Trung Quốc xây đảo nhân tạo' như bài của Tuổi Trẻ và Tiền Phong.
Trong khi đó Đài truyền hình Việt Nam chạy tựa sát với thông cáo của G7 khi nói 'G7 quan ngại về
tình hình căng thẳng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông'.
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Giới nhà lãnh đạo G7 không nêu cụ thể tên nước nào trong căng thẳng Biển Đông. Vào tuần trước
Trung Quốc một lần nữa khẳng định hoạt động bồi đắp ở Biển Đông là “hợp pháp, hợp tình, hợp lý”.
Tại cuộc họp báo ngày 3/6, người phát ngôn Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ chỉ trích của Nhật và
Mỹ về việc Bắc Kinh bồi đắp các bãi đá thành các đảo nhân tạo.
Hôm 1/6, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nói cần tránh những hành động đơn phương liên tục
làm gia tăng tình hình căng thẳng.
Bà Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc phản đối tiến hành giải thích “tùy tiện” luật pháp quốc tế.”
“Trung Quốc không làm những việc vi phạm luật pháp quốc tế, hại người lợi mình, nhưng kiên định
bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia theo pháp luật,” bà Hoa nói.
'CÀNG CĂNG THẳNG CÀNG Tự CHủ'

Trả lời Hồng Nga, BBC Việt Ngữ, bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore diễn ra hai ngày 30-31/5
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng
Quốc phòng bác bỏ khả năng Việt Nam tham gia liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào.
"Tình hình càng căng thẳng thì càng phải giữ độc lập, tự chủ. Đó là nguyên tắc nhất quán của Việt
Nam," ông Vịnh nói.
Vào khoảng thời gian này tháng Năm, Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng trước một số phát biểu của
phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam đã mở rộng, bồi đắp lấn biển quy mô lớn tại các đảo, đá mà theo
phía Trung Quốc, Việt Nam “chiếm giữ” ở Biển Đông.
Ngày 8/5/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói ''Những hoạt động tôn tạo,
mở rộng đảo, đá mà Trung Quốc đang tiến hành đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
ở Biển Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN.
''Một lần nữa Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này, nghiêm túc tuân thủ và
thực thi luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố về
ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); không có thêm các hành động gây phức tạp và mở rộng tranh
chấp trên Biển Đông”.

Chỉ huy tàu khu trục INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ hướng dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham quan tàu
khu trục INS Sahyadri tại Vizag. (Ảnh: Glenn Fawcett/Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ).

Hoài Hương-VOA
08.06.2015
Hoa Kỳ đã có những bước nhằm tăng cường các quan hệ công nghiệp quốc phòng với Hà Nội và New
Dehli, dọn đường cho công nghệ quốc phòng Mỹ tiến vào hai thị trường đang phát triển này, trong khi
cùng lúc, củng cố các quan hệ chính trị với hai quốc gia đang ngày càng lo ngại hơn về những hành
động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.
Bình luận về chuyến công du Châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter, trang mạng
chuyên về tin tức quốc phòng Defense News nói tại cả hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký thoả
thuận khung xác định quan hệ quân sự với Washington trong tương lai.
Nhưng các giới chức Ngũ Giác Đài lưu ý rằng thoả thuận Mỹ đạt được với Ấn Độ đi sâu vào chi tiết
hơn so với thỏa thuận với Việt Nam, trang mạng viện dẫn hiệp định quân sự 10 năm với Ấn Độ, bao
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gồm việc hoàn tất các chi tiết của thoả thuận để cùng sản xuất hai công nghệ mới. Đó là một bộ trang
phục chống vũ khí sinh-hóa học dành cho binh sĩ, và một loại máy phát điện dã chiến dùng năng
lượng mặt trời. Cả hai dự án nằm trong khuôn khổ một chương trình đặc biệt được phát động vào
năm 2012 và do chính ông Carter, thời đó là Phó Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ, thực hiện để tăng cường
quan hệ quốc phòng với Ấn Độ.
Nói chuyện với các nhà báo, một giới chức quốc phòng Mỹ nói đây chỉ là bước đầu cho những kế
hoạch lớn hơn trong tương lai.
Ông Richard Fontaine, Chủ tịch Trung tâm New American Security, nhận định rằng tuy trị giá của hai
dự án vừa kể không mấy đáng kể, tổng cộng mỗi nước chi ra 1 triệu đôla cho cả hai dự án, nhưng ý
nghĩa của chúng lớn hơn nhiều, bởi vì đây là một nỗ lực “mang tính chiến lược và rộng lớn hơn”.
Chính phủ Mỹ và Ấn Độ đã thành lập các nhóm cộng tác để tham gia các dự án về công nghệ chế tạo
hàng không mẫu hạm và động cơ cho máy bay chiến đấu, là các dự án mà theo ông Fontaine, có tầm
quan trọng rất đáng kể.
An ninh biển là chủ đề chính trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 10 ngày của Bộ trưởng Carter,
bao gồm chặng dừng chân ở Việt Nam. Tại đây, ông Carter nhấn mạnh vấn đề an ninh biển Đông và
kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây đảo nhân tạo.
Thoả thuận mà Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ký với Việt Nam tuy không cụ thể như thoả
thuận với Ấn Độ, nhưng cũng đề cập tới các dự án chung để phát triển công nghiệp quốc phòng.
Thoả thuận này nêu rõ hai nước sẽ nới rộng việc trao đổi các sản phẩm quốc phòng, kể cả hợp tác sản
xuất một số công nghệ và thiết bị mới, "dựa trên luật hiện hành và những hạn chế về chính sách" hiện
có.
Trang Defense News trích lời một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
tại Washington (CSIS), cô Phương Nguyễn, nói rằng thoả thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất đáng
khích lệ, nhưng cô cảnh giác rằng một biên bản ghi nhớ năm 2011- hướng dẫn quan hệ quân sự ViệtMỹ, đã không được thực thi một cách đầy đủ. Cô Phương Nguyễn nói:
“Sẽ còn một số thách thức trên thực địa bởi vì hai quân đội chưa xây dựng được một mức độ tin cậy
lâu dài với nhau.”
Cô Nguyễn bày tỏ lạc quan về khả năng của Việt Nam có thể tích cực đóng góp vào các dự án chung
với Mỹ, viện dẫn sự hợp tác với Nga trong việc sản xuất các tàu lớp Molniya, là bằng chứng Việt Nam
có đủ khả năng công nghiệp để tham gia các dự án hợp tác quốc phòng với Mỹ. Cô cho rằng các dự án
này sẽ cho phép Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và rốt cuộc, điều này sẽ tăng niềm tin
giữa hai quân đội.
Theo các số liệu của Ngũ Giác Đài, Việt Nam hiện mua 90% các thiết bị quân sự cần thiết từ Nga.

Theo RFI
10 tháng 6 2015
Nợ công của Việt Nam tăng lên hơn 2,36 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2014, theo số liệu
vừa được Bộ Tài chính công bố.
Mức này tương ứng với 59,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và cao hơn 5,1% so với cùng kỳ năm
2013.
Hiện trần nợ công của Việt Nam được đặt ở mức 65%.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo con số này có thể sẽ sớm vượt ngưỡng an toàn vì chính phủ
không có khả năng giảm nợ công xuống trong năm nay.
Báo điện tử VietnamNet hôm 10/6 dẫn báo cáo từ Bộ Tài chính trong đó nhận định rằng nợ công
trong 4 năm qua "vẫn tăng nhanh chóng mặt," và phần tăng lên chủ yếu là nguồn vay trong nước.
'NGUY CƠ CÓ THậT'

Trả lời BBC ngày 10/6, kinh tế gia Nguyễn Trần Bạt cho rằng Việt Nam đang đối mặt với khó khăn từ
nhiều mặt.
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"Khi nào kinh tế khu vực không có cải thiện đáng kể thì chính phủ vẫn phải tiếp tục sử dụng đầu tư để
bù đắp suy thoái kinh tế", ông nói.
"Nợ công là một con ngựa khó cưỡi, nhưng lại có thể chở người Việt ra khỏi tình trạng suy thoái mấy
năm vừa rồi."
"Tôi nghĩ rất khó để chính phủ có thể giảm nợ công xuống, nếu kinh tế thế giới không có cải thiện
đáng kể."
Ông Bạt cho rằng việc Việt Nam không còn được hưởng các khoản vay ưu đãi của quốc tế và phải tiếp
cận vốn vay thương mại nước ngoài nhiều hơn trong thời gian tới là một bất lợi lớn.
"Các chi phí dành cho các khoản vay nợ để đầu tư sẽ lớn hơn. Đi kiếm tiền ra để trả lãi sẽ là một gánh
nặng thực sự", ông nói
"Tôi không biết là chính phủ sẽ dựa vào đâu để có thể đi qua gánh nặng hiện nay."
Ông cũng cảnh báo về việc tăng thu chỉ đủ để trả lãi nếu không giảm được nợ công.
"Đó là một nguy cơ có thật. Không có cách giải quyết khác. Nếu không làm ra tiền để trả nợ thì phải
vay tiếp và càng ngày tỷ trọng đi vay để trả lãi sẽ càng lớn lên."
Hãng tin Bloomberg hôm 10/6 dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc
hội, cho rằng nợ công đang tăng lên "quá nhanh".
Ông Kiên cho biết nợ công có thể tăng lên mức 64% vào cuối năm 2015.
"Nợ công đang tăng ở tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, trong thời điểm mà nền kinh tế tăng
trưởng chậm nhất", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
"Chúng tôi cần phải thận trọng hơn trong việc chi tiêu".

