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quí ngài bộ trưởng Trần Hồng Hà,
toàn thể Nhà nước Việt Nam
Toàn dân trên 4 tình Miền Trung,
toàn thể đồng bào Quốc Nội và Hải ngoại,

Tôi, BS. Nguyễn Thị Thanh MD.Ph.D., nguyên Gs. Sinh lý học Đại học Canada là Nhà Phát
minh ra Nguyên nhân và Phương pháp Chữa trị ung thư và bịnh Siêu vi tận gốc, Tuyệt
căn, An toàn, hiện đã ký Hợp đồng làm Ứng dụng Lâm sàng và dạy Đại học Y Khoa Biển
tại Hải Phòng, xin đưa ra kế hoạch làm sạch biển 6 tỉnh Miền Trung (từ 4 tỉnh nước chảy
lan ra chứ không hề đứng yên) :
1/ Dẹp Formosa ngay không thể lần lữa. Dân ta không cần gang thép gì cả, cần
sự sống của nhân dân trên hết. Cần xuất cảng tôm cá và các chế phẩm từ tôm cá
ra thế giới. Trước kia không có Formosa có chết ai không? Vậy với mọi giá phải
đuổi Formosa đi về Đài Loan. Cần trả lại tiền Formosa thuê đất và biếu tặng quan
chức, để họ vui vẻ ra đi.
2/ Đòi Formosa đền thêm một số từ 3 đến 5 tỷ đô la để làm sạch bờ biển Việt
Nam.
3/ Cần chọn những Ngư dân uy tín cùng đi với quan chức nhà nước qua Nhựt,
Nga, Mỹ, Úc Ấn đặt làm các máy bơm, máy hút cùng những ống dẫn nước khổng
lồ các loại.... Sở dĩ cần chọn Ngư dân đi dặt mua để khỏi sợ quan chức đảng đi
mua thì ăn tham bớt tiền.
4/ Cần thuê Ngư dân 4 đến 6 tỉnh Miền Trung hút nước biển 4 đến 6 tỉnh Miền
Trung đổ ra giữa lòng biển Thái Bình Dương trong vòng 3 năm trọn, hay đổ lên
Bắc Cực hoặc đổ xuống Nam Cực cũng trong vòng 3 năm tròn nếu thế giới cho
phép.
5/ Số tiền Formosa bồi thường lần đầu nghe đâu khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ thì yêu
cầu nhà nước đừng ăn bớt của ngư dân mà chỉ trao ra có 500.000 đô la. Cần trao
đầy đủ, phân chia cho Ngư dân 4 đến 6 tỉnh để họ xây dựng lại cuộc sống xã hội,
xây bệnh viện chữa trị bệnh, bồi dưỡng sức khỏe vv...
6/ Đặc biệt cần trích ra 2 triệu đô la để thưỡng cho các Ngư dân anh hùng đã dấn thân
tự động hy sinh đi điều tra vụ Cá Chết mà tìm ra mọi mưu mô thâm hiễm của
Formosa với ông có kích thước to lớn bất thường và dài kinh khủng chôn vùi trên
đất và trên bờ biển Việt Nam.
5/ Tất cả những việc làm nầy cần mời các chuyên gia VN, Canada, Pháp, Anh,
Đài Loan, Nhật, Ấn Độ, Úc đến làm cố vấn cho Ngư dân.
Phải như thế thì mới mong sau 3 năm, biển Miền Trung VN mới có nước sạch, và Việt Nam
mới mong trở lại xuất khẩu tôm cá ra thế giới. Ngoài ra xin đừng phĩnh dân, dân thông
minh, khôn ngoan, thận trọng và hiền hòa lắm chứ không ngu đâu !!!
GS. Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh MD.Ph.D.
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Trần Hồng Hà: Bộ trưởng Bộ Lừa đảo và Sát nhân
Một thường dân lừa đảo dẫn đến tác hại cho một số người. Một quan chức lừa đảo dẫn
đến sự mất niềm tin của dân vào giới cầm quyền. Nhưng khi một bộ trưởng và là bộ trưởng
về môi trường mà láo khoét, lừa đảo quần chúng về tình trạng hiểm nguy của môi trường
lên đời sống của người dân thì đó là một hành động mang tính sát nhân. Kẻ đó mang tên
Trần Hồng Hà.
