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1. Đầu năm ăn bánh vẽ cuối năm húp cháo lừa
Phát động từ ngày 2/1/2013, bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 “được công
bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp
nhân dân”. Tuy nhiên, chiêu bài dân chủ cuội này là một nước đi sai lầm của nhà
cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ngày 19/1/2013, bảy mươi hai nhân sĩ trí thức
cùng đứng tên trong bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (gọi tắt là kiến
nghị 72), đã đến trao trực tiếp cho Văn phòng Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Nội
dung bản kiến nghị gồm 6 điểm chính:
 Loại bỏ Điều 4 HP để thực sự trao quyền cho nhân dân Việt Nam
 Yêu cầu tôn trọng các giá trị Nhân quyền phổ quát theo đúng tinh thần của
Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 và các công ước quốc tế mà
Việt Nam đã tham gia
 Sở hữu đất đai toàn dân là khái niệm mơ hồ tạo điều kiện cho quan chức các
cấp chính quyền tham nhũng, lộng quyền, bắt tay với nhiều tư nhân, doanh
nghiệp cùng trục lợi, gây thiệt hại cho nhân dân, đặc biệt là nông dân
 Thực thi tam quyền phân lập để xây dựng một nhà nước pháp trị
 Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân (không phải trung
thành với bất cứ đảng phái chính trị nào)
 Đòi hỏi một cuộc trưng cầu dân ý công khai đối với bản Hiến pháp sửa đổi.

Hơn 97% bấm nút thuận. Nguồn Reuters.

Dự kiến thời hạn góp ý sửa đổi ban đầu là ngày 31/3/2013 phải dời đến cuối năm.
Ngày 28/11/2013, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua bản Hiến pháp sửa đổi 2013 với
tỷ lệ hơn 97%! Về tổng thể nội dung, không có gì thay đổi mang tính đột phá so
với quy mô huy động trí tuệ 90 triệu dân trải dài trong hơn 11 tháng ròng rã, đó là
một kết quả đáng hổ thẹn. Về mặt hình thức, hành văn của bản Hiến pháp sửa đổi
còn nhiều chỗ luộm thuộm, rườm rà, thậm chí còn chưa rõ nghĩa gây hiểu nhầm.
Điều này chứng tỏ đội ngũ gần 500 người tham gia bỏ phiếu (bấm nút) trực tiếp
chưa phải là thành phần tinh hoa của dân tộc Việt.
2. Bóng tối và Ánh sáng

Đàn áp. Nguồn: OntheNet
Khi ánh sáng sự thật được soi tỏ bởi ngọn đèn truyền thông sử dụng nguồn lực
Internet được chiếu rọi khắp nơi nơi, quyền lực bóng tối bắt đầu rung rinh. Nỗi lo
sợ ánh sáng buộc nhà cầm quyền Cộng sản phải gia tăng đàn áp tiếng nói trái
chiều.
Mở đầu là quyết định buộc thôi việc đối với nhà báo Nguyễn Đắc Kiên vào cuối
tháng 2/2013. Lý do chỉ vì nhà báo này đã bày tỏ công khai việc phản đối quan