BÌNH LUẬN THỜI CUỘC
Việt Nam trong cuộc chơi quyền lực Mỹ – Trung

Published on June 10, 2015
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Đầu năm 1833, một phái đoàn Mỹ do Edmund Roberts dẫn đầu đã tới Việt Nam trên chiếc chiến hạm
nhẹ USS Peacock neo đậu tại vịnh Vũng Lắm, ngoài khơi tỉnh Phú Yên ngày nay. Với tư cách là một
“phái viên đặc biệt” của Tổng thống Andrew Jackson, Roberts đã đề xuất ký kết một hiệp định thương
mại với nhà Nguyễn nhưng sứ mệnh không hoàn thành do những hiểu lầm từ rào cản ngôn ngữ và
chính sách bế quan tỏa cảng lúc bấy giờ của Việt Nam gây ra.
Hai nước đã phải mất 166 năm sau mới có thể đi đến một hiệp định thương mại song phương. Nhiệm
vụ dang dở của Roberts là một trong nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, mà ngay từ ngày đầu hai bên bắt đầu có
những sự tiếp xúc, đã ngăn cản Việt Nam và Mỹ tạo dựng một mối quan hệ vững chắc hơn.
Thế kỷ 20, việc các tương tác kinh tế nghèo nàn cùng những điều kiện bất lợi trong thời kỳ Chiến
tranh lạnh đã càng đẩy hai nước rời xa nhau. Việt Nam đã không may mắn khi ở giữa một cuộc đối
đầu chiến lược cam go giữa hai khối Đông – Tây khi Chiến tranh lạnh diễn ra mạnh mẽ hơn vào
những năm 1950. Khi các chiến sĩ Cộng sản Việt Nam đánh bại quân Pháp và tiến tới thống nhất cả
nước vào năm 1954, họ đã vấp phải một chính sách kiềm chế chống cộng sản của phương Tây mà Mỹ
là người đứng đầu. Trong khi đó, khối Cộng sản tiếp nhận Việt Nam như một “tiền đồn chống chủ
nghĩa đế quốc” ở Đông Nam Á. Cuối cùng, Việt Nam và Mỹ đã rơi vào một cuộc chiến khốc liệt để lại
những dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử hai nước.
Kết thúc chiến tranh, hai nước phải mất thêm hai thập niên nữa để hàn gắn và bình thường hóa quan
hệ, điều mà chỉ đạt được vào năm 1995. Kể từ khi đó, mối quan hệ đã phát triển với tốc độ khiến
nhiều nhà quan sát bất ngờ. Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất và nhà đầu tư nước ngoài
lớn thứ 10 của Việt Nam. Quan hệ chính trị cũng vươn tới tầm cao mà cải hai bên đều mong muốn
nâng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi đó, quan hệ quân sự dù còn khiêm tốn nhưng
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cũng đang được thắt chặt. Chuyến thăm lịch sử của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tới vịnh
Cam Ranh hôm 3/6/2012 chứng minh cho mối quan hệ đang ngày một nồng ấm giữa hai nước.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào bối cảnh lịch sử, với bất cứ ai quan tâm đến mối quan hệ Việt – Mỹ cũng nên
xem xét hai câu hỏi quan trọng. Trước hết, do vịnh Cam Ranh cách không xa vịnh Vũng Lắm, chuyến
thăm của Panetta gợi lại sứ mệnh của Roberts năm 1833. Liệu Việt Nam sẽ chớp lấy cơ hội từ sự tái
quan tâm của Mỹ đến mình để đảm bảo một mối quan hệ vững chắc hơn với siêu cường số một thế
giới, hay sẽ lại để nó trôi qua, như những gì triều đình Huế đã làm vào năm 1833?
Thứ hai, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, một mối quan hệ
Việt-Mỹ mạnh mẽ hơn sẽ khó tránh khỏi gây tổn hại đến quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Vậy
Việt Nam sẽ rơi vào cuộc Chiến tranh lạnh 2.0 và lại trở thành nạn nhân của một cuộc chơi quyền lực
mới?
Không giống như thời nhà Nguyễn, Việt Nam ngày nay đã là một quốc gia mở cửa hơn nhiều. Cải cách
kinh tế từ những năm 1980 đưa đất nước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Về mặt này, Việt Nam coi
Mỹ là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu. Đầu tư từ các tập đoàn công nghệ cao của
Mỹ như Intel đã mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn giúp Việt Nam vươn lên tầm cao mới
trong chuỗi giá trị và tạo dựng một nền kinh tế sáng tạo, hiệu quả. Do vậy, Việt Nam muốn thúc đẩy
quan hệ kinh tế với Mỹ. Quyết định tham gia đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
là một minh chứng cho điều đó.
Tuy nhiên, việc Việt Nam tích cực cải thiện quan hệ với Mỹ là một chuyện, nhưng mối quan hệ đó sẽ
tiến triển bao xa vẫn là điều chưa ai rõ. Trước hết, những khác biệt trong hệ thống chính trị giữa hai
nước luôn khiến Việt Nam phải thận trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vẫn coi chiến lược
“diễn biến hòa bình” là mối đe dọa lớn đối với sự an nguy của chế độ. Một bộ phận trong giới lãnh đạo
ĐCSVN tin rằng chiến lược đó đang được các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, sử dụng để từng bước
cản trở và làm thay đổi Đảng. Những lo ngại đó càng sâu sắc hơn bởi những chỉ trích thường xuyên
của họ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Nhiều chính trị gia Mỹ thậm chí còn nêu cải thiện tình
hình nhân quyền là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy xa hơn mối quan hệ song phương.
Trong khi đó, Việt Nam cũng thận trọng để không để những diễn triển trong quan hệ Việt – Mỹ ảnh
hưởng đến sự gắn kết với Trung Quốc. Chênh lệch sức mạnh, vị trí địa lý gần gũi, và sự phụ thuộc kinh
tế lẫn nhau ngày càng tăng giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như sự tương đồng ý thức hệ giữa hai
Đảng Cộng sản đều có xu hướng khiến cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phải cân nhắc kỹ
lưỡng trước khi có bất kỳ động thái nào có thể gây khó khăn cho mối quan hệ của Việt Nam với người
láng giềng phương bắc.
Ngoài ra, một mối quan hệ xấu đi với Trung Quốc cũng không tránh khỏi gây bất ổn cho môi trường
bên ngoài và phát triển kinh tế trong nước của Việt Nam. Do tăng trưởng kinh tế trở thành nguồn lực
quan trọng nhất đảm bảo ổn định đất nước, Việt Nam không muốn đi ngược lại con đường đã đi. Điều
này chỉ ra một điểm: mặc dù muốn thúc đẩy trao đổi kinh tế với Mỹ, nhưng Việt Nam vẫn do dự tăng
cường quan hệ chính trị và quân sự với đất nước từng là kẻ thù này.
Tuy nhiên, diễn biến thực tế trong mối quan hệ song phương trong vài năm qua cho thấy một hướng
đi trái ngược; mối quan tâm củng cố quan hệ chính trị và quân sự với Mỹ của Việt Nam dường như
càng sâu sắc hơn ngay cả khi những nỗ lực như vậy có thể khiến Trung Quốc không hài lòng và gây
mất tự tin cho một bộ phận lãnh đạo Đảng.
Mặc dù các nhà ngoại giao Việt Nam nói mối quan hệ Việt – Mỹ tốt đẹp hơn được đặt trong khuôn
khổ chính sách đối ngoại chung của Việt Nam là đa dạng hóa và đa phương hóa, hầu hết các nhà quan
sát bên ngoài đều cho rằng động cơ chính đằng sau quyết định nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiết
hơn đó chủ yếu liên quan đến những căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông, nơi Trung Quốc trở
nên ngày càng ngông cuồng trong cách thực thi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ vô căn cứ của mình.
Với những tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các ranh giới biển,
Việt Nam và Trung Quốc là hai bên đối lập chính trong tranh chấp Biển Đông. Việt Nam nhìn chung
coi cuộc xâm lược chiếm quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc năm 1974, cuộc đụng độ hải quân với
Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa năm 1988, và tuyên bố chủ quyền biển dựa trên đường 9 đoạn là
bằng chứng cho thấy chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc, thứ mà trong quá khứ Việt Nam đã từng là
nạn nhân.
Việc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong thời gian gần đây – như thể hiện trong vụ việc của tàu
Bình Minh 2 hồi tháng 5/2011 (khi tàu Trung Quốc tấn công tàu khảo sát địa chất của Việt Nam), và
việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa vừa qua (một thành phố cấp tỉnh trực thuộc tỉnh Hải Nam
để quản lý các đảo và bãi đá trên Biển Đông), và việc Trung Quốc mời thầu các nhà thầu quốc tế 9 lô
thăm dò dầu khí ngay trong vùng đặc quyền của Việt Nam hồi tháng 6 – càng báo động Việt Nam về ý
đồ của Trung Quốc ở Biển Đông.
…. Trước sự hiện đại hóa quân sự nhanh chóng ở quy mô lớn hơn nhiều của Trung Quốc, khoảng cách
quân sự giữa hai nước vẫn tiếp tục nới rộng. Vì thế, ngay cả khi Việt Nam không ngừng nhấn mạnh
chính sách quốc phòng tự lực, Việt Nam cũng vẫn cần làm sâu sắc mối quan hệ chiến lược với các
cường quốc để bổ trợ cho những sự yếu thế đáng kể trong quan hệ với Trung Quốc.
Trong kịch bản đó, Mỹ trở thành đối tác được ưu tiên hơn của Việt Nam. Trước hết, Mỹ là cường quốc
duy nhất có khả năng thách thức và kiềm chế hiệu quả tham vọng quân sự của Trung Quốc. Thứ hai,
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trong khi mối đe dọa “diễn biến hòa bình” được cho là âm mưu của các nước phương Tây, chưa mang
đến những nguy cơ thực sự đối với sự cầm quyền của Đảng, mối đe dọa mang tên Trung Quốc đối với
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đang hiện hữu hơn nhiều. Và thứ ba, trong khi thực tế
mối quan hệ gần gũi hơn với Mỹ có thể khiến Trung Quốc khó chịu và mang lại những hậu quả tiêu
cực cho nền kinh tế Việt Nam, cơ sở chính cho sự cầm quyền của Đảng – chủ nghĩa dân tộc và tinh
thần chống ngoại xâm – cũng có nghĩa là nếu nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc và để cho sự
toàn vẹn lãnh thổ gặp nguy thì nó sẽ thậm chí còn gây thiệt hại hơn nhiều cho uy tín và tính chính
danh của Đảng.
Quyết định chuyển hướng trọng tâm chiến lược về châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ vừa qua… cũng
sẽ làm diễn biến cuộc tranh chấp thay đổi theo hướng có lợi cho Việt Nam, ít nhất là trong ngắn hạn.
Xét về chiến lược, tranh chấp Biển Đông đang được cấu thành bởi ba lớp mâu thuẫn gắn bó chặt chẽ
với nhau. Lớp trong nhất là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc với từng bên tuyên bố chủ quyền Biển
Đông trong ASEAN, bao gồm Việt Nam. Lớp ở giữa là cuộc cạnh tranh giữa ASEAN với Trung Quốc.
Lớp ngoài cùng là cuộc cạnh tranh chiến lược mới nổi lên rõ rệt trong thời gian gần đây giữa Trung
Quốc và Mỹ, trong đó Biển Đông là một trong những sân khấu diễn ra. Mặc dù Mỹ không phải là một
bên trong tranh chấp, nhưng tham vọng khó chấp nhận và sự gia tăng quyết liệt của Trung Quốc trên
Biển Đông tạo cho Mỹ cái cớ để can dự vào. Điều mà Mỹ muốn đảm bảo thông qua tham gia vào cuộc
tranh chấp không phải chỉ là hòa bình hay tự do hàng hải trên Biển Đông, mà có vẻ như tranh chấp
còn đang được siêu cường này sử dụng như một công cụ tiện lợi để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung
Quốc ở tầm khu vực và trên phạm vi toàn cầu.
Động thái của Mỹ rõ ràng phù hợp với lợi ích của Việt Nam, tức là đưa tranh chấp với Trung Quốc ra
lớp ngoài cùng để hóa giải sức mạnh vượt trội hơn của Trung Quốc. Sự tham gia của Mỹ dù là gián
tiếp cũng có thể buộc Trung Quốc phải hành động thận trọng hơn và ít sẵn sàng sử dụng vũ lực hơn.
Ngoài ra, toan tính chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc cũng sẽ làm giảm áp lực trong vấn đề nhân
quyền đối với Việt Nam và tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.
Việt Nam và Mỹ vừa có những bước đi thúc đẩy xa hơn mối quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh
vực chính trị và quân sự. Hai nước từng là kẻ thù đang tổ chức các cuộc đối thoại an ninh, quốc phòng
và nhân quyền hằng năm. Trong chuyến thăm lịch sử tới vịnh Cam Ranh, Bộ trưởng Benetta được cho
là đã bày tỏ rằng Mỹ sẵn sàng giúp nâng cấp cảng và kêu gọi Việt Nam cho phép tàu hải quân Mỹ, bao
gồm cả tàu chiến, có quyền tiếp cận lớn hơn tới cơ sở này. Và nếu xu hướng hợp tác đó còn tiếp tục,
Mỹ có thể sẽ xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí cho Việt Nam trong tương lai gần. Bên
cạnh đó, hai nước cũng có nhiều động thái xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau hơn nữa. Đơn cử,
từ tháng 8/2012, một dự án do Mỹ tài trợ đã bắt đầu được triển khai để khử các chất hóa học độc hại
từ chất độcmàu da cam tại một địa điểm gần sân bay Đà Nẵng. Dự án được đại sứ Mỹ David Shear
miêu tả là động thái cụ thể của hai nước nhằm chôn lấp di sản của quá khứ.
Tuy nhiên, mặc dù mang lại những lợi ích chiến lược quan trọng, việc nối lại tình hữu nghị Việt-Mỹ
trong bối cảnh cuộc đối đầu địa chính trị ngày càng sâu sắc giữa Mỹ với Trung Quốc cũng mang đến
cho Việt Nam những rủi ro, mà nghiêm trọng nhất là có thể kéo Việt Nam vào một cuộc chơi quyền
lực mới. Khi Trung Quốc đang từng bước hướng đến trở thành một siêu cường, một cuộc chiến tranh
lạnh 2.0 có thể sẽ xuất hiện trong tương lai không xa. Lý thuyết thông thường, đặc biệt từ quan điểm
chủ nghĩa hiện thực, sẽ dự đoán rằng nếu sự trỗi dậy của Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích
toàn cầu của Mỹ, Mỹ sẽ phản ứng lại bằng cách kiềm chế Trung Quốc. Thực tế, sự chuyển hướng trọng
tâm quân sự từ châu Âu về châu Á, theo như tuyên bố của Panetta tại Singapore hồi tháng 6 năm nay,
có thể được coi là dấu hiệu ban đầu của chính sách kiềm chế. Tương tự, ở cấp độ khu vực, sự can dự
nhiều hơn của Mỹ vào tranh chấp Biển Đông từ năm 2010 cho thấy Mỹ đang tìm cách ngăn cản Trung
Quốc hiện thực hóa tham vọng biển của mình. Tóm lại, Mỹ đang sử dụng “mối đe dọa Trung Quốc” ở
Biển Đông để tập hợp lực lượng và sự ủng hộ nhằm đối phó với Trung Quốc. Việc Mỹ nối lại quan tâm
đối với Việt Nam, một quốc gia có vị trí địa lý quan trọng và là kẻ thù của Trung Quốc trong lịch sử, do
đó được định hình trong bối cảnh này.
Nếu cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ tiếp tục diễn triển quyết liệt hơn, Việt Nam, với tư cách là một
nước láng giềng của Trung Quốc và một bên trong tranh chấp Biển Đông, sẽ ở vào thế rất khó trong
việc duy trì cân bằng giữa hai cường quốc và tránh những điều không mong muốn. Khi Mỹ tái cân
bằng lực lượng về phía châu Á – Thái Bình Dương và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các nước
trong khu vực, Trung Quốc sẽ không thể đứng yên. Theo đó, Trung Quốc sẽ cố gắng gây áp lực lên Việt
Nam, nhắc nhở Việt Nam về tâm quan trọng của mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc. Đơn cử, trong
mấy tháng trở lại đây, đã có những báo cáo về việc Trung Quốc ngừng hoặc trì hoãn nhập khẩu một số
hàng hóa của Việt Nam vì những nguyên do còn chưa xác định rõ. Như đã nói ở trên, Trung Quốc vừa
thành lập một đơn vị quân sự đồn trú tại cái gọi là thành phố Tam Sa mới thành lập để phụ trách theo
dõi khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Động thái này rõ ràng nhằm vào Việt Nam và Philippine. Chưa
hết, Trung Quốc cũng ngấm ngầm thực hiện chiến dịch ngoại giao gây ảnh hưởng lên Campuchia, láng
giềng hữu nghị từ nhiều năm của Việt Nam. Việc Campuchia, được cho là dưới áp lực của Bắc Kinh,
phản đối đưa vấn đề Biển Đông vào thông cáo chung kết thúc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Phnom
Penh năm nay có thể được coi là động thái của Trung Quốc nhằm chia rẽ Việt Nam và Campuchia.
Một mối quan hệ tốt với Campuchia cũng có ý nghĩa thiết yếu đối với an ninh của Việt Nam, nên

