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Đồng Tâm: Nhiều tiếng nổ lớn rạng sáng 9/1 

Nhân chứng nói dân ném bom xăng khi hàng ngàn cảnh sát đổ về Đồng Tâm đêm 9/1. 
Bộ Công an xác nhận 3 cảnh sát, 1 người dân thiệt mạng. 

"Hàng ngàn" cảnh sát đổ về trong đêm 

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt qua điện thoại sáng 9/1, một phụ nữ yêu cầu không nêu 
danh tính do lo sợ bị trả thù, cho hay chị là dân Đồng Tâm, đang ẩn nấp tại một nhà dân 
trong làng. Chị nói: 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51043856?at_custom2=%5BFacebook%5D&at_custom3=BBC+Vietnam&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=8592C17E-329D-11EA-BA2A-7C7196E8478F&at_campaign=64&fbclid=IwAR1oC65TVmgk-IuKInPbNzhGgx0IybnFKoPgVOycvN_G3FnBZVantiAaHBc#
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51043856?at_custom2=%5BFacebook%5D&at_custom3=BBC+Vietnam&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=8592C17E-329D-11EA-BA2A-7C7196E8478F&at_campaign=64&fbclid=IwAR1oC65TVmgk-IuKInPbNzhGgx0IybnFKoPgVOycvN_G3FnBZVantiAaHBc#
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51043856?at_custom2=%5BFacebook%5D&at_custom3=BBC+Vietnam&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=8592C17E-329D-11EA-BA2A-7C7196E8478F&at_campaign=64&fbclid=IwAR1oC65TVmgk-IuKInPbNzhGgx0IybnFKoPgVOycvN_G3FnBZVantiAaHBc#
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51043856?at_custom2=%5BFacebook%5D&at_custom3=BBC+Vietnam&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=8592C17E-329D-11EA-BA2A-7C7196E8478F&at_campaign=64&fbclid=IwAR1oC65TVmgk-IuKInPbNzhGgx0IybnFKoPgVOycvN_G3FnBZVantiAaHBc#
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51043856?at_custom2=%5BFacebook%5D&at_custom3=BBC+Vietnam&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=8592C17E-329D-11EA-BA2A-7C7196E8478F&at_campaign=64&fbclid=IwAR1oC65TVmgk-IuKInPbNzhGgx0IybnFKoPgVOycvN_G3FnBZVantiAaHBc#
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51043856?at_custom2=%5BFacebook%5D&at_custom3=BBC+Vietnam&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom4=8592C17E-329D-11EA-BA2A-7C7196E8478F&at_campaign=64&fbclid=IwAR1oC65TVmgk-IuKInPbNzhGgx0IybnFKoPgVOycvN_G3FnBZVantiAaHBc#share-tools


 

Bản quyền hình ảnh 
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Người dân dựng chướng ngại vật ở Đồng Tâm năm 2017 

"Khoảng ba giờ sáng nay, rất đông người của chính quyền trong trang phục cảnh sát cơ 
động, cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng, khiên, đổ về làng." 

"Theo thông tin mà dân làng chúng tôi được mật báo từ trước thì lần này có khoảng 8.000 
người. Còn theo quan sát của tôi thì rất đông, đổ về các ngõ trong làng." 



Để xác minh thông tin, BBC News Tiếng Việt đã gọi điện đến số điện thoại di động mà ông 
Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từng công khai qua báo chí, tuy nhiên, ông 
không nhấc máy. 

Chủ tịch Chung 'mong Đồng Tâm chấp hành' 

Đồng Tâm tuyên bố 'cuộc đấu trí mới' với chính quyền 

Dân Đồng Tâm 'giữ đất đến hơi thở cuối cùng' 

Trong khi đó, nhân chứng mô tả vụ việc với BBC Tiếng Việt: 

"Họ ném pháo sáng, bắn đạn hơi cay, chặn hết các ngõ ngách, đánh đập thâm tím mặt mày 
cả phụ nữ, người già - những người đi ra khuyên bảo họ." 

"Trước khi tôi chạy đi được, tôi đã thấy họ khiêng đi một số thanh niên, không biết sống 
chết ra sao." 

 

Bản quyền hình ảnh 

REUTERS 

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40529130
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48346052
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41079002
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Người dân Đồng Tâm đã mất dần niềm tin vào chính quyền? 

 

Image caption 

Cảnh sát được người dân Đồng Tâm trả tự do sau khi bắt giữ làm con tin trong vụ tranh chấp 
đất ở Mỹ Đức, Hà Nội năm 2017 

BBC cố gắng liên hệ với ông Lê Đình Công, người thường đại diện cho dân Đồng Tâm lên 
tiếng về vụ việc tranh chấp đất với chính quyền, nhưng không liên lạc được. 

