
Bạo động ở VN nhìn từ quốc tế 

BBC 

1. 
Reuters: Trung Quốc kêu gọi Việt Nam 'trấn áp bạo loạn' và đưa ra 'cảnh báo về du lịch'. Theo 

hãng tin Reuters từ Bắc Kinh, hôm 17/5 trích nguồn từ Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay 

Bộ trưởng Công an của Trung Quốc đã thúc giục Việt Nam vào ngày thứ Bảy có các biện pháp 

cứng rắn để ngăn chặn các hành động được cho là bạo lực chống Trung Quốc và trừng phạt 

những người bạo động sau các vụ tấn công gây chết người vào đầu tuần này. 

"Chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bạo lực vào các công ty và 

nhân viên của Trung Quốc," Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn được dẫn lời 

nói trong cuộc điện đàm với người tương nhiệm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, Trần Đại 

Quang. 

"Chúng tôi rất không hài lòng về việc phía Việt Nam đã không đối phó một cách hiệu quả để 

kiềm chế tình hình leo thang," ông Quách nói thêm và cho biết đã có một số lượng lớn thương 

vong sau các vụ tấn công. 

2. Theo Lao động Thủ đô, chiều 16/5 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế 

Thảo đã gửi công điện hỏa tốc yêu cầu giới chức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và doanh 

nghiệp nước ngoài. 

Ông Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu giới chức tuyên truyền, vận động người dân không tham 

gia tuần hành, biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự 

an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân thủ đô. 

Đây là nhằm "thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 697/CĐ-TTg 

ngày 15/5/2014", theo báo Lao động Thủ đô. 



cách đây 20 phút từ Báo Lao động Thủ đô bình luận về http://bit.ly/1o0C5fc  

3. Trang tin VnExpress nói tại cuộc họp báo quốc tế chiều 17/5, Quyền tổng Cục trưởng Tổng 

cục An ninh II Hoàng Kông Tư khẳng định Bộ Công an đã triển khai các biện pháp đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc. 

"Cơ quan an ninh lấy làm tiếc. Hành vi của các đối tượng quá khích đã vi phạm pháp luật Việt 

Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư nước ngoài", 

VnExpress dẫn lời ông Hoàng Kông Tư. 

cách đây 31 phút từ VnExpres bình luận về http://bit.ly/1nUePBT  

4. Theo Trang tin Dân Trí, tại cuộc họp báo quốc tế hôm 17/5, Trung tướng Hoàng Kông Tư nói 

Bộ Công an "đã điều tra vụ việc nhưng đến nay chưa có thông tin chính thức" về việc có tình 

trạng lợi dụng tình hình, dùng tiền để xúi giục người dân đi biểu tình. 

Trả lời câu hỏi "Trong công điện của Thủ tướng, người dân không được tham gia cuộc biểu 

tình trái với pháp luật, xin ngài nói rõ hơn về điều này?" ông Hoàng Kông Tư nói "Vi phạm 

pháp luật là gây mất trật tự an ninh, làm mất hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam, là gây ra những sự 

việc như ở một số địa phương như vừa qua. Và những người vi phạm sẽ bị xét xử nghiêm theo 

pháp luật." 

cách đây 44 phút từ Trang tin Dân Trí bình luận về http://bit.ly/1hTvbU9  

5.  

http://bit.ly/1o0C5fc
http://bit.ly/1nUePBT
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Nhóm người này, sau khi xin được visa nhập cảnh tại chỗ vào Campuchia tại cửa khẩu Bavet 

hôm 16/5, đã ra xe buýt đi về Phnom Penh. Trong mấy ngày qua, có hơn 1.000 người Trung 

Quốc chạy sang Campuchia qua cửa khẩu này (Hình của Omar Havana / Getty Images). 

cách đây 2 giờ 52 phút  

6.  

Trong hôm 16/5, nhiều công dân Trung Quốc tiếp tục rời khỏi Việt Nam sang Campuchia qua 

cửa khẩu Bavet để trốn chạy làn sóng bạo lực bùng lên tại một số nơi ở Việt Nam (Hình của 

Omar Havana / Getty Images). 

cách đây 3 giờ 8 phút  

7. Đại sứ quán Đức tại Việt Nam viết trên Twitter: Cuộc họp báo của chính phủ Việt Nam nói 

toàn bộ các công ty và cá nhân nước ngoài đều an toàn, các biện pháp thích hợp đã được áp 

dụng. 

cách đây 4 giờ 44 phút của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội qua Twitter  

8. Trang Cherry viết trên BBC Tiếng Việt Facebook: Chính phủ Đài Loan, Nhật Bản, Singapore 

đang yêu cầu Việt Nam chúng ta bồi thường thiệt hại cho các công ty, nhà máy bị đập phá. Còn 

chính quyền TQ thì dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này để tìm mọi cách chà đạp lên hình ảnh 

Việt Nam chúng ta trước thế giới. Không những vậy nhờ cái cớ ấy, TQ cũng đòi bồi thường 

trong khi lẽ ra TQ phải bồi thường cho Việt Nam. 

Số tiền bồi thường cho công ty các nước có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng (từ tiền thuế của nhân 

dân). Trong khi đó, số tiền này đáng lý ra có thể dùng vào những việc như sửa chữa tàu cảnh 

http://bit.ly/1j6f5uo


sát biển bị hư hỏng trong các cuộc va chạm với tàu TQ, hay thậm chí đóng mới thêm tàu cho 

cảnh sát biển. 

Nhưng thật ra thiệt hại lớn nhất là về lâu về dài vì nếu tình hình không cải thiện, các công ty 

nước ngoài sẽ rút dần đầu tư ra khỏi Việt Nam, còn các công ty chưa vào Việt Nam sẽ chuyển 

hướng sang những nước khác. 

cách đây 5 giờ 3 phút của Trang Cherry qua Facebook  

9. Tàu mang số hiệu 46001 của Trung Quốc đã đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam, gây hư hại, 

theo đoạn phim công bố hôm thứ Sáu 16/5 của hãng tin AP. 

Các hình ảnh ghi từ tàu của Việt Nam tại khu vực Hoàng Sa hôm 13/5 vừa được công bố hôm 

thứ Sáu, theo đó cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu Việt Nam. 

Các tàu thuyền của hai bên đã trong thế đối đầu kể từ hồi đầu tháng, sau khi Bắc Kinh triển 

khai giàn khoan HD-981 ở gần quần đảo nơi cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. 

cách đây 9 giờ 7 phút  

10.  

Phát biểu tại một hội thảo tại Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 17/5, Phó thủ tướng Vũ Đức 

Đam được trang VnEconomy dẫn lời nói: 

"Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và chúng ta sẽ đòi lại, đời chúng ta chưa đòi 

được thì đời con đời cháu chúng ta sẽ đòi cho bằng được". 

Ông Đam cũng khẳng định lực lượng đang có mặt tại vùng tranh chấp của Việt Nam chỉ bao 

gồm các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư, không có lực lượng quân sự. 



Trả lời trước câu hỏi về việc liệu Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không, ông 

Đam cho biết "trước hết Việt Nam luôn muốn dùng biện pháp hòa bình". 

“Trong giải pháp hòa bình có nhiều giải pháp nhưng trước hết có đường ngoại giao. Có người 

nói kiện ra tòa cũng là hòa bình, là hoàn toàn đúng. Cùng cực mà không thể nói chuyện với 

nhau, thì mới mang nhau ra tòa." 

“Tôi có thể khẳng định Đảng và Nhà nước đều đã tính toán đến mọi phương án, kể cả phương 

án “không hòa bình”. 

"Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, trí tuệ, trao đổi một cách thực tâm. Chúng ta cần hòa bình để 

phát triển, không chỉ cho Việt Nam mà cho khu vực". 

cách đây 9 giờ 34 phút  

11.  

Theo tường thuật của báo Người Việt, những người tham gia biểu tình đến từ Little Saigon, 

Quận Cam, Los Angeles, Rosemead, Pomona, San Diego, thậm chí có người từ Canada, Việt 

Nam. 

cách đây 10 giờ 13 phút  



12.  

Chiều 16/5, hàng trăm người Việt tại Hoa Kỳ đã tổ chức biểu tình trước tòa lãnh sự Trung 

Quốc ở Los Angeles để phản đối hành động đưa giàn khoan vào Biển Đông của Bắc Kinh. 

cách đây 10 giờ 13 phút  

13.  

Tạp chí The Diplomat trong bài đăng ngày 17/5 nhận định: 

Sự phẫn nộ từ trong nước có lẽ đã cao hơn so với sự trông đợi của chính phủ. 



Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng tính chính danh dựa trên đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, 

và điều đó đồng nghĩa với việc họ lo sợ bị nhà đầu tư xa lánh. 

Hiện vẫn chưa rõ tình hình bất ổn sẽ còn ảnh hưởng nền kinh tế và những kênh đối thoại với 

Trung Quốc đến đâu. 

Tuy nhiên, một cuộc đối đầu lâu dài sẽ không giúp ích cho các phe phái chính trị hậu thuẫn 

Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người được cho là thân 

Trung Quốc. 

Mặc dù vậy, xung đột hiện nay sẽ giúp củng cố vị thế của phái theo xu hướng cải cách trong 

Đảng, những người thách thức chính sách thân thiện với Trung Quốc. 

cách đây 11 giờ 57 phút  

14.  

Tại Philippines: Ngày 16/5, hàng trăm người Việt Nam và Philippines đã xuống đường để phản 

đối hành động đưa giàn khoan vào Biển Đông của Trung Quốc. 



 

Quốc kỳ Việt Nam và Philippines được giương cao cùng với những khẩu hiệu như: "Trung 

Quốc, rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam" và "Thế giới ủng hộ Việt Nam và 

Philippines". 

Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Hạ nghị sỹ Philippines Walden Bello, người từng tuyên bố 

rằng Việt Nam và Philippines là "những đồng minh theo lẽ tự nhiên, do cùng phải đấu tranh 

bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc". 

cách đây 11 giờ 57 phút  

15.  

16.  



Độc giả The_Clayton_Bigsby8 viết trên CNN: 

Trung Quốc hiện đang tranh chấp chủ quyền với chín nước. Đất nước quá đông dân này đã cạn 

kiệt hết tài nguyên và làm ô nhiễm những phần lãnh thổ của mình. 

Giờ đây họ phải đi cướp từ những người láng giềng yếu hơn và hy vọng rằng sẽ không bị bắt 

quả tang. 

Độc giả crimsonbama, cũng trên CNN, phản hồi: 

Việt Nam thì có khác gì Trung Quốc. Đây cũng là một quốc gia cộng sản bị điều hành bởi một 

nhóm nhỏ những kẻ đầu sỏ chính trị. 

Ở nước này, những cuộc biểu tình chỉ có thể diễn ra sau khi đã được chính quyền chấp thuận. 

Điều này đồng nghĩa với việc những cuộc tấn công nhằm vào các hãng nước ngoài là lỗi của 

chính phủ. 

Những người dân bị cai trị khắt khe ở đó không có bất cứ cơ hội nào để biểu tình và gây bạo 

loạn với quy mô lớn như thế này nếu không có những cú gật đầu của chính phủ cộng sản tham 

nhũng. 

03:30 GMT  

17.  

Cây viết Bill Hayton trong bài „Phản đối đâu chỉ là yêu nước cực đoan‟ đã "giải mã" làn sóng 

bạo loạn tại Việt Nam trong tuần qua. 

Tác giả, người sắp cho ra cuốn “Biển Đông và cuộc đấu tranh quyền lực ở châu Á”, viết: 

Mặc dù người ta hẳn đang trào dâng cảm xúc hướng về số phận của vài đảo đá nhỏ trên Biển 

Đông, nhưng tinh thần dân tộc cuồng tín không đơn giản là tác nhân chính. 

http://bbc.in/1nYNaxh


Có hàng loạt kiểu lý giải cho nguyên nhân thổi bùng bạo loạn. Một số người cho rằng nó bắt 

đầu bởi cuộc biểu tình được tổ chức chính thức, nhưng sau đó bị mất kiểm soát. Những người 

khác nói Việt Tân, một tổ chức chống cộng hải ngoại có trụ sở tại Hoa Kỳ, có thể đã đóng một 

vai trò. 

