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Nhà cầm quyền tiếp tục cướp đất Đan Viện Thiên An, Huế 

 
 Ngày 05-11-2014, tức cách đây hơn một năm, người ta đọc thấy trên trang Thừa Thiên Huế 

online (http://baothuathienhue.vn/?gd=6&cn=277&newsid=32-0-50069) mẩu tin như sau:  

 

 “Phê duyệt chi tiết xây dựng Khu du lịch hồ Thủy Tiên. 05/11/2014  

 (TTH) - UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch hồ Thủy Tiên tại 

xã Thủy Bằng (Hương Thủy) với quy mô diện tích đất trên 63 ha. 

 Đây sẽ là khu du lịch sinh thái tổng hợp cao cấp, bao gồm trung tâm hội nghị, khu du lịch 

spa, nhà hàng, nghỉ dưỡng lưu trú, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, công viên vui chơi giải 

trí và cắm trại ngoài trời. Cơ cấu sử dụng đất cho khu du lịch này được bố trí 30% xây dựng các 

công trình kiến trúc và 70% là cây xanh, mặt nước, giao thông. Công ty TNHH HACO Huế và các 

cơ quan liên quan thực hiện những nhiệm vụ đúng chuyên trách theo quy hoạch được phê duyệt”. 

 Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, tại hồ Thủy Tiên thuộc xã Thủy Bằng, người ta xây 

dựng khu du lịch sinh thái. Giở lại báo mạng cũ (http://vietbao.vn/Van-hoa/Khanh-thanh-khu-giai-

tri-Thien-An-Thuy-Tien/40036136/181/), ngay từ năm 2004, người ta đã đọc thấy:  

 

 “Khánh thành khu giải trí Thiên An - Thủy Tiên. 07/06/2004 

 TS (Thừa Thiên-Huế) - Hôm qua (6-6), tại Huế đã tổ chức lễ khánh thành khu vui chơi giải 

trí Thiên An - Thủy Tiên giai đoạn 1. Công trình này tọa lạc tại hồ Thủy Tiên, giữa đồi Thiên An - 

một rừng thông rộng lớn, nằm cách trung tâm TP Huế chừng 4km - do Công ty du lịch Cố Đô làm 

chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 38 tỉ đồng. 

 Bắt đầu thi công từ tháng 3-2001, giai đoạn 1 này bao gồm các hạng mục chính như: nhà 

thủy cung, hệ thống cầu đường, cổng chào, đường dạo, dải cây xanh, quảng trường, sân khấu ngoài 

trời, hệ thống phục vụ các trò chơi trên nước... Khu vui chơi này sẽ trở thành điểm giải trí quan 

trọng phục vụ du khách trong dịp Festival Huế 2004”.  

 

 
Cổng vào Khu vui chơi giải trí. Hình chụp tháng 01-2008 

http://baothuathienhue.vn/?gd=6&cn=277&newsid=32-0-50069
http://vietbao.vn/Van-hoa/Khanh-thanh-khu-giai-tri-Thien-An-Thuy-Tien/40036136/181/
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Nhà rồng, công trình chính trong Khu vui chơi giải trí, nằm giữa hồ Thủy Tiên. Chụp 01-2008 

 

 Khu giải trí tọa lạc tại hồ Thủy Tiên giữa đồi Thiên An này, như tên gọi cho thấy và dân 

Thừa Thiên-Huế đều biết, là công trình xây dựng trên phần lớn đất cướp đoạt của đan viện Thiên 

An (xin xem bản đồ bên dưới).  

 Toàn bộ đất đai của đan viện là 108ha, được mua và cấp hợp pháp từ năm 1940. Thế nhưng 

ngày 27-4-2000, chủ tịch huyện Hương Thuỷ dẫn đầu phái đoàn chính quyền đến đan viện và đọc 

cho các tu sĩ nghe Quyết định 1230/QĐ-TTg ngày 24-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ, thu hồi 

495.929m
2
 (50 ha) đất giao cho Công ty Du lịch Cố Đô-Huế xây dựng trung tâm vui chơi giải trí. 