dường như Trung Quốc đã biết phải làm đau Việt Nam như thế nào nếu không dành cho Bắc Kinh sự
quan tâm thích đáng.
Tuy nhiên, khả năng Việt Nam bị lôi kéo vào một cuộc chơi quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc không
nên bị phóng đại. Khả năng ấy vẫn phụ thuộc một số diễn biến khác. Quan trọng nhất là cuộc cạnh
tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ trở nên khốc liệt đến mức nào. Không giống như thời kỳ
Chiến tranh lạnh, sự phụ thuộc lẫn nhau mạnh mẽ và phức tạp về kinh tế đang có xu hướng hạn chế
các cường quốc theo đuổi kiểu đối đầu thời Chiến tranh lạnh. Diễn biến tương lại trong chính sách đối
ngoại của Mỹ, Trung Quốc, và Việt Nam cũng có vai trò nhất định. Đơn cử, nếu có được sự nhượng bộ
từ Trung Quốc, và bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông được thông qua, Việt Nam sẽ thấy ít sẵn sàng
làm sâu sắc quan hệ với Mỹ hơn nếu nó đồng nghĩa với việc gây tổn hại cho quan hệ với Trung Quốc.
Việt Nam ngày nay không giống như đất nước của Triều đại nhà Nguyễn gần hai thế kỷ trước, không
muốn bỏ qua cơ hội củng cố quan hệ với Washington. Tuy nhiên, khi mà cuộc cạnh tranh chiến lược
Trung-Mỹ tăng nhiệt, nhân tố Trung Quốc cũng nổi lên là vấn đề thách thức nhất đối với các nhà
chiến lược và hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam bị giằng xé giữa hai lựa chọn:
duy trì mối quan hệ tốt với Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ vững chắc hơn với Mỹ. Là một nước nhỏ
và láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam không muốn phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Hậu quả
của mỗi lựa chọn như thế ai cũng rõ, nên hiển nhiên, nếu phải quyết định thì đó sẽ là một lựa chọn
đầy khó khăn cho Việt Nam.
(American Review Magazine)
THEO VIETNAMNET

TIN VIỆT NAM
Nhà thầu TQ 'kém nhưng không bỏ được'

Tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc Theo BBC
09 tháng 06 2015
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Hôm 9/6, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng nói việc mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc cho tuyến
đường sắt Cát Linh - Hà Đông là theo điều kiện sử dụng vốn ODA.
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA
của Trung Quốc, ký năm 2008.
Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Vì mua đoàn tàu của Trung Quốc mà tôi đã nhận được rất nhiều tin
nhắn, đe dọa có, khuyên giải cũng có mà đề nghị cũng có.”
“Thâm chí có người còn bảo: ông Thăng ơi, ông đừng mua các đoàn tàu của Trung Quốc. Tại sao lại
mua, ông có vấn đề gì với với Trung Quốc không.”
Ông Thăng phân trần do Hiệp định đã ký, nên không thể muốn thay đổi là có thể thay đổi được.
Các dự án sử dụng vốn ODA đều đặt điều kiện các nhà thầu tư vấn, thi công, cung cấp vật liệu thiết bị
chủ yếu phải là từ các nước tài trợ vốn.
Bộ trưởng Thăng nói thêm rằng nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường sắt “rất kém” nhưng không
thể thay.
“Ngay cả việc nhà thầu Trung Quốc rất yếu kém, tôi đã nhiều lần muốn thay nhà thầu nhưng cũng
không thể thay được, bởi đó là điều kiện trong Hiệp định ký kết.”
Ngày 10/6, Bộ Giao thông Vân tải có thông báo về việc mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc.
Thông báo cho biết các đoàn tàu Việt Nam chọn mua là loại tàu B1 tuân thủ theo quy phạm thiết kế
Metro của Trung Quốc đã và đang khai thác ở Trung Quốc.
Ngoài ra, “để phù hợp với điều kiện Việt Nam, Tổng thầu EPC cũng đề xuất đưa ra 5 mẫu hình dáng
đoàn tàu với cách thiết kế khoang hành khách đầu máy khác nhau để xin ý kiến phía Việt Nam”.
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Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nói công nghệ đường sắt đô thị của Trung Quốc “rất phát
triển” sau khi Bộ trưởng phân trần về việc mua tàu Trung Quốc.

Bộ Giao thông nói “đã xem xét và đang cho làm đoàn tàu mẫu để xin ý kiến đóng góp của chuyên gia
và nhân dân cả nước”.
Thông báo này nói “công nghệ tàu của Trung Quốc cũng đang rất phát triển, dần bắt kịp với công nghệ
tàu của các nước phát triển”.

Ủy viên nhân quyền CHLB Đức Christoph Strässer công du Việt Nam và thăm
LS Lê Quốc Quân trong tù
Trần Việt tổng hợp (Diễn Đàn Việt Nam 21)
Ông Christoph Strässer, Ủy viên Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Chính phủ CHLB Đức đã thăm
viếng Việt Nam từ 3/6 đến 9/6. Bên cạnh những buổi gặp chính thức với đại diện của chính quyền và
quốc hội Việt Nam tại Hà Nội, chuyến đi của ông Strässer còn dự trù gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự.
Ông Strässer đã tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm (thành viên Mạng Lưới
Blogger Việt Nam) một ngày sau khi gia đình blogger Phạm Thanh Nghiên và các thành viên MLBVN
bị hành hung tại Hải Phòng. Hiện diện trong buổi tiếp xúc còn có bà Stefanie Seedig (Phụ tá Văn
phòng Đặc trách Chính sách an ninh khu vực Đông Nam Á/Thái Bình Dương, Việt Nam, Philippines),
ông Felix Schwarz (tham tán Chính trị và Nhân quyền toà đại sứ Đức). Sau khi nghe trình bày về việc
blogger Phạm Thanh Nghiên bị bắt giữ vì tọa kháng tại nhà, cùng việc đàn áp, sách nhiễu không cho đi
khám chữa bệnh và việc chặn giữ, sử dụng bạo lực đã xảy ra, bà Stefanie nói rằng nếu không có các
cuộc tiếp xúc độc lập cùng các bản tin và báo cáo của nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập thì khó có
thể tin rằng những chuyện như vậy vẫn đang xẩy ra tại Việt Nam.
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Ông Strässer cho biết buổi gặp gỡ với bộ Công An đã diễn ra trong bầu không khí thảo luận sôi nổi
nhiều dị biệt khi ông nêu ra 23 truờng hợp bắt giam tùy tiện cũng như việc blogger Anh Chí bị hành
hung.
Cũng tại Hà Nội ông Strässer đã gặp gỡ một số nhà hoạt động nhân quyền như Nguyễn Chí Tuyến
(blogger Anh Chí), Ls. Nguyễn Văn Đài và Ts. Nguyễn Quang A với sự hiện diện của bà đại sứ Đức
Jutta Frasch và ông Felix Schwarz.

Chặng thứ hai của chuyến công du này là Sài Gòn, trọng tâm các buổi làm việc của ông Strässer tại đây
là chủ đề kinh tế và nhân quyền cũng như các vấn đề liên quan đến tự do tín ngưỡng.
Vào ngày thứ ba của chuyến công du, ông Strässer đã vào thăm LS Lê Quốc Quân trong nhà tù, ông
cho hay LS Quân rất cảm động khi thấy ông vào thăm, dù cuộc thăm viếng ngắn ngủi chỉ có 30 phút
nhưng là 30 phút đầy xúc động. Luật sư Lê Quốc Quân bị cáo buộc tội danh trốn thuế và kết án 30
tháng tù, đến cuối tháng 6/2015 cái án tù do đảng CSVN dàn dựng này phải mãn hạn.

“Đức và Việt Nam năm nay kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối với chúng tôi Việt Nam
là một đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, nước mà chúng tôi duy trì mối quan hệ mạnh mẽ trong
nhiều lãnh vực. Một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của chúng tôi cũng là những vấn đề
trong lãnh vực nhân quyền, nơi quan điểm của hai bên trên nhiều khía cạnh vẫn còn cách xa nhau.
Những năm gần đây Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong những đề tài nhân quyền khác
nhau. Điều này chúng tôi công nhận và tôn trọng. Tuy nhiên chúng tôi rất quan ngại trước thâm hụt
rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực quyền công dân và chính trị.
Tôi mong muốn một cuộc trao đổi cởi mở và xây dựng về những vấn đề này, ở các cuộc họp chính
thức cũng như trong khuôn khổ các cuộc gặp gỡ xã hội dân sự“, ông Christoph Strässer tuyên bố khi
bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam. (ảnh của FB Nguyễn Chí Tuyến và C.Strässer) – [deutsch]
Nguồn: https://sites.google.com/site/forumvietnam21/tiengviet/nqhs#08/06/2015-Uyvien

DânLuận điểm tin thời sự thứ Tư ngày 10/6/2015
Theo Dân Luận
Bởi Sapphire
11/06/2015
Dân Luận tổng hợp
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- Thủ tướng không trả lời chất vấn Quốc hội (VnExpress): Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát
biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất trước Quốc hội vào sáng ngày 13/6.
- Lương hơn 14 triệu, bộ trưởng sống bằng gì? (VNN): Lương bộ trưởng hơn 14 triệu đồng sống cũng
khó khăn, vậy phải sống dựa vào cái gì là chính? Đại biểu QH, báo chí lên tiếng về vấn đề này đều
đúng. Bộ trưởng đã vậy, công chức phải sao đây? Công chức bình thường cho đến bộ trưởng đều là
con người mà lương không đủ sống thì phải tìm cách để sống.
- Xây Văn Miếu gần 300 tỷ: "Dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến" (Info): Mời chuyên gia, tổ chức hội thảo
để tiến hành xây dựng Văn Miếu gần 300 tỷ bằng ngân sách (tiền của dân đóng thuế), nhưng Phó
giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Phúc cho rằng không cần lấy ý kiến nhân dân...
- 7,2 tỷ bồi thường ông Chấn: Trừ 36 tháng lương cán bộ gây oan (VNN): Vụ Tài chính hành chính sự
nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, 36 tháng lương là mức cao nhất mà cán cán bộ thi hành công vụ đã có
lỗi gây ra án oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
- Không nói nhiều, loại ngay ai không làm được việc' (VNN): Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh
kỷ cương hành chính bộ máy công vụ: Cán bộ không làm được thì loại ngay ra khỏi đội ngũ.
- Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: Ngập scandal! (Người Đưa Tin): Đội vốn, công trình rùa
bò, tai nạn chết người... là những gì dư luận trong nước nghĩ ngay đến khi nhắc tới dự án
đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông... - Mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc, Bộ trưởng Thăng bị… đe
dọa (Dân Trí): “Vì việc mua đoàn tàu của Trung Quốc cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mà tôi
đã nhận được rất nhiều tin nhắn, trong đó có tin nhắn đe dọa, có tin nhắn đề nghị, có tin nhắn khuyên
giải là đừng mua đoàn tàu của Trung Quốc. Thậm chí có người còn đặt câu hỏi với tôi hay là có vấn đề
gì với Trung Quốc?” - Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết. - Bộ trưởng Thăng:'Không thể thay nhà thầu
Trung Quốc do ràng buộc vay vốn' (VnExpress): "Nhà thầu Trung Quốc trên tuyến đường sắt Cát Linh
- Hà Đông rất yếu kém, nhiều lần tôi muốn thay thế song không thể vì ràng buộc các điều kiện hiệp
định vay vốn", Bộ trưởng Giao thông nói. - Mua tàu Trung Quốc: “Nhà” nghèo phải chấp nhận chịu
thiệt! (Người Đưa Tin): "Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, phải chấp nhận mua tàu của
Trung Quốc"...
- Vĩnh Phúc chi 300 tỷ xây Văn Miếu là có lỗi với mai sau..." (Một Thế Giới): "Việc một tỉnh xây dựng
Văn Miếu na ná như Văn Miếu ở Hà Nội và có chi phí xây dựng khá lớn, gây tốn kém tiền của thì điều
đó cần phải xem xét lại. Và nếu số tiền gần 300 tỉ đó mà là tiền ngân sách nhà nước thì điều đó lại
càng có lỗi với các thế hệ mai sau", GS. Trần Lâm Biền
- Hà Nội: Cây xanh chết hàng loạt trên con đường nghìn tỉ (Báo Mới): Hàng trăm cây xanh vừa mới
được trồng trên quốc lộ 5 kéo dài đã chết khô, bong tróc, nghiêng ngả. Người dân cho hay, cây chết
hàng loạt nhiều tháng nay nhưng không thấy ai đến khắc phục, trồng lại.
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Chính trị - Xã hội

Có nhiều đoạn, cả dãy cây hai bên đường "đua" nhau chết hàng loạt. Theo kiểm đếm của PV, có đoạn
liên tiếp mấy chục cây đều chết khô.

