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Chương 1:  LỜI DẪN NHẬP 
 

Sáng ngày 12/11/2013, Đại hội đồng LHQ bầu ra 14 thành viên bổ sung cho Hội đồng Nhân quyền LHQ 

(HĐNQLHQ). Việt Nam nhận được 184 số phiếu thuận trong số 192 phiếu. Chiếm tỉ lệ số phiếu thuận cao 

nhất trong số 14 ứng cử viên. Báo chí nhà nước VN chạy hàng tít lớn nêu thành quả nhân quyền trong niềm 

tin tưởng của các nước trên thế giới. 

Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói: “Với tinh thần đẩy mạnh hội 

nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, trong ba năm tới, với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền, Việt 

Nam sẽ tham gia tích cực và chủ động đóng góp vào công việc chung của Hội đồng, bám sát quan điểm, 

chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về quyền con người và các định hướng lớn trong chính sách 

đối ngoại của ta, đồng thời thực hiện tốt các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân 

quyền và thành viên LHQ.”  

Tháng 6/2014, phái đoàn đại diện chính phủ VN công bố chấp nhận 182 khuyến nghị trong số 227 khuyến 

nghị của các nước. Trong số này đáng chú ý là các cam kết đảm bảo môi trường hoạt động cho các tổ chức 

XHDS phi chính phủ, những người bảo vệ nhân quyền, đưa luật biểu tình và luật về lập hội phù hợp với 

chuẩn mực quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.  

Trọn một năm trôi qua, các tuyên bố và cam kết quốc tế của chính quyền VN đã trở nên hoàn toàn mâu 

thuẫn với hàng loạt vi phạm nhân quyền mà Hội CTNLT nghiên cứu trong báo cáo này. 

Báo cáo (dài 47 trang A4, size chữ 10, font Arial) được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu bản chất 

(qualitative) và thông kế tổng quát (quantitative) các vụ việc vi phạm nhân quyền trong giai đoạn chín năm 

(2006-2014). Tập trung vào năm 2014, chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn qua mạng internet (email, 

skype), điện thoại trên 200 nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền. Số lượng các vụ việc được thu thập 

rộng trên các phương tiện truyền thông quốc tế (RFA, BBC, VOA, RFI…), các trang tin độc lập (Bản tin 

DCCT, Defend the Defenders, Dân Luận, Dân Làm Báo…), các đài Đáp Lời Sông Núi, Chân Trời Mới, STBN 

và các trang tin của nhà nước (Tuổi Trẻ, Pháp Luật TpHCM, Thanh Niên, Người Lao Động…). Những báo 

cáo và thông cáo báo chí của các tổ chức nhân quyền quốc tế (Quan sát NQ - HRW, Phóng viên Không biên 

giới - RSF, Ân xá quốc tế - AI, Ủy ban bảo vệ ký giả - CPJ,…) cũng là nguồn cung cấp bổ sung thông tin.  

Có ba biểu đồ thống kê để làm rõ xu hướng và tính chất của các vụ đàn áp nhân quyền. Các hình thức vi 

phạm (chương, mục) cũng được trình bày tương phản với các khuyến nghị của các nước trong Kiểm điểm 

định kỳ phổ quát 2014 mà chính quyền VN đã 

chấp thuận thực thi. 

Biểu đồ TNLT 2006-2014 cho thấy hai vị trí 

cực tiểu vào năm 2009 và 2013 với số TNLT bị 

bắt là 14 và 11 người. Thời điểm này là thời 

điểm VN bước vào Kiểm điểm định kỳ phổ 

quát UPR nên chính quyền đã giảm số bắt 

giam. Ngay khi UPR 2009 xong, họ gia tăng 

bắt bớ 23-46-47 trong các năm sau. 

Năm 2003, VN là ứng cử viên duy nhất của 

Đông Nam Á vào Hội đồng Nhân quyền LHQ 

và được các nước ASEAN ủng hộ. Một lần 

nữa họ thay đổi chiến thuật bằng cách giảm số 

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20131112/184193-phieu-bau-viet-nam-vao-hoi-dong-nhan-quyen-lhq/579852.html
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bị bắt xuống còn 11 người. Khi đã đắc cử vào Hội đồng nhân quyền 2014-2016, họ liền thẳng tay bắt 45 người 

bảo vệ nhân quyền và giới bất 

đồng chính kiến. 

Trong Biểu đồ Điều luật áp 

dụng trong giai đoạn 2006-

2014, Điều 88 “tuyền truyền 

chống nhà nước” áp dụng 

thường xuyên nhất với con số 

bắt là 68 người, mặc dù đã có 

giảm xuống trong 3 năm vừa 

qua. Điều 79 “lật đổ chính 

quyền” luôn thể hiện là công 

cụ chủ lực nhằm đè bẹp các 

lực lượng có thể trở thành đối 

lập với Đảng CS. Đáng chú ý 

là Điều 245 “gây rối trật tự 

công cộng” được áp dụng 

tăng đột biến từ 2 lên đến 18 

nạn nhân trong năm 2014, 

trong đó có vụ án nhóm Bùi 

Hằng ở Lấp Vò, Đồng Tháp. 

Điều 257 “chống người thi hành công vụ” là cai ngục của các dân oan, có 13 người đã bị bắt theo điều luật này. 

********* 

Chương 2: QUẤY NHIỄU 
 

Tại VN, những ai bước vào con đường bảo vệ nhân quyền trước hết thường bị lực lượng an ninh quấy nhiễu 

cuộc sống bằng nhiều cách vô luật pháp, có khi hung bạo và đê tiện. 

Khuyến nghị 144. Thực thi hơn nữa các biện pháp nhằm thúc đẩy tự do ngôn luận và 

lập hội và tự do truyền thông phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế tiến bộ nhất (Italy); 

1. Cấm xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu 
Khuyến nghị 148. Cho phép các blogger, nhà báo và những người sử dụng internet và 

các NGO thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đặc biệt bằng cách đảm bảo các luật về 

internet tuân thủ tự do ngôn luận và tự do thông tin (Hà Lan); 

1.1 Blogger Paulo Thành Nguyễn bị cấm xuất cảnh ngày 15/1/2014. Nhận lời mời tham gia vận động Nhân 

Quyền cho Việt Nam tại Quốc hội và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, blogger Thành ra sân bay để đến Wasington DC 

nhưng anh bị ngăn cấm xuất cảnh với lý do “an ninh quốc gia”. 

1.2 Tối ngày 01/02/2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị giữ lại và tịch thu hộ chiếu khi 

đang làm thủ tục xuất cảnh đi tham dự hội thảo về nhân quyền tổ chức tại Genève, Thụy Sĩ với tư cách diễn 

giả theo lời mời của tổ chức UN Watch. UN Watch là một tổ chức phi chính phủ ở Thụy Sĩ có chức năng 

giám sát các vấn đề nhân quyền và dân chủ thuộc Liên Hiệp Quốc. 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/01/16/blogger-paulo-thanh-nguyen-bi-cam-xuat-canh-ngay-1512014/
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140201-ts-pham-chi-dung-bi-cam-xuat-canh-di-du-hoi-thao-nhan-quyen-tai-geneve/
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1.3 Phóng viên Anna Huyền Trang của truyền thông DCCT Sài Gòn đã bị chặn không cho xuất cảnh tại sân bay 

Tân Sơn Nhất vào lúc 21:30 ngày 13/4/2014. Đến lúc 23:30, ba nam an ninh đã vào đánh, kẹp cổ phóng viên 

Huyền Trang, và lôi ra ngoài trước sự chứng kiến của rất đông dân chúng,và bạn hữu của phóng viên này. 

1.4 Nguyễn Thanh Thủy, con trai TNLT Nguyễn Xuân Nghĩa bị cấm xuất cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10g 

đêm ngày 15/4/2014. An ninh sân bay đã thu giữ hộ chiếu của anh và yêu cầu anh quay trở về Hải Phòng để 

biết thêm chi tiết lý do cấm xuất cảnh, mặc dù anh Thủy đã được chấp nhận nhập cảnh định cư tại Hoa Kỳ. 

1.5 Ngày 6/5/2014 lúc 23 giờ 30, hai công dân Lê Phúc Hiệp và Đinh Xuân Thi bị công an cửa khẩu Nội Bài cấm 

xuất cảnh khi hai người chuẩn bị lên chuyến bay qua Philippines với mục đích học tiếng Anh. Sau đó, an 

ninh mặc thường phục, không giới thiệu danh tánh đã thẩm vấn ông Hiệp và ông Thi gần 3 tiếng đồng hồ. 

Ông Lê Phúc Hiệp tường thuật lại sự việc: “Lý do họ đưa ra trong biên bản thu giữ hộ chiếu là theo yêu cầu 

của Tổng cục VI – Bộ công an. Chuyến đi của tôi và anh Thi, bạn của tôi sang Manila – Philippines học tiếng 

Anh”. 

1.6 Nhận lời mời của Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tham dự Hội thảo về Internet (Stockholm Internet Forum 

– SIF 2014). Blogger Nguyễn Chí Tuyến (Anh Chí) đã hoàn tất mọi thủ tục để đêm 24/05/2014 sẽ đáp 

chuyến bay đi Thụy Điển. Thế nhưng lúc 22h35′ công an cửa khẩu sân bay Nội Bài đã “dừng xuất cảnh” đối 

với anh Nguyễn Chí Tuyến với lý do: “vì an ninh theo đề nghị của cục A87 (Cục An ninh Thông tin, Truyền 

thông), Bộ công an”. 

1.7 Hai sinh viên Nguyễn Văn Tráng và Phạm Đắc Đạt đã bị an ninh sân bay ngăn cấm xuất cảnh khi chuẩn bị 

lên máy bay sang Úc châu tham gia Đại hội Sinh viên Úc châu từ ngày 10-13/7/2014 tại Melbourne. Đại hội 

do Liên Đoàn Hiệp hội Sinh Viên Úc Châu và Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường đứng ra tổ chức.   

1.8 Sau khi hết hạn quản chế tháng 9/2014, anh Phạm Bá Hải có làm đơn xin cấp hộ chiếu để tiếp tục việc học 

tại Ấn Độ. Sau nhiều lần hẹn, Phòng quản lý Xuất nhập cảnh tpHCM thông báo miệng là trường hợp của anh 

Hải chưa được giải quyết. Đến ngày 9/7/2014 anh Hải nhận được hộ chiếu, nhưng ngay ngày hôm sau họ lại 

mời lên và thu lại hộ chiếu với lý do “chờ cấp trên giải quyết”.  

Qua làm việc với an ninh thành phố, họ yêu cầu anh Phạm Bá Hải phải tuyên bố từ bỏ các hoạt động XHDS 

và nhân quyền thì mới cấp hộ chiếu và cho phép ra nước ngoài. 

1.9  Anh Nguyễn Văn Viên, thành viên Nhóm NoU Hà Nội, bị công an và an ninh câu lưu suốt mười mấy tiếng 

đồng hồ sau khi anh có chuyến bay từ Thái Lan trở về Hà Nội vào ngày 28/8. 

Đến khoảng 18 giờ 30 tối, họ tịch thu hộ chiếu và thả anh về bất chấp anh phản đối. 

 

2. Ngăn cấm ra khỏi nơi cư trú, không cho tạm trú, ngăn chặn gặp gỡ 
Chính quyền xâm phạm quyền gặp gỡ ôn hòa của các tổ chức XHDS độc lập hoặc các sự kiện bày tỏ ngôn 

luận tự do của mỗi các nhân nơi công cộng. 

Khuyến nghị 149. Bảo vệ và đảm bảo việc tôn trọng tự do thông tin và ngôn luận, đặc biệt với 

nhà báo, blogger và những người bảo vệ nhân quyền, và tiến hành rà soát các quy định pháp 

luật điều chỉnh báo chí để đảm bảo sự tuân thủ của Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế 

(Luxembourg); 

2.1 CTNLT Nguyễn Bá Đăng ở huyện Nam Sách, Hải Dương bị công an bắt đi thẩm vấn trong hai ngày 13 

và 14 tháng 3 vì ông có ý định tổ chức cuộc tưởng niệm 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma 

ngày 14 tháng 3 năm 1988. Một lực lượng đông đảo 15-20 an ninh luân phiên tra vấn ông cả ngày và 

đêm về hơn chục bài viết mà ông đã đăng tải trên mạng internet. 

http://www.chuacuuthe.com/2014/04/nha-cam-quyen-cam-xuat-canh-va-cau-luu-phong-vien-anna-huyen-trang-vrns/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/04/16/con-trai-nha-van-nguyen-xuan-nghia-bi-cam-xuat-canh/
http://www.chuacuuthe.com/2014/05/them-hai-cong-dan-viet-nam-bi-cam-xuat-canh/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/25/cong-ha-no%CC%A3i-cam-xuat-ca%CC%89nh-doi-voi-blogger-nguye%CC%83n-chi-tuyen-anh-chi/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-stu-barr-fr-su-confe-07132014060012.html
http://www.chuacuuthe.com/2014/08/cong-an-tu-cho-minh-quyen-thu-passport-cua-cong-dan/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ex-poli-prisoner-question-2-days-gm-03142014124642.html
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2.2  Hai thành viên của Hội PNNQ Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa đã bị câu lưu và thẩm vấn suốt 

13 tiếng đồng hồ khi tham dự phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Thào Quán Mua, Lý Văn Dinh và Dương 

Văn Tu ngày 27/5/2014 tại tỉnh Tuyên Quang. 

2.3  Công an chặn đường đi họp của các tổ chức xã hội dân sự tháng 7. Ngày 4/7 Bác sĩ Nguyễn Đan Quế 

cho biết: “6g30 anh Phạm Bá Hải cho biết công an án ngữ ngay trước cửa, không cho ra khỏi nhà. Đồng 

thời đưa giấy triệu tập lên trụ sở CA để làm việc ngay 

trong sáng nay”.   

Anh Hoàng Dũng cho biết: “Đang đến gần nhà thờ 

DCCT để đưa các thí sinh đi thi đại học thì bị công an 

buộc phải quay về nhà”. Các vị tu sĩ Cao Đài cũng bị 

ngăn cấm không cho đi tại Lâm Đồng và Vĩnh Long. 

2.4  Ngày 25/7 là thời điểm mà một đoàn giám sát 

về tự do tôn giáo của Liên hiệp quốc dẫn đầu bởi ông 

Heiner Biederfeldt, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ, vào 

Tp.HCM để gặp gỡ một số chức sắc tôn giáo và nhân 

chứng, nhằm kiểm chứng thực chất về việc “Việt Nam 

chấp nhận các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền 

Liên hiệp quốc” là như thế nào. 

Không chỉ bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, bà Dương Thị Tân, cựu tù nhân 

lương tâm Phạm Bá Hải và hai mục sư Tin Lành là Nguyễn Hoàng Hoa và Nguyễn Mạnh Hùng cũng bị 

công an địa phương ngăn chặn ngay tại nhà riêng. Bất cứ biểu hiện nào của công dân muốn rời khỏi nhà 

đều bị nhân viên an ninh và cảnh sát xô đẩy bằng hành vi thô bạo và hoàn toàn bất hợp pháp. 

2.5  Một số nhà đấu tranh Dân chủ và Blogger được mời tham dự “Hội thảo Truyền thông phi nhà nước ở 

Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” vào sáng ngày 30.07.2014, đã bị nhà cầm quyền ngăn cản, ép buộc mọi 

cách không cho đến tham dự. Có ít nhất 5 người đã bị cản đường là Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Như 

Quỳnh, Trần Thị Nga, Huỳnh Phương Ngọc và Bs.Phạm Hồng Sơn. Anh Phạm Bá Hải và Như Quỳnh bị 

chặn lại khi trên đường ra sân bay để bay đi Hà Nội, còn Thúy Nga và Phương Ngọc thì bị khóa trái cửa 

trong một nhà nghỉ tại Hà Nội. Nhà bác sĩ Sơn bị an ninh canh ngay trước cửa nhà trước đó một ngày. 

2.6  Có 7 người thuộc 7 tổ chức khác nhau đã bị an ninh ngăn trở không thể tham dự cuộc họp XHDS hàng 

tháng tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn hôm Thứ Ba, 5/8/2014. 

Ðó là blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam; Hòa Thượng 

Thích Thiện Minh thuộc Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo; ông Phạm Chí Dũng thuộc Hội Nhà 

Báo Ðộc Lập; cựu tù nhân lương tâm (TNLT) Phạm Bá Hải thuộc tổ chức Bạch Ðằng Giang Foundation; 

cựu TNLT Lư Văn Bảy, một người vừa mới được trả tự do; ông Nguyễn Bắc Truyển thuộc Hội Ái Hữu Tù 

Nhân Chính Trị và Tôn Giáo; cô Nguyễn Nữ Phương Dung thuộc Phong Trào Con Ðường Việt Nam. 

2.7  Một lần nữa, hàng loạt nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo độc lập thực thi quyền hiến định nhưng lại 

bị chính quyền và cơ quan an ninh xâm phạm nghiêm trọng khi tổ chức ngăn chặn, sách nhiễu, đánh đập 

nhằm không cho tham dự phiên tòa xử Bùi Thị Minh Hằng. Nhiều người bị khống chế đã trở nên quá 

quen thuộc như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Thượng tọa Thích Thiện Minh, cựu tù nhân lương tâm Phạm 

Bá Hải, nhà báo Trương Minh Đức, nhà báo Phan Thanh Hải, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo 

Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Phạm Chí Dũng… 

 Nhà văn, cựu đại tá quân đội Phạm Đình Trọng, người đã hơn bảy chục tuổi, cũng trở thành điển hình bị 

bắt cóc, ngăn chặn thô bạo và vô pháp khi ông ra khỏi nhà. 

Kỳ họp XHDS tháng 6 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/30/huynh-phuong-ngoc-chuyen-di-tuyen-quang-gian-nan-cua-toi/
http://www.chuacuuthe.com/2014/07/cong-an-chan-duong-di-hop-cac-to-chuc-xa-hoi-dan-su/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/07/26/lanh-dao-nao-cua-viet-nam-chi-dao-ngan-chan-cong-dan-tiep-xuc-bao-cao-vien-lien-hiep-quoc/
http://www.chuacuuthe.com/2014/07/an-ninh-cam-cac-blogger-tham-du-hoi-thao-ve-truyen-thong-do-uc-to-chuc/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/07/31/loi-cua-ke-vang-mat/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/08/07/cong-ngan-chan-cuoc-hop-hoi-doan-xa-hoi-dan-su/
http://fvpoc.org/2014/08/28/tuyen-bo-lien-hoi-nha-bao-doc-lap-vn-cuu-tu-nhan-luong-tam-vn-ve-viec-nha-cam-quyen-vi-pham-quyen-tu-do-di-lai-cua-cong-dan/
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Chỉ trong trong tháng 8/2014, nhà báo Phạm Chí Dũng – chủ tịch Hội Nhà báo độc lập VN – đã bị tống 

gửi đến 6 giấy triệu tập của Cơ quan an ninh điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh, liên quan đến chuyến 

làm việc ở Việt Nam của Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tự do tôn giáo và phiên tòa xử Bùi 

Thị Minh Hằng. 

2.8 Việc lo sợ của nhà cầm quyền đối với XHDS là một việc làm vừa vi phạm các công ước quốc tế VN đã 

tham gia, vừa vi phạm chính Hiến pháp VN. 

 Thượng tọa Thích Thiện Minh, từ Hốc Môn cho biết: “Công an canh gác trước sân nhà đêm ngày từ ba 

bốn hôm nay, cả hai đầu hẻm. Trung bình bốn công an một đầu hẻm”. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho biết: 

“Ngày 3 và 4 tháng 9 canh liên tục, cả ngày lẫn đêm. Khi 3 khi 4 người, đứng ngay trước cửa nhà. Đi đâu 

bám theo cho đến khi trở về.” 

Anh Phạm Bá Hải cũng bị canh ngay từ 1-9. Công an còn nói rõ là “5-9 không được đi họp, phải ở trong 

nhà”. Công an, dân phòng vừa bao vây vừa vào nhà gây khó khăn cho vợ chồng anh Huỳnh Trọng Hiếu 

và cô huỳnh Phương Ngọc, không cho họ ra ngoài để đi làm, với lý do “kiểm tra đăng ký tạm trú”, nhưng 

thực chất là ngăn cấm công dân đi lại.  

Ban truyền thông của PGHH cho biết từ nhiều ngày trước, công an ở các tỉnh Miền Tây Nam đã ngăn 

cản và trực tiếp ra lệnh miệng cấm các cư sĩ và tín đồ PGHH tham gia cuộc họp này. 

2.9  Thư kháng nghị của nhà văn Phạm Đình Trọng về việc bị ngăn cấm đi lại, ông viết: “Sáng chủ nhật, 

24.08.2014, tôi đi xe máy đến nơi ăn sáng theo lời hẹn của nhóm bạn già gồm mấy nhà văn, nhà báo đã 

nghỉ hưu. Vừa đi khỏi nhà được hơn trăm mét thì một nhóm bốn, năm người đều mặc đồ dân sự đi xe 

máy ập đến, ép chặn xe tôi cùng tiếng quát: Đi đâu? Quay về! Thấy sự áp đảo và hung dữ của họ, tôi lùi 

xe quay về nhưng phía sau, chiếc ô tô du lịch biển số 52N2654 đã chặn sát xe tôi. Những người đi xe 

máy cùng những người từ ô tô bước ra vây tôi lại. Người rút chìa khóa xe máy. Người thọc tay vào túi 

quần tôi lấy điện thoại và máy ảnh của tôi. Rồi họ đẩy tôi vào chiếc ô tô 52N2654 chạy về đồn công an xã 

Phước Kiển…” 

 …”Cách đây mới ba tháng. Sáng chủ nhật 18.5.2014, buổi sáng có lời kêu gọi biểu tình chống Trung 

Quốc đưa giàn khoan 981 vào biển Việt Nam, tôi đang đi trong vườn cây trước dinh Thống Nhất thì từ 

phía sau, hai cánh tay thọc vào hai nách tôi, một bàn tay bịt chặt miệng tôi, lôi tôi xuống đường Lê Duẩn, 

đẩy tôi vào cửa đã mở sẵn của chiếc ô tô du lịch 51A535 20, đưa tôi ra bãi biển Cần Giờ, giữ tôi ngoài đó 

suốt một ngày. Trên xe cũng đã diễn ra cảnh: Họ thọc tay vào túi quần tôi, tước đoạt điện thoại và máy 

ảnh của tôi. Quát nạt xỉ vả và cấm tôi không được ra khỏi nhà…” 

2.10  Lúc 17:30, 3/11/2014 tại khu vực sông Lô, đường đi ra sân bay Cam Ranh, Mẹ Nấm đã bị an 

ninh ngăn chặn không cho cô ra Hà Nội theo lời mời của đại sứ quán Canada và Na Uy để tham dự buổi 

trao đổi về các quyền hợp pháp và quy trình thủ tục pháp lý trong bối cảnh Kiểm điểm định kỳ phổ quát 

(UPR) đối với Việt Nam. 