Sau khi tìm hiểu, đan viện biết được Quyết định thu hồi đó căn cứ theo Đề nghị ngày 22-11-1999 

của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (với Hồ Xuân Mãn bí thư cùng Nguyễn Xuân Lý chủ tịch lúc ấy) 

và Tờ trình của Tổng cục Địa chính ngày 10-12-1999. Trong cả hai văn bản này, đối tượng bị thu 

hồi không có chủ sở hữu là đan viện Thiên An, và hiện trạng sử dụng đất bị thu hồi không có đất 

tôn giáo. 

 Ngày 26-03-2001 Công ty Du lịch Cố Đô khởi công xây dựng khu vui chơi giải trí. Theo 

quan sát của các Đan sĩ, hôm đó có 5 xe U-oát (UAZ) chất đầy công an hình sự và rất nhiều CA 

chìm đi xe mô-tô dàn ra bảo vệ cho lễ động thổ. 

 Ngày 29-04-2001, trong tinh thần hiệp thông, 37 linh mục Tổng giáo phận Huế đã gởi đến 

Linh mục Stêphanô Huỳnh Quang Sanh, Bề trên Ðan Viện Thiên An bức thư: 

 “Kính thưa Cha. Sau khi đọc văn thư  của Ðan Viện Thiên An đề ngày 30-03-2001 gởi Thủ 

tướng Chính phủ, chúng tôi, anh em linh mục Tổng Giáo phận Huế, nhận thấy: 1). Vùng đất mà 

Công ty Du lịch Cố Ðô chiếm đoạt để khởi công xây dựng Trung tâm Vui chơi Giải trí, là vùng đất 

thuộc quyền tư hữu của Ðan Viện Thiên An. 2). Ðan Viện Thiên An đã nhiều lần viết nhiều văn thư 

gởi đến Chính quyền các cấp, trong tinh thần kiên nhẫn và tôn trọng pháp luật. Nhưng hiện giờ, 

Công ty Du lịch vẫn được tiếp tục sử dụng vùng đất của Ðan Viện Thiên An, như thế là Chính 

quyền xâm phạm quyền tư hữu và làm sai luật pháp. Vậy chúng tôi viết thư nầy để hiệp thông với 

Ðan Viện Thiên An và chúng tôi nhất trí với những kiến nghị của Ðan Viện Thiên An gởi lên Thủ 

tướng như trong văn thư đề ngày 30-03-2001”.  
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 Ngày 06-06-2002, chính quyền trung ương ban hành Quyết định 577/QĐ-XKT của Tổng 

Thanh tra Nhà nước, để lấy sạch đất đai của dòng Thiên An, chỉ chừa lại cho Đan Viện 54.862m² 

đất (5 ha rưỡi) gồm: nguyện đường, tu viện và vườn cam (xem bản đồ  trên). Nguồn gốc của Quyết 

định đó chính là Báo cáo mật mang số 24/BC-UB có nội dung xuyên tạc, chụp mũ, vu khống với ý 

đồ cướp bóc đất đai tài sản của đan viện cách trắng trợn, được UBND tỉnh TT-Huế gởi cho chính 

quyền trung ương hơn một năm trước, vào ngày 20-02-2001. 

 Thấy không được lắng nghe, bị áp bức quá đáng và bị tước đoạt oan ức, ngày 29-6-2002, 

đan viện phụ dẫn đầu đoàn gồm 8 đan sĩ ra Hà Nội, đến Phủ Thủ tướng đệ đơn Khiếu nại Khẩn cấp 

lần 2, yêu cầu huỷ bỏ Quyết định 577/QĐ-XKT và xem xét lại vụ việc khiếu kiện của đan viện.  

 Dĩ nhiên trung ương toa rập với địa phương như trong hầu hết các vụ cướp đất toàn cõi nước 

Việt. Trung tâm vui chơi giải trí tiếp tục được xây dựng, song hành với sự gia tăng quấy rối phá 

hoại từ đội ngũ thi công của Công ty trên cơ sở vật chất của đan viện. 

