
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 07– 2018 

    

   Anh chị em thân mến, 

 

Nhiều anh chị em trong tiểu bang Hessen 

dã lên đường đi nghỉ hè, hoặc là tránh cái 

nóng hoặc là hưởng cái nóng. Anh chị 

em trong tiểu bang Baden-Würtemberg cũng được như thế trong tháng tới.  Chúng ta 

cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta niềm hạnh phúc được sống an bình, tự do tổ chức 

cuộc sống theo ý muốn và hưởng được cuộc đời nơi đất nước này. Tuy thế chúng ta 

không thể không quan tâm đến quê hương, nơi dân tộc chúng ta – trong đó có họ 

hàng thân thuộc chúng ta đang sống trong một cái nóng khủng khiếp. Đó không phải 

chỉ là cái nóng của khí hậu mà còn là cái nóng của bầu khí tù đầy chính trị, trong đó 

dân chúng không còn được quyền bảo vệ sự tự do của mình và quyền bảo vệ sự vẹn 

toàn của đất nước.  

 

Trong thư mục vụ tháng này tôi có trích văn thư của tòa thánh ban đặc ân Toàn xá 

cho người công giáo Việt Nam khi tham dự các buổi kỷ niệm 30 năm phong thánh 

các thánh tử đạo Việt Nam từ 19 tháng Sáu đến 24 tháng 11. Điều đó nói lên sự thán 

phục của Giáo Hội toàn cầu đối với sự can đảm của người công giáo Việt Nam trước 

việc giữ chân lý và văn hóa của mình. Giáo Hội cũng khuyến khích người công giáo 

Việt Nam ngày nay sống theo sự can đảm của tiền nhân mình.  

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã gởi văn thư đến chính phủ Việt Nam để nói 

lên lập trường của mình là không để đất nước rơi vào tay ngoại bang. Bức thư đó của 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam định hướng cho suy tư và hành động của người công 

giáo Việt Nam chúng ta. Vì thế tôi xin anh chị em trung thành với thói quen từ 2 

năm nay của chúng ta. Đó là mỗi thứ Năm lúc 20g00 các gia đình công giáo chúng 

ta họp nhau cầu nguyện cho đất nước chúng ta theo bản kinh đã gởi cho anh chị em. 

Chúng ta tin rằng, nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện và bền chí cải thiện đời sống, 

chúng ta sẽ không phải thất vọng. 

 

Tôi cầu chúc anh chị em một kỳ nghỉ hè an bình, thu tích nhiều sức khỏe và niềm 

vui, xây dựng thêm nhiều tình bạn để sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa tiếp tục trong 

năm học mới. 

Thân ái 

Lm Dominik Trần Mạnh Nam 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BẢY 

 

Cầu cho các linh mục và sứ vụ mục vụ của họ. Cầu xin cho các linh mục mỏi 

mệt và cảm thấy cô đơn trong công việc mục vụ, tìm thấy niềm an ủi trong sự 

thân tình với Chúa và sự trợ giúp trong tình bạn của anh em linh mục khác. 
 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 

 

01 + CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.  

Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15. Marcô 5,21-43. 

02  Thứ Hai. Đức Bà thăm viếng bà thánh Isave  

Sôphônia 3,14-18;  Luca 1,39-56. 

03  Thứ Ba. Thánh Tôma Tông Đồ.  

Êphêsô 2,19-22; Gioan 20,24-29. 

06  Thứ Sáu. Thánh nữ Maria Goretti  

Amos 8,4-6.9-12; Mátthêu 9, 9-13. 

08 + CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 

Ezechiel 1,28b- 2,5; 2 Côrintô 12,7-10; Marcô 6,1b-6. 

09  Thứ Hai. Thánh Augustino Zhao Rong, linh mục và các bạn 

Tử đạo tại Trung Quốc. 

Ôsê 12,16.17b-18.21-22; Mátthêu 9,18-26. 

