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Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ VN đòi 1 tỷ 
USD  

 
 

Huỳnh Bá Hải (Danlambao) - ...Tổ hợp luật sư của ông Trịnh Vĩnh Bình kỳ này 
cũng là các luật sư từng giúp cho tỷ phú dầu mỏ của Nga là ông Khodorkovsky. 
Thuận lợi cho ông Bình và tổ hợp Luật sư của ông là chính Tòa án Quốc tế này đã 
tuyên án chính phủ Nga phải có nghĩa vụ bồi thường 50 tỷ USD cho ông 
Khidorkovsky. Lần này cùng với các hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và Hoà 
Lan cùng với án lệ có sẵn thì phía Việt Nam thua kiện là rất cao... 

 
* 

Một nguồn tin thân cận cho chúng tôi biết là ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức đưa 
chính phủ Việt Nam ra Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Den Haag-The Hague (Tiếng 
Anh) hay La Haye (Tiếng Pháp) - Hoà Lan. 
 
Vụ kiện chính thức khởi hành vào tháng 1.2015. Ngày 30.4.2015 phía Tòa án 
Quốc Tế đã chính thức gởi lệnh thông báo đến nhà nước Việt Nam vào đúng ngày 
đảng cộng sản ăn mừng 40 năm cưỡng chiếm Miền Nam. Người đứng tên là ông 
Trịnh Vĩnh Bình, mang quốc tịch Haà Lan. Nội dung đòi chính phủ Việt Nam với 
các liên can trực tiếp là Bộ kế hoạch đầu tư và UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải 
bồi thường cho ông 1 tỷ USD vì đã trắng trợn vi phạm cam kết mật giữa ông và 
phía chính phủ Việt Nam vào năm 2005. 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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                        Trịnh Vĩnh Bình 

 
Ông Trịnh Vĩnh Bình sinh năm 1947. Ông đến Hoà Lan tỵ nạn  và vào năm 1987 
ông đã đem 3,5 triệu USD về Việt Nam đầu tư. Ban đầu ông đã rất thành công và 
nâng tổng số tài sản đầu tư lên đến 30 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó nhà nước 
Việt Nam đã tịch thu tài sản của ông và đem ông ra xét xử 2 cấp sơ thẩm kết án 
13 năm tù qua phúc thẩm giảm xuống 11 năm tù. Sau khi bị giam tù ông tìm cách 
trốn qua Cambodia và về Hoà Lan kiện ra một Trung tâm trọng tài quốc tế tại 
Stockholm, Thụy điển đòi bồi thường 100 triệu USD vào năm 2005. Cầm chắc thất 
bại nên phía Việt Nam chọn hòa giải ngay với các cam kết: 
 
A. Phía Việt Nam có các nghĩa vụ: 
 
1. Bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình 15 triệu (mười lăm triệu) USD là tiền chi 
phí đi kiện số tiền này giao ngay trong năm 2005 
 
2. Phía Việt Nam trao trả toàn bộ tài sản ở VN cho ông Trịnh Vĩnh Bình bao gồm 
phân xưởng, nhà kho, đất đai bất động sản. Việc trao trả tài sản chậm nhất vào 
năm 2012. 
 
3. Phía Việt Nam cho ông Trịnh Vĩnh Bình ra vào Việt nam tự do để làm từ thiện. 
 
B. Phía ông Trịnh Vĩnh Bình: 
 
Có nghĩa vụ giữ kín cam kết mật nói trên không được tết lộ cho bất cứ cơ quan 
truyền thông nào.  
 
Cho đến hết năm 2014 thì phía Việt Nam chỉ thực hiện được 2 việc là trả 15 triệu 
USD tiền mặt cho ông Bình. Không như nhiều nguồn tin nói là trả 150 triệu. Và 
cho ông vào ra Việt Nam làm từ thiện ở bãi biển tại Tuy Hòa- Phú Yên. Còn 
chuyện trao trả tài sản thì chưa trả bất cứ động sản hay bất động sản nhà kho 
phân xưởng nào cho ông Trịnh Vĩnh Bình. 
 
Thấy việc cam kết ban đầu bị vi phạm ông Trịnh Vĩnh Bình lần này nhờ đến một 
Tòa án quốc tế can thiệp. 
 