điểm coi thường ý kiến nhân dân của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (Ông
Nguyễn Phú Trọng đã chụp mũ “suy thoái” cho các nhân sĩ trí thức đòi loại bỏ
Điều 4-HP và sự độc quyền lãnh đạo của Đảng CSVN).
Tiếp đến là các quyết định “bắt khẩn cấp” đối với hai nhà báo tự do Trương Duy
Nhất và Phạm Viết Đào. Mong muốn gieo rắc nỗi sợ hãi tù tội cho giới cầm bút
theo tư tưởng phóng khoáng đã bất thành khi ngay sau các sự việc đó, nhóm Công
dân Tự do ký các bản Tuyên bố ủng hộ PV Nguyễn Đắc Kiên, nhóm Blogger Tự
do ra Tuyên bố 258 để phản đối Điều 258 – Bộ luật Hình sự dùng làm cớ bắt giam
tùy tiện người cầm bút.
Phong trào lập hội nhóm cũng được phát triển mạnh mẽ, với sự ra đời của Mạng
lưới Blogger Việt Nam và Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam vào ngày
10/12/2013. Các đội banh No-U (phản đối đường lưỡi bò của Trung cộng) ban đầu
chỉ có ở Sài gòn và Hà nội, nay cũng đã xuất hiện ở các tỉnh miền Trung. Các hội
nhóm như Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, phong trào Xã Hội
Dân Sự cũng bắt đầu định hình.
Sự phản kháng ôn hòa không chỉ diễn ra bên ngoài xã hội mà còn phát triển ở sau
chấn song nhà tù. Các vụ tuyệt thực của TS Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, LS Lê Quốc Quân, Thanh niên Công giáo Paul Trần Minh
Nhật… để phản đối tình trạng xâm phạm nhân quyền trong các trại giam.
Trong các phiên tòa sơ và phúc thẩm ở Long An, sinh viên Nguyễn Phương Uyên
đã công kích thẳng vào sự nhập nhằng của các quan tòa khi đánh đồng Đảng Cộng
sản với Nhà nước và dân tộc Việt Nam.
Phiên tòa phúc thẩm ở Phú Yên đã y án sơ thẩm ông Ngô Hào 15 tù và 5 năm quản
chế vì “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, các chứng cớ chỉ là
“tàng trữ, viết bài, phát tán và chuyển tiếp nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền,
xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ …”
Tình trạng dân oan khiếu kiện vẫn không dứt trước các cơ quan công quyền, tiếp
sau vụ anh em ông Đoàn Văn Vươn là chuyện người thanh niên Đặng Ngọc Viết
dùng súng bắn chết một người trong đội cưỡng chế đất rồi sau đó tự sát.
Thế giới vẫn theo sát thực trạng của xã hội Việt Nam và có những hành động cụ
thể ủng hộ xu hướng Tự do Dân chủ và Nhân quyền:
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2013, Hoa Kỳ đã vinh danh blogger Tạ Phong Tần
cùng 8 phụ nữ khác trên thế giới vì lòng can đảm và khả năng lãnh đạo xuất chúng
trong việc cổ vũ cho các quyền của phụ nữ và Nhân quyền nói chung.
Cũng trong tháng 3/2013, Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF và Google đã
trao giải Công dân Mạng Netizen 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Chênh tại Paris,
Pháp.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 65, Mạng Lưới Nhân Quyền
Việt Nam đã vinh danh LS Lê Quốc Quân, người hoạt động dân chủ Trần Huỳnh

Duy Thức, và người hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân Nguyễn Hoàng Quốc
Hùng.
3.Lương y như phù thủy
Nghề y bốc thuốc cứu người xưa nay được xem là ngành nghề cao quý nhất trong
xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh suốt 68 năm ở miền Bắc
và 38 năm trên toàn cõi Việt Nam, những ung nhọt trong ngành này đang bùng
phát như một thứ bệnh dịch nguy hiểm. Ngoài vấn nạn chung là thiếu thốn giường
bệnh, phong bì hối lộ, bảo hiểm y tế bất cập… thì năm 2013 có ba khối u ác tính
nổi cộm:

Trẻ sơ sinh (ảng minh hoạ). Nguồn: OntheNet
Nhiều trẻ sơ sinh chết oan sau khi tiêm ngừa, đến nay vẫn chưa được xử lý làm rõ.
Nhân bản kết quả xét nghiệm ở BV Đa khoa Hoài Đức dấy lên hoài nghi liệu còn
cơ sở y tế nào chưa bị lộ việc “nhân bản” này hay không?
Thẩm mỹ viện Cát Tường giải phẫu làm bệnh nhân tử vong rồi phi tang luôn xác,
cơ quan điều tra tự hào “giỏi bậc nhất thế giới” bó tay không tìm được tung tích.
4.Tư pháp và hành pháp cùng thi thố trên đường đua vô pháp
Tòa án và cơ quan điều tra Công an Bắc Giang đã cùng nhau tạo nên kỳ án oan sai
có một không hai trong lịch sử. Ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tử hình, sau đó
giảm xuống chung thân với cáo buộc giết người. Trong các phiên xét xử và suốt
thời gian thụ án 10 năm, ông Chấn và gia đình liên tục kêu oan, nhưng mọi nỗ lực
đều vô vọng cho đến khi hung thủ ra đầu thú! Ông Chấn khai vì đã bị ép cung và
nhục hình trong quá trình điều tra nên đã nhận tội giết người.

