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NHÂN DÂN BÌNH THUẬN ĐỐT XE LÃNH 
ĐẠO UBND, TẤN CÔNG "TỔNG HÀNH 

DINH" CỦA CÔNG AN BÌNH THUẬN - 15 

Tháng 4 Năm 2015. 

 

 
Videos From Facebooker Tự Do Dân Chủ: 

 
Người Dân Bình Thuận Tấn Công CSCĐ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM 
 

 
 

From Facebooker Nguyễn Thùy Trang 
 

Khách sạn Vĩnh Hảo là TỔNG HÀNH DINH của UBND huyện Tuy 
phong, Bình Thuận thuê để điều động Công An và CSCĐ đàn áp 

người dân Vĩnh Tân. 
 

Vào đêm 22 giờ tối ngày 15-4, hằng ngàn người dân dùng gạch, đá 
và "bom xăng" tự chế ném vào CSCĐ và Công an Bình Thuận. Một số 

đông Công An đã trốn chạy khỏi hiện trường mang theo hằng chục 
Công An khác bị thương vong đi cấp cứu bằng xe máy vì đoạn 

đườ...ng Quốc Lộ 1A bị chặn, không còn đường cho xe cấp cứu tiến 
vào. 
 

Theo nguồn tin người dân địa phương cho biết thì có ít nhất là 30 

công an bị thương và bị phỏng nặng vì trúng bom xăng và gạch đá. 
Cuộc tiến Công của nhân dân Bình Thuận đã đẩy lùi Công An và 

CSCĐ ra khỏi hiện trường vào lúc 22 giờ 30 tối cùng ngày. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&hc_location=ufi
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Ngay sau đó thì hằng ngàn người dân đã kéo đến khách sạn Vĩnh 

Hảo (cách nhà máy khoảng một cây số), nơi đây là "tổng hành dinh" 
của lãnh đạo UBND Bình Thuận và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

thuê để điều động Công An đàn áp người dân biểu tình. 
 

Ba chiếc ô tô của các lãnh đạo UBND đậu tại khách sạn gồm 
Mercedes, Ford và BMW đã bị đập phá hư hỏng, khu vực khách sạn 

bị đập phá tan nát một phần. 
 

Ông S., chủ khách sạn, cho biết mình đang đi công tác ở Bến Tre và 
trước đó có đồng ý cho đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện 

Tuy Phong mượn khách sạn để làm nơi giải quyết vụ người dân phản 
ứng vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Theo ông S., cho biết người 

dân biểu tình đang siết chặt vòng vây và tuyên bố sẽ thiêu rụi khách 
sạn. 
 

Cho tới giờ phút nầy thì nhiều người dân tạm thời rút lui vào bóng 

tối, tiếp tục sử dụng "Du Kích Chiến", lúc ẩn, lúc hiện đem chướng 
ngại vật ra chặn xe quốc lộ 1A làm cho con đường bị kẹt dài trên 

50km. 
 

Nguyễn Thùy Trang 
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------------------------------------------------------------------- 
 
Mời xem BLOG http://www.vn-share-news.com 
 
VN-SHARE-NEWS là diễn đàn của những người Việt Nam có cùng quan tâm 
và tham gia vận động dân chủ cho Việt Nam; dùng để trao đổi thông tin, chia 
sẻ quan điểm, thảo luận những vấn đề liên quan đến VN, đặc biệt trong lĩnh 
vực tự do, dân chủ, dân tộc và nhân quyền; trong tinh thần tương kính, hòa 
nhã, tôn trọng mọi khác biệt. 
  
Gửi bài để đăng, email vn-share-news@googlegroups.com 
 
Ghi tên gia nhập VN-SHARE-NEWS, email vn-share-
news+owners@googlegroups.com 
 
Không nhận email nữa, email vn-share-news+unsubscribe@googlegroups.com 
 
Đọc các email đã đăng, vào http://groups.google.com/group/vn-share-news 
 
Liên lạc moderator, email bandieuhop@gmail.com 
 
Chúng tôi xin được xóa các ý kiến phê bình cá nhân hay không phù hợp với 
chủ trương của diễn đàn. Bạn đọc nào không theo đúng tinh thần hòa nhã 
tương kính, thì chúng tôi sẽ rút tên, mời ra khỏi diễn đàn; và sẽ đăng tên lên 
diễn đàn khi cần thiết và thuận tiện. 
 
Ban Điều Hợp VNSN 
---  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"VN-SHARE-NEWS" group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an 
email to vn-share-news+unsubscribe@googlegroups.com. 
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout. 
 
 
 
 

http://www.vn-share-news.com/
mailto:vn-share-news@googlegroups.com
mailto:vn-share-news%2Bowners@googlegroups.com
mailto:vn-share-news%2Bowners@googlegroups.com
mailto:vn-share-news%2Bunsubscribe@googlegroups.com
http://groups.google.com/group/vn-share-news
mailto:bandieuhop@gmail.com
mailto:vn-share-news+unsubscribe@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/optout
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Preview YouTube video Biểu Tình Ở Bình Thuận 

(bấm vào hình xem video) 

 

Biểu Tình Ở Bình Thuận 

Preview YouTube video Biểu tình tại Bình Thuận ngày 15-04-2015 

 

Biểu tình tại Bình Thuận ngày 15-04-2015 

Preview YouTube video Bạo Động Ở Tuy Phong Bình Thuận Vì Vụ Nhiệt Điện 
Quá Dữ Dội 

 

Bạo Động Ở Tuy Phong Bình Thuận Vì Vụ Nhiệt Điện Quá Dữ Dội 

Preview YouTube video Tiếp tục nổ ra biểu tình ở Bình Thuận 

https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=jxAIGJgotew&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=QeYUGbAY8ow&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=FGxUR4mTaIs&authuser=0
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Tiếp tục nổ ra biểu tình ở Bình Thuận 

Preview YouTube video Bản tin Dân Luận: Cảnh sát cơ động đối đầu với 
người dân Bình Thuận 

 

Bản tin Dân Luận: Cảnh sát cơ động đối đầu với người dân Bình 

Thuận 

Preview YouTube video Đụng Độ Giữa Người Biểu Tình Và CSCĐ Tại Bình 
Thuận Ngày 15/04/2015 

 

Đụng Độ Giữa Người Biểu Tình Và CSCĐ Tại Bình Thuận Ngày 

15/04/2015 

Chuyển đến: Nguyễn Quang 

Ngày 17/4/2015 

www.vietnamvanhien.net 

https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0
http://www.vietnamvanhien.net/
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=TDbw74qajd8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=8Sapf44Scf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=fsoPXBIqXKM&authuser=0

