
Thông cáo báo chí 

về CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐÀM 

Với Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong 

Trước tình trạng phức tạp vô cùng khó khăn với nhiều hiểm họa của đất nước Việt Nam hiện nay, 

một số cá nhân tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, đã cùng quyết định tổ chức một buổi Hội Đàm gồm 

một số cựu tù nhân lương tâm lưu vong và những đồng hương hải ngoại luôn quan tâm tới vận mệnh đất 

nước, để đôi bên có dịp gặp gỡ nhau, trao đổi tâm tình, quan điểm, để hướng tới việc tìm ra một giải pháp 

cho vấn đề Việt Nam. Trong cuộc hội đàm này, đồng hương có dịp trực tiếp lắng nghe quan điểm, lập 

trường và những nhận xét, suy tư của các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay về những yếu tố cần thiết để đi 

đến thành công trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. 

Thuyết trình đoàn gồm những cựu tù nhân lương tâm lưu vong sau đây: 

1) Luật sư Nguyễn Văn Đài (đến từ Đức quốc) Diễn giả chính với đề tài:  

«Nhận định tình hình đấu tranh trong nước và phương thức đấu tranh hữu hiệu» 

2) Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (đến từ Nam California) với đề tài: 

«Mặt trận truyền thông trên Mạng Xã Hội» 

3) Nhà truyền thông Trương Quốc Huy (đến từ Nam California) với đề tài: 

«Hiểm họa Bắc thuộc» 

4) Nhà đấu tranh Vũ Hoàng Hải (đến từ Nam California) với đề tài: 

«Phân tích về' tình hình đấu tranh ở hải ngoại» 

5) Mục Sư Nguyễn Công Chính (đến từ North Carolina) với đề tài: 

«Chính sách Dân Tộc và Tôn Giáo» 

6) Linh Mục Bùi Phong (ngụ tại Houston, TX) với đề tài: 

«Tổ Quốc Lâm Nguy» 

7) Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (ngụ tại Houston, TX) với đề tài: 

«Nhìn lại mục tiêu chống cộng» 

8) Giáo sư Nguyễn Chính Kết (ngụ tại Houston, TX) với đề tài: 

«Gọng kìm Trung Cộng qua dự án Nhất Đới Nhất Lộ» 

Ban Tổ Chức cũng mời thêm một số các cựu tù nhân lương tâm phát biểu từ trong nước qua hệ 

thống truyền thông trên mạng xã hội. 

Chương trình Hội Đàm sẽ được tổ chức tại địa điểm & thời điểm sau đây: 

Địa điểm: Hội Trường Chùa Liên Hoa, 6709 Sugarland Howell Rd., Houston TX 77083  

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, từ 2:00PM - 6:00PM. 

Chương trình Hội Đàm cũng sẽ được live stream trên Facebook và được lưu lại trên youtube. 

Rất mong các cơ quan truyền thông phổ biến tin tức về cuộc hội đàm và đồng hương đến tham dự 

tại chỗ, hoặc qua live stream tại địa chỉ: 

● «N10Tv» (https://www.youtube.com/channel/UCs_qVVbQ0Oc-IuN-3JKWRZw)  

● hay qua Facebook «Quoc Huy Truong» (https://www.facebook.com/TruongQuocHuy.N10Tv)  

Xin chân thành cảm ơn. 

Đại diện Ban Tổ chức:  BSNK Chu Văn Cương 

Điện thoại: (281) 650-0658 - Email: vietkhanh67@gmail.com  
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