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OTHER 

Nhà xã hội học Paul Jobin từng nghiên cứu các thảm họa sinh thái, môi trường và công 

nghiệp tại Nhật Bản (Fukushima, Minimata), tại Đài Loan (Formosa Plastic) và nhiều 

vụ khác (ảnh do Paul Jobin cung cấp) 

 

Tin xấu là nhiều ngư dân đánh được 'rất ít cá so với trước đây' khiến đời sống 

của nhiều ngư dân và gia đình của họ còn rất khó khăn, nhưng tin tốt là ở một số 

nơi 'một lượng cá nhỏ đã trở lại biển', một nhà nghiên cứu độc lập người Pháp từ 

Viện Xã hội học, Academia Sinica, Đài Loan, nói với BBC Tiếng Việt từ Paris về 

kết quả khảo sát về hậu thảm họa môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng 

nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung Việt Nam sau hai năm. 

Hạ tuần tháng Ba 2018, tại Đại học Paris 7 - Diderot của Pháp đã diễn ra một tọa đàm 

khoa học với diễn giả chính là nhà xã hội học, PGS. TS. Paul Jobin, trình bày công 

trình nghiên cứu độc lập của ông sau một điều tra ngắn ở một số địa phương trực tiếp 

chịu ảnh hưởng của thảm họa môi trường cho đề tài mà ông theo đuổi là vụ thảm họa 

Formosa ở VN qua hai năm. 

Dưới đây là nội dung chính cuộc trao đổi được thực hiện hôm 30/3 giữa BBC Tiếng 

Việt và PGS. TS. Paul Jobin, ngay sau tọa đàm: 

BBC Tiếng Việt: Ông có thể tóm lược cho biết trọng tâm nội dung của nghiên cứu, 

khảo sát mà ông đã thực hiện? 

PGS. TS. Paul Jobin: Nghiên cứu do tôi độc lập tiến hành và tự tài trợ, nó được thực 

hiện trong một thời gian ngắn (các phỏng vấn từ 29/11 tới 04/2/2018) tại các địa phương 



bị ảnh hưởng là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An. Tôi đã trình bày chi tiết tại tọa đàm 

bàn tròn do Đại học Paris 7 - Diderot và Viện Ngôn ngữ và Văn minh Á Đông tổ chức 

hôm 29/3/2018 tại Paris. 

 
PAUL JOBIN 

Một xóm chài nằm không xa Formosa Hà Tĩnh (hình do Paul Jobin cung cấp) 

 

Khi tiến hành khảo sát này, tôi muốn điều nghiên xem sau hai năm xảy ra vụ thảm họa 

do Công ty TNHH Gang Thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra (2016-2018) thì 

các cộng đồng đánh cá bị ảnh hưởng ở Việt Nam từ Huế tới tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An 

có hiện trạng kinh tế thế nào? Tôi cũng muốn tìm hiểu mức độ đền bù mà đã được 

tuyên bố chi trả tới nay bởi chính phủ Việt Nam, và cũng muốn nghiên cứu xem các 

ngư thuyền ra biển bây giờ đi đâu và họ mang được thủy, hải sản nào lên bờ? Tôi chưa 

có được hết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi đã có một số 

hiểu biết nét chính về tình trạng. 

Một vấn đề quan trọng khác mà tôi muốn biết là người dân cảm thấy như thế nào về 

mức độ nhiễm độc của thủy, hải sản, liệu họ có quan ngại về nhiễm độc hay không, họ 

có quan tâm về vấn đề này hay không và tôi cũng muốn điều nghiên về hậu quả có thể 

có với sức khỏe của cộng đồng, có bệnh tật gì không? Hồi tháng 11/2017, chúng tôi có 

một số thông tin là có các trường hợp báo cáo về bệnh ung thư, trường hợp thợ lặn bị 

tử vong sau khi xuống nước, tức là điều tra về vấn đề sức khỏe, bệnh tật. 

Tin xấu và tin tốt 

BBC Tiếng Việt: Kết quả và tìm hiểu quan trọng và nổi bật nhất từ nghiên cứu này là 

gì, thưa ông? 