2.11 Anh Lý Quang Sơn truyền bá thông tin nhân quyền bằng cách phát cẩm nang tuyên ngôn nhân 

quyền trong những buổi mặc áo có biểu tượng nhân quyền đi nhặt rác. Tuy nhiên, sinh viên Lý Quang 

Sơn không nhận được sự khuyến khích nào từ chính quyền địa phương trong sự phổ biến kiến thức 

nhân quyền cho người dân mà trái lại bản thân anh cùng 3 sinh viên khác không được tiếp tục thuê chổ 

ở dù không có biểu hiện nào vi phạm hợp đồng thuê nhà. Anh nói: “Hiện nay bọn em thuê hợp đồng với 

chủ nhà là 1 năm. Tuy nhiên, hợp đồng mới thực hiện được 3 tháng thì chủ nhà bị an ninh liên tục gọi 

điện. Đầu tháng 10 đã gọi điện cho chủ nhà và yêu cầu chủ nhà hủy hợp đồng với bọn em, đuổi bọn em 

ra khỏi nhà. Họ nói thẳng với bọn em là an ninh, công an phường người ta gọi điện liên tục, 1 ngày phải 

lên đến 3 lần để làm việc với an ninh. Đi đi, lại lại để làm việc như vậy khiến họ cảm thấy mệt mỏi.” 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/09/05/nha-cam-quyen-ha-noi-cac-xhds-gap-nhau/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/09/10/thu-khang-nghi-ve-viec-cong-tphcm-nhieu-lan-bat-giu-phi-phap-cong-dan/
https://www.facebook.com/menamnhuquynh/posts/739410389482154
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/difficulti-life-vns-activist-ha-12182014125147.html


8 
 

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam                                                                                                                                           http://fvpoc.org 

 

Đỗ Anh Tuấn, người tham gia hoạt động quảng bá cho quyền con người cho biết anh bị phạt 35 triệu 

đồng vì tàng trữ và phổ biến Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ và Hiến pháp nước CHXHCNVN 1992. Anh 

Đỗ Anh Tuấn chia sẻ rằng nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, hôm 8 tháng 12 năm ngoái, anh cùng những 

người bạn đến công viên Thống Nhất phân phát tờ rơi và Cẩm nang Thực thi Quyền làm người. Sau đó 

3 ngày, Đỗ Anh Tuấn nhận thông báo quyết định xử phạt hành chính về xuất bản phẩm in sao lậu và anh 

Tuấn đã tiến hành kiện chính quyền địa phương.  

Vì thủ tục kiện tụng rắc rối nên anh Tuấn đã dừng lại. Đúng 1 năm sau, Đỗ Anh Tuấn nhận được thông 

báo bị cưỡng chế bằng hình thức trực tiếp trừ lương hàng tháng trong tài khoản ngân hàng. 

3. Tấn công bằng chất thải hôi thối, gạch đá 
Khuyến nghị 150. Tiến hành các bước để sửa đổi Luật Hình sự để đảm bảo luật này không thể 

được áp dụng một cách sai trái nhằm ngăn chặn tự do ngôn luận (Phần Lan); 

Khuyến nghị 155. Đảm bảo rằng về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin 

trực tuyến, được áp dụng theo cách không hạn chế quyền cá nhân nói lên quan điểm của họ trên 

mạng (Phần Lan); 

3.1 Lúc 7g30 tối ngày 11/2/2014 khi đang ngồi trong nhà ở Tam Kỳ 

Quảng Nam, ông Huỳnh Ngọc Tuấn nghe tiếng xe gắn máy 

chạy lại gần, liền sau đó là tiếng ầm ầm gạch đá ném vào, làm 

bể vách và mái nhà. Khi ông mở cửa ra thì hai chiếc xe đã bỏ 

chạy. Những người láng giềng thấy bốn người mặc thường 

phục trên hai chiếc xe gắn máy đã ném đá gạch vào nhà trước 

khi bỏ chạy.   

3.2 Ngày 21/2 nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn lại bị ném gạch đá và tạt nước thối.  

Lúc 9h 30 tối an ninh lại giả dạng côn đồ tạt nước thối và ném gạch đá vào nhà 

ông Huỳnh Ngọc Tuấn tại đội 1 thôn Phú Quý, xã 

Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. 

3.3   Vào khoảng 8h sáng ngày 23/8/2014 Trần Thị Nga ngủ dậy đi ra thấy 

khắp nhà bị đổ đầy dầu nhớt làm hỏng nhiều bộ chăn, ra, gối, đệm đang 

bầy bán trong nhà (nhà chị Nga cho người hàng xóm bán nhờ) trị giá hàng 

chục triệu đồng. Ngoài cửa có rất nhiều tờ truyền đơn với nội dung bôi nhọ 

chị.  

3.4  Ngày 10/10/2014, vào lúc 12 giờ đêm, 1 nhóm an ninh mặc thường 

phục giả dạng côn đồ tấn công vào nhà trọ của Huỳnh Trọng Hiếu tại địa chỉ 

305/16 đường Trường Chinh, Sài Gòn. Kể lại vụ việc, anh nói: “Gia đình tôi 

lúc này chỉ có tôi, vợ tôi và con trai tôi mới 10 tháng tuổi đang ngủ trên gác, 

không có bất kỳ phương tiện tự vệ nào. Chúng tôi nghe tiếng va đập mạnh 

phát ra ngay cửa nhà vì có ai đó ném vào một cục đá lớn. Tiếp theo là những 

cú đạp mạnh liên tiếp khiến cho tấm cửa văng ra và 3 tên côn đồ cầm hung 

khí xông vào nhà đập phá. Tên còn lại bao vây sau nhà, dùng đá đập liên tục 

để phá tung cánh cửa sau. Họ vừa đập phá vừa văng tục, chửi rủa và đe dọa 

giết gia đình tôi. Những tên côn đồ này tấn công chúng tôi có chủ đích và 

được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Họ đi trên 2 xe gắn máy, bịt mặt và tấn công 

chớp nhoáng, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại một đống đổ 

nát.”  

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/12/19/nhung-don-tran-ap-tham-lang-cua-chinh-quyen-viet-nam/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/02/22/ninh-con-lai-tiep-tuc-tan-cong-gia-dinh-huynh-thuc-vy-toi-ngay-21-thang-2/
https://www.danluan.org/tin-tuc/20140902/tran-thi-nga-don-to-cao-ve-viec-rai-truyen-don-de-doa-do-dau-nhot-vao-nha-pha-hoai
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/10/12/cong-tiep-tuc-dan-ap-gia-dinh-huynh-trong-hieu/
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3.5   Ngày cuối năm 31/12 anh Nguyễn Văn Thạnh (Đà Nẵng) luôn bị lực lượng an 

ninh đi đâu cũng bám theo. Đến tối anh bị họ ném mắm tôm vào người tại 

phường Nại Hiên Đông.  

Chương 3: HÀNH HUNG, BẮT BỚ, XÉT XỬ, TRA TẤN 
 

Khuyến nghị 167. Đảm bảo một môi trường phù hợp cho các hoạt 

động của những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và các tác nhân xã hội dân sự khác 

(Tunisia); 

Khuyến nghị 169. Khuyến khích kiện toàn các NGO bằng việc thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý, 

hành chính và tài chính, trong đó các tổ chức NGO có thể được tạo ra và phát triển, và thực hiện 

hoạt động của họ mà không có bất kỳ cản trở nào, và có tự do ngôn luận (Tây Ban Nha) 

Sử dụng côn đồ hoặc giả dạng côn đồ, công an an ninh VN đang thực hiện chủ trương tàn bạo nhất tấn 

công công khai ngay giữa ban ngày những người bất đồng chính kiến. 

1. Hành hung, tấn công và xâm phạm thân thể 
 Khuyến nghị 119. Đảm bảo trong luật và thực tế việc bảo vệ phụ nữ với tất cả các hình thức 

bạo lực (Canada); 

Khuyến nghị 165. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành tự do ngôn luận, cả trên mạng 

internet và bên ngoài, tự do hội họ,  tự do tôn giáo và tín ngưỡng (Ba Lan); 

1.1  Ngày 1/1/2014, từ đường Võ Thị Sáu đoàn dân oan gần 100 người đi hướng về Nhà thờ Đức Bà – Sài 

Gòn. Lực lượng công an, dân phòng, an ninh vây cắt bắt đưa lên xe buýt. Chị Trần Ngọc Anh bị đánh 

ngất xỉu trên xe buýt và phải nằm viện 3 ngày để điều trị chấn thương hai bên sườn.  

1.2  Rạng sáng ngày 2/1 anh Lê Quốc Quyết – em trai TNLT luật sư Lê Quốc Quân, bị bốn nhân viên mật vụ 

đánh đập ngay trước cổng vào khu chung cư Mỹ Kim ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Anh Quyết 

khẳng định những kẻ tấn công chính là các tay an ninh chìm đã theo dõi anh trong mấy ngày qua.  

Trao đổi với đài VOA, anh nói: “Đó là những người thường xuyên theo dõi Quyết, mà 

những người theo dõi Quyết chỉ có an ninh thôi, Quyết quen mặt và nhớ biển số xe 

họ luôn. Thứ hai, chính bảo vệ trong chung cư cũng cho biết đây là những anh hình 

sự hay đi theo Quyết đến nỗi gửi xe trong chung cư không cần ghi vé nữa. Quyết 

khẳng định họ là công an.” 

Máy quay an ninh của bảo vệ chung cư cho thấy khi anh Quyết bước xuống taxi để 

đi vào chung cư thì lập tức bị 4 người đàn ông lao đến đánh đấm không ngừng tay 

cho đến khi người dân xung quanh nghe được tiếng kêu cứu của anh. 

1.3  Năm nông dân Văn Giang bị bắn bị thương bằng súng hoa cải khi canh giữ 

đất.  

http://danoan2012.blogspot.com/2014/12/con-a-nang-lap-thanh-tich-mung-nam-moi.html
http://www.voatiengviet.com/content/em-trai-ls-le-quoc-quan-to-cao-bi-an-ninh-mat-vu-hanh-hung/1822084.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nobdy-protc-us-02122014055435.html
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Một trong 5 nạn nhân bị côn đồ bắn vào chiều ngày 10/2 là anh Lê Văn Mạnh cho đài ACTD biết: “Đứng 

cách xa bọn họ vào khoảng 25 mét. Đây là loại súng tự chế của Tàu có hai nòng bắn đạn chì. Bị thương 

thì trong đó có một người nặng nhất vẫn đang cấp cứu ở Việt Đức còn ba người nhẹ như em sau khi mổ 

thì về rồi. Tổng cộng bọn nó có khoảng 70 người, đao kiếm rất nhiều trong đó có 4 khẩu súng tự chế. 

Sức khỏe của em thì vẫn bình thường nhưng viên đạn nó nằm sát khuỷu tay trái sát vào xương rồi thời 

tiết đang rét cả hai đêm nay không ngủ được vì rất nhức. Một 

viên vào mạng sườn trái.” 

Tuy đã viết đơn báo chính quyền các cấp, nhưng chính quyền 

vẫn làm ngơ. Người dân Văn Giang đành tự bảo vệ lấy họ 

bằng cách lấy rơm thắt từng sợi dây nối lại với nhau thành 

những tấm khiên để che thân thể (ảnh). 

1.4  Ngày 11/2 Bùi Minh Hằng trong một đoàn 22 người đã bị 

phục kích đánh đập tại xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp.  

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì chùa Quang Minh Tự kể lại những gì ông chứng kiến cũng như xảy ra 

cho chính ông: “Trong xe có 21 người đi được hơn nửa đường thì công an giao thông chặn xe lại. Công 

an mặc sắc phục đâu mấy chục người còn thì bọn mặt đồ trắng thường phục rất nhiều, nữ nam gì có hết. 

Mới vừa chặn xe lại thì họ nhảy lên nào là bóp cổ nào là dùng cây vuông, cây tròn đánh bể mấy cái nón 

cối hết (nón bảo hiểm). Họ đánh Út Bửu cái xương sống nó lòi ra. Năm Mãnh thì năm mười người vừa 

đánh vừa đè một hơi, nhồi tới nhồi lui năm mười lần. Rồi tới Bảy Long họ đánh rồi trói thúc ké nằm tại chỗ. 

Rồi tới cô Hằng! Trời ơi cô Hằng nó đánh rồi nó giựt đồ nó cướp…tám người nữ không tha người nào họ 

đánh trên đầu bể nón cối luôn. Bảy Long thì vừa còng vừa đánh vừa lên gối. 

Người nam thì như vậy còn người nữ thì họ vạch áo sút nút áo còn hơn đám ăn 

cướp trong rừng nữa, Khi nó đưa lên xe nó còn đánh một tiếng đồng hồ. Nó đánh 

sưng mặt mấy người nữ và nằm xỉu hết mấy người còn cô Hằng thì thôi nó đánh 

như trái banh vậy, lăn tới lăn lui.” 

1.5  Ngày 16/2 blogger Nguyễn Văn Thạnh bị đánh trong cuộc kiểm tra hành 

chánh tạm trú tại xã Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 

10/12/2013, anh Nguyễn Văn Thạnh bị một nhóm người lạ mặt hành hung và 

cướp đi máy tính bảng khi đang trên đường đi đòi lại những tài sản bị chính 

quyền tịch thu trái phép.  

 

1.6  Blogger Huỳnh Trọng Hiếu và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị 10 

người bịt mặt đánh đập tại Tam Kỳ khi vừa bước xuống xe taxi. 

Ngày 19 tháng 2 năm 2014,  ông Huỳnh Ngọc Tuấn và con trai là 

Huỳnh Trọng Hiếu từ Quảng Nam vào Bình Định dự lễ giỗ quốc 

sư Phước Huệ  tại Tổ đình Thập Tháp của Giáo Hội Phật giáo 

Việt Nam Thống nhất.  

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lap-vo-insi-truth-02132014062135.html
http://vnwhr.net/2014/03/10/nan-nhan-nguyen-van-thanh-va-chinh-sach-dan-ap-nhan-quyen/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/02/20/ninh-quang-nam-tiep-tuc-tan-cong-huynh-ngoc-tuan-va-huynh-trong-hieu/
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An ninh Quảng Nam và công an Bình Định phối hợp theo dõi họ từ Quảng Nam đến Bình Định. Chiều 

ngày 20 tháng 2 năm 2014, khi xe về gần nhà thì bị khoảng 10 tên thanh niên thường phục bịt kín mặt 

nhảy từ một chiếc xe taxi đã đậu sẵn gần đó ập vào đánh đập túi bụi. Ông Tuấn bị họ túm lại, nhấc lên và 

ném mạnh xuống đường, còn anh Hiếu bị đánh liên tục vào đầu, mặt, hông và bụng.   

 

1.7 Ngày 24/2 Nguyễn Bắc Truyển bị hành hung tại Hà Nội khi 

trên đường đến ĐSQ Úc.  

Ông bị 4 công an thường phục tấn công, những người này đã theo dõi 

ông từ khi vợ chồng ông tới Hà Nội. Một người cho xe nhào vô taxi để 

taxi dừng lại. Ba người kia mở cửa ra đánh tài xế, tài xế bỏ chạy. Còn 

lại 2 vợ chồng trong xe, họ nhào vô đánh, lôi ông Truyển ra khỏi xe, 

đánh nứt xương mũi. 

1.8 Ngày 20.3.2014 anh Trịnh Anh Tuấn (Gió Lang Thang) sau khi dự  buổi 

cà phê nói chuyện về quyền con người – do Mạng lưới Blogger Việt 

Nam tổ chức, trên đường về đã bị 3 mật vụ trẻ bám theo và đã dùng 

chân đạp đổ xe máy anh Tuấn trong khi anh vẫn đang chạy xe. Khi anh 

Tuấn ngã xuống đường các tên này cùng lao tới đánh hội đồng vào khắp 

người, đặc biệt là vùng mặt và đầu. Điện thoại anh Tuấn để trong người 

cũng bị chúng đạp vỡ nát.  
1.9  Ngày 22/3 nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng bị công an 

thường phục cầm tuýt sắt đánh vào chân và người tại cây xăng Nam 

Đồng, Hà Nội. Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong, ông Dũng về nhà thấy xe hết xăng 

nên quay ra cây xăng Nam Đồng để đổ xăng. Khi đi thì có hai xe máy đi ngang qua và 

một người ngồi sau đạp đổ xe ông xuống. Ông biết 

bị công an tấn công nên hô ‘công an đánh dân’. 

Sau đó bốn thằng cầm tuýt sắt cứ thế bổ vào, 

nhắm vào phần dưới chân ông đánh. Ông Dũng 

bỏ chạy vào tầng ngầm của một siêu thị gần đó để 

thoát thân mà vẫn không thoát được. Chúng quật 

một lúc đến khi ông không cựa quậy được nữa thì 

chúng mới vội lao ra phóng xe đi.  

1.10  Nhà hoạt động nữ quyền Trần Thị Nga và cùng nhiều người khác tập trung tại Hà Nội đòi thả chị 

Bùi Hằng, blogger Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh hôm 23/3. Chị Nga và bạn bè bị đánh ngoài 

đường, chị bị bắt cùng với hai người H’Mông khác về đồn công an Quang Trung. Trong đồn chị cũng bị 

họ đánh liên tục. Người đàn ông đánh chị Nga từ ngoài đường bước vào phòng rồi tát chị, nhưng cú đấm 

tiếp theo thì chị Nga tránh được và chạy ra nói ông công an tên Hiếu bảo ông ấy không được để người ta 

đàn áp chị trong đồn công an. Ông ta quát “ai đánh chị? Ngồi vào ghế”. Ngay sau khi chị Nga ngồi vào 

ghế và người đàn ông ấy tiếp tục đấm và nói “bây giờ tao mới đàn áp mày nè!” 

1.11  Ngày 24/3 tín đồ PGHH Nguyễn Hoàng Nam, ngụ tại xã Vĩnh Châu, Châu Đốc, An Giang chuẩn bị làm lễ. 

Công an kéo quân đến rất đông cấm không cho ông tổ chức lễ. Ông Nam vẫn tiếp tục hành lễ thì công an tấn 

công vào nhà, khống chế và đánh ông, giật tấm băng rôn xuống. Sau đó họ đi ngang đi dọc trong buồng 

trong bếp, lục soát hết sức mạnh tay với những đồ đạc và còn có ý cợt nhã với vợ ông Nam.  

1.12  Trong lúc một nhóm dân oan đang ngồi trong phòng để chờ công an trả lại điện thoại thì đèn tắt. Ngay 

sau đó là tiếng la hét của bà con bị đánh đập. Bà Trần Ngọc Anh bị đá vào bụng làm dập thận, tiểu ra máu. 

http://www.voatiengviet.com/content/ong-nguyen-bac-truyen-bi-hanh-hung-trong-chuyen-di-van-dong-nhan-quyen/1857919.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/03/23/khang-thu-1hoi-bau-bi-tuong/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/03/22/ha-noi-anh-truong-van-dung-bi-ca-danh-trong-thuong-bang-tuyp-sat/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hit-stre-humi-sex-har-03252014130016.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/03/25/nha-cam-quyen-tiep-tuc-dan-ap-phat-giao-hoa-hao/
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Công an phải đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Vụ dùng côn đồ đánh đập này xảy ra ngày 24/3/2014 tại Sài 

Gòn.    

1.13  Hàng chục dân oan biểu tình ở Sài Gòn tại hai địa điểm Dinh Thống Nhất và Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 

ngày 26/3. Cuộc biểu tình yêu cầu giải quyết đất đai của họ bị cưỡng chế nhưng không được bồi thường 

thỏa đáng, đã bị hàng trăm công an đàn áp, đánh đập giải tán. Dân oan Phạm Thị Huệ ở Bình Dương bị 

đánh bằng dùi cui trên chiếc xe bus chở bà về lại Bình Dương. Chị Trần Thị Hoàng bị đá, đánh trong lúc bắt 

đưa về phường Bến Nghé Q1 làm cánh tay trái bị chấn thương nặng. 

1.14 Trong một bức thư Nguyễn Đức Quốc kể lại vụ việc Bùi Tuấn Lâm bị an ninh Quảng Nam truy 

đánh tại Tam Kỳ mà anh chứng kiến như sau: “Tôi đề máy xe và chạy xe qua bên kia cầu chừng 30 mét 

để gọi điện thoại báo với linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, chưa kịp gọi thì tôi nhìn thấy tám tên này vây và 

đùng nón bảo hiểm đánh đập Bùi Tuấn Lâm rất dã man, chúng đạp anh Lâm té vào thành cầu xém rớt 

xuống cầu , rồi bọn chúng tiếp tục đánh đập Lâm làm cho anh Lâm bị chúi đầu vào thành cầu một tên 

trong bọn họ đạp anh Lâm đập đầu vào thành cầu làm bể nón bảo hiểm anh Lâm đang đội, khi đó tôi la 

lên : bà con ơi ăn cướp, an ninh, công an chặn xe đánh người, ăn cướp, cứu chúng tôi với bà con ơi." 

1.15  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hồ Nhật Thành và Nguyễn Văn Hải bị đánh 

đập và câu lưu khi đang chuẩn bị thảo luận về chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân 

chết trong đồn công an” dự định diễn ra tại quán Cà phê Swing, số 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang. Mặc dù là ngày cuối tuần 19/4/2014 nhưng quán Café Swing có sức chứa 500 chỗ ngồi 

lại cho biết là đóng cửa.  

1.16 Ngày 21/4 hai phụ nữ hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam là bà Trần Thị Hài và cô Nguyễn 

Ngọc Lụa, đại diện cho Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam đến Cần Thơ dự phiên phúc thẩm hai dân oan 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn thị Tuyền. Sau phiên xử, vào lúc khoảng 

11:30 giờ họ đã bị công an tại thành phố Cần Thơ bắt, hành hung, đánh đập 

ngay tại đồn Công An phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.   

1.17 Ngày 8/5 Nguyễn Văn Đài bị một an ninh ném cốc nước vào đầu. Trả 

lời Đài Á Châu Tự Do, Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết: “Chiều nay trong lúc 

mấy anh em ngồi uống cà phê với nhau thì họ tấn công, họ ném cái cốc 

vào đầu tôi. Rồi họ xông vào đánh dữ dội, may là bên này cũng có đông 

người, chống trả lại thì họ bỏ chạy.”  

1.18 Ngày 17/5 giảng viên âm nhạc Tp.Vinh Nguyễn Năng Tĩnh đã bị “côn 

đồ” hành hung trước mặt hàng chục công an. Anh và người bạn vừa lên xe đi 

được khoảng 10m về theo hướng đường Lê Hồng Phong thì có một người 

dân phòng tay cầm gậy chạy xe máy hung hăng đâm chặn đầu xe, và bắt dừng lại. Anh Tĩnh bước xuống 

xe và hỏi lý do, thì ngay lập tức thấy rất đông công an, an ninh mặc sắc phục và nhiều côn đồ mặc 

thường phục chạy đến vây quanh. Những côn đồ mặc thường phục đánh anh tới tấp trước sự chứng 

kiến của rất nhiều công an mặc sắc phục. 

Để thoát khỏi nguy hiểm anh Tĩnh chạy băng qua bên kia đường (nơi quán bia) tới nơi có nhiều công an 

mặc sắc phục nhất đang đứng đó với hy vọng họ sẽ bảo vệ người dân vô tội. Nhưng khi sang đó anh 

càng bị đánh nhiều hơn. Anh bị đánh vào mặt làm chảy máu miệng, vào bụng, chúng dùng vật cứng 

đánh mạnh vào đầu đến nát cái mũ bảo hiểm.  

1.19 Ngày 18/5 Nguyễn Ngọc Lụa, Nguyễn Thế Lữ, Huỳnh Trong Hiếu, Võ Quốc Anh, Trịnh Anh Tuấn 

bị công an Tp HCM tấn công khi chuẩn bị tham gia biểu tình phản đối TQ.  