Những vết nứt trên làn xe hơi đường Võ Văn Kiệt rộng từ 1-1,5cm

Kinh tế

- Cách tính thuế xăng 'thật không thể tin được' (Đất Việt): Nếu giảm thuế nhập khẩu về 20% như hiện
nay cùng với mức thuế BVMT, giá cơ sở giảm xuống còn 21.490 đồng/lít, tương ứng giảm 2.038
đồng/lít. Trong khi đó, thuế BVMT của xăng tăng 2.000 đồng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít.
- Doanh nghiệp mua vải thiều giá cao hơn thương lái Trung Quốc (VnExpress): Thương lái Trung
Quốc đang lập một số điểm cân vải tại Thanh Hà (Hải Dương) và thu mua với giá khoảng 8.000 đồng
một kg. Trong khi đó, doanh nghiệp về tận vườn trả cho bà con tối thiểu 10.000 đồng, thậm chí có
ngày lên tới 15.000 đồng.
- Giá sữa trẻ em ở VN cao hơn các nước ASEAN 14- 60% (Tuổi Trẻ): về việc VN quản lý giá sữa, ông
Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính, đã thẳng thắn nêu giá sữa VN “quá cao” so với các nước
Đông Nam Á, có khi cao hơn tới 60%.
- Còn 5.000 điều kiện kinh doanh cần rà xét, xóa bỏ (Tuổi Trẻ): Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp
Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2015, ông Lộc cho rằng VN còn tới 5.000 thủ tục và điều kiện kinh doanh của
267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật đầu tư.

Page
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- Đầu tư hơn 3.235 tỷ đồng di dân cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Đầu Tư): Thủ tướng Chính
phủ vừa phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận với
tổng vốn đầu tư hơn 3.235 tỷ đồng.
- "Xe vừa kiểm định đã mất thắng thì kiểm định cái gì?" (Tuổi Trẻ): Chủ tịch UBND TP.HCM Lê
Hoàng Quân đặt câu hỏi như thế. Theo ông, vẫn có tình trạng nhiều xe cộ vừa kiểm định ít ngày đã
gây tai nạn nghiêm trọng mà chủ xe, tài xế đổ lỗi cho xe mất thắng, mất lái.
- Tấp nập “chợ” mại dâm bờ sông giữa thủ đô (VNN): Đi "tàu nhanh" 300 nghìn đồng, qua đêm 1,5
triệu đồng, bao cả tiền phòng nhà nghỉ, sẵn sàng phục vụ từ A - Z… Đó là những lời mời chào của gái
mại dâm khu vực đường bờ sông Tô Lịch dưới chân dốc Bưởi, quận Cầu Giấy, Hà Nội mỗi lần bắt
khách.
- Cầu treo đứt cáp hất tung người và đàn bò xuống suối (Người Đưa Tin): Một chiếc cầu treo bắc
qua dòng suối Đakpne, tỉnh Kon Tum đã bất ngờ bị đứt dây văng hất tung đàn bò và 2 người rơi
xuống suối...
- Hà Nội: Cổng chào đổ sập đè trúng 2 vợ chồng (VNN): Một cơn gió lốc bất ngờ ập đến chiều nay,
“giật” đổ chiếc cổng chào trên đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đè vào 2 vợ chồng đi xe
máy khiến 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
- Đề nghị ngưng làm cao ốc gây nứt đường Võ Văn Kiệt (Tuổi Trẻ): qua kiểm tra thực tế đường Võ Văn
Kiệt, đoạn trước khu vực công trình City Gate Tower thuộc P.16, Q.8 (do Công ty cổ phần đầu tư 577
làm chủ đầu tư) cho thấy đường Võ Văn Kiệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi làm công trình City Gate
Tower.

- Thanh long đầu vụ rớt giá mạnh (VnExpress): Do thương lái Trung Quốc giảm thu mua, giá mỗi kg
thanh long hiện chỉ còn vài nghìn đồng, dù mới đầu vụ.

Nếu dạo trước thanh long ruột đỏ tại chợ bán với giá 50.000 đồng một kg thì nay chỉ còn trên dưới
12.000 đồng một kg. Ảnh: Hồng Châu.
Pháp luật
- Bắt một số "cao thủ" vặt phụ tùng ôtô ở quận 1 (Tuổi Trẻ): Theo Công an quận 1, TP.HCM, công an
đã bắt một số đối tượng và sẽ tập trung truy bắt trọn “ổ” nhóm "vặt" phụ tùng ôtô tại khu vực Trung
tâm TP.HCM mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.
- Giang hồ đất Cảng được bảo kê trong vụ truy sát hai anh em ruột? (Người Đưa Tin): Anh C. cho biết,
trước khi bị truy sát ngay trước mặt lực lượng CSCĐ TP.Hải Phòng, anh có nhận được cú điện thoại
của một chiến sỹ CSCĐ TP. tên Lăng bảo: C. ơi mày có thích chết không?

Sức khỏe - Môi trường
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- TP.HCM tăng giá viện phí gần 2.000 dịch vụ (Tuổi Trẻ): Từ ngày 1-6 năm nay các bệnh viện sẽ tăng
viện phí thêm 10% so với giá viện phí trước ngày 1-6-2015.
- Một cơ sở tung ra quán 400kg bò viên đáng sợ mỗi ngày (Tuổi Trẻ): Vì hám lợi, mỗi ngày cơ sở này
cung ứng ra thị trường từ 300 - 400kg bò viên cho các quán hủ tiếu khắp TP.HCM, bất chấp trong đó
chứa chất cấm.
- Bọ lạ tấn công nhà dân, Trung tâm Y tế huyện chưa hay biết (Người Đưa Tin): Ông Nguyễn Văn
Kiện, Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sông Hinh cho rằng, loài bọ lạ xuất hiện nhiều tại nhà bà
Dương Thị Quê ở thôn Tuy Bình, xã Đức Bình Tây như báo chí phản ánh, là bọ đậu đen.
- Hàn Quốc thêm 8 ca nhiễm MERS, bệnh nhân thứ 7 tử vong (Tuổi Trẻ): Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết
đã có thêm tám ca nhiễm virút gây viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca
nhiễm MERS lên 95 trường hợp. - Bé trai Hàn Quốc du lịch đến Khánh Hòa âm tính MERS (Tuổi
Trẻ): Bệnh nhi 7 tuổi người Hàn Quốc đi du lịch cùng gia đình tại Cam Ranh, Khánh Hòa đã có kết
quả xét nghiệm bệnh phẩm âm tính với virus MERS- CoV.
- Quân dân hai huyện ở Nghệ An hợp sức dập lửa rừng thông (Tuổi Trẻ): Trưa 9-6, hàng trăm người
dân và các lực lượng dân quân, bộ đội ở hai huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cùng
“hợp sức” để chữa cháy cứu rừng thông.

Hiện tường cụ cháy rừng thông ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hòa

Khoa học kỹ thuật

- Admin Tekcafe.vn “mổ xẻ” hàng loạt lỗi của Bphone (ICT News): Ngày 8/6, Nguyễn Hoàng Chương admin diễn đàn Tekcafe.vn, thành viên một nhóm build ROM Android đầu tiên tại Việt Nam, đã đăng
bài viết đánh giá về hàng loạt lỗi liên quan đến ROM, camera, chất lượng màn hình… của Bphone.
- Những công ty công nghệ Trung Quốc đang "nuốt chửng" thế giới (Cafebiz): Alibaba, đang sở hữu
phiên bản eBay tiếng Trung và một số trang thương mại điện tử của Trung Quốc, có quyền mua lại
một nửa trong số 20% cổ phần còn lại của Yahoo trước khi tiến hành IPO. Năm 2014, Alibaba có giá
trị thị trường khoảng 231 tỷ USD.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

- Ảnh Em bé napalm của Nick Ut bán được 250 triệu đồng (Tuổi Trẻ): Trong số những bức ảnh được
bán đấu giá, có bức ảnh nổi tiếng về nhân vật Phan Thị Kim Phúc, cô bé 9 tuổi “chạy khỏi vụ tấn công
bom napalm” chụp cách đây 43 năm (ngày 8-6-1972) tại Trảng Bàng (Tây Ninh) được bán với giá cao
nhất là 250 triệu đồng.
- "Biển người" đổ về xem lễ khai hội vía Bà núi Sam (Tuổi Trẻ): Tối 8-6, biển người hành hương đổ về
An Giang để xem lễ đón bằng “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội vía bà và lễ phục hiện
rước tượng Bà chúa xứ núi Sam”.

Hàng chục ngàn du khách theo đoàn rước Bà - Ảnh: Bửu Đấu

TIN THẾ GIỚI

Thế giới - Đối ngoại
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- Malaysia phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (VnExpress): Malaysia hôm
qua tuyên bố sẽ phản đối sự xâm nhập của tàu tuần duyên Trung Quốc vào vùng biển phía bắc đảo
Borneo, một bước đi cứng rắn bất thường của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển
Đông.
- Quan chức quốc phòng Trung Quốc đến Mỹ bàn chuyện biển Đông (Tuổi Trẻ): Ngày 8-6, phó chủ
tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã bay đến Mỹ để bàn chuyện biển Đông
với Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
- Công ty Mỹ có thể đóng tàu tuần tra cho Việt Nam (VnExpress): Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton
Carter cuối tháng 5 cam kết hỗ trợ Việt Nam 18 triệu USD mua các tàu tuần tra Metal Shark Defiant
75 Class, có tốc độ 40 hải lý/giờ (74 km/h), giúp tăng cường khả năng tuần tra trên biển.
- Kêu gọi xóa án tử hình ở châu Á (VNN): Hàng trăm đại diện ủng hộ việc xóa bỏ án tử hình từ nhiều
nước trên khắp thế giới sẽ họp mặt ở Malaysia để thảo luận trong hai ngày 11-12/6.

