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Kính thưa Ông Pompeo:
Là dân cử đại diện cho cộng đồng cư dân Việt Nam lớn nhất tại hải ngoại, Tôi viết thỉnh
nguyện thư này để bày tỏ sự rất quan tâm của Tôi về việc Việt Nam đang xem xét ban
hành luật Đặc Khu Kinh Tế Đặc Biệt (SEZ). Ba nơi được đề nghị là Vân Đồn, Bắc Vân
Phong, và Phú Quốc, việc này sẽ gây ra sự bất ổn tại Đông Nam Á. Vì thế, Hoa Kỳ cần
phải quan tâm và can thiệp vào việc cho Trung Quốc được phép phát triển tại những khu
vực này.
Quan tâm của cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại là việc Cộng Sản Việt Nam đã đề nghị cho
nhà đầu tư Trung Cộng thuê đất đến 99 năm. Việc mở cửa những nơi này cho thuê đất,
như Trung Quốc thuê đất của Việt Nam trong thời gian gần một thế kỷ làm mọi người vô
cùng quan tâm. Như ông đã biết, Việt Nam đang có những sự tranh chấp với các quốc gia
khác như Trung Quốc liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, một cuộc tranh chấp gây bất ổn
cho hòa bình ở Đông Nam Á. Khi cho phép Trung Cộng hiện diện một cách lâu dài ngay
trong đất nước Việt Nam chính là việc mở cửa cho các tranh chấp có thể gây nên sự bất
ổn cho nền hòa bình trong khu vực quan trọng này của thế giới.
Trong vai trò Ngoại Trưởng của ông, Tôi khẩn cầu chánh phủ Hoa Kỳ phải lập tức gây áp
lực với Việt Nam để bảo đảm là SEZ không được cho phép người ngoại quốc sử dụng đất
lâu dài như vậy. Theo nhiều báo cáo, luật liên quan đến SEZ hiện đang được Quốc Hội
Việt Nam thảo luận, và sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong những tuần lễ tới đây. Vì thế, điều
quan trọng là Hoa Kỳ phải tạo áp lực vào tiến trình này càng sớm cáng tốt.

Tôi xin cám ơn ông đã lắng nghe những quan tâm của chúng tôi trong vấn đề quan trọng
này, và Tôi sẵn sàng trợ giúp ông nếu ông có bất cứ thắc mắc nào. Ông có thể gọi cho tôi
qua số điện thoại (714) 741-1034 hoặc email cho tôi tại địa chỉ
janet.nguyen@sen.ca.gov.
Trân trọng,
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