Blogger Võ Quốc Anh cho biết: “Có 4 – 5 côn đồ xông vào tôi và nói “mày ra đó để gây rối trật tự công cộng 

phải không?”. Tôi nói: “tôi đi biểu tình ôn hòa”, nhưng họ đã xông vào đập tôi tới tấp, họ dồn tôi vào tường, để 

đầu tôi bị đập vào tường. Họ tát vào tai tôi khiến tôi bị tai tôi bị lùng bùng. Thậm chí có một người dùng mũi 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/doze-gath-for-an-suppr-03262014052858.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/04/18/tuong-trinh-su-viec-canh-sat-ninh-chan-xe-danh-dap-da-man-nha-van-dong-upr-bui-tuan-lam/
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/04/ca-pha-buoi-ca-phe-nhan-quyen-tai-nha.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/04/23/hai-phu-nu-hoat-dong-cho-nhan-quyen-bi-danh-dap/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/04/23/hai-phu-nu-hoat-dong-cho-nhan-quyen-bi-danh-dap/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/09/hoi-ctnlt-len-hanh-vi-tan-cong-ls-nguyen-van-dai/
http://www.chuacuuthe.com/2014/06/giang-vien-truong-nghe-thuat-nghe-an-bi-cong-an-dan-canh-bat-va-danh/
http://www.chuacuuthe.com/2014/05/cac-bloggers-bi-hanh-hung-trong-don-cong-an-quan-1/
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giày nện vào ống quyển của tôi, khiến tôi đau, không đi được mà phải đi cà nhắc cà nhắc. Họ thấy tôi mặc áo 

“Freedom for Le Quoc Quan”, họ bắt tôi cởi ra nhưng tôi không cởi, nên họ tiếp tục đánh đập vào người tôi và 

có những lời lẽ xúc phạm đến tôi.”  

1.20 Khoảng 16 giờ ngày 25/5/2014, chị Trần Thị Nga 

cùng 2 con trai nhỏ là cháu Phú (5 tuổi) và Tài (2 tuổi) ngồi 

sau xe máy do một người bạn cầm lái. Lúc đến địa phận 

huyện Thanh Trì, Hà Nội thì bất ngờ bị 5 tên “côn đồ” ép xe 

đánh hội đồng. Chúng đạp vào đầu xe khiến chị Nga cùng 2 

con ngã lăn ra giữa đường rồi lao vào đánh rất dã man.  

 Bác sĩ cho biết chị Nga bị gãy xương cổ tay trái, vỡ xương 

chân phải và chấn thương phần mềm.  

1.21 Ngày 26/8  khi phiên tòa xét xử  Hằng-Quỳnh-Minh đang diễn ra thì Nguyễn Ngọc Lụa và nhiều 

người bạn khác đi cùng cô, trong đó có cô Nguyễn Hoàng Vi đang mang thai sắp đến ngày sinh, bị bắt 

đưa về đồn công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. 

Vì không chấp nhận ký biên bản của an ninh, chị Lụa đã bị một nhân viên an ninh tát mạnh vào tai. Sau khi 

về Sài Gòn, cô phải nhập viên tại bệnh viện 115 để điều trị vì nhức đầu không chịu đựng nổi và vô cùng mệt 

mỏi. 

An ninh chìm ngay lập tức vào cuộc để áp lực nhân viên bệnh viện 115 không chữa trị cho cô Lụa. Họ bỏ cô 

nằm rất lâu ở bên ngoài phòng chụp CT. Sau khi bị buộc phải đưa cô vào phòng chụp, họ lại giở trò hệ thống 

máy tính điều khiển bị hỏng. 

1.22 Ngày 28/8 Nguyễn Bắc Truyển bị an ninh mật vụ theo sau và tông xe thẳng vào anh khi anh và 

vợ đang đón xe ở trạm xe buýt. Bạn bè hay tin đã đưa anh đi chụp CT tại bệnh viện Việt Pháp. 

1.23 Ngày 8/9 Trương Minh Đức, cựu tù nhân lương tâm bị đánh 

khi đang đi taxi đến số 7 Nguyễn Đình Chiểu.  

Cùng đi với anh có Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Trương Văn Dũng và cô Trần Thị 

Nga. Khi taxi đi tới vị trí ngang số 63 Khâm Thiên thì hơn chục tên côn đồ chặn 

xe giật cửa lôi anh Đức xuống đường. Chúng vừa lôi vừa đánh tui bụi đến khi 

anh Đức bị ngất.  

1.24 Vào lúc 16h15 ngày 30/09/2014, CTNLT Dương Âu đã bị công an mật 

vụ tên Vinh (cấp bậc thượng úy) xông vào nhà đánh vỡ đầu. Theo lời kể chị 

Phạm Thị Loan, vợ anh Dương Âu, an ninh Vinh là một trong sáu người 

thường xuyên gác trước nhà anh Âu. Chiều hôm đó, tên Vinh lại xông vào, 

đòi canh giữ anh Dương Âu ngay trong nhà. Thấy hành động vô lý của tên 

công an này đã xâm phạm đến đời sống riêng tư của gia đình, anh Dương 

Âu yêu cầu anh ta muốn canh gác thì ở phía ngoài, chứ không được quyền 

vào nhà. Trong lúc lời qua tiếng lại, tên Vinh dùng tay đánh vào người anh Âu, sau đó, tên Vinh chạy ra nhặt 

một cục gạch đập vào đầu anh Âu gây thương tích, chảy nhiều máu. 

1.25 Ngày 29/10 Phạm Bá Hải và Lê Văn Sóc đi thăm CTNLT Dương Âu đã bị an ninh mật vụ đánh 

đập sau khi họ rời khỏi nhà Dương Âu.  

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/26/thanh-vien-hoi-pnnqvn-tran-thi-nga-bi-con-danh-trong-thuong/
http://vnwhr.net/2014/08/28/len-tieng-cua-hoi-phu-nu-nhan-quyen-viet-nam-ve-tinh-hinh-dan-ap-ngoai-phien-toa-xu-ba-nha-hoat-dong/
http://www.chuacuuthe.com/2014/08/an-ninh-mat-vu-tong-xe-luat-gia-nguyen-bac-truyen/
http://ntuongthuy.blogspot.dk/2014/09/cuu-tu-nhan-luong-tam-truong-minh-uc-bi.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/10/01/tnlt-duong-au-bi-cong-an-danh-vo-dau/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/11/02/toi-luon-gao-sao-cac-anh-danh-toi/
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Trong một bài viết, anh Phạm Bá Hải kể lại: “Cuộc trò chuyện thỉnh thoảng cũng có góp vài lời của ông an 

ninh tỉnh. Thi thoảng ông cũng nhận và gọi điện thoại. Dương Âu nói với tôi là bên ngoài lực lượng an ninh đã 

tăng cường. Không tiện ở lại, tôi từ giả người bạn tù kiên cường, đón xe về thành phố Đà Lạt, cách đó hơn 10 

cây số. Bước xuống xe khách, chúng tôi đi bộ hướng về chợ Đà Lạt cách đó hai đoạn đường. Hai xe gắn máy 

trinh sát vẫn theo kề bên. Vừa rẽ sang Lê Đại Hành, có 4 thanh niên xuất hiện. Một người lấy thân mình hất 

bả vai tôi, một người hỏi “đi thăm ai?”. Ngay sau đó là cú đấm vào mũi tôi của người thứ 3. 

Tôi ngã sóng xoài trên vĩa hè, hai tay che lấy đầu để đỡ những cú đá vào bụng và lưng. Thấy không vừa ý, 

một người đã nắm cổ áo khoác tôi cố dựng tôi dậy trong khi chân liên tục đá vào hông, ngực. Anh Lê Văn 

Sóc ngay từ đầu bị họ đẩy sang bên kia đường, thấy tôi bị đánh, anh nhào sang nên bị đạp vào bụng, túi 

quần áo với mấy bộ đồ giản dị đứt dây rơi xuống đất. Màn cuối của kịch bản được kéo lên: một người đi 

nhanh đến, nói to “tôi là công an đây”. Bốn kẻ tấn công hưởng ứng: “công an, chạy, chạy!”. Người công an 

kịch bản, nắm tay đỡ tôi dậy, nói rằng anh có cần trình báo gì không. Tôi nhìn anh ta và nói “Thôi được rồi, 

cám ơn anh”. 

1.26 Ngày 30/10 Phạm Bá Hải bị nhục hình tại Tp Vinh. Anh bị bắt cùng với Lê Văn Sóc khi vừa bước 

ra khỏi máy bay tại sân bay Vinh. 

Anh kể lại vụ ông chỉ huy an ninh tỉnh Nghệ An xúc phạm như sau: “Ông thọc 

hai ngón tay vào mũi tôi khi tôi ngồi tịnh khẩu, nhắm mắt thiền định, ông hy 

vọng tôi sẽ mở miệng nói. Tôi mở miệng, nhưng để hít thở không khí trong lành 

mà tôi có thể có. Ông liền lập tức móc ngược lên trên cao, làm đầu tôi bị giật 

ngược ra sau. Tôi vẫn giữ im lặng, nhắm mắt. Ông trở nên vồn vả, đay nghiến 

hơn sau những câu hỏi lặp đi lặp lại. Lần này tôi thấy nóng ở cổ tay trái khi đang 

khoanh tay. Tôi mở dần mắt nhìn điếu thuốc bốc khói ông đang dí vào và nói 

“ông không có quyền làm như vậy” “luật pháp không cho phép ông tra tấn nhục 

hình người khác”. Ông nâng điếu thuốc lên cao, nghiến răng trong màn khói “Cái loại chúng mày…” rồi vội 

vàng bước ra ngoài.”  

1.27 Ngày 30/10/2014 Chu Mạnh Sơn đi đón anh Phạm Bá Hải tại sân bay tp Vinh vào lúc 14 giờ. Khi 

anh vào khu vực sân bay thì thấy Công An mặc thường phục và sắc phục đứng đầy sân bay. Anh chắc 

chắn là anh Hải đã bị lực lượng công an TP Vinh bắt nên chạy xe ra khỏi sân bay. Nhưng họ đã chặn và 

chụp bắt anh. 

Sau đó, họ đưa anh Sơn về Trụ sở Công an xã Nghi Ân – TP Vinh để làm việc. 

Tại đây, có người đã đánh vào mặt anh, có người chửi rủa anh là “loại chó”. 

Sau đó họ gọi CA huyện Yên Thành đưa anh về.  

Khi về đến trụ sở công an Huyện Yên Thành khoảng 18g20 thì họ đưa anh 

vào phòng làm việc của anh Chu Văn Phú (Trưởng phòng Thi Hành Án hình 

sự huyện yên thành). Họ đóng của phòng lại và chính anh Chu Văn Phú này 

đã tới tấp đánh vào mặt, vào ngực, vào lưng, vào người và còn dùng 2 tay tát vào tai anh trước sự chứng 

kiến của công an xã Phúc Thành là anh Nguyễn Văn Trung, có sự có mặt của Trưởng Phó Công An huyện 

Yên Thành và rất nhiều người là cán bộ công an nhưng không một ai lên tiếng ngăn can. Cũng chính miệng 

ông Trưởng Công An huyện Yên Thành bảo là: “đánh chết nó đi, đánh cho nó không còn kêu được nữa mới 

thôi và không để mồm ăn cơm nữa. Nếu còn ngoan cố thì trị cho biết mặt mới được.”   

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/11/01/chi-huy-ninh-tp-vinh-cai-loai-chung-may/
http://fvpoc.org/2014/10/31/duong-den-su-tu-do/
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1.28 Ký giả Trương Minh Đức bị 8 an ninh thường phục giả dạng côn đồ truy đánh và cướp tài sản tại 

Thủ Dậu Một, Bình Dương.  

Vào ngày 02-11-2014, vào lúc 20 giờ 30 tối tại ngã ba Suối Giữa, 

phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương, có đến 8 người 

mặc thường phục theo dõi ông từ nhà ở Phường Mỹ Phước - huyện 

Bến Cát - Bình Dương. Khi đến còn cách trạm thu phí Suối Giữa 

khoảng 3 km thì họ tiến hành tấn công, đánh đập rất dã man! Sau đó 

họ cướp hết tài sản. Nhóm người này do trung tá có tên là Hòa trực 

tiếp chỉ huy mà ông đã nhìn được tận mặt, bởi tên trung tá Hòa này 

là người đã đánh ông tại đồn công an phường Mỹ Phước - huyện 

Bến Cát vào lúc nửa đêm 11 rạng sáng 12-09-2014. 

1.29 Lý Quang Sơn, Triệu Hồng Minh  bị đánh vì các hoạt động nhân quyền. 

Lý Quang Sơn kể lại vụ việc xảy ra lúc 19h ngày 27/11/2014: “Bên dưới họ sắp sẵn thêm 20 công an, an ninh 

và điều động thêm một xe cứu thương và hai xe thùng đến để gọi là giải tán những người đến ủng hộ chúng 

tôi. Họ đưa chúng tôi xuống tầng hầm của tòa nhà rồi đưa lên mặt đường. Lúc đó tôi thấy những người bên 

ngoài, tôi đưa bàn tay lên với biểu tượng bàn tay nhân quyền chào anh em; họ giật tay tôi xuống, nắm tóc kéo 

vào xe. Họ đập đầu tôi liên tiếp vào thành xe và trong xe họ dùng tay tát vào mặt tôi.” 

Tại đồn công an phường Dịch Vọng, anh Minh bị tát vào mặt và bị đánh liên tiếp vào đầu, bụng và vai khi anh 

Minh từ chối khai báo nhân thân và trả lời về các tài liệu có trong phòng 604 tòa nhà N06.  

1.30 Lúc 15:30' chiều ngày 9/12/2014 Hoàng Vi đang đi bộ gần nhà, cô bất 

ngờ bị 3 người phụ nữ lạ mặt lao xe đến tấn công. Hoàng Vi vừa tránh được cú 

lao xe đầy ác ý thì bất ngờ xuất hiện hàng chục kẻ lạ mặt khác chặn từ hai đầu 

xông đến túm tóc, rồi đánh đập cô túi bụi.  

Vụ tấn công xảy ra trước sự chứng kiến của hàng chục viên côn an, dân phòng đang 

bao vây và chốt chặn trước nhà riêng của Hoàng Vi tại hẻm 107 (đường Phan Văn 

Năm, quận Tân Phú, Sài Gòn). Mẹ ruột Hoàng Vi nghe tin vội cùng một số người dân 

xung quanh đến can thiệp, lập tức nhóm người lạ mặt này cùng với côn an, dân 

phòng vội bỏ đi mất. 

1.31 Dân oan Lê Thị Ngọc Đa rời khỏi nhà ở Vĩnh Hưng, Long An lúc 2g sáng ngày 21/12/2014 đón 

xe khách để đến Chùa Liên Trì. Đi được một đoạn thì CSGT chặn xe lại, chủ xe làm theo lệnh của an 

ninh đuổi bà Đa xuống xe. Sau đó bà quyết tâm tiếp tục đến chùa cho dù đi bộ. Khi đi được khoảng 8 cây 

số, thì một cục đá to bằng cổ chân ném từ trong bóng tối vào trúng tay bà, thâm tím. Bà la lên rằng “Bớ 

làng xóm ơi công an ám sát tui, bà con ơi cứu tôi với.” Ngay lập tức tên an ninh mặc thường phục từ 

trong bóng tối ven đường chạy nhanh ra chiếc xe gắn máy dừng bên lề, nổ máy bỏ chạy. 

Trước đó mấy ngày bà cũng bị công an an ninh khám xét nhà, ngăn chặn không cho bà đi tham dự phiên tòa 

Bùi Hằng. 

 

 

http://danlambaovn.blogspot.fr/2014/11/nha-bao-tu-do-truong-minh-uc-goi-on-to.html
http://www.ijavn.org/2014/11/bat-giu-nguoi-hoat-ong-nhan-quyen-cong.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/12/ca-anh-ap-da-man-blogger-nguyen-hoang.html
http://fvpoc.org/2014/12/29/cong-an-giau-mat-am-sat-ba-le-thi-ngoc-da-nhung-da-that-bai/


16 
 

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam                                                                                                                                           http://fvpoc.org 

 

2. Giam cầm chưa xét xử người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền 
Khuyến nghị các nước về cải cách Bộ luật hình sự: 

Khuyến nghị 156. Dành không gian cho truyền thông không phải của nhà nước, và làm cho các 

điều 79, 88 và 258 Luật Hình sự cụ thể hơn và nhất quán với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế 

về tự do ngôn luận (Australia); 

Khuyến nghị 157. Sửa đổi các quy định về các tội danh vi phạm an ninh quốc gia có thể làm hạn 

chế tự do ngôn luận, bao gồm trên internet, đặc biệt liên quan đến các điều 79, 88 và 258 của 

Luật Hình sự, để đảm bảo tuân thủ với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, bao gồm nghĩa vụ 

theo Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (Canada); 

VN chấp nhận khuyến nghị nhưng thực hành lại hoàn toàn trái ngược. Dưới đây là những người đang bị 

giam giữ để xét xử:  

2.1 Blogger Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh 

Thúy bị bắt ngày 5/5 vì các bài viết trên Internet. Ông Vinh 

và bà Thúy bị Bộ Công an cáo buộc “đã có hành vi đăng tải 

các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai 

lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ 

quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 

258 – Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”  

 

2.2  Sáng 15/5/2014, Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung đi 

tham quan thực tế ở tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 10h15, cả ba bị một toán 

công an chặn lại gần Khu Công nghiệp AMATA, P. Long Bình, Tp Biên 

Hoà và yêu cầu Lê Thị Phương Anh xoá hết những bức ảnh mà cô ấy đã 

chụp dọc đường trong buổi sáng hôm đó. Sau đó nhóm ba người đã bị 

tạm giam đến nay và bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245.  
 

 

2.3 Ngày 8/7/2014 ba dân oan Nguyễn Thị Trí (Bình Dương), Ngô Thị Minh Ước (Bình Phước), Nguyễn Thị 

Bé Hai (Đồng Tháp) đã bị bắt khi vừa xuống xe buýt tại Bến Thành.  

Ba người này cùng với các bà con dân oan đã tổ chức biểu tình, phản đối ôn hòa trước cổng Tổng Lãnh 

sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 Lê Duẩn, Q1. Quá bức xúc khi các cuộc biểu tình của 

bà con dân oan bị chính quyền đánh đập, đàn áp một cách dã man, ba dân oan đã nhiều lần gửi thư kiến 

nghị phản đối nhưng nhà cầm quyền đã làm ngơ trước mọi sự việc. 

Trong hai ngày 7 và 8/7/2014 bà Trí, bà Ước và bà Hai đã cầm biểu ngữ “cờ vàng 3 sọc đỏ và 6 sao – 

mỗi bên ba sọc đỏ là 3 ngôi sao” và kêu gọi “Những người Việt hải ngoại về phục hưng dân tộc”. Ba bà bị 

bắt, đưa về nhà để khám xét và đọc lệnh tạm giam hình sự theo Điều 88. Hiện đang bị tạm giam tại Trại 

giam số 4 Phan Đăng Lưu – Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

http://http/www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140505_blogger_huu_vinh_arrest.shtml
http://http/www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/05/140505_blogger_huu_vinh_arrest.shtml
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/23/thu-ngo-gui-bo-truong-cong-tran-dai-quang-va-dbqh-duong-trung-quoc/
http://fvpoc.org/2014/12/30/ba-dan-oan-bi-bat-theo-dieu-88-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc/
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2.4  Hồi 10h30’ ngày 29/11/2014, cơ quan an ninh điều tra công an TpHCM đã khám xét 

khẩn cấp và bắt giam blogger Hồng Lê Thọ theo Điều 258. Ông Thọ sinh năm 1949, 

hộ khẩu thường trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ông là chủ trang blog khá phổ biến Người Lót Gạch. 

2.5  Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ trang blog Quê Choa có tiếng tăm, đã bị khám nhà 

sáng ngày 6/12/2014 và bắt đưa đi lúc 2g chiều cùng ngày tại Sài Gòn. Ông bị tịch 

thu máy vi tính.  

Nhằm cổ xúy cho khẩu hiệu “khai dân trí, chấn dân 

khí, hậu dân sinh” nhà văn Nguyễn Quang Lập đã không ngừng mở rộng 

đưa tin các vấn đề bất cập của xã hội, bao gồm cả các vấn đề ngược lại 

với quan điểm nhà nước. Ông bị bắt theo Điều 258 “Lợi dụng quyền tự 

do dân chủ”, nhưng khi khởi tố lại là Điều 88 “tuyên truyền chống nhà 

nước”. 

2.6 Blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt ngày 27/12/2014. Ông có tên thật là Nguyễn Đình Ngọc (1966) đã viết 

đều đặn 6 năm qua về các vấn đề tù nhân lương tâm, dân oan và phê bình các chính sách của ĐCS. 

Trang thông tin của BCA không nói rõ ông bị bắt theo điều luật nào. 

 

3. Xét xử không công minh trong phiên tòa 
Hệ thống tư pháp VN là nhằm bảo vệ chế độ XHCN chứ không phải công lý. Các phiên tòa xét xử người bất 

đồng chính kiến đều vi phạm các nguyên tắc xét xử công minh. Thẩm phán đều là đảng viên ĐCS và ra phán 

quyết đối với những người bị xem là “chống lại đảng”. 

Khuyến nghị 127. Đẩy nhanh việc thực thi cải cách hệ thống tư pháp và xây dựng một cách có 

hệ thống văn hóa tôn trọng nhân quyền (Cabo Verde); 

Khuyến nghị 128. Tiếp tục tiến hành các biện pháp đảm bảo pháp quyền, bao gồm thiết lập một 

hệ thống tư pháp hình sự có chú trọng đầy đủ đến nhân quyền (Nhật Bản); 

Khuyến nghị 130. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tư pháp trên các nguyên tắc về tính độc lập của 

thẩm phán và công tố và đảm bảo tiếp cận bình đẳng với hệ thống công lý cho tất cả mọi người 

(Serbia); 

 

3.1 Trương Duy Nhất, một blogger trú ngụ tại thành phố miền trung Đà 

Nẵng bị giam giữ từ tháng 5 năm 2013, đã bị kết án hai năm tù về tội 

danh Điều 258 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích 

của nhà nước và quyền lợi chính đáng và lợi ích của tổ chức và công 

dân.” Vào 4/3/2014. Ông khăng khăng nói mình vô tội cho dù thừa 

nhận có chỉ trích chính phủ.  

Phiên phúc thẩm vụ án Trương Duy Nhất đã diễn ra tại tòa án tối cao 

Đà Nẵng sáng ngày 26/6/2014. Phiên tòa bắt đầu từ 8h30, gần như 

không có tranh biện và kết thúc chóng vánh vào lúc 10h kém 15. 

Trương Duy Nhất vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên y án với 2 năm tù giam theo điều 258 Bộ luật hình sự. 

http://www.ijavn.org/2014/11/anh-hong-le-tho-bi-bat-vi-nguyen-do-gi.html
http://fvpoc.org/2014/12/07/hoi-ctnltvn-phan-doi-dieu-luat-258-dan-ap-tu-do-ngon-luan/
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/12/141217_nguyen_quang_lap_khoi_to
http://danlambaovn.blogspot.fr/2014/12/blogger-nguyen-ngoc-gia-bi-ca-bat-khan.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/03/05/rsf-blogger-truong-duy-nhat-bi-nhan-an-2-nam/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/06/26/phien-phuc-tham-vu-truong-duy-nhat-xu-nhanh-nhu-chop-y/
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3.2  Hoàng Văn Sang bị tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tuyên án 18 tháng tù giam theo 

điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam vào ngày 14/3/2014. Ông là một trong những người H’mong theo ông 

Dương Văn Mình cải cách những hủ tục ma chay, cưới xin. Một số bà con H’mong tập hợp nhau lại xây 

một cái nhà gọi là ‘nhà đòn’, tên gọi khác là ‘nhà bé’. Cái nhà này chỉ có mấy mét vuông thôi để chứa 

những đồ thờ cúng để khi có người chết: gồm có một con cóc, một con én, một cái bàn và một cây 

Thánh giá bằng gỗ.  

