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HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Dự thảo [Luật Đặc Khu] không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có 

những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc,” phát 

ngôn mới nhất của Bộ Trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng bên lề cuộc họp Quốc Hội CSVN 

ở Hà Nội khiến mạng xã hội hôm 6 Tháng Sáu dấy lên phẫn nộ. 

Ông Dũng được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Mọi người đang hiểu sai và có người cố tình hiểu sai. Cái 

đúng thì các cơ quan phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu chỉnh sửa. Cái gì chưa rõ thì giải trình, giải thích. 

Có người cố tình đẩy câu chuyện này lên để phá hoại. Phải làm khách quan, không thì sau này lịch 

sử phải trả lời lại về việc trong thời khắc lịch sử ai là người phải chịu trách nhiệm, không phải cứ nói 

cho sướng mồm không có suy nghĩ, tư duy. Cái gì cũng sợ thì không làm được.” 

Tờ báo cũng tường thuật Bộ Trưởng Dũng nhắc lại phát ngôn của cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng 

Tiểu Bình: “Thôi, hãy làm đi, không bàn nữa!” về việc xây dựng đặc khu ở Thẩm Quyến năm 1988 

và cho biết thêm rằng lời nói này “được khắc trên bia đá ở Thâm Quyến.” 

Nhiều blogger phát hiện tuy văn bản Dự Luật Đặc Khu không có chữ “Trung Quốc” nhưng lại có 

khái niệm “nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh” khi đề cập 

chuyện công dân Trung Quốc sẽ được miễn thị thực khi vào đặc khu Vân Đồn. 

Trước khi có phát ngôn về Luật Đặc Khu và bày tỏ quan ngại về việc công luận có thể “chia rẽ quan 

hệ của Hà Nội với Bắc Kinh,” ông Dũng, người được ghi nhận có bằng tiến sĩ kinh tế, từng gây hoang 

mang với câu nói: “Không đầu tư vào Việt Nam là thiệt thòi cho nhà đầu tư Mỹ!” 

Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư do ông Dũng đứng đầu cũng vừa bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt do tổ 

chức cho một đoàn phóng viên Việt Nam đi thăm Thẩm Quyến, Trung Quốc, để những người này 

sau đó viết “nội dung tích cực về đặc khu” trên mặt báo và mạng xã hội. 

Một trong những người tham gia chuyến đi này, phóng viên Lê Kiên của báo Tuổi Trẻ, được ghi nhận 

viết trên Facebook sau đó rằng: “Những người phản đối đặc khu là đặc ngu!” 

Phóng viên tự do Ngô Nguyệt Hữu bình luận trên mạng xã hội: “Bữa trước, ông Nguyễn Văn Tuấn, 

tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch thì sợ xử lý du khách Trung Quốc mặc áo thun có đường lưỡi bò 

ảnh hưởng đến đại cục. Nay thì Bộ Trưởng Dũng thì vu người cố tình hiểu sai việc cho thuê đất 99 

năm đẩy vấn đề lên để chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Trung Quốc. Thằng nào bắn ngư dân của mình, 
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cướp đảo của mình, chiếm thác của mình mới là thằng ảnh hưởng đến đại cục, mới là phá hoại mối 

quan hệ, hai ông cố nội ơi.” 

Trong khi đó, lên tiếng trên Facebook, Luật Sư Lê Công Định kêu gọi Bộ Trưởng Dũng từ chức và 

viết thêm: “Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ gì và thế nào mà Bộ Trưởng Nguyễn 

Chí Dũng sợ bị chia rẽ vậy? Oan hồn của những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới, 

trong những cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và của các ngư dân bị bắn chết bởi Trung Quốc, 

không đáng để ông bộ trưởng đếm xỉa hay sao?” 

Ông từng là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016. 

Sự nghiệp chính trị của ông gắn bó hầu hết với công tác tại Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư. Ông lần lượt giữ 

các chức vụ tại bộ này như phó vụ trưởng Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Nước Ngoài, phó cục trưởng 

Cục Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa, vụ trưởng Vụ Thương Mại và Dịch Vụ. 

Ông Nguyễn Chí Dũng từng là thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư. Năm 2009 ông được đảng CSVN 

điều về làm phó bí thư Tỉnh Ủy Ninh Thuận, rồi  chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận. Đến 

Tháng Chín năm 2010 làm bí thư Tỉnh Ủy, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận. Đến Tháng 

Giêng năm 2014 ông Dũng trở lại vị trí thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư và đến ngày 9 Tháng Tư, 

năm 2016, trở thành bộ trưởng của bộ này. (T.K.) 

 