Cả hai cách lý giải trên có thể đúng nhưng chẳng giải thích được tại sao các cuộc biểu tình này 

lại thu hút quá nhiều người đến vậy và chuyển hướng thành bạo loạn quá nhanh. Hẳn phải có 

các yếu tố khác ở đây. 

Thomas Jandl, một chuyên gia về Việt Nam tại American University ở Washington DC, nói về 

thực trạng bất mãn gia tăng của công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. 

“Công nhân Việt Nam có những đốc công “Trung Quốc”, họ cảm thấy rằng những người này 

không tử tế gì với họ cả, và bây giờ thì những người đốc công Trung Quốc, hoặc ai đó giống 

họ, lại đang xâm lược đất nước,” ông nói. 

Cộng thêm vào đó là việc người ta có một khiếu nại mới và quan trọng: đó là một vài nhà máy, 

đặc biệt là các nhà máy Đài Loan sở hữu đã ưa tuyển dụng công nhân Trung Quốc hơn công 

nhân người Việt. 

Đây có lẽ là lý do châm ngòi cho vụ bạo loạn ở Hà Tĩnh, nơi một người Trung Quốc bị giết hại 

và 90 người khác bị thương. 

Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Việt Nam là thực trạng tức giận chưa đủ chín: một phần 

là chống Trung Quốc, nhưng phần có vẻ khẩn cấp hơn là chống lại giới chủ tồi. Đây là một tình 

huống ác mộng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Người biểu tình sẽ dễ dàng nói rằng Đảng phản bội lợi ích quốc gia ngoài khơi ở Biển Đông 

(khi không phản ứng đủ mạnh trước Trung Quốc) và yếu đuối bên trong đất liền, khi đã không 

buộc các doanh nghiệp nước ngoài đối xử với công nhân Việt Nam tử tế. 

Cộng với vô vàn bức xúc ở địa phương cũng như của cá nhân, và một nước cờ sai lầm, có thể 

đã là giọt nước làm tràn li dẫn đến sự phản đối chống lại “hệ thống”. 

Đảng Cộng sản có khả năng điều hàng trăm nghìn nhân viên an ninh xuống đường trong một 

vài giờ nếu mối đe dọa với chế độ trở nên nghiêm trọng. Tuy vậy, đó chỉ là giải pháp cuối cùng 

của một tổ chức tự nhận mình là hiện thân cho ý chí của nhân dân. 

Các quyết định của Đảng trong vài ngày tới sẽ có hệ lụy tương đối lâu, tác giả kết luận. 

03:02 GMT  



18.  

Trong thông cáo gửi đến BBC ngày 17/5, Khu Công nghiệp Vietnam-Singapore tại Bình 

Dương cho biết: 

Tình hình tại Khu công nghiệp VSIP tiếp tục ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu tuần hành 

phản đối nào. Số hành khách trở lại hoạt động đã tăng lên với hơn 200 khách hàng chiếm hơn 

60% tổng số khách hàng VSIP. 

Cũng trong hôm nay, tại VSIP đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện của UBND tỉnh Bình Dương, 

lãnh đạo một số sở ban ngành, đại diện của ban quản lý VSIP, lãnh đạo và công an Thuận An 

cùng các khách hàng VSIP để báo cáo tình hình và bàn bạc tìm giải pháp thiết lập an ninh tại 

khu để các doanh nghiệp yên tâm trở lại sản xuất. 

02:50 GMT  

19. Trên trang Di n đàn BBC Tiếng Trung, „Người Bắc Kinh‟ (Beijing Ren) từ Montreal, Canada 

viết: 

Đặt giàn khoan 981 xuống rồi thì như cổ ngữ Trung Hoa nói „Bước chân đi cấm kỳ trở lại‟, 

Trung Quốc sẽ không rời đi. 

Biển Nam Hải đang nóng lên. Việt Nam nay muốn quay lại bàn đàm phán nhưng còn gì để nói 

nữa, đó quả là sự mộng tưởng. 

Việt Nam và Philippines không có khả năng kỹ thuật, quân sự gì ở đó cả, nên tương lai của 

vùng biển này sẽ là do Trung Quốc làm chủ. 

Tôi đã nói, sau khi thăm châu  u về, Tập Chủ tịch ra tay động thủ. Nay Putin sẽ sang thăm 

nữa, và Nga Trung lư ng quốc cả về mậu dịch, kinh tài đều có thể khiến cho cả thế giới ngạc 

nhiên. 

http://bit.ly/1sMRL7N


02:46 GMT từ Beijing Ren bình luận về http://bit.ly/1sMRL7N  

20. Trang Giáo dục Việt Nam hôm 16/05 đăng tin Campuchia cấm người Việt Nam biểu tình 
chống Trung Quốc ở nước này. Bài báo trích theo tin của hãng Kyodo, Nhật Bản, viết: 

"Khieu Sopheak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, họ không cho phép bất kỳ 

người nước ngoài nào biểu tình phản đối nước khác trên lãnh thổ Campuchia: "Người nước 

ngoài không được phép sử dụng lãnh thổ Campuchia vào các hoạt động có mục đích chống lại 

các quốc gia khác." 

"Tuyên bố trên của Phnom Penh được đưa ra sau khi có tin một hội hữu nghị Campuchia - Việt 

Nam có kế hoạch tổ chức biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh để phản đối 

các hành động khiêu khích, gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông." 

  

16.05.14 từ Giáo dục Việt Nam bình luận về http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Campuchia-cam-

bieu-tinh-phan-doi-Trung-Quoc-cam-gian-khoan-981-post144567.gd  

21. Chuyên gia về chính trị Việt Nam, Jonathan London, đang dạy tại Hong Kong, bình luận với 
BBC Tiếng Trung ngày 16/5: 

“Cuộc chơi được ăn cả, ngã về không ở Biển Đông là rất nguy hiểm. 

Cùng chia sẻ, khai thác thế nào đấy vẫn tốt hơn và thật sự là cần có tính lãnh đạo cao, trí tưởng 

tượng sáng tạo nữa ở cả Trung Quốc và Việt Nam. 

Tình hình đã căng thẳng và sẽ còn như thế vài tháng nữa thì rất dễ tuột khỏi vòng kiểm soát nếu 

không ai chịu lui và hai bên tiếp tục tấn công nhau, tấn công thì có phản kích lại và cứ thế... 

Mà không ai muốn chiến tranh cả. 

Bắc Kinh đã và đang thử thách phản ứng của Hoa Kỳ, của Việt Nam.” 

Người Việt Nam hoàn toàn tin tưởng rằng đó là biển của họ và sẽ không khoan nhượng. 

16.05.14  

http://bit.ly/1sMRL7N
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Campuchia-cam-bieu-tinh-phan-doi-Trung-Quoc-cam-gian-khoan-981-post144567.gd
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Campuchia-cam-bieu-tinh-phan-doi-Trung-Quoc-cam-gian-khoan-981-post144567.gd


22.  

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, tổ chức duy nhất được Đảng Cộng sản thừa 

nhận là đại diện cho người lao động, nói các vụ đập phá cơ sở doanh nghiệp nước ngoài là do 

“một số phần tử xấu” lôi kéo. 

Tổ chức Công đoàn duy nhất được phép hoạt động ở Việt Nam hôm 16/5 đã bàn về các cuộc 

biểu tình của công nhân. 

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ, được dẫn lời nói trong các vụ xảy ra ở Bình 

Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, có các đối tượng mà ông gọi là “kích động gây bạo loạn, có tổ 

chức rất chặt chẽ”. 

Ông này cáo buộc những người “kích động” đã chuẩn bị mua cờ, áo “với số lượng rất lớn”, và 

phát áo cho công nhân. 

'Kích động gây bạo loạn có tổ chức' 

16.05.14  

23. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo hôm 16/5 có công điện yêu cầu “bảo đảm 
an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài trên địa bàn”. 

Theo công điện, nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung 

Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm “chính 

đáng”. 

Nhưng tại một số tỉnh, thành phố đã có một số người có hành vi “vi phạm pháp luật, manh 

động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người 

thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140516_cong_doan_viet_len_tieng.shtml


thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà 

nước ta”. 

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu “làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 

không tham gia tuần hành, biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị”. 

16.05.14  

24. Báo chí Trung Quốc yêu cầu Hà Nội phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn” cho các vụ “bạo động 
chết người” ở Việt Nam giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước. 

Truyền thông TQ chỉ trích VN 

16.05.14  

25. Đài Loan nói hôm 16/5 rằng sẽ phối hợp với Nhật Bản và các nước khác để hối thúc Việt Nam 
bồi thường, sau các cuộc biểu tình bạo lực tấn công các nhà máy thuộc sở hữu nước ngoài. 

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan David Lin tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo với đại diện 

của Việt Nam tại Đài Bắc. 

Đài Loan yêu cầu Việt Nam bồi thường 

16.05.14  

26. Đoan Trang: Trở lại chuyện bạo loạn ở Bình Dương và các nơi khác đêm 13 và ngày 14/5 vừa 

qua, trong không khí hoang mang, trên mạng cũng có nhiều lời kêu gọi, nhắc nhở nhau “đừng 

nói, đừng bàn, đừng dự đoán, đừng đưa hình ảnh, chỉ làm rối tình hình, gây nhiễu loạn thông 

tin”. 

Thật ra, với một hành động mang tính tập thể (chia sẻ thông tin trên mạng xã hội), sẽ rất khó để 

ngăn tất cả mọi người tham gia vào hành động đó. Ở đây, chỉ có thể cấm hoàn toàn việc nói, 

bàn, dự đoán, đưa hình ảnh nếu chặn triệt để Facebook. 

Nhưng đó không phải là một giải pháp khôn ngoan, bởi vì im lặng, giấu giếm thông tin chẳng 

những không giải quyết được vấn đề mà còn làm mọi việc càng trở nên đáng sợ. Một trong 

những điều làm con người sợ hãi là sự tù mù, bí ẩn, mưu mô, không nắm bắt được… 

Tất nhiên, khi mạng xã hội cũng trở thành một kênh truyền thông, blogger thành người đưa tin, 

sẽ không tránh khỏi việc thông tin sai lệch, không qua kiểm chứng, hoặc những bức ảnh bạo 

lực, đẫm máu, được đăng tải và gây hoang mang dư luận. Nhưng, một lần nữa, chúng ta lại phải 

tin vào sự sàng lọc của lương tâm xã hội. Cái gì đúng rồi sẽ tồn tại, cái sai sẽ bị thải loại. 

Cho đến giờ phút này, lương tâm xã hội – thể hiện qua những bình luận, bài viết và ảnh trên 

mạng – vẫn đang hướng dẫn mỗi người tự điều chỉnh: Không cực đoan chống lại tất cả người 

dân Trung Quốc, không cổ vũ bạo lực và cướp bóc, không kích động chiến tranh, nhưng cũng 

không chấp nhận đường lối ngoại giao đu dây, kín kín hở hở, coi quốc gia bá quyền phương 

bắc là bạn vàng, đồng chí tốt. 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140516_china_media_vietnam_riots.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140516_taiwan_vietnam_compensation.shtml
https://www.facebook.com/pham.doan.trang?fref=ts


Và, hãy bảo vệ quyền lợi của công nhân thông qua những công đoàn thực chất. 

Cuối cùng, vì lương tâm xã hội và cũng để giữ gìn lấy cái xã hội đang hỗn loạn của chúng ta, 

hãy để tất cả mọi người cùng lên tiếng phản đối bạo lực. 

16.05.14 từ Đoan Trang qua Facebook  

27. Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian trao đổi về những bức xúc, phẫn nộ của cử tri quận 1, 
TP.HCM trước hành động ngang ngược của Trung Quốc qua việc đặt giàn khoan Hải Dương 

981 trái phép trên vùng biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. 

Tuổi Trẻ Online tường thuật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang "khẳng định nguyên tắc đi lại tự 

do vô hại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì không có vấn đề gì, nhưng Trung 

Quốc đặt giàn khoan trong phạm vi 200 hải lý là vi phạm và Việt Nam phải đấu tranh". 