3.3  Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ngày 19/3 vừa tuyên án nhà 

văn, blogger Phạm Viết Đào 15 tháng tù vì tội ‘Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.  

Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa 

và sau đó làm Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007. Sau đó ông 

làm Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham 

nhũng của Bộ Văn hóa–Thể thao và Du lịch. Ông là Hội viên Hội nhà 

văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã du học và tốt nghiệp đại học 

ngành văn chương. 

Thứ Hai ngày 9/6/2014 tòa phúc thẩm đã lén xử kín và y án sơ thẩm, tức là án tù 15 tháng cho nhà văn 

Phạm Viết  Đào. Tòa không báo cho vợ con ông biết, nên cả vợ và con đều không có mặt, cũng không có 

luật sư, vì ông tự bào chữa. 

3.4 Sáng 20/3/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử hai ông Lý Văn 

Dinh và Dương Văn Tu tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với 

tội danh vi phạm điều 258 bộ luật hình sự.  

Ông Dương Văn Tu bị kết án 21 tháng tù giam, còn ông  Lý Văn 

Dinh thì 15. Ông Lý Văn Dinh sinh năm 1963 bị bắt ngày 19 tháng 

11 năm 2013 và ông Dương Văn Tu sinh năm 1967 bị bắt ngày 

10 tháng 10 năm 2013. Cả hai là người dân tộc H’Mong theo ông 

Dương Văn Mình kêu gọi người H’Mong từ bỏ các thủ tục lạc hậu 

về ma chay và cách sống thiếu vệ sinh. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2014 phiên tòa phúc thẩm Ông Lý Văn Dinh 

bị xử y án sơ thẩm 15 tháng tù giam. Ông Dương Văn Tu được 

giảm hai tháng tù từ 21 tháng xuống còn 19 tháng. 

 

3.5  Ông Thào Quán Mua bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, 

Tuyên Quang tuyên phạt 18 tháng tù theo Điều 258, khoản 1 

của BLHS. Theo cáo trạng tại phiên tòa: Từ ngày 16/5/2013 

đến ngày 19/5/2013 Thào Quán Mua, sinh năm 1964, trú tại 

thôn 9 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, có hành vi 

lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng xâm phạm lợi ích của nhà 

nước bằng việc tổ chức xây dựng nhà đòn trái phép trên phần 

đất quy hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn 6 Minh Tiến, xã 

Minh Hương.  

(Từ trái sang) các bị cáo Dương Văn Tu, 
Lý Văn Dinh tại phiên tòa phúc thẩm 
(Ảnh: Báo Tuyên Quang) 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/tria-hmong-nw-fune-ri-03142014083229.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/03/140319_phamvietdao_sentenced.shtml
http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/06/tin-moi-nhan-toa-phuc-tham-len-lut-xu.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hmong-sentan-ttl-36mon-03202014080257.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hmong-sentan-ttl-36mon-03202014080257.html
http://www.baotuyenquang.com.vn/phap-luat/hinh-su/xet-xu-phuc-tham-vu-nha-don-trai-phep-o-ham-yen-39832.html
http://tuyenquangtv.vn/tin-tuc/89/1Y9IQ61336/TTV-Toan-an-huyen-Ham-Yen-xu-so-tham-cong-khai-vu-an-hinh-su-loi-dung-cac-quyen-tu-do-dan-chu.html
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3.6 Tòa phúc thẩm thành phố Cần Thơ xử y án ba năm tù giam của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và giảm bản 

án sơ thẩm hai  năm rưỡi của chị Nguyễn Thị Tuyền xuống còn hai năm vào ngày 22/4/2014.   

3.7 Ngày 06/05/2014, anh Vừ A Sử (SN 1989) người dân tộc H’Mông, sống ở xóm Nà Phéo, Vĩnh Quang, 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, bị kết án 24 tháng tù giam theo Điều 258 BLHS trong một phiên tòa không có 

luật sư tham gia bào chữa, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Anh Vừ A Sử bị bắt ngày 24/11/2013, 

vào thời điểm hàng trăm lực lượng công quyền cưỡng chế ngôi nhà tang lễ của bà con. 

3.8   Ngày 27 tháng 5 năm 2014 diễn ra phiên tòa xử 3 người H’mông là ông Thào Quán Mua, Lý Văn Dinh, 

Dương Văn Tu tại công an tỉnh Tuyên Quang, xóm 22 xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.  

Ông Thào Quán Mua bị xử 18 tháng tù giam, còn ông Lý Văn Dinh bị xử y án sơ thẩm 15 tháng tù giam. 

Ông Dương Văn Tu được giảm hai tháng tù từ 21 tháng xuống còn 19 tháng.  

3.9    Vụ Hội đồng công luật công án Bia Sơn đã truy tố 22 người theo Điều 79 BLHS từ 2012. Ngày 

17/7/2014 thêm ba người nữa bị bắt, gồm Nguyễn Văn Hữu (1957) án 4 năm tù giam, Huỳnh Đức Minh 

(1958) án 3 năm và Võ Văn Phụng (1950) án 3 năm. Cả ba bị kết tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái 

phép vật liệu nổ theo Điều 230 BLHS.  

3.10  Ba người H’mong bị tòa án huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn đưa ra xét xử về tội theo điều 258 Bộ Luật Hình 

sự Việt Nam ngày 30/7/2014. Ba ông Dương Văn Thành, 

Hoàng Văn Sử và Hoàng Văn Sinh bị bắt hồi tháng 2 năm 

nay.Vào lúc 3 giờ chiều, tòa tuyên án ông Thành 24 tháng tù 

giam, Sự 18 tháng tù giam, Sinh 15 tháng tù giam. 

Phúc thẩm ngày 15/10/2014 chỉ có ông Hoàng Văn Sự được 

giảm án từ 18 tháng xuống còn 15 tháng. Ông Thành và Sinh 

giữ y án là 24 và 15 tháng. 

3.11 Chiều 26/3/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã tống 

đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can bao gồm ông Dương Văn Phước (52t), Đỗ Văn 

Đức(62t), Nguyễn Văn Song (66t), Dương Thủ Đức (26t), Dương Thủ Hiền (24t) và Dương Thủ 

Dũng (23t), cùng ngụ xã Phước Dinh, về tội “chống người thi hành công vụ”. Ông Phước và Đức bị tam 

giam 3 tháng, 4 bị cáo kia thì bị cấm ra khỏi nơi cư trú, tại ngoại điều tra.  

Phía công an cáo buộc: lúc 6g 19 ngày 20-3, ông Dương Văn Phước xe máy chở ông Đỗ Văn Đức cầm 

loa tay chạy khắp hai thôn Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2 vận động hơn 300 người dân lên công trường khai 

thác titan-zircon của Công ty TNHH MTV Quang Thuận – Ninh Thuận để ngăn cản hoạt động khai thác 

và đập phá tài sản, nhà xưởng, thiết bị đãi quặng. Khi lực lượng công an huyện Thuận Nam, công an xã 

Phước Dinh vào vận động, ngăn cản hành động đập phá thì 6 bị can đã chống trả lại lực lượng thi hành 

công vụ. Nhưng theo thông tin trung thực từ báo giới, sau khi UBND xã Phước Dinh họp dân thông báo 

Công ty Quang Thuận tái khai thác titan-zircon vào ngày 19-3 thì liên tiếp các ngày sau đó, hơn 700 

người dân hai thôn Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2 đã kéo đến trụ sở xã để phản đối vì việc khai thác gây ảnh 

hưởng môi trường, làm sụt giảm mạch nước ngầm sinh hoạt của người dân. 

Theo quan điểm của Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, tương tự việc khai thác quặng Bauxite từ 

nhiều năm qua đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường tự nhiên, dân kế và dân sinh của người dân, 

một số nơi vùng duyên hải như Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác 

titan gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường sinh hoạt của nhân dân. Đáng bức xúc và phẫn nộ hơn là hoạt 

động khai thác titan đã kéo dài từ nhiều năm qua, người dân khiếu nại nại rất nhiều lần đến các cấp thẩm 

quyền, nhưng đã không được hồi âm hoặc trả lời chưa thỏa đáng. 

http://vnwhr.net/2014/04/22/hai-thanh-vien-cua-hoi-phu-nu-nhan-quyen-viet-nam-bi-bat/
http://www.chuacuuthe.com/2014/05/mot-nguoi-dan-toc-hmong-bi-ket-an-24-thang-tu-giam-theo-dieu-258-blhs/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/28/hai-thanh-vien-hoi-pnnq-bi-bat-tai-tuyen-quang/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/10/21/buc-tam-thu-cua-nguoi-vo-co-chong-mang-tu-chung-gui-den-cac-chuc-bao-ve-nhan-quyen/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/3-hmong-put-on-trial-07302014051554.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/apeal-court-for-3hmong-10152014070039.html
http://fvpoc.org/2014/03/27/hoi-ctnlt-tuyen-bo-phan-doi-viec-bat-giam-nguoi-dan-thuan-nam-ninh-thuan/
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Ngày 1/8, tại xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Tòa án nhân dân huyện đã mở phiên 

tòa sơ thẩm. Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Phước mức án 22 tháng tù giam; Đỗ Văn Đức 20 tháng 

tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Song 20 tháng tù cho hưởng án treo; Dương Thủ Dũng 30 tháng tù 

cho hưởng án treo; Dương Thủ Đức và Dương Thủ Hiền cùng chịu mức án 15 tháng tù cho hưởng án 

treo. 

Không đồng tình với mức án của tòa sơ thẩm, Dương Văn Phước làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt 22 tháng tù 

giam về tội chống người thi hành công vụ đối với 

Dương Văn Phước. 

3.12 Nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi Bùi Thị 

Minh Hằng đã bị kết án 3 năm tù giam trong 

phiên xử sơ thẩm ngày 26/8/2014 tại Tòa án 

Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với tội danh ‘gây 

rối trật tự công cộng’ theo điều 245 Bộ Luật 

hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với 

hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và 

bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, và hai bị cáo này bị tuyên án theo thứ tự là 2,5 năm năm tù và 2 năm tù. 

Phiên phúc thẩm ngày 12/12/2014, tòa đã giữ y án tất cả ba người. 

3.13 Chiều ngày 18/6/2013, chính quyền thị xã Từ Sơn đã huy động một lực lượng đông đảo cảnh sát 

cơ động, dân phòng, công an sắc phục và an ninh thường phục… có trang bị vũ khí, đổ bộ vào khu đất 

dự án. Bị dân chúng ngăn cản, họ thẳng tay đánh đập người dân trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ 

em. Sau vụ việc này nhiều người dân bị 

thương nặng phải đi cấp cứu.  

Lúc 9h sáng ngày 4/7/2013, bọn xã hội 

đen dùng axit tạt vào bà Đỗ Thị Thiêm 

khi bà đi thăm nhà mẹ đẻ. Bà Thiêm là 

người rất kiên cường và can đảm, có thể 

nói bà là thủ lĩnh tinh thần bà con nhân 

dân Trịnh Nguyễn. Tại bệnh viện bà nói 

rằng sự việc này có bàn tay của chính 

quyền chỉ đạo trả thù bà vì trước hôm bà 

gặp nạn, họ gây sức ép buộc bà rút đơn. 

Khoảng tháng 10 năm 2013, Viện kiểm sát thị xã Từ Sơn đã khởi tố 12 người có liên quan trong việc giữ 

đất không cho chính quyền giải tỏa để làm dự án tội “gây rối trật tự công cộng”. 12 người này được tại 

ngoại điều tra và bị triệu tập ra tòa đúng ngày xét xử.  Đáng chú ý, trước khi phiên tòa diễn ra, 12 người 

đều bị ép phải ký tên nhận tội. Bà Ngô Thị Đức vì quá uất ức nên đã chặt đứt một ngón tay để phản đối. 

Sau nhiều lần bị hoãn không có lý do, đến ngày 4 tháng 9, phiên tòa đã diễn ra với rất ít sự quan tâm của 

công luận. Kết quả: Đỗ Thị Thiêm, Đỗ Văn Quý, Đỗ Văn Hào bị kết án 28 tháng tù giam. Ngô Thị Toan, 

Đặng Thị Mỳ và Ngô Thị Như (bà này bị điếc và mù chữ) bị kết án 26 tháng tù giam. Ngô Thị Đức, 

và Đặng Văn Nhu chịu 28 tháng tù treo. Đỗ Thị Thiêm (một bà Thiêm khác, với tên khác là Trinh), 

Nguyễn Thị Chiến, Vũ Thị Thảo, Ngô Thị Thoa chịu 36 tháng tù treo. 

http://www.vietnamplus.vn/xu-phat-6-nguoi-tham-gia-can-tro-khai-thac-titan-o-ninh-thuan/274020.vnp
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/hon-loan-sau-phien-toa-xu-vu-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-501839.html
http://www.voatiengviet.com/content/ba-bui-thi-minh-hang-bi-ket-an-ba-nam-tu-giam/2428306.html
http://www.voatiengviet.com/content/ba-bui-thi-minh-hang-bi-ket-an-ba-nam-tu-giam/2428306.html
http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-y-an-tu-doi-voi-ba-bui-thi-minh-hang/2556360.html
http://vnwhr.net/2014/09/05/hoi-pnnq-va-hoi-ctnlt-phan-doi-phien-toa-oan-uc-danh-cho-12-dan-oan-trinh-nguyen/
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3.14 Sáng ngày 15/9/2014 tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã đưa 2 người nông 

dân thuộc phường Dương Nội là bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn ra xét xử với tội danh “Chống 

người thi hành công vụ”. Phiên tòa được diễn ra mà không thông báo cho người nhà của hai “bị can” 

cũng như cho họ quyền được mời luật sư. Tòa tuyên 6 tháng tù giam cho mỗi người. 

3.15 Bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm và Lê 

Văn Thanh bị đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân quận Hà  

Đông, thành phố Hà Nội về tội chống người thi hành công 

vụ vào ngày 19/9/2014. Tòa kết án bà Cấn Thị Thêu 15 

tháng tù, chồng bà ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù và ông 

Lê Văn Thanh 12 tháng tù. 

Ngày 25/11 tòa phúc thẩm giảm án cho Lê Văn Thanh còn 

7 tháng, Trịnh Bá Khiêm còn 15 tháng. Cấn Thị Thêu và 

Trần Văn Sang giữ y án. 

3.16 Ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang đã 

bị tuyên án tù theo thứ tự là 22 tháng tù và 20 tháng tù vì tội “Gây rối trật tự công cộng” ngày 25/9/2014 

tại Hà Nội. 

 Ông Trần Thu Nam, luật sư bào chữa cho các bị cáo, 

nói với VOA Việt Ngữ rằng: “Quan điểm của luật sư 

cũng như các bị cáo đều cho rằng không có tội. Bản án 

kết tội thì đương nhiên không có một sự hài lòng trong 

vụ án này cả. Có sự việc là cháy máy xúc, máy ủi và 

cháy cả chòi canh, nhưng trong vụ án này họ lại không 

kết tội, không truy tố về tội hủy hoại tài sản đó mà chỉ 

họ chỉ truy tố và xét xử về hành vi gây rối trật tự công 

cộng với việc là một số người, trong đó có hai bị cáo, có 

hành vi ném đá vào hàng rào tôn, hàng rào mà ngăn 

cách khu công trường và khu ruộng của người dân. Họ 

đưa ra một số bằng chứng có liên quan tới việc là có mặt của những người đó và có hành vi ném đá. Và 

họ cho đó là phạm tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 245, Bộ luật hình sự. Nó không bình 

thường, và bản án đưa ra không đúng với lời nhận tội”. 

Phúc thẩm ngày 25/11 ông Sang bị giữ y án. 

 

4. Tra tấn, đánh đập phạm nhân, nghi can, người vi phạm  
Khuyến nghị 62. Tiếp tục làm việc để giới thiệu các chương trình nâng cao nhận thức và 

giáo dục về nhân quyền vào chương trình phổ thông và đại học và tổ chức các chương 

trình phù hợp cho công chức viên chức (Belarus); 

Khuyến nghị 65. Tăng cường giáo dục nhân quyền bằng các chương trình đặc biệt cho 

những cán bộ hành pháp và tư pháp (Morocco); 

Công an, an ninh tra tấn, nhục hình nghi can, người vi phạm xảy ra ở mức độ không thể kiểm soát và không 

thể thống kê. Dưới đây là các vụ việc đã được báo chí đưa tin (mục số 4 và 5 trong chương này). Một số vụ 

Anh Trịnh Bá Phương, con của bà Cấn Thị Thêu 
và ông Trịnh Bá Khiêm biểu tình trước tòa án 
ngày 19/09/2014 trước lúc bị bắt. 

http://www.danluan.org/tin-tuc/20140915/6-sang-tu-giam-cho-2-dan-oan-duong-noi-chong-cuong-che
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140919-viet-nam-ba-dan-oan-duong-noi-bi-xu-nang/
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140919-viet-nam-ba-dan-oan-duong-noi-bi-xu-nang/
http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-giam-an-cho-2-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/293154.vnp
http://www.voatiengviet.com/content/hai-nguoi-bi-phat-tu-trong-vu-tranh-chap-dat-dai-o-duong-noi/2462024.html
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cán bộ liên quan đã bị xử lý nhưng chỉ là biện pháp ứng phó tình thế khi báo chi đưa tin. Giải pháp cho vấn 

nạn tra tấn nhục hình chính là giáo dục nhân quyền cho công an an ninh, cải cách các quy định theo hướng 

tôn trọng nhân quyền liên quan đến tạm giam tạm giữ và chế độ tù giam. 

4.1 Anh Lê Thanh Hải (SN 1983, ngụ tại thôn 3, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cho biết 

vào khoảng 21 giờ ngày 21-11-2014, anh cùng với cháu Toàn (khoảng 10 tuổi), đang chơi đùa trước nhà 

chị Đỗ Thị Huế (hàng xóm của anh Hải và cháu Toàn). Lúc này, anh Hải có nói dùng bật lửa đốt cháu 

Toàn và gọi chị Huế mượn bật lửa để dọa nạt Toàn. 

Theo anh Hải, nghe thấy thế chị Huế liền từ trong nhà đi ra và có những lời lẽ 

không hay ho với anh Hải. Thiếu kiềm chế, anh Hải đã tát chị Huế một cái vào 

mặt. Được mọi người vào can ngăn, hai bên ai về nhà nấy. Đến khoảng 22 

giờ, ông Mã Lâm Trường, Phó công an xã là chồng chị Huế có sang nhà anh 

Hải gọi hỏi chuyện. Theo anh Hải, vì nhận ra mình đã sai nên đã sang nhà xin 

lỗi chị Huế. 

Vừa sang tới nhà, ông Trường đã chỉ tay vào mặt mắng anh Hải và kéo cổ ghì 

mặt xuống bàn, đồng thời bẻ quặp tay ra phía sau. Lúc này, ông Lê Thành Kế, Trưởng công an xã, 

cũng đang ngồi ở đây song không có động thái can ngăn. Theo anh Hải, ông Kế còn dùng điếu cày vụt 

liên tiếp 2 cái vào gáy và trán anh Hải. Người đàn ông 31 tuổi sợ quá bỏ chạy nhưng còn bị 2 ông Kế và 

Trường xông vào đánh tiếp cho đến khi nhiều người ở gần đó tới can ngăn 

mới dừng tay. 

4.2  Khoảng 14 giờ ngày 7-2, anh Huỳnh Thế Anh, 24 tuổi ngụ xã Lương Hòa 

ngồi nhậu với nhóm bạn tại xã Lương Bình (Bến Lức). Sau đó, 2 người bạn 

của Anh chạy xe đi mua mồi thì bị va quẹt với tài xế xe tải tên Hà Tấn Bảo. 

Đôi bên xảy ra tranh cãi và đánh nhau. Nghe tin, Anh cùng 2 người bạn liền 

chạy đến hiện trường để giải cứu. Đến chiều tối, Anh bị công an huyện Đức 

Hòa bắt, đưa về trụ sở Công an xã Hựu Thạnh (Đức Hòa). Tại đây, Anh bị 4 

công an viên dùng tay và dùi cui đánh vào lưng, bụng và đầu gối.  

Anh tố cáo: “Tôi ngồi trên ghế, một tay bị còng vào chiếc xe máy. Rồi cứ thế 

mấy ảnh bạt tai, dùng cùi chỏ đánh vào ngực, lưng. Khi tỉnh dậy, tôi bị chích 

điện vào đầu ngón tay, ngón chân mấy lần nữa”, người này nói. Anh còn cho rằng bị dùng gậy cao su 

đánh liên tiếp vào hai đầu gối. Chưa hết, những người lấy lời khai còn dùng giày đạp vào chân, đập dập 

trái ớt rồi banh mắt chấm vào mắt nghi phạm? “Tôi đau quá chỉ biết kêu rên, gục đầu xuống bàn nhưng 

mấy anh đổ thừa rằng tôi say xỉn và tiếp tục đánh. Có anh công an vừa đánh vừa tuyên bố: “Tao đánh 

cho mày mang bệnh về sau mới hả dạ”. Họ còn lấy ớt xát vào vùng bộ hạ của tôi nữa..” 

4.3  Theo ông Nguyễn Đinh Út (SN 1974, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An), lúc 22 giờ ngày 29-3, một 

nhóm công an xã Thái Bình Trung đến kiểm tra hành chính nơi nuôi vịt của ông tại ấp Trung Môn, xã Thái 

Bình Trung. Ông Út nuôi gần 10.000 con vịt thịt nên thuê thêm anh Thạch Nghiệu (SN 1980, ngụ Bạc 

Liêu) và hai người nữa phụ việc. Sau khi kiểm tra giấy CMND, nhận dạng người, công an xã Thái Bình 

Trung mời ông Út và anh Nghiệu về trụ sở làm việc. 

Tại đây ông Út bị đánh chấn thương nặng, vợ ông Út gặp xin công an để chở ông đi bệnh viện huyện cấp 

cứu. Còn anh Nghiệu tiếp tục bị giữ cho đến sáng, sau đó cũng phải nhập viện do đa chấn thương. 

4.4  Khoảng 19 giờ ngày 23-6, công an xã nhận tin báo có một vụ cãi vã giữa Nguyễn Tiến Thành (20t) và 

một nhóm thanh niên nên công an xã đến hiện trường. Đến nơi, công an viên và dân quân tự vệ đã xịt 

hơi cay, bắt giữ Thành.  

http://nld.com.vn/phap-luat/truong-cong-an-xa-bi-to-cam-dieu-cay-danh-1-nguoi-dan-20141124235540508.htm
http://duongtin24h.net/bon-cong-an-dung-nhuc-hinh-xat-ot-bot-vao-ha-bo-mot-thanh-nien.html
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cong-an-xa-danh-nguoi-cho-bo-ghet-20140404113818163.htm
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-xa-bi-to-danh-nguoi-dap-la-lach-478631.html
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Nhiều người dân chứng kiến sự việc bắt giữ Thành khẳng định công an viên và dân quân tự vệ đã đánh 

Thành. Họ xịt hơi cay vào mặt rồi đánh, đá vào mặt, vào bụng Thành. Khi anh này lả người, họ quát nạt, 

tiếp tục đánh trước mặt nhiều người dân. Khi trưởng công an xã tới nơi, họ mới thôi đánh, đá.  

 BV Bà Rịa với chẩn đoán Thành: Đau nửa bụng bên trái, mắt sưng tấy, bụng trướng, ổ bụng xuất hiện 

dịch, chấn thương lá lách… 

4.5  Vào khoảng 23h30 ngày 3-7 tại thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân 

ông Nguyễn Hữu Thâu bị nghi là kẻ ăn trộm nên ông Lê Viết Hùng 

cùng 3 người thuộc lực lượng tự quản của thôn đến đưa nghi can về 

hội trường thôn Xuân Hòa để làm việc. 