PGS. TS. Paul Jobin: Trước hết phải nói là nghiên cứu của tôi về mặt phạm vi, quy 

mô là khiêm tốn, nó không thể giống như một cuộc khảo sát xã hội học với đầy đủ quy 

mô nghiên cứu như tôi có thể làm ở Đài Loan hay Nhật Bản, bởi vì các cộng sự của tôi 

quan ngại họ có thể bị công an bắt, việc phỏng vấn mọi người ở đó rất khó khăn, điều 

này giải thích vì sao tôi chỉ có thể tiến hành hai chục phỏng vấn sâu với mọi người tại 

đó, trong bối cảnh là mọi người khá bất an. Nhưng từ những phỏng vấn mà tôi tiến 



hành được, có thể kết luận rằng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ người bị ảnh hưởng có thể nhận 

được bồi thường từ chính phủ Việt Nam... 

Có địa phương, trong khi ở những xóm gần biển, trong khi các hộ gia đình nói là họ 

chưa thể nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào, thì có một điều ngạc nhiên là cá 

bắt đầu quay trở lại, ít một, ít một, đó là những con cá nhỏ, dù đó là cá nhỏ, người dân 

có thể ra biến và đánh bắt một chút, sau một thời gian dài không có cá; nhưng sau cả 

năm dài, bây giờ họ có thể bắt được một số lượng cá nhỏ. 

 

Đức Giám mục Phalo Nguyễn Thái Hợp nói về lý do chuyến đi Đài Loan đầu tháng 

8/2017. 

Nhưng sản lượng thấp hơn rất nhiều so với trước đây, như một ngư dân nói với tôi 

trước đây một ngày trung bình họ đánh được 300-400 kg hải sản, bây giờ chỉ có thể 

được 60 kg một ngày và anh ta chỉ có thể bán được với giá khoảng một đô-la cho một 

kilogram. Do vậy thật khó mà sinh sống với một thu nhập ít ỏi như thế. Như vậy tin tốt 

là người dân đã đánh bắt được cá, nhưng điều làm tôi kinh ngạc là họ đã đánh cá và họ 

đã ăn cá, dù họ quan ngại về độ nhiễm độc đối với cá. Đó là điều tôi nhận thấy rõ ràng 

từ người dân và đặc biệt là họ lo ngại cho con cái của họ về cá nhiễm độc, họ thường 

đông con nhỏ. 

Người dân lo ngại vì họ chẳng biết thông tin gì cả, chính phủ có thể đã làm một số đo 

đạc, khảo sát về nhiễm độc, nhưng người dân nói họ không được cung cấp các thông 

tin, kết quả, do đó người dân lo ngại là trong dài hạn những thủy, hải sản đó sẽ gây ra 

độc hại cho sức khỏe của con cái họ. 

Vì sao quan tâm? 

BBC Tiếng Việt: Vì sao ông quan tâm tới Việt Nam và vụ việc này? 

PGS. TS. Paul Jobin: Tôi không phải là chuyên gia về Việt Nam, tôi là một nhà xã hội 

học chuyên về các vấn đề môi trường, đặc biệt ở Nhật Bản và Đài Loan. Từ đầu năm 



2016 tôi quan tâm tới vấn đề nhiễm độc không khí do tập đoàn công nghiệp Formosa 

Plastic ở miền Trung Đài Loan gây ra, đó là một khu phức hợp công nghiệp hóa dầu 

mà đã gây ra ô nhiễm không khí và ô nhiễm biển. Và ở đó, người ta bắt đầu đã tiến 

hành các vụ kiện đòi bồi thường nhắm vào Formosa Plastic. Và tôi quan tâm tới nguyên 

nhân, diễn biến của các vụ việc này. 

Do đó khi Formosa ở Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường biển vào tháng 4/2016, tôi 

bắt đầu cuộc nghiên cứu mới ở Đài Loan và tôi hoàn toàn bị sốc với những gì xảy ra ở 

Việt Nam, và nó nhắc tôi nhớ lại những vụ việc mà tôi đã từng nghiên cứu, khảo sát ở 

Nhật Bản từ trước. Do đó, tôi bắt đầu tiến trình quan sát có hệ thống các tin tức từ Việt 

Nam về vụ việc và những vấn đề này. 

BBC Tiếng Việt: Ông đã khảo sát và tiến hành giao tiếp với đối tượng nghiên cứu như 

thế nào? Ông đã trực tiếp hiện diện ở các nơi khảo sát đó ở Việt Nam? 

