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Luật Ðặc Khu (LÐK) của CSVN được Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân ký
tên, được viết chi tiết, nhưng luộm thuộm và mơ hồ trên 63 trang giấy và khoảng 1940
giòng và theo dự trù sẽ được các đảng viên CSVN thông qua ngày 15 tháng 6, 2018 và
sẽ có hiệu lực 1 tháng 9, 2018, nghĩa là một sự gấp rút và Quốc Hội CSVN gồm các
Ðảng viên CSVN tin rằng sẽ được thông qua dễ dàng bởi các thành viên Quốc Hội
CSVN là các đảng viên; tuy nhiên, cuộc vote “bấm nút” đã bị hoãn lại vì
những cuộc biểu tình của toàn dân trên toàn quốc.
Trong toàn văn LÐK có những điểm hệ trọng sau đây:
1. Sự ưu đãi đối với các người đầu tư nước ngoài mà đồng bào Việt Nam tin
rằng đó là những người Trung cộng. Ðiều 54. 4 khi nói về nước láng giềng có
chung biên giới với tỉnh Quảng Ninh. Ðiều 51.
2. Chúng ta thấy rất rõ LÐK ưu đãi tất cả tất cả người đầu tư và mọi thành
phần lao động mà họ thuê mướn, như miễn thuế, cấp nhà ở, miễn thị
thực visa, khách du lịch… Ðiều 54.3. Ðiều 40 nói về ưu đãi thuế cá
nhân đối với các lao động mà người đầu tư thuê mướn, dĩ nhiên, những
lao động này không ai khác hơn người Trung quốc.
3. Các tuyến đường bay và đường biển được mở ra Ðiều 54.2 và không
hạn chế rằng những tuyến bay và đường biển này có thể thành một
mạng lưới liên kết với các đảo nhân tạo mà Trung cộng đang biến cải
thành những căn cứ hải quân tại Biển Ðông. Ðiều này cản trở những
cuộc tuần tra trên biển Ðông của Mỹ và Ðồng Minh.
4. Việc xây dựng các hotels và casinos được nhấn mạnh nhiều lần trên LÐK
cho thấy những hoạt động bao gồm sòng bài và mại dâm ngay trên
đất Việt Nam. Rõ ràng, tác hại nghiêm trọng đến đạo đức, văn hóa
Việt. Trong toàn văn của LÐK không nói gì về những dự án kỹ thuật
hoặc khoa học tiến bộ đặc biệt nào mà tập trung nhiều vào bất động
sản điều này cho thấy mức độ di dân Trung cộng đến các ÐK.
5. LÐK nói về chính sách di dân và “thu hồi đất đai,” nghĩa là sự thu mua
đất đai sinh sống hiện nay của đồng bào đang sinh sống tại 3 đặc khu
này để nhường chỗ cho những nhà đầu tư. Ðiều 38.3.a nói về bồi
thường và giải phóng mặt bằng.

6. Về cái gọi là Chủ tịch ủy Ban Ðặc Khu thi có nhiều mâu thuẫn, người
viết hoặc nhóm người viết LÐK đã cố gắng nói loanh quanh để định
nghĩa Chủ tịch ủy Ban Ðặc Khu, nhưng sau cùng Chủ tịch ÐK là do cử
tri của Ðặc Khu (ÐK) bầu ra Ðiều 59. Như vậy, nếu Ðặc Khu có hay
không có người Việt Nam sinh sống và không là cử tri bỏ phiếu thì tất
cả cư dân mà ước lượng hơn 100.000 người (Ðiều 59.3) là các nhà đầu
tư Trung cộng và lao động Trung cộng thì ÐK là một khu tự trị hợp
pháp ngay trên đất Việt Nam vì ÐK có một cơ chế hành chánh tự trị vì
Chủ tịch ÐK không có những liên quan gì đến các đơn vị hành chánh
trong lãnh thổ. Ðiều 59 về cơ cấu tổ chức Hội Ðồng Nhân Dân ÐK.