Sáng hôm sau (4-7), người nhà ông Thâu và cơ quan chức năng xã 

đến hội trường phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới sàn nhà. Các 

bác sĩ xác định ông Thâu bị chấn thương sọ não. Gia đình tiếp tục đưa 

nạn nhân xuống bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để cứu chữa, nhưng 

trên đường đi thì ông Thâu tử vong. 

4.6  Cho rằng ông Nguyễn Văn Sửu chết bất thường trong phòng giam, 

sáng 18-10, người nhà kéo quan tài mang thi thể ông Sửu đến trụ sở 

công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).   

 Ngày 11-10, tại khu vực biển Mũi Ngọc (khu 1, phường Bình Ngọc, 

Thành phố Móng Cái) giữa ông Sửu và anh Phạm Văn Mạnh (26 tuổi, 

trú tại khu 7 Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có xảy ra xô 

xát. Ông Sửu đã dùng súng đạn ghém bắn anh Mạnh khiến nạn 

nhân bị tổn thương nặng vùng bụng. 

Ngày 14-10, ông Sửu bị tạm giữ hình sự tại phòng giam công an thành phố Móng Cái, đến chiều 17-10, 

ông Sửu được phát hiện đã tắt thở trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng cho biết đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định ông Sửu đã dùng mảnh vải xé ở ống quấn nối thành 

dây vắt qua ô thoáng cửa vào buồng giam để tự tử. 

4.7  Ngày 5-7-2013, tại xã Đại Ân II, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xảy ra án mạng, nạn nhân là anh Lý Văn 

Dũng, hành nghề chạy xe ôm ở địa phương, bị đâm chết. Sau đó, bảy thanh niên ở địa phương lần lượt 

bị bắt để điều tra về tội giết người. Quá trình điều tra, các bị can này nhận tội nhưng khi gần có kết luận 

điều tra thì có hai cô gái ra tự thú chính họ là hung thủ. Sau đó, bảy thanh niên được đình chỉ điều tra do 

không liên quan đến vụ án. Mới đây nhất, ngày 8-8, hai điều tra viên từng làm cho bảy thanh niên nhận 

tội (dù không gây án) bị khởi tố về tội dùng nhục hình (một người bị tạm giam), một kiểm sát viên bị khởi 

tố về tội thiếu trách nhiệm… 

Theo Sô Phách- nạn nhân bị nhục hình thì kiểu đơn giản là “bợp tai” vào phía sau gáy, nắm tóc kéo đầu 

giằng xuống bàn, đập ma trắc vào lưng, vào đầu. Kiểu đáng sợ là treo tay nghi phạm lên cửa sổ trong tư 

thế đứng không được, treo không xong. Kinh khủng nhất là trò dùng nước đá ướp vô bộ phận sinh dục. 

Và sau nhiều bận bị treo, bị ướm đá, bị ăn gậy nhừ tử (theo Phách có những ngày anh bị đánh đến gần 

200 gậy), Sô Phách quyết định chọn phương án nhận tội để “có chết cũng còn sướng hơn bị nhục hình”. 

4.8  Theo thông tin ban đầu, tháng 3-2013, Công an thị xã Gia Nghĩa triệu tập một số nghi can để xác minh, 

điều tra hành vi phá rừng. Trong số những nghi can này có ông H.V.N. (40 tuổi, trú phường  Quảng 

Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông). Tuy nhiên, sáng hôm sau người nhà được báo ông N. đã tử vong tại 

nơi tạm giữ. 

http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-cong-an-vien-de-lam-ro-cai-chet-bat-thuong-cua-nguoi-dan-480805.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141018/mang-quan-tai-vay-tru-so-cong-an-doi-lam-ro-nguyen-nhan-tu-vong/660013.html
http://plo.vn/phap-luat-chu-nhat/vu-an-bay-bi-can-bi-oan-nhan-toi-vi-khiep-so-nhuc-hinh-488566.html
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20141007/bat-pho-truong-cong-an-thi-xa-gia-nghia-dak-nong/655408.html
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An (C44) đã bắt khẩn cấp thiếu tá Lê Mạnh Nam để điều tra về hành 

vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nam (khi đó là thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thị xã Gia Nghĩa) chính là người ký lệnh triệu tập ông N. 

4.9  Vào tháng 7, tại phiên tòa tại tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại Bắc 

Giang, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Nga đã tố cáo bị bức cung, dùng nhục hình trong quá trình thẩm vấn. 

Kiểm tra tại tòa cho thấy trên người bị cáo Nga có nhiều vết bầm tím. TAND tỉnh Bắc Giang sau đó quyết 

định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án và yêu cầu các cơ quan tố tụng làm rõ nội dung tố cáo.  

4.10 Đội Cảnh sát giao thông Công an Tp.Biên Hòa gồm tổ trưởng Nguyễn Bá Vĩnh, hai tổ viên Mai 

Quốc Long và Hồ Trung Quý được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (xã Hóa An, Tp.Biên Hòa), thời gian từ 4g sáng đến 11g30 ngày 16-8. 

Vào 11g30 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện anh Đỗ Văn Tiến (22 tuổi, ngụ huyện 

Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe môtô biển số 60B8-45473 chở bạn gái lưu thông trên cầu vượt Hóa 

An (hướng Biên Hòa - TP.HCM) rẽ phải đi ngược chiều vào đường một chiều. 

Khi gặp tổ công tác trên, anh Tiến đã quay đầu xe bỏ chạy. Trung sĩ Hồ Trung Quý điều khiển môtô truy 

đuổi, dừng xe anh Tiến để xử lý. Trung sĩ Quý đã dùng tay đánh vào đầu anh Tiến (có nón bảo hiểm) và 

dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào chân anh Tiến. 

4.11 Khoảng 16g ngày 12-8-2014, anh Lê Văn Cương (25 tuổi, trú thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị 

xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đang làm việc ở nhà thì ông Nguyễn Xuân Đạo (công an viên xã 

Hương Toàn) cùng một số người đàn ông mặc thường phục đến nhờ anh Cương đi mua giúp chim cút. 

Sau đó, ông Đạo chở Cương lên trụ sở Công an xã Hương Toàn. Tại đây, Cương bị ba người đàn ông 

kéo vào phòng và đánh vào đầu, ngực và hai bên sườn. Tiếp đó, nhóm người này đưa ra giấy bút bắt 

anh Cương viết lời khai với nội dung đã lấy trộm máy vi tính. Cương bị còng tay treo lên, chỉ đứng nhón 

hai ngón chân và tiếp tục bị đánh. 

Đến 18g30, Cương bị đánh quá đau, nói nếu đánh nữa là cắn lưỡi chết, nên công an thả cho về; sau đó 

được người thân đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. 

 

5. Tuyên án oan và gây cái chết ám muội khi tạm giữ điều tra 
Ngày 6/1/2015 yêu cầu chính quyền VN xóa án tử hình, 42 tổ chức XHDS trong và ngoài nước đồng loạt lên 

tiếng.  

Bản lên tiếng viết: “Công lý, luật pháp và tòa án là nhằm giữ gìn xã hội trật tự và bảo vệ công dân vô tội, 

nhưng cũng nhằm giáo dục các công dân phạm tội, giúp họ hối lỗi và đền bù (sửa chữa), chứ không nhằm 

báo oán lên họ và gia đình họ.  

Án tử hình do đó biểu hiện sự hung tàn của chế độ, vì là dấu nhà cầm quyền yếu kém trong điều hành xã hội; 

và thể hiện sự thất bại của luật pháp, vì mạng người mất đi thì không thể sửa chữa hậu quả. Ngoài ra, án 

phạt này chẳng tác dụng gì trong việc đấu tranh chống tội phạm. Tại các quốc gia bãi bỏ tử hình, trọng tội 

không thấy tăng, đang khi tại các quốc gia duy trì tử hình, trọng tội chẳng hề giảm, mà chỉ suy giảm ý thức 

tôn quý nhân mạng. Đấy là chưa kể xưa rày chẳng hệ thống tư pháp nào mà không có lúc sai lầm trong xét 

xử, khiến nhiều tử tội đã chết oan.” 

Chính quyền VN đã cũng chấp nhận hai khuyến nghị của Thụy Sĩ và Ý liên quan đến án tử hình: 

http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giam-hai-dieu-tra-vien-dung-nhuc-hinh-514272.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141218/buoc-xuat-ngu-chien-si-danh-nguoi-vi-pham-giao-thong/686796.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141230/ky-luat-ba-can-bo-cong-an-danh-nguoi/692835.html
http://fvpoc.org/2015/01/07/cac-to-chuc-xhds-trong-va-ngoai-nuoc-keu-goi-viet-nam-bai-bo-an-tu-hinh/
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Khuyến nghị 92: Giảm danh sách các tội hình sự có thể bị trừng phạt bằng án tử hình, 

cụ thể với các tội phạm kinh tế và các tội liên quan đến ma túy, và xem xét khả năng đưa 

ra một luật hoãn áp dụng án tử hình (Thụy Sĩ);  

Khuyến nghị 94: Cân nhắc ít nhất là hạn chế hơn nữa việc sử dụng án tử hình, chỉ áp 

dụng với các tội nghiêm trọng, như quy định trong điều 6 của Công ước quốc tế về các 

quyền Dân sự và Chính trị trên quan điểm nhanh chóng thông qua một lệnh hoãn áp 

dụng trên thực tế các cuộc xử tử (Italy); 

Khuyến nghị 137: Đảm bảo quyền của gia đình được thăm và hỗ trợ pháp lý, đặc biệt 

trong quá trình điều tra của công an (Thụy Sỹ); 

 

Dấu hiệu án oan và các cái chết mờ ám trong lúc giam giữ điều tra được thu thập trong năm 2014 sau đây: 

5.1   Một thiếu tá công an ở Hải Phòng bị giết chết đêm. Vụ án có 3 bị cáo gồm Vũ Đoàn Trung, ở Hải Phòng, 

nhận tội, 23 năm tù giam; Đỗ Văn Hoàng, ở Hải Phòng, không nhận tội, tù chung thân; và Nguyễn Văn 

Chưởng, ở Hải Dương (bị Vũ Đoàn Trung tố cáo là chủ mưu), không nhận tội, tử hình.  

Tháng 7 năm 2007, bị cáo Nguyễn Văn Chưởng cùng với 

em trai đang lao động ở Hải Phòng. Tuy nhiên, cả 2 không 

có mặt tại đó vào thời điểm xảy ra án mạng (vì họ thường 

về thăm nhà ở thôn 1, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương mỗi cuối tuần). Nhiều người thân lẫn người dân 

trong thôn đã làm chứng về sự có mặt của 2 anh em đêm 

14-7-2007, xa phạm trường tới 40km. Thế nhưng lời khai 

của các nhân chứng bị cơ quan điều tra hoặc xuyên tạc 

(như bà Nguyễn Thị Bích, mẹ bị cáo) hoặc dùng tra tấn để 

phải rút lại (như chị Nguyễn Thị Bảy, vợ bị cáo hoặc nhiều 

người dân trong làng). Các nhân chứng ấy lại không được 

ghi lời khai trong bản án cũng chẳng được triệu tập đến tòa 

trong ngày xử. 

Nhiều tình tiết cho thấy công an đã áp đặt tội cho Nguyễn Văn Chưởng ngay từ khi khởi sự điều tra. Đó 

là bắt giam Nguyễn Trọng Đoàn (em của Chưởng) khi anh này đem đơn của mẹ kêu oan cho con (10-08-

2007), sau đó kết án anh 2 năm tù vì “che giấu tội phạm”. Đó là tra tấn dã man bị cáo Chưởng và nhiều 

chứng nhân để hủy bằng cớ ngoại phạm của anh. Đó là trong hồ sơ vụ án, giấy tờ giám định thương tích 

của Chưởng, lời khai của nhiều nhân chứng không có; chữ ký của Đoàn bị giả mạo; lời khai của hai bị 

cáo Vũ Toàn Trung và Trần Thị Lan Phương (người yêu) rất mâu 

thuẫn nhau; yêu cầu của Chưởng xin được khôi phục các cuộc điện 

thoại của mình tối ngày 14 và sáng ngày 15-07-2007 cũng bị lờ hẳn. 

5.2  Tòa Long An quyết định hoãn tử hình phạm nhân Hồ Duy Hải, người 

bị kết án tử hình với tội danh giết người, cướp tài sản năm 2008, 

ngay trước ngày bị xử tử. 

Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ký quyết định thi hành 

án tử hình đối với tử tù này vào ngày 5/12/2014. Ông Hải, 29 tuổi, đã 

bị tòa các cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình vì tội giết người 

Vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh 8 năm 
triền miên đi khiếu kiện kêu oan cho con trai là 
Nguyễn Văn Chưởng 

Người thân hạnh phúc khi Hồ Duy 
Hải được hoãn thi hành án 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/12/17/tuyen-bo-ve-hai-vu-an-tu-hinh-nguyen-van-chuong-va-ho-duy-hai/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/12/17/tuyen-bo-ve-hai-vu-an-tu-hinh-nguyen-van-chuong-va-ho-duy-hai/
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/12/141204_hoan_tu_hinh_ho_duy_hai
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và cướp tài sản liên quan đến vụ sát hại hai nhân viên bưu điện hồi năm 2008. Tuy nhiên kể từ khi án tử 

hình được đưa ra, gia đình ông Hải lẫn bản thân ông đã liên tục kêu oan.  

Cơ quan điều tra đã không xác định được mẫu máu, không xác định được dấu vân tay thu tại hiện 

trường là của ông Hải. Các lời khai của nhân chứng cũng bị sửa chữa mà không có chữ ký xác nhận của 

người khai. Vũ khí gây án cũng không được phát hiện ra. Con dao được giao nộp là do cơ quan điều tra 

cho người khai đi mua để làm “vật mô phỏng”.  

5.3  Bị khởi tố, bắt giam chưa đầy một tháng về tội cố ý làm trái quy định, ông Dương Lê Dũng (nguyên giám 

đốc công ty lương thực Vĩnh Long) đã chết rạng sáng ngày 5-12. 

Vào sáng 11-11, Cục phòng chống tham nhũng C48 (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt 

tạm giam ông Dũng và hai nhân viên Công ty Lương thực Vĩnh Long để điều 

tra  hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu 

quả nghiêm trọng. 

5.4  Sáng 29-12, anh Trần Văn Tùng được phát hiện đã chết trong tư 

thế treo cổ trong nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam.  

Sáng 24-12, Công an xã Đại Hiệp và Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang 

anh Trần Văn Tùng đang cắt trộm dây cáp điện thoại tại thôn Phú Hải xã Đại 

Hiệp. Ngay sau đó, Tùng được đưa về trụ sở công an huyện để lấy lời khai 

và đưa vào nhà tạm giữ lưu giam. Đến sáng 29-12 thì phát hiện anh Tùng đã 

chết trong tư thế treo cổ bằng dây thun quần. 

Khóc ngất trước cổng Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, bà Phạm Thị Vàng nói: 

“Mấy ngày trước (ngày 25-12), tôi còn mang áo quần, mì tôm… vào thăm, nó 

còn khỏe mạnh. Nó còn dặn em trai về phòng trọ ở Liên Chiểu (Đà Nẵng) lấy 

mấy bộ quần áo về, sao lại nói tự tử”. Bà Vàng cho biết thêm giờ gia đình bà 

chỉ có mong muốn làm sáng tỏ sự việc. “Nếu con tôi sai thì có pháp luật 

trừng trị chứ không thể chết không rõ nguyên nhân được”. 

 

6. Trấn áp bách hại tù nhân lương tâm 
Khuyến nghị 133. Tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền của các công 

dân bình đẳng trước pháp luật, được suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có 

tội, và xét xử công bằng cũng như quyền tự do không bị bắt hoặc giam giữ sai trái 

(Canada); 

Khuyến nghị 134. Đảm bảo quyền của tất cả mọi người về xét xử công bằng và đặc biệt 

là cho phép quan sát viên hiện diện không hạn chế tại các phiên xét xử của tòa án 

(Luxembourg); 

Năm 2014 đã có ít nhất 18 TNLT tuyệt thực hoặc bị kỷ luật hoặc đánh đập. 

6.1  Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực từ ngày 2/2. Ông đòi sách luật 

để nghiên cứu bào chữa cho mình trước phiên phúc thẩm, đòi 

kinh thánh và được gặp linh mục để chịu các phép bí tích. Đang bị 

giam tại B14 Hà Nội.  

 Ls Lê Quốc Quân bị bắt ngày 27/12/2012, đang chịu 

Nghi can chết trong nhà tạm 
giữ trong tư thế ngồi bằng 
sợi dây gắn ở cửa sổ. (Ảnh 
do người nhà nạn nhân cung 
cấp) 

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20141205/nguyen-giam-doc-cong-ty-luong-thuc-vinh-long-chet-trong-khi-bi-tam-giam/680673.html
http://plo.vn/thoi-su/mot-nghi-can-treo-co-chet-trong-nha-tam-giu-o-tu-the-ngoi-520627.html
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vietnam-prisoner-of-conscience-goes-on-hunger-strike-02072014092141.html
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án 2.5 năm tù giam vì bị quy chụp tội “trốn thuế”.  

6.2  Bùi Hằng, Nguyễn Thi Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh tuyệt thực 15 

ngày phản đối dàn dựng bắt người vô cớ ngày 11/2/2014. Cả ba bị tạm 

giam tại Lấp Vò, Đồng Tháp. Ông Nguyễn Bắc Truyển tường thuật lại: 

“Sau 24 tiếng, ba người tiếp tục bị bắt giữ là chị Bùi Hằng, cô Nguyễn Thị 

Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, 18 người được thả. Hiện nay tình 

trạng sức khỏe của cô Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 

hết sức đáng quan ngại vì họ đã tuyệt thực 15 ngày rồi. Theo tin mới 

nhất họ đã tuyệt thực 15 ngày trong tù để phản đối việc bắt giữ, giam 

giữ.” 

 Bùi Hằng bị kết án 3 năm, Thúy Quỳnh 2.5 năm, Văn Minh 2 năm theo Điều 245 “gây rối trật 

tự công cộng” BLHS. 

6.3  Đỗ Văn Hoa (nhà tù Ba Sao, tỉnh Hà Nam) vì không nhận tội anh bị ngược đãi và bị từ chối chăm sóc y 

tế. Vì tình trạng sinh hoạt bẩn thỉu, ăn uống thiếu thốn, không khí tăm tối ẩm ướt mấy ngày tết 2014 anh 

bị bệnh đường ruột bệnh xá của nhà tù không chữa được nên cán bộ của trại tù gọi điện báo vợ anh 

mang thức ăn tiếp tế và thuốc chữa bệnh vào tù cho anh. Hiện tại bệnh đường ruột của anh đã tạm ổn, 

sau lần bị bệnh này sức khỏe của anh bị suy sụp rất nhiều, nhà tù đã phải tăng thêm cho anh mỗi ngày 

thành 2 bữa cơm rau, một tuần được một lần 3 miếng thịt và một lần là một miếng cá. Mỗi lần vào thăm 

gặp chồng, chị Hà đều phản đối việc công an tùy tiện biệt giam và hành hạ thể xác và tinh thần của 

chồng chị. Bản thân anh Hoa trong tù cũng liên tục phản đối.  

 Đỗ Văn Hoa bị bắt ngày 16/6/2011 và bị tuyên án 4 năm tù giam 3 năm quản chế theo Điều 

88 “tuyên truyền chống nhà nước”. 

6.4  Ngô Hào bị cưỡng bức lao động đi phát rừng trên một diện tích lớn trong lúc tuổi đã trên 60 và bệnh tật. 

Anh Ngô Minh Tâm, con trai của ông Ngô Hào về tình trạng của cha mình, 

anh nói: “Sức khỏe của ba tôi hiện nay rất xấu, khi tham dự phiên tòa ông 

phải ngồi trên ghế để trả lời chứ không thể đứng được. Kể từ khi gặp ba trên 

tòa, từ đó đến nay, tôi không còn được gặp mặt ông nữa, trại giam không 

chấp nhận cho tôi vào thăm ông, mẹ tôi nói hiện nay ba tôi rất yếu, những 

lần gặp trước, tinh thần ba tôi khá vững vàng, nhưng không hiểu sao, lần này 

tinh thần của ba tôi bị khủng hoảng nghiêm trọng. Mẹ tôi đến thăm ba nhưng 

bị cán bộ quản lý rất chặt chẽ, ba tôi không dám nói gì khi có công an đứng 

xung quanh, ông rất lo sợ và tinh thần rất xấu”. 

Mặc dù tình hình sức khỏe của ông Ngô Hào ngày càng xấu đi, nhưng trại giam vẫn áp dụng các biện 

pháp cưỡng bức lao động đối với ông, hiện nay trại giam bắt ông đi phát rừng trên một diện tích rất lớn.  

 Ngô Hào bị bắt ngày 8/2/2013, chịu án 16 năm tù giam với tội danh 

“âm mưu lật đổ chính quyền” của Điều 79. 

6.5 Tạ Phong Tần bị sỉ nhục trong buồng giam. Cô Tạ Minh Tú nói: “Từ trại giam 

Thanh Hóa, chị Tần gọi điện thoại về cho tôi, chị nói là, chị đang bị bệnh và ho rất 

nhiều. Có một số tù nhân mới vào ở chung phòng chị Tần, họ sỉ nhục chị Tần, 

nếu chị Tần chống cự lại thì sẽ bị họ đánh. Họ có hành vi phỉ báng di ảnh của mẹ 

là bà Đặng Thị Kim Liêng. Chị Tần đã làm đơn khiếu nại. Chị Tần nói, nếu tháng 

sau chị Tần không điện thoại về nhà tức là tụi nó đánh chị”.   

 Tạ Phong Tần đang chịu án 10 năm tù giam 5 năm quản chế theo Điều 88 BLHS, tính từ ngày 

5/9/2011. 

 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/n-b-truyen-campaigns-4-fellow-activists-gm-02262014075529.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/03/04/tinh-trang-cua-tu-nhan-luong-tam-van-hoa/
http://vnwhr.net/2014/03/09/nha-bat-dong-chinh-kien-ngo-hao-bi-cuong-buc-lao-dong-trong-trai-giam/
http://www.chuacuuthe.com/2014/03/blogger-ta-phong-tan-bi-danh-trong-phong-giam/
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6.6  Đơn thư tố cáo của MS Nguyễn Công Chính nói: “Vào lúc 5h 

sáng ngày 18-5-2012 trong lúc tôi đang ngồi cầu nguyện thì có khoảng 

15 người trong ban quản giáo trại giam T20 cầm gậy cao su, roi điện, 

bình xịt hơi cay…xuống mở cửa buồng vào đánh đập tôi. Cấm không 

cho tôi cầu nguyện trong buồng giam. Trong số người đánh tôi, tôi biết 

tên chính xác những người có tên sau: Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, 

Quách Thị Hạnh, Trung tá Nguyễn Đình Oanh, Nguyễn Văn Biên, Trung 

úy Trần Cao Cường.” 

 MS Nguyễn Công Chính bị bắt ngày 28/4/2011, bị kết án 11 năm tù dưới tội danh “phá hoại 

chính sách đoàn kết dân tộc” của Điều 87 BLHS.  

6.7  Ngày 9/4/2014 khi gia đình vào thăm Đặng Xuân Diệu thì biết anh 

đang tuyệt thực sang ngày thứ 16 vì đơn thư tố cáo của anh gửi 

cho trại giam ngày 24/12/2013 đã không được giải quyết. Anh 

cũng nhất quyết không mặc áo tù vì cho rằng mình vô tội.  
 Ông Đặng Xuân Diệu là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp 

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Trước khi bị bắt ngày 

27/8/2011, ông từng ký tên chống khai thác bauxite ở 

Tây Nguyên, đòi thả luật gia Cù Huy Hà Vũ, biểu tình 

chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa – Trường 

Sa…Ông bị kết án 13 năm tù giam với tội danh Điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền”. 