11  Thứ Tư. Thánh Biển Đức, bổn mạng Âu Châu.  

Châm Ngôn 2,1-9; Mátthêu 19,27-29. 

13  Thứ Sáu. Thánh Heinrich và Kunigunde 

Kol 3, 12 – 17; Luca 19, 12 – 26.     

15 + CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. 

Amos 7, 12 – 15; Ephêsô 1, 3 – 14; Marcô 6, 7 – 13. 

16  Thứ Hai. Kính Đức Mẹ núi Carmêlô 

 Isaia 1,10-17; Mátthêu 10,34 – 11,1. 

22 + CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN 

Giêrêmia 23,1-6; Êphêsô 2,13-18, Marcô 6,30-34. 

23  Thứ Hai. Thánh nữ Birgitta Thụy Điển. Bổn mạng Âu Châu 

Galata 2,19-20; Gioan 15,1-8. 

25  Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.  

  2 Côrintô 4,7-15, Mátthêu 20,20-28. 

26  Thứ Năm. Thánh Gioakim và Anna. Thân Sinh Đức Maria 

 Giêrêmia 2,1-3.7-8.12-13; Mátthêu 13,10-17 

29 + CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN 

2 Vua 4,42-44; Êphêsô 4,1-6;  Gioan 6,1-15. 

31  Thứ Ba. Thánh Ignatio Loyola.  

Giêrêmia 14,17b-22; Mátthêu 13,36-43. 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 Xin  lưu ý :có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

Pforzheim 10g00 ngày 01.07.2018 tại Marktplatz của Tp Pforzheim 

Fest der Missionen của Giáo Hạt Pforzheim 

Mannheim 14g30 ngày 15.07.2018 nhà thờ St. Pius, 

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Linh mục dòng Châu Sơn Nothgottes dâng lễ 

Freiburg 11g45 ngày 15.07.2018 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Cha tuyên úy dâng lễ 

 

Haltingen 16:00 giờ ngày 21.07.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Karlsruhe 11g00 ngày 22.07.2018  

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustr. 16, 76149 Karlsruhe 

Wiesbaden  11g45 ngày 19.08.2018 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Frankfurt 14g30 ngày 26.08.2018 nhà thờ St. Anna,  

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Haiger 16g00 ngày 01.09.2018  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Mannheim 14g30 ngày 02.09.2018 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Frankfurt 15g30 ngày thứ Bảy 08.09.2018 

Kirche Mutter vom Guten Rat 

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad 

Karlsruhe 14g30 ngày 09.09.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Cha khách dâng lễ 

Limburg 10g15 ngày 09.09.2016 Dom Zu Limburg 

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn 

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg 

 

Sigmaringen 12g00  ngày 16.09.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Pforzheim 14g30 ngày 23.09.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haltingen 16:00 giờ ngày 29.09.2018 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Freiburg 11g45 ngày 30.09.2018 nhà thờ St. Andreas, Sulzburgerstr. 

19; 79114 Freiburg 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2018  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Wiesbaden 11g45 ngày 07.10.2018 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Frankfurt 14g30 ngày 14.10.2018 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30  ngày 21.10.2018 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42, 76149 Karlsruhe-Neureut 

Haiger  16g00 ngày 27.10.2018 2017  nhà thờ Maria 

Himmelfahrt Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Pforzheim 14g45 ngày 04.11.2018 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Mannheim 14g30 ngày 11.11.2018 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

 Freiburg 12g15 ngày 18.11.2018 nhà thờ St. Andreas, 

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Sigmaringen 12g00  ngày 25.11.2018  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

 

Thông Báo I 

 

Đính chính địa điểm thánh lễ của cộng đoàn Karlsruhe ngày 22.07.2018 

Ngày 22.07.2018 cộng đoàn Karlsruhe sẽ có thánh lễ tại nhà thờ thánh Heinrich và 

Kunigunde lúc 11g00. Sau đó cộng đoàn có buổi nướng thịt thân mật, là cơ hội để 

anh chị em trong cộng đoàn gặp gỡ thăm hỏi và tiếp xúc với nhau. Kính mời anh chị 

em trong cộng đoàn Karlsruhe cũng như vùng phụ cận đến chung vui.  