Tổ hợp luật sư của ông Trịnh Vĩnh Bình kỳ này cũng là các luật sư từng giúp cho 
tỷ phú dầu mỏ của Nga là ông Khodorkovsky. 
 
Thuận lợi cho ông Bình và tổ hợp Luật sư của ông là chính Tòa án Quốc tế này đã 
tuyên án chính phủ Nga phải có nghĩa vụ bồi thường 50 tỷ USD cho ông 
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Khidorkovsky. Lần này cùng với các hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và Hà 
Lan cùng với án lệ có sẵn thì phía Việt Nam thua kiện là rất cao. 
 
Không như giải pháp im lặng như cam kết bị Việt Nam trắng trợn vi phạm. ông 
Trịnh Vĩnh Bình có hứa dùng 90% tiền được sau khi trừa các chi phí vụ kiện sẽ 
được dùng từ thiện, hoạt động nhân đạo hay giúp các nạn nhân của chế độ cộng 
sản đi kiện ra các tòa án quốc tế đòi bồi thường, việc hỗ trợ bao gồm tư vấn cả 
tiền bạc nhằm giúp cá nạn nhân lấy lại công lý cho mình. Không loại trừ khả năng 
một số tiền sẽ được giúp các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.  
 
Ban đầu tổ hợp Luật sư muốn ông Bình khóa toàn bộ vụ việc cho họ nhưng ông 
chọn phương án đồng hành cùng họ. 
 
Chuẩn bị cho tiến trình vụ kiện có thể lâu dài hay bị nhà nước Việt Nam cho người 
đi ám sát ông Trịnh Vĩnh Bình thì ông Bình cũng đã hoàn tất lập chúc thư thừa kế 
vụ kiện cho các thừa kế của ông ngõ hầu theo đuổi vụ việc đến cùng. Nguồn tin 
cho hay là ông Bình được chính Tòa án quốc tế khuyến cáo không nên quay về 
Việt Nam lúc này, ông cũng tuyên bố sẽ không về Việt Nam cho đến khi công lý 
thực thi hoàn toàn cho ông. 
 
Trong vài ngày tới các cơ quan truyền thông tại Hòa Lan và EURO-zone sẽ thông 
báo tin này trên các phương tiện truyền thông nhằm khuyến cáo Việt kiều cân 
nhắc khi về Việt Nam đầu tư làm ăn. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ kiện khi nó bị nhà nước Việt Nam chà đạp trắng 
trợn các cam kết do chính họ đặt bút ký kết. 
 
 

 

Huỳnh Bá Hải 

Nguồn: danlambaovn.blogspot.com 

----------------------------------------------------------------- 

Chuyển đến: Nguyễn Quang 

Ngày 12/6/2015 

www.vietnamvanhien.net 

Nắm chắc phần thua, VC xin thương lượng với Trịnh Vĩnh Bình bên 

ngoài Tòa án 

12-23-2006, 09:27 AM 

Toà án Quốc Tế tạm hoãn vụ án Trịnh Vĩnh Bình 

(Ngày Nay - Houston) 

Trọng Kim 
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Trước khi phiên toà quốc tế họp tại thủ đô Thụy Điển để xử vụ nhà đầu tư Hòa Lan 

(Netherland) gốc Việt Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam (VN) đòi bồi thường cả 

trăm triệu Mỹ Kim (MK – USD), Hà Nội đã nhượng bộ và đồng ý giải quyết vấn đề bên 

ngoài tòa án. 

 

Đáng lẽ phiên tòa, dưới sự chủ tọa của một thẩm phán Thụy Điển (Sweden) và hai 

thẩm phán khác, một người Pháp và một người Mỹ khởi sự hôm 4 tháng 12 và dự trù 

kết thúc vào ngày 12/12/2006 đã không khai mạc vì “hai bên đồng ý dàn xếp kín”, theo 

nguồn tin riêng của Ngày Nay bên cạnh vụ án. Nguồn tin cho biết thêm là tòa tạm 

ngừng để hai bên dàn xếp mà không tiết lộ thêm các chi tiết điều đình. 

