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Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam, lại nhằm phục vụ 
chiến lược “Một vành đai, Một con đường” của Trung cộng. Trước phản ứng chống lại việc thành lập 3 đặc 
khu của người dân, khuya 8/6/2018 Bộ Chính trị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và 3 giờ sáng 9/6/2018, 
nhà cầm quyền cộng sản phải ra thông báo lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu sang kỳ họp Quốc Hội lần tới. 
 
Đảng Cộng sản chỉ lùi thời gian thông qua chứ không phải bỏ ý định thành lập 3 Đặc Khu. Khi Đạo luật về đặc 
khu được thông qua sẽ chính thức công nhận di dân kinh tế từ Trung cộng. Vì thế không phải thời gian cho 
thuê đất 10, 20, 50 hay 99 năm mà chính là Đạo Luật cho phép di dân Trung cộng sẽ là nỗi đe dọa đến quyền 
lợi dân tộc Việt Nam. 
 
Chiến Lược Việt Nam. 
 
Mục tiêu thành lập 3 đặc khu được biết là xây dựng 3 nơi này (và chỉ 3 nơi này) thành khu vực có nền kinh tế 
thị trường hoàn toàn tự do, hiện đại, hội nhập có khả năng cạnh tranh quốc tế. Ngày 9/3/2018, Việt Nam và 10 
quốc gia khác chính thức ký kết Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Mục tiêu của 
Hiệp định là gỡ bỏ mọi rào cản thương mại giữa 11 nền kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hiệp 
định chính là mục tiêu chiến lược của Việt Nam. Vì thế luật pháp và hành chính Việt Nam cần điều chỉnh theo 
hướng bảo đảm kinh tế thị trường có thể phát triển, đủ hấp dẫn thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam, để Việt 
Nam đủ khả năng cạnh tranh thương mãi quốc tế và nhất là để tuân thủ các điều khỏan Hiệp Định vừa được 
ký kết.  
 
Tại sao chỉ tập trung vào 3 đặc khu mà không phải cả nước ? Rõ ràng dự luật đã mâu thuẫn với Hiệp Định và 
với chiến lược Việt Nam đang đeo đuổi. 
 
Chiến lược Trung cộng  
 
Chiến lược “Một vành đai, Một con đường” được biết là sáng kiến của Tập Cận Bình cho đổ vốn đầu tư xây 
dựng một vòng đai chạy dọc bờ biển Á, Âu và Phi nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, bảo vệ nhu cầu vận 
chuyển nguyên liệu, nhiên liệu và hàng hóa xuất nhập Trung cộng. Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng chi ra 
những ngân khoản thật lớn lên đến cả ngàn tỷ Mỹ Kim đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, các đặc khu tại 
các nơi dọc theo con đường chiến lược này.  
 
Tại sao Việt Nam xây dựng 3 đặc khu cùng một lúc ? Vì cả ba đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân 
Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) đều nằm trên con đường chiến lược “Một vành đai, Một con 
đường” này. Không tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở cho 3 đặc khu cùng một lúc, Việt Nam chắc chắn sẽ phải 
đi vay, và nguồn vốn vay được sẽ đến từ Trung cộng. Việt Nam trong cảnh nợ quốc tế vượt mức báo động, 
nay chồng thêm nợ vay xây dựng đặc khu. Không tiền trả nợ dẫn đến nguy cơ cả 3 đặc khu trở thành những 
nhượng địa cho Trung cộng. 
 
Chiến lược bá quyền Trung cộng  
 
Cụm từ bá quyền Trung Quốc do chính đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra và ghi rõ trong Hiến Pháp 1980. Chiến 
lược bành trướng được biết đã có từ thời Mao Trạch Đông bằng mọi cách phải chiếm biển, chiếm đất, di dân 
bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng của Trung cộng. Chiến tranh biên giới, chiếm thác Bản Giốc, nhiều phần 
lãnh thổ, đường 9 đoạn chữ U, việc xây dựng các căn cứ quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 
liên tục tấn công ngư dân Việt trên biển Đông là những bằng chứng không thể chối cãi mộng bành trướng bá 
quyền Trung cộng. Ba đặc khu trải dài từ biên giới phía Bắc xuống tận miền Nam khi di dân Trung cộng tràn 
ngập 3 nơi này xem như Trung cộng đã hoàn toàn khống chế biển Đông mặt tiếp giáp với Việt Nam. 
 
Bài học đặc khu tự trị người Hoa trên đất Lào. 
 



