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Tóm tắt  
 

Sáng ngày mồng 6 tháng Chạp năm 2015, để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế, luật sư 
kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài có một cuộc nói chuyện về quyền 
con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam tại giáo xứ Vạn Lộc, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An. Buổi chiều hôm đó, ông về lại Hà Nội, cùng đi còn có các nhà hoạt động Lý 
Quang Sơn, Vũ Văn Minh (còn gọi là Vũ Đức Minh) và Lê Mạnh Thắng. Trên đường đi, xe taxi 
chở họ bị một nhóm khoảng hơn chục người mặc thường phục và đeo khẩu trang che mặt 
chặn lại. Nguyễn Văn Đài kể những người này lôi họ ra khỏi xe taxi và đánh bằng gậy vào 
đùi và vai, rồi đẩy ông vào lại xe. Trong xe, họ tiếp tục đánh đập ông:     
 

Họ dùng tay tát liên tục vào mặt, rồi đánh vào mang tai, vào mồm… Khi chở 
tôi đến bãi tắm Cửa Lò, họ tiếp tục lột hết cả áo rét và giày. Họ đẩy tôi xuống 
bãi biển rồi bỏ đi. 

 
Ba nhà hoạt động cùng đi cũng bị đánh tàn bạo. Theo Lý Quang Sơn: 
 

Vũ Văn Minh bị bọn côn đồ cố lôi ra, họ cầm gậy liên tiếp quất…vào chân 
bạn Minh… Chúng lôi anh bạn Thắng (ở cửa bên trái) ra ngoài, vừa lôi vừa 
cầm gậy vụt vào ngực Thắng, bạn Minh liền giữ lấy Thắng, còn tôi thì đưa tay 
ra bắt lấy gậy của nó. Tôi giằng co cái gậy… thì bị một thằng khác vụt vào tay, 
tôi phải buông gậy, tôi dùng chân đạp vào mặt và đầu của chúng thì bị 
chúng đánh vào mắt cá chân, ống đồng và bắp chân, bạn Minh cũng không 
giữ nổi Thắng nữa. 

 
Lý Quang Sơn nói rằng những người này dùng một chiếc ô tô khác chở Lê Mạnh Thắng đến 
một địa điểm lạ, lột lấy điện thoại và ví rồi bỏ mặc anh bên lề đường. Trên đường đi, Thắng 
bị bọn họ đấm liên tiếp vào mặt và người. Theo Nguyễn Văn Đài và Lý Quang Sơn, người lái 
xe taxi cũng bị bọn họ đánh đập. 
 
Vụ việc ngày mồng 6 tháng Chạp không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Đài bị hành hung 
theo kiểu này. Hồi tháng Năm năm 2014, khi đang uống cà phê cùng một vài nhà hoạt động 
nhân quyền trong một quán cà phê ở Hà Nội, một nhóm người xuất hiện, ném ly vào người 
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và đánh đập ông. Tháng Giêng và tháng Ba năm 2015, nhiều nhóm người tấn công vào tư 
gia và cố phá cửa chính nhà ông. 
 

*** 
 
Các vụ tấn công vào Nguyễn Văn Đài và bạn bè ông thể hiện một xu hướng đáng lo ngại ở 
Việt Nam: có các nhóm hành hung các nhà hoạt động, dường như dưới sự chỉ đạo hoặc cho 
phép của những người có thẩm quyền. Từ trước đến giờ, hầu hết các đánh giá chính thức 
về tình hình nhân quyền ở Việt Nam chủ yếu dựa trên con số thống kê về các biện pháp đàn 
áp theo hệ thống pháp luật (các số liệu về bắt giữ, xét xử, kết tội và kết án của các tòa án 
do Đảng Cộng sản kiểm soát, hoặc những nhân viên thi hành pháp luật chính thức) còn tần 
suất và hậu quả của loại tấn công được ghi nhận trong phúc trình này, thực chất là một hình 
thức đàn áp ngoài hệ thống pháp luật, lại nhận được quá ít sự chú ý.      
 
Bản phúc trình này là một nỗ lực bổ sung vào phần còn thiếu, bằng cách tường trình 36 vụ 
việc xảy ra trong thời gian gần đây, khi các nhà hoạt động nhân quyền bị “côn đồ” đánh đập 
ở Việt Nam. Tất cả vụ việc được ghi nhận ở đây đều dựa trên các nguồn có sẵn trên mạng, 
bao gồm lời kể trực tiếp của nhân chứng về các vụ hành hung được đăng trên blog hay 
mạng xã hội bằng tiếng Việt, thường có kèm theo hình ảnh làm bằng chứng, cũng như các 
tin bài của báo chí nước ngoài, có đối chiếu với các nguồn độc lập về cùng vụ việc nếu điều 
kiện cho phép. 
 
Tất cả các vụ hành hung được ghi nhận ở đây đều diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 
Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017. Một số vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công 
an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Nhiều vụ đánh đập xảy ra cùng thời điểm, và 
dường như để hỗ trợ chính quyền áp dụng các biện pháp đàn áp nhằm vào các nhà hoạt 
động bị để ý. Trong hầu hết các vụ việc, các nhà hoạt động bị “côn đồ” để mắt tới cũng phải 
chịu các biện pháp đàn áp chính thức của chính quyền, kể cả bị bắt giữ. 
 
Dù mối liên hệ chính xác giữa những kẻ côn đồ và chính quyền thường không thể minh xác 
được, nhưng trong một nhà nước công an trị sát sao như Việt Nam, gần như không có gì 
phải nghi ngờ về việc những kẻ này có quan hệ với, và hành động theo sự chỉ đạo của mật 
vụ nhà nước. 
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Việc hành hung nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam không 
phải là một hiện tượng mới có gần đây. Một ví dụ là từ tháng Chạp năm 2005, khi về lại Việt 
Nam sau chuyến đi Mỹ chữa bệnh, nhà bất đồng chính kiến quá cố Hoàng Minh Chính và 
gia đình ông bị một đám chừng năm chục người bao vây. Đám người này chửi rủa Hoàng 
Minh Chính đã dám công khai phê phán việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời 
gian ở nước ngoài. Họ dùng gậy gỗ đập phá cửa chính và cửa sổ nhà ông, ném mắm tôm, cà 
chua và trứng thối vào nhà, và đấm đá, đánh đập người trong gia đình ông. Gia đình có gọi 
công an, và công an có đến nhưng chỉ đứng ngoài chứng kiến vụ tấn công mà không làm gì 
để ngăn chặn. 
 
Các blogger và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng là nạn nhân từng bị hành hung từ trước 
thời gian nghiên cứu trong phúc trình này gồm có các cựu tù nhân chính trị nổi tiếng như 
Huỳnh Ngọc Tuấn, Lê Quốc Quân, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Bá Hải, Lê 
Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh… hay các nhà 
hoạt động Nguyễn Hoàng Vi, Lê Quốc Quyết, Dương Thị Tân, Ngô Duy Quyền, Phạm Lê 
Vương Các, Huỳnh Thục Vy và nhiều người khác. 
 
Thông tin về những thể loại tấn công này không thể đầy đủ do bị hạn chế về tiếp cận tin tức 
và kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam. Nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho thấy 
rằng trong năm 2013, Việt Nam xét xử ít nhất 65 blogger và nhà hoạt động nhân quyền và 
kết án họ với mức án cộng lại lên đến hàng trăm năm tù. Cũng trong năm đó, theo một báo 
cáo của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, có ít nhất 18 vụ hành hung nhằm vào 71 nhà vận động 
nhân quyền. 
 
Năm 2014, trong giai đoạn thương lượng căng thẳng về Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, số người bị kết án về các tội chính trị ở Việt Nam giảm 
xuống còn 31. Tuy nhiên, theo Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, số vụ hành hung tăng lên ít nhất 
là 31 vụ nhằm vào 135 blogger và nhà hoạt động nhân quyền. 
 
Năm 2015, con số vụ kết án được biết tiếp tục giảm, xuống chỉ còn có 7 nhà hoạt động bị kết 
án trong suốt cả năm. Mặt khác, theo nghiên cứu riêng của chúng tôi, có khoảng 50 blogger 
và nhà hoạt động cho biết họ bị hành hung trong 20 vụ việc khác nhau. Trong năm 2016, có 
ít nhất 21 nhà vận động nhân quyền bị kết án và ít nhất 20 vụ hành hung xảy ra với hơn 50 
nạn nhân. 
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Các vụ hành hung thân thể nhằm vào những người vận động nhân quyền thường xảy ra 
trong bốn tình huống. Thứ nhất là tấn công một cá nhân đơn lẻ, ở nhà riêng hay ngoài 
đường. Các ví dụ có thể kể là vụ tấn công Nguyễn Văn Thế vào tháng Năm năm 2016, 
Nguyễn Văn Thạnh vào tháng Sáu năm 2016, Lã Việt Dũng vào tháng Bảy năm 2016, và 
Nguyễn Trung Tôn vào tháng Hai năm 2017. 
 
Trường hợp thứ hai là khi một nhóm các nhà vận động nhân quyền bị tấn công, thường vào 
lúc họ đang cùng hành động để ủng hộ các nhà hoạt động khác, như đi thăm một cựu tù 
nhân chính trị mới ra tù, hay đi dự đám cưới của một nhà vận động nhân quyền. Các ví dụ của 
thể loại tấn công này gồm có các vụ hành hung những người đến thăm cựu tù nhân chính trị 
Trần Minh Nhật vào tháng Tám năm 2015 và Trần Anh Kim hồi tháng Giêng năm 2015. 
 
Trường hợp thứ ba là hành hung các nhà hoạt động đang tham gia các sự kiện công cộng 
như tuần hành vì môi trường, hay biểu tình bên ngoài đồn công an đòi thả các nhà hoạt 
động bạn bè. 
 
Tình huống thứ tư là ở trong đồn công an, như trường hợp Trần Thị Hồng và Trương Minh 
Tam được biết đã bị đánh đập trong khi đang bị câu lưu, thẩm vấn vào tháng Tư năm 2016. 
 
Trong rất nhiều vụ, được biết những kẻ thủ ác thường đeo khẩu trang. Có một số vụ, như đã 
nêu ở trên, các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục có mặt tại đó nhưng 
không làm gì để ngăn chặn việc hành hung. Trong hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu 
trách nhiệm vì hành vi hành hung. Rất nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ 
hành hung, nhưng việc điều tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành. Tổ chức Theo dõi 
Nhân quyền được biết chỉ có một vụ duy nhất những kẻ thủ ác và cán bộ công an được cho 
là phải chịu trách nhiệm về vụ hành hung bị điều tra. 
 
Bất chấp những rủi ro lớn về an toàn và tự do cá nhân, cộng đồng blogger và các nhà hoạt 
động nhân quyền tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam. Được sự trợ giúp của internet, nhất là các 
mạng xã hội như Facebook và Youtube, những nhà vận động nhân quyền càng ngày càng 
kết nối và hỗ trợ nhau chặt chẽ hơn trong cuộc đấu tranh vì các quyền tự do chính trị và các 
quyền cơ bản của con người. 
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Nhiều nhóm nhân quyền đã được thành lập trong vòng năm năm gần đây, như Câu lạc bộ 
Bóng đá No-U, Hội Bầu bí Tương thân, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Hội Nhà báo Độc 
lập Việt Nam, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ và Hội Hỗ trợ Nạn 
nhân Bạo hành. 
 
Bên cạnh việc tiến hành những hoạt động vận động nhân quyền truyền thống như biểu tình 
ôn hòa, xuất bản các tài liệu phê bình chính quyền và ký thỉnh nguyện thư, các blogger và 
các nhà hoạt động còn đến thăm gia đình các tù nhân chính trị hay các nhà hoạt động đang 
gặp khó khăn, và đóng góp những khoản hỗ trợ tài chính tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa. Họ 
đợi ở sân bay để đón chào những nhà hoạt động bạn bè vừa đi nước ngoài vận động trở về, 
và thường bị công an câu lưu. Họ lên tận đồn công an để đòi thả bạn bè bị câu lưu vì tham 
gia biểu tình ôn hòa. Bàn tay đàn áp tàn bạo, kể cả việc hành hung thân thể như được ghi 
nhận trong bản phúc trình này, đương nhiên đã làm một số người ở Việt Nam ngại tham gia 
hoạt động, nhưng nhiều người khác vẫn dũng cảm tiếp tục lên tiếng kêu gọi xây dựng một 
xã hội dân chủ và tôn trọng nhân quyền. 
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Các khuyến nghị chủ chốt 
 

Với Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
• Các nhà lãnh đạo cấp trung ương, tỉnh thành và địa phương cần công khai và thẳng 

thắn lên án mọi hành vi hành hung cơ thể và các hình thức sách nhiễu, trả thù khác 
nhằm vào các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, nhấn mạnh rằng các hành vi 
như thế là phạm pháp và sẽ không được dung thứ, và bất kỳ cá nhân nào tham gia 
chỉ đạo hay tạo điều kiện cho các vụ hành hung như thế sẽ bị truy cứu trách nhiệm.  