6.8  Trần Minh Nhật và Trần Hữu Đức tuyệt thực đòi quyền tự do tôn giáo trong tù tại trại giam Phú Sơn, 

Thái Nguyên. Kinh Thánh và sách về tôn giáo hợp pháp không được 

đưa vào tù.  

Người nhà của anh Trần Hữu Đức nói rằng các tù nhân lương tâm bị 

phân biệt đối xử, miệt thị, chèn ép từng tí từng tí một, không được học 

tập, đọc sách, báo chí, không được giữ Kinh Thánh, cả sách tôn giáo 

hợp pháp cũng không. Buồng giam thì chật chội, luôn bị nhốt trong 

buồng giam, khu vui chơi giải trí không có. Chế độ chính sách thì bớt 

xén, nước sinh hoạt luôn thiếu, hàng hóa căng tin thì đắt gấp 2-3-4 lần, 

mua rất khó khăn (mua đôi dép cũng phải làm đơn), thức ăn mua không đủ hàm lượng, làm không vệ 

sinh. Cơm khẩu phân ăn luôn thiếu so với hàm lượng của chính sách… 

 Trần Minh Nhật bị bắt 27/8/2011 và bị kết án 4 năm tù giam 3 năm quản chế theo Điều 79. Trần Hữu 

Đức bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước” với 39 tháng tù giam 1 năm quản chế, tính từ ngày 

2/8/2011. 

6.9  Khi mẹ của Đinh Nguyên Kha vào thăm ngày 24/4/2014 thì Kha đang tuyệt thực phản đối sự ngược đãi 

tại trại tù Xuyên Mộc, tỉnh BRVT. Kha nói: “Họ khủng bố tinh thần con bằng mọi cách. Họ không cho con 

đọc sách báo của mẹ gửi vào tháng trước. Họ không cho con nhận xấp hình của gia đình mình gửi, 

không cho xem đĩa, TV, mặc dù mọi thứ đều có sẵn trong trại. Họ không cho con đi ra ngoài phòng đi lao 

động, mặc dù những người phòng bên cạnh được phép ra. Con thấy cách họ đối xử với tù nhân rất tệ, và 

vì quyền lợi của những người tù nên con đã phản đối họ gay gắt. Và con đã bị kỷ luật.” 

 Đinh Nguyên Kha bị bắt ngày 11/10/2012, kết án 4 năm tù 3 năm quản chế theo Điều 88. 

6.10 Vợ MS Nguyễn Công Chính cho biết trong chuyến đi thăm nuôi chồng vào ngày 21/5/2014 bà 

được mục sư Chính cho biết ông đang bị hành hạ trong tù hết sức khắc nghiệt. Nguyên nhân vì thời gian 

lúc trước ông và 1 số tù nhân lên tiếng yêu cầu mở các cửa sổ phòng giam, cải thiện chế độ ăn uống cho 

phù hợp để đảm bảo sức khỏe tù nhân, chống phân biệt đối xử. Một số tù nhân lương tâm, có người sắc 

tộc gởi thư ra ngoài kèm danh sách kêu gọi sự giúp đỡ can thiệp cho họ. Nhưng sau đó bị công an phát 

http://www.chuacuuthe.com/2014/03/muc-su-nguyen-cong-chinh-to-cao-cong-an-trai-giam/
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140412-vu-cac-thanh-nien-cong-giao-ong-dang-xuan-dieu-yeu-cau-duoc-xu-dung-phap-luat/
http://www.chuacuuthe.com/2014/04/hom-nay-thu-sau-tuan-thanh-cac-tu-nhan-luong-tam-o-thai-nguyen-tuyet-thuc/
http://fvpoc.org/2014/04/25/dinh-nguyen-kha-bi-khung-bo-tinh-than-va-da-tuyet-thuc-trong-trai-giam-xuyen-moc/
http://www.chuacuuthe.com/2014/05/muc-su-nguyen-cong-chinh-bi-dau-to-trong-tu/


29 
 

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam                                                                                                                                           http://fvpoc.org 

 

giác, những người này nghe theo sự ép buộc, mua chuộc của công an và họ quay lại viết đơn tố cáo mục 

sư Chính lôi kéo họ làm việc này.  

Ngày 17/5 Công An trại giam tổ chức 1 buổi đấu tố mục sư Chính trước tập thể tù nhân nhằm đe dọa 

những ai có hành vi đấu tranh. Tại buổi đấu tố, Mục sư Chính cho biết họ sỉ nhục, bêu xấu ông đủ mọi 

thứ theo suy diễn của họ.  

6.11 TNLT Hồ Thị Bích Khương là một người thường hay tố cáo 

những hành vi sai phạm của cán bộ trại giam. Chị Khương liên tục bị đưa đi 

kỷ luật biệt giam, bị cắt khẩu phần ăn, nước uống và không được tắm giặt. 

Đặc biệt là vào ngày 29/3/2014. Tại buồng giam kỷ luật của phân trại, chị Hồ 

Thị Bích Khương đã bị cán bộ trực trại tên là Hà Thị Liên đã đánh đập tàn 

nhẫn và còn tuyên bố “Tao là công an, tao đánh cho mày chết. Tại sao mày 

dám tố cáo công an?” Trước khi bị đánh thì chị Hồ Thị Bích Khương đã nhin 

ăn 10 ngày nên phần vừa vì đói vừa bị đánh đập nên chị đã ngất do kiệt sức, 

trại giam đã phải đưa chị đi cấp cứu.   

 Hồ Thị Bích Khương bị bắt ngày 15/1/2011 bị kết tội 

“tuyên truyền” 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. 

6.12 Mai Thị Dung bị ngược đãi, đàn áp. Bà Dung hiện đang bị các bệnh sỏi 

túi mật, suy tim, và suy nhược thần kinh, nhưng không được trại giam khám và 

chữa bệnh, mỗi lần ra thăm gặp thân nhân, bà Dung phải có người dìu ra.  

Ông Bửu cho biết vừa ra thăm vợ ngày 01/08/2014. Sức khỏe của bà Dung rất 

kém. Ông Bửu bức xúc nhất là khi bà Dung gửi ra một mẫu giấy kể về triệu 

chứng bệnh, để khi về ông mua thuốc gửi vào cho bà, thì bị cán bộ trại giam 

giật lại và tịch thu không cho bà gửi ra. 

 Mai Thị Dung bị kết án 11 năm tù “gây rối trật tự công cộng” tính từ 

ngày 5/8/2005. 

6.13 Trong chuyến thăm nuôi ngày 12/8 của gia đình TNLT Đặng Xuân Diệu cho biết, gia đình vẫn 

không được gặp anh Đặng Xuân Diệu. Anh Diệu viết thư ra bên ngoài và thông báo: “142 ngày anh Diệu 

không được nhận cơm trưa, và hiện nay anh Diệu thiếu nước uống, mà nước uống được cung cấp thì rất 

là dơ bẩn.” Ông Đặng Xuân Hà, anh trai của TNLT Đặng Xuân Diệu cho hay: Diệu không ra gặp nhưng 

Diệu có viết ra Diệu bảo là: 10 ngày bị kỷ luật, bị còng chân vào bể đá, (dịp gần TẾT), 142 lần không 

được ăn cơm kể cả lúc tuyệt thực và không tuyệt thực, và thiếu nước uống, nước uống mất vệ sinh, bẩn 

thỉu. Diệu thống kê từ lúc vào trại giam số 5.  

6.14 Trần Văn Sang bị đánh trong tù đến nỗi khi ra gặp luật sư phải ngồi xe lăn. Bà Đỗ Thị Luyện, 78 

tuổi, mẹ của ông Trần Văn Sang, một trong những Dân oan Dương Nội, cho biết, ông Sang bị hành hạ 

trong trại giam: “Hôm trước, Luật sư Trần Thu Nam gặp con tôi, trực tiếp nói chuyện với con tôi và kể lại 

cho tôi nghe rằng, thằng Sang nhà tôi có người đưa ra [gặp luật sư] bằng xe lăn, nó [cán bộ trại giam] 

đánh con tôi hai bên sườn, đánh sau lưng con trai tôi… không đi được”. 

 Trần Văn Sang bị bắt ngày 26/3/2014, án 20 tháng tù giam vì 

“chống người thi hành công vụ.  

6.15  Gia đình Tù nhân Lương tâm Thanh niên Công giáo Nguyễn Đình 

Cương  cho biết anh Cương đang tuyệt thực, anh đang bị kỷ luật và bị cùm 

chân: “Gia đình chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ hai vào 

ngày 09.09 thì họ nói, anh Cương đã tuyệt thực đến ngày thứ ba rồi, anh 

vẫn bị kỷ luật và bị cùm chân. Họ cho biết lý do anh Cương bị cùm chân là, 

có một phạm nhân giam chung phòng với anh ấy bị quản giáo đánh đập, 

http://fvpoc.org/2014/05/24/tnlt-vo%CC%83-thu-thu%CC%89y-to-cao-sai-pha%CC%A3m-ta%CC%A3i-tra%CC%A3i-5-thanh-hoa/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/08/13/chuyen-ve-nguoi-phat-giao-hoa-hao/
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2014/08/tnlt-ang-xuan-dieu-tiep-tuc-bi-e-doa.html
http://www.chuacuuthe.com/2014/09/hom-nay-tiep-tuc-xu-dan-oan-duong-noi/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/09/14/tnlt-nguyen-dinh-cuong-bi-biet-giam-va-cum-chan/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/09/14/tnlt-nguyen-dinh-cuong-bi-biet-giam-va-cum-chan/
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thế nên anh Cương đã lên tiếng bảo vệ người này…” 

 Nguyễn Đình Cương  bị bắt ngày 24/12/2011, chịu án 4 năm tù giam 3 năm quản chế theo 

Điều 79. 

6.16 Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Hồ Thị Bích Khương tuyệt thực phản đối kỷ luật trong Trai giam số 5, 

Thanh Hóa. 

Chiều ngày 05.12.2014, từ trại giam TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn gọi điện thoại về cho mẹ cô là bà 

Đặng Ngọc Minh trong vòng 5 phút, bà Mẫn cho biết: “Cán bộ trại giam đưa Mẫn vô khu kỷ luật ở. Họ 

đóng ba tầng cửa. Không được đi ra đi vào gần giống như biệt giam vậy. Mà trong khi không vi phạm cái 

gì. Mẫn và cô Bích Khương tuyệt thực được 8 ngày. Sức khỏe Mẫn yếu. Mẫn tuyệt thực đến khi nào họ 

mở cửa cho ra thì thôi, chứ như vầy, Mẫn sẽ không bao giờ ăn lại. Mẫn dặn tôi mua cho Mẫn một ít 

thuốc.” 

 TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giam vào ngày 21.07.2011. 

Cô bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế theo Điều 79 Bộ 

luật Hình sự. 

Chương 4:  ĐÀN ÁP TÔN GIÁO ĐỘC LẬP 
 

Bắt bỏ tù, ngăn cản tín đồ, cấm đoán các tôn giáo độc lập hành lễ xảy ra xuyên suốt từ năm 1975 đến nay.  

Tại Hội đồng nhân quyền LHQ, các nước đề xuất: 

Khuyến nghị 142. Thông qua các biện pháp mạnh hơn nhằm đảm bảo tốt hơn tự do tôn 

giáo, đặc biệt bằng cách xóa bỏ các trở ngại hành chính và quan liêu đang cản trở các 

hoạt động của các cộng đồng và các nhóm tôn giáo (Italy); 

1. Ngăn cấm thờ phượng, gặp gỡ 
Khuyến nghị 143. Giảm các trở ngại hành chính và yêu cầu đăng ký có thể áp 

dụng cho các hoạt động tôn giáo hòa bình của các nhóm tôn giáo có đăng ký 

hoặc không đăng ký nhằm đảm bảo tự do tôn giáo và tín ngưỡng (Canada); 

1.1 Lê Công Cầu: Vào sáng ngày 01/01/2014, công an đã bắt và câu lưu 

ông Lê Công Cầu, nhà hoạt động bảo vệ Nhân quyền và cũng là Huynh trưởng 

lãnh đạo Gia Đình Phật tử Việt Nam khi ông đã lên ngồi trên chuyến bay đi từ 

Huế đến Sài Gòn. Ông bị thẩm vấn suốt 13 tiếng đồng hồ mới được thả.  
1.2  Ngày 8.1.2014, gần 100 công an Thừa Thiên-Huế đã phong tỏa chùa 

Long Quang không cho bất cứ ai vào ra. Vào lúc 18 giờ chiều, đường truyền 

internet của chùa Long Quang bị nhà cầm quyền cắt. Tất cả chư Tăng Ni và Phật tử bị bắt để thẩm cung, đe 

dọa, cấm đoán không được đến chùa Long Quang ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Huế, dự lễ Hiệp kỵ 

chư Lịch đại Tổ sư. Đây là truyền thống Hiệp kỵ (giỗ tổ) để nhớ ơn Lịch đại Tổ sư trao truyền Chánh pháp 

hơn 2000 năm trên đất Việt. 

Hòa thượng Thích Chơn Tâm, tân Chánh thư ký Viện Tăng Thống, nhờ đến Huế sớm ở chùa Long Quang 

nên thoát ly sự phong tỏa của Công an các tỉnh phía Nam. Nhưng 9 giờ sáng ngày 07-01-2014, ông Quang, 

Công an thị xã, ông Lộc, Phó chủ tịch thị xã Hương Trà đến chùa Long Quang làm việc với nhà chùa, nội 

dung tra hạch số người đến dự lễ, trú ngụ. Trong số tăng ni Phật tử bị ngăn chặn có Hòa Thượng Thích 

Thanh Quang, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (Đà Nẵng), Hòa Thượng Thích Chơn Tâm, Chánh Thư Ký 

http://www.chuacuuthe.com/2014/12/tnlt-nguyen-dang-minh-man-va-ho-thi-bich-khuong-tuyet-thuc-den-ngay-thu-8/
http://www.queme.net/vie/index_detail.php?numb=2203
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/01/12/gan-100-cong-bao-vay-chua-long-quang-o-hue-la-tru-cua-vien-hoa-dao-ghpgvntn-sach-nhieu-va-khung-bo-chu-tang-va-phat-tu-tai-hue-khong-cho-lam-le-hiep-ky-chu-lich-dai-su-ngay-10-1-20/
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Viện Tăng Thống (An Giang), Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng Vụ Trưởng Tài Chánh kiêm Từ Thiện Xã 

Hội (Sài Gòn), Huynh trưởng Nguyễn Tất Trực, Phó Trưởng Ban kiêm Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung 

Ương Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên, Huynh 

Trưởng Hoàng Như Đạo, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên, Huynh Trưởng Hoàng Như Đạo, 

Hoàng Thị Hồng Phượng, Văn Đình Tất, Nguyễn Sắc, Ngô Đức Tiến, Văn Tiến Nhị, Trương Diên Hiếu, 

Nguyễn Tất Trực, Nguyễn Đình Mộng. 

1.3  Hoà thượng Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống, hiện cư trú tại chùa Từ Hiếu ở Phường 1, 

Quận 8 Saigon, đã bị ông Muôn, Trưởng Công an Phường 1, Quận 8, đến thông báo chính quyền thành phố 

không cho phép Hoà thượng lưu trú và phải rời khỏi chùa Từ Hiếu về lại tỉnh An Giang. 

Trước đây Hoà thượng Thích Chơn Tâm cư trú hợp pháp tại chùa Tây Huê, phường Núi Sam, thành phố 

Châu Đốc. Nhưng qua năm 2006, “chính quyền phường núi Sam kết hợp với Ban Trị Sự Hội Phật giáo Việt 

Nam 3 lần trục xuất Hoà thượng ra khỏi Chùa Tây Huê, phường núi Sam, lý do là Hoà thượng theo Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức mà chính quyền lên án là BẤT HỢP PHÁP”. Từ đó, đi bất cứ 

đâu, tới bất cứ chùa nào, Hoà thượng đều bị nhà cầm quyền địa phương xua 

đuổi, trục xuất. 

1.4   Lúc 11g30 đêm, ngày 03.07.2014, Ông chánh trị sự Hứa Phi thuộc đạo Cao 

Đài chơn truyền, từ Lâm Đồng lên xe đi Sài Gòn đến Chùa Liên Trì, để họp mặt 

anh em, nhưng bị công an giao thông chặn xe lại, lấy hết giấy tờ xe. Sau đó do 

sự cải lý qua lại công an đã trả giấy tờ xe, nhưng buộc Ông chánh trị sự Hứa 

Phi trở về nhà không cho đi.  

Bà chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng cũng cho biết, “Vào lúc 9g tối ngày 03.07.2014, công an tỉnh Vĩnh Long 

đến nhà Ông chánh trị sự Nguyễn Kim Lân gồm có 6 người cũng áp lực và nói rằng, ngày mai nếu chú Lân đi 

họp ở Chùa Liên Trì, có xảy ra chuyện gì thì chú hoàn toàn chịu trách nhiệm”. 

1.5  Vào lúc 9g30 sáng, ngày 13-07-2014, tại tư gia H/H Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, số 191/8A, Đường Lò 

Rèn, Khóm I, Phường 4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long. Chức việc cùng 

đồng đạo nơi Tộc Đạo Châu Thành đang hội họp định kỳ 2 tháng 

một lần, để trao đổi giáo lý và chia sẻ những khó khăn của anh em 

thì chính quyền, công an khoảng 10 người đến đòi kiểm tra nhân 

khẩu, sách nhiễu.  

Chính quyền cho rằng không sách nhiểu, chỉ đến hỏi lý do tại sao 

tụ tập đông người thôi, nếu CTS Kim Lân không đăng ký, xin phép 

thì họ vẫn cứ tiếp tục đến nữa. CTS Nguyễn Bạch Phụng góp ý, 

nếu chính quyền không sách nhiễu thì các anh đến đây để làm gì, 

có cả công an khu vực, công an an ninh, dân phòng…các anh kéo 

đến đông để khủng bố tinh thần chúng tôi. 

1.6  Ngày 23- 08- 2014, tại gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Thuần 

Túy, thường trú số nhà 128/2 khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ, có tổ chức 

buổi lễ cầu siêu thường niên. Từ nhiều ngày trước, công an đã tuần hành rong rả và canh giữ trước nhà. Với 

một lực lượng công an hùng hậu đủ mọi sắc phục, đã đóng chốt các bến đò, ngõ đường để ngăn chặn không 

cho khách mời là đồng đạo PGHH đến tham dự, với ý đồ phá hoại ngày Lễ Giổ cầu siêu độ cho người quá cố. 

Cụ thể là ông Nguyễn Văn Điền 76 tuổi, từ Phong Hòa (Đồng Tháp) lên đò Thới An (Cần Thơ) đã bị vài chục 

công an dùi cui, roi điện ngăn chặn khi ông Điền chỉ cách nhà bà Lan không đầy trăm mét. 

CTS Nguyễn Kim Lân và CTS Bạch Phụng 

http://pttpgqt.net/2014/03/28/hoa-thuong-thich-chon-tam-bi-cong-an-tp-ho-chi-minh-doi-truc-xuat-khoi-chua-tu-hieu-o-saigon/
http://www.chuacuuthe.com/2014/07/cong-an-chan-duong-di-hop-cac-to-chuc-xa-hoi-dan-su/
http://www.chuacuuthe.com/2014/07/nha-cam-quyen-csvn-am-muu-tieu-diet-dao-cao-dai-doc-lap/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/08/24/thu-phan-doi-dan-ap-le-cau-sieu-cua-tin-do-pghh-nguyen-thi-ngoc-lan/
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1.7  Ngày 13/8, nhóm hơn 100 tín hữu Cao Đài chơn truyền (không theo phái của Nhà Nước) bị chính quyền địa 

phương cùng các thành phần bất hảo sách nhiễu, ném mắm tôm và phân người vào khi họ đang tiến hành 

cúng theo truyền thống của đạo. Vụ việc xảy ra tại tư gia của ông Phạm Văn Đàm ở tổ 13, xã Hảo Đước, 

quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Dù các nạn nhân gọi công an 113 nhưng họ làm lơ. Còn công an thì xúi giục côn đồ xì bánh xe của những 

đồng đạo từ xa tới. 

 

2. Đánh đập tu sĩ, tín đồ 

Khuyến nghị 172. Tiến hành các biện pháp để đảm bảo tự do hiệp hội, hội họp và biểu 

tình hòa bình (Pháp); 

2.1 Tư gia tín đồ PGHH Nguyễn Văn Vinh bị tấn công. Sáng nay 21/3/2014, một lực lượng công an đông đảo 

gồm khoảng 300 người, do phó phòng an ninh huyện Chợ Mới là Nguyễn Văn Mỹ chỉ huy phối hợp với cơ 

quan an ninh tỉnh An Giang. Vào ngày 20,21/3 đã có khoảng 30 tín đồ nhà gần địa điểm nhà ông Vinh, vượt 

khó khăn bất chấp sự hăm dọa của nhà cầm quyền đã đến trang trí lễ đài để chuẩn bị cho ngày lễ tri niệm 

sắp tới nầy. Mọi việc gần như hoàn tất và Chân dung ĐHGC PGHH đã làm lễ an vị nơi Lễ Đài, sau khi cơm 

nước buổi chiều xong các tín đồ đều trở về nhà. 

Lúc 18h ngày 21- 03- 2014 ngoài đường lộ đầy xe công vụ và đặc chủng, với hàng hàng lớp lớp lực lượng vũ 

trang, công an đã ào ạt tràn ngập trong sân nhà ông Vinh. Đội CSCĐ trang bị đầy đủ công cụ chuyên môn 

đến tác chiến, xông vào rầm rập hò hét truy lùng bắt hết tất cả già trẻ lớn bé có mặt trong nhà, khóa hai tay ra 

sau lưng lôi, kéo, xô đẩy dồn hết lại ở lề đường, bắt đè mọi người ngồi xuống để khống chế. Bị hành hung 

bất ngờ và áp đảo, không một ai có thể phản kháng, hai người con trai của ông bà Vinh thấy cha mẹ già bị 

hành hạ đã phản kháng thì liền bị bóp cổ vặn họng ra sau, kể cả các cháu mới 10- 13 tuổi cũng bị khống chế 

hành hung. Đặc biệt là bà Trần Thị Xinh 81 đã không còn áo quần, cả thân thể bị lõa lộ, chỉ thấy trên mình có 

một tấm vãi nhỏ không đủ che thân đã bị công an cơ động khiên bà ném ra lề đường. Tất cả máy quay phim, 

máy chụp ảnh, điện thoại di động v.v… những vật dụng cần thiết dùng cho buổi lễ đều bị lấy tất cả đưa ra xe 

công vụ. 

2.2   Ngày 25 tháng 2 ÂL (24/3/2014), ngày lễ Đức Thầy bị Việt Minh hãm hại năm 1947, tại chùa Quang Minh 

Tự do tu sĩ Võ Văn Liêm trụ trì có tổ chức lễ cầu nguyện nhưng từ hai ba ngày trước đó công an bủa khắp 

nơi các tuyến đường quốc lộ, cấm tất cả mọi người không được vô. Ông Võ Văn Bửu đến cổng chùa Quang 

Minh Tự nhưng vẫn không được vô chùa. Đến khoảng 1 giờ chiều cũng không làm lễ được nên mọi người về 

hết bằng xe honda. Ông Bửu cùng anh Tô Văn Mãnh đón xe buýt để về. Trong lúc đó, số công an còn lại rất 

đông. Một số mặc thường phục, một số mặc sắc phục của cảnh 

sát giao thông. Khi đứng đón xe buýt cách nhóm công an này 

khoảng 30m thì hai người thanh niên chạy xe tới, thắng xe trước 

mặt ông Bửu, người ngồi sau nhào tới đấm ông Bửu. Ông Bửu cố 

tránh và té xuống đất. 