Chủ tịch nước nói “anh (Trung Quốc) phải rút (giàn khoan) trước, nhà của tôi chứ không phải 

nhà của anh, dứt khoát”. 

Đó là một trong những phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang với cử tri quận 1 (TP.HCM) tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 

16/5. 

16.05.14 từ Tuổi trẻ Online bình luận về http://bit.ly/1jBAabx  

28. Luật sư Hoàng Văn Hướng, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, cho rằng việc nhà nước Việt 

Nam đứng ra bồi thường cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì đợt bạo động vừa qua là cần 

thiết nhưng không bắt buộc. 

"Tất cả những doanh nghiệp đó đều là pháp nhân của Việt Nam, tuy là có đầu tư và vốn từ 

nước ngoài," ông nói, " vì vậy khi xảy ra biến cố thì rõ ràng là phải áp dụng pháp luật Việt 

Nam, phải tìm ra những người gây thiệt hại để bắt đền bù," ông Hướng nói với BBC trong cuộc 

phỏng vấn ngày 16/5. 

"Nếu những người đó không có khả năng đền bù thì mình phải xem xét vấn đề bảo hiểm của 

các nhà máy." 

"Nếu nói là chủ thể nhà nước Việt Nam phải đứng ra đền bù cho các doanh nghiệp có pháp 

nhân Việt Nam thì không có điều luật nào quy định như vậy cả." 

"Việc đền bù thì không có chế tài nào bắt buộc nhà nước phải làm cả, nhưng đó là vấn đề nhà 

nước cần quan tâm để đảm bảo quyền lợi giữa các bên được hài hòa." 

16.05.14  

29. Tân Hoa xã ngày 16/5 cho biết Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu sẽ 

dẫn đầu đoàn công tác của Trung Quốc đến Việt Nam để 'giải quyết' hậu quả của các vụ bạo 

động. 

http://bit.ly/1jBAabx


Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với người đồng 

cấp Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 15/5 cho rằng "Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước các 

vụ tấn công bạo lực nhằm vào các công ty và công dân Trung Quốc." 

  

16.05.14  

30.  

Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Vĩnh Lạc (David Lin) ngày 15/5 được truyền thông Đài Loan 

dẫn lời nói Đài Loan sẽ không cộng tác với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp trên Biển 

Đông. 

“Không có bất cứ sự hợp tác nào giữa Trung Quốc và chúng ta trên Biển Đông”, ông nói. 

Ông cũng cho biết phía Đài Loan cũng sẽ yêu cầu Việt Nam bồi thường thiệt hại cho các doanh 

nghiệp Đài Loan bị ảnh hưởng trong các cuộc bạo động chống Trung Quốc. 

16.05.14  



31.  

Nhạc sỹ Tuấn Khanh viết về nỗ lực của các nhóm xã hội dân sự nhằm 'làm nguội' dòng người 

bạo động ở Bình Dương: 

"Những đoạn đường mà mọi ngày, cảnh sát giao thông vẫn đứng khắp nơi, nay vắng lặng một 

cách khó hiểu. 

Cảm giác thật khó tả khi gia nhập vào đoàn người. Chúng tôi cảm nhận thấy một điều rất rõ, 

những nhóm xuống đường này đang kiểm soát thị trấn, kiểm soát thành phố mà không có bất 

kỳ sự ngăn chận nào. 

Duy chỉ có hoạt động hết sức thầm lặng và kiên trì của các nhóm dân sự xã hội ở vài nơi nhằm 

hạ nhiệt của các đoàn người đang lên cơn sốt. Ngay trong đoàn, chúng tôi nhìn thấy 2,3 chiếc 

xe với các bạn trẻ cứ chạy song song và dúi cho những người biểu tình các tờ photocopy. 

Tôi thúc Thy chạy vượt lên và xin một tờ. Nội dung trong đó ghi rằng “Lời kêu gọi khẩn cấp 

Kính gửi các bạn công nhân ở tỉnh Bình Dương và cả nước”. Với phông chữ khoảng 12pt, tràn 

trang giấy là lời kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và kêu gọi đừng cướp phá, sẽ bất lợi cho Việt 

Nam. Dĩ nhiên, có những người đọc, có những người vứt sau lưng. 

Nỗ lực hạ nhiệt của những nhóm dân sự xã hội thật đáng khâm phục. 

Ngay trong khu Công nghiệp Sóng Thần, giữa những đám cháy và sự kích động điên cuồng của 

đám đông chạy đi chạy lại, gậy và cờ, hò hét, vẫn có một nhóm thanh niên im lặng dũng cảm 

đứng dựng băng-rôn lớn, trên đó có dòng chữ ghi “Hãy biểu tình đúng cách. Không đập phá tài 

sản. Không lấy tài sản”. 

Tim thắt lại, tôi nghĩ không biết vào những lúc đám đông ít tự chủ nhất, những lúc sự điên dại 

lên cao nhất, có khi nào họ trở thành những vật hy sinh hay không?" 

16.05.14  



32.  

Người phát ngôn cảnh sát Campuchia, ông Kirt Chantharith, hôm 15/5 nói với hãng thông 

tấn Reuters chỉ trong ngày 14/5, hơn 600 người Trung Quốc đã sang Campuchia qua cửa khẩu 

quốc tế Mộc Bài để tránh bạo động ở Việt Nam. 

"Họ chỉ ở lại Campuchia một thời gian, sau khi tình hình ở Việt Nam lắng xuống, có thể họ sẽ 

trở lại," ông này nói. 

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ một quản lý người Trung Quốc cho biết 10 công dân 

nước này vẫn mất tích sau khi bốn công ty Trung Quốc bị tấn công ở Hà Tĩnh. 

16.05.14  

33. Tân Hoa Xã dẫn thông báo trên tài khoản Weibo của báo Giải phóng quân ngày 15/5 cho biết 

thông tin về việc quân đội Trung Quốc được lệnh báo động chiến đấu cấp 3 là sai sự thật. 

"Theo lời giới chức quân đội, việc một số hãng truyền thông đưa tin rằng quân đội tại khu vực 

biên giới giáp với Việt Nam được lệnh báo động chiến đấu cấp ba là thông tin giả", thông báo 

này nói. 

Hôm 10/5, báo Quân Giải phóng cũng bác bỏ thông tin nói Nga-Trung sẽ tập trận trên Biển 

Đông và cho biết cuộc tập trận vẫn sẽ diễn ra trên Biển Hoa Đông như thường lệ từ ngày 20/5. 

16.05.14  



34.  

Biên tập viên Bruce Einhorn của Bloomberg nói Việt Nam sẽ là bên thua cuộc trong các cuộc 

biểu tình chống Trung Quốc. 

Trong bài viết ngày 15/5, ông Einhorn cho rằng chính phủ Việt Nam là lý do chính dẫn đến các 

cuộc bạo động hiện nay. Bài viết của ông dẫn lời tiến sỹ Jonathan London, trong đó nhận định 

rằng sau khi Trung Quốc kéo dàn khoan vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền 

kinh tế của họ, lãnh đạo Hà Nội đã không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc kích động 

làn sóng dân tộc chủ nghĩa, dẫn đến các cuộc bạo động vượt ngoài tầm kiểm soát. 

"Ngay cả khi tình hình lắng xuống, tâm lý chống Trung Quốc tại Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế 

phải gánh chịu hậu quả nhiều năm tới. Việt Nam lẽ ra là sự lựa chọn thay cho Trung Quốc, nơi 

các nhà sản xuất mặt hàng giá rẻ đang gặp khó khăn vì lương lao động tăng," Einhorn viết. 

"Các cuộc tấn công nhằm vào người Trung Quốc ở Việt Nam không chỉ kinh tởm và mang đậm 

tính bài ngoại, nó còn là một quyết định ngu ngốc. Đây là những người mà Việt Nam cần thu 

hút về phía mình chứ không phải đe dọa." 

"Những người đứng đằng sau các quyết định đầu tư cũng chỉ là con người, và sẽ không có gì 

ngạc nhiên khi họ không cảm thấy thoải mái ở một nước mà những kẻ côn đồ thoải mái tung 

hoành chống lại họ." 

16.05.14  



35.  

Tiến sỹ Jonathan London bình luận trong bài viết ngày 16/5: 

Bạo động phải xếp hàng thứ yếu, chính thức lại là năng lực, hay nói cách khác là thiếu năng lực 

lãnh đạo. 

Cụ thể hơn, đặc điểm của giới cầm quyền Việt Nam là bế tắc giữa các lãnh đạo cấp cao. 

Trong khi đường lối nhất trí của Việt Nam đã tỏ ra hữu ích ở nhiều thời điểm, thì ở những thời 

điểm khác nó đã đẩy đất nước vào tình trạng bế tắc kéo dài, như đã xảy ra dưới thời Lê Duẩn 

(từ giữa thập niên 60 cho đến 1986) (nhất trí phục tùng) đã làm nên đặc trưng của giới lãnh đạo 

Việt Nam trong khoảng một thập kỉ vừa qua (bế tắc bất thường). 

Một mặt là sự bế tắc đại diện là đầu óc cải cách của Nguyễn Tấn Dũng (người gián tiếp liên 

quan đến những bê bối tham nhũng quy mô lớn) và tập thể cử tri chính trị gồm giới doanh 

nghiệp quốc doanh chóp bu địa phương và trung ương. 

Mặt khác là tam đầu chế của chính quyền gồm Tổng bí thư (Nguyễn Phú Trọng), Chủ tịch nước 

(Trương Tấn Sang) và Chủ tịch Quốc hội (Nguyễn Sinh Hùng) – những người nhìn chung bị 

coi là bảo thủ và thiếu tự tin (tôi không sử dụng từ “trung thành”) đối với Trung Quốc. 

Trong nước, lòng trung thành của họ hướng về nhau, về Đảng, về hiện trạng với sự tôn trọng 

những định chế cốt lõi của Việt Nam. Trên bình diện quốc tế, lòng trung thành của họ (làm sao 

tôi có thể dùng từ này một cách lịch sự đây?) với ảo tưởng vĩnh viễn rằng Bắc Kinh là đối tác. 

Trong khi việc tranh chấp hiện nay đã làm câm bặt những ý kiến như vậy, những người tham 

gia cuộc chơi này chưa phát triển tài hùng biện thích hợp và có lẽ điều này giải thích tại sao họ 

không lên tiếng. 

16.05.14  

http://xinloiong.jonathanlondon.net/2014/05/16/1941/


36. Hãng tin NHK của Nhật trong tin đăng ngày 15/5 cho biết ngoài một người Trung Quốc thiệt 

mạng trong vụ xung đột hôm 14/5 ở Hà Tĩnh, một nhà sản xuất linh kiện xe đạp của Đài Loan ở 

ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo tìm thấy thi thể của một kỹ sư người Trung 

Quốc tại nhà máy đã bị người biểu tình đốt hôm 13/5. 

16.05.14  

37.  

Trong thông cáo gửi đến BBC sáng 16/5, VSIP cho biết: 

Tại các khu công nghiệp Bình Dương, tình hình đã ổn định trở lại. Từ chiều thứ Tư ngày 14/5, 

các hoạt động phản đối đã giảm và đến hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt. 

Ngoài những tổng thất tại VSIP Bình Dương, cuộc tuần hành phản đối lần này đã gây ảnh 

hưởng đến nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Như thông tin đã 

công bố hôm qua, trong tổng số 326 khách hàng đang hoạt động tại khu công nghiệp, cuộc biểu 

tình đã gây cháy lớn tại 4 công ty gây thiệt hại về nhà xưởng. 

Đây là 4 công ty có vốn đăng ký Trung Quốc và Đài Loan, với tổng diện tích đất khoảng 1% 

tổng diện tích toàn khu công nghiệp VSIP Bình Dương. 

Ngoài các công ty này, các công ty còn lại trên tổng số 99 công ty bị ảnh hưởng chỉ bị thiệt hại 

không đáng kể về tài sản, chẳng han của kính bị v  và hàng rào bị hư hỏng. 