• Các nhà lãnh đạo cần lập tức yêu cầu tiến hành điều tra kỹ càng và công minh về tất 
cả các vụ việc mà các blogger và các nhà hoạt động tố cáo bị hành hung, đe nẹt hay 
dọa dẫm; cần truy tố những cá nhân có đủ bằng chứng khả tín là liên quan đến các 
vụ hành hung và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

• Các nhà lãnh đạo cấp trung ương cần quy trách nhiệm cho cấp dưới, là các lãnh đạo 
cấp tỉnh thành và địa phương, nếu để xảy ra hành vi bạo hành với các blogger và 
nhà hoạt động nhân quyền trong thời gian tại nhiệm. 

 

Với Quốc hội Việt Nam (QHVN)  
• QHVN cần ra một nghị quyết nhằm công khai và thẳng thắn lên án mọi hành vi hành 

hung cơ thể và các hình thức sách nhiễu, trả đũa nhằm vào các blogger và các nhà 
hoạt động nhân quyền, nhấn mạnh rằng các hành vi như thế là phạm pháp và sẽ 
không được dung thứ. 

• QHVN cần hủy bỏ hay sửa đổi các điều khoản trong bộ luật hình sự có nội dung hình 
sự hóa hành vi bất đồng chính kiến ôn hòa với các tội danh về “an ninh quốc gia” 
được định nghĩa không chính xác, như được nêu chi tiết trong phần khuyến nghị ở 
cuối bản phúc trình này. 
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Phương pháp 
 
Số liệu nêu ra trong bản phúc trình này về các vụ hành hung nhằm vào các blogger và các 
nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian khoảng 27 tháng, từ tháng Giêng 
năm 2015 đến tháng Tư năm 2017 được sàng lọc (và đối chiếu nếu điều kiện cho phép) từ 
bốn loại nguồn chủ yếu được truy cập từ mạng internet: 

1. các thông tấn xã nước ngoài; 

2. các trang mạng xã hội như Facebook và YouTube; 

3. các trang mạng và blog độc lập ở Việt Nam; và 

4. các trang mạng và blog độc lập ở bên ngoài Việt Nam. 

 
Các nguồn này bao gồm cả ẩn danh và có nêu danh. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kiểm 
chứng kỹ lưỡng các vụ việc mỗi khi điều kiện cho phép, bằng cách đối chiếu những lời tự 
thuật của nạn nhân và nhân chứng với các lời kể của các nhân chứng khác về chính sự việc 
đó được đưa tin trên báo chí hay đăng tải trên các blog, trang web hay mạng xã hội khác. 
 
Các dịch vụ thông tấn nước ngoài được viện dẫn trong phúc trình này bao gồm Đài Á Châu 
Tự do (RFA), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài BBC, Đài RFI, báo Người Việt và Mạng lưới 
Truyền hình Sài Gòn SBTN. Dù các cơ quan thông tấn nêu trên thường không có phóng viên 
thường trú tại Việt Nam, nhưng họ đã tiến hành phỏng vấn kỹ lưỡng qua điện thoại hay qua 
mạng internet với các nạn nhân và nhân chứng trực tiếp. 
 
Facebook và YouTube đã trở thành những mạng xã hội chủ chốt được các nhà hoạt động sử 
dụng để thuật lại những tình huống họ bị ngược đãi hay tấn công. Trong số các trang mạng 
và blog độc lập quan trọng nhất ở ngoài Việt Nam, có Dân Làm Báo, Dân Luận và Ba Sàm. 
 
Các blog và trang mạng có uy tín ở Việt Nam (hoặc do người đang sinh sống ở Việt Nam 
điều hành) gồm có Thanh niên Công giáo, Tin mừng cho người nghèo, Defend the 
Defenders, Bauxite Việt Nam và Thời báo Việt Nam. 
 
Một điểm cần lưu ý về thuật ngữ: những người lạ mặt ra tay thực hiện các vụ hành hung nêu 
trong phúc trình này thường được các nguồn tiếng Việt gọi chung bằng thuật ngữ “côn đồ”, 
và chúng tôi dịch sang từ tương đương trong tiếng Anh. Việc chúng tôi sử dụng từ đó không 
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có nghĩa rằng nó mang ẩn ý về một dạng người, hay nhằm xác định danh tính một cá nhân 
cụ thể. Cũng theo cách dùng từ của nguồn tiếng Việt, chúng tôi sử dụng thuật ngữ chung 
“gậy” để chỉ loại vũ khí những kẻ thủ ác sử dụng. Thuật ngữ này bao gồm các loại công cụ 
không chính thức, như côn tự tạo, cây gỗ, và tre. 



 

 9 HUMAN RIGHTS WATCH | JUNE 2017 

 

I. Bối cảnh 
 

Đàn áp có lịch sử lâu dài  
Từ khi được thành lập vào năm 1945, chính quyền cộng sản luôn mạnh tay với những tiếng 
nói phê phán mình.1 Trong cuộc chiến chống Pháp từ cuối thập kỷ 1940 đến đầu thập kỷ 50, 
Đảng Cộng sản đã loại bỏ hàng ngàn người dân Việt không ủng hộ đường lối chiến tranh 
của mình.2 Sau khi chấm dứt chế độ thực dân Pháp và thành lập một nhà nước độc lập ở 
miền Bắc Việt Nam vào năm 1954, Đảng đã giết hàng ngàn “kẻ thù giai cấp” theo một 
chương trình cải cách ruộng đất đầy tai tiếng là tàn độc, và đàn áp hàng chục trí thức có 
đầu óc cải cách đã lên tiếng đòi cởi mở chính trị dù chỉ với mức độ khiêm tốn.3 
 
Trong cuộc nội chiến chống Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong hai thập kỷ 
1960 và 1970, chính quyền miền Bắc đã ra lệnh ám sát hàng chục ngàn thường dân bị coi là 
“kẻ phản bội” và “ngụy” ở miền Nam.4 Chính quyền cộng sản dường như liên tục phải tham 
chiến trong vài thập kỷ đầu từ khi ra đời, có tư tưởng đối lập với tinh thần cởi mở, nên 
dường như không có, hoặc chỉ có ở mức độ rất thấp, khả năng dung thứ đối với bất đồng 
chính kiến trong nước. 
 
Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975 và thành lập được một nhà nước thống nhất, 
chính quyền bên thắng cuộc từ Hà Nội bắt đầu đàn áp khốc liệt những người bất đồng 
chính kiến và triển khai một chương trình quy mô nhằm “cải tạo” cưỡng ép đối với cựu binh 
sĩ, công chức và viên chức chính quyền miền Nam.5 Cuối thập niên 1980, khi thực hiện các 

                                                           
1 David Marr, Vietnam: State, War, and Revolution (1945-1946) (Berkeley: University of California Press, 2013), tr. 383-441. 
2 Nguyen Cong Luan, Nationalist in the Vietnam Wars: Memoirs of a Victim Turned Soldier (Bloomington & Indianapolis: 
Indiana University Press, 2012). Xem thêm Francois Guillemot, “Autopsy of a Massacre: On a Political Purge in the Early Days 
of the Indochina War (Nam Bo 1947),” European Journal of East Asian Studies, v. 9.2 (2010), tr. 225-265. 
3 Alec G. Holcombe, “Socialist Transformation in the Democratic Republic of Vietnam” (PhD diss., University of California, 
Berkeley, 2014). Xem thêm Alex-Thai D. Vo, “Nguyen Thi Nam and the Land Reform in North Vietanm, 1953,” Journal of 
Vietnamese Studies, vol.10, issue 1 (Winter 2015), tr. 1-62; “Forum: Memories of Land Reform,” Journal of Vietnamese 
Studies, vol 2, issue 2 (Summer 2007), tr. 231-297; Peter Zinoman, “Nhan Van Giai Pham and Vietnamese ‘Reform 
Communism’ in the 1950s: A Revisionist Interpretation,” Journal of Cold War Studies, vol 13, no.1 (Winter 2011), tr.80-100; 
Kim N.B. Ninh, World Transformed: The Politics of Culture in Revolutionary Vietnam, 1945-1965 (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2002). 
4 Stephen T. Hosmer, Viet Cong Repression and Its Implications for the Future (Rand Report, May 1970). Xem thêm Guenter 
Lewy, America in Vietnam (New York: Oxford University Press, 1978), tr. 88. Nhã Ca, Giải khăn sô cho Huế [Mourning 
headband for Hue] (Saigon: Dat Lanh, 1971). 
5 Huy Đức, Bên thắng cuộc: I. Giải phóng (Los Angeles: OsinBook, 2012). Chương 2: Cải tạo, tr. 29-70. Xem thêm Nguyen Van 
Canh, Vietnam under Communism, 1975-1982 (California: Hoover Institution Press – Stanford University, 1983). 
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cải cách kinh tế, chính quyền nới lỏng phần nào bàn tay đàn áp đối với các ý kiến bất đồng, 
nhưng khi tình trạng tự do hóa kinh tế bắt đầu làm dấy lên những đòi hỏi về cải cách chính 
trị tương ứng vào thập kỷ 1990, Đảng lại siết chặt lại.6 
 
Một phần của các hành động đàn áp được thực hiện thông qua hệ thống pháp luật có mục 
đích bảo vệ quyền lực tuyệt đối của Đảng và từ chối các quyền công dân cơ bản của người 
dân Việt Nam. Hiến pháp khẳng định rõ quyền lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đối với cả chính phủ và nhân dân. Các quyền cơ bản, như tự do ngôn luận, tự do chính kiến, 
tự do báo chí, tự do nhóm họp và lập hội bị hạn chế. Các công đoàn độc lập bị cấm. Các tổ 
chức tôn giáo phải đăng ký với chính quyền và hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ trong 
hệ thống. Các nhóm chính trị - xã hội không vừa ý chính quyền có thể bị giải tán dễ dàng. 
 
Chính quyền sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để hạn chế các hoạt động chính trị, như 
sách nhiễu tâm lý và thân thể, cho công an theo dõi, quản chế tại gia trái pháp luật và gây 
sức ép lên chủ thuê lao động, chủ nhà và thân nhân các nhà hoạt động.7 Được biết nhiều 
trường hợp nhân viên nhà nước đã ép buộc vợ chồng, cha mẹ, anh chị em thuyết phục các 
blogger và nhà hoạt động nhân quyền chấm dứt các việc họ đang làm. Công an thường 
buộc những người vận động nhân quyền chịu những cuộc thẩm vấn kéo dài và đầy tính dọa 
nạt. Chính quyền thường xuyên câu lưu những người ủng hộ nhân quyền trong thời gian dài 
mà không được tiếp xúc với gia đình hay nguồn hỗ trợ pháp lý. 
 
Chính quyền cũng lợi dụng các điều khoản mơ hồ trong bộ luật hình sự để xử tù nhiều nhà 
bất đồng chính kiến ôn hòa về chính trị và tôn giáo. Những điều luật này nhằm vào những 
người dân “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (điều 79 bộ luật hình sự, khung 
hình phạt lên tới tử hình); “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” (điều 87, khung hình 
phạt lên tới 15 năm tù); “tuyên truyền chống nhà nước” (điều 88, khung hình phạt lên tới 
20 năm tù); và “phá rối an ninh” (điều 89, khung hình phạt lên tới 15 năm tù). Bộ luật hình 
sự cũng đặt ra các “hình phạt bổ sung” tước đi một số quyền của những người từng bị kết 
án về các tội “an ninh quốc gia,” buộc họ phải chịu quản chế, và bị tịch thu tài sản (điều 92). 
Các điều khoản khác trong bộ luật nhằm vào những người phản đối ôn hòa, như quy định 

                                                           
6 Robert Templer, Shadows and Wind: A View of Modern Vietnam (New York: Penguin Books, 1999). Xem thêm Human Rights 
Watch, Rural Unrest in Vietnam (New York: Human Rights Watch, 1997), https://www.hrw.org/reports/1997/vietnm/. 
7 “Việt Nam: Chấm dứt tấn công vi tính nhằm vào những người bất đồng ý kiến trên mạng,” thông cáo báo chí ngày 26 tháng 
Năm, năm 2010 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, https://www.hrw.org/vi/news/2010/05/26/239696. 
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về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” (điều 258) hay 
“gây rối trật tự công cộng” (điều 245). Các cáo buộc ngụy tạo về trốn thuế cũng thường 
được sử dụng đối với các nhà bất đồng chính kiến.8 Tháng Mười một năm 2015, Quốc hội 
thông qua Bộ luật hình sự luật sửa đổi. Đáng lẽ phải loại bỏ các điều khoản trái với tiêu 
chuẩn nhân quyền chung, thì các nhà lập pháp Việt Nam lại đưa ra các quy định hà khắc 
hơn, ví dụ như bổ sung thêm một hình phạt vào nhiều tội danh, với nội dung “người nào 
chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ một đến năm năm.” Đến tháng Ba năm 2017, Bộ luật 
hình sự sửa đổi vẫn chưa có hiệu lực. 
 