PGS. TS. Paul Jobin: Vâng, tất nhiên là trực tiếp (tuy ngắn thôi chỉ hơn một tuần một 

chút) và tôi cần sự hỗ trợ phiên dịch do tôi không nói được tiếng Việt. Tôi đã đi xe hơi 

từ Huế tới Đồng Hới (Quảng Bình), rồi từ Đồng Hới tới Vinh, Nghệ An, tới Hà Tĩnh 

để tới các địa bàn khảo sát... 

BBC Tiếng Việt: Ông được tiếp đón ra sao ở các địa phương? Ông có gửi đề nghị 

chính thức tới chính quyền Việt Nam trước khi ông tới nước này để tiến hành khảo sát 

hay là không? 

PGS. TS. Paul Jobin: Không, bởi vì giả sử tôi có gửi yêu cầu và được chấp nhận cho 

khảo sát ở đó, thì trên đường đi ở Việt Nam, tôi biết là tôi sẽ có một ai đó theo dõi, 

quan sát tôi trong suốt thời gian, và người dân sẽ sợ khi phải nói với tôi sự thật về tình 

hình của họ. Tôi muốn nghe thực sự những gì mà người dân thật lòng quan tâm, quan 

ngại, tôi muốn biết những khó khăn thực sự của họ là gì. Tôi không muốn nghe tuyên 

truyền của truyền thông nhà nước, muốn làm xã hội học, đôi khi buộc phải như thế 

thôi. 

Tôi sẽ rất vui sướng được bàn luận với chính quyền, nhưng phải trên cơ sở những tìm 

tòi, hiểu biết của tôi, chứ không phải là dựa trên những kết luận mà họ đưa ra, tôi muốn 

có thông tin do chính tôi kiếm được và sự tiếp cận trực tiếp tới người dân ở đó... 

Bị theo dõi hay không? 

BBC Tiếng Việt: Ông có bị ai đó theo dõi trong quá trình khảo sát không? 

PGS. TS. Paul Jobin: Nói thật là tôi đã đến Việt Nam bằng một hộ chiếu du lịch. Có 

thể tôi bị theo dõi nhưng tôi không biết điều đó, tôi không có kinh nghiệm để phát hiện 

xem tôi có bị người ta đi theo hay không. Tôi không bị theo dõi bởi công an mặc quân 

phục, nhưng có thể bởi những nhân viên mặc thường phục. Có thời điểm tôi được báo 

là phải rời đi nhanh chóng bởi có những ai đó đến tìm kiếm ở xung quanh và tôi đã 

phải rời đi mau lẹ. 



BBC Tiếng Việt: Ông có nghĩ là thiếu sự tiếp xúc, phỏng vấn điều tra với các bên khác, 

giới khác, (trong đó có chính quyền, giới hữu trách hay với doanh nghiệp Formosa Hà 

Tĩnh), để ít nhất nghe quan điểm của các phía đó (hoặc kiểm chứng các 'bằng chứng' 

và những điều ông đã được nghe), thì có thể ảnh hưởng tới tính khách quan, tính toàn 

diện của kết quả nghiên cứu và liệu đó có thể là một thiếu sót, hạn chế nào đó? 

PGS. TS. Paul Jobin: Công trình nghiên cứu nào cũng có thể có thiếu sót và quý vị đã 

đúng khi đặt câu hỏi này. Thậm chí bên Đài Loan, nếu quý vị muốn phỏng vấn lãnh 

đạo, quản lý của tập đoàn Formosa Plastic ở đó, thông thường là họ lờ đi vì họ không 

thích các nhà xã hội học, họ là những nhà công nghiệp lớn và họ thường lảng tránh, lờ 

đi báo chí và giới nghiên cứu, bất luận là xã hội học hay là ai khác. Thậm chí một 

Trưởng Khoa Y tế Công cộng ở một đại học lớn của Đài Loan đã bị họ từ chối cho 

phỏng vấn, nhưng vị đó vẫn công bố được các kết quả nghiên cứu khoa học như về 

bệnh học môi trường, dịch bệnh v.v... 

Tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi thách thức về mặt khoa học với các kết luận của tôi, 

nhưng tôi nhận thấy không thể tiến hành nghiên cứu khoa học trong trường hợp đề tài 

này, trong môi trường như ở Việt Nam. Tôi đã so sánh về vụ Fukushima ở Nhật Bản 

về con số hàng nghìn bài báo khoa học tại Nhật về thảm họa này sau hai năm xảy ra ở 

đó, với việc chỉ có vỏn vẹn một bài báo tạp chí khoa học sau hai năm vụ Formosa gây 

hải sản chết hàng loạt ở VN. Đấy là một điều rất lạ có phải không? Tôi cảm giác rằng 

rất nhiều người muốn tiến hành nghiên cứu khoa học vụ Formosa ở Việt Nam, nhưng 

có thể họ sợ hãi về các hành động của chính quyền, nên họ không thử sức chỗ đó. 

 
 

OTHER 

Báo chí chính thống Việt Nam từng đưa hình ảnh lãnh đạo một số địa phương ở miền 

Trung vẫn 'tắm biển' và 'ăn cá' không lâu sau khi thảm họa Formosa xảy ra 



Quý vị đã hỏi tôi ở đầu cuộc phỏng vấn này về kết luận và kết quả chính của công trình, 

và tôi đã nói ngay từ đầu rằng nó rất khiêm tốn, nhưng mặt khác tôi nghĩ các kết luận 

khoa học là vững chắc vì tôi đến tận nơi, nhìn tận mắt thực trạng, hỏi những câu hỏi 

mà tôi muốn hỏi với chính những người dân đáng phỏng vấn, do đó dù là những học 

hỏi, tìm tòi khiêm tốn, các nhận thức này đủ vững chắc để có thể chia sẻ với mọi người. 

Formosa đã xong trách nhiệm? 

BBC Tiếng Việt: Ông có suy nghĩ gì về khía cạnh chuẩn mực đạo đức và tinh thần 

trách nhiệm của doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh ở Việt Nam qua nghiên cứu này? 

PGS. TS. Paul Jobin: Tới nay, chính quyền Việt Nam nói là Formosa đã chi trả 500 

triệu đô-la tiền đền bù, một điều có vẻ như là một khoản tiền lớn. Nhưng trong khảo 

sát của tôi, nhiều người chưa nhận được đền bù gì cả, và với những người nhận được 

thì cho là khoản đền bù chẳng có nghĩa lý gì cả, khiến cho tôi phải đặt ra câu hỏi có 

phải Formosa đã thực sự trả đền bù 500 triệu đô-la qua chính phủ Việt Nam hay chưa? 

Tôi muốn nói là liệu chúng ta đã có bằng chứng gì hay chưa về giao dịch trả tiền này? 

Chúng ta có bằng chứng hóa đơn giao dịch Formosa trả tiền này chưa? Quý vị nhìn 

thấy chưa? Tôi thì chưa nhìn thấy. 

Formosa Plastic nói vì họ đã trả một khoản tiền đền bù nào đó, họ đã hoàn tất việc chịu 

trách nhiệm. Tôi nghĩ là trách nhiệm của họ phải vượt quá rất nhiều số tiền này, nếu 

hải sản, cá vẫn còn nhiễm độc, tôi nghĩ rằng những thiệt hại kinh tế của Việt Nam còn 

lớn hơn rất nhiều số tiền 500 triệu đô-la này. Tôi không phải là một luật sư để nói về 

các khía cạnh pháp lý, nhưng nếu quý vị hỏi tôi về khía cạnh đạo đức và từ quan điểm 

này, tôi có thể nói là về mặt đạo đức mà nói, Formosa vẫn còn phải chịu trách nhiệm 

rất nhiều nữa vì gây ra thảm họa này. 

BBC Tiếng Việt: Về phía chính quyền Việt Nam, ông suy bình luận thế nào về cách mà 

họ phản ứng, ứng phó, rồi xử lý, giải quyết vụ thảm họa này? 

PGS. TS. Paul Jobin: Rất là tồi trong những tuần lễ đầu tiên xảy ra thảm họa vào đầu 

tháng 4/2016, nhưng sau đó rất tốt khi họ bắt đầu khảo sát. Đối với tôi, lúc đầu chính 

quyền chỉ chối bỏ những gì xảy ra, họ cố gắng bảo vệ Formosa, nói rằng không phải 

quan ngại gì, mọi người không có lý do gì phải sợ, chúng tôi hiểu đây là những phản 

ứng rất 'ngu dại' vì chúng tôi đã nghiên cứu và hiểu ở các vụ thảm họa khác như 

Fukushima, Minimata ở Nhật hay Formosa Plastic ở Đài Loan, nhưng sau đó họ làm 

được điều rất tốt khi họ đã tiến hành các khảo sát khoa học, như mời các nhà khoa học 

từ nước ngoài, huy động các nhà khoa học ở Việt Nam. 