Đến sáng nay, nhiều công ty đã trở lại hoạt động sau hai ngày đình trệ, ước tỉnh tổng cộng hơn 

50% khách hàng đã bắt tay vào dọn dẹp và tiếp tục sảng xuất. 

Lực lượng cảnh sát chống bạo động vẫn tiếp tục đóng chốt tại VSIP Bình Dương và liên tục 

phối hợp với 300 bảo vệ VSIP để kiểm soát tình hình tại hai khu công nghiệp này. 

16.05.14  

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2014/05/140515_china_vietnam_riot_incidents.shtml


38.  

Thông cáo báo chí từ Nhà Trắng ngày 15/5: 

Hôm nay, Phó Tổng thống đã gặp Tổng Tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung 

Quốc Phòng Phong Huy tại Nhà Trắng. 

Phó Tổng thống và Tổng Tham mưu trưởng Phòng khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết 

phải duy trì đà phát triển quan hệ quân đội Mỹ-Trung. 

Phó Tổng thống nhấn mạnh Hoa Kỳ rất quan ngại về hành động đơn phương của Trung Quốc 

trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam. 

Phó Tổng thống khẳng định lại rằng tuy Hoa Kỳ không có quan điểm về những tuyên bố khẳng 

định lãnh thổ cạnh tranh với nhau, song không nên có bất cứ quốc gia nào thực hiện các bước 

khiêu khích để thúc đẩy những tuyên bố về các khu vực tranh chấp theo cách thức làm suy yếu 

hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Phó Tổng thống và Tổng tham mưu trưởng Phòng cũng thảo luận về tầm quan trọng của mối 

quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc trong bối cảnh phải giải quyết một loạt các thách thức khu vực và 

toàn cầu. 

16.05.14  



39.  

Giàn khoan của Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trên vùng biển tranh chấp, tổng tham 

mưu trưởng quân đội nước này khẳng định. 

Phát biểu trong chuyến thăm Hoa Kỳ hôm 15/5, Thượng tướng Phòng Phong Huy nói Bắc Kinh 

"không thể mất dù chỉ là một tấc đất" và cáo buộc Hà Nội đang gây bất ổn trong khu vực. 

"Đến lúc này thì tất cả đã rõ ... Đâu là bên đang có những hoạt động bình thường và đâu là bên 

gây rối," ông nói. 

Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc cũng cảnh báo nỗ lực gia tăng sự hiện diện tại 

châu Á của Hoa Kỳ đang châm ngòi cho căng thẳng. 

Ông Phòng nói nhiều nước trong khu vực đang tận dụng cái gọi là chiến lược chuyển hướng 

sang châu Á của Hoa Kỳ để gây rối, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ không nghiêng về bên nào trong 

xung đột Việt-Trung hiện nay. 

16.05.14  

40. Chiều 15/5, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung 

Quốc Vương Nghị. 

Truyền thông Việt Nam nói ông Minh một lần nữa yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và 

các tàu đang xâm phạm “trái phép” vùng biển Việt Nam. 

Ngoại trưởng Việt Nam cũng nói các hành vi “manh động, phá hoại” ở một số nơi tại Việt Nam 

“là các hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân lợi dụng tình hình để gây rối, làm mất trật 

tự, an ninh và an toàn xã hội”. 



Ông Minh khẳng định Việt Nam sẽ “làm hết mình để tạo mọi thuận lợi và đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả 

người và các doanh nghiệp Trung Quốc”. 

15.05.14  

41. Nhân biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, báo Anh, tờ The Guardian 15/5 ra ở London 
viết: 

"Năm 2012, chính quyền Trung Quốc cũng cho phép các đợt biểu tình lớn phản đối Nhật Bản 

vì căng thẳng tại vùng Biển Hoa Đông. Người biểu tình khắp cả nước đã đập phá các cửa hàng 

Nhật, phá xe do Nhật sản xuất trước khi chính quyền ra lệnh cho họ giải tán." 

"Tuyên truyền của Trung Quốc nay đang kiểm duyệt tin tức về đợt biểu tình  ở Việt Nam , theo 

trang China Digital Times tiết lộ ra. Trung Quốc nói báo chí 'không được đưa tin về các doanh 

nghiệp có vốn Trung Quốc ở Việt Nam bị người Việt Nam tấn công."  

15.05.14  

42. Một công nhân tham gia vào cuộc biểu tình chống hành động của Trung Quốc trên Biển Đông 

nói với BBC rằng anh „chỉ muốn góp sức với mọi người để đấu tranh với Trung Quốc thôi‟. 

Trả lời BBC Việt ngữ hôm 14/05 khi đang trên đường biểu tình cùng với các đồng nghiệp của 

mình ở huyện Bình Tân, phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một công nhân có tên là Hoàng 

Đình Thái nói hành động của anh là „tự ý của bản thân‟ và „không có ai kêu gọi, vận động‟. 

“Chiều nay (14/5) tôi mới tham gia (biểu tình) do được nghỉ làm,” anh nói. 

“Bây giờ nước mất nhà tan thì công việc đâu mà làm nữa,” anh nói thêm, “Trung Quốc phải rút 

khỏi Việt Nam thì chúng tôi mới làm lại.” 

Anh Thái năm nay 37 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, và hiện đang là công nhân 

của Công ty giày Pou Yuen thuộc sở hữu của Đài Loan đóng tại Quận Bình Tân. 

Khi được hỏi lý do vì sao lần này có nhiều công nhân cũng xuống đường giống như anh, người 

công nhân này nói: “Lần này cả thế giới ủng hộ mình thì mình đâu có gì phải sợ nó để cho nó 

leo thang như vậy đâu.” 

Khi được hỏi có sợ việc biểu tình ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bản thân hay 

không, anh cho biết: “Tất nhiên mình đã xác định nghỉ việc rồi thì phải tính đến việc khác nếu 

như công việc (biểu tình) cứ kéo dài.” 

“Tất nhiên cũng sợ, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình thì sao không sợ?” anh nói và ở nhà „bà xã 

lại cổ vũ thêm không sợ chồng mất việc‟. 

Về hành động bạo động của một số người trong cuộc biểu tình ở Bình Dương, anh cho rằng 

„người ta làm như thế là sai‟. 

“Cái việc đấy của những người trên đấy. Có biểu tình đình công thế thôi chứ đừng đụng đến bất 

cứ tài sản gì vì ít nhất tài sản đó là của Việt Nam mình chứ không phải của nước ngoài.” 



15.05.14 từ BBC Vietnamese  

43. Việt Nam nói va chạm giữa tàu của Trung Quốc với các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam 
“ nhìn chung đã giảm” trong hôm 15/5 so với những ngày trước. 

Ông Nguyễn Văn Trung Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại 

Hà Nội hôm 15/5. 

15.05.14 từ BBC Vietnamese  

44.  

Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân ngày 14/05: 

Tháng 7/2010, khi bị giam cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức ở Xuân Lộc, bàn về tình hình Biển 

Đông, anh Thức nói với tôi rằng chiến lược của Việt Nam cần tập trung vào những điểm chính 

sau đây: 

1. Quốc tế hóa tranh chấp chủ quyền, tuyệt đối không nên thương lượng riêng với Trung Quốc 

trong bất cứ trường hợp nào (như vậy, nói cách khác, “Thỏa thuận những nguyên tắc chỉ đạo 

giải quyết vấn đề trên biển”,... do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào ký trong 

dịp Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 10-2011 là một sai lầm lịch sử); 

2. Tránh cô lập hóa về ngoại giao, tranh thủ ủng hộ bên thứ ba trong cuộc tranh chấp với Trung 

Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines; 

3. Tận dụng công pháp quốc tế, khởi kiện Trung Quốc trước các cơ quan tài phán quốc tế bằng 

mọi cách, kể cả liên kết với các bên thứ ba; 

4. Xem xét khả năng tham gia liên minh quân sự với một đồng minh mạnh, làm đối trọng với 

Trung Quốc; và 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140515_cap_nhat_dien_bien_gian_khoan.shtml
https://www.facebook.com/LSLeCongDinh


5. Từng bước xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh. 

Những gì đang diễn ra tại Biển Đông cho thấy anh Trần Huỳnh Duy Thức là một chiến lược gia 

có tầm nhìn hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào hiện tại. 

15.05.14 từ Luật sư Lê Công Định qua Facebook  

45. Bài phân tích của Tân Hoa xã về tình hình biểu tình ở Việt Nam hôm 15/05 có đoạn viết: 

"Cho tới nay, sau khi số công dân Trung Quốc mất tích hay thiệt mạng vẫn chưa được xác 

nhận, Hà Nội phải đối mặt với nhiệm vụ khẩn cấp trong việc cho thế giới bên ngoài thấy họ 

thực sự nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền chính đáng của người nước ngoài ở đây. 

Quốc gia này cũng nên hành động nhanh nhằm chứng tỏ độ đáng tin cậy trong việc duy trì luật 

pháp và trật tự ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất từ cuộc biểu tình bạo lực. 

Các vụ tấn công này, nếu không được kiểm soát, chắc chắn sẽ tổn hại tới danh tiếng của Việt 

Nam là điểm đến đầu tư và du lịch đối với quốc tế, là cú tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế 

đang phát triển nhanh ở vùng Đông Nam Á. 

Một số nhà phân tích phương Tây đã đồn đoán rằng Hà Nội có thể dùng các cuộc tấn công này 

làm lá bài để đàm phán với Trung Quốc. 

Nhưng nếu họ nghĩ theo cách này thì thực là ngây thơ và man rợ. Việc này đơn giản là vi phạm 

nguyên tắc cơ bản về nhân loại khi dùng sự mất mát của mạng người nhằm thúc đẩy mục tiêu 

chính trị." 

15.05.14 từ Ming Jinwei, Tân Hoa xã  

46. Thủ tướng Nguy n Tấn Dũng lại vừa lên tiếng phê phán Trung Quốc trong lúc hai nước căng 

thẳng vì vụ giàn khoan trên Biển Đông. 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-05/15/c_133335947.htm


 

Trả lời cử tri Hải Phòng vào ngày 15/5, ông Dũng nói: 

“Trung Quốc không những không chấp nhận đề nghị chính đáng của Việt Nam mà còn tiếp tục 

tăng cường: trước là hơn 80 tàu, bữa nay là hơn 90 tàu, vòng mấy vòng bảo vệ giàn khoan, 

không cho tàu của ta tiếp cận. 

“Trong khi tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của ta tiếp cận là để yêu cầu rút giàn khoan chứ 

không phải dùng vũ lực. Thế mà Trung Quốc lại còn đổ lỗi là Việt Nam quấy rối," ông Nguyễn 

Tấn Dũng được trích lời trên báo điện tử VietnamNet. 

"Hiện chưa xảy ra xung độ lớn mà đã ảnh hưởng an ninh, an toàn hàng hải rồi", Thủ tướng 

Dũng nhận định. 

Thủ tướng cũng nói “đánh giá cao” sự đồng lòng của người dân trong việc ủng hộ chính phủ 

đấu tranh chủ quyền, nhưng phê phán các “hành động sai và vi phạm pháp luật”. 

Ông Dũng khẳng định Việt Nam chỉ phản đối “nhà cầm quyền Trung Quốc”, còn với người 

dân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước khác hợp tác làm ăn thì phải bảo vệ họ. 

“Phải bảo đảm an ninh an toàn cho mọi người dân, mọi doanh nghiệp. Bất cứ ai khi ta đã mời 

vào đầu tư thì phải đảm bảo tính mạng, tài sản theo đúng luật pháp,” Thủ tướng Dũng nói. 

Trong cuộc gặp mặt cử tri, ông Dũng cũng cho biết thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam vừa đối 

thoại với người đồng cấp ở Bắc Kinh và nói Việt Nam đang “kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng 

hộ”. 