Tại thời điểm viết phúc trình này, có khoảng 110 tù nhân chính trị được biết đang bị giam 
giữ ở Việt Nam. Trong năm 2016, có ít nhất 21 nhà hoạt động và người lên tiếng phê phán 
chính quyền bị xử tù chỉ vì thực thi các hành động tự do chính kiến ôn hòa. Các mức án 
dành cho họ là từ ba đến 13 năm tù. Trong số những tù nhân nói trên, có các blogger nổi 
tiếng Nguyễn Hữu Vinh (bút danh Ba Sàm) và Nguyễn Đình Ngọc (bút danh Nguyễn Ngọc 
Già), nhà hoạt động Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng và Cấn Thị Thêu.9 Có ít nhất 14 blogger và 
nhà hoạt động nhân quyền khác, như luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà, 
blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hồ Văn Hải và Trần Thị Nga bị bắt giữ nhưng chưa bị đưa 
ra xử, tính đến tháng Ba năm 2017.10 
 
 

 

                                                           
8 Tháng Mười một năm 2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật sửa đổi có các điều khoản hà khắc hơn đối với một số tội danh 
như theo điều 109 (trước đây là điều 79); điều 117 (trước đây là điều 88); và điều 118 (trước đây là điều 89). Mỗi điều luật mới 
đều có thêm một khoản ghi “người nào chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ một đến năm năm.” Tuy nhiên, vào thời điểm 
viết phúc trình này, bộ luật sửa đổi chưa có hiệu lực. 
9 “Việt Nam: Trong một tuần có tới 7 người bị kết án,” thông cáo báo chí ngày 4 tháng Tư, năm 2016 của Tổ chức Theo dõi 
Nhân quyền, https://www.hrw.org/vi/news/2016/04/03/288409; “Banned, Censored, Harassed, and Jailed,” thông cáo báo 
chí ngày 13 tháng Mười, năm 2009 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, https://www.hrw.org/news/2009/10/13/banned-
censored-harassed-and-jailed; “Việt Nam: Cần hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai,” 
thông cáo báo chí ngày 17 tháng Chín năm 2016 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, 
https://www.hrw.org/vi/news/2016/09/17/294252. 
10 “Việt Nam: Hãy tổ chức bầu cử để chọn lãnh đạo đất nước,” thông cáo báo chí ngày 19 tháng Giêng năm 2016 của Tổ chức 
Theo dõi Nhân quyền, https://www.hrw.org/vi/news/2016/01/19/285560; “Việt Nam: Cần cải tổ luật hình sự hướng tới tôn 
trọng nhân quyền,” thông cáo báo chí ngày 17 tháng Mười, năm 2016 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, 
https://www.hrw.org/vi/news/2016/10/18/295336; “Việt Nam: Thêm một đợt bắt giữ những người phê phán chính phủ,” 
thông cáo báo chí ngày 27 tháng Giêng năm 2017 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, 
https://www.hrw.org/vi/news/2017/01/27/299411. 
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II. Đánh đập các nhà hoạt động và blogger 
 
Chương này thuật lại 36 trường hợp các blogger và nhà hoạt động chính trị bị “côn đồ” lạ 
mặt hành hung về thể xác trong thời gian 27 tháng tính từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng 
Tư năm 2017. Các hình ảnh kèm theo minh chứng cho mức độ nghiêm trọng của các vụ tấn 
công. Ngoại trừ vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam, không có bằng chứng về việc bất kỳ vụ nào 
khác được công an tiến hành điều tra, chưa nói đến việc kẻ thủ ác bị trừng phạt. 
 

Vụ tấn công Huỳnh Thành Phát và Trần Hoàng Phúc, ngày 13 tháng Tư 
năm 2017  
Nhà hoạt động nhân quyền Huỳnh Thành Phát, 18 tuổi, và Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, đang 
chờ ở bến xe buýt ở thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), thì bị một nhóm người mặc thường 
phục và đeo khẩu trang tấn công. Nhóm người này dùng áo trùm đầu Huỳnh Thành Phát và 
Trần Hoàng Phúc, đẩy họ lên 1 chiếc xe 7 chỗ, và chở đi. Trên đường đi, Phát và Phúc bị 
đánh liên tục. Phát kể lại: 
 

Trong lúc xe di chuyển thì cứ 10 phút họ đánh 1 lần. Họ thường đánh tập 
trung vào phần mang tai, thái dương, đầu, xương sườn, xương sống và 
phần phổi.11 

 
Phúc viết trên trang Facebook của mình, “Tôi được nếm đòn đấm và tát vào mặt, đấm vào 
sườn và đùi…”12 Nhóm người này chở hai nhà hoạt động đến một khu vực vắng vẻ trong 
rừng và “dùng gậy tre và dây thắt lưng để quất liên tục vào 2 bạn.”13 Họ lột ví và điện thoại 
của Phúc và Phát, rồi bỏ mặc hai nhà hoạt động ở đó.14 
 
Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Thành Phát bị đánh. Vào ngày 10 tháng Năm năm 
2016, anh bị công an Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh câu lưu, và bị thẩm vấn  

                                                           
11 “Hai thanh niên hoạt động xã hội trẻ tuổi bị ‘côn an’ bắt cóc và hành hung dã man,” Dân làm báo, ngày 21 tháng Tư năm 
2017, http://danlambaovn.blogspot.com/2017/04/hai-thanh-nien-hoat-ong-xa-hoi-tre-tuoi.html (truy cập ngày 24 tháng Tư 
năm 2017). 
12 Trần Hoàng Phúc, “Mình bị đập như thế nào,” đăng trên trang facebook của Trần Hoàng Phúc, ngày 14 tháng Tư năm 2017, 
https://www.facebook.com/phuctranbb123/posts/742207192623116?pnref=story (truy cập ngày 24 tháng Tư năm 2017). 
13 “Hai thanh niên hoạt động xã hội trẻ tuổi bị ‘côn an’ bắt cóc và hành hung dã man.” 
14 Nguồn đã dẫn. 
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Trần Hoàng Phúc (bên trái) sau khi bị hành hung ở Quảng Bình ngày 13 tháng Tư năm 2017. Ảnh cắt từ một 
đoạn video trên YouTube của Dân Làm Báo. © 2017 nguồn ẩn danh; Huỳnh Thành Phát (bên phải) sau khi bị 
hành hung ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng Năm năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh 

 
không có mặt luật sư hay người đại diện gia đình. Khi đó anh mới 17 tuổi. Công an chất vấn 
anh về các hành vi bị nghi là liên quan tới các cuộc biểu tình vì môi trường ngày mồng 1 và 
mồng 8 tháng Năm.15 Phát được thả lúc 11 giờ đêm. Trên đường về nhà, hai người đeo khẩu 
trang và mặc thường phục chặn Phát và tấn công anh.16 Anh bị nhiều vết rách phía trên và 
dưới mắt trái. 
 
Vào tháng Mười hai năm 2015, Huỳnh Thành Phát cùng các nhà hoạt động khác tới đồn 
công an phường Hòa Thạnh để đòi thả người bạn hoạt động Hoàng Đức Bình, người đã bị 
giữ trước đó, khi đang phân phát tờ rơi về quyền của người lao động. Huỳnh Thành Phát kể 
với phóng viên Đài Á châu Tự do về sự việc xảy ra khi họ tới đồn công an phường Hòa Thạnh: 
 

Cảnh sát giao thông, cơ động, dân phòng rất là nhiều chưa kể phía an ninh 
thường phục đứng vây chặn không cho đi vào. Thì lúc đó tụi em đi vào 
nhưng mà họ không chấp nhận cho tụi em đi vào. Chúng em đi vào thì bị 
những người tự xưng ‘câu thần chú: Tao là dân’ rồi bắt đầu đánh đập thoải 
mái trước mặt công an. Những người đó đánh em từ đầu hẻm 70, đánh dài 

                                                           
15 Nguyễn Tuấn Khanh, “Chia sẻ trên mạng để làm gì?” Nguyễn Tuấn Khanh blog, ngày 31 tháng Năm, 2016: 
https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2016/05/31/chia-se-tren-mang-de-lam-gi/ (truy cập ngày mồng 1 tháng Sáu, 2016). 
16 Nguồn đã dẫn. Xem thêm bài đăng trên trang facebook của nhóm Nhật ký Yêu nước ngày 11 tháng Năm, 2016: 
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/photos/pcb.1372868659406544/1372866426073434/?type=3 (truy cập ngày 
mồng 6 tháng Sáu, 2016). Huỳnh Thành Phát cũng đăng một tấm hình chụp sau khi bị đánh trên facebook của mình ngày 12 
tháng Năm, 2016: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=826334880804175&set=a.37280322282 
4012.1073741827.100002830128087&type=3&theater (truy cập ngày mồng 6 tháng Sáu, 2016). 
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vô tới đồn khoảng 50 mét, vô tới trong phòng rồi bắt đầu lấy còng tay em lại 
dồn vô chân tường đánh tiếp. Khoảng mười mấy - hai mươi người… tướng 
rất là to con, họ cứ nói ‘tao là dân’ rồi xông vào đánh không cần nói lý do gì 
cả. Chẳng hiểu sao những người tự xưng ‘tao là dân’ và mặt thường phục lại 
có còng tay đi còng, thì công an cũng chỉ đứng nhìn thôi. Có một anh cũng 
mặc sắc phục đánh em, em nhớ tên anh này là Phạm Khắc Đông.17 

 
Huỳnh Thành Phát cũng từng bị công an câu lưu và bị hành hung trong hai lần khác. Lần 
thứ nhất là vào tháng Giêng năm 2016, khi anh cố đi dự lễ tưởng niệm trận hải chiến giữa 
quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc tại Hoàng Sa năm 1974. Sự kiện này do các nhà 
hoạt động nhân quyền tổ chức tại tượng đài Trần Hưng Đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh.18 
Huỳnh Thành Phát kể với một nhà báo tự do:  
 

Những nhân viên mang thường phục nhào đến đánh liên tục vào mặt và 
nhiều nơi trên cơ thể. Sau đó, họ kẹp cổ kéo em lên xe và chở em về đồn 
công an.19  

 
Lần thứ hai là vào ngày mồng 1 tháng Năm năm 2016, khi anh đang tham gia cuộc biểu tình 
bảo vệ môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.20 Vài người đã giật kính đeo mắt của anh và 
ném xuống đất, túm tóc lôi anh vào một chiếc xe và áp giải về đồn công an phường 7 quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh.21 Theo lời Huỳnh Thành Phát, lúc ở trong đồn công an, một 
người tên là Huỳnh Văn Phúc đã dùng tay và dùng một cuốn sách đánh anh.22 Ngày 14 
tháng Năm năm 2016, công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc họp báo và cáo 
buộc một số người tham gia biểu tình bảo vệ môi trường, trong đó có Huỳnh Thành Phát là 

                                                           
17 Tường An, “Bị đánh dã man vì phát tờ rơi trích lời của thủ tướng” RFA, ngày 26 tháng Mười hai, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vta122615-12262015153906.html (truy cập mồng 5 tháng Hai, 2016). Xem thêm 
“Nhiều nhà hoạt động tại Sài Gòn bị CA đánh đập dã man” Dân làm báo, ngày 27 tháng Mười hai, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/12/bi-bat-vi-trich-dan-loi-thu-tuong.html (truy cập ngày 27 tháng Mười hai, 2015). 
18 “Sài Gòn: Ba nhà hoạt động nhân quyền bị bắt khi đi tham dự Lễ Tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa” Dân làm báo, ngày 20 
tháng Giêng, 2016: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/01/sai-gon-ba-nha-hoat-ong-nhan-quyen-bi.html (truy cập ngày 
21 tháng Giêng, 2016). 
19 Nguồn đã dẫn. 
20 Để có chi tiết về vụ bắt giữ ngày mồng 1 tháng Năm, đọc bài đăng trên facebook của Huỳnh Thành Phát “Chuyện tại đồn” 
ngày mồng 2 tháng Năm, 2016: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821372987967031&set=a.372803222824012 
.1073741827.100002830128087&type=3&theater (truy cập mồng 6 tháng Sáu, 2016). 
21 Nguồn đã dẫn. 
22 Nguồn đã dẫn. 