 

Cũng cần biết là vẫn theo nguồn tin trên, phía luật sư Mỹ của ông Bình trước khi tòa xử 

đã đòi phía Việt Nam phải bồi thường thiệt hại với số “tiền lên tới vài trăm triệu MK”, 

nghĩa là lớn hơn con số 150 triệu đưa ra trước đây vì những định giá mới. Con số tiền 

đòi bồi thường bao gồm tài sản bị tịch thu của ông Bình khoảng 30 triệu cách đây hai 

năm và “một triệu MK cho mỗi tháng ông bị giam giữ”. Ông Bình bị giam 18 tháng trước 

khi ông được thả để hầu tòa và sau đó trốn thoát được khỏi VN. Ngày Nay không thể 

tiết lộ thêm chi tiết dàn xếp theo yêu cầu của nguồn tin vì “thủ tục đang tiến hành” 

 

Sơ lược vụ kiện 

Ông Trịnh Vĩnh Bình, một công dân Hòa Lan gốc Việt, đã đem tiền về đầu tư ở Việt 

Nam, rất thành công nhưng sau đó đã bị thế lực công an hãm hại, bị án tù 11 năm và 

tịch thu hết tài sản trị giá khoảng 30 triệu MK. Thoát ra được ngoại quốc, ông đã thuê 

luật sư Mỹ đệ nạp đơn kiện Việt Nam chiếu theo điều khoản của Hiệp ước Song phương 

về đầu tư giữa Việt Nam và Hòa Lan ký năm 1994. Đơn kiện đã được cứu xét tại thủ đô 

Stockholm của Thụy Điển căn cứ theo những qui luật trọng tài của Uỷ Ban Liên Hiệp 

Quốc về Luật Mậu Dịch Quốc Tế. 

 

Vụ án đã gây sôi nổi dư luận khắp nơi, nhất là ở Việt Nam dịp thủ tướng Phan Văn Khải 

sang viếng thăm Hoa Kỳ hồi tháng 6/ 2005 kêu gọi người Việt hải ngoại đầu tư vào VN 

thì, ngoài tờ Ngày Nay đã đưa vấn đề ông Bình ra trước dư luận từ tám năm nay, ba đài 

quốc tế lớn có chương trình Việt ngữ là RFA (Mỹ), RFI (Pháp) và BBC (Anh) đều có 

những chương trình dài phỏng vấn ông Bình và ký giả viết bài này để nêu lên trường 

hợp ông Bình kiện nhà nước VN đòi bồi thường cả trăm triệu MK thiệt hại cũng như sự 

bấp bênh không có bảo đảm khi đầu tư vào Việt Nam. 

 

Cũng cần nhắc lại, vào giữa năm ngoái, khi Ngày Nay đưa ra vụ ông Bình đứng kiện 

Việt Nam trước toà án quốc tế, tổ hợp luật sư nổi tiếng của Mỹ Covington Burling ở Hoa 

Thịnh Đốn đã đảm nhận việc này. Tổ hợp luật trên đã chính thức đưa vấn đề ra từ cuối 

năm 2003 nhưng mọi dàn xếp với phía VN không đạt kết quả nên phía ông Bình mới 

chính thức nộp đơn kiện vào hồi tháng 5/2004 trước tòa án trọng tài quốc tế thuộc Liên 

Hiệp Quốc chuyên giải quyết vấn đề tranh chấp liên hệ tới các đầu tư quốc tế. Phía 

chính quyền Việt Nam thì đã thuê tổ hợp luật sư có tiếng của Pháp Glide Loyrette Rouel 

ở Paris, có văn phòng ở Hà Nội, đại diện.  

 

Điểm căn bản trong vụ ông Bình là ông đã đem tiền về Việt Nam đầu tư theo sự khuyến 

khích của chính phủ Hòa Lan sau khi nước này và Việt Nam ký kết một thương ước về 

đầu tư. Tổ hợp Luật sư Mỹ đã đại diện ông Bình dựa trên điều 9 của bản Hiệp ước giữa 

Hòa Lan và Việt Nam liên hệ tới việc “phát huy và bảo vệ đầu tư” ký kết vào năm 1994. 

Đại diện phía VN ký vào hiệp ước trên lúc đó là ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm. 