“Tới hôm nay rất mừng là quốc tế đã lên tiếng phê phán Trung Quốc, kêu gọi họ không dùng 

vũ lực. Chưa thấy chính phủ nước nào lên tiếng ủng hộ Trung Quốc," Thủ tướng Dũng được 

báo trong nước dẫn lời. 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/175696/yeu-cau-rut-gian-khoan-nhung-van-lam-an-voi-doanh-nghiep-tq.html


15.05.14 từ BBC Vietnamese  

47. Bài xã luận trên JakartaGlobe có đoạn viết: 

Các cuộc bạo loạn chết người tại Việt Nam là một lời cảnh báo cho các lãnh đạo Đông Nam Á 

và Trung Quốc rằng không có con đường nào khác trong việc giải quyết tranh chấp ở biển 

Đông ngoài việc phải có cuộc đối thoại nghiêm túc, chân thành. 

Chúng tôi lên án các vụ tấn công người Trung Quốc tại Việt Nam và đòi hỏi chính phủ Việt 

Nam phải bảo vệ các công dân nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng kêu gọi Trung Quốc mở cuộc đối thoại và chấm dứt việc bắt nạt các 

quốc gia láng giềng bé nhỏ. 

  

15.05.14 từ Trang tin Jakarta Globe bình luận về http://bit.ly/1otDxZT  

48.  

Nhiều doanh nhân Đài Loan cùng gia đình đã vội vã rời Việt Nam do lo sợ về tình trạng bạo 

loạn gần đây. Trong hình là một số người vừa đáp xuống sân bay Đào Viên, Đài Loan hôm 

15/5. 

Các cuộc bạo loạn tại Việt Nam khiến nhiều nhà máy bị phóng hỏa và cướp phá, với các chủ 

đầu tư người Đài Loan bị thiệt hại nhiều nhất. 

Tại Hà Tĩnh, tình trạng bạo loạn bùng lên trong hôm qua 14/5, khiến ít nhất một công dân 

Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

15.05.14 từ BBC Vietnamese  

http://bit.ly/1otDxZT


49. Vào khoảng 9:30 tối ngày 15/05, trang Facebook của Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh nơi xảy ra đụng độ đưa thông điệp như sau: 

 

 

HÃY GIỮ LẤY MIẾNG CƠM CỦA CHÍNH CHÚNG TA 

 

 

 

Các bạn đồng nghiệp thân mến. Đa số các văn phòng trong công ty đã bị đập phá và cướp bóc 

trang thiết bị, việc hoạt động trở lại của công ty gặp khó khăn lớn. 

 

 

Thiết nghĩ, nếu công ty gặp khó khăn, cho các bạn nghỉ việc không lương thì chúng ta đều phải 

chịu khổ, vậy có nên chăng chúng ta, những nhân viên người Việt chân chính, hãy chung tay 

với công ty khắc phục một phần hậu quả này.  

 

 

Do đó mình có ý kiến rằng, mỗi nhân viên của công ty hãy đóng góp một ngày lương để giúp 

công ty nhanh chóng phục hồi hoạt động. 

 

 

Các bạn thấy thế nào??!! 

Trước đó trên trang này viết: "Các thánh ơi, yêu nước là phải đánh, đập, phá, giết và cướp ah? 

Đau lòng thay khi miếng cơm của hàng vạn người dân bị một nhóm người làm cho tan nát! 

Hãy là người yêu nước, đừng là người phá nước!" Các bạn nghĩ sao? 

昨天的事情，真的很道歉各位台灣朋友們。公司收到那麼大的損失，我 們覺得很慚愧。
(Những gì xảy ra ngày hôm qua, chúng tôi thực sự xin lỗi bạn bè Đài Loan. Công ty đã phải 

chịu một mất mát lớn, chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ.) 

15.05.14 từ Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh qua Facebook  

50. Liệu những tranh chấp hiện tại sẽ dẫn đến xung đột giữa hai nước và gây bất ổn cho khu vực? 
Mời các bạn đón đọc bài phân tích ' Việt - Trung căng thẳng trên biển trên bộ' của Đoàn Xuân 

Lộc gửi BBC ngày 15/05. 

15.05.14 từ Đoàn Xuân Lộc  

https://www.facebook.com/BBCVietnamese#%21/pages/Formosa-Hatinh-Steel-Corporation/240480395998264?hc_location=timeline
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140515_vn_china_western_pundits.shtml


51. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói họ đang đặt 20.000 phù hiệu để phát cho các công ty Đài Loan ở 

Việt Nam. Các phù hiệu này mang các dòng chữ tiếng Việt như “Tôi là người Đài Loan”, “Tôi 

đến từ Đài Loan”, để tránh không bị nhầm là công dân Trung Quốc. 

Một nghị sĩ đối lập, Tsai Huang-liang, đề nghị chính phủ Đài Loan thương lượng với Việt Nam 

để Hà Nội cho phép doanh nghiệp Đài Loan treo cờ „Trung Hoa Dân Quốc‟. 

Ngoại trưởng Đài Loan David Lin nói bộ ngoại giao sẽ cố gắng thương lượng theo hướng đó. 

15.05.14 từ Bộ Ngoại giao Đài Loan  

52. Đài NHK của Nhật ngày 15/05 đưa tin 'Hai người Trung Quốc chết trong bạo động ở Việt Nam' 

15.05.14 từ NHK tiếng Việt  

53. Đại sứ quán Trung Quốc ngày 2014/05/15 ra thông báo đặc biệt nhắc nhở công dân Trung 

Quốc tại Việt Nam chú ý đến an toàn cá nhân và tài sản của họ. 

Thông báo có đoạn “Gần đây tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Thái Bình và các tỉnh khác tại Việt Nam đã bị gián đoạn bởi các 

vụ bạo động xảy ra đối với doanh nghiệp Trung Quốc và nhân viên người Trung Quốc. Trong 

tình hình hiện nay, Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam đã yêu cầu chính 

quyền Việt Nam có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sự an toàn cá nhân và quyền lợi của công 

dân Trung Quốc. Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở các công dân Trung Quốc có biện pháp 

phòng ngừa, tăng cường tự bảo vệ, tránh đi lại nếu không cần thiết.” 

15.05.14 từ Đại sứ quán Trung Quốc  

54. Bộ Ngoại giao Singapore nói họ xác nhận được một cờ Singapore bị đốt ở Khu công nghiệp 

Việt Nam – Singapore 1 thuộc tỉnh Bình Dương hôm 13/5. 

Singapore nói đây là vụ việc “nghiêm trọng vì lá cờ là biểu tượng quốc gia thiêng liêng”. 

Sứ quán Singapore ở Hà Nội đã bày tỏ lo ngại với chính phủ Việt Nam hôm 14/5. 

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, hiện chưa có tin tức về người Singapore bị ảnh hưởng vì các 

cuộc biểu tình. 

15.05.14 từ Bộ Ngoại giao Singapore  

55. Việt Nam nói va chạm giữa tàu của Trung Quốc với các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam 
“nhìn chung đã giảm” trong hôm 15/5 so với những ngày trước. 

Ông Nguyễn Văn Trung Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại 

Hà Nội hôm 15/5. 

Cùng ngày phát biểu với cử tri ở Hải Phòng, Thủ tướng Việt Nam cũng nói “mức độ hung 

hăng” của Trung Quốc đã giảm. 

http://focustaiwan.tw/news/aipl/201405150011.aspx
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vietnamese/top/news03.html
http://vn.china-embassy.org/chn/sghkt/t1156169.htm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140515_cap_nhat_dien_bien_gian_khoan.shtml


Ông Nguyễn Tấn Dũng được báo trong nước dẫn lời: “Kết quả đấu tranh, bước đầu, trên thực 

địa, mức độ hung hăng, đâm ủi, bắn súng nước của tàu Trung Quốc có giảm.” 

15.05.14 từ BBC Vietnamese  

56. Trang tin VnExpress tường thuật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong công điện khẩn ra sáng 

nay 15/5 cho rằng những ngày qua nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung 

Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính 

đáng. 

Tuy nhiên, theo VnExpress, Thủ tướng đánh giá việc có một số người manh động, phá hoại cơ 

sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ tại một số địa phương 

là "nghiêm trọng", và đã yêu cầu Bộ Công an cùng các bộ ngành kiên quyết ngăn chặn, xử lý 

nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. 

15.05.14 từ VnExpress bình luận về http://bit.ly/1n05moI  

57. Bộ Ngoại Giao Việt Nam: Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 8 đã được tổ 
chức ngày 15/5/2014 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung 

Quốc. Tham dự Diễn đàn có khoảng 200 đại biểu đến từ các Bộ/ngành, viện nghiên cứu và 

doanh nghiệp của các nước ASEAN và Trung Quốc. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Nguyễn Hồng Trường dẫn đầu tham dự. 

Diễn đàn đã tập trung trao đổi về việc triển khai hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong 8 

năm qua và thảo luận sâu về đổi mới tài chính, đầu tư, phát triển công nghiệp, hợp tác công 

nghiệp xuyên biên giới, hợp tác cảng biển và xây dựng mạng lưới tiếp vận trong khu vực Vịnh 

Bắc Bộ mở rộng nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa các nước 

ASEAN và Trung Quốc. 

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định Việt Nam 

ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các nước liên quan triển khai hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở 

rộng; đề nghị các nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ 

tầng, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, giao lưu nhân dân…, đặc biệt là huy động vốn và nguồn 

tài trợ cho các dự án trọng điểm trong khuôn khổ hợp tác này. 

Trước tình hình Biển Đông gần đây, Trưởng đoàn ta nhấn mạnh yêu cầu duy trì sự ổn định 

chính trị và xây dựng, củng cố môi trường thuận lợi cho hoà bình; khẳng định hợp tác cần dựa 

trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ của các nước tham gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp 

quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển 

Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử COC. 

15.05.14 từ Bộ Ngoại Giao Việt Nam  

58. Trang tin Dân Trí dẫn lời Trung tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh nói 

tại cuộc hop báo nhanh về tình hình khu công nghiệp Vũng Áng chiều 15/5: “Đến lúc này 

chúng tôi đã khởi tố vụ án, bắt giữ 76 đối tượng. Qua điều tra sơ bộ, có ba nhóm đối tượng gây 

ra vụ việc, gồm: nhóm kích động công dân gây rối phá hoại tài sản, gây mất trật tự; nhóm phá 

hoại tài sản và nhóm trộm cắp tài sản.” 

http://bit.ly/1n05moI
http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/ns140516002035


15.05.14 từ Trang tin Dân Trí bình luận về http://bit.ly/1gHsiW8  

59. PGS. TS. Phạm Quý Thọ (Nhà phân tích chính sách công, Học Viện Chính sách & Phát triển, 

Bộ Kế hoạch & Đầu tư) trả lời BBC ngày 15/05/2014: 

"Về lâu dài, Việt Nam cần phải có những biện pháp tổng thể, trước hết phải có những biện 

pháp tuyên truyền vì dân trí nước mình (Việt Nam) người ta chưa thực sự hiểu vấn đề này lắm. 

Người ta hay gắn những vấn đề, thí dụ như vấn đề biển đảo, rồi vấn đề chiến tranh biên giới, 

hoặc những lịch sử va chạm với Trung Quốc, thì người ta chưa phân biệt rạch ròi việc đó, 

những va chạm đó với vấn đề toàn cầu hóa và phát triển kinh tế hiện nay. Điều đó cần phải làm 

cho không chỉ dân mà một số giới người ta hiểu được điều đó, nhưng hiện nay chưa làm được. 

"Tiếp theo, cần phải có những định hướng, thậm chí theo tôi phải ra những luật biểu tình, để 

làm sao đấy khi người dân xuống đường biểu tình, thì nó theo một trật tự nhất định, chứ không 

thể để tự phát như hiện nay. 

"Luật biểu tình thậm chí được đưa ra trước Quốc hội lấy ý kiến có nên thảo luận Luật biểu tình 

hay không, nhưng rồi lại chìm vào im lặng. Hiện nay chưa có, nhưng tôi nghĩ nếu mà đưa ra 

luật biểu tình này, thì trong trường hợp này là có lợi. Bởi vì luật đó sẽ giải thích trong trường 

hợp nào được biểu tình, và được biểu tình như thế nào, thì tại sao chúng ta không làm những 

việc đó?  