"Gia đình ông Công, gồm vợ chồng cháu nội đã bị bắt. Ông Công vẫn đang cố thủ, tôi 
không rõ hiện giờ ông đã bị bắt hay chưa. Riêng cụ Kình (bố ông Công), thì gia đình đã đưa 
cụ đi giấu ở chỗ khác từ mấy hôm trước," nhân chứng ở Đồng Tâm nói với BBC News 
Tiếng Việt. 

Nhân chứng cũng cho hay là điện không bị cắt nhưng internet thì bị cắt hoàn toàn. 

"Họ đánh úp chứ không hề đọc lệnh. Dân làng chúng tôi cũng chỉ nghe ngóng tin ngầm nên 
biết họ sẽ về, chứ không hề được chính quyền thông báo. Cách đây chục ngày thì xã bắt 



đầu phát loa cỡ lớn hàng ngày, tuyên truyền trong xã rằng gia đình ông Trần Đình Công, cụ 
Trần Đình Kình là những phần tử chống phá, mua chuộc người dân để lấy tiền." 

"Cả gia đình tôi là nông dân, Gia đình tôi cũng lên tiếng về vụ việc này từ lâu, nên tôi tin là 
họ sẽ không cho vợ chồng và ba con tôi có tương lai. Giờ tôi biết phải làm gì đây," nhân 
chứng nói với BBC từ Đồng Tâm. 

Người dân đáp trả bằng gạch đá, bom xăng 
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Người dân Đồng Tâm trong một cuộc họp thường kỳ về đất đai. Ông Lê Đình Công (ngoài 
cùng, phải sai) đứng cạnh Trịnh Bá Phương (áo đỏ), và cụ Lê Đình Kình (thứ ba, phải sang) là 
những người lên tiếng mạnh mẽ về vụ tranh chấp đất Đồng Tâm 

Video mà BBC Tiếng Việt có được cho thấy cảnh đêm tối và có đèn pha rọi ra từ một ngõ, 
có tiếng nổ. Trong video, giọng một người đàn ông nói với "đồng bào cả nước" rằng "chúng 
nó đang vào đàn áp dân, súng bắn và lựu đạn cay ném vào dân..." 



Nhân chứng cho BBC News Tiếng Việt hay rằng người dân đã đáp trả lại lực lượng cảnh 
sát bằng gạch đá, bom xăng, nhưng "không lại" vì "họ quá đông và trang bị vũ khí". 

"Dân làng chúng tôi vẫn chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn bị bất ngờ khi họ đổ về rạng 
sáng nay. Chúng tôi cũng chuẩn bị chiến đấu từ trước, nhưng là dân nghèo, chúng tôi chỉ 
có gạch đá, bom xăng. Còn họ có lựu đạn cay, súng. Chúng tôi không thể chống cự được." 

Người phụ nữ cho biết, nhà cụ Lê Đình Kình và ông Lê Đình Công đã bị nổ mìn làm sập 
tường, hỏng nhà. 

Chị cũng nói với BBC News Tiếng Việt từ nơi ẩn nấp, rằng chị "đang rất lo sợ, buồn chán, 
và căm hận..." 

 

Bản quyền hình ảnh 

OTHER 
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Ông Lê Đình Công cho biết từ sau vụ 'bắt cóc' thô bạo hồi tháng 4, cha ông, cụ Lê Đình Kình 
(trong hình), gần như tàn phế. 



"Tôi không tin Đảng, chính quyền, nhưng hiện thời tôi cũng không biết tin ai trong làng, 
không biết ai là chính nghĩa. Tôi không dám ra, cũng không chạy được ra khỏi làng, vì trong 
làng có chỉ điểm. Tôi không biết chồng và em chồng tính mạng ra sao. Tôi đã đem con đi 
gửi từ trước nhưng cũng không dám gọi về nhiều vì sợ bị phát hiện." 

Cũng trong sáng 9/1, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương có livestream trên Facebook cá nhân 
từ hơn 4 giờ sáng tường thuật lại những gì xảy ra ở Đồng Tâm. Trong đó ,anh Phương có 
trao đổi với một người được cho là dân làng Đồng Tâm, tường thuật lại vụ việc mà họ gọ là 
"đàn áp" này. Tuy nhiên sau đó vài giờ đồng hồ, có tin ông Trịnh Bá Phương bị bắt. 

 

Bản quyền hình ảnh 

AFP 
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Hôm 22/4, Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã xuống ký giấy cam kết không truy tố 
người dân Đồng Tâm vì đã giam giữ các cán bộ 



Trên Facebook cá nhân, em trai của ông Phương là Trịnh Bá Tư sau đó tiếp tục livestream 
về tình hình Đồng Tâm. Ông Tư cho hay con trai ông Lê Đình Công bị bắn gẫy tay. Vợ 
chồng con trai ông Công sau đó bị bắt đi cùng hai con nhỏ. 

Ông Tư cũng xác nhận anh trai là nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã bị Công an quận Hà 
Đông đánh và bắt đi từ khoảng 6 giờ 20 sáng 9/1, sau khi ông Phương livestream về tình 
hình Đồng Tâm. 