 

Kẹt giữa hai lằn đạn 
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Vấn đề của ông Trịnh Vĩnh Bình, qua sự điều tra và theo dõi của Ngày Nay từ gần 10 

năm qua là điển hình cho trường hợp các nhà đầu tư về Việt Nam bị kẹt giữa lằn đạn 

của hai phe bảo thủ và đổi mới dù chỉ là đổi mới kinh tế. Chính Thủ tướng Phan Văn 

Khải vào tháng 5/1998 cũng đành bó tay trước áp lực của phía Công an lên tới Bộ Chính 

Trị để triệt hạ ông Bình sau khi thấy ông thành công lớn trong địa hạt xuất cảng thủy 

sản và địa ốc mặc dù ông Khải biết rõ là đụng tới ông Bình là trực tiếp va chạm tới 

chính phủ Hòa Lan, một nước đang có nhiều hỗ trợ và viện trợ cho Việt Nam. 

 

Người thay thế ông Khải là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo một nguồn tin đặc biệt 

của Ngày Nay từ trong nước, khi còn trong chức vụ Phó thủ tướng, ngay sau phiên xét 

xử sơ thẩm vụ ông Bình tại Vũng Tầu cho tới gần đây, đã nhiều lần đưa ra phản ứng kể 

cả ở trong Bộ Chính Trị, là cần xem xét lại vụ Trịnh Vĩnh Bình vì ông cho là trong vụ này 

đã không có công bằng. 

 

Ông Trịnh Vĩnh Bình, sinh năm 1947 ở Nam VN một thương gia rất thành công ở Hòa 

Lan, được báo chí Hòa Lan ca ngợi như một điển hình của sự hội nhập vào mạch chính 

của người Việt tị nạn. Từ một thuyền nhân (1976) đến Hòa Lan tay trắng ông Bình học 

lại và tốt nghiệp đại học, nhập tịch Hòa Lan và gia nhập đảng chính trị của Hòa Lan 

(đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền thời cuối thập niên 80), được báo chí Hòa Lan gọi là 

“vua chả giò”. 

 

Đầu thập niên 90, ông Bình đã nghe theo chính sách Đổi Mới kinh tế của Hà Nội qua sự 

vận động của tòa đại sứ VN ở Paris, Pháp và sau khi theo đoàn doanh nghiệp Hòa Lan 

về thăm VN để thăm dò khả năng đầu tư, ông đã quyết định bán công ty chả giò ở Hòa 

Lan để đem hơn 3 triệu Mỹ kim (2,328,250 Mỹ kim tiền mặt và 96 ký vàng) về VN đầu 

tư làm ăn. 

 

Ông Bình đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Thành xuất cảng nông hải sản 

tại thành phố Sài Gòn và công ty cổ phần Bình Châu có nhà máy hải sản đông lạnh ở 

Vũng Tầu, mua một số nhà đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu và thành phố Sài Gòn để 

phục vụ cho việc đầu tư sản xuất của mình. 

 

Ông Bình đã sử dụng môt số vốn khá lớn để trồng rừng, nghiên cứu thí nghiệm để nuôi 

tôm với gần hai trăm mẫu ở Bà Rịa – Vũng Tầu và Côn Đảo tạo công ăn việc làm cho 

trên 500 công nhân; xây dựng cơ sở chế biến hải sản xuất khẩu với sản lượng chiếm 

35% tổng sản lượng đánh bắt của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu; xây dựng khách sạn 10 tầng 

tại thành phố Sài Gòn và còn nhiều dịch vụ công nghiệp khác. 

 

Đụng công an: sạt nghiệp! 

 

Vấn nạn chính của ông Bình cũng như nhiều nhà đầu tư khác bị kẹt ở VN là vấn đề phép 

vua thua lệ làng. Ông Bình dù được sự khuyến khích, hỗ trợ bởi các nhà lãnh đạo CSVN 

Đổi Mới cấp tiến, muốn mở rộng thị trường VN ra trước thế giới nhưng trong việc điều 

hành hàng ngày, ông đã đụng chạm tới thứ “quyền lực đen” như người trong nước 

thường gọi, của phe công an địa phương. Theo điều tra của Ngày Nay, ông Bình đã bị 

công an làm khó dễ từ cuối năm 1996. Ông bị giam giữ bởi cơ quan an ninh điều tra 

PA24. Đến cuối năm 1998 thì việc giam giữ trở thành quản thúc tại gia, sau bị đưa ra 

tòa lãnh án tù. 

 

Theo tài liệu Ngày Nay có trong tay, đã có những bằng chứng cho thấy vụ án ông Bình 

đã được đưa lên tới thượng từng lãnh đạo của nhà nước Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ. 