2.3   Chiều  ngày 09.04.2014, ông Bùi Văn Luốt, Hội trưởng 

Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy (PGHHTT) tỉnh Vĩnh Long 

và ông Lê Văn Sóc, phó Hội trưởng GH PGHHTT tỉnh Vĩnh Long, 

cùng đi với hai đồng đạo và cháu Tường Vi (cháu ngoại Ông Bùi 

Văn Luốt) bị hành hung ngay trên đường khi đi công việc. 

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/authen-caodai-attked-08132014052506.html
http://fvpoc.org/2014/03/25/phat-giao-hoa-hao-mua-dao-nan-nam-thu-67/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoahao-buddhist-followers-prevent-tq-03252014151942.html
http://www.chuacuuthe.com/2014/04/cong-an-tinh-vinh-long-tiep-tuc-hanh-hung-tin-do-pghh/
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 Được biết, họ đi tham dự khóa niệm Phật tại Đạo tràng bà Trần Thị Tuyết, thuộc Xã Thành Trung, huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Khi họ ra về, công an trá hình côn đồ đi xe phân khối lớn tháo bản số (giống xe 

công an giao thông) áp sát xe ông Luốt và ông Sóc. Xe ông Luốt bị xô lật vào lề, bọn chúng dùng cây đánh 

vào chân, khiến ông bị trọng thương. Còn cháu nhỏ Tường Vi bị bọn chúng đá lăn xuống lề, khiến cháu bị 

ngất xỉu. Ông Lê Văn Sóc bỏ xe chạy vào nhà dân, bọn chúng truy đuổi đánh vào lưng và ngực của ông. 

Những người dân xung quanh thấy bất bình nên họ chạy ra giải cứu, nên bọn công an côn đồ bỏ chạy. 

2.4 Ngày 25/5 HT. Thích Vĩnh Phước từ Bà Rịa dẫn đoàn đi viếng tang bà Lê Thị Tuyết Mai (đã tự thiêu phản đối 

TQ) ở Sài Gòn. Đi sát phía sau xe ô tô của đoàn là các xe gắn máy của an ninh tỉnh Bà Rịa. Phái đoàn vừa 

xuống chân cầu Sài Gòn thì bị công an giao thông chặn lại và giữ 

giấy phép lái xe của đệ tử Nguyễn Thành Trung với lý do vu cáo 

là chạy sai làn đường quy định. Tài xế cãi lại là không chạy sai 

nên không chịu ký vào biên bản.  

Sau một lúc dằng co không chấp nhận chuyện thu giữ giấy tờ và nộp phạt nên HT Thích Vĩnh Phước nói 

thẳng với công an mật vụ và công an giao thông rằng: “Đất nước lâm nguy sao không chống ở ngoài Hoàng 

Sa, Trường Sa mà lại gây khó dễ cho người đi đám tự thiêu để lấy cái chết bảo vệ chủ quyền dân tộc. Quý vị 

không thể hèn hạ như vậy được. Tôi không có làm gì sai trái cả, tôi biết tôi đi ra khỏi Chùa là quý vị đã theo 

dõi tôi rồi. Đây là quý vị kiếm chuyện, chúng tôi không chạy sai luật.” Ngay lập tức một công an mật vụ chửi vị 

Hòa thượng, sau đó hung hăng xông vào đánh tới tấp ngay trước mặt công an giao thông mà công an vẫn 

làm ngơ. 

2.5  Ngày 9/6 Hội Thánh Tin lành Memnonite Bình Dương bị một lực 

lượng hỗn hợp gồm cảnh sát 113, công an, dân phòng tấn công, ném 

gạch đá, đánh đập. Hội Thánh đang trú ngụ 29 mục sư và 47 tín đồ. 

Có 29 người bị đánh. Công an còn cho người chạy xe ném hàng trăm 

cục đá xanh vào nhà, trên mái nhà làm bể kiếng, kéo phá cổng và cửa 

nhà. Công an tấn công đánh vào đầu ngực Mục sư Nguyễn Hồng 

Quang 2 lần. Có rất nhiều sinh viên học Kinh Thánh đau đớn nhức 

nhối, ngất xỉu không đi bác sĩ được vì Công an cho Dân quân, Xã 

hội đen chặn giữa đường. 

2.6  Ngày 1-2/11 Hội Thánh Mennonite Bình Dương bị côn đồ công an 

phối hợp ném gạch đá và tấn công đánh đập tín đồ. 

Sau trận ném đá, những tên côn đồ đạp đổ cánh cửa nhà 

nguyện, xông vào bên trong tấn công các tín hữu. Họ dùng 

hung khí đánh đập khiến nhiều người bị ngất tại chỗ. Sau đó, 

nhóm côn đồ nhanh chóng rút ra phía ngoài. Họ tiếp tục ném 

đá, và dùng súng cao su bắn đá vào trong Thánh đường. Các 

tín hữu đến sau cùng bị nhóm an ninh chăn lại bên ngoài, dùng 

nón bảo hiểm đập vào đầu. Chị Thảo vợ của Mục sư Hưởng bị 

đánh ngất xỉu tại chỗ, thấy vậy, Ms Hưởng xông ra ứng cứu 

cũng bị nhóm côn đồ tấn công gây trọng thương.  

Liên tục 9 ngày nhà nguyện của Memnonite Bình Dương bị đạp phá tan nát. 

2.7 Vào khoảng 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 16/11/2014, khi Hội thánh Chuồng Bò đang thờ phượng Chúa trong 

nhà của MS Nguyễn Mạnh Hùng tại địa chỉ 147/22, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bùi Văn Luốc bị đánh vào chân. 

Lực lượng CA đàn áp đánh đập, bắt tất 
cả thành viên Giáo Hội Tin Lành 
Mennonite như tội phạm, Bình Dương 
đêm 9-6-2014 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/05/28/canh-sat-giao-thong-chan-xe-de-con-danh-tu-si-tai-chan-cau-sai-gon/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/mennon-churc-harassed-06112014072208.html
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/11/04/chinh-quyen-khung-bo-cac-tin-tin-lanh-mennonite/
http://www.chuacuuthe.com/2014/11/muc-su-nguyen-manh-hung-viet-don-to-cao-viec-cong-an-dung-con-do-dan-ap-ton-giao/
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Bình Dương thì có khoảng 20 công an mặc sắc phục cùng các ban ngành phường Đông hòa dẫn theo một 

số côn đồ đột nhiên ập vào nhà. 

Khi biết tin, MS Hùng từ phòng thờ phượng trên lầu 5 xuống 

đến lầu 2 thì thấy họ đang đi lên. Ông đứng chặn lại giữa cầu 

thang hỏi lý do tại sao xâm nhập nhà mà không thông báo và 

xin phép chủ nhà thì số công an mặc sắc phục dừng lại. Anh 

CSKV trả lời chúng cháu tới kiểm tra hành chánh. MS Hùng 

nói trong Luật cư trú không có quy định nào kiểm tra hành 

chánh ban ngày, hơn nữa nếu muốn kiểm tra gì thì các anh 

cũng phải thông báo và xin phép.  

MS Hùng kể: “Trong khi tôi đang nói thì có một tên an ninh 

xông lên cầu thang bóp cổ MS Hùng, ấn nằm bẹp xuống bậc 

thang và gí máy quay phim vào sát mặt tôi để quay phim. Cùng lúc đó công an, các 

ban ngành và côn đồ cùng tấn công lên trên lầu, họ bỏ mặc tôi nằm co rúm tại cầu 

thang, kiếng với bóp và bút của tôi văng tứ tung.” 

2.8  Sáng  ngày 22 tháng 11 năm 2014  tại cổng chùa Phước Bửu  Quốc lộ 55 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị chính quyền huyện Xuyên Mộc chiếm, dựng lên bảng Văn 

Hóa của ấp Thạnh Sơn 1A . Quý chư Tăng và Phật Tử ra nói chuyện đồng thời đem 

cái máy ra chụp vài tấm hình thì bị công an huyện Xuyên Mộc và công an Xã Phước 

Thuận xông vào giật máy chụp hình. Thầy Thích Thiên Tâm  không cho  giật máy thì 

họ đánh thầy rất hung dữ đồng thời công an cơ động đã bắt Thầy Thích Thiên Tâm và 

hai người đệ tử là Hà Phi Cường, Nguyễn Văn Thuận. Máy chụp hình bị chính quyền 

tịnh thu. Thầy Thích Thiên Tâm bị đè xuống giữa đường và chính quyền đánh đập một 

cách dã man, khống chế chư Tăng và Phật tử đi ra xem họ đang dựng bảng. 

2.9  Hôm 2/12/2014 Phái đoàn PGHH Thuần Túy xuống xã Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long dự đám lễ tuần nhị 

thất cho cố đồng đạo lão thành Lê Văn Chính. Lúc bấy giờ an ninh lãng vãng trước nhà quay phim chup ảnh 

và ở hai đầu dường rất đông. 

Kế đó phái đoàn ghé thăm thân mẫu của một Trị sự viên GH PGHH TT tỉnh Vĩnh Long là Đào Minh Truyền. 

Ra khỏi nhà ông Đào Minh Truyền phái đoàn chia thành hai nhóm để về nhà. Ông Nguyễn Văn Điền, anh Bùi 

Quang Định, anh Phong Xuân đi về hướng tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Văn sóc, ông Bùi Văn Luốt, anh Nguyễn 

Ngọc Tân về hướng Bình Minh, Vĩnh Long. 

Ông Lê Văn Sóc và Ông Bùi Văn Luốc đi chung xe. Đến địa phận Quốc lộ 54 xã Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh 

Long có 4 xe hon da áp sát hành hung. Ông Bùi Văn Luốc cho biết: “Tôi đang chạy bỗng có một chiếc xe 

chạy phía trước đánh võng ngăn không cho tôi chạy. Kế đến có 3 chiếc xe cặp kè, người ngồi sau dùng chân 

đạp, dùng tay đánh vào người chúng tôi. Có 2 chiếc xe của họ tự va chạm vào nhau một chiếc té ngã nhờ 

vậy chúng tôi chạy rẻ vào huyện Đội Bình Tân, Vĩnh Long, đậu chiếc xe trước cổng. Họ còn đuổi theo đâm xe 

tôi đổ ngã, giựt bọc đồ áo lễ liệng ra ngoài. Họ lại còn có hành động đánh chúng tôi nữa nhưng nhờ mấy anh 

gác cửa huyện ra cản.” 

 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/11/23/cong-chua-phuoc-buu-ba-ria-vung-tau-da-bi-chinh-quyen-huyen-xuyen-moc-chiem-dung-lam-bang-van-hoa-ap/
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/12/04/cong-huyen-binh-tan-vinh-long-gia-dang-con-hanh-hung-chuc-sac-phat-giao-hoa-hao-thuan-tuy/
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3. Triệt hạ cơ sở tôn giáo 
 Khuyến nghị 173. Tạo điều kiện cho sự phát triển một môi trường an toàn và thuận lợi cho tất 

cả các tác nhân xã hội dân sự để tự do hiệp hội và ngôn luận quan điểm của họ, bằng các quy 

định pháp lý trong nước không được sử dụng để bóp nghẹt những bất đồng hòa bình và chính 

đáng (Ireland); 

3.1 Nhà nước chiếm đất của Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà 

Những ngày cuối tháng 10 này, chính quyền Hà Nội đã cho phép đơn vị thi công tiến hành thi công trên khu đất 

Hồ Ba Giang thuộc sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Việt Nam do DCCT Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà quản 

lý. Ngày 21/10/ 2014 các linh mục, tu sĩ DCCT Hà Nội đã viết đơn khiếu nại khẩn cấp lên chính quyền Hà Nội 

xong lại nhận được văn thư phúc đáp nói rằng: Đã có quyết định thi công khu vực đất hồ Ba Giang. 

Có 18 tổ chức XHDS lên tiếng yêu cầu chính quyền Hà Nội tôn trọng luật pháp, dừng lại ngay hành động xâm 

phạm đến cơ sở tôn giáo, trả lại đất Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà – DCCT Hà Nội. 

3.2    Hội thánh Quảng Ngãi thuộc Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam có văn thư tố cáo chính quyền Quảng Ngãi 

tổ chức cướp đất của cơ sở tôn giáo. Theo Hội thánh Quảng Ngãi, nguồn gốc cơ sở tôn giáo của Hội thánh 

phù hợp với văn bản số 181 của Bộ tài nguyên môi trường. Bản kê khai nhà đất của Giáo hội chứng minh đã 

kê khai và đóng thuế từ năm 1993 đến 1999. 

Tuy nằm trong diện đất cơ sở tôn giáo đang tranh chấp, nhưng chính quyền Quảng Ngãi lại ký cấp sổ đỏ cho 

các hộ dùng sổ đỏ bán đất tôn giáo của Hội thánh, trong khi nguồn gốc gốc của Hội thánh có giấy tờ lại 

không có sổ.  

Hội thánh cũng cho biết, bằng Quyết định số 437, chính quyền đã lấy chính sách áp đặt lên Hội thánh như 

điều 2 khoản 2 Luật đất đai. Trong khi trước đó Hội thánh chưa từng ký, giao, dâng hiến cho một ai.  

“Việc chính quyền cướp đất của cơ sở tôn giáo là có căn cứ” - ông Nguyễn Luận, Quản nhiệm Hội thánh 

Quảng Ngãi cho biết. “Trước sự việc trên, chúng tôi thấy rõ một nhà nước chính quyền đã chà đạp pháp luật, 

đàn áp cướp đất chúng tôi”. 

3.3  Chùa Liên Trì, thuộc Tăng đoàn Giáo hội PGVNTN nằm 

trên đường Lương Đình Của, Q2 tpHCM, là nơi nhiều lần tổ chức 

họp mặt các tổ chức XHDS, thường xuyên bị công an, an ninh canh 

gác cản trở đi lại. Từ tháng 9, ngôi chùa đang chịu áp lực bị triệt phá 

khi chính quyền đưa giấy cưỡng chế phá dỡ nếu không tự động di 

dời.  

HT Thích Không Tánh trụ trì chùa cho hay, chính quyền vừa mới gửi 

tiếp giấy thi hành cưỡng chế phá dỡ. Chùa Liên Trì và Nhà thờ 

Công giáo trong khu vực đã xin trụ lại, nhưng chính quyền quyết tâm 

xóa bóng dáng tôn giáo trong khu dân cư mới. 

3.4  Người dân tộc H’mong tại xóm Khủy Vin, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết ngày 

14/10/2014 họ bị chính quyền địa phương đến đốt phá nhà để đồ tang lễ và một số người dân phản đối đã bị 

đánh đập và có ba người bị nặng. 

Công an, dân phòng không hề thông báo gì mà đến đập phá luôn. Một người dân nói: “Bà con khi thấy họ lên 

đông thì đã cất hết đồ tang lễ đi rồi, chỉ còn hai tấm fibro nhưng họ đánh đập bà con rồi đổ dầu, xăng đốt hết 

hai tấm fibro che đồ tang lễ đó. Họ đánh đập bà con và lôi sang chỗ khác”. 

 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/10/28/18-chuc-ton-giao-va-xhds-dong-len-tieng-viec-nha-nuoc-chiem-dat-dcct-ha-noi-giao-xu-thai-ha/
http://www.ijavn.org/2014/11/hoi-thanh-quang-ngai-to-cao-bi-chinh.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hmong-beat-funer-hou-bur-10142014062000.html
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Chương 5:  SỐ LƯỢNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM HIỆN NAY 
 

Khuyến nghị 174. Tiến hành những bước chắc chắn để tạo một môi trường thân thiện cho các 

NGO, bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu đăng ký của họ (Cộng hòa Séc); 

Khuyến nghị 175. Thông qua các luật để tạo thuận lợi cho và điều chỉnh tự do hội họp và biểu 

tình phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (Australia); 

Tù nhân lương tâm là những người đấu tranh vận động nhân quyền bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động cho 

dù trong môi trường bị đánh đập, đàn áp, xúc phạm khốc liệt nào và bị cầm tù hay hình thức giam cầm khác. Họ 

có thể xuất thân là blogger, nhà báo, người bất đồng chính kiến, dân oan, sinh viên hay bất kỳ giới nào trong xã 

hội.  

Con số những dân oan vừa bị mất đất vừa bị cầm tù do quá trình khiếu kiện càng ngày càng tăng. Chính quyền 

lạm dụng Điều 245 “gây rối trật tự công cộng” hoặc Điều 257 “chống người thi hành công vụ” để dập tắt tiếng oan 

ức của người dân mất đất. Họ là tù nhân lương tâm vì quyền sở hữu chính đáng đất đai của họ bị tước đoạt một 

cách bất công và thể hiện tiếng kêu oan bằng phương cách ôn hòa đã bị đáp trả bằng nhà tù. 

 

Hiện đã có ít nhất 105 TNLT đang bị giam cầm mà Hội CTNLT nghiên cứu hồ sơ và xác nhận. Do bị bưng bít 

thông tin hoặc thông tin không thể kiểm chứng, còn rất nhiều trường hợp không thể tiếp cận chi tiết lý do bắt giữ 

nên chúng tôi không thể kết luận. Số lượng người dân tộc thiểu số bị bắt theo Điều 87 “phá hoại chính sách đoàn 

kết” và các trương hợp khác là những trường hợp thiếu thông tin khi lập hồ sơ. 

Trong số 105 TNLT, án nặng nhất là ông Phan Văn Thu bị kết án chung thân trong vụ Hội đồng Công luật công 

án Bia Sơn ở Phú Yên. Cùng vụ án, hai ông Lê Duy Lộc và Vương Tấn Sơn bị 17 năm. Nhóm bị 16 năm có 9 

người, gồm các ông Ngô Hào, Trần Huỳnh Duy Thức, Đoàn Đình Nam, Võ Tiết, Nguyễn Ngọc Cư, Nguyễn Kỳ 

Lạc, Tạ Khu, Từ Thiện Lương và Võ Thành Lê. 

Trong một lá thư bạch hóa vụ án, bà Võ Thị Thanh Thuy, vợ ông Phan Văn Thu viết: “Trước tòa, chồng tôi có cho 

biết trong quá trình lấy lời khai, điều tra viên đã chọn ra 2 trong số những bài thánh ca do chồng tôi sáng tác rồi 

buộc ông phải chọn một bài làm quốc ca. Họ lấy hòn đá họa hình con rùa trong khu du lịch sinh thái rồi ép cho đó 

là biểu tượng quốc huy của chúng tôi. Chúng tôi không có cờ, họ lại lấy hình tượng viên dung kỳ của đạo Phật rồi 

http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2014/10/21/buc-tam-thu-cua-nguoi-vo-co-chong-mang-tu-chung-gui-den-cac-chuc-bao-ve-nhan-quyen/
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ép cho đó là quốc kỳ. Viên đá nhỏ có hình giống chữ Hán mà ban giám đốc nhặt được sau một trận lở đất ở khu 

sinh thái, điều tra viên đã cho đó là con dấu. Đó là tất cả bằng chứng của tòa đưa ra để buộc chồng tôi cùng đệ 

tử của ông vào tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.” 

Điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền” vẫn được dùng để trấn áp nặng nề các nhà hoạt động chính trị, tôn giáo ôn 

hòa, với số nạn nhân là 40/105. 

Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước” có 19 nạn nhân, Điều 258 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” có 15 

người, trong khi Điều 245 “gây rối trật tự công cộng” là 16 người và Điều 257 “chống người thi hành công vụ” có 

7 người. 

Đây là danh sách 105 tù nhân lương tâm: 

STT TÊN SINH BỊ BẮT  ÁN (năm) Quản chê Điều 

1.  BÙI THỊ MINH HẰNG 1964 11/2/2014 3 - 245 

2.  BÙI VĂN THÂM 1987 26/7/2012 2.5 - 257 

3.  BÙI VĂN TRUNG 1964 30/10/2012 4 - 257 

4.  CẤN THỊ THÊU 1962 25/4/2014 15 tháng - 257 

5.  CAO VĂN TỈNH 1974 22/2/2010 4.5 4 79 

6.  DƯƠNG KIM KHẢI 1958 10/8/2010 5 5 79 

7.  DƯƠNG THỊ TRÒN 1947 2/10/2006 9 - 245 

8.  DƯƠNG VĂN PHƯỚC 1962 20/3/2014 22 tháng - 257 

9.  DƯƠNG VĂN THẢ 1960 11/2012 3 - 121 

10.  DƯƠNG VĂN THÀNH 1982 2/2014 2 - 258 

11.  DƯƠNG VĂN TU 1967 11/2013 19 tháng - 258 

12.  ĐẶNG THỊ MÌ 1955 4/9/2014 26 tháng - 245 

13.  ĐẶNG XUÂN DIỆU 1988 27/8/2011 13 5 79 

14.  ĐINH NGUYÊN KHA 1988 11/10/2012 4 3 88 

15.  ĐINH VĂN NHƯỢNG 1958 7/6/2011 4 3 88 

16.  ĐỖ ĐÌNH DŨ 1959 25/6/2014 3 - 258 

17.  ĐỖ NAM TRUNG 1981 15/5/2014   245 

18.  ĐỖ THỊ HỒNG 1957 10/2/2012 13 - 79 

19.  ĐỖ THỊ NHƯ 1950 4/9/2014 26 tháng - 245 

20.  ĐỖ THỊ THIÊM 1959 4/9/2014 28 tháng - 245 

21.  ĐỖ VĂN HOA 1966 16/6/2011 4 3 88 

22.  ĐỖ VĂN HÀO 1961 4/9/2014 28 tháng - 245 

23.  ĐỖ VĂN QUÝ 1965 4/9/2014 28 tháng - 245 

24.  ĐOÀN ĐÌNH NAM 1951 6/2/2012 16 - 79 

25.  ĐOÀN HUY CHƯƠNG 1985 12/2/2010 7 - 88 

26.  ĐOÀN VĂN CƯ 1962 10/2/2012 14 - 79 

27.  HỒ ĐỨC HÒA 1974 30/7/2012 13 5 79 

28.  HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG 1967 15/1/2011 5 3 88 

29.  HỒNG LÊ THỌ 

(NGƯỜI LÓT GẠCH) 

1949 30/11/2014   258 

30.  HOÀNG KHƯƠNG 

(NG VĂN KHƯƠNG) 

1974 2/1/2012 4 - 289 

31.  HOÀNG VĂN SANG 1964 11/2013 1.5 - 258 

32.  HOÀNG VĂN SINH 1986 2/2014 15 tháng - 258 
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33.  HOÀNG VĂN SỰ 1989 2/2014 1.5 - 258 

34.  HUỲNH ĐỨC MINH 1958 17/7/2014 3 - 230 

35.  LÊ DUY LỘC 1956 5/2/2012 17 - 79 

36.  LÊ ĐỨC ĐỘNG 1983 5/2/2012 12 - 79 

37.  LÊ PHÚC 1951 5/2/2012 15 - 79 

38.  LÊ QUỐC QUÂN 1971 27/12/2012 2.5 - 161 

39.  LÊ THANH TÙNG 1965 1/12/2011 4 4 88 

40.  LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 1984 15/5/2014   245 

41.  LÊ TRỌNG CƯ 1966 5/2/2012 12 - 79 

42.  LÊ VĂN SƠN (PAULUS) 1985 3/8/2011 13 5 79 

43.  LƯƠNG NHẬT QUANG 1987 23/11/2012 12 - 79 

44.  LÝ VĂN DINH 1965 11/2013 15 tháng - 258 

45.  MAI THỊ DUNG 1969 5/8/2005 11 - 245 

46.  NGÔ HÀO 1948 8/2/2013 16 - 79 

47.  NGÔ THỊ MINH ƯỚC 1057 8/7/2014   88 

48.  NGÔ THỊ TOAN 1965 4/9/2014 26 tháng - 245 

49.  NGUYỄN CÔNG CHÍNH 1964 28/4/2011 11 - 87 

50.  NGUYỄN DINH 1968 23/11/2012 14 - 79 

51.  NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN 1985 2/8/2011 8 4 79 

52.  NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 1981 24/12/2011 4 3 79 

53.  NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 

(NGUYỄN NGỌC GIÀ) 