LS Lê Quốc Quân. Nguồn: AoTrangOi.
Thế giới bất bình trước việc tòa án xử LS Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam về tội
“trốn thuế”, thực chất đó chỉ là cái cớ để đàn áp tiếng nói trái chiều.
Phiên tòa xử Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc trong vụ án tham nhũng thì các
phóng viên báo chí chỉ được xem qua màn hình TV. Và án tử hình được cho là quá
vội vã trong khi nhiều tình tiết và nhân chứng có liên đới vẫn chưa được đưa ra ánh
sáng.
Việc tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Trúc – kẻ cầm đầu băng cướp chuyên chém
người (chưa có án mạng) – đã gây nên cảnh hỗn loạn trước sân tòa.
Tình trạng công dân tử vong trong trụ sở công an vẫn tiếp diễn và gia tăng với 7 vụ
được biết đến trong năm 2013:
 Nạn nhân Trần Thị Hải Yến chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An, Phú
Yên (7/10/2013)
 Nạn nhân Cao Văn Tuyên chết tại Công an xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh,
Khánh Hòa (5/7/2013)
 Nạn nhân Y Két Byă chết tại Công an xã Ea Bhốk, Cư Kuin, Daklak
(27/11/2013)
 Nạn nhân Hoàng Văn Ngài chết tại Công an Thị xã Gia Nghĩa, DakNong
(22/3/2013)
 Nạn nhân Trần Văn Tân chết tại trụ sở UBND xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải
Dương (2/1/2013)
 Nạn nhân Đinh Ngọc H. chết tại Công an phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình
Dương (21/12/2013)
 Nạn nhân Đỗ Duy Việt chết tại phòng tạm giam Công an huyện Thường Xuân,
Thanh Hóa (25/12/2013)
Ngoài ra, chuyện nhân viên công lực lạm dụng quyền hạn để bạo hành người dân
cũng gia tăng. Vụ điển hình là 9 nhân viên TTĐT + Dân phòng cùng hùa vào đánh
hội đồng người bán hàng rong Trịnh Xuân Tình tại phường 25, quận Bình Thạnh,
TPHCM.

Vụ nổ súng do mâu thuẫn cá nhân tại trạm CSGT Suối Tre ngày 26/9/2013 khiến
một CSGT chết và 2 CSGT khác bị thương nặng.
5.Đạo đức băng hoại, xã hội suy đồi

Hôi bia tại Biên Hoà. Nguồn: tinngan.vn
Có thể nói Việt Nam là đất nước của khẩu hiệu đạo đức lối sống, nào là “Sống,
Chiến đấu, Lao động và Học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức HCM”… Nhưng thực tế xã hội ngày càng điên đảo với
những câu chuyện quặn lòng hoặc cười ra nước mắt:
Cuồng sát, loạn sát: Cuồng yêu đâm và thiêu chết bạn gái, vợ giận chồng ném con
xuống sông, đâm chết bạn nhậu vì sàm sỡ bạn gái, tỏ tình thất bại rút dao đâm
thủng tim thiếu nữ 18, chồng giận vợ thiêu luôn 2 đứa con nhỏ…
Bạo hành trẻ thơ: Bảo mẫu giẫm đạp chết cháu bé 18 tháng tuổi, clip quay được
cảnh 2 bảo mẫu bạo hành nhiều cháu bé ở trường mầm non tư thục…
Mạt pháp: “Sư” đem tượng mình vào chùa, “sư” ăn mặn uống bia hại đời thiếu nữ
16 tuổi đến có bầu, “sư” giết người tình yểm bùa rồi chôn xác phi tang…
Cướp cạn: kề dao vào cổ cháu bé 2 tuổi để kiếm tiền tiêu, trấn lột lão ăn xin 86
tuổi…
Văn hóa nơi công cộng: Chen lấn xô đẩy để ăn sushi miễn phí, hôi bia bị rơi xuống
đường…
Nhảm nhí: Mr. Đàm hôn sư thầy, bà Tưng tung clip gây sốt cộng đồng mạng, Ký
sự “Xách ba lô lên và đi” với quảng cáo 100% “sự thật” của Huyền Chíp…

6.‘Kẻ chuyên phóng hỏa đứng đầu Sở cứu hỏa’

Quyền Con người. Nguồn: DanLamBao
Với hồ sơ Nhân quyền tệ hại, Việt Nam vẫn được bầu vào Hội đồng Nhân quyền
LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu rất cao. Bình luận về nghịch lý này, Tổ
chức UN Watch có trụ sở ở Geneva, cơ quan theo dõi các hoạt động toàn diện của
LHQ, nói kết nạp các quốc gia vi phạm nhân quyền có tiếng như Việt Nam, Trung
Quốc làm thành viên Hội đồng Nhân quyền chẳng khác nào cho „kẻ chuyên phóng
hỏa đứng đầu sở cứu hỏa‟.
Ngay trong dịp kỷ niệm 65 ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2013, các hoạt động
đàn áp, sách nhiễu giới blogger đã xảy ra ở TPHCM, Hà nội, Đà nẵng, Nghệ an…
dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả việc sử dụng côn đồ và an ninh mặc thường
phục gây sự đánh đập gây thương tích cho các thành viên của MLBVN.
Mặt khác, còn ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với công dân Đỗ
Anh Tuấn vì “hành vi tàng trữ trái phép các bản in Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ
và Hiến pháp 1992”.
7.Xả lũ đúng quy trình, dân chết sai quy cách!

