Luật Đặc khu bị phản đối, nhưng sao VN quyết mở khu kinh tế Vân
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Khi dịch bệnh Covid-19 vừa tạm lắng ở Việt Nam, chính phủ bất ngờ công bố
thành lập Ban Quản lý (BQL) khu kinh tế thí điểm Vân Đồn, một khu vực nằm
trong Dự luật Đặc Khu Kinh tế (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) đã bị dư
luận cả nước phản đối năm 2018.
V츰 sao chính phủ Việt Nam yết thành lập kh kinh tế này, vào thời điểm Tr ng
Q ốc đang tăng cường gây áp lực trên Biển Đông? Liệ các ch yên gia từng lên
tiếng v ự l ật Đặc kh trước đây có được tham vấn lần này? V츰 sao công l ận
không có cơ hội lên tiếng góp ý?
Ch yên gia kinh tế Phạm Chi Lan và Ng yễn Trí Hiế trao đổi với BBC News Tiếng
Việt các ý kiến có phần trái chi
anh vấn đ này.

'Đánh úp người dân'
Ch yên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với BBC rằng bà 'không được ai tham vấn,'
'hoàn toàn không biết', và 'thực sự bị bất ngờ' với việc thành lập và đưa vào vận hành
thí điểm kh kinh tế Vân Đồn của chính phủ Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ninh có thể chỉ coi Vân Đôn là một khu nhỏ trong địa
bàn của mình, nhưng khu nhỏ đó có thể trở thành một cứ điểm để
Trung Quốc vào và gây nguy cơ đối với an ninh quốc phòng của cả
quốc gia Việt Nam.Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

"Có những lợi ích người ta theo đ ổi mà bị đông đ‵o công chúng ph‵n ứng, kể c‵ ở
diễn đàn Q ốc hội, th츰 người ta sẽ t츰m con đường đi lặng lẽ, kín đáo hơn, có thể gọi
đùa là 'đánh úp' với xã hội,'" bà Chi Lan nói.
"Họ có thể có những cách vận động lặng lẽ hơn so với trước đó. Trước đây với ự
l ật Đặc kh , có thể họ đã á tự tin v kh‵ năng được thông a nên làm rất ồn ào,
‵ng bá rất ghê. Nào là Tổ Phượng Hoàng, nào là đầ tư một lãi mười lãi trăm. Nên
khi bị bác bỏ th츰 nay họ rút kinh nghiệm."
"Nhưng đáng tiếc là kể c‵ ay lại, cho thành lập mang tính thí điểm th츰 chính phủ
cũng nên tham vấn lại các các ch yên gia, những người đã ph‵n biện mạnh mẽ l ật
này v nhi mặt, th츰 khi ra yết định sẽ chắc chắn hơn."
"Vừa rồi do bận tập tr ng vào dịch bệnh nên công l ận ít để ý đến các vấn đ khác.
Tôi chắc bây giờ một số ch yên gia đang an tâm sẽ ay lại và lên tiếng, phân tích
cho xã hội thấy những bất cập của kh kinh tế này th츰 xã hội sẽ có ph‵n ứng của m츰nh.
츰 chứ với Tr ng Q ốc th츰 xã hội Việt Nam rất nhạy c‵m và yết liệt."
V thời điểm chính phủ Việt Nam đưa vào vận hành kh kinh tế Vân Đồn khi Tr ng
Q ốc đang tăng sức ép trên Biển Đông, bà Chi Lan cho rằng đây là sự 't츰nh cờ'.
"Chứ không ai ng dốt, vô trách nhiệm tới mức khi Tr ng Q ốc đang lấn vào Biển
Đông rất mạnh mà lại đi mở kh kinh tế Vân Đồn để cho Tr ng Q ốc vào lãnh thổ
của m츰nh. Nế cố t츰nh như vậy th츰 vừa ng dốt, vừa thiế trách nhiệm, có thể nói là
hành động ph‵n ốc."

Sức ép từ Trung Quốc?