 

Hành hương nhà thờ chính tòa Limburg 

Đặc điểm của người Công Giáo là có lòng yêu mến các người Chúa chọn để săn sóc 

hướng dẫn phần thiêng liêng. Đặc biệt chúng ta yêu mến Đức Thánh Cha và các 

Giám Mục giáo phận. Trong thánh lễ hằng ngày chúng ta luôn có phần cầu nguyện 

cho các ngài. Lòng yêu mến này còn được tỏ lộ qua việc chúng ta quý mến các nhà 

thờ chính tòa. Hàng năm vẫn có cuộc hành hương vào tháng Năm đến nhà thờ chính 

tòa Speyer. Năm nay cha tuyên úy tổ chức hành hương đến nhà thờ chính tòa 

Limburg vào ngày 09.09.2018. Kính mời anh chị em tham dự, nhất là những cộng 

đoàn thuộc giáo phận Limburg. Đây là dịp các cộng đoàn trong vùng chúng ta gặp 

nhau và cùng nhau hướng về Hội Thánh. Sau thánh lễ lúc 10g15 chúng ta dùng cơm 

trưa với nhau trong hội trường của Kolping Haus. Mỗi người tự mang thức ăn theo. 

Xin anh chị em cũng ôn lại thuộc lòng bài hát „Tán Tụng Hồng Ân“ để chúng ta 

cùng hát trong thánh lễ chung với cộng đoàn Chính Tòa Đức. 



Các Ban Đại Diện các cộng đoàn. 

Xin các ban đại diện các cộng đoàn cố gắng họp nhau trong kỳ hè này để bàn thảo về 

việc phát triển cộng đoàn trong năm tới. Nhất là chuẩn bị cho việc cộng đoàn mừng 

Mùa Vọng/Giáng Sinh và mừng ngày lễ quan thầy riêng của cộng đoàn mình.Nên có 

cố gắng tối thiểu nào đó cho giới trẻ trong cộng đoàn. Ban đại Diện cũng cần thảo 

luận cho việc đóng góp vào sinh hoạt vùng như các dịp văn nghệ Tết, Giúp Lễ và 

Dâng Hoa trong Đại Hội Công Giáo, đóng góp cho việc trang hoàng và vệ sinh của 

Đại Hội Công Giáo…. 

 

Thông Báo II  

 
Lịch trình dâng lễ của cha Tuyên úy trong tháng Bảy 

Xin anh chị em trong 2 cộng đoàn Freiburg và Haltingen lưu ý là thánh lễ tháng Bảy 

của 2 cộng đoàn được thêm vào trong thư mục vụ tháng này, không có ghi trong các 

thư mục vụ tháng trước. Tuy nhiên cha cũng tin rằng anh chị em mặc dầu vậy cũng 

sẽ chuẩn bị thánh lễ cách đầy đủ và trang trọng. Mong rằng anh chị em sẽ tham dự 

đông đủ để chúng ta chào nhau trước khi đi nghỉ hè.  

 

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức 
Anh chị em nào đã ghi tên tham dự hành hương mà chưa nhận được tờ thông 

báo chương trình, xin vui lòng báo ngay cho cha biết để bổ túc danh sách cho đủ. 

