
Vũng Áng
quê hương ta hôm nay



Formosa Ha Tinh Steel



• thuê 33 triệu mét vuông 

(lớn bằng Macau)

• chỉ 80VNĐ/m2/năm ($1AUD/200m2)

• cho thuê 70 năm

• 15 năm đầu miễn tiền thuê

• không phải chi trả tiền bồi thường 

giải tỏa khu đất, tái định cư người dân

• miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm

Ưu Đãi Dành Cho Formosa (ngoại xâm):



Một phần đoạn đường ống xả thải

nổi trên mặt đất của Formosa 



Ống thải hóa chất cực độc

dấu dưới nước của Formosa



Cá chết dọc 250 cây số

bờ biển miền Trung



Rừng xanh bát ngát ... nay đã hết!



Biển bạc quê ta ... nay thì đang chết!

Cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh



“Rừng đã hết và biển thì đang chết ....”

Ai triệt mầm sống dân mình?



Dân ta rồi sẽ sống ra sao?





Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa ...



Ngày mai làm gì để nuôi gia đình ?



BẠN CÓ BIẾT

đồng bào mình trong nước

phản ứng ra sao không ?





















biển chết năm 2016, Bố đã làm gì ?





Lời bạn trẻ trong nước: 

“Bạn không thể tự cứu được bạn,

nhưng chúng ta sẽ cứu được chúng ta”

 hãy Đổi Mới Cuộc Sống



và tại hải ngoại?



Đài Loan



Hoa Kỳ



Đức Quốc



Úc Châu



HẬU QUẢ MÔI SINH

Tiến Sĩ Trần Hồng Côn:

Mức xả thải của Formosa chắc chắn sẽ hủy diệt 

mọi sinh vật - không chỉ cá mà các hệ san hô, 

hệ sinh thái ven biển cũng bị tiêu diệt.

Để khôi phục lại hệ sinh thái biển phải mất hàng 

trăm năm, kéo dài đến đời con cháu chúng ta. 



HẬU QUẢ MÔI SINH

Giáo Sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ Trưởng bộ Môi Trường.

Hậu quả của tham nhũng về môi trường

cực kỳ lớn, 

Giờ tham nhũng một đồng thì sau này

chúng ta phải trả hàng tỉ đồng. 



BẠN CÓ BIẾT ?

Khi khu công nghệ này chính thức đi vào

hoạt động, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp!

Formosa Hà Tĩnh đang còn

trong vòng thử nghiệm



HẬU QUẢ QUỐC PHÒNG

"Từ Vũng Áng qua Hải Nam không 

bao xa. 

Nếu ngày nào đó, Trung Cộng đưa 

một hạm đội từ Hải Nam sang Vũng 

Áng thì cả Vịnh Bắc Bộ sẽ không giao 

thông được nước ngoài, với miền 

Nam Việt Nam, và sẽ biến thành một 

cái hồ riêng của họ“.



HẬU QUẢ QUỐC PHÒNG

Formosa Hà Tĩnh:

Có hơn 4,300 người công nhân Trung Cộng

Trong số này, hơn 3,000 không có giấy phép làm việc
(800 có giấy phép và 500 đang xin)

Bắt tay với Metallurgical Corporation of China (Trung
Cộng)

Nhập cảng 4,000 m3 thép trong đợt đầu vào tháng 1, 2016 
từ Wuyang Iron & Steel (Hebei, Trung Cộng)



HẬU QUẢ QUỐC PHÒNG

 Tàu cá Trung Cộng ở Hải Nam được trang bị vũ khí, cấp xăng 

dầu miễn phí để vừa đánh bắt hải sản vừa "bảo vệ chủ quyền" 

Biển Đông

Vì độc chất không đánh cá gần bờ được, ngư dân Việt Nam phải

ra xa và sẽ bị tàu đánh cá Trung Cộng đánh đuổi. Dần dần dân

cư sẽ phải bỏ xứ đi.

Khi ấy, Trung Cộng sẽ mua trọn Formosa và khống chế gần 1/3 

vùng duyên hải của Việt Nam mà không gặp phải bất cứ sự

chống đối nào.



HẬU QUẢ QUỐC PHÒNG

 Trên đất liền, đa số công nhân Trung Cộng có thể biến thành

những đơn vị Lục quân

 Tàu ngầm của Trung Cộng từ căn cứ Hải quân ở Hải Nam có thể

đến sát bờ biển Việt Nam để thăm dò hay đổ bộ

 Chiến đấu cơ của Trung Cộng từ Hàng Không Mẫu Hạm có thể dễ

dàng bay vào không phận Việt Nam

 Việt Nam sẽ không còn kịp trở tay khi bị “nội công ngoại kích” của

quân Tàu xâm lăng



VÀ BẠN CÓ BIẾT ?

Trí thức và chuyên gia trong nước đã

cảnh báo về nguy cơ quốc phòng 

Vũng Áng - Hải Nam từ 2 năm trước?



Trước thảm họa môi sinh, 

hiểm nguy quốc phòng, dân sinh dân kế

làm chấn động cả nước, 

nhà cầm quyền cộng sản phản ứng ra sao?



“đoàn công tác không 

vào kiểm tra tại khu công 

nghiệp Vũng Áng được 

vì đây là khu công 

nghiệp có yếu tố nước 

ngoài – phải chờ chỉ đạo

Thủ Tướng”.

Chủ Quyền Quốc Gia?

21.04.2016 - Vụ phó 

Bộ Nông Nghiệp cho biết:



Phản Dân Hại Nước!

“Đừng hỏi câu đó
(về vụ cá chết ở Vũng Áng). 

Hỏi câu đó tổn hại cho 

đất nước của mình”

Thứ Trưởng Bộ Môi Trường Võ Tuấn Nhân



Trí Tuệ & Dũng Cảm?

Lãnh đạo Đà Nẵng

biểu diễn tắm biển và

ăn lẫu cá.



Bổn Phận & Trách Nhiệm?

Thế là xong trách nhiệm

của Bộ Công Thương !

Cá chết, dân chết là

chuyện của Bộ khác.

“Formosa nhập

hóa chất đúng phép”

Thứ Trưởng Bộ Công Thương

Đỗ Thắng Hải



Tổng Cục Phó Tổng Cục Môi

Trường, Hoàng Dương Tùng, 

nhận định:

“Cá chết có thể là

do sức ép của âm

thanh, sóng,

động đất”.

Tâm và Tầm?



“Ưu Tư” của Thủ Tướng?
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

xử lý nghiêm các 

đối tượng kích 

động, lôi kéo người 

dân tụ tập, gây rối

làm ảnh hưởng đến 

tình hình an ninh 

chính trị



Tổng Bí Thư Đảng

ủy lạo, ngợi khen, đôn đốc giặc thù, 

không một lời nhắc đến vụ cá chết....



và đoàn viên, đảng viên Cộng Sản

ra tay tàn ác với đồng bào …











bạn còn nghĩ

Formosa là thủ phạm

chính ở Vũng Áng

không?



VÀ BẠN CÓ BIẾT?

Việt Cộng mời Trung Cộng vào

xây bao nhiêu đặc khu kinh tế, 

như Formosa, trên đất nước ta

ngày hôm nay nữa không?





Mặc cho vụ

Vũng Áng ra sao,

tác hại to lớn nhất cho dân tộc ta là

CHÚNG TA để yên cho một tập đoàn

phản quốc, tham ô, vô lại và tàn bạo

nhất lịch sử Việt Nam lãnh đạo!!!