Nguyên nhân và hậu quả. Nguồn: OntheNet

Tháng 11/2013, miền Trung Việt Nam may mắn thoát hiểm khi cơn cuồng phong
Haiyan đổi hướng chạy dọc bờ biển theo hướng Bắc. Tuy nhiên, những trận mưa
lớn khiến các hồ thủy điện xả lũ đồng loạt. Cao điểm nhất vào ngày Thứ Bảy
16/11/2013 đã có tới 15 hồ thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên đồng loạt xả
tràn, với 9 hồ xả có lưu lượng lớn từ trên 650 m³/giây tới 2.500 m³/giây, trong đó
có các hồ, đập như Bình Điền, Hương Điền ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, Sông Tranh
2 (Quảng Nam), Sông Ba Hạ (Phú Yên – Gia Lai), PlaiKrông (Kon Tum)…
Hậu quả: Bình Định là tỉnh có số người thiệt mạng nhiều nhất với 14 nạn nhân;
tiếp đến là các địa phương Quảng Ngãi với 13 người, Quảng Nam 5 người, Phú
Yên 2 người, Gia Lai 2 người; Kon Tum 1 người mất tích. Hàng ngàn nhà cửa, gia
súc gia cầm bị cuốn trôi.
Tuy nhiên, các quan chức có liên đới đã phát biểu hết sức vô trách nhiệm rằng,
việc xả lũ là đúng quy trình!
8.Cơ đồ sắp hưng?
Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thọ 103 tuổi) được xem là lớn nhất từ
trước đến nay đã diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Hàng chục ngàn người đã xếp
hàng dài nhiều giờ đồng hồ bên ngoài tư gia của Tướng Giáp tại trung tâm Hà Nội
chờ đến lượt vào viếng ông và bày tỏ lòng thương tiếc một trong những vị anh
hùng được kính trọng nhất tại Việt Nam.
Tuy nhiên, bên lề sự kiện này cũng có những chi tiết đáng chú ý.
Thứ nhất, là câu hỏi vì sao một vị công thần tầm cỡ như vậy lại bị giới cầm quyền
gạt bỏ ngoài tai về những lời can ngăn tiến hành dự án khai thác Bauxit Tây
Nguyên?
Thứ hai, trong khi lễ hạ quan còn đang tiến hành ở Quảng bình thì tại Hà nội, cờ rủ
được hạ xuống để treo cờ nghinh đón Thủ tướng Trung Quốc. Với quy mô của một
lễ đại tang, người ta có thể đánh giá vị thế và mối quan hệ cũng như ứng xử ngoại
giao của hai quốc gia vẫn tự tán xưng nhau là “anh em láng giềng” này!

Đám tang tướng Võ Nguyên Giáp (13/10/2013). Nguồn: AP Photo/Na Son Nguyen
Cuối cùng, câu sấm truyền trong dân gian đem lại chút ít niềm tin cho những ai
theo xu hướng thay đổi:
Bao giờ Đồng cạn Hồ khô,
Chinh rơi Giáp rớt cơ đồ sẽ hưng!
9. Nhà ngoại cảm và xương động vật

