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Năm 1998, Formosa từng đổ khoảng 

5.000 tấn chất thải độc hại ở Campuchia. 

Sự việc gây náo loạn cả vùng dân cư ở 

đó. Đoàn công tác Campuchia đến kiểm 

tra tình hình khu vực Formosa bỏ chất 

thải ở Sihanoukville với đầy đủ trang bị 

phòng hộ, có cả máy bay trực thăng 

mang theo các thiết bị để kiểm định chất 

thải. 

18 năm sau, đoàn công tác của Việt Nam 

đến hiện trường kiểm tra chất thải độc 

hại của Formosa với mũ cối trên đầu, áo 

sơ mi trắng và dùng mũi ngửi để kiểm 

tra mùi. Qua hai hình ảnh này, chúng ta 

thấy rõ, bây giờ Việt Nam còn lạc hậu 

hơn Campuchia 18 năm trước. Vậy hiện 

nay, chúng ta lạc hậu hơn Campuchia 

bao nhiêu năm? Chắc phải từ 50 năm trở 

lên. Vì đâu mà ra nông nỗi này?   

 

"Dưới sức ép dư luận, ngày 31/12/1998, 

Formosa đã chính thức công khai xin lỗi 

vì "gây xáo trộn cuộc sống của người dân 

Campuchia", theo báo Guardian. 

Đầu tháng 3/1999, trưởng đoàn công tác 

của chính phủ Campuchia với Formosa, 

ông Om Yen Tieng, thông báo Phnom 

Penh đã ra lệnh cho tập đoàn Đài Loan 

này phải dọn dẹp và đưa toàn bộ khối chất thải rời khỏi Campuchia trước ngày tết truyền 

thống của người Khmer. Theo kế hoạch, Formosa được phép tăng gấp 3 số nhân viên làm 

việc ở Sihanoukville để bảo đảm tiến độ dọn dẹp. Toàn bộ công việc này sẽ do công ty 

CMD (Mỹ) giám sát độc lập. CMD cũng từng là đơn vị được chính phủ Mỹ chỉ định xử lý 

những trường hợp xả thải gây ô nhiễm".  

 

Như vậy, Formosa là tập đoàn bị xua đuổi khắp nơi, từ Mỹ, đến cố quốc của chúng là Đài 

Loan và cả ở Campuchia. Rút cuộc, chúng đã tìm đến Việt Nam, một nơi lý tưởng để vô tư 

xả hết mọi chất thải độc hại của chúng. Chưa hoạt động mà lượng chất thải khổng lồ 

chúng đổ ra biển và chôn giấu khắp nơi là từ đâu mà ra? Từ lâu, cư dân mạng đã nghi 

ngờ, Formosa nhập khẩu rác thải độc hại từ các nhà máy của chúng ở khắp các nơi đem 

về Việt Nam trút bỏ. Với sự quản lý yếu kém của các cơ quan chức năng Việt Nam, cùng 

với sự hối lộ đậm đà của Formosa cho các quan chức thì chúng đã thành công lớn.  

So với Việt Nam thì thái độ phản ứng của người dân Campuchia quyết liệt hơn, Chính phủ 



Campuchia xử lý thảm họa chuyên nghiệp, bài bản, dứt khoát hơn nên đã tống cổ được 

của nợ Formosa ra khỏi đất nước của họ. Còn đại đa số dân Việt Nam chỉ biết trông chờ 

vào Chính phủ. Mà Chính phủ Việt Nam thì thờ ơ trước thảm họa, khi bị thúc bách lắm thì 

đủng đỉnh kiểm tra một cách hời hợt, làm qua loa cho xong chuyện để đối phó với dân là 

chính chứ không phải là xử lý thảm họa ấy với tinh thần trách nhiệm cần phải có. Để 

Formosa tồn tại ở Việt Nam 70 năm, đủ để chúng tiêu diệt một dân tộc, một giống nòi. 

Chúng ta chết là đáng lắm, không trách móc ai được nữa !  

 
Nguồn: http://news.zing.vn/formosa-tung-do-hang-nghin-tan-chat-doc-o-campuchia-post644800.html 
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