 Như để xoa dịu, UBND tỉnh đưa ra kế hoạch giao 11ha rừng thông cho Đan Viện, nhưng với 

hình thức nhận khoán lại của lâm trường Tiền Phong (là một đơn vị nhà nước vốn đã ngang nhiên 

chiếm dụng toàn bộ rừng thông của đan viện ngay từ năm 1975), nghĩa là làm công nhân cho họ, 

trong khi từ trước đến nay Đan viện không thừa nhận tính hợp pháp của việc lâm trường này quản 

lý rừng thông Thiên An. Và các tu sĩ vẫn tiếp tục phản kháng. 

 Chưa hết. Ngày 24-5-2005, Đan Viện gởi văn thư thông báo cho UBND xã Thuỷ Bằng sẽ 

sửa chữa con đường nhựa dài 700m (đường nội bộ) đã bị hư hại nhiều do xe tải hạng nặng của Công 

ty Du lịch Cố Đô gây nên khi xây dựng khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên nhà cầm quyền đã ngang 

ngược ra điều kiện là muốn sửa chữa thì phải chấp nhận con đường đó như đường liên thôn, thuộc 
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quyền quản lý của nhà nước theo Công văn số 168/UBND ngày 20-7-2005 của Chủ tịch UBND 

huyện Hương Thuỷ. 

 Thế nhưng, thiên bất dung gian, Trung tâm vui chơi giải trí Thiên An-Thủy Tiên, sau khi 

hoạt động được vài năm, đã lâm vào tình trạng ế ẩm và lỗ lã. Vé vào cổng chính và vào nhà Rồng 

mỗi nơi đã từ 50.000 đồng giảm xuống còn 15.000 đồng nhưng chẳng mấy ai thèm đến. Người dân 

ở Thừa Thiên-Huế biết rằng đến vui chơi giải trí ở đó là đồng lõa với tội ác: tội cướp giật đất đai 

của những người tu hành và tội phá tan bầu khí thiêng liêng thanh thoát của một tu viện. Thành thử 

công ty Du lịch Cố Đô đã phải bán nó cho công ty HACO Huế (có giấy phép kinh doanh từ 2009, 

Địa chỉ: thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, Huế). 

 Công ty mới này –được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (với Lê Trường Lưu bí thư và Nguyễn 

Văn Cao chủ tịch) hỗ trợ và phê duyệt- dự định biến khu vui chơi giải trí thành khu du lịch hồ Thủy 

Tiên với quy mô diện tích đất lớn hơn, trên 63 ha, gồm nhiều hạng mục như đã nói trên kia, với vốn 

đầu tư ban đầu hơn 70 tỷ đồng.  

 Riêng lâm trường Tiền Phong, hiện đổi thành Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong, thì ngoài 

chuyện chiếm dụng rừng thông Thiên An và ngôi trường Thánh Mẫu 14 gian của đan viện từ 40 

năm qua, với nhiều lần để xảy ra những vụ xâm lấn đất đai lẫn cháy rừng, nay lại muốn chiếm luôn 

đồi Thánh Giá và đồi Đức Mẹ vốn nằm trong rừng thông Thiên An nhưng khá gần khuôn viên đan 

viện.  

 Đồi Thánh Giá có tên như thế là vì hàng chục năm trước, các Đan sĩ đã dựng một tượng đài 

Thánh giá lớn, bằng xi-măng cốt sắt tại đây. Nhưng hiện nay, ngay dưới chân Thánh giá, nhà cầm 

quyền đã chiếm một khu đất để xây dựng cơ quan nhà nước với lý do chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho 

việc Huế được nâng lên hàng Thành phố trực thuộc Trung ương. (Theo trang mạng GNsP -“Tin 

Mừng Cho Người Nghèo” ngày 04-06-2015),  

 Cũng theo trang mạng này, nhiều động thái gần đây của nhà cầm quyền Tp. Huế cho thấy họ 