- IS tấn công văn phòng chính quyền sát Baghdad (VnExpress): Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm
thực hiện vụ tấn công nhằm vào một văn phòng chính quyền ở phía tây Iraq, gần thủ đô Baghdad, làm
ít nhất 8 người thiệt mạng. - Mỹ thừa nhận thiếu chiến lược toàn diện chống IS (Tuổi Trẻ): Tổng
thống Mỹ Barack Obama vừa lên tiếng thừa nhận liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn
còn thiếu một chiến lược toàn diện để tiêu diệt nhóm khủng bố này.
- Con trai gia nhập thánh chiến, công dân Pháp kiện chính phủ (Tuổi Trẻ): Một bà mẹ Pháp hôm 9-6
đã đâm đơn kiện chính phủ nước này vì đã không ngăn đứa con trai vị thành niên của bà gia nhập tổ
chức thánh chiến tại Syria. “Cảnh sát đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi bỏ qua một trẻ vị thành
niên không có người lớn đi cùng. Đứa trẻ chỉ mua vé một chiều đến Thổ Nhĩ Kỳ và cũng không mang
theo hành lý” – Maktouf nói.

- Myanmar truy quét buôn người (Tuổi Trẻ): Hôm qua, truyền thông Myanmar đưa tin cảnh sát nước
này đã bắt giữ 93 đối tượng buôn người trong các chiến dịch truy quét được tiến hành trong năm
tháng đầu năm nay.
- Xả súng ở Trung Quốc, 5 người chết (VnExpress): Nghi phạm Liu Shuangrui đã dùng một khẩu súng
săn hai nòng bắn chết hai người cùng làng và hai cảnh sát trong cơn thịnh nộ. Y cũng làm 5 người
khác bị thương.

Bà Suu Kyi thăm Trung Quốc lần đầu
Theo BBC
10 tháng 6 2015

Lần đầu tiên lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi tới thăm Trung Quốc vào thời
điểm hai nước có căng thẳng.
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Bà Suu Kyi sẽ bắt đầu chuyến thăm bốn ngày kể từ ngày thứ Tư, đảng Liên minh Dân tộc vì Dân chủ
(NLD) của bà cho biết.
Theo dự kiến bà sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, theo NLD.
Quan hệ giữa hai nước bị nguội dần trong những năm qua, một phần do bạo động gần đường biên
giới hai nước.
Myanmar đã và đang giao tranh với phiến quân tại vùng Kokang phía đông giáp danh với tỉnh Vân
Nam của Trung Quốc.
Ít nhất năm người chết hồi tháng Ba khi một phi cơ của Myanmar ném một trái bom xuống một cánh
đồng mía.
Trung Quốc sau đó điều quân đội tuần tiễu trong khu vực này.
Biên tập viên BBC tiếng Trung nhận định chuyến thăm này của bà Suu Kyi là ngoài sức tưởng tượng
cách đây 5 năm xét về thực tế bà được xem là người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cũng như là
người được trao giải Nobel Hòa bình.
Phóng viên Ngô Ngọc Văn nói giải thưởng này bị Trung Quốc xem là do “các nước phương Tây thù
nghịch” bày đặt ra sau khi nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu ba được trao giải này vào
năm 2011.

Tổng thống Thein Sein của Myanmar đã và đang sát cánh hơn với Hoa Kỳ. “Một số báo chí bằng tiếng
Trung tại hải ngoại đưa tin có sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Trung Quốc về việc liệu có nên để chuyến
thăm này diễn ra hay không và ai là người nên mời bà Suu Kyi thăm Bắc Kinh.
“Rốt cùng thì lời mời đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện việc giao lưu giữa hai đảng, và Chủ
tịch Tập Cận Bình có thể tiếp đón bà Suu Kyi mà không có khúc mắc gì về mặt thủ tục lễ tân,” bà Ngô
Ngọc Văn cho biết.
Trong giai đoạn chính quyền quân nhân Myanmar bị phương Tây thanh trừng và bà Suu Kyi bị quản
chế tại gia, Trung Quốc vẫn duy trì là đồng minh trung thành.
Nhưng kể từ khi có cải tổ được tiến hành vào năm 2011, chính phủ của Tổng thống Thein Sein đã sát
cánh hơn với Hoa Kỳ, mặc dù Trung Quốc tiếp tục giúp làm các dự án hạ tầng chính tại Myanmar.

Là lãnh đạo NLD, bà Suu Kyi được trông đợi đóng môt vai trò chủ đạo trong kỳ bầu cử tổng thống tại
Myanmar vào tháng 11 năm nay, mặc dù nhiều khả năng bà sẽ không thể ra tranh cử ghế tổng thống.
Bà đang tranh đấu nhằm thay đổi một điều khoản trong hiến pháp theo đó ngăn cản bà ra tranh với tư
cách một ứng viên.
Mời bà Suu Kyi tới Bắc Kinh là việc Trung Quốc công nhận rằng sau kỳ tổng tuyển cử tại Miến Điện,
bà sẽ là một nhân vật chính trị mà Trung Quốc không thể không để tâm tới, phóng viên BBC Jonah
Fisher tại Yangon nhận xét.

Điểm Báo Pháp ngày 10-06-2015

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BìnhREUTERS/Saul Loeb/Pool

Luật sư, mục tiêu chính của chế độ
Le Figaro cho biết các luật sư là mục tiêu trấn áp chính hiện nay của chế độ Trung Quốc. Bài báo đưa
thí dụ về vụ bắt giữ luật sư Phố Chí Cường với cáo buộc « kích động hận thù dân tộc » và « gây rối »,
tội danh vẫn thường xuyên được chính quyền sử dụng để kết án các nhà ly khai, luật sư hay nhà báo.
Vụ bắt giữ này đã gây quan ngại đối với Washington cũng như Liên hiệp Châu Âu.
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Nhân quyền ở Trung Quốc qua lăng kính của chế độ Cộng sản
Le Figaro trở lại sự kiện Trung Quốc đầu tuần này vừa cho công bố Sách Trắng về nhân quyền ở nước
này với nội dung tự ca tụng đã đạt được những tiến bộ « kỳ diệu» trong lĩnh vực mà Bắc Kinh vẫn
luôn bị các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ vẫn lên án không ngớt. Bài viết của Le Figaro chạy
tựa : « Bắc Kinh tự mãn nguyện về nhân quyền » .
Hôm thứ Hai (08/06/2015) đầu tuần này, Bắc Kinh đã cho công bố sách trắng về vấn đề nhân quyền
ở trong nước năm 2014. Le Figaro nhận thấy nhìn từ lăng kính của đảng Cộng sản và chính phủ Trung
Quốc thì trong năm qua nước này đã đạt được « thành tựu kỳ diệu » trong lĩnh vực nhân quyền.
Tờ báo dẫn một đoạn trong Sách trắng viết : « Những thành tựu kỳ diệu của Trung Quốc trong việc
thực thi quyền con người chứng minh đầy đủ Trung Quốc đang đi đúng hướng phát triển nhân
quyền phù hợp với điều kiện quốc gia của mình ».
Đây là báo cáo thứ 12 về tình hình nhân quyền do chính quyền soạn thảo sau lần đầu tiên vào năm
1991, tức là chỉ 2 năm sau sự kiện đàn áp Thiên An Môn.
Theo Le Figaro, việc ra Sách Trắng về nhân quyền lần này nhằm đáp trả các báo cáo của nhiều tổ chức
phi chính phủ quốc tế và của Bộ Ngoại giao Mỹ vốn vẫn nghiêm khắc lên án về tình hình nhân quyền
tại Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012.
Sách Trắng nhân quyền của Bắc Kinh chỉ dày có 48 trang nhưng tập trung đưa ra hàng loạt số liệu rất
tích cực như là : Trong năm 2014, Trung Quốc đã tạo thêm 13 triệu việc làm mới, thu nhập bình quân
đầu người dân thành phố tăng 6,4% và ở nông thôn là 9,2%, hay như truyền hình Nhà nước phủ sóng
khắp cả nước đến tận cả những làng chỉ có 20 hộ dân. Chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập
Cận Bình phát động đã thống kê được 226 nghìn trường hợp bị phát hiện, trong đó đã đưa ra xét xử
khoảng 12 nghìn cá nhân.
Báo chí chính thức tại Trung Quốc đã ngay lập tức ca ngợi coi đó là bước tiến ngoạn mục trong « cuộc
chiến chống đói nghèo, cải thiện đời sống người dân … bảo vệ các quyền tự do, tôn trọng pháp quyền
dân chủ … »
Đó là nhìn từ phía chính quyền. Thực tế vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc là thế nào ? Nhật báo Pháp
nhắc lại con số của Chinese Human Rights Defenders (CHRD) cho biết trong năm qua gần một nghìn
nhà hoạt động bị bắt, tức là gần bằng tổng số 2 năm trước đó gộp lại. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền
cũng liên tục tố cáo chính quyền Bắc Kinh đã bỏ tù rất đông các nhà báo, luật sư, gia tăng kiểm duyệt
thông tin hay tình trạng tra tấn ép cung vẫn phổ biến.
Eva Pils, giáo sư luật pháp quốc tế và là nhà nghiên cứu Trung Quốc tại King’s College Luân Đôn
nhận định : « Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ý tưởng Nhà nước có quyền hành động chống lại
kẻ thù đã được áp đặt… Đảng kiểm soát toàn bộ tư pháp. Tập Cận Bình quên mất rằng tư pháp được
cho là chế tài quyền lực và nhân quyền là một bộ phận trong pháp luật ».
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Le Figaro đã gặp luật sư Trương Tuyến Trung tai Trung Quốc và được biết « trong vòng một năm
điều tra Phố Chí Cường, người ta chỉ tìm được những lời bình luận của ông đăng công khai trên
mạng Vi Bác để khép tội. Phố Chí Cường là một trong những luật sư có tiếng trong lĩnh vực bảo vệ
nhân quyền. Qua việc bắt giữ ông, chính quyền muốn răn đe các luật sư khác. »
Ở Trung Quốc có khoảng hai đến ba trăm luật sư chuyên về quyền công dân, tất cả đều lên án sự bất
công trong tư pháp và điều kiện hành nghề bấp bênh. Thường xuyên có người bị tống giam, có người
bị tra tấn chỉ vì muốn bảo vệ cho thân chủ của họ.
Kết thúc bài viết, Le Figaro trích lời của luật sư Trương : « Tại Trung Quốc, có chế độ độc tài đảng trị,
các công dân bị tước quyền tự do ngôn luận và không có tư pháp độc lập. Tư pháp chỉ theo lệnh
chính quyền…. Các Sách Trắng do chính quyền đưa ra không có liên quan gì với thực tế. Đó chỉ là
tuyên truyền ».
Hàn Quốc lao đao với dịch viêm phổi cấp
Tiếp tục với thời sự liên quan đến châu Á. Le Figaro lưu ý đến dịch viêm phổi cấp do siêu vi Mers có
nguồn gốc từ Trung Đông đang hoành hành tại Hàn Quốc từ nhiều tuần qua và mỗi ngày tình hình
thêm nghiêm trọng.
Tờ báo ghi nhận « Đợt dịch chết người đang làm Hàn Quốc hốt hoảng » . Nhịp sống ở thủ đô Seoul bị
chững lại từ khi bùng phát dịch viêm phổi do siêu vi MERS cuối tháng trước, đến nay đã làm 7 người
thiệt mạng. Thủ đô Hàn Quốc những ngày này vắng hẳn người, thành phố 15 triệu dân này đã mất hẳn
nhịp sống hối hả đông đúc vốn có.
Bị dư luận chỉ trích dữ dội, chính quyền Hàn Quốc hôm qua đã thông báo « kế hoạch khẩn cấp » để
dập tắt dịch « ngay trong tuần này ». Bộ Y tế Hàn Quốc thừa nhận hành động chậm và đã xin lỗi dân
chúng. Hiện 2.900 người được cách ly và hơn 200 trường học bị đóng cửa.
Le Figaro nhận thấy, một năm sau vụ tai nạn đắm phà Sewol làm hơn 300 người chết, chính quyền
của bà Tổng thống Park Geun Hye giờ đây lại bị chỉ trích về cách xử lý khủng hoảng thiếu minh bạch
và chậm trễ.
Thiệt hại kinh tế đã thấy ngay : 45 nghìn du khách đã hủy chuyến đến Hàn Quốc trong tuần đầu tháng
này. Các rạp chiếu phim giảm 20% lượng khán giả. Ngân hàng Goldman Sach vừa điều chỉnh lại dự
báo tăng trưởng của Hàn Quốc từ 3,3% xuống còn 2,8%.