Chính quyền nói gì? 

 



Bộ Công an đã đăng tải trên website "Thông báo về vụ việc gây rối tại xã Đồng Tâm" trong 
sáng 9/1. 

Theo đó, Bộ này cho hay đây là vụ việc "chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội." 

Thông báo này cũng cho hay một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng 
chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, TP. Hà Nội "theo kế 
hoạch" từ ngày 31/12/2019. 

Thông báo nói trong sáng 9/1, đã có một số người ở Đồng Tâm "có hành vi chống đối, sử 
dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành 
công vụ, gây rối trật tự công cộng". 

Bộ Công an xác nhận trong thông báo rằng đã có bốn người chết trong vụ đụng độ tại Đồng 
Tâm rạng sáng 9/1, trong đó có ba cảnh sát và một dân thường. 

"Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện 
nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn theo kế 
hoạch,' thông cáo cho hay. 

Tranh chấp đất đai Đồng Tâm diễn ra như thế nào? 
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Bản đồ đất đai Đồng Tâm và các vị trí tranh chấp 

Từ cách đây chục ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng cảnh sát sắp về đàn áp 
tại Đồng Tâm. 

Một số nguồn tin trên mạng cho hay người dân Đồng Tâm đã bị cắt điện và internet trong 
vài ngày. 

Vụ tranh chấp đất đai Đồng Tâm giữa người dân và chính quyền nổi lên từ năm 2016. 

11/2016: Tranh chấp giữa dân Đồng Tâm và chính quyền bắt đầu căng thẳng từ khi UBND 
huyện Mỹ Đức căng dây khắp khu vực 59h ở tây Đồng Sênh, san gạt một số mặt bằng và 
cắm biển 'Vùng cấm - Khu vực quân sự'". 

2/2017: Người dân thu dây, nhổ biển báo "Khu vực quân sự" và đưa máy móc vào canh 
tác, dẫn đến việc giới chức huy động hàng trăm công an, cảnh sát, an ninh dân phòng, xe 
vòi rồng, xe cứu thương đến nơi. 



15/4/2017: Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chính người dân Đồng Tâm bị bắt giữ và khi 
được giới chức mời ra khu đất có tranh chấp để 'làm việc', và bị đưa về Hà Nội, trong đó có 
ông Lê Đình Công và cụ Lê Đình Kình. Dân Đồng Tâm đáp trả bằng cách bắt giữ 38 cán bộ 
và cảnh sát, giam tại nhà văn hóa thôn trong 7 ngày. 

22/4/2017: Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội phải về Đồng Tâm đối thoại với bà 
con. Tại đây ông Chung ký vào bản cam kết viết tay về việc sẽ làm rõ nguồn gốc khu đất 
sân bay Miếu Môn, đồng thời không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân 
xã Đồng Tâm. Đổi lại ông Chung được 'trả người'. 

13/6/2017: Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự liên quan việc dân Đồng Tâm bắt giữ 38 
người thi hành công vụ. 

Cụ Lê Đình Kình sau đó nói với BBC rằng ông Nguyễn Đức Chung "phản bội ý kiến và 
danh dự của chính ông ấy". 

7/2017: Thanh tra Hà Nội công bố kết luận: "Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc 
địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng". 

2017-2019: Ông Lê Đình Kình (đại diện cho dân Đồng Tâm) nhiều lần gửi đơn lên Thanh 
tra Chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác của kết luận của Thanh tra Hà Nội, khẳng 
định 59ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của Đồng Tâm từ bao đời nay, không phải đất 
quốc phòng. Mảnh này tiếp giáp với mảnh 47,36ha đã được giao cho Bộ Quốc phòng từ lâu 
như một phần của sân bay Miếu Môn. 

Theo người Đồng Tâm, các cán bộ địa phương đã lập lờ khi báo cáo về hai khu đất này 
khiến chính quyền hiểu nhầm khu 59ha cũng trùng với khu . 

Dân Đồng Tâm tổ chức các buổi họp truyền hình trực tiếp trên Facebook hàng tháng để 
thông báo diễn biến mới trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. 

26/3/2018: Quân đội cho đào hào quanh khu 47,63ha để phân định với khu đất nông 
nghiệp Đồng Sênh khiến dân Đồng Tâm rất phấn khởi. Ông Lê Đình Công nói với BBC vào 
thời điểm đó rằng "Quân đội đã có chiều hướng ủng hộ nhân dân Đồng Tâm". 

25/4/2019: Thanh tra Chính phủ khẳng định nội dung kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng 
Tâm (huyện Mỹ Đức) của Thanh tra Hà Nội là chính xác, khiến khơi lại tranh chấp vốn đã 
nóng bỏng giữa chính quyền với người dân nơi đây. 



Ông Lê Đình Công nói với BBC News Tiếng Việt ở thời điểm đó rằng " dân Đồng Tâm sẵn 
sàng đổ máu để giữ đất ". 
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