Bà Chi Lan nói bà không dám võ đoán Việt Nam chị sức ép từ Tr ng Q ốc hay
không để thành lập một kh kinh tế như vậy. Nhưng bà cho rằng có kh‵ năng lớn là
Tr ng Q ốc rất mong có được một đặc kh kinh tế như Vân Đồn ở Việt Nam.
"V tiê chí địa lý, Vân Đồn nằm đúng tâm điểm Vành đai Con đường mà TQ vẫn
mong m ốn. Việt Nam có tham gia vào ngân hàng hạ tầng châ Á mà Tr ng Q ốc
khởi xướng nhưng lại chưa thực sự tham gia dự án cụ thể nào của Vài đai Con đường,
nên Tr ng Q ốc rất m ốn lôi Việt Nam vào, nhất là khi Việt Nam đang vực dậy từ
dịch Covid-19."
"Nhưng kể c‵ nế họ tạo sức ép th츰 đó cũng là một ch yện, Việt Nam để sức ép đó đẩy
tới việc ra yết định thành lập kh kinh tế như vậy là ch yện khác. Đi tôi mong là
lãnh đạo đủ sáng s ốt để thấy những đi bất cập không thể chấp nhận được nế kh
kinh tế thí điểm Vân Đồn được h츰nh thành trên những ý tưởng cũ của ự L ật Đặc
kh , gây đe dọa cho an ninh ốc phòng của Việt Nam."
T Ng yễn Trí Hiế cũng cho hay ông không đánh giá được có ph‵i do sức ép từ
Tr ng Q ốc hay không, nhưng khi chính phủ đã ra yết định rồi th츰 người dân không
làm g츰 khác được. Đi d y nhất hiện nay có thể làm, là đ x ất chính phủ đưa ra các
hướng dẫn cụ thể v cách thức vận hành kh kinh tế Vân Đồn để người dân biết và
Q ốc hội giám sát.

Nếu đặc khu hoạt động trên nguyên tắc công bằng thì tôi ủng hộ.
Nhưng cần minh bạch về cơ chế hoạt động cho công chúng biết và
Quốc hội giám sát.TS Nguyễn Trí Hiếu

"Tôi không rõ chính phủ có bàn với Q ốc hội hay có ủy ban nào của Q ốc hội đã
d yệt a đ án này hay chưa. Tôi không thấy báo chí trước đó nói g츰. Nhưng cũng
khó để kết l ận đây là yết định đơn phương của chính phủ. Nế không hỏi ý kiến
Q ốc hội và các thành phần khác th츰 có nghĩa chính phủ đặt người dân vào trong sự
đã rồi. Nhưng tôi không chắc v việc này."
"Tôi có đ x ất rằng nế chính phủ chưa có kế hoạch g츰 th츰 đây là thời điểm tốt để
đưa ra kế hoạch. Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể gắn li n với dự án được ban
hành, để mọi người chưa biết th츰 được biết v kh này. Không chỉ cho dân biết mà

cần trao đổi trên diễn đàn Q ốc hội. Chúng ta không thể làm g츰 khác hơn v츰 không
thể yê cầ thủ tướng rút yết định được."