GETTY IMAGES 

Chính phủ Việt Nam công bố việc Formosa nhận lỗi về vụ cá chết hàng loạt năm 2016 

Tuy tôi chưa nhìn thấy việc Formosa chi trả tiền bồi thường cho chính phủ Việt Nam, 

nhưng ít nhất điểm tốt là các động thái đó buộc doanh nghiệp Formosa ở Việt Nam 

phải thừa nhận sai phạm và công ty này phải chịu trách nhiệm. Bước đi đó là rất hay, 

nhưng sau đó mọi việc lại trở lại kém đi, tôi muốn nói là tới nay, chúng ta chưa nhìn 

thấy công khai các kết quả khảo sát, nghiên cứu khoa học từ tháng Năm, tháng Sáu 

năm 2016, chúng ta không biết thực sự liệu Formosa Plastic có thực sự trả số tiền 500 

triệu đô-la, hay đây chỉ là sự 'dàn xếp'? 

Và cuối cùng, điều tệ nhất là giai đoạn hại, về yêu cầu của người dân bị ảnh hưởng ở 

các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, người dân bắt đầu biểu tình, phản đối để 

đòi hỏi đền bù thiệt hại thực sự để họ có thể lo toan những nhu cầu cấp thiết của đời 

sống của họ, thì đã có sự đàn áp 'rất dã man' với nhiều người biểu tình. Tôi đã gặp một 

người đàn ông ngoài 50 tuổi, ông đi biểu tình và bị đánh trọng thương vào đầu và bây 

giờ không thể làm việc được, ông ấy là người kiếm ăn nuôi cả nhà, bây giờ ông không 

thể làm được bất cứ việc gì để giúp gia đình. Đó là điều tồi tệ nhất mà chính quyền đã 

làm và để xảy ra, đáp lại yêu cầu hỗ trợ nhu cầu tối thiểu của các nạn nhân thảm họa. 

Bài học và so sánh? 

BBC Tiếng Việt: Có so sánh gì đáng nói nhất về cách thức mà chính quyền ở các nơi 

khác, chẳng hạn Nhật Bản, Đài Loan, ứng phó với các thảm họa so với chính quyền ở 

Việt Nam và bài học đáng nói nhất nếu có thể rút ra là gì? 

PGS. TS. Paul Jobin: Thật là một câu hỏi khó! Một lần nữa, vì tôi không phải là chuyên 

gia về Việt Nam, nhưng có thể nói với cấp độ, quy mô của thảm họa Formosa gây ra ở 

Việt Nam, chúng ta phải nghĩ tới những thảm họa ở cấp độ lớn như Chernobyl hay 

Fukushima. Trong thảm họa Fukushima ở Nhật Bản, chính quyền Nhật cũng bị chỉ 

trích vì phản ứng chậm, phản ứng không đủ v.v..., nhưng ít nhất, họ đã không đàn áp 



tàn nhẫn những nạn nhân của vụ thảm họa. Đã có những cuộc biểu tình lớn, rất lớn ở 

Nhật Bản, sau vụ Fukushima, đòi chấm dứt sử dụng các lò phản ứng điện hạt nhân, 

cảnh sát Nhật đã không tàn ác đối với người dân Nhật biểu tình, đúng không? 

Nhưng trong trường hợp này với thảm họa do Formosa gây ra ở Việt Nam, tôi thấy nhà 

cầm quyền đã có hành xử 'tàn nhẫn' với các nạn nhân và người biểu tình. Kết tội, xét 

xử nhiều bloggers và nhà báo, tới nay 13 người đã bị bắt và kết tội và có những bản án 

nặng nề vì họ đã cố gắng nêu thông tin về tình hình của ngư dân. Lý do vì sao chính 

quyền hành xử thù nghịch như vậy ư, tôi có nghe phản ánh nói nhiều giáo dân nằm 

trong số những nạn nhân và người biểu tình và chính quyền sợ Nhà thờ Công giáo và 

có thể chính quyền 'phân biệt đối xử' với Nhà thờ Công giáo hoặc sợ rằng Nhà thờ lợi 

dụng vụ thảm họa để chỉ trích, công kích chính quyền. 