"Thì đó là những việc tiếp theo là hoàn thiện thể chế về luật pháp nữa. Việc đó Việt Nam cũng 

nên làm, không chỉ có những biểu tình mà người ta nghi ngại là việc biểu tình sẽ xấu cho chính 

phủ, mà nhân đây cũng phải nói rằng nhiều cuộc biểu tình khác. Thí dụ, ngay như việc biểu 

tình nước ngoài trong vụ va chạm Biển Đông này, manh động vừa rồi, thì rõ ràng người ta chưa 

hiểu lắm về nội hàm của biểu tình là như thế nào. Cho nên, việc hoàn thiện hệ thống về luật 

pháp cũng là giải pháp thứ hai mà tôi có thể khuyến cáo.  

"Cái thứ ba là về kinh tế, cũng phải lường trước trong thời gian tới có thể có khó khăn về kinh 

tế, cho nên phải chuẩn bị sẵn những tình hình để đối phó, ví dụ như là một số dự án có thể bị 

chậm trễ, cái này phải có những đối sách về kinh tế. Thứ hai nữa là làn sóng đầu tư ở một số 

nước, thông qua những cái như thế này, cần phải có những quan hệ ngoại giao để giải thích, 

nhưng đồng thời cũng phải có chiều hướng để tạo tin cậy, để cho người ta thấy việc đó chỉ là 

nhất thời, và thông qua những cái này, chúng ta phải có những quan hệ ngoại giao để giải thích. 

Nhưng đồng thời cũng phải có chiều hướng để tạo một môi trường như thế nào đấy thật là tin 

cậy, để cho người ta thấy rằng việc đó chỉ là nhất thời. 

"Bởi vì có thể đối với Trung Quốc, Đài Loan, biết đâu sau này gặp một đối tác khác, người ta 

cũng manh động như thế thì quả là nguy hiểm đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như 

hình ảnh lâu dài của Việt Nam đối với phát triển kinh tế của Việt Nam và những quan hệ kinh 

tế của Việt Nam đối với thế giới." 

15.05.14 từ PGS. TS. Phạm Quý Thọ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư  

60. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tiết lộ một thứ trưởng ngoại giao đang 
thăm Trung Quốc để “trao đổi thẳng thắn các vấn đề giữa hai nước” từ ngày 13-15/5. 

http://bit.ly/1gHsiW8


 

Tại cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội vào hôm 15/5, ông Bình cho biết Thứ trưởng Hồ Xuân 

Sơn đã đến Bắc Kinh. 

Ông Bình không tiết lộ Thứ trưởng Sơn sẽ đối thoại với cấp nào của Trung Quốc, và nói rằng 

sẽ “thông báo sớm khi có thông tin”. 

Ông Hồ Xuân Sơn nói tốt tiếng Trung vì đã học tại Đại học Bắc Kinh, Khoa Trung văn. 

Trả lời các phóng viên trong và ngoài nước, ông Lê Hải Bình nói rằng Việt Nam đã thể hiện 

“thiện chí” trong giải quyết tranh chấp, nhưng đáp lại Trung Quốc vẫn duy trì hiện diện quân sự 

lớn với nhiều tàu chiến, máy bay, tàu hải giám, và tàu cá bọc thép. 

Ông Bình nói Việt Nam luôn coi trọng hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, nhưng 

cho rằng quan hệ chỉ có thể tốt đẹp nếu có “thiện chí xử lý các bất đồng”và “tôn trọng lẫn 

nhau”. 

“Rõ ràng các hành động sai trái của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin cũng như 

tình cảm của người dân Việt Nam. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn cố gắng duy trì các hợp tác bình 

thường vì lợi ích của nhân dân hai nước.” 

Khi được hỏi giới hạn kiềm chế của Việt Nam sẽ đến mức nào, ông Bình cho biết sẽ sử dụng 

“mọi biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền hợp pháp”, “kiên trì biện pháp 

ngoại giao”, nhưng sẽ “có phản ứng thích hợp” tùy theo “diễn biến thực tế”. 

"Việt Nam đã và đang kiên trì đối thoại, tiến hành giao thiệp nghiêm túc với Trung Quốc ở 

nhiều cấp độ, dưới nhiều hình thức, phản đối mạnh mẽ hành vi sai trái của phía Trung Quốc. 

Đáp lại giao thiệp và thiện chí của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động 

sai trái, điều thêm nhiều tàu và máy bay đến khu vực nói trên. 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140515_ho_xuan_son_beijing_visit.shtml


"Theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì 

sự hiện diện của nhiều tàu quân sự, hải cảnh, hải giám, hải tuần, ngư chính, tàu cá vỏ sắt, các 

tàu dịch vụ cùng sự hỗ trợ của nhiều máy bay tại khu vực xung quanh giàn khoan Hải Dương - 

981. 

"Trong khi các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam hết sức kiềm chế thì Trung Quốc tiếp tục 

có những hành động hung hăng, đưa tàu, máy bay đến uy hiếp, dùng vòi rồng có công suất lớn 

nhằm vào các tàu công vụ của Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, gây hư hại 

nhiều tàu và làm nhiều người bị thương", ông Bình cho biết, theo trang web Bộ Ngoại giao Việt 

Nam. 

15.05.14 từ BBC Vietnamese  

61. Nhật báo Quân Giải phóng của Trung Quốc bác bỏ tin trên truyền thông nước ngoài nói rằng 

quân đội của họ ở Quảng Tây và Vân Nam "đặt vào tình trạng báo động cấp ba", theo BBC 

Tiếng Trung. 

Trang báo Quân Giải phóng 15/5 cho hay, tin như vậy, "chỉ là tin giả", sau khi có bài trên trang 

đánh giá quân sự Trung Quốc ở Canada viết rằng Trung Quốc có bốn mức báo động quân sự và 

cấp thứ ba là cấp trước mức cao nhất tức mức "tổng động viên". 

Một số nguồn tin tiếng Việt cũng đặt câu hỏi về chuyến thăm Côn Minh của Bộ trưởng Quốc 

phòng Thường Vạn Toàn hôm 12/5 nhưng các báo Trung Quốc nói đây chỉ là chuyến thăm thị 

sát sau các vụ bất ổn liên quan đến người Uighur ở Vân Nam. 

15.05.14 từ Nhật báo Quân Giải phóng  

62.  

Trong hình là quang cảnh tại một nhà máy của Đài Loan ở Bình Dương bị phóng hỏa. 

http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns140516020522/view


Tân Hoa Xã: Ít nhất hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và hơn 100 được đưa tới bệnh viện. 

Bản tin cho hay đã phát hiện một công dân Trung Quốc chưa rõ danh tính làm việc cho một nhà 

máy phụ tùng xe đạp tại Tình Bình Dương bị giết hại. 

Công an Việt Nam đang giải quyết vụ việc và giới ngoại giao từ tòa đại sứ Trung Quốc đang 

tới hiện trường. 

Một công dân Trung Quốc khác thiệt mạng tại tỉnh Hà Tĩnh. 

15.05.14 từ Tân Hoa Xã  

63. 
Giáo sư Nguy n Minh Thuyết (nguyên Đại biểu Quốc hội) nói với BBC: 

"Nếu nói rằng đây là một sự khủng hoảng là cũng chưa đến mức. Đây chủ yếu là hành động tự 

phát của người dân Việt Nam do họ vô cùng phẫn nộ trước hành vi khiêu khích và xâm lăng 

của nhà cầm quyền Trung Quốc. 

Thế còn về cách xử lý của chính quyền Việt Nam, tôi được biết là ở tỉnh Bình Dương, cũng 

như một số địa phương khác, những người đại diện chính quyền cũng đã đối thoại với những 

người biểu tình, giải thích cho những người biểu tình và hiện nay cũng chưa có một sự việc nào 

đáng tiếc xảy ra như là sự trấn áp thô bạo, chẳng hạn mà tôi nghĩ rằng nó là cách xử lý hợp lý. 

Tôi chắc chắn rằng khi mà cái giàn khoan của Trung Quốc còn đó, nhất là khi Trung Quốc 

ngang nhiên cản phá các tàu chấp pháp của Việt Nam, và ngang nhiên từ chối đàm phán với 

Việt Nam, thậm chí còn đặt điều kiện đàm phán với Việt Nam (rằng) các tàu chấp pháp của 

Việt Nam phải rút đi đã, thì phải nói là không thể nào mà làm dịu được sự phẫn nộ của người 

dân. 



Tôi chắc chắn là người dân (Việt Nam) sẽ còn xuống đường biểu tình nhiều để phản đối nhà 

cầm quyền Trung Quốc, còn qua vụ việc xảy ra ở Bình Dương, cũng như ở Hà Tĩnh, tôi chắc 

chắn rằng cả người dân đi biểu tình để thể hiện lòng yêu nước của mình, thể hiện sự phản đối 

Trung Quốc, cũng như là chính quyền cũng rút ra được nhiều bài học quan trọng, và chúng ta 

có thể kiểm soát được tình hình." 

15.05.14 từ Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết  

64. Hãng tin Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa    nói ít nhất hai công dân Trung Quốc chết và hơn 

100 người nhập viện sau các cuộc bạo loạn ở Việt Nam. 

Một công dân Trung Quốc chưa rõ danh tính được phát hiện chết tại nhà máy Đài Loan, chuyên 

sản xuất phụ tùng xe đạp ở Bình Dương. Một công dân Trung Quốc khác bị giết chết tại Hà 

Tĩnh. 

Tân Hoa Xã cũng dẫn các nguồn tin nói chừng 10 người Trung Quốc hiện vẫn chưa được tìm 

thấy sau các cuộc tấn công bạo loạn ở Hà Tĩnh. 

15.05.14 từ Tân Hoa Xã bình luận về http://bit.ly/1gqUmm7  

65. Kyodo News: Chính phủ Campuchia tuyên bố sẽ không cho người Việt ở nước này tổ chức 

biểu tình chống Trung Quốc. 

Hãng tin của Nhật dẫn lời Khieu Sopheak, phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ, nói Campuchia 

không cho phép người nước ngoài biểu tình chống nước khác. 

“Người nước ngoài không được dùng lãnh thổ Campuchia vì mục đích tổ chức hoạt động 

chống người nước khác.” 

Phát ngôn nhân chính phủ có tuyên bố như vậy sau khi có tin đồng một hội người Việt ở 

Campuchia định tổ chức biểu tình trước sứ quán Trung Quốc ở Phnom Penh. 

15.05.14 từ Kyodo News  

66. Reuters: Hải quân Hoa Kỳ một lần nữa đề nghị tăng các chuyến thăm tới Việt Nam trong bối 

cảnh căng thẳng về tranh chấp biển đảo ngày càng leo thang giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Trong một thông cáo gửi tới hãng tin Reuters, phía Hoa Kỳ khẳng định lại mong muốn thiết lập 

quan hệ hải quân chặt chẽ hơn với Việt Nam. 

Phát ngôn viên và chỉ huy Hạm đội 7, ông William Marks viết trong thư trao đổi với Reuters: 

“Chúng tôi quan tâm tới việc kết nối các đối tác trên Biển Đông và hoan nghênh việc tăng 

cường các chuyến thăm cảng với Việt Nam.” 

Viên chức quân sự Mỹ nói rằng hải quân nước này không thay đổi việc điều động do căng 

thẳng Trung – Việt, nhưng hàng ngày vẫn điều máy bay do thám bay trên vùng Biển Đông. 

Tàu chỉ huy của Hạm đội 7 là tàu khu trục USS Blue Ridge, hiện cũng đang ở trong vùng biển 

Đông. 

http://bit.ly/1gqUmm7
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/05/140515_us_navy_restate_ties_with_vietnam.shtml


15.05.14 từ Reuters  

67. Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết họ đã yêu cầu Việt Nam đảm bảo an toàn cho 
người dân và các công ty Nhật, hãng thông tấn Kyodo của Nhật đưa tin. 

“Chúng tôi kêu gọi giới chức Việt Nam phải có phản ứng để đảm bảo an toàn cho người dân và 

công ty Nhật,” ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật Bản nói trong một cuộc họp 

báo. 

Trong các cuộc bạo loạn ở Bình Dương hôm 13/5, một số doanh nghiệp Nhật đã bị tấn công 

nhầm. 