 

 15 HUMAN RIGHTS WATCH | JUNE 2017 

bị Việt Tân – một đảng chính trị bị cấm ở Việt Nam – “lôi kéo.” Cáo buộc này được phát đi 
rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của nhà nước. Sau khi Huỳnh Thành Phát gọi 
cho một phóng viên ở báo Tuổi Trẻ để phản đối việc nêu tên mình trong bài báo, Tuổi Trẻ đã 
sửa lại bài báo và xóa tên Phát đi.23 
 

Vụ tấn công Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Viết Tứ, ngày 27 tháng Hai 
năm 2017  
Ngày 27 tháng Hai năm 2017, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Viết Tứ đi xe buýt từ xã Quảng 
Thịnh, tỉnh Thanh Hóa tới thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Khi tới nơi, một nhóm khoảng bảy, 
tám thanh niên mặc thường phục kéo họ lên một chiếc xe 7 chỗ. Theo lời Nguyễn Trung Tôn:  
 

Họ lột hết y phục, tư trang hành lý, rồi lấy áo của chúng tôi trùm đầu chúng tôi 
lại và dùng gậy sắt đánh liên tục vào người. Họ không hề nói lý do vì sao làm 
vậy. Xe của họ chuyển bánh và cứ thế họ vừa chạy xe vừa đánh chúng tôi. 
Trên xe có một tài xế và ít nhất 6 người nữa. 3 người đánh tôi và 3 người đánh 
anh Nguyễn Viết Tứ. Tôi không rõ họ chạy đường nào, nhưng khi tới một nơi 
rất vắng người qua lại, họ dừng xe và kéo tôi xuống khỏi xe. Tôi nhận ra đây là 
một triền núi giáp đường, có một mương bê tông thoát nước. Họ tiếp tục dùng 
gậy sắt đập vào thân thể tôi, lấy chân đi giày dẫm lên các ngón chân của tôi, 
rồi dùng gậy sắt đập lên mu bàn chân cho tới khi tóe máu.24 

 
Sau đó những người này bỏ mặc Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Viết Tứ trong một khu rừng 
hoang ở tỉnh Hà Tĩnh.25 

                                                           
23 Anh Ba Sàm, “Nhà báo Viễn Sự, báo Tuổi Trẻ: Đưa tin của Công an, nhưng không chịu trách nhiệm nội dung,” Ba Sàm, ngày 
15 tháng Năm, 2016: https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/15/8288-nha-bao-vien-su-bao-tuoi-tre-dua-tin-cua-cong-
an-nen-khong-chiu-trach-nhiem-noi-dung/ (truy cập mồng 1 tháng Sáu, 2016). Xem thêm N.V., “Công an TP.HCM khẳng định 
‘Việt Tân tổ chức gây rối,’” Tuổi trẻ, ngày 14 tháng Năm năm 2016: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160514/cong-an-
tphcm-khang-dinh-viet-tan-to-chuc-gay-roi/1100962.html (truy cập mồng 1 tháng Sáu, 2016). 
24 Nguyễn Trung Tôn, “Đơn trình báo,” đăng trên facebook của Nguyễn Trung Tôn ngày mồng 3 tháng Ba năm 2017: 
https://www.facebook.com/nguyentrung.ton.5/posts/713838685464545 (truy cập ngày mồng 3 tháng Ba, 2017). 
25 “MS Nguyễn Trung Tôn bị ‘mật vụ công an hành hung,” VOA, ngày mồng 2 tháng Ba, 2017: 
http://www.voatiengviet.com/a/muc-su-nguyen-trung-ton-mat-vu-cong-an-hanh-hung-chung-toi/3745817.html (truy cập 
ngày mồng 3 tháng Ba, 2017). Xem thêm “Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt cóc và đánh đập,” RFA, ngày 28 tháng Hai, 2017: 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/pastor-nguyentrungton-beaten-by-thug-02282017094332.html (truy cập ngày 
28 tháng Hai, 2017). 
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Nguyễn Trung Tôn với cái chân bị thương sau khi bị hành hung ở Quảng Bình ngày 27 tháng Hai năm 2017. 
© 2017 nguồn khuyết danh/Hội Anh em Dân chủ 

 
Nguyễn Trung Tôn là mục sư Tin Lành đồng thời là một blogger chuyên viết về tình hình 
thiếu tự do tôn giáo và các vấn đề nhân quyền khác ở Việt Nam. Ông đã viết về các trường 
hợp tịch thu đất đai ở địa phương khiến nhiều người nông dân lâm vào cảnh mất ruộng đất. 
Ông cũng chỉ trích chính quyền chi tiêu hoang phí tiền thuế vào những việc ông coi là lễ hội 
phù phiếm thay vì xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học hay giúp đỡ người dân nghèo. Ông 
bênh vực những nhà hoạt động tôn giáo cùng chí hướng, như lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo 
Lê Quang Liêm và mục sư Tin Lành Mennonite Dương Kim Khải. Ngoài ra, Nguyễn Trung Tôn 
còn viết về sự sách nhiễu và hành hung của công an đối với bản thân và gia đình mình. Hồi 
tháng Sáu năm 2010, con trai ông lúc đó mới mười mấy tuổi, Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, bị 
năm người đàn ông lạ mặt đánh trên đường đi học, sau khi người cha tố cáo những hành vi 
lạm quyền của công an. 
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Nguyễn Trung Tôn bị bắt hồi tháng 
Giêng năm 2011 về hành vi “tuyên 
truyền chống nhà nước” theo điều 88 
bộ luật hình sự. Ông bị kết án 2 năm tù. 
Sau khi mãn hạn tù vào tháng Giêng 
năm 2013, ông phải chịu thêm 2 năm 
quản chế và không được đi khỏi xã cư 
trú. Hiện tại ông là người đại diện của 
Hội Anh em Dân chủ, một nhóm ủng 
hộ dân chủ có người sáng lập, là 
Nguyễn Văn Đài, đã bị bắt từ tháng 
Mười hai năm 2015. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Thị Thái Lai, ngày 12 tháng Hai năm 2017 
Ngày 12 tháng Hai năm 2017, nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thị Thái Lai cùng một 
người bạn vừa rời một quán ăn ở phường Vạn Thạnh, Nha Trang thì bị một nhóm bốn người 
đàn ông mặc thường phục chặn đường và đánh đập. 
 

Bốn thằng thanh niên, bốn thằng như con trâu, nó chặn xe lại nó nắm cổ, nó 
nắm cổ mình, nó quăng xuống đất. Đánh vô mặt. Nó đánh mình bất tỉnh. Rồi 
nó đá vô mặt. Coi cái mặt. Nó đá vô mặt vậy này. Nó đá nó đánh mình đến 
bất tỉnh.26 

 
Nguyễn Thị Thái Lai bị sưng môi, mặt bị bầm dập và một cánh tay bị sưng tím. Chị đã trình báo 
về vụ hành hung với công an phường Vạn Thạnh nhưng không có thủ phạm nào bị bắt.27 
 
Nguyễn Thị Thái Lai tham gia các vụ biểu tình phản đối công ty thép Đài Loan Formosa gây 
ra thảm họa môi trường vào tháng Tư năm 2016. Chị cũng biểu tình chống Trung Quốc và 
lên tiếng ủng hộ những nhà hoạt động như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh Mẹ Nấm),  

                                                           
26 Xem clip trực tiếp của Nguyễn Thị Thái Lai trên Facebook, ngày 13 tháng Hai, 2017: https://www.facebook.com/ 
100008324985598/videos/1853636721590476/ (truy cập ngày 13 tháng Hai, 2017). 
27 “Người lên tiếng vụ Formosa bị hành hung,” RFA, ngày 13 tháng Hai, 2017: http://www.rfa.org/vietnamese/ 
vietnamnews/formosa-critic-beaten-02132017075819.html (truy cập ngày 13 tháng Hai, 2017). 

 
Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, 15 tuổi, con trai của Nguyễn Trung Tôn 
sau khi bị hành hung ở Thanh Hóa ngày 28 tháng Sáu năm 2010. 
© 2010 nguồn khuyết danh/Hưng Việt 
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Nguyễn Thị Thái Lai sau khi bị hành hung ở Nha Trang ngày 12 tháng Hai năm 2017. © 2017 nguồn ẩn danh 

 
Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu và Nguyễn Đặng Minh Mẫn, tất cả những người này đều bị tù chỉ vì 
thực thi các quyền cơ bản của mình. Nguyễn Thị Thái Lai đã bị công an thẩm vấn hồi tháng 
Sáu năm 2016 sau khi chị bị nghi là đã đăng bài về Hồ Chí Minh trên Facebook. Tháng Mười 
một năm 2016, chị bị công an thẩm vấn về quan hệ với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa 
bị bắt cách đó một tháng vì các hành vi liên quan đến blog cá nhân của mình. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Hồ Nhật Thành, ngày 26 tháng Mười hai năm 2016 
Buổi chiều ngày 26 tháng Mười hai năm 2016, Nguyễn Hồ Nhật Thành đang ngồi trong một 
quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh thì một nhóm người đàn ông mặc thường phục tiến 
đến và hành hung anh.28 Họ bẻ quặt tay anh ra sau lưng và đánh vào đầu, ngực và lưng. 
Sau đó những người này lấy áo khoác trùm mặt Thành, lôi anh vào một chiếc xe hơi và đưa 
về đồn công an phường Tân Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và câu lưu anh suốt mấy 

                                                           
28 An Tôn, “Một nhà hoạt động VN bị hành hung sau khi Mỹ thông qua luật Magnitsky,” VOA, ngày 29 tháng Mười hai, 2016: 
http://www.voatiengviet.com/a/mot-nha-hoat-dong-vn-bi-hanh-hung-sau-khi-my-thong-qua-luat-magnitsky/3655590.html 
(truy cập ngày 14 tháng Hai, 2017). 
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tiếng.29 Tới khoảng 11h30 đêm hôm đó Nguyễn Hồ Nhật Thành mới được thả ra. Trong khi 
anh đang đi trên xe taxi để về nhà, một nhóm người đi xe máy quây lấy chiếc xe taxi buộc 
lái xe phải dừng lại. Họ lôi Nguyễn Hồ Nhật Thành ra khỏi xe và đánh đập anh.30 
 

Kéo tôi ra ngoài đường họ đánh ngay giữa đường. Họ đánh tôi khoảng 5 
phút, đánh hội đồng, liên hồi liên hồi. Sau đó tôi hơi bất tỉnh khoảng chừng 
2, 3 phút thì tôi mới tỉnh lại.31 

 
Nguyễn Hồ Nhật Thành là một nhà hoạt động dân chủ đã tham gia các cuộc biểu tình chống 
Trung Quốc và tổ chức các lớp học cho thanh niên về xã hội dân sự, nhân quyền và quyền 
công dân. Vợ anh, Trịnh Kim Tiến, cũng là một nhà hoạt động nhân quyền từng vận động 
phản đối nạn công an bạo hành. Cha cô bị công an đánh chết năm 2011 do một lỗi vi phạm 
giao thông.32 Cả hai vợ chồng Nguyễn Hồ Nhật Thành và Trịnh Kim Tiến đều đã bị công an 
sách nhiễu, dọa nạt nhiều lần. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Văn Dũng, ngày 23 tháng Mười hai năm 2016 
Ngày 23 tháng Mười hai năm 2016, Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là Dũng Aduku) đang đi xe 
máy ở khu vực huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thì bị sáu người đàn ông đi trên ba xe máy 
chèn ngã.33 Những người này mặc thường phục và đeo khẩu trang. Họ lột áo khoác của 
anh, trùm lên đầu và mũ bảo hiểm rồi kéo anh vào một chiếc xe 7 chỗ.34 Ở trong xe, những 
người này: 
 

                                                           
29 Nguyễn Hồ Nhật Thành, “Bạo lực không làm ta khuất phục,” đăng trên facebook của Nguyễn Hồ Nhật Thành, ngày 28 tháng 
Mười hai, 2016: https://www.facebook.com/paulothanhnguyen/posts/1358012037576369 (truy cập ngày 14 tháng Hai, 2017). 
30 Nguồn đã dẫn. 
31 An Tôn, “Một nhà hoạt động VN bị hành hung sau khi Mỹ thông qua luật Magnitsky.” Xem thêm Nguyễn Hồ Nhật Thành, 
“Đơn Trình báo và Tố cáo,” đăng trên facebook của Nguyễn Hồ Nhật Thành, ngày mồng 2 tháng Giêng, 2017: 
https://www.facebook.com/paulothanhnguyen/posts/1363297287047844?pnref=story (truy cập ngày 14 tháng Hai, 2017). 
32 Để có thêm thông tin về cái chết của thân phụ cô Trịnh Kim Tiến, ông Trịnh Xuân Tùng, xin xem phúc trình của Tổ chức Theo 
dõi Nhân quyền: Công bất an: Những vụ tử vong khi bị tạm giam, giữ và vấn nạn công an bạo hành ở Việt Nam, tháng Chín 
năm 2014: https://www.hrw.org/vi/report/2014/09/15/257992 
33 Hàn Giang, “Công an cướp tài sản và hành hung dã man nhà hoạt động Nguyễn Văn Dũng,” Viet Nam Thời Báo, ngày 29 
tháng Mười hai, 2016: http://www.ijavn.org/2016/12/vntb-cong-cuop-tai-san-va-hanh-hung-da_29.html (truy cập ngày mồng 
3 tháng Ba, 2017). 
34 Nguồn đã dẫn. 
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lột quần dài và giầy của tôi ra và 
liên tục đấm đá loạn xạ vào vai, 
ngực, bụng, đùi tôi. Họ dùng thắt 
lưng quật vào đùi tôi. Sau đó họ lật 
tôi nằm sấp, cởi áo khoác, mũ bảo 
hiểm và kính cận của tôi, dùng áo 
len của tôi trùm đầu tôi, kéo quần 
cộc của tôi xuống và đánh vào lưng, 
hông, mông, đùi tôi, họ dùng thắt 
lưng quật vào hông và mông tôi. 
Cuối cùng họ lại lật ngửa tôi ra và 
sờ nắn giữa ngực tôi chọn một điểm 
và đấm liên tiếp vào điểm đó làm 
tôi rất đau đớn và khó thở.35 

 
Sau đó, những người này đẩy Nguyễn Văn Dũng vào một cái ao nhỏ, vẫn bị áo len trùm lên 
đầu.36 Nguyễn Văn Dũng bị nhiều vết bầm khắp cơ thể. Anh đã trình báo vụ hành hung với 
công an xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ở gần đó. 
 
Nguyễn Văn Dũng là thành viên Hội Anh em Dân chủ. Anh đã tham gia các cuộc biểu tình 
chống Trung Quốc và tới gần khu vực tòa án khi có các phiên tòa xử các nhà hoạt động vì 
nhân quyền, để bày tỏ sự ủng hộ. 
 