Nhưng với sự bao che của cấp chỉ huy cao cấp nhất của ngành Công An, vụ án đã 
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không được giải quyết theo luật pháp hiện hành ở Việt Nam dù chính thủ tướng Phan 

Văn Khải đã ra lệnh “xem xét lại” trường hợp của ông Bình, nghĩa là không nên đem ra 

xử trước toà án. Ngày 13/5/1998, sau khi xem hồ sơ vụ án Trịnh Vĩnh Bình, ông Khải 

đã có bút phê gửi tới Bộ Trưởng Bộ Công An Lê Minh Hương như sau: 

 

“Anh [ông Hương - NN] chỉ đạo Công An Bà Rịa Vũng Tàu xem lại trường hợp anh Trịnh 

Vĩnh Bình. Thủ tướng Hòa Lan đã đặt vấn đề, tôi đã hỏi trực tiếp một số đồng chí lãnh 

đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu anh Bình không có lỗi đến mức phải xử, do anh dựa vào 

người trong nước bị họ lừa gạt, làm bậy.” 

 

Tướng Lê Minh Hương đã chuyển ý Thủ tướng Khải qua ông Thứ trưởng Nguyễn Khánh 

Toàn đề nghị giải quyết theo ý ông Khải... Nhưng ông Nguyễn Khánh Toàn [hiện vẫn là 

giữ chức Thứ trưởng bộ Công An] không hiểu vì lý do gì mà tới ngày 20/5/98 lại tổ chức 

phiên họp Liên Ngành giống như phiên họp 3/5/98 và lần này ông Toàn càng gay gắt 

với vụ án hơn và quyết tâm xử vụ án cho bằng được... 

 

Mặt khác, vẫn theo nguồn tin trên, với sự hỗ trợ khác của ông Trần Đình Hoan, Chánh 

văn phòng Bộ Chính Trị để đưa ra văn bản số 822 ngày 23/6/98 mang danh nghĩa chỉ 

đạo của Bộ Chính Trị cho vụ án, nghĩa là quyết xử vụ ông Bình theo chiều hướng định 

sẵn của phía Công An. 

 

Kết quả là với hai tội danh được dàn lên và do vu cáo, (hoạt động đầu tư bất hợp pháp 

và hối lộ viên chức chính quyền), ông Trịnh Vĩnh Bình đã bị xử án 11 năm tù và phạt vạ 

480 lượng vàng và 6.2 tỷ đồng. Tất cả tài sản của ông Bình đầu tư ở VN bị tịch thu. 

 

Theo các chi tiết của luật sư đại diện ông Bình đưa ra trong vụ kiện trước toà quốc tế 

thì “căn cứ trên lời vu cáo của một người tên Trịnh Hiền Thanh ngày 4 tháng Mười hai 

năm 1996, và mặc dầu vu cáo này sau đó đã được y cải chính rồi rút lại, ông Trịnh Vĩnh 

Bình đã bị giam giữ và bị cáo buộc ba tội trạng có liên hệ đến hoạt động đầu tư của 

ông.” Luật sư của ông Bình cũng nêu lên qua lá thư gửi nhà cầm quyền VN hồi cuối 

năm 2003 thì: 

 

“Thật sự, sự vô tội của ông Trịnh Vĩnh Bình bây giờ có thể được chứng minh một cách 

dứt khoát. Ngày 24 tháng Sáu năm 2002, tên Trịnh Hiền Thanh đã thú nhận bằng văn 

bản với nhà chức trách Việt Nam là y đã vu khống ông Trịnh Vĩnh Bình về những hành 

động mà do đó ông bị xét xử. [Ngày Nay được biết ông Thanh, mới chết cách đây hai 

năm vì những biến chứng của bệnh tiểu đường]  

 

Trong việc kiện nhà nước Việt Nam trước tòa án quốc tế về đầu tư, ông Bình, qua luật 

sư của ông thì ông đã “thực thi quyền lợi của mình như một nhà đầu tư Hòa Lan tại 

nước VN Cộng Hòa XHCN dựa theo Hiệp ước đầu tư giữa Hòa Lan và Việt Nam.” 

 

Houston, tháng 12, 2006 

Nguồn: http://vietcyber.com/forums/archive/index.php/t-112861.html 
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