Các quan chức chỉ ăn cá một lần, chỉ tắm một lần vì biết rõ một lần chẳng giết được ai.
Nhưng nhân dân, trong đó có trẻ em, tương lai của đất nước, và phụ huynh nghe theo lời
chúng, nhìn theo hình ảnh của chúng và ăn cá mỗi ngày, tắm biển thường xuyên thì hệ
quả theo năm tháng sẽ bi thảm vô cùng. Hệ quả không còn chỉ đến từ những ống thải
Formosa mà đến từ ống thải bằng mồm của những kẻ lừa đảo và sát nhân.
Vào ngày 22 tháng 8, 2016 Trần Hồng Hà tuyên bố "Người dân Miền trung sẽ có cả
thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn" (1)
Để bảo kê cho lời tuyên bố này, Trần Hồng Hà đã tiết lộ rằng "Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã huy động một đội ngũ lớn chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đơn vị khoa
học công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Công Thương,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các
địa phương liên quan triển khai Chương trình quan trắc chất lượng môi trường biển, đồng
thời tổ chức đánh giá, xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh
thái biển tại 4 tỉnh miền Trung với một khối lượng công việc rất lớn. Việc triển khai được
dựa trên các phương pháp đánh giá hiện đại có tính khoa học cao, phù hợp với thông lệ
quốc tế, bảo đảm độ tin cậy."
Chúng ta cần đặt ra một số câu hỏi cho phát biểu này?
Thứ nhất: đội ngũ lớn chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước gồm bao nhiêu
người? Họ là ai, trình độ và quá trình hoạt động chuyên môn về môi trường ở mức
độ nào? Quan trọng hơn cả, những người này có tiến hành một cuộc"quan trắc chất lượng
môi trường biển" độc lập hay không?
Thứ hai: "Phương pháp đánh giá hiện đại có tính khoa học cao, phù hợp với thông lệ quốc
tế, bảo đảm độ tin cậy" thì tại sao không được công bố một cách thật chi tiết, được trình
bày một cách chuyên nghiệp trên một tạp chí khoa học như là một việc làm đương nhiên
và bình thường ở các quốc gia khác? Có một bộ phận độc lập với Bộ TN & MT, hay tốt
hơn hết là độc lập với bộ máy cầm quyền đểđánh giá một cách khách quan, khoa
học là phương pháp có thật sự theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và "bảo đảm độ tin cậy"?
Thứ ba: Mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh
miền Trung là ở mức độ nào? Các loại hoá chất độc hại nào và số lượng là bao
nhiêu đã thải ra biển bởi Formosa. Lượng độc tố được thử nghiệm ở những cá chết trong
giai đoạn đầu là bao nhiêu? Đến bây giờ tác hại lên toàn bộ môi trường đang ở mức độ con
số cụ thể nào?

Tất cả 3 điều trên đều không có câu trả lời với những dữ kiện cụ thể. Tất cả đều chỉ được
nói chung chung và được bảo kê bởi cái miệng của Trần Hồng Hà.
Tất cả chỉ được tường thuật rằng:
"Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đại diện cho các cơ quan, đơn vị tham gia
thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái các
hệ sinh thái do sự cố môi trường gây ra tại 4 tỉnh miền Trung” báo cáo kết quả quan trắc,
đánh giá chất lượng nước biển, trầm tích biển, các hệ sinh thái biển sau sự cố môi trường;
các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi, thảo luận thống nhất nhận định về mức độ, phạm
vi an toàn của môi trường biển, với sự tham gia của đông đảo các cơ quan truyền thông
sẽ thông tin một cách rộng rãi, minh bạch, khách quan tới người dân."
Chỉ có thế! có màn "báo cáo kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng nước biển, trầm tích
biển, các hệ sinh thái biển sau sự cố môi trường", có "sự tham gia của đông đảo các cơ
quan truyền thông" nhưng hoàn toàn không có một dòng chữ, dữ kiện nào về cái gọi là
"báo cáo kết quả". Chỉ thòng thêm một câu là với chữ sẽ viển vông bất định: "sẽ thông
tin một cách rộng rãi, minh bạch, khách quan tới người dân."