Vụ tấn công ông Trương Minh Hưởng, ngày 22 tháng Mười hai năm 2016 
Ngày 22 tháng Mười hai năm 2016, ông Trương Minh Hưởng đi ăn trưa cùng một nhóm 
người dân khiếu kiện về đất đai ở thị trấn Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khi ông đang đi trên xe taxi  

                                                           
35 Nguyễn Văn Dũng, “Báo cáo vụ việc tôi bị đàn áp ngày 23/12/2016,” đăng trên facebook của Nguyễn Văn Dũng, ngày 31 tháng 
Mười hai, 2016: https://www.facebook.com/aduku.uganda/posts/229188490863040 (truy cập ngày mồng 3 tháng Ba, 2017). 
36 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Nguyên Nguyễn, “Nhà hoạt động Dũng Aduku bị côn an đánh đập cướp tài sản,” Saigon 
Broadcasting Television Network, ngày 23 tháng Mười hai, 2016: http://www.sbtn.tv/nha-hoat-dong-dung-aduku-bi-con-an-
danh-dap-cuop-tai-san/ (truy cập ngày mồng 3 tháng Ba, 2017). 

Nguyễn Văn Dũng (tên khác là Dũng Aduku) sau khi bị hành hung ở 
Thanh Hóa ngày 23 tháng Mười hai năm 2016. © 2016 nguồn ẩn 
danh/Việt Nam Thời Báo 
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về Hà Nội cùng với luật sư nhân quyền Hà Huy 
Sơn thì bị cảnh sát giao thông chặn xe và buộc 
họ xuống xe.37 Những người đàn ông mặc 
thường phục đấm và đá ông Trương Minh  
Hưởng ngay trước mắt luật sư Hà Huy Sơn và 
hai người cảnh sát giao thông. Theo luật sư Hà 
Huy Sơn: 
 

Sáu bảy an ninh mặc thường phục xông 
vào đấm đá, đánh thẳng vào mặt ông 
Hưởng, ông quỵ xuống lề đường trước 
sự chứng kiến của hai cảnh sát giao 
thông vừa dừng xe. Tôi can ngăn ko 
được và yêu cầu CSGT bảo vệ dân, 
không để cho bọn chúng đánh ông 
Hưởng. CSGT bỏ chạy, trốn tránh.38 

 
Trương Minh Hưởng kể lại với phóng viên: 
 

Người dân xung quanh cho biết, trong 
số người đánh tôi bị thương, có một 
công an tên Long đang công tác tại công an Phủ Lý, Hà Nam.39 

 
Trương Minh Hưởng trở thành nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai vào năm 2007, sau khi đất 
của gia đình ông bị chính quyền địa phương trưng thu để làm dự án du lịch. Ông và gia 
đình đã phải chịu nhiều cảnh dọa nạt, sách nhiễu và hành hung. Tháng Mười hai năm 2014, 
ba người đàn ông mặc thường phục chặn ông giữa đường, đánh đập làm ông bị thương.40  

                                                           
37 Bài đăng trên facebook của Hà Huy Sơn, ngày 22 tháng Mười hai, 2016: https://www.facebook.com/huyson.ha.3/ 
posts/1012667732212251?pnref=story (truy cập ngày 15 tháng Hai, 2017). 
38 Nguồn đã dẫn. 
39 Nguyên Nguyễn, “Nhà hoạt động Trịnh Văn Hưởng bị công an Hà Nam hành hung,” Saigon Broadcasting Television Network, 
ngày 22 tháng Mười hai, 2016: http://www.sbtn.tv/nha-hoat-dong-trinh-van-huong-bi-cong-an-ha-nam-hanh-hung/ (truy cập 
ngày 25 tháng Hai, 2017). 
40 Nguyễn Tường Thụy, “Ông Trương Văn Hưởng bị đánh đập dã man,” Nguyễn Tường Thụy Blog, ngày 11 tháng Mười hai, 2014: 
https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2014/12/11/ong-truong-van-huong-bi-danh-dap-da-man/ (truy cập ngày 25 
tháng Hai, 2017). 

Trương Minh Hưởng sau khi bị hành hung ở Hà Nam ngày 22 
tháng Mười hai năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh 
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Tháng Chín năm 2015, hàng chục người đàn ông mặc thường phục ném đá vào nhà ông làm 
vỡ cửa kính.41 
 

Vụ tấn công Nguyễn Công Huân, ngày mồng 2 tháng Mười hai năm 2016 
Ngày mồng 2 tháng Mười hai năm 2016, Nguyễn Công Huân (còn được gọi là Nguyễn Thành 
Huân) đi xe buýt từ Yên Thành tới thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An để dự đám cưới cựu tù 
nhân chính trị Nguyễn Đình Cương.42 Một nhóm người mặc thường phục lôi anh từ xe buýt 
xuống lề đường và đánh anh.43 Những người này đá anh vào mặt, đầu và người cho đến 
khi anh bất tỉnh.44 Họ kéo anh lên một chiếc xe 7 chỗ, chạy đến một chỗ vắng, lấy hết điện  

                                                           
41 Trương Minh Hưởng, “Có phải côn đồ, xã hội đen đang đội lốt chính quyền,” đăng trên Facebook của Trương Minh Hưởng, 
ngày mồng 7 tháng Mười, 2015: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1675726136002099&id=1000069 
41862550 (truy cập ngày 25 tháng Hai, 2017). Xem thêm Nguyễn Tường Thụy, “Ông Trương Minh Hưởng tiếp tục bị khủng bố” 
RFA, ngày 24 tháng Chín, 2015: http://www.rfavietnam.com/node/2811 (truy cập ngày 25 tháng Hai, 2017). 
42 Nguyên Nguyễn, “Côn an Nghệ An hành hung nhà hoạt động Nguyễn Thành Huân,” Saigon Broadcasting Television 
Network, ngày mồng 2 tháng Mười hai, 2016: http://www.sbtn.tv/con-an-nghe-an-hanh-hung-nha-hoat-dong-nguyen-thanh-
huan/ (truy cập ngày 16 tháng Hai, 2017). 
43 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Lê Văn Sơn, “SOS: Công an Nghệ An bắt cóc và đánh dân gây thương tích nghiêm trọng,” đăng 
trên facebook của Lê Văn Sơn ngày mồng 2 tháng Mười hai, 2016: https://www.facebook.com/paulusleson.89/posts/ 
377438555937673 (truy cập ngày 16 tháng Hai, 2017). 
44 Nguồn đã dẫn. 

   
Nguyễn Công Huân sau khi bị hành hung ở Nghệ An ngày mồng 2 tháng Hai năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh 
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thoại và tài sản rồi bỏ anh bên lề đường.45 Anh bị rất 
nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể. Nguyễn Công 
Huân kể với phóng viên: 
 

Chúng dùng thắt lưng vụt tới tấp vào tôi. 
Thằng khác lấy giày đạp liên tục vào mặt và 
cạnh sườn, chúng thổ nhiều đòn vào ngực và 
các bộ phận trên thân thể tôi.46 

 
Nguyễn Công Huân là một nhà hoạt động nhân quyền 
đã biểu tình phản đối công ty thép Đài Loan Formosa 
gây ra thảm họa môi trường hồi tháng Tư năm 2016. 
Anh cũng lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động dân chủ 
bè bạn và tù nhân chính trị.  
 

Vụ tấn công Đinh Hồng Quyền, ngày mồng 2 
tháng Mười hai năm 2016 
Đinh Hồng Quyền là một nhà hoạt động nhân quyền 
tham gia biểu tình phản đối công ty thép Đài Loan 
Formosa gây ra thảm họa môi trường hồi tháng Tư 
năm 2016. Đinh Hồng Quyền đã tới khu vực trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội để 
bày tỏ sự ủng hộ với nhà hoạt động đất đai Cấn Thị Thêu trong phiên xử phúc thẩm vào 
ngày 30 tháng 11 năm 2016.47 
 
Hai ngày sau đó, vào ngày mồng 2 tháng Mười hai năm 2016, Đinh Hồng Quyền bị một nhóm 
người mặc thường phục tấn công ở phường Yên Nghĩa (Hà Đông). Anh bị thương ở mũi.48 

                                                           
45 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “Thêm một nhà hoạt động bị hành hung” RFA, ngày mồng 2 tháng Mười hai, 2016: 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/activist-and-facebooker-attacked-12022016091909.html (truy cập ngày 16 
tháng Hai, 2017). 
46 “Công an Nghệ An đánh dân tàn bạo, cướp tài sản, lột quần áo,” Tin mừng cho người nghèo, ngày mồng 2 tháng Mười hai, 
2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/12/02/cong-an-nghe-an-danh-dan-tan-bao-cuop-tai-san-lot-
quan-ao/ (truy cập ngày 16 tháng Hai, 2017). 
47 “Việt Nam: Cần hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai,” thông cáo báo chí ngày 17 tháng 
Chín năm 2016 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, https://www.hrw.org/vi/news/2016/09/17/294252. 
48 Xem “Hanoi Police Suspected of Beating Activist, Attacking Private Residence of Blogger with Dirty Mess,” Defend the 
Defenders, ngày mồng 3 tháng Mười hai, 2016: http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2016/12/03/hanoi-police-
allegedly-beat-activist-attack-private-residence-of-blogger-with-dirty-mess/ (truy cập ngày 21 tháng Giêng, 2017). Xem thêm 

Đinh Hồng Quyền sau khi bị hành hung ở Hà Đông 
ngày mồng 2 tháng Mười hai năm 2016. © 2016 
nguồn ẩn danh 
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Các vụ tấn công ông Tô Oanh, ngày 13 tháng Bảy năm 2016 và 24 tháng Tư 
năm 2015 
Là một nhà giáo đã nghỉ hưu, ông Tô Oanh trở thành người viết blog ủng hộ dân chủ và 
tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường.49 Ông đã phát biểu về 
tự do báo chí ở Việt Nam trước phiên điều trần của Hạ Nghị viện Hoa Kỳ vào tháng Tư năm 
2014.50 Khi trở về Việt Nam, ông bị giữ ở sân bay Nội Bài và bị thẩm vấn nhiều giờ. 
 
Buổi sáng ngày 13 tháng Bảy năm 2016, blogger Tô Oanh và vợ là bà Hoàng Thị Như Hoa 
đang đi trên một chiếc xe máy thì thấy một người đàn ông mặc thường phục đi theo họ rất 
lâu.51 Khi họ đã cách nhà ở tỉnh Bắc Giang chừng 60 cây số thì người này ngoặt ngay trước 
đầu xe của ông Oanh khiến ông phải rẽ tránh đột ngột và bị đổ xe.52 Người đàn ông này 
phóng xe đi mất sau cú ngã xe của ông Oanh. Theo lời vợ ông Oanh, ông bị “hai cục máu ở 

                                                                                                                                                                             
bài trên facebook của Vũ Hằng, mồng 2 tháng Mười hai, 2016: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid 
=231320413966733&id=100012663270142 (truy cập ngày 21 tháng Giêng, 2017). 
49 Thanh Lan, “Blogger Tô Oanh bị ‘côn đồ’ tấn công,” Saigon Broadcasting Television Network, ngày 24 tháng Tư, 2015: 
http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/blogger-oanh-bi-con-do-tan-cong.html (truy cập ngày 27 tháng Tư, 2015). 
50 Chân Như, “Buổi trò chuyện với blogger Nguyễn T. Thụy và nhà báo tự do Tô Oanh,” RFA, ngày mồng 9 tháng Năm, 2014: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interw-to-oanh-tthuy-05092014111422.html (truy cập ngày 27 thángTư, 2015). 
51 Hòa Ái, “Chúng tôi không muốn làm nô lệ cho Hán tặc,” RFA, ngày 15 tháng Bảy, 2016: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/we-don-t-want-to-be-cn-s-slaves-ha-07152016134246.html (truy cập ngày 15 tháng 
Bảy, 2016). 
52 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Hàn Giang, “Kẻ ‘mặc thường phục’ nào tấn công dã man nhà hoạt động dân sự Tô Oanh?” Việt 
Nam Thời báo, ngày 15 tháng Bảy, 2016: http://www.ijavn.org/2016/07/vntb-ke-mac-thuong-phuc-nao-tan-cong-da.html 
(truy cập ngày 16 tháng Bảy, 2016). 

   
Tô Oanh sau khi bị tấn công ở Bắc Giang ngày 13 tháng Bảy năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh 
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não… gãy một xương ở bên má” và nhiều vết bầm tím.53 Ông phải đi khám, điều trị ở bệnh 
viện tỉnh Bắc Giang.54 Vợ ông chỉ bị thương nhẹ. 
 
Đây không phải là lần đầu ông Tô Oanh bị tấn công. Ngày 24 tháng Tư năm 2015, khi ông 
đang đi xe máy tới xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thì một người đàn ông lạ 
tông xe vào ông rồi chạy mất. Ông Oanh bị thương ở đầu gối và khuỷu tay phải.55 Ông đã 
phải hủy bỏ chuyến đi này. 
 