đang có dự tính bán Đồi Đức Mẹ, diện tích khoảng 30 hécta, cho một công ty du lịch Đài Loan để 

xây dựng khu biệt thự nghỉ mát. Như tên gọi, đây là nơi có tượng đài Đức Mẹ Maria mà vài chục 

năm trước, nhà dòng đã xây dựng. Mới đây, trước âm mưu của nhà cầm quyền, các đan sĩ phải 

dựng tạm một mái tôn lên tượng đài với lý do che mưa nắng, nhưng thật ra là muốn gióng lên 

những tiếng kêu yếu ớt của mình để bảo vệ di sản từ bao thế hệ. Mỗi Chúa nhật, một linh mục từ 

đan viện đến cử hành thánh lễ tại đây cho giáo dân quanh vùng. Thế là nhà cầm quyền đến phá rối 

với lập luận đây không phải là nơi thờ tự đã được cấp giấy phép. Bất chấp những lời đe dọa, có 

khoảng 30 giáo hữu vẫn đến tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại nơi này. Chưa hết, nhà cầm quyền còn 

dựng nên những căn lều tạm chung quanh đó với lý do phòng cháy chữa cháy nhưng thực chất là 

lấn chiếm dần dần Đồi Đức Mẹ.  

 

 
 

 Đó là chưa kể vào các năm 2010-2011, địa phương còn dung túng cho một số cư dân đến 

dựng tại rừng thông Thiên An (không xa Đồi Đức Mẹ và Tu viện) những “lều sung sướng” cho 

thanh niên nam nữ từ thành phố Huế lên thuê để làm chuyện hành lạc tội lỗi, khiến ô nhiễm trầm 

trọng bầu khí tu viện. Sau nhờ các tu sĩ phản đối kịch liệt, nhà cầm quyền mới ra tay dẹp bỏ. 

 

http://www.tinmungchonguoingheo.com/wp-content/uploads/2015/06/1506091.jpg
http://www.tinmungchonguoingheo.com/wp-content/uploads/2015/06/1506091.jpg
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 Gần đây, vào sáng ngày 08-10-2015, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế lại huy động 

khoảng 100 công an mặc thường phục lẫn sắc phục cùng quần chúng tự phát đến ‘bảo kê’ cho công 

ty lâm nghiệp Tiền Phong và công ty TNHH Haco Huế dứt khoát lấy khu đất đồi Đức Mẹ. 

 Nghe tin dữ, các đan sĩ từ tu viện tràn xuống. Phía chính quyền yêu cầu Đan Viện dẹp bỏ 

mái tôn che mưa nắng cho tượng Đức Mẹ và di dời tượng, lấy cớ đó là làm sai pháp luật. Họ còn 

xúi nhiều phụ nữ thuộc Hội phụ nữ mắng mỏ rủa sả các vị tu hành. Nhưng các vị này cương quyết 

giữ vững lập trường, không tháo gỡ cũng chẳng di dời. Thấy chẳng làm gì được, nhà cầm quyền 

chơi trò dựng thêm lều chung quanh, gọi là để “phòng cháy chữa cháy trong trong mùa này là mùa 

dễ cháy rừng” (đang khi thực ra tại Thừa Thiên-Huế bắt đầu mùa dông bão). Mục đích cũng chỉ để 

theo dõi, hăm dọa, lấn dần. (Theo GNsP 8-10-2015). 

 

  
 

 Mới đây, hôm 06-11-2015, Đan Viện Thiên An nhận được một “Thông báo về việc hợp 

đồng bảo vệ rừng giữa công ty lâm nghiệp Tiền Phong và công ty dịch vụ Vân Hải” cùng với văn 

bản “Hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ” vốn đã ký kết vào ngày 25-10-2015.  

 

http://www.tinmungchonguoingheo.com/wp-content/uploads/2015/10/h%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%A1i-di%E1%BB%87n.jpg
http://www.tinmungchonguoingheo.com/wp-content/uploads/2015/10/IMG_0125.jpg
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       Theo hợp đồng này, bên A (Tiền Phong) yêu cầu bên B (Vân Hải) cung cấp 15 nhân viên bảo 

vệ chuyên nghiệp, để làm các việc như sau: (1) bảo vệ tài sản gồm rừng, đất rừng tại khoảnh 3, 

khoảnh 4 Tiểu khu 153, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế; (2) ngăn chặn và xử lý 

các vụ việc vi phạm trong phạm vi được giao bảo vệ; (3) tháo dỡ, di dời các vật dụng, công trình 

xây dựng trái phép trên đất được hợp đồng bảo vệ; (4) tham gia xử lý các vụ việc có liên quan trong 

phạm vi được hợp đồng bảo vệ khi có yêu cầu của bên A, thời gian 24/24h.  