Phòng Thương mại Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được tin cửa sổ ở một số công ty 

Nhật đã bị đập v  và người biểu tình đột nhập vào trong. 

Ông Suga nói cho đến giờ Chính phủ Nhật vẫn chưa nhận được báo cáo gì về thương vong của 

công dân Nhật trong các cuộc biểu tình ở Việt Nam. 

Ông cho biết Bộ Ngoại giao Nhật đã cảnh báo người dân Nhật ở Việt Nam bằng email và các 

cách khác. Ông kêu gọi giải quyết các tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc một cách hòa 

bình thông qua đối thoại. 

15.05.14 từ Kyodo News  

68.  

Hình ảnh biểu tình bên ngoài nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh hôm 14/05. 

Bắc Kinh cáo buộc Hà Nội „đồng lõa‟ với những người biểu tình chống Trung Quốc vốn đã 

làm ít nhất một công dân Trung Quốc thiệt mạng trong các hành động phản đối việc Trung 

Quốc đưa giàn khoan ra vùng biển có tranh chấp trên Biển Đông, hãng tin AFP đưa tin. 

http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-accuses-hanoi-of/1107730.html


“Bạo động ở Việt Nam có sự liên hệ trực tiếp giữa thái độ dung dư ng và đồng lõa từ phía Việt 

Nam với một số lực lượng chống Trung Quốc và những kẻ phạm pháp,” phát ngôn nhân Bộ 

Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với báo giới hôm thứ Năm ngày 15/5. 

15.05.14 từ AFP  

69. Nhạc sỹ Tuấn Khanh trong bài ' Vì sao gây bạo động ở Bình Dương?' viết gửi cho BBC ngày 

14/05 viết: 

"Người Việt đang giới thiệu một bộ mặt xấu xí mà chính họ đã từng lên án hết mực, khi dân 

Trung Quốc bị chính quyền Bắc Kinh kích động trong cuộc xung đột ngoại giao với Nhật vào 

năm 2012." 

"Ngay lập tức, câu hỏi này được đặt ra là vụ bạo động này có lợi cho ai?" 

"Chắc chắn cuộc bạo động này sẽ làm giảm sức đối đầu của Việt Nam với Trung Quốc trên 

biển Đông, vào lúc quan trọng nhất". 

15.05.14 từ Nhạc sỹ Tuấn Khanh  

70.  

Nhóm người Đài Loan ủng hộ Trung Quốc biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Việt Nam tại 

Hong Kong hôm 15/05. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Việt Nam xin lỗi, đền bù thiệt hại, và 

xé bức ảnh ông Trương Tấn Sang. 

15.05.14 từ Reuters  

71. Trung Quốc đã có cuộc họp khẩn cấp với đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Ngoại 
giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nói trong trong đoạn video do truyền hình CCTV phát 

hôm 15/05. 

http://nhacsituankhanh.wordpress.com/2014/05/15/di-giua-dong-bao-dong-p-1/
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/05/140514_binhduong_antichina_protests_tuankhanh_view.shtml


Bà Oánh cho biết Trung Quốc đã thúc giục Việt Nam thực hiện các biện pháp có hiệu quả 

nhằm đảm bảo an toàn cho công dân và tài sản của Trung Quốc ở Việt Nam. 

Trong lúc đó, Tân Hoa xã đưa tin 10 người Trung Quốc hiện vẫn mất tích sau cuộc bạo động ở 

Vũng Áng, Hà Tĩnh. 

15.05.14 từ Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc  

72. Ban tiếng Việt Đài NHK của Nhật: (14/05/2014) "Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Hồ Chí 
Minh nói rằng một số người biểu tình đã có hành vi bạo lực, như phá cửa ra vào và làm v  cửa 

sổ của các doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

"Các nhà chức trách Đài Loan nói rằng hơn 100 doanh nghiệp Đài Loan đã bị ảnh hưởng, một 

số doanh nghiệp bị đốt nhà xưởng và một người Đài Loan bị thương do bị đánh vào đầu. 

"Những văn phòng và doanh nghiệp có biển hiệu chữ Hán được cho là mục tiêu tấn công bừa 

bãi của người biểu tình. 

"Văn phòng của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại thành phố Hồ Chí Minh 

cho biết, một vụ biểu tình chống Trung Quốc tương tự đã xảy ra ở một khu công nghiệp khác 

của tỉnh Bình Dương. Cơ quan này cũng cho biết các vụ biểu tình chống Trung Quốc cũng xảy 

ra ở tỉnh Đồng Nai, bên cạnh Bình Dương. 

"Lãnh sự quán Nhật Bản cho biết đến nay chưa có thông tin về người Nhật nào bị thương. 

"Một hiệp hội của các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam đang kêu gọi các doanh nghiệp Nhật 

treo quốc kỳ Nhật Bản tại nhà máy, để chứng tỏ họ là doanh nghiệp Nhật Bản", bản tin cho 

biết. 

15.05.14 từ NHK Vietnamese bình luận về 

 http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vietnamese/top/news01.html  

73. Theo trang tin Tiền Phong Online, ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh nói 

công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bắt 76 đối tượng trong vụ bạo loạn Vũng Áng. 

15.05.14 từ Tiền Phong bình luận về http://bit.ly/1n0l2IB  

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vietnamese/top/news01.html
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vietnamese/top/news01.html
http://bit.ly/1n0l2IB


74.  

Nguyen Pacific, BBC Vietnamese Facebook: Là một người dân Việt Nam, tôi xin gửi lời xin 

lỗi chân thành đến nhân dân Đài Loan, và cá nhân những người bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo 

loạn gần đây tại Việt Nam. 

Xin hãy tha thứ và hiểu rằng những điều tồi tệ vừa xảy ra chỉ là của một số ít người Việt Nam 

kém hiểu biết. Nhân dân Việt Nam nói chung vẫn luôn là người bạn tốt của nhân dân Đài Loan. 

Một lần nữa thành thật xin lỗi ! 

15.05.14 từ Nguyen Pacific qua Facebook  

75.  

Ngày 15/5, nhiều người Đài Loan đã xuống đường biểu tình trước Văn phòng Kinh tế - Văn 

hóa Việt Nam ở Đài Bắc và Lãnh sự quán Việt Nam ở Hong Kong để phản đối các cuộc bạo 

động nhằm vào công dân, công ty Đài Loan tại Việt Nam. 



Lực lượng an ninh ở Đài Bắc đã phải ngăn người biểu tình tiến vào bên trong Văn phòng Kinh 

tế - Văn hóa Việt Nam và kêu gọi họ kiềm chế. 

15.05.14 từ BBC Vietnamese  

76. Theglobeandmail: Người Trung Quốc sang làm việc tại Việt Nam sợ hãi bỏ chạy bằng đường 

bộ và đường hàng không. Cảnh sát đường biên Campuchia nói trong hôm thứ Tư đã có 600 

người Trung Quốc sang Campuchia qua cửa khẩu ở miền nam Việt Nam và có thêm những 

người khác tới trong hôm thứ Năm. 

Hãng hàng không Đài Loan, China Airlines đang bổ sung thêm hai chuyến bay đi từ TP Hồ Chí 

Minh, hãng thông tấn Đài Loan Central News Agency nói. 

Đại sứ Đài Loan Huang Chih-pen, người đã nói chuyện với một thành viên ban lãnh đạo 

Formosa có mặt tại chỗ vào sáng thứ năm nói những kẻ bạo loạn phóng hỏa vào các tòa nhà và 

săn lùng công nhân Trung Quốc nhưng không tấn công các lãnh đạo người Đài Loan. 

Ông nói người đứng đầu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và giám đốc công an tỉnh đã có mặt trong 

lúc xảy ra bạo loạn nhưng đã không "ra lệnh có hành động cứng rắn đủ mức". 

Ông đại sứ nói một công dân Trung Quốc bị giết chết trong cuộc bạo loạn, và một người khác 

chết vì nguyên nhân tự nhiên trong thời gian này. 

15.05.14 từ Trang tin theglobeandmail.com bình luận về http://bit.ly/1hNqdbu  

77.  

Xe máy bị đập phá bên ngoài nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh 

Truyền thông Trung Quốc chỉ trích chính quyền Việt Nam đã “khuấy động chủ nghĩa dân 

tộc” trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trên cả nước. 

http://bit.ly/1hNqdbu
http://bit.ly/1hNqdbu


Ít nhất 15 nhà máy thuộc sở hữu nước ngoài đã bị đốt cháy và và hàng trăm nhà máy khác bị 

tấn công bởi người biểu tình tại hai khu công nghiệp ở miền nam Việt Nam vào thứ Ba. 

Biểu tình nổ ra khi Trung Quốc đưa dàn khoan vào vùng biển tranh chấp với Việt Nam đầu 

tháng nay. 

Lý Kim Minh, giáo sư ngành Biển Nam Trung Hoa tại ĐH Hạ Môn, nói với Nhân dân Nhật 

báo là Việt Nam đang “khiêu khích Trung Quốc ở cả trên biển và đất liền trong một canh bạc 

liều lĩnh.” 

Nhà sử học Lý Quốc Cường miêu tả vụ việc là “tuyên truyền từ cấp cao” bởi chính quyền Việt 

Nam, là nguyên nhân “gây ra bạo loạn”. 

“Sự cố trên không chỉ gây tổn hại mối quan hệ với Trung Quốc mà còn làm xấu đi hình ảnh của 

Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với tư cách của một điểm thu hút đầu tư và 

khách du lịch,” ông này nói với Nhân dân Nhật báo. 

Cùng chung với quan điểm đó, Nhật báo Hoàn cầu bản tiếng Trung nói rằng các vụ bạo động 

đã “gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư nước ngoài” và họ “nên được bồi hoàn cho 

những mất mát đã xảy ra.” 

“Người ta có thể dễ dàng thấy rằng chính quyền Hà Nội đã cho phép bạo loạn diễn trong khi 

công luận (Việt Nam) vẫn chưa lên tiếng chỉ trích những kẻ gây loạn.” 

Một bài báo trên tờ Tin tức Bắc Kinh bình luận rằng Philippines và Việt Nam đang “thổi phồng 

vấn đề Nam Hải” để “hướng sự chú ý” ra khỏi vấn đề trong nước. 

“Cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng, 

thất nghiệp tăng cao, và bất ổn xã hội. Họ đang sử dụng vấn đề Nam Hải để khuấy động chủ 

nghĩa dân tộc và đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước,” tờ báo này nói. 

15.05.14 từ Truyền thông Trung Quốc  

78. VnExpress: Sau khi có người nói "có lao động Việt Nam bị đánh chết", hàng nghìn người tụ 

tập bên ngoài tràn qua cổng chính vào công trường gây gổ với 1.000 công nhân Trung Quốc. 

Lúc  16h30 ngày 14/5  tại cổng chính Formosa, một số người đã kích động, nói "trong công 

trường có người Việt Nam bị đánh chết". Đám đông người Việt Nam bỗng lớn dần lên, ước 

chừng tới 5.000 người và gây gổ với 1.000 người Trung Quốc. Cuộc xô xát với quy mô lớn xảy 

ra. 

Một số nhà tạm phục vụ công nhân và quản lý tại công trường đã bị đốt. Trong lúc lộn xộn, 

nhiều sắt thép, dây điện, máy điều hòa, máy vi tính... tại công trường đã bị đánh cắp. 

Nhà chức trách cho hay, khoảng 150 người bị xây xát và một người chết trên đường đi cấp cứu. 

Thiệt hại tài sản hiện chưa thống kê 

15.05.14 từ VnExpress bình luận về http://bit.ly/T5NYqa  

http://bit.ly/T5NYqa
http://bit.ly/T5NYqa


79. Vào cuối giờ chiều 15/5, Tân Hoa Xã nói các nguồn tin cho họ biết “ít nhất hai công dân 

Trung Quốc bị giết và hơn 100 người Trung Quốc nhập viện sau khi người nổi loạn tấn công 

các công ty Trung Quốc ở Việt Nam”. 

Còn chính quyền tỉnh Hà Tĩnh nói có một người chết trên đường đi cấp cứu và 149 người bị 

thương. 