Các vụ tấn công Lã Việt Dũng, ngày mồng 10 tháng Bảy năm 2016 và mồng 7 
tháng Năm năm 2016 
Buổi chiều ngày mồng 10 tháng Bảy năm 2016, Lã Việt Dũng tham gia một trận bóng đá, sau 
đó giao lưu cùng các thành viên khác của Câu lạc bộ Bóng đá No-U.56 Trên đường về nhà, 
anh bị ba bốn người mặc thường phục tấn công bằng gạch và làm vỡ đầu.57 Lã Việt Dũng 
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.58 
 
Lã Việt Dũng cũng từng bị tấn công cách đó hai tháng. Ngày mồng 7 tháng Năm năm 2016, 
có người ném đá làm vỡ cửa kính xe ô tô của anh nhằm đe dọa và ngăn cản anh tham gia 
cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày hôm sau.59 Lúc đó anh còn bị đài truyền hình trung 
ương nêu tên là phản động, chống phá chế độ.60 Ngày 29 tháng Năm năm 2016, Lã Việt 
Dũng bị công an câu lưu một thời gian ngắn vì đã tọa kháng yên lặng ở nơi công cộng, yêu  

                                                           
53 Nguồn đã dẫn. Xem thêm bài đăng trên facebook của Lê Lan ngày 14 tháng Bảy, 2016: 
https://www.facebook.com/manhhung.bui.1232/posts/1769416433274686?pnref=story (truy cập ngày 14 tháng Bảy, 2016). 
54 Nguồn đã dẫn. 
55 Châu Văn Thi, “Người từng tham gia Điều trần về Tự do báo chí tại Hoa Kỳ bị tấn công,” Dân luận, ngày 24 tháng Tư, 2015: 
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150424/nguoi-tung-tham-gia-dieu-tran-ve-tu-do-bao-chi-tai-hoa-ky-bi-tan-cong (truy cập 
ngày 27 tháng Tư, 2015). 
56 Đào Tiến Thi, “Lã Việt Dũng trong tình yêu thương, cảm phục của đồng chí, đồng bào” Bài gốc đăng trên trang facebook của 
Đào Tiến Thi, Bauxite Vietnam đăng lại ngày 12 tháng Bảy, 2016: http://boxitvn.blogspot.com/2016/07/la-viet-dung-trong-
tinh-yeu-thuong-cam.html (truy cập ngày mồng 3 tháng Tám, 2016). 
57 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “Côn đồ ném đá vỡ đầu ông Lã Việt Dũng,” Dân làm báo, ngày 11 tháng Bảy, 2016: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/con-o-nem-vo-au-anh-la-viet-dung.html (truy cập ngày mồng 3 tháng Tám, 2016). 
58 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Nguyễn Thiện Nhân, “Nhà hoạt động Lã Việt Dũng lại bị công an tấn công man rợ,” Việt Nam Thời 
báo, ngày 11 tháng  Bảy, 2016: http://www.ijavn.org/2016/07/vntb-nha-hoat-ong-la-viet-dung-lai-bi.html (truy cập ngày 
mồng 3 tháng Tám, 2016). 
59 Lã Việt Dũng đăng trên facebook cá nhân, ngày mồng 7 tháng Năm, 2016: 
https://www.facebook.com/lavietdung/posts/10154164882512328 (truy cập ngày mồng 3 tháng Tám, 2016). 
60 Lã Việt Dũng, “Thư cảm ơn,” đăng trên Facebook của Lã Việt Dũng, ngày 15 tháng Năm, 2016: 
https://www.facebook.com/lavietdung/posts/10154184444592328 (truy cập ngày mồng 3 tháng Tám, 2016). 
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cầu chính quyền công bố kết quả điều tra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam khiến 
nhiều người tiêu dùng lo ngại về sức khỏe khi ăn cá.61 
 
Các thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá No-U, được thành lập từ tháng Mười năm 2011 với tư 
cách một câu lạc bộ thể thao, gặp gỡ nhau hàng tuần để chơi bóng, trao đổi về chính trị, hỗ 
trợ các nhà hoạt động nhân quyền và tham gia các hoạt động xã hội trong đó có các cuộc 
biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường.62 Câu lạc bộ này liên tục bị công an theo 
dõi và sách nhiễu. Trong một bữa tiệc kỷ niệm bốn năm ngày thành lập câu lạc bộ vào  

                                                           
61 “Bị bắt vì tọa kháng bảo vệ môi trường,” Dân làm báo, ngày 29 tháng Năm, 2016: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/ 
05/bi-bat-vi-toa-khang-bao-ve-moi-truong.html (truy cập ngày mồng 3 tháng Tám, 2016). 
62 Simon Denyer, “Vietnamese soccer team’s goal isn’t on the field; it’s in politics,” Washington Post, ngày 20 tháng Mười 
hai, 2015: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-soccer-team-in-vietnam-doubles-as-a-club-for-
dissidents/2015/12/19/4bed4fef-4eab-4940-841d-fcecec107440_story.html (truy cập mồng 3 tháng Tám, 2016). 

   
Lã Việt Dũng sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày mồng 10 tháng Bảy năm 2016. © 2016 nguồn khuyết 
danh/Dân Làm Báo 
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tháng Mười năm 2015 ở một nhà hàng tại Hà Nội, 
nhiều người mặc thường phục xông vào đập phá 
bàn ghế và tấn công những người dự tiệc.63 
 

Các vụ tấn công Đỗ Đức Hợp, ngày 
mồng 8 tháng 5 và 25 tháng Sáu  
năm 2016 
Ngày 25 tháng Sáu năm 2016, nhà hoạt động 
nhân quyền Đỗ Đức Hợp cùng vợ là Trần Thị 
Thược đi xe máy về nhà sau khi dự đám cưới 
của nhà hoạt động Huỳnh Công Thuận. Một 
nhóm người mặc thường phục chặn đường hai 
vợ chồng và hành hung Đỗ Đức Hợp. Một 
người dùng dao uy hiếp vợ Đỗ Đức Hợp không 
cho chị kêu cứu.64 Anh bị sưng trán và tím bầm 
góc mắt phải. 
 

Đây không phải là lần đầu Đỗ Đức Hợp bị hành 
hung. Ngày mồng 8 tháng Năm năm 2016, anh 
bị tấn công ngay bên ngoài đồn công an 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh. Sáng hôm đó, đặc vụ mặc thường phục 
đã chặn trước nhà ngăn cản không cho anh 
tham gia cuộc tuần hành vì môi trường. Một số 
nhà hoạt động đã bị bắt giữ vì tham gia biểu 
tình. Buổi chiều, Đỗ Đức Hợp đến đồn công an 
phường Bến Nghé để bày tỏ tình đoàn kết với 
những người bạn hoạt động đang bị câu lưu.  

                                                           
63 Lưu Văn Minh, “Công an và côn đồ tấn công sinh nhật No-U.” Nguyên bản đăng trên facebook của Lưu Văn Minh, Dân luận 
đăng lại ngày 31 tháng Mười, 2015: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151030/luu-van-minh-con-do-tan-cong-sinh-nhat-no-
u (truy cập mồng 3 tháng Tám, 2016). 
64 Đỗ Đức Hợp có phát một đoạn video trực tiếp trên facebook của mình vào ngày 25 tháng Sáu, 2016: 
https://www.facebook.com/tung.do.581/videos/1038091966276869/ (truy cập ngày 25 tháng Sáu, 2016). Xem thêm một 
bài đăng trên facebook của Dũng Mai ngày 26 tháng Sáu, 2016: https://www.facebook.com/permalink.php?story 
_fbid=259092104468148&id=100011020819260%20 (truy cập ngày 26 tháng Sáu, 2016). 

 
Đỗ Đức Hợp sau khi bị tấn công ở Thành phố Hồ Chí Minh 
ngày 25 tháng Sáu năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh 
 

   
Đỗ Đức Hợp sau khi bị tấn công ở Thành phố Hồ Chí 
Minh ngày mồng 8 tháng Năm năm 2016. © 2016 
nguồn ẩn danh 
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Khi thấy một trong những người biểu tình bị đưa đi trên xe ô tô ngoài đồn công an, anh 
chụp vài tấm hình. Có khoảng sáu, bảy người mặc thường phục ào vào đánh đập và lôi  
anh vào đồn công an. Trong một đoạn băng ghi hình do Dân Làm Báo đăng tải, Đỗ Đức Hợp 
nói rằng anh bị “đấm đá liên tục.”65 

 
Họ cứ đấm đá tôi, vào mặt vào người; họ bẻ tay tôi, còn môi thì họ cứ giộng 
thẳng vào. Tôi cố che mặt, nhưng mà họ bẻ tay tôi để đấm tôi… rồi một 
người khác đá vào sườn tôi.66 

 
Tới buổi tối cùng ngày hôm đó, Đỗ Đức Hợp mới được thả. Anh bị rất nhiều vết bầm dập. 
Vào ngày 1 tháng Năm năm 2016, một số người đàn ông mặc thường phục câu lưu và đánh 
Đỗ Đức Hợp cùng các bạn hoạt động khác của anh như chị Dương Thị Tân, và hai cựu tù 

                                                           
65 Dân Làm Báo, “Bị công an tra tấn vì mang thuốc chữa thương cho người biểu tình,” Dân làm báo, ngày 10 tháng Năm, 2016: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/bi-ca-tra-tan-vi-mang-thuoc-chua-thuong.html (truy cập ngày 10 tháng Năm, 2016). 
66 Nguồn đã dẫn. Xem thêm bài đăng trên facebook Nhật ký Yêu nước, mồng 8 tháng Năm, 2016: 
https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/photos/a.551760078184077.148040.114731331886956/1371179142908829/?t
ype=3&theater (truy cập mồng 8 tháng Năm, 2016). 

 
Đỗ Đức Hợp sau khi bị tấn công ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày mồng 8 tháng Năm năm 2016. © 2016 nguồn  
ẩn danh 
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nhân chính trị Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên, nhằm ngăn cản họ tham gia tuần hành 
bảo vệ môi trường. 
 

Vụ tấn công Mai Thị Dung, ngày 22 tháng Sáu năm 2016  
Buổi sáng ngày 22 tháng Sáu năm 2016, công an ngăn cản cựu tù nhân chính trị Mai Thị 
Dung tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Phật giáo Hòa Hảo ở Quang Minh Tự, một ngôi 
chùa Phật giáo Hòa Hảo độc lập ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo lời chồng bà Mai Thị 
Dung, ông Võ Văn Bửu, cũng là một cựu tù nhân chính trị, bà Mai Thị Dung cùng con gái Võ 
Thị Tuyết Linh rời nhà từ huyện Chợ Mới để đi đến Quang Minh Tự thì bị hơn một chục 
người chặn đường và buộc họ quay về.67 
 

Bốn năm người vây đánh vợ tôi đến sưng môi. Họ cũng lấy nón bảo hiểm 
đánh vào phía sau.68 

 
Bà Mai Thị Dung là một nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo đã tham dự rất nhiều cuộc biểu 
tình phản đối đàn áp các nhóm tôn giáo không được chính quyền công nhận. Trong đợt đàn 
áp các nhóm Phật giáo Hòa Hảo độc lập hồi năm 2005, chính quyền kết án bà gây rối trật tự 
công cộng theo điều 245 bộ luật hình sự và xử bà năm năm tù. Năm 2007, trong khi đang 
thụ án tù, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long lại xử bà về tội tham gia một cuộc biểu tình của 
các nhóm Phật giáo Hòa Hảo độc lập từ năm 2001 và kết án bà thêm sáu năm tù, cũng với 
tội danh theo điều 245. Tháng Tư năm 2015, do áp lực trong nước và quốc tế, bà được 
phóng thích. Chồng bà, ông Võ Văn Bửu cũng bị bắt năm 2005 và bị kết án bảy năm tù. Ông 
hoàn thành bản án vào tháng Tám năm 2012. Cả hai vợ chồng bà luôn bị công an theo dõi. 
 