'Phải siết lại quyền hạn BQL khu Vân Đồn'
Kh kinh tế Vân Đồn là kh d y nhất nằm trong kh vực hợp tác "Hai hành lang một vành đai" Việt - Tr ng, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầ nối  N Tr ng Q ốc, hành lang kinh tế Nam Ninh - ingapore, trong Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ Hà Nội - H‵i Phòng - Q ‵ng Ninh (theo báo Nhân ân).
C‵ bà Phạm Chi Lan và ông Ng yễn Chí Hiế đ nói 'không hay biết g츰' v nội d ng
cụ thể và các y định được đưa ra trong kh kinh tế thí điểm Vân Đồn.
Nhưng bà Chi Lan nói 'cần siết lại' y n hạn BQL và cắt bỏ các đ x ất từng đưa ra
trong ự l ật Đặc kh . Còn T Ng yễn Chí Hiế th츰 nói không cần có l ật riêng cho
Tr ng Q ốc nhưng cần hoạt động trên cơ sở t ân thủ l ật pháp.
Bà Chi Lan nói với BBC:
"Tôi cho rằng chính phủ ph‵i rút lại các đ án mà trước đây Vân Đồn đã đưa ra, đính
kèm theo như phụ lục của ự L ật Đặc kh Kinh tế - vốn dự định là nế dự l ật được
thông a th츰 các phụ lục này cũng được thông a l ôn. Bởi nế làm theo các đ án
đó th츰 rất dở."
"Những chi tiết như cho th ê đất 99 năm. Những người ở các nước có ch ng biên giới
với Q ‵ng Ninh được tự do ra vào; được m a nhà cửa, được y n sở hữ nhà và
thừa kế cho con chá họ. Nghĩa là mở cửa cho người Tr ng Q ốc và con chá họ, tự
do m a đất, tự do sinh sống ở đó hết đời cha mẹ đến đời con chá chắt. Và như vậy là
y n vĩnh viễn th ộc v họ. Như vậy là cho người Tr ng Q ốc y n cao hơn y n
của người Việt Nam ở nước ngoài - được m a nhà ở Việt Nam nhưng chỉ được sử
dụng chứ không được sở hữ , bán lại hay ch yển nhượng theo l ật hiện hành. Tất c‵
những cái đó là không thể được."
"Hay đ x ất cho nước ngoài đầ tư nhà máy điện hạt nhân, đầ tư s‵n x ất ân
trang ân dụng. Những đi này vô lý á mức. Đây là những đi công l ận đã
ph‵n ứng rất mạnh mẽ. Trong đó tôi cũng từng ph‵n ứng rất nhi ."
"Ngoài ra, ph‵i siết lại, và làm thật rõ y n hạn BQL đến đâ , chứ không được làm
mọi thứ. BQL này ph‵i chị giám sát của những đâ cũng ph‵i y định rõ ra, chứ
không ph‵i chỉ đối với tỉnh. Tỉnh có thể chỉ coi đây là một kh nhỏ trong địa bàn của
m츰nh, nhưng kh nhỏ đó có thể trở thành một cứ điểm để Tr ng Q ốc vào và gây
ng y cơ đối với an ninh ốc phòng của c‵ ốc gia Việt Nam."
"Lúc đó nó không còn là vấn đ của một h yện, một tỉnh nữa mà đó là vấn đ của
ốc gia. o đó những người có trách nhiệm của ốc gia ph‵i có trách nhiệm giám
sát và ph‵i siết kỷ cương, y n hạn của kh này."
"Còn nế chính phủ không rút lại các đ án trên, chúng tôi sẽ lên tiếng. Xã hội Việt
Nam rất nhạy c‵m với các vấn đ liên an đến Tr ng Q ốc."

Bà Chi Lan cũng nê
an ngại rằng sa đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầ thay đổi,
mọi thứ không còn như trước đại dịch. Chẳng hạn, mở sòng bạc ra, có 'hốt bạc' được
như người ta từng mơ hay không khi dịch bệnh r츰nh rập?
"Nên ph‵i tính toán lại. Thậm chí nế t츰nh h츰nh ở Biển Đông căng nữa th츰 chính phủ
hoàn toàn có thể cho tạm ngừng l ôn dự án này, như đã áp dụng khi dịch Covid-19
x‵y ra, là cho đóng cửa biên giới với Tr ng Q ốc," bà Chi Lan nói.
Còn theo T Ng yễn Trí Hiế , do đây là kh vực nhạy c‵m, "đ‵ng và chính phủ ph‵i
lên kế hoạch b‵o đ‵m an ninh ốc phòng ở những kh như vậy không bị phương hại;
l ật lệ Việt Nam được áp dụng đồng đ ; mở cửa cho nhi nhà đầ tư và có sự
khống chế v tỷ lệ ngay từ đầ . Ví dụ 80% đầ tư từ Tr ng Q ốc là không hợp lý."
"Cần có nhi biện pháp chế tài cho các nước tham gia vào đặc kh kinh tế này.
Nhưng tôi cho rằng không nên có biện pháp chế tài cho riêng Tr ng Q ốc v츰 có thể
tạo ra cách đối xử không công bằng tại kh này."

