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Thư Kháng Nghị
Kính gởi:

Quốc Hội và Chính Phủ
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nhân cuộc họp báo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại
Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do
NSW, hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 6 năm 2018. Chúng tôi ưu tư chủ quyền đất
nước Việt Nam sắp rơi vào tay ngoại bang.
Ba đặc khu kinh tế nằm ở 3 địa điểm Vân Đồn (Quảng Ninh Bắc VN), Vân Phong
(Nha Trang), đảo Phú Quốc (Kiên Giang Nam VN) là 3 vùng đất quan trọng trong
việc bảo vệ an ninh quốc gia. Thế nhưng các điều khoản của Dự Luật Đặc Khu mà
người dân Việt quốc nội, hải ngoại rất quan tâm như:
A- Các điều khoản bán đất, khoản 1 điều 32 qui định: Chủ Tịch Ủy Ban Nhân
Dân Đặc Khu (UBND) có quyền cho thuê đất tới 70 năm; và Thủ Tướng chính phủ có
quyền cho thuê đất tới 99 năm.
- Khoản 1 và 2 điều 37 qui định: “Chủ Tịch UBND là người có thẩm quyền trong
lựa chọn nhà thầu”; khoản 5 và 6 điều 32 qui định: Chủ tịch UBND đặc khu và Hội
Đồng Nhân Dân đặc khu quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh
tế, xã hội.
- Khoản 4 điều 46 qui định: Chủ tịch UBND đặc khu qui định việc sử dụng lao
động là người nước ngoài của nhà thầu nước ngoài tại đặc khu.
B - Các điều khoản bán chủ quyền tư pháp, khoản 1 điều 6, nếu một bên kết ước
là cá nhân hay tổ chức nước ngoài có trụ sở chính hay nơi cư trú tại đặc khu thì hai
bên có quyền thỏa thuận trong hợp đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập
quán quốc tế. Khoản 3 điều 7 qui định: Tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến
hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư
nước ngoài còn có thể được giải quyết tại tòa án nước ngoài.

C - Điều khoản bán chủ quyền về tài chánh, Khoản 2 điều 50 Dự luật qui định:
trong phạm vi đặc khu, các hợp đồng kể cả giữa người Việt Nam với nhau cũng có thể
qui định: Trong phạm vi đặc khu các hợp đồng, kể cả giữa người Việt Nam với nhau
cũng có thể qui định giải quyết bằng ngoại tệ”.
D - Điều khoản bác bỏ chủ quyền ngôn ngữ quốc gia, khoản 1d của điều 29 qui
định: khu thương mại tự do tại đặc khu thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ
sau đây: dịch vụ tài chánh, ngân hàng, bảo hiểm, logistics (khi sử dụng logistics là
tiếng Anh).
Với những điều khoản nêu trên, chúng tôi mạnh mẽ kháng nghị Quốc Hội và
Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:
Thứ nhất, không chấp nhận 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc
của Việt Nam cho ngoại quốc sử dụng dài hạn.
Thứ nhì, không chấp nhận các điều khoản bán đất, bán chủ quyền tư pháp, chủ
quyền về tài chánh, bác bỏ chủ quyền ngôn ngữ quốc gia.
Thứ ba, không chấp nhận hiệu quả kinh tế dự tưởng, vì chỉ là kế sách của chính
phủ, thực chất là giúp Trung Cộng chiếm dần đất đai, đồng hóa và thôn tính Việt Nam
như Tây Tạng.
Thứ tư, không chấp nhận dự luật An Ninh mạng vì là phản dân chủ, đưa người
dân trở lại thời bán khai của lịch sử loài người.
Làm tại Sydney, Úc Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2018
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây
Lan
Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ
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