 

Tòa Ân Giải Tối Cao: văn thư số 224/18/I 

Sắc Lệnh 
TOÀ ÂN GIẢI TỐI CAO –do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Cha và Thầy 

của chúng ta trong Ðức Kitô là Ðức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo hoàng theo sự 

quan phòng của Thiên Chúa–, sẵn lòng ban cho Ðức cha đáng kính GIUSE 

NGUYỄN CHÍ LINH, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Giám quản Tông toà 

Thanh Hoá, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong những ngày từ 19 tháng 

Sáu đến ngày 24 tháng Mười Một năm 2018, những ngày khai mạc và bế mạc cách 

long trọng các cử hành kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh cho 117 vị Tử đạo tại 

Việt Nam, sau khi đã cử hành Thánh lễ, được quyền ban PHÉP LÀNH TOÀ 

THÁNH kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và 

cầu nguyện theo ý Ðức giáo hoàng), cho tất cả các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ 

nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự 

chính các thánh lễ này. 

Các Kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Toà Thánh, nhưng vì hoàn cảnh 

hữu lý, không thể tham dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được Ơn Toàn 

Xá, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền 

thanh, chính các nghi lễ ấy lúc đang được cử hành. 

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

 

Hy lễ 

Có qua có lại mới toại lòng nhau: đón nhận và cho đi là cơ cấu nền tảng của đời 

sống con người. Trao đi và tặng lại là những liên lạc có mục đích chăm sóc gìn giữ 

và bảo vệ sự liên tục cuộc sống. Mối quan hệ giữa con người và thần thánh cũng 

“sống” bằng những đổi trao qua lại: con người lập bàn thờ, tìm đến đền đài, chùa 

chiền hay nhà thờ để dâng cúng lễ vật; và Thiên Chúa hay thần thánh “đáp lễ” bằng 

những phúc lộc.  

Con người tế lễ để biểu lộ sự tôn sùng kính bái, ước mong bảo tồn trật tự hiện tại 

cũng như để bảo đảm mạng sống của mình. Dâng đi những gì mình cần để sống còn 

biểu hiện sự sẵn sàng tận hiến hoàn toàn cho Đấng tạo ban sự sống. Đó cũng là cách 

bày tỏ sự lệ thuộc, phục tùng, tri ân, trung thành và cầu xin tha thứ giúp đỡ. Để lại 

một phần những gì săn bắn hay hoa trái thu hoạch được là một hình thức dâng cúng - 

như là một dấu chỉ công nhận quyền tối cao của Tạo Hóa. Hình thức khác là giết một 

con vật. Trong hầu hết các thần thoại, tình trạng nguyên thủy được dẫn đến từ những 

xé nát có đổ máu. Từ đó, mỗi khi trật tự thế giới bị xáo trộn, thì con người lại dâng 

tế, với ước mong tái tạo được tình trạng nguyên lành của lúc ban đầu. Khi dâng 

cúng, con người đặt của lễ lên bàn thờ và Thiên Chúa đón nhận. Một quan hệ được 

tạo thành: Thiên Chúa và người như “ngồi cùng bàn”. Việc cúng tế vì thế thường 

luôn đi đôi với một bữa ăn bữa tiệc.  

Người Do-thái tế lễ để thiết lập hoặc để khôi phục mối quan hệ đã bị sứt mẻ, gây nên 

bởi sự bất trung với Giao ước của Thiên Chúa. Đồng thời hành vi phụng vụ này 

cũng nói lên niềm tin vào lòng nhân ái của Thiên Chúa, Đấng luôn đoái thương 

nhậm lời. Do đó, tế lễ đóng một vai trò then chốt trong đời sống dân Ít-ra-en. Qua 

việc cúng tế, họ cảm nhận được một cách cụ thể mối tương quan với Gia-vê: trong 

hiến tế cho Đức Chúa họ bước vào một cuộc trao đổi sự sống đều đặn với Người. 

Các dịp tế lễ là những điểm gặp gỡ Thiên Chúa.  