Nỗ lực thoát Trung
Theo bà Chi Lan, dịch Covid-19 cho thấy n n kinh tế Việt Nam có rất nhi vấn đ .
Cấ trúc kinh tế Việt Nam á lệ th ộc Tr ng Q ốc, nên ph‵i xem xét mọi cách để
gi‵m bớt sự lệ th ộc này, chứ không ph‵i lại mở cửa thông a kh kinh tế Vân Đồn
để tăng sự lệ th ộc.
"Mà sự lệ th ộc đó còn ng y hại hơn v츰 nó diễn ra ngay trên chính đất nước m츰nh.
Một khi người ta vào á xá rồi th츰 không ‵n lý được nữa. Riêng việc người Tr ng
Q ốc lén lún ở Nha Trang m a nhà m a đất còn không ‵n lý nổi nữa là cho vào
công khai với thời gian dài như vậy th츰 sẽ x‵y ra cái g츰."
Theo bà Chi Lan, hiện các nước trên thế giới đ đang cố gắng thoát khỏi lệ th ộc
vào Tr ng Q ốc bằng cách nỗ lực đón các l ồng đầ tư mới và dịch ch yển dần sang
đầ tư ở các ốc gia khác th츰 không có lý g츰 Việt Nam lại phát triển lệch hướng
ch ng đó.
"Việt Nam đáng lẽ cũng ph‵i ch ẩn bị đón những dòng đầ tư đó, th츰 lại mở ra kh
kinh tế Vân Đồn với những mục tiê hết sức tùm l m."
"Hiện nay có nhi ý kiến đ x ất với chính phủ đẻ sớm đưa ra một l ật v an ninh
ốc phòng v kinh tế. Ngay Nghị yết 52 mà Bộ Chính trị v đầ tư nước ngoài
cũng nê rõ không chấp nhận những dự án gây tác hại đến an ninh ốc phòng. Nghị
yết này ph‵i được đưa vào thành y định pháp lý và thực hiện."
"Nhất là lúc này, nhi nước, kể c‵ Mỹ, đã từ chối một số dự án đầ tư nước ngoài từ
Tr ng Q ốc. Việt Nam cũng có y n đó. X hướng hiện nay tạo ra những cơ hội mới
cho Việt Nam để có thể phát triển, gi‵m bớt lệ th ộc vào Tr ng Q ốc và tăng cường
an hệ kinh tế với các ốc gia khác trên cơ sở tương đồng v lợi ích, như với Mỹ,
Nhật B‵n, U, v.v.."

"Trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, các nước hiện đang m ốn gi‵m bớt ng ồn c ng
từ Tr ng Q ốc và ch yển sang các nước khác, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này.
Tất nhiên Việt Nam không đủ kh‵ năng để chấp nhận tất c‵, nhưng có một số lĩnh vực
Việt Nam làm được, cái chính là cần c‵i cách mạnh mẽ, nâng cao năng lực để đáp
ứng, và chứng tỏ m츰nh có kh‵ năng tốt."
ù đồng t츰nh rằng Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để đón nhận các l ồng đầ tư
mới từ các ốc gia khác ngoài Tr ng Q ốc, nhưng T Ng yễn Trí Hiế cho rằng cần
ph‵i xem 'thoát Tr ng' là g츰, có cần thiết không và có thể thực hiện được không.
Ông Hiế phân tích:
"Hàng ngh츰n năm a hai nước Việt-Tr ng đã có số phận gắn chặt với nha . Trong
lịch sử hiện đại, 50 năm a cho thấy những thách thức ghê gớm hơn c‵. ù Việt
Nam-Tr ng có x ng đột, căng thẳng v chính trị, x ng đột trên Biển Đông, nhưng họ
vẫn l ôn là hai đồng minh v mọi phương diện, từ chính trị, ân sự, cho đến thương
mại, kinh tế, x ất nhập khẩ và đầ tư - rõ ràng, Tr ng Q ốc l ôn thị trường nhập
khẩ lớn nhất của Việt Nam. Đây là mối an hệ vô cùng phức tạp, vừa là bạn, vừa là
đối thủ. Hai bên có mâ th ẫn, nhưng vẫn ph‵i làm việc với nha , hợp tác v kinh tế."
"Việc lệ th ộc Tr ng Q ốc th츰 Việt Nam từ lâ vẫn l ôn như vậy. Nhi ch yên gia
bàn thoát Tr ng nhân dịch bệnh này, nhưng thoát cách nào? Tỷ trọng hàng hóa nhập
khẩ từ Tr ng Q ốc vào Việt Nam rất lớn. Nghe 'thoát Tr ng' th츰 sướng tai đấy
nhưng có làm được không, có cần thiết hay không? Ngoài ra cũng có thể hiể 'thoát
Tr ng' dưới nhi khía cạnh, thương mại, kinh tế, chính trị, văn hóa. Vậy thoát khỏi
toàn bộ ‵nh hưởng của Tr ng Q ốc là đi không tưởng. ố phận hai ốc đã gia
gắn bó với nha hàng ngàn năm a."