GETTY IMAGES 

Formosa Hà Tĩnh đã đền bù 500 triệu đo-la cho vụ thảm họa làm hải sản chết hàng loạt 

ở các vùng biển miền Trung, theo Chính phủ Việt Nam 

Nhưng từ những gì tôi thấy, tôi thấy rằng Nhà thờ ở nhiều địa phương, như ở Vinh, 

Nghệ An chẳng hạn, chỉ cố gắng giúp đỡ, hậu thuẫn người dân, vì Nhà thờ gần dân, họ 

sống bên cạnh dân, và họ cảm thấy bị sốc do tình hình sau thảm họa, về mặt kinh tế, 

hay bị sốc khi có những người làm nghề lặn biển bị thiệt mạng, hay vì nhiều nạn nhân 

không thể nhận được bồi thường cho tới nay v.v... Còn chính quyền có khôn ngoan khi 

ứng xử như thế hay không ư? Tôi nghĩ tất nhiên là không, dù tôi nghĩ có thể họ quan 

ngại và sợ về tính chính danh của chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo bị ảnh 

hưởng. Tôi nghĩ họ không nên sợ hãi vì điều này, tôi nghĩ trái lại - nếu chính quyền 

càng đàn áp, thì người dân lại càng thách thức tính chính danh của chính quyền, của 

Đảng Cộng sản. 

Nếu chính quyền và đảng thực sự quan tâm tới dân, thì họ cần cố gắng hết sức để bù 

đắp, bồi thường cho dân và nếu khoản tiền Formosa bồi thường là chưa đủ, thì chính 

quyền phải yêu cầu Formosa bồi thường nữa. Năm ngoái tập đoàn Đài Loan này đã thu 



lãi lớn và họ có đủ tiền nong và tài sản để bồi thường và đáp ứng cuộc khủng hoảng. 

Do đó chính quyền và Đảng Cộng sản không nên sợ hãi việc đi tới với người dân, đặt 

các câu hỏi, hỏi người dân liệu họ có thỏa mãn hay không. 

Chính quyền có thể đặt các câu hỏi như mọi người cảm thấy như thế nào về cách thức 

chính quyền đáp ứng khủng hoảng, người dân có thỏa mãn không? Ở Đài Loan người 

ta làm các khảo sát như vậy và nếu chẳng hạn 70% người trả lời bảo rằng không, họ 

không thỏa mãn, họ muốn được bồi thường thỏa đáng, thì khi đó dân chủ đã phát huy 

và chính quyền phải quan tâm và cố gắng hơn nữa để giúp dân. 

Quan ngại trở lại VN? 

BBC Tiếng Việt: Trở lại với khảo sát mà ông thực hiện với các phỏng vấn từ 29/1 tới 

4/2/2018 vừa qua, ông có thể cho biết ai tài trợ cho dự án này hay là ông tự tài trợ? 

OTHER 

Các nhà hoạt động môi trường Việt Nam biểu tình phản đối vụ Formosa Hà Tĩnh tại 

Đài Loan 

PGS. TS. Paul Jobin: Tôi tự tài trợ, bởi vì tôi chỉ muốn [tạo ra] thông tin tối thiểu 

trước khi tôi rời Đài Loan để không ai chú ý tới nghiên cứu của tôi, nên tôi đã tự tài trợ 

chuyến đi và nghiên cứu. 

BBC Tiếng Việt: Ông sẽ làm gì với kết quả khảo sát, nghiên cứu này của ông? 

PGS. TS. Paul Jobin: Hiện tại tôi và các cộng sự nghiên cứu đang chuẩn bị để xuất 

bản một bài báo bằng tiếng Hoa ở Đài Loan và sau đó là một bài báo khoa học bằng 

tiếng Anh ở tạp chí quốc tế. Lý do chúng tôi chọn xuất bản trước bằng tiếng Hoa là vì 

chúng tôi muốn người Đài Loan quan tâm hơn tới vấn đề này. Tôi nghĩ rằng cấp độ 

thông tin và ra quyết định ở Đài Loan còn chưa tốt, chúng tôi muốn người Đài Loan có 

trách nhiệm hơn với vấn đề này. 

 



BBC Tiếng Việt: Ông có ngại gặp vấn đề gì khi lần sau muốn trở lại Việt Nam? 

