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Người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuần hành phản đối hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của Formosa, 1/9/2016. 

 

Sáng thứ Năm, 1/9, đã có một cuộc biểu tình lớn ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được 
coi là tâm điểm của thảm họa ô nhiễm biển do nhà máy của Formosa, Đài Loan, xả chất 

thải trái phép. 
Cuộc biểu tình nổ ra bất ngờ vào ngày thường, không phải vào ngày Chủ Nhật như các 

cuộc biểu tình trước đây, và diễn ra chỉ một ngày trước Quốc khánh thứ 71 của Việt Nam. 
Các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam nhận xét điều này cho thấy những bức xúc của 

ngư dân bị thiệt hại và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã bị dồn nén quá nhiều. 
Nhà hoạt động Hoàng Bình trực tiếp tham gia cuộc biểu tình lớn hôm 1/9. Anh đã đăng 

nhiều đoạn video về cuộc biểu tình trên trang Facebook cá nhân. Sau đó, rất nhiều người 

đã tiếp tục chia sẻ các hình ảnh này trên mạng xã hội. Anh Bình mô tả lại với VOA Việt 
Ngữ rằng hàng ngàn người đã tuần hành đến trung tâm thị xã Kỳ Anh: 

“Sáng nay, người dân Giáo xứ Quý Hòa ước tính con số ban đầu khoảng 2.000 người tập 
trung về xã Kỳ Hà. Họ biểu tình phản đối Formosa, yêu cầu chính quyền bồi thường cho 

họ. Họ đi tuần hành, họ đi bộ trên 10 cây số. Người dân ở xung quanh đấy họ thấy như 
vậy thì họ tham gia cũng rất là đông. Con số ước lượng khi lên đến trung tâm thì khoảng 

độ 8 đến 10.000 người hoặc có thể là hơn”. 
VOA không có điều kiện để kiểm chứng về con số người biểu tình. Nhà hoạt động Hoàng 

Bình nói người biểu tình đã giương các biểu ngữ đòi khởi tố Formosa. Anh cho biết nổi bật 
lên là biểu ngữ “Chọn Formosa hay chọn dân” mà anh nhận xét “rất quan trọng và rất 

hay”.  

http://www.voatiengviet.com/author/25496.html


Một trong những thông điệp chính của cuộc biểu tình là người dân tiếp tục đòi tiền bồi 

thường cho thiệt hại do Formosa gây ra. Những người tham gia biểu tình khẳng định cho 
đến nay họ “chưa nhận được một xu nào” và nêu câu hỏi trên các biểu ngữ là “Tiền đền 

bù của chúng tôi đi về đâu?” 
Nhà hoạt động Bình cho biết khi đoàn biểu tình đến thị xã, đã có xô xát giữa người biểu 

tình và cảnh sát. Anh nói: 
“Có một đoạn cái đường chính ý thì người ta [cảnh sát] chặn lại đấy thì bạo lực xảy ra, thì 

hai bên xô xát với nhau. Rồi đến lúc người dân đông quá người ta [người biểu tình] tràn 
qua, người ta phá tất cả barrier người ta đi qua. Người ta đi lên trung tâm thị xã bằng 

được. Dân ở đây hiện tại rất là quyết tâm”. 
 

Nhiều người dân tiếp tục phản đối Formosa 
ở Vinh  

Cũng như các cuộc biểu tình 

trước, Formosa đã không cử bất 
cứ ai đại diện ra đối thoại với 

người biểu tình. Về phía chính 
quyền địa phương, anh Bình cho 

hay họ đã nói chuyện với người 
biểu tình nhưng anh gọi đó là sự 

“câu giờ”. Anh tường thuật lại: 
“Chính quyền sau một hồi thấy 

căng thẳng quá thì họ mời tất cả 
bà con nhân dân vào trụ sở ủy 

ban thị xã. Vào thì thương 

thuyết, họp. Mục đích của họ chắc chỉ câu giờ thôi. Vấn đề là sức mạnh của dân đông quá 
cho nên họ mời vào đấy. Bà con cũng bàn bạc với họ một hồi, đưa ra ý kiến, xong bà con 

rút về. Họ vẫn cứ hứa hẹn như vậy thôi. Họ chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà trong 
đấy họ cũng né tránh. Chưa có một cam kết nào. Người dân ở đây thì họ có nói họ sẽ biểu 

tình tiếp. Chừng nào có đền bù và đóng cửa Formosa thì họ mới thôi”. 
Báo chí Việt Nam mới đây cho hay Formosa đã chuyển 500 triệu đôla tiền bồi thường cho 

chính quyền Việt Nam. Nhưng không có tin tức về việc số tiền này bao giờ mới được phân 
chia đến những người bị ảnh hưởng.  

Báo chí Việt Nam cũng chỉ ra rằng theo thông tin của Tổng cục Thuế, đến nay số thuế đã 
hoàn cho công ty Formosa Hà Tĩnh là hơn 14.600 tỷ đồng, như vậy sau khi bồi thường 

500 triệu đôla, tương đương hơn 11.500 tỷ đồng, công ty này vẫn hưởng 2.900 tỷ đồng 
chênh lệch giữa giá trị thuế được hoàn và số tiền phải chi để đền bù. 

 

http://voanews-vh.akamaihd.net/i/Pangeavideo/2016/08/0/0f/0fe3f327-18c7-49af-9f73-68f857b14eb0,_mobile,,_hq,.mp4.csmil/master.m3u8