Với kỳ vọng xây dựng một khu công nghệ kỹ thuật cao, Lào ký hợp đồng cho một doanh nhân Hong Kong 
thuê đất trong vòng 30 năm để xây dựng Đặc Khu Boten bắt đầu từ năm 2003. Nhưng Đặc Khu biến thành 
một Casino chỗ chơi cờ bạc, chứa chấp thành phần bất hảo, tệ nạn xã hội, cuối cùng Casino bị chính nhà cầm 
quyền Trung cộng ra lệnh đóng cửa. 
 
Đặc khu Boten điều hành theo luật lệ của Trung cộng, sử dụng tiền Trung cộng, nói và viết tiếng Hoa… Ai 
muốn sống trong đặc khu phải học tiếng Hoa và sống theo tập tục của người Hoa. Hầu hết dân Lào phải rời đi 
nơi khác vì không phù hợp với văn hóa, với lề luật, với môi trường sống quá đắt đỏ và phức tạp tại đây. Mặc 
dầu Đặc khu Boten hoàn toàn thất bại, di dân Trung cộng vẫn tiếp tục ở lại và chỉ trong một thập niên Boten đã 
trở thành một khu tự trị của di dân từ Trung cộng. 
 
Đầu cơ đất và thu hồi đất. 
 
Việc thành lập 3 đặc khu đang trong vòng tranh cãi thì giá đất tại Phú Quốc tăng vọt và việc cưỡng chế đất 
cũng gia tăng. Khi Quốc Hội thông qua luật về 3 Đặc Khu giá đất sẽ tiếp tục tăng. Mặt khác diện tích đất tại 3 
đặc khu vốn có giới hạn, các dự án sẽ cần đất để phát triển cơ sở hạ tầng và để cho thuê dài hạn, vì thế việc 
thu hồi, cưỡng chế đất cũng sẽ gia tăng. Người dân địa phương vốn đã nghèo khổ nay lại mất nhà, mất đất, 
lại phải hy sinh cho phát triển kinh tế, hy sinh cho người giầu, hy sinh cho các nhóm lợi ích và lợi ích Trung 
cộng. 
 
Bài học bảo vệ quyền lợi của Hoa kiều 
 
Năm 1976, khi đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam, Trung 
cộng đã lớn tiếng phản đối và “nhân danh Tổ Quốc (Trung Quốc) đứng ra bảo vệ quyền lợi của Hoa kiều”. Họ 
cho tàu thuyền sang tận Việt Nam đón Hoa Kiều hồi hương. Rồi gây ra chiến tranh biên giới phía Bắc, chiếm 
đóng nhiều phần lãnh thổ Việt Nam và một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc Việt Nam. 
 
Tại Việt Nam ngày nay nhiều phố Tầu mới xuất hiện từ Bắc xuống Nam. Bên trong những khu vực như 
Formosa Vũng Áng cũng toàn công nhân và gia đình người Hoa. Mọi sinh hoạt không khác mấy bên Tàu, xem 
ra chẳng khác gì những khu vực tự trị của người Hoa. Khi Đạo luật về đặc khu được Quốc Hội thông qua sẽ 
chính thức công nhận di dân kinh tế từ Trung cộng xem như chiến lược của Trung cộng đã thành công tại Việt 
Nam. Vì thế không phải thời gian cho thuê đất 10, 20, hay 99 năm mà chính là Đạo Luật cho phép di dân 
Trung cộng là nỗi đe dọa đến quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc Việt Nam. 
 
Kết Luận 
 
Sáng nay 10/06/2018, hằng chục ngàn người Việt tại Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương, Mỹ 
Tho, Đà Nẵng, Cam Ranh, Nghệ An, Hải Dương và nhiều nơi khác đã xuống đường phản đối Dự Luật về 3 
Đặc Khu và Dự luật an ninh mạng với nhiều biểu ngữ đòi Trưng Cầu Dân Ý việc thành lập 3 đặc khu. Riêng ở 
Sài Gòn con số quá đông nên lực lượng công an không thể nào dập tắt. Cuộc đấu tranh gìn giữ lãnh thổ Việt 
Nam vẫn còn tiếp diễn. 
 
Đảng Cộng sản đã thụt lùi nhưng chỉ lùi thời thông qua chứ không phải bỏ ý định thành lập 3 Đặc Khu. Và như 
đã trình bày trong bài đây là vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, về an 
ninh, có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam. Vì thế đảng Cộng sản không thể 
đơn phương quyết định việc thành lập, nếu không đây sẽ là ngọn lửa khai mồi cho cuộc Trưng Cầu Dân Ý 
Truất Phế Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
 
Nguyễn Quang Duy 
Úc Đại Lợi 
10/6/2018 
 
 