Cái giá phải trả 'có đáng không?'
Hồi tưởng lại ự l ật Đặc kh Kinh tế, bà Chi Lan nói những người vận động cho
l ật đó đ nói đó là v츰 lợi ích của tỉnh Q ‵ng Ninh và đó sẽ là một điển h츰nh chứng
minh cho nước Việt Nam thấy là nên và cần có những đặc kh như thế. Nhưng cái mà
bà Chi Lan lo lắng là cái giá ph‵i tr‵ để đạt được khát vọng đó.
"Lúc đó có nhi người ủng hộ, khát vọng ghê lắm. Họ có ý chê những người không
tán thành, là nhát á, là không đủ táo bạo. L ôn l ôn có những ý kiến khác nha
như vậy."
"Tôi không phê phán những người có ý kiến khác m츰nh. Có thể họ chân thành m ốn v츰
lợi ích ch ng thật chứ không v츰 lợi ích nhóm. Tôi chỉ nghĩ sự táo bạo đó ph‵i đặt
trong bối c‵nh đất nước có nhi ch yển biến phức tạp, có nhi yế tố bất ngờ, như
dịch Covid-19, và rồi khi mọi người đang lo dịch, th츰 Tr ng Q ốc kh ấy đ‵o trên
Biển Đông. Những cái này đ ngoài dự kiến của mọi người."
"Lẽ ra những người đ x ất kh kinh tế Vân Đồn vào thời điểm này ph‵i nghĩ đến mọi
yế tố đó, chứ không được y n không nghĩ đến. Ví nó là vấn đ
an trọng với ốc
gia, là chủ y n, là an toàn lãnh thổ, là an ninh ốc phòng."