Buổi họp báo đều không đưa ra bất kỳ dữ kiện, chứng cứ khoa học cụ thể nào. Chỉ đến từ
một nguồn thải: cái miệng của Bộ trưởng Tài-Môi. Vậy cái ống thải của Trần Hồng Hà
có "bảo đảm độ tin cậy" hay không hay nó chỉ "bảo đảm độ láo khoét"?:
Láo khoét: cũng trong Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ
Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, ống thải Trần Hông Hà đã: "trân trọng cảm ơn nghĩa cử của
nhân dân cả nước nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng đã rất bền bỉ, bình tĩnh,
luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hướng xử lý của Chính phủ;
đồng thời đã đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, có trách nhiệm và các giải pháp
khắc phục sự cố."
Từ đâu mà ống thải Trần Hồng Hà phọt những thứ gọi là "nhân dân cả nước... luôn một
lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hướng xử lý của Chính phủ"?
Có phải "lòng tin tưởng" đến từ những thứ này?:
a. Họp báo công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt diễn ra lúc 20h tối 27/4 tại trụ sở Bộ
TN&MT: Theo Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân, thuộc chức của Trần
Hồng Hà, đã trình bày rằng - để truy tìm nguyên nhân cá chết nhiều nhà khoa học từ các
viện nghiên cứu hàng đầu đã phối hợp điều tra (2): "các nhà khoa học, nhà quản lý cùng
thảo luận, phân tích kết quả nghiên cứu những ngày qua, đưa ra nhiều ý kiến xác đáng.
Sau khi loại trừ nhiều yếu tố, tất cả đi đến thống nhất nhận định sơ bộ có hai nhóm nguyên
nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt: Một là do tác động của độc tố hoá
học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Hai là do hiện tượng dị
thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở
hoa mà trên thế giới gọi là thủy triều đỏ."
Kết quả của khẳng định nguyên nhân tảo nở hoa - thuỷ triều đỏ này đến từ kết hợp
của những "khoa học gia", toàn thể Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Công an, Quốc phòng cùng Viện

hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lãnh đạo 4 tỉnh ven biển. Đây cũng chính là
tập hợp các bộ phận đẻ ra "khẳng định" của Trần Hồng Hà vào 4 tháng sau, ngày
22/8: "Miền trung sẽ có cả thép, cả cá và biển an toàn."
Để hỗ trợ cho sự láo khoét vào ngày 27/4, 3 ngày sau, 30/4, các quan chức trong Bộ
TN&MT tại Đà Nẵng bao gồm Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, Nguyễn Văn
Anh - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật môi trường, Nguyễn Trần Quân - Phó giám đốc
Trung tâm Kỹ thuật môi trường), Phạm Thanh Phúc- Chi cục phó bảo vệ môi trường và
một số quan chức khác đã đi tắm biển tại bãi Phạm Văn Đồng thuộc quận Sơn Trà. Màn
tắm biển này được thông tin với hình ảnh đăng tải (3):
Đồng hành với trò lừa đảo này, cũng vào ngày 30/4, cái loa của đảng - Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn sau khi láo khoét tảo nở hoa /
thuỷ triều đỏ, đã mời các nhà báo đi ăn cá biển tại một nhà hàng hải sản nằm trên đường
du lịch ven biển Nhật Lệ thành phố Đồng Hới. (4)
Một ngày sau, ngày 1/5, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Chủ tịch thành
phố Huỳnh Đức Thơ bổn cũ soạn lại kéo nhau xuống biển Mỹ Khê tắm, sau đó ăn hải sản
và chụp hình để lừa đảo người dân (5):
Ảnh VnExpress
Chưa đủ thuyết phục cho trò xúi dân chết người này, cũng trong ngày 1/5, Nguyễn Thị
Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế - người trách nhiệm sức khoẻ của nhân dân cả nước, đã cùng
với Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, Nghệ An, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Viện
trưởng Viện Kiểm nghiệm thực phẩm quốc gia, diễn màn ăn hải sản tại Hà Tĩnh (6).
Tất cả những màn kịch lừa đảo này đã diễn ra trong sự "khẳng định" nguyên nhân cá
chết là do tảo nở hoa, thuỷ triều đỏ, cá và biển an toàn để thoải mái ăn, vô tư
tắm.