PGS. TS. Paul Jobin: Tôi không rõ, tôi sẽ cố gắng trung thực nhất thế này, đây không 

phải là quan ngại cho tôi, nếu chính quyền không cho tôi vào lại Việt Nam, tôi sẽ lấy 

làm tiếc về điều đó bởi vì tôi đã từng rất vui được gặp gỡ nhiều người và đó là một đất 

nước rất xinh đẹp... Tôi nghĩ là chúng tôi cần thông tin cho người dân ở Việt Nam và 

ở hải ngoại về điều gì đang xảy ra. Và chúng ta cần tạo áp lực để chính phủ Việt Nam 

phải quan tâm, lo lắng cho người dân của chính họ. 

OTHER 

Một cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền VN thả các bloggers và các nhà hoạt động 

trong vụ Formosa Hà Tĩnh 

Lý do vì sao tôi lo lắng cho người dân ở Việt Nam đang phải chịu các loại ô nhiễm môi 

trường là vì tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm ở những nơi khác, chẳng hạn 

ở Nhật Bản, cũng như ở Đài Loan, do đó tôi biết đó là một vấn đề khó khăn, thậm chí 

ở các quốc gia có nền dân chủ như Nhật Bản, Đài Loan. Đây là lần đầu tiên tôi tiến 

hành một nghiên cứu ở một quốc gia như Việt Nam, và tôi đã bị sốc biết bao khi cảm 

nhận được sự khó khăn to lớn dù chỉ muốn tìm kiếm những thông tin rất cơ bản về sự 

thật. Tôi không hy vọng là các bài báo khoa học sẽ làm thay đổi gì lớn lao, nhưng tôi 

vẫn muốn tiến hành và cố gắng xem sao. 



PAUL JOBIN 

Khói vẫn bốc lên từ ống khói của khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hai năm sau thảm 

họa gây ô nhiễm nghiêm trọng ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam (Hình do 

Paul Jobin cung cấp) 

Paul Jobin là Tiến sỹ xã hội học, hiện làm việc tại Viện xã hội học, Academia Sinica, 

ở Đài Loan, ông cũng là Phó Giáo sư thuộc Đại học Paris Diderot Pháp, giảng dạy 

các chuyên ngành xã hội học và nhân học, Nhật Bản và đông phương học. Ông từng 

là Giám đốc Trung tâm của Pháp nghiên cứu về Trung Quốc đương đại, chi nhánh tại 

Đài Loan. Ông từng nghiên cứu về thảm họa và ô nhiễm môi trường và môi trường 

công nghiệp ở nhiều nơi, trong đó có Nhật Bản, Đài Loan v.v... 

Trên đây là cuộc phỏng vấn của BBC Tiếng Việt với nhà nghiên cứu, trong đó ông Paul 

Jobin đưa ra các thông tin và nhận định từ quan điểm, góc nhìn riêng của ông. Vụ 'cá 

chết hàng loạt' ở Việt Nam 2016 hay còn gọi là thảm họa môi trường Formosa xảy ra 

bắt đầu từ Vũng Áng, Hà Tĩnh, phát hiện xảy ra từ ngày 6/4/2016 và sau đó lan ra hàng 

loạt các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-

Huế. Chính phủ Việt Nam trong suốt thời gian hai năm qua luôn khẳng định đã có các 

nỗ lực liên tục để giúp đỡ, hỗ trợ người dân chịu hậu quả của thảm họa môi trường do 

Formosa gây ra ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, khẳng định không chỉ giúp 

người dân được bồi thường mà còn hỗ trợ họ tái thiết cuộc sống và sinh hoạt trên nhiều 

mặt. 

Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam cũng khẳng định 'luôn có chính sách đoàn kết 

dân tộc, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡn'g, những người bị bắt và xét xử, theo chính 

quyền là những 'đối tượng vi phạm luật hình sự, pháp luật' của Việt Nam, trong đó có 

nhiều 'đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ và nhân quyền' để 'tuyên truyền, chống 

phá' Đảng và nhà nước. Mới đây, trong đầu tháng 4/2018, người phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Việt Nam tái khẳng định ở Việt Nam không có 'cái gọi là tù nhân lương tâm'. 

https://vov.vn/chinh-tri/bo-ngoai-giao-o-viet-nam-khong-co-cai-goi-la-tu-nhan-luong-tam-747689.vov