 Hiển nhiên, hợp đồng này nhắm đến đất đai lẫn nhân sự của Đan Viện Thiên An. Lập tức 

các Đan sĩ đã gởi “Thư báo” đến công ty dịch vụ Vân Hải (xem dưới), một đàng vừa khen ngợi 

nghề nghiệp lẫn công việc của 15 nhân viên bảo vệ, đàng khác vừa soi sáng lương tri và nhắc nhở 

lương tâm của những con người thuộc công ty dịch vụ này, cho họ thấy là họ đang tham gia vào 

hành động sai trái, vi phạm pháp luật, chà đạp đạo đức của công ty Tiền Phong. Đây lại thêm một 

lần nữa cho thấy nhà cầm quyền muốn ném đá giấu tay, bao che lũ ăn cướp và hợp pháp hóa việc 

dùng vũ lực đối với các tu sĩ chân yếu tay mềm. 
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           Kết luận 

 Tất cả mọi diễn biến xa gần (hơn 15 năm nay) như vừa trình bày cho thấy nhà cầm quyền 

Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương quyết tâm chiếm cho bằng được toàn bộ tài sản của Đan 

Viện Thiên An, bất chấp bài học từ trời cao (có thể nói như vậy) là sự thất bại thê thảm của khu vui 

chơi giải trí Thiên An-Thủy Tiên. Thật ra, trong toàn bộ vụ việc này, ngoài việc cướp đất của dân 

lành (trường hợp này là một cộng đoàn tôn giáo) nhân danh nguyên tắc luật pháp bất công ngang 

ngược (“Mọi tài nguyên đất đai tại VN đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước”) để kinh doanh lấy 

tiền, chia nhau bỏ túi, nhà cầm quyền còn hy vọng rằng với việc xây dựng “khu du lịch sinh thái 

tổng hợp cao cấp, bao gồm trung tâm hội nghị, khu du lịch spa, nhà hàng, nghỉ dưỡng lưu trú, biểu 

diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, công viên vui chơi giải trí và cắm trại ngoài trời”, tất cả vây chặt 

đan viện ở giữa, các đan sĩ sẽ không còn bầu khí tĩnh lặng lẫn trong sạch để sống đời tu trì và sẽ 

phải bỏ đi xa hơn, vào trong rừng sâu chẳng hạn. Lúc ấy thì “toàn bộ sẽ về ta!”.  

 Nhưng liệu ý đồ xóa sạch một tụ điểm tinh thần rạng ngời không chỉ đối với người Công 

giáo mà còn đối với cả lương dân Thừa Thiên-Huế, phá tan một nơi chốn còn lưu lại dấu vết, công 

lao, xương cốt của bao thế hệ Đan sĩ vốn đã vừa xây dựng một môi trường tâm linh, vừa kiến tạo 

một môi trường sinh thái (thậm chí với cả máu như hai linh mục Đan sĩ người Pháp là David Urbain 

và Guy de Compiègne vốn đã bị Việt cộng giết năm Mậu Thân 1968), ý đồ thâm hiểm đó có thành 

tựu được chăng? 

 Dẫu sao, trong lúc này, Đan Viện Thiên An cần sự hỗ trợ của tất cả mọi tín đồ Công giáo 

cũng như của bất cứ ai yêu chuộng công lý và sự thật. Xin hãy cùng nhau lên tiếng tố cáo bàn tay 

tội ác, đúng hơn bàn tay quỷ dữ đang muốn tiêu diệt giá trị tinh thần và niềm tin tôn giáo! 

 

 Phóng viên FNA (Free News Agency) tường trình từ Huế ngày 21-11-2015 