7. Ðịa giới hành chính và dân số sẽ được vẽ lại cho các ÐK Vân Ðồn, Bắc
Vân Phong và Phú Quốc. Quan trọng nhất và Bắc Vân Phong vì Vịnh
Vân Phong nằm phía Bắc sát ngay Vịnh Cam Ranh chiến lược; vì thế,
chúng ta có thể xem như đây là một trá hình mà CSVN đang muốn bán
Vịnh Cam Ranh cho Trung Cộng. Ðiều 57 về Tổ chức Ðặc Khu, và trên
hết sẽ có cuộc di dân Việt Nam qui mô dành chỗ cho các thành phần
đầu tư và lao động Trung cộng đến ở.
8. Các tài sản bất động sản được quyền chuyễn nhượng sang lại cho
người khác. Ðây là sự liên tục sinh sống của nhiều thế hệ cha truyền
con nối của Tàu cộng tại các khu tự trị này. Ðiều 68.6.c. Ðiều 32.2.
Nhận thừa kế từ chủ đầu tư Ðiều 34.2.
9. Ðiều 46.2 cho biết người lao động không cần xét định có khả năng tay
nghề hay không, nghĩa bất cứ ai được nhà đầu tư Trung cộng thuê
cũng đều đến ở được tại ÐK.
Tất cả những hoạt động cho cư trú những người đầu tư và lao động
chủ yếu là người Trung cộng tại 3 ÐK trong suốt thời gian lâu dài tạo
nên những lo ngại tiềm ẩn những nghi vấn về vấn đề an ninh đối với
Việt Nam, nhất là các quy định tổ chức hành chánh tại 3 ÐK gần như
công nhận một quy chế tự trị của Trung cộng tại 3 ÐK này.
Sự kiện ưu đãi những thành phần lao động, đi lại cư trú tự do tại 3 ÐK
đã khiến mọi người liên tưởng những nguy cơ thâm nhập của các lực
lượng vũ trang Trung cộng tại các ÐK này. Cùng với việc bồi thường
khi giải tỏa mặt bằng, di dời cư dân người Việt đang sinh sống tại đây
Ðiều 46.1 cho thấy CSVN sẳn sàng cướp lấy đất đai của dân mà giao
mặt bằng cho các nhà đầu tư và các lao động Trung cộng.
Việc dự định biểu quyết LÐK này. Ðảng CSVN đã không hỏi ý kiến của
toàn dân mà chỉ căn cứ vào quyết định của các đảng viên, trong lúc
các đảng viên này thực chất không do dân bầu ra cho thấy đảng CSVN

độc tài thật sự làm một điều mờ ám và thiếu lương tâm chống lại
người dân, và vì tất cả LÐK quy định 3 ÐK giống như những khu tự trị,
ai nấy đều nghĩ ngay đến một văn kiện hợp thức hóa 3 khu tự trị cho
Trung cộng đến ở, tức là bán nước. Thời gian 99 năm hay 70 năm
không phải là chấm hết nhưng sẽ mãi mãi biến 3 ÐK trở thành vùng
cấm địa và nằm trong quyền sở hữu của Trung cộng.
Thực tế trong thời gian CSVN chống Mỹ, họ đã cho Trung cộng xây
dựng đường xe lửa trên phần đất phía Nam Ải Nam Quan, sau cuộc
chiến 1979, Trung cộng cho rằng 300m đường ray (railway) này là của
họ, vùng thác Bản Giốc xinh đẹp của Tổ quốc CSVN đã gian xảo giao
cho Trung cộng khi Lê Công Phụng nói láo là thác Bản Giốc là của
Trung Cộng. Năm 1949 khi Tưởng Giới Thạch rút quân ra Taiwan thì
Mao đã ra chiếm đảo Phú Lâm của Việt Nam để ngày nay Trung Cộng
có sân bay và đặt giàn phóng phi đạn. Năm 1974 Trung cộng đánh
chiếm Hoàng Sa từ VNCH thì Bắc Việt im lặng đồng tình. Năm 1981
Trung cộng đánh chiếm Lão Sơn, và sau đó năm 1988 Trung cộng đã
tàn sát hải quân CSVN để chiếm Garma.