Vụ Thủ tướng Pháp bay tới Berlin xem bóng đá chung kết C1 vẫn chưa nguôi
Trở lại với trang nhất các tờ báo Pháp, thời sự nóng chiếm trang nhất một số tờ báo ra hôm nay vẫn là
vụ lùm xùm xung quanh chuyến bay khứ hồi bằng chuyên cơ tới Berlin cuối tuần qua của Thủ tướng
Pháp Manuel Valls để xem trận chung kết Cúp C1 bóng đá châu Âu, đặc biệt với chi tiết mới được phát
giác đó là cả hai con trai ông Thủ tướng cũng đi cùng chuyến bay tốn kém này.
Nhật báo Le Parisien chạy tựa lớn trang nhất « Hố lớn rồi ! », còn báo Libération thì than rằng : «
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Trang thể thao của Le Figaro đến với giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 còn đúng 365 ngày nữa
sẽ khai cuộc tại Pháp. Tờ báo có bài : « Euro 2016 tại Pháp đang đi đúng hướng ».
Theo Le Figaro, một năm trước ngày khai mạc Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016, mọi công việc chuẩn
bị của nước chủ nhà Pháp tiến triển tốt đẹp. Các công trình xây dựng mới, nâng cấp sân vận động để
đón các trận đấu của Euro 2016 kéo dài từ ngày 10/6 đến 10/7 năm 2016 đều bảo đảm đúng tiến độ và
đang gần như hoàn tất.
Hôm nay Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Âu UEFA Michel Platini có cuộc họp báo tại Paris để khai
trương đợt bán vé đầu tiên của Euro 2016.
Euro 2016 là giải Vô địch bóng đá châu Âu đầu tiên mở rộng từ 16 lên 24 đội bóng tham dự. Các trận
đấu cũng sẽ tăng từ 31 lên 51 trận đấu. Số lượng vé bán ra trong Euro 2016 cũng tăng từ 1,4 triệu lên
2,5 triệu euro. Giá vé ở vòng đầu tối thiểu là 25 euro và vé xem trận chung kết thấp nhất là 85 euro.
Ngay từ hôm nay, người hâm mộ bóng đá có thể đăng ký đặt mua vé qua mạng.
Với việc giao cho Pháp làm nước chủ nhà Euro 2016, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu rất thảnh thơi,
không phải ngược xuôi đốc thúc như trường hợp của Ukraina và Ba Lan ở giải Euro 2012. Tất cả mọi
công việc chuẩn bị đầu diễn ra như dự kiến trong sự chủ động của nhà tổ chức. Le Figaro tự hào nhận
thấy « trên phương diện hạ tầng cơ sở, phương tiện giao thông hay khả năng đón tiếp du khách,
Pháp là nước được trang bị tốt nhất hành tinh ».
Như vậy là 32 năm sau Euro 1984, cùng với đội trưởng Michel Platini, đội tuyển Pháp giành chức vô
địch châu Âu trên sân nhà, lần này Euro 2016 trở lại với nước Pháp với quy mô lớn gần bằng Cúp
bóng đá thế giới . Một năm nữa người hâm mộ bóng đá trên cả thế giới sẽ hướng về nước Pháp để
theo dõi các trận cầu đỉnh cao của lục địa châu Âu, nơi hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới. Vòng loại cho
Euro 2016 sẽ kết thúc vào ngày 17/11 tới với các trận tranh vé vớt. Khi đó chúng ta sẽ biết được hết 24
gương mặt tiêu biểu cho bóng đá châu Âu tới Pháp dự ngày hội bóng đá của châu lục.
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Valls ghi bàn phản lưới nhà ». Les Echos cũng chạy tựa « Hiệu ứng quả bóng tròn ». Nhật báo kinh
tế nhận xét chuyến vi hành bóng đá bằng tiền Nhà nước của Manuel Valls đang trở thành một trường
hợp tiêu biểu công tư lẫn lộn.
Le Figaro thì xoáy vào cách lý giải cho chuyến đi. Tờ báo cho rằng lẽ ra cứ thẳng thắn nhận rằng mình
có quyền được thư giãn thì ông lại quanh quẩn với các lý giải không thuyết phục rằng đó là chuyến đi
vì công việc, mà việc này không có trong thời gian biểu của ông. Dù gì thì vụ lùm xùm này sẽ khiến
ông Manuel Valls phải trả giá bằng việc hình ảnh bị sứt mẻ.
Nhật báo Le Parisien bình luận : Thủ tướng vẫn chăm chút tỉ mỉ cho hình ảnh trước người dân Pháp
của một người tằn tiện, nghiêm khắc và tận tụy với công việc. Một chuyến du hành bằng máy bay, thế
là sụp đổ hết. Làm sao một người đứng đầu chính phủ lại mắc phải một sai lầm dại dột đến như vậy ?
Tờ báo trả lời : Chắc hẳn bởi vì cũng như những người khác trước đây, ông đã mất đi cái giác quan
thực tế khi có quyền trong tay

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
Vì sao đất nước này nghèo?!
Theo Dân Luận
Bởi Admin
10/06/2015
Nam Huỳnh, cộng tác viên Dân Luận
Tác giả gửi tới Dân Luận