1966 27/12/2014   258 

54.  NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG ANH 1989 2/1/2012 4 - 289 

55.  NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUNG 1981 23/2/2010 9 - 88 

56.  NGUYỄN KIM NHÀN 1949 7/6/2011 5.5 4 88 

57.  NGUYỄN KỲ LẠC 1951 6/2/2012 16 - 79 

58.  NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 1956 2/4/2011 7 - 88 

59.  NGUYỄN QUANG LẬP 1956 6/12/2014   258 

60.  NGUYỄN THÁI BÌNH 1986 23/11/2012 12 - 79 

61.  NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 1973 10/9/2013 3 - 245 

62.  NGUYỄN T BÉ HAI 1952 8/7/2014   88 

63.  NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 1986 2/2014 2.5 - 245 

64.  NGUYỄN THỊ TRÍ 1958 8/7/2014   88 

65.  NGUYỄN THỊ TUYỀN  1957 10/9/2013 2 - 245 

66.  NGUYỄN VĂN DUYỆT 1981 7/8/2011 4 3 79 

67.  NGUYỄN VĂN HỮU 1957 17/7/2014 4 - 230 

68.  NGUYỄN VĂN LÍA 1940 22/4/2011 4.5 - 258 

69.  NGUYỄN VĂN LÝ 1946 18/2/2007 8 5 88 

70.  NGUYỄN VĂN MINH 1980 2/2014 2 - 245 

71.  NGUYỄN VĂN OAI 1980 30/7/2011 3 2 79 

72.  NGUYỄN VĂN TƯ  

(TƯ HỒNG) 

1949 28/6/2012 2.5 - 258 

73.  NÔNG HÙNG ANH 1989 5/8/2011 5 3 79 

74.  PHẠM MINH VŨ 1992 15/5/2014   245 

75.  PHẠM THỊ LỘC 1958 2012 3.5 3 88 
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76.  PHẠM THỊ PHƯỢNG 1945 15/4/2010 11 - 79 

77.  PHẠM VĂN THÔNG 1962 19/7/2010 7 5 79 

78.  PHAN NGỌC TUẤN 1953 10/8/2011 5 - 88 

79.  PHAN THANH TƯỜNG 1987 28/2/2012 10 - 79 

80.   PHAN THANH Ý 1948 23/11/2012 14 - 79 

81.  PHAN VĂN THU 

(TRẦN CÔNG) 

1948 5/2/2012 Chung thân - 79 

82.  PHÙNG LÂM 1966 21/6/2010 7 - 88 

83.   TẠ KHU 1947 6/2/2012 16 - 79 

84.  TẠ PHONG TẦN 1968 5/9/2011 10 5 88 

85.  THÁI VĂN DUNG 1989 18/8/2011 4 4 79 

86.  THÀO QUÁN MUA 1964 11/2013 1.5 - 258 

87.  TRẦN HUỲNH DUY THỨC 1966 24/5/2009 16 5 79 

88.  TRÂN MINH NHẬT 1988 27/8/2011 4 3 79 

89.  TRẦN PHI DŨNG 1966 10/2/2012 13 - 79 

90.  TRẦN QUÂN 1984 10/2/2012 12 - 79 

91.  TRẦN THỊ THÚY 1971 10/8/2010 8 5 79 

92.  TRẦN VĂN MIÊN 1960 26/3/2014 22 tháng - 257 

93.  TRẦN VĂN SANG 1975 26/3/2014 20 tháng - 257 

94.  TRẦN VŨ ANH BÌNH 1975 19/9/2011 6 2 88 

95.  TRỊNH BÁ KHIÊM 1958 25/4/2014 15 tháng - 257 

96.  TRƯƠNG DUY NHẤT 1964 26/5/2013 2 - 258 

97.  TỪ THIỆN LƯƠNG 1950 23/11/2012 16 - 79 

98.  VIỆT KHANG 

(VÕ MINH TRÍ) 

1978 23/12/2011 4 2 88 

99.  VÕ NGỌC CƯ 1951 6/2/2012 16 - 79 

100.  VÕ THÀNH LÊ 1955 5/2/2012 16 - 79 

101.  VÕ TIẾT  1952 23/11/2012 16 - 79 

102.  VÕ VĂN PHỤNG 1950 17/7/2014 3 - 230 

103.  VÕ VIẾT DZIỄN 1971 19/4/2012 3 3 79 

104.  VỪ A SỬ 1989 11/2013 2 - 258 

105.  VƯƠNG TẤN SƠN 1953 10/2/2012 17 - 79 

Chú thích: 

 Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân  

 Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết  

 Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 Điều 121. Tội làm nhục người khác 

 Điều 161. Tội trốn thuế  

 Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự  

 Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng  

 Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ 

 Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 

 Điều 289. Tội đưa hối lộ 
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Chương 6:  KẾT LUẬN 
 

Khuyến nghị 58 Tiếp tục nâng cao nhận thức của dân chúng thông qua các chương 

trình giáo dục nhân quyền (Mali); 

Khuyến nghị 63 Tăng cường giáo dục nhân quyền để đảm bảo người dân được biết rõ 

hơn (Djibouti); 

 Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình 

Minh nói với báo Tuổi Trẻ sau khi 

VN đắc cử thành viên HĐNQLHQ: 

“Là một quốc gia thành viên, chúng 

ta sẽ có điều kiện đề cao quan 

điểm, lập trường, chính sách, luật 

pháp, chia sẻ các kinh nghiệm 

thành công của Việt Nam trong việc 

bảo đảm quyền con người, đặc biệt 

về xây dựng Nhà nước pháp quyền, 

tăng cường vai trò của Quốc hội, 

cải cách tư pháp; thực tế tôn trọng 

và đảm bảo các quyền con người 

về kinh tế, xã hội, văn hóa và dân 

sự, chính trị tại Việt Nam, kết quả 

tích cực về xóa đói giảm nghèo, 

đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, thực hiện tốt các Mục tiêu Thiên niên kỷ về Phát triển, qua đó góp 

phần phản bác các thông tin sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.” 

Không những không có chương trình giáo dục nhân quyền nào cho công an, an ninh, chính quyền VN còn cản 

trở các hoạt động tác động vào nhận thức của dân chúng về nhân quyền. Họ không ngần ngại áp dụng các biện 

pháp quấy nhiễu, đánh đập, bắt giam người bảo vệ nhân quyền.  

Trục ma quỷ côn đồ - công an - an ninh - tòa án - nhà tù kết thành một lực lượng đen tối gieo rắc sợ hãi lên đời 

sống của giới bất đồng chính kiến và người bảo vệ nhân quyền. 

Một sự kiện đáng chú ý trong năm liên quan đến TNLT là chính quyền đã thả 13 người trước thời hạn, gồm Đinh 

Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Tư, 

Nguyễn Tuấn Nam, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Long Hội, Lê Văn Tính, Điếu Cày và một người dân tộc thiểu số 

là Giàng A Chừ.  

Có phải là thiện chí hay không khi chính quyền hành động ngược lại: bắt giam 46 người trong năm và hiện đang 

có ít nhất 105 tù nhân lương tâm đang bị đọa đày trong các nhà tù khắp nước? Theo tiêu chuẩn nhân quyền 

quốc tế, hoạt động của 105 người này không thể bị kết tội hình sự.  

Qua tất cả những hành vi, biện pháp vô luật pháp và vô nhân đạo trên đây, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam 

ngày càng chứng tỏ mình là một nhà nước độc tài coi thường quốc tế, thách thức công luận, bất chấp chính luật 

pháp Việt Nam cũng như công pháp quốc tế, ngõ hầu bảo vệ chế độ cho đến cùng. Những động thái (tuyên bố, 

hành vi) của nhà nước mà có vẻ nới lỏng sự đàn áp nhân quyền lúc này hoặc lúc khác chỉ là những thay đổi màu 

da tắc kè thôi. Bao lâu còn chế độ độc tài toàn trị cộng sản trên đất nước VN, thì bấy lâu sự vi phạm các nhân 

quyền và sự chà đạp luật pháp chính đáng vẫn còn tồn tại.     

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20131112/184193-phieu-bau-viet-nam-vao-hoi-dong-nhan-quyen-lhq/579852.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20131112/184193-phieu-bau-viet-nam-vao-hoi-dong-nhan-quyen-lhq/579852.html
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Chính quyền VN phải thực hiện nghiêm túc các cam kết tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là 182 khuyến nghị cụ thể 

của các nước tại UPR 2014 mà VN đã chấp nhận. 

 

Một trăm lẻ năm tù nhân lương tâm hoàn toàn vô tội! 

Một trăm lẻ năm tù nhân lương tâm phải được thả ra vô điều kiện và ngay lập tức. 

***PHỤ LỤC 
Danh sách giới bất đồng chính kiến và người bảo vệ nhân quyền bị bắt và xét xử giai đoạn năm 2006 – 2014.  

Màu nền khác nhau để phân biệt các vụ án khác nhau. 

2006 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Huynh Nguyen Dao 2.5 2 88 

2.  Nguyen Bac Truyen 3 2 88 

3.  Le Nguyen Sang 4 2 88 

4.  Pham Ba Hai 5 2 88 

5.  Nguyen Ngoc Quang 3 2 88 

6.  Vu Hoang Hai 2 2 88 

7.  Truong Quoc Huy 6 3 88 

8.  Doan Van Dien 4.5 - 258 

9.  Tran Le Hong 3 - 258 

10.  Doan Huy Chuong 1.5 - 258 

11.  Phung Quang Quyen 1.5 - 258 

12.  Nguyen Van Tho 6 - 245 

13.  Duong Thi Tron 4+5=9 - 245 

14.  Le Van Soc 6 - 245 

15.  Nguyen Van Thuy (tu Tam) 5 - 245 

16.  Dang Ba Tong - - 88 

17.  Le Trung Hieu - - 88 

18.  Dieu Quyen 5 - 87 

 

2007 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Tran Quoc Hien 5 2 88 

2.  Nguyen Van Dai 4 4 88 

3.  Le Thi Cong Nhan 3 3 88 

4.  Truong Minh Duc 5 - 258 

5.  Nguyen Van Ly 8 5 88 

6.  Nguyen Phong 6 3 88 

7.  Nguyen Binh Thanh 5 2 88 

8.  Hoang Thi Anh Dao 3 2 88 

9.  Le Thi Le Hang 1.5 án treo 2 88 

10.  Le Quoc Quan 3 tháng - - 

11.  Tran Khai Thanh Thuy 9 tháng -  
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12.  Tran Thi Hai 6 tháng - 245 

13.  Nguyen Quoc Quan 6 tháng - 84 

14.  Truong Van Ba (Sy) 

(Truong Leon) 

24 ngày - 84 

15.  Nguyen Thi Thanh Van 24 ngày - 84 

16.  Somsak Khummi 

(Nguyen Quoc Hai) 

9 tháng - 84 

17.  Nguyen The Vu 5tháng+26ngày - 84 

18.  Nguyen Viet Trung 1 tháng - 84 

19.  Vu Trong Khiem 3 ngày - 84 

20.  Le Van Phan 18 ngày - 84 

21.  Nguyen Thi Thinh 18 ngày - 84 

22.  Nguyen Van Ngoc 4 3 258 

23.  Truong Minh Nguyet 4 3 258 

24.  Trinh Quoc Thao 2 2 258 

25.  Le Tri Tue Mất tích - - 

26.  Nguyễn Ngọc Thạch 1.5 - 245 

 

2008 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Nguyen Xuan Nghia 6 3 88 

2.  Nguyen Manh Son 3.5 3 88 

3.  Nguyen Van Tinh 3.5 3 88 

4.  Nguyen Van Tuc 4 3 88 

5.  Nguyen Kim Nhan 2 3 88 

6.  Ngo Quynh 3 3 88 

7.  Vu Van Hung 3 3 88 

8.  Pham Van Troi 4 4 88 

9.  Pham Thanh Nghien 4 3 88 

10.  Tran Duc Thach 3 3 88 

11.   Ho Thi Bich Khuong 2 - 258 

12.  Nguyen Viet Chien 2 - 281 

13.  Nguyen Van Hai 2 tù treo - 281 

14.  Bui Kim Thanh 3 tháng - - 

15.  Lê Thị Kim Thu 1.5 - 245 

 

2009 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Duong Au 5 5 91 

2.  Truong Van Kim 3 3 91 

3.  Phung Quang Quyen 3.5 4 91 

4.  Nguyen Thi Tam 3 3 91 

5.  Tran Anh Kim 5.5 3 79 

6.  Le Cong Dinh 5 3 79 

7.  Tran Huynh Duy Thuc 16 5 79 
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8.  Le Thang Long 3 3 79 

9.  Nguyen Tien Trung 7 3 79 

10.  Le Thi Kim Thu 1.5  245 

11.  Tran Khai Thanh Thuy 3.5 - 104 

12.  Nguyen Ngoc Nhu Quynh 10 ngày - - 

13.  Lê Anh Hùng 8 tháng - - 

14.  Tran Ngoc Anh 15 tháng - 245 

 

2010 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Tran Thi Thuy 8 5 79 

2.  Pham Van Thong 7 5 79 

3.  Duong Kim Khai 5 5 79 

4.  Cao Van Tinh 4.5 4 79 

5.  Nguyen Chi Thanh 2 3 79 

6.  Nguyen Thanh Tam 2 3 79 

7.  Pham Ngoc Hoa 2 3 79 

8.  Nguyen Hoang Quoc Hung 9 - 88 

9.  Doan Huy Chuong 7 - 88 

10.  Do Thi Minh Hanh 7 - 88 

11.  Nguyen Ba Dang 3 - 88 

12.  Nguyen Van Hai 12 5 88 

13.  Phan Thanh Hai 3 4 88 

14.  Vi Duc Hoi 5 3 88 

15.  Cu Huy Ha Vu 7 3 88 

16.  Vu Duc Trung 3 - 226 

17.  Le Van Thanh 2 - 226 

18.  Le Van Manh - - - 

19.  Le Nguyen Huong Tra 6 tháng - 258 

20.  Pham Thi Phuong 11 - 79 

21.  Pham Ba Huy 3 tháng - - 

22.  Phung Lam 7 - 88 

23.  Tran Thi Hoang 22 tháng - - 

 

2011 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Dinh Van Nhuong 4 3 88 

2.  Do Van Hoa 4 3 88 

3.  Nguyen Kim Nhan 5.5 4 88 

4.  Nguyen Cong Chinh 11 - 87 

5.  Chu Manh Son 2.5 1 88 

6.  Dau Van Duong 3.5 1.5 88 

7.  Tran Huu Duc 3 năm 3 tháng 1 88 

8.  Hoang Phong 1.5 - 88 

9.  Ho Duc Hoa 13 5 79 
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10.  Dang Xuan Dieu 13 5 79 

11.  Le Van Son 13 5 79 

12.  Nguyen Dang Minh Man 8 4 79 

13.  Nguyen Van Duyet 6 4 79 

14.  Nong Hung Anh 5 3 79 

15.  Dang Ngoc Minh 3 2 79 

16.  Thai Van Dung 5 3 79 

17.  Nguyen Dinh Cuong 4 3 79 

18.  Tran Minh Nhat 4 3 79 

19.  Nguyen Van Oai 3 2 79 

20.  Nguyen Xuan Anh 3 2 79 

21.  Ho Van Oanh 3 2 79 

22.  Nguyen Dang Vinh Phuc Tù treo - 79 

23.  Dinh Dang Dinh 6 - 88 

24.  Ta Phong Tan 10 5 88 

25.  Tran Vu Anh Binh 6 2 88 

26.  Viet Khang 4 2 88 

27.  Ho Thi Bich Khuong 5 3 88 

28.  Nguyen Trung Ton 2 2 88 

29.  Le Thanh Tung  4 4 88 

30.  Nguyen Ngoc Cuong  7 - 88 

31.  Nguyen Ngoc Tuong Thi 2 - 88 

32.  Pham Thi Bich Chi 1.5 tù treo - 88 

33.  Phan Ngoc Tuan 5 - 88 

34.  Nguyen Van Lia 4.5 - 258 

35.  Tran Hoai An 3 - 258 

36.  Nguyen Van Tuan 2 - 258 

37.  Bui Thi Minh Hang 6 tháng - - 

38.  Vu Quang Thuan 21 tháng - 91 

39.  Nguyen Trung Truc 21 tháng - 91 

40.  Quach Manh Tuan 21 tháng - 91 

41.  Nguyen Trung Linh 1 - 88 

42.  Lê Thị Ngọc Đa  2.5 - 245 

43.  Lư Văn Bảy 4 3 88 

44.  Vi Duc Hoi 5 3 88 

45.  Võ Thị Thu Thủy 4 - 88 

46.  Nguyen Van Thanh 3 - 88 

 

2012 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Dinh Nguyen Kha 4 3 88 

2.  Nguyen Phuong Uyen 3 tù treo 3 88 

3.  Le Quoc Quan 2.5 - 161 

4.  Le Thi Kim Thu 2 - 143 

5.  Le Ngoc Thinh  14 tháng - 143 

6.  Le Ngoc Toan  8 tháng - 143 
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7.  Doan Van Hieu  8 tháng - 143 

8.  Doan Minh Hai  4 tháng - 143 

9.  Lo Thanh Thao 2 2 88 

10.  Nguyen Quoc Quan 9 tháng - 79 

11.  Vo Viet Dzien 3 3 79 

12.  Bui Van Trung 4 - 257 

13.  Bui Van Tham 2.5 - 257 

14.  Ho Thi Hue 2 - 258 

15.  Nguyen Bich Thuy 2 - 258 

16.  Nguyen Van Tu 2.5 - 258 

17.  Hoang Khuong 4 - 289 

18.  Nguyen Duc Dong Anh 4 - 289 

19.  Phan Van Thu (Tran Cong) Chung thân - 79 

20.  Vo Thanh Le 16 - 79 

21.  Nguyen Ky Lac 16 - 79 

22.  Vuong Tan Son 17 - 79 

23.  Vo Ngoc Cu  16 - 79 

24.  Ta Khu 16 - 79 

25.  Doan Dinh Nam  16 - 79 

26.  Tu Thien Luong  16 - 79 

27.  Vo Tiet 16 - 79 

28.  Le Duy Loc 17 - 79 

29.  Le Phuc  15 - 79 

30.  Nguyen Dinh 14 - 79 

31.  Doan Van Cu 14 - 79 

32.  Phan Thanh Y 14 - 79 

33.  Do Thi Hong  13 - 79 

34.  Tran Phi Dung 13 - 79 

35.  Le Trong Cu 12 - 79 

36.  Tran Quan  12 - 79 

37.  Le Duc Dong 12 - 79 

38.  Nguyen Thai Binh 12 - 79 

39.  Phan Thanh Tuong 10 - 79 

40.  Luong Nhat Quang 12 - 79 

41.  Nguyen Trung Linh 1 - - 

42.  Nguyen Duy Hung - - 263 

43.  Nguyen Thi Bich Trang - - 258 

44.  Tran Thi Hai 9 tháng - 245 

45.  Pham Nguyen Thanh Binh 3 3 88 

46.  Phạm Chí Dũng 6 tháng - 79 

47.  Phạm Thị Lộc 3.5 3 88 

48.  Dương Văn Thả 3 - 121 

 

2013 Tên Án tù 

(năm) 

Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Ngô Hào  15 - 79 
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2.  Đinh Nhật Uy 4.5 tháng 15 tháng tù treo 258 

3.  Trương Duy Nhất 2 - 258 

4.  Pham Viết Đào  15 tháng - 258 

5.  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 3  245 

6.  Nguyễn Thị Tuyền 2  245 

7.  Hoàng Văn Sang 1.5  258 

8.  Thào Quán Mua 1.5  258 

9.  Dương Văn Tu 19 tháng  258 

10.  Lý Văn Dinh 17 tháng  258 

11.  Vừ A Tu 2  258 

 

2014 Tên Án tù (năm) Quản chế 

(năm) 

Điều luật 

STT 

1.  Bùi Thị Minh Hằng 3  245 

2.  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2.5 - 245 

3.  Nguyền Văn Minh 2 - 245 

4.  Dương Văn Thành 2 - 258 

5.  Hoàng Văn Sử 15 tháng - 258 

6.  Hoàng Văn Sinh 15 tháng - 258 

7.  Dương Văn Phước 22 tháng - 257 

8.  Đỗ Văn Đức 20 tháng tù treo - 257 

9.  Nguyễn Văn Song 20 tháng tù treo - 257 

10.  Dương Thủ Dũng 30 tháng tù treo - 257 

11.  Dương Thủ Đức 15 tháng tù treo - 257 

12.  Dương Thủ Hiền 15 tháng tù treo - 257 

13.  Cấn Thị Thêu 15 tháng  257 

14.  Trịnh Bá Khiêm 15 tháng  257 

15.  Lê Văn Thanh 7 tháng  257 

16.  Nguyễn Thị Ngân 6 tháng  257 

17.  Nguyễn Thị Toàn 6 tháng  257 

18.  Trần Văn Miên 22 tháng  257 

19.  Trần Văn Sang 20 tháng  257 

20.  Nguyễn Hữu Vinh   258 

21.  Nguyễn Thị Minh Thúy   258 

22.  Lê Thị Phương Anh   245 

23.  Phạm Minh Vũ   245 

24.  Đỗ Nam Trung   245 

25.  Nguyễn Văn Hữu 4 - 230 

26.  Huỳnh Đức Minh 3 - 230 

27.  Võ Văn Phụng 3 - 230 

28.  Đỗ Thị Thiêm 28 tháng - 245 

29.  Đỗ Văn Quý 28 tháng - 245 

30.  Đỗ Văn Hào 28 tháng - 245 

31.  Ngô Thị Toan 26 tháng - 245 

32.  Đặng Thị Mỳ 26 tháng - 245 

33.  Ngô Thị Như 26 tháng - 245 
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34.  Ngô Thị Đức 28 tháng tù treo - 245 

35.  Đặng Thị Nhu 28 tháng tù treo - 245 

36.  Đỗ Thi Thiêm (Trinh) 36 tháng tù treo - 245 

37.  Nguyễn Thị Chiến 36 tháng tù treo - 245 

38.  Vũ Thị Thảo 36 tháng tù treo - 245 

39.  Ngô Thị Thoa 36 tháng tù treo - 245 

40.  Nguyễn Thị Bé Hai   88 

41.  Ngô Thị Minh Ước   88 

42.  Nguyễn Thị Trí   88 

43.  Hồng Lê Thọ   258 

44.  Nguyễn Quang Lập   88 

45.  Nguyễn Đình Ngọc   258 

46.  Đỗ Đình Dũ 3 - 258 

 

Chú thích: 

 Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân  

 Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết  

 Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 Điều 91. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền 

nhân dân 

 Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

 Điều 121. Tội làm nhục người khác 

 Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

 Điều 161. Tội trốn thuế  

 Điều 226. Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính 

 Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự  

 Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng  

 Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ 

 Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 

 Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ  

 Điều 289. Tội đưa hối lộ 

 

******************************************* 

 

* Bản quyền @ Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. 

** Xuất bản ngày 19 tháng 1 năm 2015. 

 

*********************************************** 
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