"Có việc làm, có tăng trưởng,có thêm ngành nọ ngành kia, th츰 có thể có. Nhưng vấn
đ là nó được tr‵ bằng giá nào? Có đáng hay không? Khi nh츰n vào phần trăm tăng
trưởng của Việt Nam, tôi vẫn l ôn l ôn lo lắng là cái giá ph‵i á đắt, hưởng lợi thực
sự lại không ph‵i người Việt Nam. Ví dụ Việt Nam được coi là thành công trong th
hút F , nhưng cái giá là kinh tế Việt Nam rơi vào lệ th ộc nhi hơn, người được
hưởng lợi nhi nhất là doanh nghiệp nước ngoài chứ không ph‵i doanh nghiệp trong
nước. Tính lợi mà lờ đi thiệt hại hoặc giá ph‵i tr‵ cho nó th츰 không thấy được toàn
diện, không sòng phẳng."
Trong khi đó, T Kinh tế Ng yễn Trí Hiế lại đưa ra ý kiến có phần trái chi với bà
Chi Lan. Ông nói ông ủng hộ đặc kh kinh tế nế hoạt động dựa trên ng yên tắc công
bằng.
Theo T Hiế , trước đây chưa có kh‵o sát chính thức bao nhiê phần trăm dân chúng
đồng ý hay ủng hộ ự l ật Đặc kh Kinh tế, dù chắc chắn có những tiếng chỉ trích
liên an tới kinh tế và anh ninh ốc phòng.
T Ng yễn Trí Hiế phân tích:
"V dự án này, Việt Nam đang m ốn mở cửa n n kinh tế của m츰nh cho nước ngoài, kể
c‵ với Tr ng Q ốc. Nế có một đặc kh để hấp th vốn của họ th츰 đây là thời điểm
th ận tiện v츰 n n kinh tế thế giới và châ Á đang bị tác động v츰 dại dịch. Và nhi nhà
đầ tư đang m ốn rời Tr ng Q ốc để đến các nước khác ở châ Á. o đó, nế kh
kinh tế Vân Đồn đón c‵ các nhà đầ tư khác chứ không chỉ Tr ng Q ốc th츰 tôi ủng
hộ.
" ĩ nhiên kh vực Vân Đồn gần biên giới với Tr ng Q ốc, nế kh kinh tế này lại
được thành lập để giành riêng cho Tr ng Q ốc nữa th츰 lo ngại Việt Nam trở thành
bàn đạp của Tr ng Q ốc là có cơ sở. Nhưng cho tới thời điểm này không rõ kh kinh
tế Vân Đồn có giành riêng cho Tr ng Q ốc hay không."
" o đó, chúng ta cần ph‵i có thêm thông tin từ chính phủ v đặc kh này. Trước hết
xem liệ đó có ph‵i là kh kinh tế đặc biệt dành cho Tr ng Q ốc hay cho một ốc
gia nào đó không. Nế vậy th츰 tiếp đó cần xem chế tài ra sao, các y định pháp l ật
hiện hành liên an có được triệt để áp dụng hay không, hay có các đi chỉnh để
th ận lợi cho nhà đầ tư của ốc gia đó. Đặc biệt, cần t ân thủ pháp l ật Việt Nam
v lĩnh vực sử dụng ti n tệ."
"Không chấp nhận đặc kh này sử dụng ti n của ốc gia khác bên cạnh ti n đồng
của Việt Nam, kể c‵ đồng đô la Mỹ. ù biết rằng nhi ch yên gia và người lao động
nước ngoài sinh sống ở kh vực này. Đó là ng yên tắc mà hiện Việt Nam đang áp
dụng: người dân có thể giữ ngoại tệ ở các ngân hàng nhưng không được niêm yết
hàng hóa hay giao dịch bằng đồng ngoại tệ. Đi này cũng ph‵i áp dụng với đặc kh
kinh tế để đ‵m b‵o v chủ y n ti n tệ."
"Ngoài ra, các nhà đầ tư vào kh kinh tế này ph‵i t ân thủ l ật pháp ốc gia như
hợp đồng, hành chính, nhập c‵nh, công đoàn, v.v… Nế hoạt động dựa trên ng yên
tắc công bằng và t ân thủ pháp l ật th츰 tôi ủng hộ. Kể c‵ có nhà đầ tư Tr ng Q ốc
th츰 tôi vẫn hoan nghênh. ĩ nhiên sẽ có những đi kho‵n giành riêng cho đặc kh
kinh tế như v th ế x ất nhập khẩ v.v…"

"Thời gian sắp tới, nế Việt Nam tiếp tục kiểm soát đại dịch tốt như hiện nay, th츰 cho
đến c ối ý hai, ý ba, Việt Nam có thể bắt đầ
y tr츰nh phục hồi rất sớm, và kê
gọi đầ tư nước ngoài là rất an trọng. Không những Vân Đồn mà các kh chế x ất
khác nên mở ra để đón đầ tư nước ngoài. Đây là cơ hội tốt cho Việt Nam."
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Đọc thêm tin tức về VN:
Đặc kh kinh tế: 'Chỉ chỉnh thời gian th ê đất, chưa đủ'
Tập đoàn dầ khí ConocoPhillips kiện VN - ng y cơ hay cơ hội?
VN: Ng y cơ từ thâm hụt ngân sách 9 tỷ đô la

