Tan tác ng dân Vit
Ông Nguyn Thanh Hùng, Ch tch Nghip oàn Ngh cá xã Bình Châu, cho bit: “Tàu ca ông Th b âm chìm gm có 8 ng dân.
Hin 4 ng dân còn li ang c tàu cá QNg 90929 TS ca ông Nguyn Thành Linh a vào b, d kin my hôm na mi v ti”.

Tàu hi cnh 4301 này ca Trung Quc ã âm chìm tàu cá ca ông Trn Hng Th sáng 2/4/2020. nh: Ng dân chp

Trc ó, lúc 20 gi 30 ngày 3/4, tàu cá QNg 90045 TS do ng dân ng T làm thuyn trng cng ã v t lin, sau 1 ngày b tàu tun
tra Trung Quc rt ui, áp sát, vì ã ti hin trng cu 8 ng dân trên tàu ông Th b âm chìm.
Qua li k ca các ng dân, tàu cá QNg 90617 TS công sut 420CV do ông Trn Hng Th (33 tui thôn Phú Quý, xã Bình
Châu, huyn Bình Sn, Qung Ngãi) làm ch, kiêm thuyn trng cùng 7 thuyn viên khác xut bn ngày 20/2 ra khai thác ti ng
trng vùng bin Hoàng Sa.
Khong 3 gi sáng ngày 2/4, tàu ã b tàu hi cnh Trung Quc s hiu 4301 c tình âm chìm ti ta 16 42 phút v bc - 112 25
phút 44 giây kinh ông, gn o Phú Lâm (thuc qun o Hoàng Sa ca Vit Nam).
Sau khi nghe tin ông Th báo khn cp qua icom, 3 tàu cá khác cng ca ng dân xã Bình Châu, là tàu QNg 90045 TS ca
thuyn trng ng T, tàu QNg 90399 TS ca ông ng Dng và tàu QNg 90929TS ca ông Nguyn Thành Linh lp tc n cu nn.
Lúc ó khong 6 gi sáng ngày 2/4. Trung Quc iu thêm 2 tàu khác s hiu 4001 và 3001 n ngn cn, xua ui các tàu cu nn. Hai
tàu ca ông Dng và ông Linh sau ó b bt gi a vào o Phú Lâm, lc soát tch thu, p phá trang thit b trên tàu. Riêng tàu ca
ông ng T b các tàu hi cnh Trung Quc rt ui sut hàng chc ting ng h, khin tàu ông T b h hng, mt mát nhiu thit b, tài sn.
n 18 gi ngày 2/4, phía Trung Quc ã dn 8 ng dân trên con tàu b âm chìm xung 2 tàu ca ông ng Dng và ông Nguyn
Thành Linh ri y ui vào b.
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Thuyn trng T t Hoàng Sa, cho bit: Cha bao gi mà tàu tun tra Trung Quc “dai” nh ln này, các ng dân b h bám rit, dn ép c
ngày ln êm, bn vòi rng làm v tung ca kính, sp nóc cabin làm gãy tr èn tín hiu, t dây thông tin và h hng nhiu thit b. Bn
thân ông b thng nh do mnh kính và g v bay nh ma gm vào ngi.
Anh Lê Vn Minh, quê tnh Khánh Hòa, ng dân i bn trên tàu ca ông ng T, k: Ln này tàu Trung Quc dùng th on khin cho

ng dân khip s. ó là kè sát 2 tàu hi cnh khng l hai bên kp cht tàu cá Vit Nam, sau ó mi bn vòi rng c ly gn, bn thng vào ni
ng dân ang ng, khin ca tàu bay tung, thit b h hng nng, tàu ngp nc suýt chìm.
Các ng dân t ngoài khi in vào b cho bit, ngay trong thi gian dch COVID-19 ang hoành hành Trung Quc, nhng ngoài
bin thì tàu tun tra ca Trung Quc li hung hng rt bt thng. Ng dân Nguyn Vn Hiu, ch mt tàu cá i ánh bt Hoàng Sa mi vào t
lin cho bit, tàu tun tra kè theo liên tc ép ui ng dân v b nên tàu ca ông Hiu phi dt mãi ra tn vùng o Bom Bay nm v phía
tây ca qun o Hoàng Sa, nm cách trung tâm qun o Hoàng Sa gn 100 hi lý.
Ni nim qun tht
Tra nng hanh hao, ch Nguyn Th Chi, v thuyn trng Trn Hng Th cùng m chng là bà Nguyn Th Thu ra gành á ngóng ch 2
tàu cá a chng và các ng dân trên tàu b âm chìm tr v. Ni m con ch Chi ang ng ngóng ra bin là khu vc mi t Ba Làng An,
ni gn nht Hoàng Sa nu tính t t lin. Mnh t này bp cuc xung là chm vào á ong cng. Khi á tng này nhoài ra phía bin nh mt
cm cù lao khng l, quanh nm i u vi sóng gió.

M con ch Chi ngóng ch anh Trn Hng Th còn cha tr v, sau khi tàu b âm chìm Hoàng Sa. nh: Vn Chng

T rng sáng ngày 2/4 n nay, hai m con ch thc thâu êm trong ni lo chng cht. Tàu thì b Trung Quc âm chìm bin khi, ngi
thì cha thy v, còn món n 500 triu ng vay óng tàu, gi bit ly gì mà tr!
Làm v ca ng dân Hoàng Sa, nm nào ch cng mt vài phen chy ngc chy xuôi nhn tin “b rt, sp b bt”. Mùa bin nm 2019,
chic tàu QNg 90617 TS ca anh Th chng ch ra khi ánh bt, ri b phía Trung Quc rt ui âm h hng. Trc ó, nm 2018, tàu anh
Th b tàu tun tra Trung Quc bám rit, ép mi bt dng. Lính Trung Quc ào qua tàu bt ng dân xúc cá xung bin, sau ó dùng
dao phay cht phá dây hi, tháo g thit b ri buc tàu phi quay v b.
Còn ln này, rng sáng ngày 2/4, con tàu QNg 90617 TS ca v chng ch ã b tàu hi cnh Trung Quc âm chìm và ã nm di áy
bin Hoàng Sa.
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