Ngày xưa tin bợm mất bò / Nay tin ngoại cảm, đi mò xương trâu.
Nguồn: http://m.tuoitre.vn/
Tháng 10/2013, sau khi tiến hành giám định hài cốt liệt sĩ do “nhà ngoại cảm” tìm
thấy, Viện Pháp y Quân đội xác định là răng lợn, xương động vật và đất đá…. Một
sự thật phũ phàng bị lật tẩy gây rúng động dư luận. Điểm lại các sự kiện có liên
quan, người ta giật mình khi thấy Việt Nam sở hữu một lượng rất lớn (vài chục
người) có khả năng “ngoại cảm”, đồng thời thành tích phát hiện ra hài cốt của họ
cũng cao ở mức khủng khiếp. Niềm tin tâm linh của các gia đình liệt sĩ càng bị
khủng hoảng mạnh khi một tiết lộ cho hay các “chương trình đi tìm hài cốt” (với
sự trợ giúp của “nhà ngoại cảm”) có quy mô lớn thực chất chỉ là giải pháp tình thế
để xoa dịu nỗi đau của quá nhiều gia đình không tìm được tông tích người thân.
Chưa hết, một vị luật sư đã trưng ra các bằng chứng để tố cáo việc ngụy tạo khi
làm chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” được phát sóng nhiều kỳ trên
VTV.
Khả năng của các “nhà ngoại cảm” càng thực sự phơi bày khi hàng loạt “thầy/bà
ngoại cảm” chỉ sai vị trí thi thể của nạn nhân trong vụ TMV Cát Tường.
10. Con voi chui lọt lỗ kim

Ma tuý qua trót lọt cửa khẩu TSN. Nguồn: Việt Nam
Chuyện 600 bánh heroin (229 kg) đi trót lọt qua cửa khẩu TSN đến tận Đài Loan
đặt một dấu hỏi to tướng về thực trạng an ninh hàng không và công tác phòng
chống ma túy. Hiện tại vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm về sự việc này.

11. Xu hướng bỏ Đảng (Cộng sản) và một chuyện muốn vào Đảng hy hữu
Ngày 5/12/2013, luật gia Lê Hiếu Đằng, một đảng viên kỳ cựu, tuyên bố từ bỏ
đảng cộng sản Việt Nam để phản đối sự suy thoái biến chất của đảng đang nắm
quyền lãnh đạo đất nước mà ông gọi là lực cản cho sự phát triển của dân tộc.
Cùng ngày, nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng – xuất thân trong một gia đình có
truyền thống cách mạng, được đào tạo từ môi trường quân đội và nhiều năm công
tác trong hệ thống chính quyền – cũng tuyên bố ra khỏi đảng. Ông viết: „Tất cả
những gì mà Đảng Cộng sản thể hiện vai trò “lãnh đạo toàn diện” trong ít nhất một
phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất
vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm‟.

Ông Lê Thăng Long xin ra khỏi phong trào “Con đường Việt Nam” và đang xin
vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn OntheNet (Hình trước tháng 12, 2013)
Trong khi đó, doanh nhân Lê Thăng Long, một trong những sáng lập viên của
phong trào Con Đường Việt Nam, lại muốn xin vào đảng với ý định “để giúp cho
ĐCSVN tiếp tục cải cách, cải cách triệt để, cải cách toàn diện để giúp cho ĐCSVN
cống hiến được nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam”.
12. Đỉnh cao phát ngôn ấn tượng 2013
Người cộng sản Việt Nam thường tự hào là “đỉnh cao trí tuệ” loài người. Trong
giai đoạn xế chiều này, những phát ngôn của họ càng khẳng định rõ “tầm cao” ấy:

Đừng đánh giá thấp… Nguồn: OntheNet
- Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giành ngôi quán quân với 3 phát ngôn ấn
tượng:
“Tăng viện phí là thành tựu y tế.”
“Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin; lỗi do người tiêm thì xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật
xử lý kỹ thuật.”
“Bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân, không có bệnh nhân thì không có bác sỹ. Bệnh
nhân bảo hiểm y tế (BHYT) càng phải thương họ hơn vì họ không có tiền.”
- Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng giành ngôi á quân với 2 phát ngôn ấn
tượng:
“Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”
“Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phải hối lộ mới lấy được
kinh. Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Phải có cái nhìn
khoa học, biện chứng về tham nhũng.”
- Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền:
“Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới.”
- Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Thanh Tịnh:
“Các trường hợp án oan như của ông Nguyễn Thanh Chấn muốn được bồi thường
phải chứng minh được thiệt hại thực tế.”
- Đại biểu quốc hội Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo các địa phương
“vận động” đại biểu QH trước mỗi kỳ họp:
“Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng
khác nào vạch áo cho người xem lưng.”
- Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang Lý Quang Thái:

“Những người đó có tội thì rõ rồi. Nhưng vì… đại cục, vì cái to lớn hơn nên hai
ngành kiểm sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như chúng tôi đã
đề nghị”
- Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng:
“Đây là quy hoạch của cả nước chứ không riêng của Chính phủ, hay của Bộ Công
Thương. Chúng ta đang nói về chúng ta, chứ không phải nói về Chính phủ hay về
bộ ngành này, bộ ngành khác.”
Việt Man (Nha Trang)