15.05.14 từ Tân Hoa Xã  

80. Một chuyên gia dầu khí hàng đầu của Trung Quốc nói Bắc Kinh sẽ không khai hỏa trước ở 

Biển Đông. 

Ông Bành Xương Vĩ, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Chính trị Dầu khí Quốc tế thuộc Đại 

học Dầu khí Trung Quốc, cũng nói với BBC tiếng Việt và tiếng Trung rằng Trung Quốc nên 

đạt thỏa thuận ngầm với "người anh em Việt Nam". 

“Đánh giá của tôi là những chạm trán quy mô nhỏ trong đó cảnh sát biển hai bên chĩa vòi rồng 

vào nhau sẽ còn tiếp diễn và trở thành hiện tượng thường xuyên xảy ra. Nhưng phía Trung 

Quốc sẽ không bao giờ nổ súng trước. Trung Quốc có lẽ sẽ không cho hải quân tham gia những 

hành động như thế. Tranh chấp trước hết sẽ được giải quyết ở cấp độ cảnh sát biển. Sẽ không 

có chiến tranh. 

“Lý thuyết phương Tây nói chiến tranh không bao giờ xảy ra giữa các nền dân chủ. Nhưng đã 

từng có nhiều cuộc chiến giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ thế hệ lãnh đạo thứ năm của 

chúng ta sẽ có phán đoán tốt. Từ quan điểm chiến lược, chúng ta cần có thỏa thuận ngầm với 

người anh em Việt Nam của chúng ta”. 

15.05.14 từ Bành Xương Vĩ  

81. Vào ngày 14/05, Reuters đưa tin tàu cảnh sát biển Việt Nam bị nhiều tàu Trung Quốc chặn 

lại và đuổi đi ở khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông hôm 14/05. 

Một phóng viên hãng thông tấn Reuters đi theo tàu của Việt Nam nói có khoảng 80 tàu Trung 

Quốc trên khu vực này, trong đó có cả tàu hải quân, tuy nhiên không rõ con số lực lượng phía 

Việt Nam. 

Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền gặp phải sự phản 

đối mạnh mẽ, gây ra các cuộc biểu tình trên diện rộng trong tuần qua ở nhiều thành phố trên 

Việt Nam. 

Trong khi đó Bắc Kinh cho rằng Hà Nội có các hành động „khiêu khích‟ và cản trở ở vùng lãnh 

hải của nước này. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố, riêng trong ngày 13/05, tàu Việt Nam đã đâm tàu 

Trung Quốc 169 lần, là mức kỷ lục kể từ hôm 02/05 tới nay. 

15.05.14 từ Reuters  

82. Bình luận về bạo động tại Bình Dương trong tuần này, kinh tế gia Lê Đăng Doanh vào ngày 

14/05 nói với BBC: 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140514_vietnam_china_war_possibility.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2014/05/140514_ledangdoanh_binhduong_incident.shtml


"Tôi rất lấy làm tiếc về vụ bạo động quá khích ấy. Nó đã làm tổn hại uy tín, môi trường kinh 

doanh của Việt Nam, gây thiệt hại đến các doanh nghiệp Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, 

không có liên quan gì đến Trung Quốc cả. 

"Và kể cả chuyện hủy hoại và tấn công các doanh nghiệp Trung Quốc là hoàn toàn không phù 

hợp với tinh thần yêu nước và chiến đấu của Việt Nam. 

"Họ là doanh nghiệp, họ không phải chịu trách nhiệm với hành động của nhà cầm quyền Bắc 

Kinh. 

"Tôi hy vọng công an có thể tìm ra thủ phạm, trả lại một phần nào đó tài sản bị mất của các 

doanh nghiệp, và đưa ra các thông báo để trấn an nhà đầu tư, tránh gây tác hại lâu dài về môi 

trường đầu tư của Việt Nam", ông Doanh nói. 

15.05.14 từ Kinh tế gia Lê Đăng Doanh  

83.  

Thủ tướng Nguy n Tấn Dũng có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan Trung ương; 

lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an ninh trật tự. 

Ông Dũng nói hành động phản đối của người dân là “chính đáng” nhưng cảnh báo “một số 

người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động”. 

“Những ngày qua Nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt 

giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. 

Nhưng tại một số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, 

phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi 

hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình 

thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà 

nước ta. Tình hình này là nghiêm trọng.” 

Thủ tướng Việt Nam kêu gọi các cơ quan: 



“1. Khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để 

xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. 

Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh 

nghiệp. Bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp 

của nhà đầu tư nước ngoài. 

2. Tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe 

theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đ  lẫn nhau phát triển sản xuất 

kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ 

quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế. 

3. Thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để giúp đ , hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và 

trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. 

4. Thông báo rõ đến các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương, chính 

sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi 

thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài tại Việt 

Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.” 

15.05.14  

84. Tân Hoa Xã ngày 15/5 có bài kêu gọi chính phủ Việt Nam “đảm bảo an toàn cho mọi công dân 

và công ty Trung Quốc” tại Việt Nam. 

“Sau con số chưa được xác nhận về công dân Trung Quốc mất tích hoặc thiệt mạng, Hà Nội đối 

diện nhiệm vụ khẩn trương để chứng tỏ với thế giới rằng họ nghiêm túc khi bảo vệ quyền hợp 

pháp của công dân nước ngoài tại nước này”. 

“Họ cũng cần hành động nhanh chóng để chứng tỏ uy tín trong việc duy trì luật pháp và trật tự 

ở các vùng bị bạo lực ảnh hưởng nặng nhất.” 

Tân Hoa Xã nói: “Các cuộc tấn công này, nếu không được kiểm soát, sẽ chắc chắn làm hại 

danh tiếng của Việt Nam như điểm đến thuận lợi cho đầu tư quốc tế và du lịch.” 

“Một số phân tích gia phương Tây đồn đoán rằng Hà Nội có thể dùng các vụ tấn công này để 

mặc cả với Trung Quốc.” 

“Nhưng nghĩ như vậy vừa ngây thơ vừa man rợ. Nó vi phạm nguyên tắc nhân văn cơ bản khi 

dùng mất mát sinh mạng để phục vụ mục tiêu chính sách.” 

Bài viết của Tân Hoa Xã quay lại vụ giàn khoan đang chưa ngã ngũ. 

“Hà Nội cần kiềm chế tối đa và tránh có những biện pháp có thể làm tình hình căng thẳng 

thêm.” 

“Các kênh nói chuyện và đàm phán luôn luôn mở giữa hai nước, và đây là lúc sử dụng chúng.” 

“Nói cho cùng, tốt cho cả Trung Quốc và Việt Nam khi duy trì ổn định ở Nam Hải và cải thiện 

quan hệ song phương.” 



15.05.14  

85. Hãng thông tấn Reuters 15/5 trích cảnh sát Campuchia nói: 

"Hôm qua, hơn 600 người Trung Quốc đã bỏ trốn bạo loạn chống Trung Quốc ở Việt Nam..." 

"Họ qua biên giới ở Bà Vẹt vào Campuchia," theo lời phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Kirt 

Chantharith nói với hãng tin của Anh. 

"Hiện họ đang ở các nhà khách và khách sạn tại Phnom Penh, và còn khoảng 100 đang ở thị 

trấn Bà Vẹt. Họ có thể sẽ quay trở lại Việt Nam sau khi tình hình lắng xuống." 

15.05.14  

86. Một nhân chứng không muốn nêu tên làm việc tại Formosa thuật lại với BBC những gì ông 

nhìn thấy từ tầng 5 của ký túc xá công ty vào lúc vụ việc xảy ra như sau: 

"Nhân viên chúng tôi đã được nghỉ việc từ 2 giờ chiều hôm qua, buổi chiều thì biểu tình ôn hòa 

nhưng đến gần tối thì đoàn xe chở công nhân nhà thầu Trung Quốc ra về thì bị đoàn người chặn 

lại". 

"Họ đập cửa kính xe và đánh đập dã man người Trung Quốc". 

"Sáng nay công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho nhân viên 

người Việt và chuyên gia Đài Loan". 

"Một số người Trung Quốc ở các nhà thầu cũng được Formosa cho vào trú ẩn ở các khu ký túc 

xá kiên cố của nhân viên công ty". 

15.05.14 từ Nhân chứng  

87. Tiến sỹ Lee Jones – một nhà nghiên cứu về an ninh châu Á-Thái Bình Dương, ĐH Queen 

Mary, London, Anh Quốc bình luận với BBC: 

"Nay không nên coi Trung Quốc và Việt Nam là hai đồng minh cộng sản”. 

“Đây là hai quốc gia độc đoán, độc đảng tư bản và thực sự chẳng có liên quan gì đến chủ nghĩa 

cộng sản. Theo sự hiểu biết của tôi là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã có một „thỏa thuận quý ông‟ (thỏa thuận miệng) – trong đó hai bên đồng ý không công khai 

chỉ trích lẫn nhau và tìm cách kiểm soát các cuộc biểu tình trong nước”. 

“Cả hai bên đều có lợi khi kiểm soát được các cuộc biểu tình vì giới tinh hoa của cả hai đảng 

cầm quyền đang được hưởng lợi từ quan hệ kinh tế gần gũi”. 

“Tuy nhiên, hành động đặt giàn khoan khiêu khích này của Trung Quốc có thể làm hỏng thỏa 

thuận đó hoặc làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không thể duy trì cam kết ấy vì nó đã khuấy 

động phong trào chống Trung Quốc tại Việt Nam”. 

15.05.14 từ Lee Jones  



88. Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook cá nhân: 

Một quan chức Hà Tĩnh khẳng định, chỉ có một người chết ở Vũng Áng. Chính quyền cần chủ 

động thông tin thay vì nhường "trận địa" này cho những lời đồn đoán.  bổ sung từ đoạn này lúc 

11am 15-5-2014  Sáng nay đang di chuyển nên chỉ có thể đưa tin ngắn gọn, xin bổ sung sau khi 

vừa trao đổi lại với các nguồn tin: Có hai người chết ở bệnh viện Hà Tĩnh, trong đó một người 

chết do bị đánh, một người chết do say nắng (quan chức này cho rằng không thuộc diện bị đánh 

chết) và hơn 100 người bị thương. Trong số 48 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện TP 

Hà Tĩnh, phần lớn là bị thương nhẹ. Có 6 người bị thương nặng nhưng không còn trường hợp 

nào có khả năng dẫn tới tử vong. Bệnh viện Tỉnh có con số người bị thương nặng cao hơn 

nhưng chưa ghi nhận khả năng có tử vong thêm. Hơn 50 đối tượng hiện đã bị bắt giữ (con số tử 

vong ngoài bệnh viện 3 TQ, 1 Vn, mà bạn Nguyen Duc Lam nói trong cmt, tôi chưa có nguồn 

tin đáng tin cậy nào xác nhận). 

15.05.14 của Huy Đức qua Facebook  

89.  

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy có đám cháy. 

15.05.14 từ Facebook qua Facebook  

90. Một bác sỹ từ bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh nói với BBC gần 50 người đã được đưa 

vào bệnh viện trong đêm 14/5- rạng sáng 15/5."Nhiều người trong số này mặc đồng phục màu 

xanh của công nhân và 6-7 người đang trong tình trạng nguy kịch", vị bác sỹ này cho biết.  

15.05.14 từ BBC Vietnamese  

91. Ông Nguyền Văn Bổng, chủ tịch huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đóng nhà máy thép Formosa 
thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng, xác nhận với BBC có hai người Trung Quốc chết. 

"Người Việt Nam không ai có ai chết cả, và tình hình ở đây hiện giờ đã ổn định". 

https://www.facebook.com/Osinhuyduc


15.05.14 từ BBC Vietnamese  

chia sẻ 

92. Đã có người chết, trong số đó công dân Trung Quốc, trong cuộc bạo loạn tại Hà Tĩnh nhắm vào 
một nhà máy thép của Đài Loan trong đêm 14/5, các hãng tin quốc tế đưa tin. 

15.05.14 

(bbc.co.uk) 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140515_ha_tinh_riot.shtml