Các vụ tấn công Nguyễn Văn Thạnh, ngày mồng 5 tháng Sáu năm 2016 và 
mồng 4 tháng Tám năm 2015 
Sáng ngày mồng 5 tháng Sáu năm 2016, Nguyễn Văn Thạnh đang ở trong một quán cà phê 
ngoài cổng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thì bị một thanh niên lạ mặt tới giật túi xách 
đựng những bài viết chính trị xã hội của anh.69 Hung thủ đấm vào mặt anh. Một lúc sau, một  

                                                           
67 Gia Minh, “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lại bị chính quyền ngăn chặn tổ chức lễ,” RFA, ngày 22 tháng Sáu, 2016: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/non-state-hoa-hao-buddhists-beaten-on-anniversary-gm-06222016082134.html 
(truy cập ngày 22 tháng Sáu, 2016). 
68 Nguồn đã dẫn. 
69 Nguyễn Văn Thạnh, “Video trong đồn công an,” đăng trên facebook của Nguyễn Văn Thạnh ngày mồng 5 tháng Sáu, 2016: 
https://www.facebook.com/nguyenvanthanhvn12/videos/vb.100003945036031/741199259354902/?type=2&theater (truy 
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nhóm rất đông công an mặc sắc phục, an 
ninh mặc thường phục và dân phòng đến 
áp giải Nguyễn Văn Thạnh về đồn công an 
phường Mỹ An, Đà Nẵng, nơi anh bị câu lưu 
suốt mấy tiếng.70 Ở trong đồn công an, anh 
không được khám chấn thương mà lại còn 
bị công an thẩm vấn về nội dung những bài 
viết.71 Sau khi được thả, anh đã đến bệnh 
viện Đà Nẵng để khám, chữa trị nhiều vết 
thương trên mặt.72 
 
Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Văn 
Thạnh bị tấn công. Vào ngày mồng 4 tháng 
Tám năm 2015, khi đang đi trên xe máy ở 
phường Khuê Mỹ, Đà Nẵng thì bị năm người 
tấn công. Những kẻ thủ ác túm cổ áo và liên 
tục đấm đá anh.73 Nguyễn Văn Thạnh đã tới 
công an phường Khuê Mỹ trình báo về vụ 
tấn công.74 
 
Nguyễn Văn Thạnh là một kỹ sư hóa, sống ở Đà Nẵng từ năm 2002. Năm 2010, anh bắt đầu 
viết blog bình luận về những vấn đề chính trị xã hội. Anh cũng đăng các bài viết của mình 
trên các trang mạng độc lập như Bauxite Việt Nam và Diễn đàn Xã hội Dân sự. Nguyễn Văn 
Thạnh thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa, bao gồm cả việc bị kiểm tra hộ khẩu giữa ban  

                                                                                                                                                                             
cập ngày mồng 5 tháng Sáu, 2016). Xem thêm hình ảnh Nguyễn Văn Thạnh ở Bệnh viện Đà Nẵng được đăng trên facebook của 
anh: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741249742683187&set=a.272507426224090.1073741828. 
100003945036031&type=3&theater (truy cập ngày mồng 5 tháng Sáu, 2016). 
70 Nguồn đã dẫn. 
71 “Nguyễn Văn Thạnh kể chuyện bị đánh khi phát tờ rơi bài viết ‘Cây lắm sâu.’” Video tải lên youtube ngày mồng 6 tháng Sáu, 
2016: https://www.youtube.com/watch?v=rq7Oc3zfPxw (truy cập ngày 19 tháng Chín, 2016). 
72 Nguồn đã dẫn. 
73 Ân Thiên, “Công an bảo kê côn đồ tấn công blogger Nguyễn Văn Thạnh lần thứ 5,” Saigon Broadcasting Television Network, 
mồng 7 tháng Tám, 2015: http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/cong-bao-ke-con-do-tan-cong-blogger-nguyen-van-thanh-lan-
thu-5.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Sáu, 2016).  
74 Nguyễn Văn Thạnh, “Viết đơn trình báo công an phường Khuê Mỹ,” Nguyễn Văn Thạnh Blog, mồng 7 tháng Tám, 2015: 
http://www.thanhblog.org/2015/08/viet-on-trinh-bao-cong-phuong-khue-my.html (truy cập ngày 22 tháng Năm, 2016). 

Nguyễn Văn Thạnh sau khi bị tấn công ở Đà Nẵng ngày 
mồng 5 tháng Sáu năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh 
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đêm, dọa nạt người nhà khuyên can anh dừng 
hoạt động, thậm chí gây sức ép để chủ nhà lấy 
lại nhà không cho anh thuê. Anh đã từng bị 
hành hung bốn lần khác vào các ngày mồng 10, 
12 và 18 tháng Mười hai năm 2013 và vào ngày 
16 tháng Hai năm 2014. 
 

Đe dọa và tấn công các tín đồ Phật giáo 
Hòa Hảo, ngày mồng 2 và mồng 3 tháng 
Sáu năm 2016  
Ngày mồng 2 tháng Sáu năm 2016, hai tín đồ 
Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Điền và Nguyễn 
Văn Thơ đang trên đường về nhà sau khi tới 
thăm cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Lía ở 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thì bị những kẻ lạ 
mặt chặn đường dọa giết.75  
 
Đêm hôm đó và sáng sớm hôm sau, ngày mồng 
3 tháng Sáu, một nhóm người lạ mặt khác ném mắm tôm thối vào nhà ông Nguyễn Ngọc 
Tân và ném đá vào nhà ông Nguyễn Văn Hầu ở tỉnh Vĩnh Long.76 Cả hai ông đều là tín đồ 
Phật giáo Hòa Hảo độc lập. 
 
Mối ác cảm của cộng sản đối với Phật giáo Hòa Hảo có từ cuộc chiến tranh Đông Dương lần 
thứ nhất (1946 – 1954) khi nhiều thành viên trong cộng đồng Hòa Hảo chống lại chính quyền 
Việt Minh do cộng sản lãnh đạo, sau khi Huỳnh Phú Sổ, nhà lãnh đạo tinh thần của giáo phái 
này, bị cộng sản ám sát.77 Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai (1954 – 1975), các 
cứ địa của Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chống lại các hoạt 
động du kích Việt Cộng.78 Hiềm khích giữa cộng đồng Hòa Hảo và Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục 
sau khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1975. Năm 1999, chính quyền Việt Nam công nhận 

                                                           
75 Paul Minh Nhật, “Các thành viên Trung ương GHPGHHTT bị hành hung và đe dọa,” Tin mừng cho người nghèo, mồng 3 
tháng Sáu, 2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/06/03/cac-thanh-vien-trung-uong-ghpghhtt-bi-hanh-
hung-va-de-doa/ (truy cập ngày mồng 4 tháng Sáu, 2016). 
76 Nguồn đã dẫn. 
77 Chistopher Goscha, The Penguin History of Modern Vietnam. Penguin Books, 2016, t.224. 
78 Alexander B. Woodside, Community and Revolution in Modern Vietnam. Boston: Houghton Mifflin Company (1976), t.278. 

Nguyễn Văn Thạnh sau khi bị hành hung ở Đà Nẵng 
ngày mồng 4 tháng Tám năm 2015. © 2015 nguồn ẩn 
danh/Thanh’s Blog 
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Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo.79 Tuy nhiên, nhiều tín đồ từ chối tham gia Giáo hội Phật 
giáo Hòa Hảo do nhà nước quản lý và họ bị theo dõi, đàn áp gắt gao.80 
 

Vụ tấn công Nguyễn Phương ngày 19 tháng Năm năm 2016  
Buổi tối ngày 19 tháng Năm năm 2016, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Phương đi xe 
máy từ nhà riêng ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh.81 
 
Theo ông Nguyễn Phương:  
 

Khi ra khỏi nhà 2 tên an ninh theo sau tôi đến địa bàn xã Nghĩa Thành thì ép 
xe tôi, tên ngồi sau dùng nón bảo hiểm chọi thì tôi đỡ được và quay đầu xe 
chạy, sau đó điện 2 em trai đưa tôi về Bà Rịa thì gặp 2 tên này chặn, lúc đấy 
có công an giao thông đi cùng, tôi bị đánh trước mặt công an giao thông 
trước sự chứng kiến của nhiều người dân bên đường nhưng CSGT không 
can thiệp.82  

 
Sau đó công an câu lưu Nguyễn Phương và áp giải ông về trụ sở công an huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.83 Ông được thả ra vài giờ sau đó. 
 
 

                                                           
79 Phạm Văn Thuận, “Đạo Phật giáo Hòa Hảo – Hoạt động và phát triển.” Ủy ban Tôn giáo Chính phủ: 
http://btgct.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/1071/Dao_Phat_giao_Hoa_Hao_Hoat_dong_va_phat_trien (truy cập 
ngày 21 tháng Chín, 2016).  
80 Human Rights Watch, “Việt Nam: Cần trả tự do cho nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo,” thông cáo báo chí, ngày 12 tháng 
Mười hai, 2011: https://www.hrw.org/vi/news/2011/12/12/244770 (truy cập ngày 21 tháng Chín, 2016). 
81 “Người hoạt động vì môi trường cáo buộc bị an ninh tấn công,” đăng trên facebook của Dân luận ngày 19 tháng Năm, 2016: 
https://www.facebook.com/danluan.org/photos/a.403967392985945.89162.401392156576802/1012848762097802/?type
=3&theater (truy cập ngày 20 tháng Năm, 2016). 
82 Nguồn đã dẫn. Xem thêm trạng thái trên facebook của Nguyễn Phương, ngày 19 tháng Năm, 2016: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=545064775666593&set=a.196901990482875.1073741830.100004892255580
&type=3&theater (truy cập ngày 20 tháng Năm, 2016).  
83 Nguồn đã dẫn. Xem thêm lời kể qua video của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Hữu Tình đăng trên trang facebook của 
Nguyễn Phương ngày 20 tháng Năm, 2016: https://www.facebook.com/phuong.duy.3386/videos/vb.100004892255580/ 
545335308972873/?type=2&theater (truy cập ngày 20 tháng Năm, 2016). 
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Nguyễn Phương sau khi bị hành hung ngày 19 tháng Năm năm 2016 ở Bà Rịa – Vũng Tàu. © 2016 nguồn 
ẩn danh 
 
Nguyễn Phương là một nhà hoạt động nhân quyền từng tham gia các cuộc biểu tình vì môi 
trường ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm năm 2016. Ông đã công khai ủng hộ các tù 
nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức84 và Cấn Thị Thêu,85 và tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội 
tháng Năm năm 2016.86 

 

                                                           
84 Xem trang facebook của Nguyễn Phương, ngày 23 tháng Năm, 2016: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
546706365502434&set=a.196901990482875.1073741830.100004892255580&type=3&theater (truy cập ngày 21 tháng 
Chín, 2016). 
85 Xem trang facebook của Nguyễn Phương, ngày 20 tháng Chín, 2016: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
603677476471989&set=a.102659029907172.5194.100004892255580&type=3&theater (truy cập ngày 21 tháng Chín, 2016). 
86 Xem trang facebook của Nguyễn Phương, ngày 21 tháng Năm, 2016: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5459 
34468912957&set=a.196901990482875.1073741830.100004892255580&type=3&theater (truy cập ngày 21 tháng Chín, 
2016). 
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Các vụ tấn công Trần Thị Hồng, ngày 30 tháng Ba, ngày 14 tháng Tư và ngày 
13 tháng Năm năm 2016 
Ngày 30 tháng Ba năm 2016, Trần Thị Hồng dự định đến gặp ông David Saperstein, Đại sứ 
Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cùng các nhân viên của Đại sứ quán và 
Lãnh sự quán Hoa Kỳ để nói về tình hình “Giáo hội Lutheran trên vùng cao nguyên” và “tình 
trạng đàn áp của quản giáo đối với các tù nhân lương tâm sắc tộc.”87 Trên đường đến khách 
sạn, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ, nhiều người mặc thường phục chặn xe và yêu cầu bà về 
đồn công an. Khi bà không chịu làm theo, những người này bẻ tay, túm tóc và lôi bà đi.88 
Họ lấy xe máy của bà và đưa bà lên một chiếc xe taxi để về lại nhà. Sau khi biết tin bà Hồng 
bị cản trở không tới dự cuộc gặp được, Đại sứ Saperstein và các thành viên khác của phái 
đoàn Hoa Kỳ đã đến nhà riêng để gặp bà.89 
 
Ngày 14 tháng Tư, chính quyền triệu tập Trần Thị Hồng tới trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 
Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để chất vấn về cuộc gặp với phái đoàn Hoa Kỳ.90 Khi 
bà từ chối đi, bốn người túm chân túm tay và dùng xe ô tô đưa bà tới trụ sở. Họ khiêng bà 
vào một căn phòng trên tầng ba, ở đó bà bị một người phụ nữ tát.91 Theo lời bà Hồng, hai 
người phụ nữ đã túm tóc lôi bà. Họ dẫm lên chân và đấm bà.92 Bà bị câu lưu ở đó vài giờ rồi 
được thả về. 
 
Trong các ngày 11, 12, 13 và 14 tháng Năm năm 2016, chính quyền liên tục đến nhà bà Hồng 
và ép buộc bà tới trụ sở, vẫn nhằm chất vấn về cuộc gặp ngày 30 tháng Ba. Bà nói trong 
ngày 13 tháng Năm, bà đã bị hành hung tại đồn công an phường Hoa Lư.93 
                                                           
87 Huyền Trang, “An ninh hành hung phu nhân Mục sư Nguyễn Công Chính,” Tin mừng cho người nghèo, ngày 31 tháng Ba, 
2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/03/31/an-ninh-hanh-hung-phu-nhan-muc-su-nguyen-cong-
chinh/ (truy cập ngày 31 tháng Ba, 2016). Muốn có thêm thông tin về vụ việc này, xem RFA, “Vợ MS Nguyễn Công Chính bị 
ngăn cản gặp phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ,” RFA, mồng 1 tháng Tư, 2016: http://www.rfa.org/vietnamese/ 
vietnamnews/pastor-nguyencongchinh-wife-harrasted-04012016092351.html (truy cập mồng 2 tháng Tư, 2016). 
88 Nguồn đã dẫn. 
89 Nguồn đã dẫn. 
90 Mặc Lâm, “Vợ MS Nguyễn Công Chính bị hành hung” RFA, ngày 14 tháng Tư, 2016: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/wife-of-dissident-pastor-attacked-after-an-us-delegate-visiting-her-ml-
04142016145951.html (truy cập ngày 16 tháng Tư, 2016).  
91 Nguồn đã dẫn. 
92 Nguồn đã dẫn. 
93 Trần Thị Hồng, “Tường trình sự việc bị công an Pleiku sách nhiễu 4 ngày liên tiếp.” Bài tường trình được đăng trên trang 
facebook của LM Đinh Hữu Thoại ngày 15 tháng Năm, 2016: https://www.facebook.com/dinh.h.thoai/posts/ 
10204879402905402?pnref=story (truy cập ngày 15 tháng Năm, 2016). Xem thêm Gia Minh, “Vợ của MS Nguyễn Công Chính 
bị công an mời vì tiếp xúc phái đoàn Mỹ,” RFA, ngày 12 tháng Năm, 2016: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/feeble-
wife-of-jailed-pastor-interrogated-due-meet-us-delegates-gm-05122016075105.html (truy cập ngày 15 tháng Năm, 2016). 
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Đã từ lâu nay, gia đình bà bị chính quyền đàn áp. Chồng bà, mục sư Nguyễn Công Chính, bị 
bắt hồi tháng Tư năm 2011 và xử về tội “phá hoại khối đoàn kết dân tộc” theo điều 87 bộ 
luật hình sự. Ông đang phải thụ án tù 11 năm. Được biết, ở trong tù ông đã chịu nhiều cảnh 
vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bị các tù nhân khác đánh đập trước sự làm ngơ của 
quản giáo. 