Niềm tin Kitô Giáo chỉ biết có một hy lễ có đổ máu duy nhất: cái chết trên thập giá 

của Đức Giê-su. Vâng phục hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa, Đức Giê-su đã tự hiến 

mình chịu chết một lần duy nhất, và đã trở nên lễ vật vẹn toàn xóa bỏ tội muôn 

người, đem lại ơn cứu độ cho mọi thế hệ. Tuy rằng sách Tân Ước dùng đến các hình 

ảnh của quan niệm tế lễ Cựu Ước để diễn giải, nhưng hy lễ của Đức Giê-su vượt trội 

trên hết mọi tế lễ khác xưa nay: bởi vì chính Thiên Chúa hành động trong sự hiến tế 

của Đức Giê-su, để giao hòa và nối lại “mối tình trời với đất.” Cũng vì vậy, hy lễ của 

Đức Giê-su hoàn thành và kết thúc mọi tế lễ được dâng tiến xưa nay. Qua đó, Người 

thành lập nên một Giao Ước Mới vĩnh cữu giữa Thiên Chúa và con người trên một 

nền tảng mới: không trên căn bản luật lệ như xưa mà nội tại trong tâm hồn (Dt 7-9).  

Sự tự hiến của Đức Giê-su được gọi là “giá chuộc” (Mc 10,45); là phục vụ (Lc 

22,27); là hạ mình và được siêu tôn (Pl 2,5-11); là quy phục Thiên Chúa (1 Cr 15, 

28); thánh hiến nhân loại (Ga 17,19); và là "chiên lễ Vượt Qua" (1 Cr 5,7). Hy lễ của 

Đức Giê-su được trao lại cho Hội Thánh trong hình thức một bữa tiệc: khi Người 
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trong bữa ăn cuối với các môn đệ, cầm lấy bánh cũng như chén rượu và nói: “Anh 

em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em... Đây là chén Máu Thầy, 

máu đổ ra để lập Giao Ước Mới... anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ 

đến Thầy” (1 Cr 11,23-26).  

Khi cử hành Thánh Lễ, Hội Thánh không dâng tiến một tế lễ mới hay lập lại hiến tế 

thập giá của Đức Giê-su. Cử hành Thánh Lễ là thực thi lời dạy “làm để nhớ” rằng: 

Đức Giê-su đã vâng phục ý Chúa Cha để trở nên người phàm, chịu đau khổ, chịu 

chết và sống lại để đem lại ơn tha thứ cho mọi người trong mọi thời đại. Khi cử hành 

như vậy, biến cố lịch sử xảy ra một lần duy nhất trở nên một biến cố sống động 

trong hiện tại. Đây là một mầu nhiệm. Thần học dùng chữ “hiện tại hóa” để mô tả 

thực tế mầu nhiệm này.  

Bánh và rượu không là của lễ của chúng ta dâng cúng cho Thiên Chúa. Những lễ vật 

này bày tỏ sự sẵn sàng sống huynh đệ trong cộng đoàn của chúng ta, trong đó Đức 

Ki-tô là linh mục duy nhất làm sống động hiến tế của Người dâng cho Chúa Cha, 

cũng như để nối kết chúng ta vào sự tự hiến đó. Trên nền tảng mới này, các nghi 

thức tế lễ tỏ lòng tôn phục của con người đối với Thiên Chúa đón nhận một chiều 

kích sâu xa mới mẻ: đó là sự vâng phục ý Thiên Chúa như Đức Giê-su. Do đó, chúc 

tụng ngợi khen cũng như việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa và tình yêu tha nhân 

được gọi là tế lễ (Dt 13,16; Pl 4,18). Tham dự Thánh Lễ là chung phần trong Giao 

Ước Mới đem lại sự sống vĩnh cửu.  

 

Góc suy tư 

Ngày 8 tháng 6 năm 2018 

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 

                Quý vị Đại biểu Quốc hội, 

Kính thưa quý vị, 

Chúng tôi được biết Quốc hội đang bàn thảo và sẽ biểu quyết thông qua dự thảo 

Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi 

tắt là Luật Đặc Khu) vào ngày 15/6/2018 tới đây. Dù dự luật này được soạn thảo với 

ý định tạo bước phát triển đột phá về hành chính và kinh tế trong việc thu hút nhiều 

hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro và 

nguy cơ gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia, đặc biệt có thể xâm hại đến an ninh và 

chủ quyền quốc gia của Việt Nam. 