BÀI 1: Sử DụNG NGÂN SÁCH Tệ HạI
Có nhiều nguyên nhân làm cho đất nước này gần nửa thế kỷ qua vẫn còn chìm trong nghèo khó. Hôm
nay ta thử xem từ góc độ: sử dụng ngân sách.
Ta đã biết ngân sách nhà nước được thu từ các nguồn: (1) Thuế (do người dân, các doanh nghiệp bắt
buộc phải nộp), (2) Tiền bán hoặc cho thuê tài nguyên thiên nhiên: dầu mỏ, than đá, đất, quặng, và (3)
thuế xuất nhập khẩu. Trong đó, thuế là nguồn thu chủ yếu, chiếm đến 80% tổng ngân sách.
Về mặt lý thuyết, ngoài sự phát triển của cá nhân người dân và các tổ chức của dân (làng xã, doanh
nghiệp…) thì sự phát triển của 1 đất nước dựa nhiều vào ngân sách quốc gia. Điều này thể hiện sự
mạnh yếu và mức độ bền vững của quốc gia đó.
Tuy nhiên ta thấy các điều sau đây.
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http://infonet.vn/chi-thuong-xuyen-ngon-gan-het-ngan-sach-post147816.info
Có tới 70% ngân sách được dùng để chi thường xuyên! Chi thường xuyên là gì? Nó được hiểu nôm na
là nguồn chi dùng để nuôi sống bộ máy làm việc của nhà nước, bao gồm tiền lương, tiền hội họp, đi
công tác, chi xây trụ sở, mua xe hơi và các công cụ làm việc cho hệ thống nhân sự thuộc khối nhà
nước. Và việc chi này không hề làm phát sinh ra sản phẩm cho xã hội, tức là không hề đóng góp trực
tiếp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trong khi ở các quốc gia tiến bộ khác, nguồn chi thường xuyên này chỉ dao động trong khoảng trên
dưới 30% ngân sách quốc gia. Vậy tại sao Nhà nước này lại chi thường xuyên cao khủng như vậy?!
- Hãy nhìn vào các công trình trụ sở làm việc trị giá nhiều nghìn tỷ đồng của các cơ quan nhà nước từ
trung ương đến các tỉnh. Nơi nơi đua nhau xây dựng trụ sở hoành tráng, nguy nga như lâu đài. Đó
còn là các công trình vài trăm tỷ mang tên tượng đài, phố đi bộ, văn miếu thờ… Khổng Tử, .v.v. Và bao
nhiêu % trong số chi đó chảy trực tiếp vào túi các “công bộc”?!
- Đó là gần 4.000 chuyến “công tác” nước ngoài mỗi năm của các “công bộc”, tức là mỗi ngày bình
quân 10 đoàn đi công tác nước ngoài, mà bao nhiêu trong số đó thực sự là công cán, thực sự mang
tính phụng sự nước nhà, còn lại là đi ăn chơi xả láng bằng tiền chùa?! http://vnexpress.net/tintuc/thoi-su/thu-tuong-dung-de-xau-ho-khi-di-cong-tac-nuoc-ngoai-2928243.html
- Đó là những Lexus, Audi, Mercedes… được dùng làm công cụ “làm việc” cho các “đầy tớ nhân dân”
và tiền hàng triệu lít xăng dầu hàng ngày để các ngài ấy đi làm và còn tranh thủ đi chùa, đi đám cưới
sếp... Trong khối tài sản nhà nước thống kê năm 2014, số tiền chi mua xe hơi cho tập đoàn đầy tớ lên
tới ngót 1 tỷ USD. http://www.baomoi.com/Gan-mot-ty-dola-tai-san-Nha-nuoc-la-xe-
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1. Chi thường xuyên của Nhà nước quá lớn, “ngốn gần hết ngân sách”!

cong/145/16661604.epi
- Đó là khối tiền lương dành cho 2,8 triệu công bộc trong “biên chế” ăn lương trực tiếp từ ngân sách.
Chưa kể con số thực tế lớn hơn nhiều nếu kể đến con số người ta gọi là “ngoài biên chế”. Một xã nọ ở
Thanh Hoá với 2000 hộ dân mà “chỉ” có hơn 500 cán bộ, mà đó thực ra là bức tranh chung của cả thể
chế này với 1 bộ máy hành chính khổng lồ. Rồi chính họ cũng thốt lên có tới 30% số này là “sáng cắp ô
đi, chiều cắp ô về”, mặc dù khi bình xét, họ vẫn bảo có tới 99,99% nhân viên “hoàn thành nhiệm vụ”!
Chẳng cần phải họ nói, quý vị đều biết rõ khả năng và hiệu quả làm việc của đa số đám công bộc này ra
sao, và vì là bao nhiêu chục % trong số họ thuộc hệ COCC?! Trong 10 năm qua họ luôn mồm hô hào
“tinh giản biên chế” và kết quả là biên chế lại phình thêm 20%!!! Thử so với “đế quốc” Mỹ, với 320
triệu dân, nước Mỹ có 3,7 triệu nhân viên ăn lương nhà nước (bằng 1,15% dân số, so với 3,1% của
VN!!).
- Đó là tiền chi cho những dự án, kinh phí nghiên cứu khoa học của hơn 2,5 vạn “giáo sư tiến sỹ” và
kết quả hầu hết chỉ là những con chữ vô tác dụng ngủ yên trên giá sách. Có bao nhiêu bằng sáng chế
của các giáo sư tiến sỹ Việt hàng năm được thế giới công nhận?! Hay đó chỉ là các phát minh của các
“kỹ sư” chân đất miệt vườn?

2. Chi đầu tư xây dựng từ ngân sách quá nhỏ
Như vậy chỉ còn lại cỡ 30% ngân sách để dùng chi cho các việc thiết yếu như “điện đường trường
trạm”. Đó chính là câu trả lời tại sao cho những cảnh đáng xấu hổ (dù người ta không xấu hổ!) và
nhức nhối:
- Bệnh viện công 4 người 1 giường. Người nằm la liệt cả dưới gầm giường, hành lang. Các bác sỹ có là
thánh thì cũng không thể đủ sức mà khám chữa xuể cho sự quá tải thảm hại của mọi tuyến bệnh viện!
Và đó cũng chính là nguồn cơn của nạn phong bì, lót tay hay bỏ mặc người bệnh…
http://www.nguoiduatin.vn/benh-nhan-van-bo-tu-gam-giuong-ra-don-bo-truong-y-te-a65159.html
- Hơn 50 trẻ ngồi kín 1 lớp học, thậm chí có những nơi đến 6-70 em một lớp vì hàng chục năm qua,
trường chỉ có cũ hỏng đi chứ không có trường xây mới. Rồi trẻ đi học đáng lẽ phải được miễn học phí
(như bao quốc gia khác) thì phải đóng đủ thứ tiền…
- Điện nước thì giá liên tục tăng để bù vào thất thoát của công ty cung cấp vốn do ông nhà nước độc
quyền! Vậy mà cảnh vỡ ống nước, cảnh dân xếp hàng hứng từng xô nước vẫn xảy ra như cơm bữa.
Còn hầu như toàn bộ dân sống ở nông thôn (chiếm 70% dân số) là tự phải lo nước mưa hay nước
giếng, nước sông mà tồn tại!
- Đường xá và hạ tầng giao thông thì quá tệ hại. Bao năm qua, người ta chưa làm mới được toàn tuyến
Quốc lộ 1 – quốc lộ huyết mạch của cả nước. Đó là chưa kể những đoạn đường vừa khánh thành đã
hỏng. Đó là chưa kể người ta ăn bớt, ăn cắp, rút ruột để làm ra những công trình tồi tệ bằng tiền ngân
sách. Đó cũng chính là nguyên nhân của những pha cô giáo vượt suối bằng bao nylon, rồi cầu đường
có bê tông cốt bằng… tre!
- Tốc độ internet của VN đứng thứ 99 trên thế giới và chưa bằng 1/8 tốc độ internet tại Hàn Quốc.
Đường truyền internet đi quốc tế thì vài tuần lại bị “cá mập” cắn đứt, đặc biệt hay trùng vào các dịp
người ta hả hê tổ chức bắn tan lên trời pháo hoa mua bằng tiền thuế của dân.
Một hạ tầng kém cỏi như vậy thì nền kinh tế dựa vào đâu để phát triển?!
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Vì thiếu tiền đầu tư phát triển, một mặt người ta kêu gọi đầu tư trực tiếp (FDI) để tạo ra ít việc làm
cho người dân nhưng hiệu quả thu thuế cực thấp. Mặt khác người ta vay ODA (tiền do chính phủ các
nước khác cho vay để phát triển). Có vay thì phải có trả - cả gốc và lãi. Và tất nhiên, họ lại lấy ngân
sách từ tiền thuế của dân ra để trả. Họ vay nhiều đến mức phải vay để “đảo nợ” – tức là vay nợ mới để
trả nợ cũ! Tức là cục nợ giáng xuống đầu dân ngày một lớn lên, đè cả xuống đời con cháu! Hiện tại,
mức nợ bình quân của 1 người dân VN (dù là em bé vừa cất tiếng oe oe chào đời) đã là suýt 1.000
USD!
http://bizlive.vn/tai-chinh/moi-nguoi-dan-viet-dang-ganh-gan-980-usd-no-cong-977993.html
Như vậy, những phần trên cho thấy nền kinh tế kém phát triển vì hạ tầng yếu kém và tỷ suất đầu tư
thấp, thì VN lấy tiền đâu ra để phát triển để trả nợ?!
Trong khi đó, người ta ra sức khai thác khoáng sản dẫn đến những phá hại nghiêm trọng như trong
ngành than, và sau nhiều năm xuất khẩu than, người ta đã bắt đầu phải nhập ngược lại than từ nước
ngoài! Dầu khí thì đang có giá thấp dẫn đến thâm hụt ngân sách nặng nề!
Và đó cũng chính là lý do tại sao gần như cùng lúc, hàng loạt sắc thuế và phí tăng cao. Người ta thậm
chí còn không ngần ngại nói rằng, lý do tăng thuế phí là để bù thâm hụt ngân sách – với 70% để chi
nuôi cái bộ máy khủng kể trên! Giá điện tăng gần gấp rưỡi, xăng dầu tăng để có tới 50% trong giá
xăng là móc từ túi người dân đổ vào họng ông nhà nước (trong khi dầu thô thế giới giảm)…
Đó là còn chưa nói đến thảm hoạ tham nhũng gần đứng đầu thế giới như lời bà phó Chủ tịch nước
nói: “người ta ăn không từ thứ gì của dân”, người ta đó chính là “1 bầy sâu” như lời ông Tư Sang cũng
không e ngại tự vả vào mặt mình!
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3. Gánh nặng ăn vay

THAY LỜI KẾT
Tất cả những điều này đều quay ngược lại gây hại cho nền kinh tế vốn đã nhiều bệnh tật. Hàng trăm
doanh nghiệp biến mất mỗi ngày, khách du lịch quốc tế đến VN giảm mạnh (giảm hơn 10%, trong khi
khách du lịch đến Lào và Campuchia vẫn tăng đều!), hàng loạt dự án dừng lại vì cạn tiền ngân sách,
bất động sản đóng băng vì không có dòng tiền lưu thông, 50% cảng biển đắp chiếu vì không có tàu bè
ra vào, các ngân hàng đang bắt đầu bị mua lại với giá 0đ…
Và đất nước sẽ tiếp tục chìm trong cái đói nghèo…
Và vì thế có phải chăng: Đất nước này cần 1 đổi thay vô cùng lớn lao để diệt đi cái hoạ hại dân gần nửa
thế kỷ qua: thượng bất chính, hạ tắc loạn
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