Giữ nguyên kịch bản lừa đảo của ngày 30/4 và 01/05, ngày 22/8 sau khi họp báo tuyên
bố "Các nhà khoa học nói biển miền Trung an toàn. Việc thực hiện nghiên cứu rất bài bản,
có nhiều phản biện... tại sao mình không tắm biển" (7), Trần Hồng Hà và bầy đàn gồm
có Thứ trưởng TN&MT Võ Tuấn Nhân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng, các
Phó Chủ tịch tỉnh kéo nhau đội mưa xuống biển và sau đó ăn hải sản để tái diễn màn kịch
mị dân và giết dân:
Trong tấm hình trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ TN&MT còn có ghi
chú: "Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trưa 22/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ
Tuấn Nhân đã cùng lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung và các chuyên gia nước ngoài đi tắm biển
và ăn hải sản ở khu du lịch Cửa Việt, Quảng Trị." nhưng không cho biết 2 tên nào là
chuyên gia nước ngoài và là người nước nào!? (8).
Tất cả những láo khoét trước sau như một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, dù là tảo nở
hoa - thuỷ triều đỏ hay Formosa nhận tội xả độc, chân lý láo khoét đều y nguyên. Tất cả
đều nhắm vào một mục tiêu: nhân dân cứ mở mắt nhìn các quan chức chứng minh bằng
hành động là biển, cá an toàn - hãy cứ tắm, hãy cứ ăn. Đây là một thủ đoạn xúi giục người
dân vào hiểm nguy, mang tính sát nhân của các quan chức cộng sản.

Nên nhớ đại đa số người dân bình thường đầu tắt mặt tối, không nhiều người có giờ hoặc
khả năng vượt tường lửa để theo dõi những tin tức, phân tích chi li của truyền thông lề
dân. Đời sống cực khổ có gì ăn đó. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh lãnh đạo đảng và nhà nước
tắm biển, ăn cá lan tràn trên mọi kênh thông tin của đảng là người dân tin hoặc muốn tin
ngay để được "vô tư" sống. Đó mới là mối nguy hiểm giết người.
Bên cạnh tội giết người, Trần Hồng Hà còn mang tội giết hại môi trường. Cũng trong buổi
họp báo, ông ta tuyên bố: “Đến thời điểm này, với những phân tích khoa học, chính xác
và khách quan, chúng ta có thể khẳng môi trường tự nhiên, biển miền Trung hoàn toàn
có thể tự làm sạch, tự đào thải những chất ô nhiễm này.” (8)
Chưa bao giờ, ở bất cứ nơi nào, một thảm hoạ khủng khiếp như thế, cá chết hàng hàng
lớp lớp dọc dài theo 4 tỉnh mà môi trường lại "hoàn toàn có thể tự làm sạch". Chưa có một
thảm hoạ nào trên thế giới ở vào tầm Formosa-Vũng Án mà chỉ 4 tháng sau là người ta có
thể tắm, ăn cá an toàn và biển tự đào thải những chất độc hại.
Tuyên bố của Trần Hồng Hà chỉ khẳng định một điều: Bộ Tài nguyên và Môi trường
phủi tay. Cứ để biển "chúng nó" tự chữa lành.
Giao cho một tên như Trần Hồng Hà để đảm nhận trách nhiệm về tài nguyên và môi trường
của đất nước là cách hay nhất để tàn phá tài nguyên lẫn môi trường. Đó chính là khả năng
đề cử người "tài đức" của Nguyễn Phú Trọng.
Tuyên bố của Trần Hồng Hà "người dân Miền trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một
môi trường biển sạch, đẹp, an toàn" cũng khẳng định thêm một điều nữa:Formosa
sẽ tiếp tục hoạt động. Tóm lại, đảng và nhà nước kể từ giờ sẽ không phải bận tâm giải
quyết bất cứ điều gì. Tất cả sẽ chìm xuồng êm ái sau màn kết vở kịch đội mưa tắm biển
của Trần Hồng Hà.
Ít ra Formosa, chúng cúi đầu nhận lỗi. Còn bầy đàn cộng sản, chúng ngẩng đầu, khoe
bụng, vẫy tay cười toe toét vào mặt người dân nhiều lần, cùng một phiên bản chỉ khác
ngày giờ để lừa đảo, để đưa dân vào chỗ chết.
Chỗ chết sẽ không hiện rõ ngay trong 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. Đến khi đã rõ thì cả dân
tộc đều ngoắc nghẽo và những tên sát nhân lừa đảo đã hết nhiệm kỳ, đã hạ cánh an toàn
và ngồi đâu đó ở một biệt thự nhiều triệu đô ở California.
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com
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