Rõ ràng Trung cộng không từ bỏ bất cứ những trò gian manh bỉ ổi xấu
xa đê tiện nhất để chiếm đất đảo và tàn sát những ngư dân ta trên
biển Ðông.
10.
Nếu nối liền 3 ÐK Vân Ðồn, Vân Phong, và Phú Quốc thì những
tàu hoặc máy bay Trung cộng có thể bay hay di chuyển suốt duyên hải
Việt Nam. Những tàu Trung cộng có thể cập vào bờ biển Việt Nam bất
cứ nơi đâu vắng vẻ và lén lút cho người lên bờ hoặc chôn cất vũ khí
hoặc các loại bí mật quân sự mà không ai biết.
11.
Vịnh Vân Phong nằm phía Bắc cách Vịnh Cam Ranh khoảng
100km, nếu Vịnh Vân Phong lọt vào tay Trung Cộng thì tất cả hoạt
động quân sự tại Vịnh Cam Ranh Trung cộng đều biết hết. Hơn thế, khi
thành lập ÐK Bắc Vân Phong, vùng địa giới sẽ hoàn toàn thay đổi,
những hoạt động trá hình của Trung cộng tại Bắc Vân Phong sẽ lan
rộng đến một giới hạn tiếp cận Vịnh Cam Ranh không ai biết được.
Ðiều này dẫn đến nguy cơ hải quân Mỹ sẽ khó tiếp cận Việt Nam khi có
chiến tranh tại Biển Ðông.
12.
Nếu Vân Ðồn lọt vào tay Trung cộng, vị trí chiến lược của Bạch
Long Vĩ sẽ bị vô hiệu và Vân Ðồn có thể nằm trong danh sách những
nơi Trung cộng đổ bộ tiến vào Hà Nội.
13.
Ðiều 45 thuộc ÐK Phú Quốc thật vô nghĩa vì không cần thiết vì
nhằm mục đích phát triễn giáo dục, đào tạo tay nghề và y tế. Tại sao

phải cần một đảo Phú Quốc cho Trung cộng thuê 99 năm để làm dự án
vô lý này? Người Việt Nam không ai thực hiện dự án đó sao? Nhưng
thời gian 99 năm này lại do Chủ tịch ÐK quyết định, mà Chủ tịch ÐK lại
do “cử tri” ÐK bầu ra vì thế các “cử tri” là lao đng Trung cộng sẽ sinh
sống tại ÐK đến ngàn năm? Ðiều 32.
14.
Những người Việt Nam sinh sống trên quê cha đất tổ giờ đây là
ÐK sẽ không còn là công dân Việt Nam mà được gọi là “thường trú lao
động” sau khi nhà cửa đất đai bị “thu hồi.” Ðiều 46.1
LÐK đề cập rất nhiều đến quyền quyết định của Thủ tướng CSVN, vậy
Thủ tướng CSVN hiện nay năm 2018 là Ông Nguyễn Xuân Phúc trả lời
như thế nào khi ông được đề cập đến rất nhiều lần trong LÐK như một
người có trách nhiệm trong văn kiện lập khu tự trị hay bán nước này?

Little Saigon San Jose ID sẽ có một Thông Cáo Chính Trị về LÐK của
CSVN trong những ngày tới.
Xem toàn văn LÐK của CSVN bằng pdf có đánh số giòng (lines) và
trang (pages.)
Quan điểm chính trị của LSSJID về LÐK được đăng tải trên Quan Ðiểm
Việt Nam và Little Saigon San Jose ID www.littlesaigonsjid.com
Hoàng Hoa
Little Saigon San Jose
Little Saigon San Jose Dự Án và Phát Triễn
06/17/2018