Vì vậy, với trách nhiệm xã hội của mình và với sự trân trọng dành cho quý vị, sau 

khi cẩn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết và khoa học của các nhà chuyên 

môn, và thấu hiểu nỗi lo lắng chung của đại đa số người dân, Ủy ban Công lý và 

Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kính đề nghị quý vị Đại biểu 

Quốc hội tôn trọng nguyện vọng của toàn dân và cân nhắc các lý do sau đây để hoãn 

thông qua Luật Đặc Khu trong kỳ họp Quốc hội lần này: 

1. Mô hình đặc khu hành chính-kinh tế đã lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế 

phát triển kinh tế hiện đại trên thế giới ngày nay, nhất là trong thời đại cách mạng 

công nghệ 4.0, mà Chính phủ Việt Nam đã xác định là định hướng ưu tiên của nền 

kinh tế Việt Nam; 

2. Những quy định ưu đãi quá lớn về thuế quan, thời gian thuê đất, ngành nghề kinh 

doanh, như được nêu trong Luật Đặc Khu, dường như chưa được nghiên cứu, phân 

tích và phản biện về chuyên môn một cách cẩn thận và rộng rãi, hầu có thể đánh giá 

đầy đủ hiệu quả kinh tế mang lại cho nền kinh tế quốc gia, trong khi chắc chắn chỉ 

mang lại lợi nhuận vượt trội cho giới đầu cơ nước ngoài và các nhóm lợi ích trong 

nước; 

3. Về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất của một môi trường đầu tư tốt và hấp dẫn giới 

đầu tư ngoại quốc trong phạm vi quốc gia chính là những chính sách kinh tế đúng 

đắn, nền tảng luật pháp chuẩn mực, bộ máy hành chính hiệu quả, và hệ thống tư 

pháp công minh, chứ không phải là các ưu đãi nhất thời tại một khu vực riêng biệt 

nào đó; 

4. Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều là các vùng đất và vùng biển quan 

yếu về quân sự và quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và chủ quyền quốc 

gia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên tiến hành chính sách gây hấn 

trên Biển Đông, chiếm giữ hải đảo và ngang nhiên xây dựng các căn cứ quân sự áp 

sát bờ biển Việt Nam; 

5. Nhiều năm gần đây sự thao túng và thâu tóm của các thương nhân, nhà thầu và 

nhà đầu tư Trung Quốc về thương mại, đấu thầu, đầu cơ, mua chui đất đai hàng loạt 

với diện tích lớn trên cả nước, cùng với sự tràn ngập công nhân Trung Quốc tại các 

khu công nghiệp, đã tạo nên nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nan giải cho các chính 

quyền địa phương ở khắp nơi, và chắc chắn sẽ lại tái diễn tại các đặc khu trong 

tương lai. 

Chúng tôi thiết nghĩ để thông qua một dự luật quan trọng với ý định mang lại cuộc 

sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến an 

ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia như Luật Đặc Khu, cần thiết phải có sự 

tham gia đóng góp ý kiến của toàn dân. Do đó, dự luật nên được đưa ra thảo luận 

rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần được các nhà chuyên môn góp ý 

phản biện khoa học, và cuối cùng phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu ý 

dân theo luật định. 

 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn 

sự lắng nghe và hy vọng ở tinh 

thần cầu thị của quý vị Đại biểu 

Quốc hội và xin chúc quý vị dồi 

dào sức khoẻ. 

Trân trọng kính chào, 

(Đã ký và đóng dấu) 

GM Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

C/T Ủy ban Công lý và Hòa bình 
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