 

Vụ tấn công Linh mục Nguyễn Văn Thế, ngày mồng 7 tháng Năm năm 2016 
Ngày mồng 7 tháng Năm năm 2016, Nguyễn Văn Thế, linh mục giáo xứ Đồng Chương, giáo 
phận Bắc Ninh, đang trên đường đi từ xã Hợp Hòa tới thị trấn Sơn Dương, thuộc huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang thì bị bốn người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm 
tấn công. LM Nguyễn Văn Phong kể với Đài RFA rằng những người này “đánh [LM Thế] vào 
mặt, vào đầu, vào tay chân, vào người.”94 Trong một bài phỏng vấn trên trang mạng Tin 
Mừng Cho Người Nghèo, LM Nguyễn Văn Thế nói với phóng viên rằng những người đàn ông 
này “đánh đập tới tấp vào tôi.”95 LM Thế cho rằng nguyên nhân của vụ hành hung có thể là 
vì ông đã “can thiệp vào việc khai thác cát trái phép trên sông Lô và lên án nhà cầm quyền 
huyện Sơn Dương cố tình chiếm đất của giáo xứ.”96  
 
LM Nguyễn Văn Thế bị nhiều vết thương nặng trong vụ tấn công, và phải vào bệnh viện 
Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ để chữa trị. Ông bị nhiều vết rách và bầm tím trên hai cánh tay, 
bàn tay và đầu gối phải. Vụ việc đã được trình báo với công an địa phương. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Ngọc Tân và Nguyễn Thị Liên, ngày 22 tháng Tư 
năm 2016 
Ngày 22 tháng Tư năm 2016, hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập Nguyễn Ngọc Tân và 
Nguyễn Thị Liên đang trên đường về nhà sau khi dự lễ cầu nguyện tại nhà một đồng đạo, 
nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Lê Văn Sóc ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thì bị 
những người mặc thường phục tấn công. Lê Văn Sóc kể với Ban Việt ngữ đài Á châu Tự do 

                                                           
94 “Một linh mục bị côn đồ tấn công,” RFA, mồng 9 tháng Năm, 2016: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/catholic-
priest-brutally-beaten-by-thugs-05092016083309.html (truy cập mồng 10 tháng Năm, 2016). 
95 Paul Minh Nhật, “Cha Giuse Nguyễn Văn Thế Giáo phận Bắc Ninh bị côn đồ hành hung,” Tin mừng cho người nghèo, mồng 
10 tháng Năm, 2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/05/10/cha-giuse-nguyen-van-the-giao-phan-bac-
ninh-bi-con-do-hanh-hung/ (truy cập mồng 3 tháng Sáu, 2016). 
96 Nguồn đã dẫn. 
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rằng những người này tách Nguyễn Ngọc Tân và Nguyễn Thị Liên ra khỏi một nhóm sáu 
người và hành hung họ.97  
 

Nó đạp xe, xe ngã xuống thì 4 người nhảy xuống đánh cô [Nguyễn Thị Liên] 
và đánh Nguyễn Ngọc Tân. Hai người đạp vào người cô này.98 

 
Nguyễn Ngọc Tân bị nhiều vết bầm và Nguyễn Thị Liên phải vào bệnh viện cấp cứu.99 Ngày 
mồng 3 tháng Sáu năm 2016, những người lạ mặt ném mắm tôm vào nhà Nguyễn Ngọc Tân 
ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Đình Cương, ngày 14 tháng Tư năm 2016 
Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Đình Cương đang trên đường về nhà sau khi dự một lễ ăn hỏi 
vào ngày 14 tháng Tư năm 2016 thì bị công an chặn xe và đưa về trụ sở công an xã Diễn 
Đông, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Anh kể với một phóng viên tự do từ trang Thanh niên 
Công giáo rằng ở đồn công an  
 

mấy tên công an mặc thường phục đã nhảy vào đánh đấm liên tục vào 
người, cổ và vào đầu tôi. Họ còn lấy cốc nước uống đánh vào đầu tôi nữa.100  

 
Anh nói rằng công an cũng lột mất chiếc áo phông anh đang mặc có dòng chữ “No China.” 
Trước đó, Nguyễn Đình Cương đã bị bắt hồi tháng Mười hai năm 2011 vì bị cho là đã “hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và bị kết án bốn năm tù. Anh hiện đang chịu bốn 
năm quản chế, và không được ra khỏi phạm vi xã đang cư trú. 
 
 
 
 

                                                           
97 “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị tấn công,” RFA, ngày 22 tháng Tư, 2016: http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/ 
hoahao-followers-attack-b-plainclothes-policemen-04222016150028.html (truy cập mồng 5 tháng Sáu, 2016). 
98 Nguồn đã dẫn. 
99 Nguồn đã dẫn. 
100 Thiên Vinh, “Công An Dọa ‘Tiêu Diệt’ Cựu TNLT Nguyễn Đình Cương: Tao Đếch Cần Luật,” Thanh niên Công giáo, ngày 14 
tháng Tư, 2016: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2016/04/cong-doa-tieu-diet-cuu-tnlt-nguyen-inh.html (truy cập 
mồng 4 tháng Năm, 2016). 
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Vụ tấn công Trương Văn Dũng, Trung Nghĩa, Từ Anh Tú, và Cấn Thị Thêu, 
ngày mồng 8 tháng Tư năm 2016 
Ngày mồng 8 tháng Tư năm 2016, vài chục nhà 
hoạt động nhân quyền tụ tập tại một quán cà 
phê gần Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội để kỷ 
niệm 10 năm ngày thành lập Khối dân chủ 
8406. Những người tham gia quyết định tuần 
hành đòi thả luật sư nổi tiếng Nguyễn Văn Đài 
và cộng sự Lê Thu Hà bị bắt hồi tháng Mười hai 
năm 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà 
nước. Công an đã giải tán cuộc tuần hành và 
câu lưu bảy nhà hoạt động. 
 
Một nhân chứng tên là Mai Phương Thảo (còn 
gọi là Thảo Teresa) cho biết chị nhìn thấy nhiều 
người mặc thường phục đánh nhà hoạt động 
Trương Văn Dũng. Họ cũng túm cổ nhà hoạt 
động Trung Nghĩa, kẹp cổ và lôi anh lên một 
chiếc xe buýt do công an dùng để chở những 
người bị bắt, rồi đưa anh về một đồn công an. 
Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Cấn Thị Thêu 
kể lại rằng những người đàn ông mặc thường phục đập gáy bà vào thành xe buýt.101 Nhà 
hoạt động nhân quyền Từ Anh Tú thuật lại sự việc với một nhà báo tự do: 
 

Hôm nay, kỷ niệm thành lập 10 năm Khối 8406 thì một số anh em hẹn nhau, 
gặp gỡ nhau tại quán cà phê và đồng thời kêu gọi trả tự do cho anh Nguyễn 
Văn Đài. Mọi người mới gặp nhau khoảng 30 phút thì công an yêu cầu chủ 
quán đóng quán, rồi công an bắt bớ mọi người. Tôi thấy công an bắt một 
người bạn của tôi là Thái Văn Dung, tôi lao vào kéo bạn tôi ra nhưng không 

                                                           
101 “Kỷ niệm 10 năm khối 8406, ít nhất 7 người bị bắt bớ & đánh đập,” Saigon Broadcasting Television Network, mồng 9 
tháng Tư, 2016: http://www.sbtn.tv/vi/phong-su-tu-viet-nam/ky-niem-10-nam-khoi-8406-it-nhat-7-nguoi-bi-bat-bo-danh-
dap.html (truy cập ngày 16 tháng Sáu, 2016). Xem thêm “Tập trung ủng hộ LS Nguyễn Văn Đài, nhiều người bị bắt giữ,” RFA, 
mồng 8 tháng Tư, 2016: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/activists-detained-while-protesting-in-front-of-us-
embassy-04082016094800.html (truy cập ngày 16 tháng Sáu, 2016). 

Từ Anh Tú sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày mồng 8 
tháng Tư năm 2016. © 2016 nguồn khuyết danh/Tin 
Mừng Cho Người Nghèo 
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được, công an xúm vào đánh đập tôi, lúc họ lôi tôi bị ngã, công an đã xúm 
vào, lấy giày đạp vào mặt tôi. Hiện nay, tôi rất nhức đầu.102 

 

Vụ tấn công tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngày mồng 2 tháng Tư năm 2016  
Nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập bị tấn công trong ngày mồng 2 tháng Tư năm 2016 
khi họ tới chùa Quang Minh ở thôn Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới ở tỉnh An 
Giang để tưởng niệm ngày giỗ của nhà sáng lập Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Nguyễn 
Văn Lía, một cựu tù nhân chính trị bị xử án vì lý do tín ngưỡng, đã bị những người mặc 
thường phục chặn đường và đấm vào mặt.103 Một nhóm 14 nhà hoạt động Phật giáo Hòa 
Hảo trong đó có Đinh Thị Hồng Trang và Cao Văn Hùng tới giúp Nguyễn Văn Lía thì bị một 
nhóm khoảng 40 người mặc thường phục tấn công.104 
 

Vụ tấn công Trần Minh Nhật, ngày 22 tháng Hai năm 2016 
Cựu tù nhân chính trị Trần Minh Nhật và gia đình bị một nhóm người mặc thường phục tấn 
công vào buổi tối ngày 22 tháng Hai năm 2016 khi họ tụ tập xung quanh nhà anh và chửi 
bới. Khi Trần Minh Nhật mở cửa xem ai đang ở bên ngoài, thì một người ném đá trúng và 
làm vỡ đầu anh.105 Khi người nhà tìm cách đưa anh tới bệnh viện thì những người này chặn 
đường và dọa đánh họ. Gia đình Nhật đành phải đưa anh tới nhà người anh trai. 
 
Đây không phải là lần đầu tiên Trần Minh Nhật bị hành hung. Ngày mồng 8 tháng 11 năm 
2015, anh đón xe buýt về tỉnh Lâm Đồng sau khi tới Thành phố Hồ Chí Minh để đi khám  

                                                           
102 Huyền Trang, “Tin nóng: Nhiều công dân bị công an đánh đập, bị bắt trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Khối 8406,” Tin 
mừng cho người nghèo, mồng 8 tháng Tư, 2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/04/08/tin-nong-nhieu-
cong-dan-bi-cong-an-danh-dap-bi-bat-trong-ngay-ky-niem-10-nam-thanh-lap-khoi-8406/ (truy cập mồng 9 tháng Tư, 2016). 
103 Tâm Như, “Chính quyền đàn áp tín đồ PGHH tham dự lễ tưởng niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn,” Truyền thông 
Phật giáo Hòa Hảo Blogspot, mồng 3 tháng Tư, 2016: http://truyenthongphatgiaohoahao.blogspot.com/2016/04/chinh-
quyen-ap-tin-o-pghh-tham-du-le.html#more (truy cập ngày mồng 4 tháng Sáu, 2016). 
104 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “CA xua quân đàn áp lễ tưởng niệm 69 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị sát hại,” Dân làm báo, 
mồng 3 tháng Tư, 2016: http://danlambaovn.blogspot.com/2016/04/ca-xua-quan-ap-le-tuong-niem-69-nam.html (truy cập 
mồng 6 tháng Tư, 2016). Ngày mồng 2 tháng Tư, nhằm ngăn chặn các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo độc lập tập trung kỷ niệm ngày 
giỗ người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo, Huỳnh Phú Sổ, công an và an ninh ngăn cản không cho ai ra vào chùa Quang Minh ở 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo cựu tù nhân chính trị Võ Văn Thanh Liêm, người sống trong chùa, nhân viên an ninh liên 
tục đánh đập ông và các đạo hữu Phật Giáo Hòa Hảo bằng gậy. Võ Thị Thu Ba phải dùng đến hình thức cực đoan để phản đối 
chính quyền đàn áp bằng cách dùng dao tự cứa cổ. Nguồn đã dẫn. Xem thêm bài đăng trên facebook của Nguyễn Bắc Truyển 
ngày mồng 2 tháng Tư, 2016: https://www.facebook.com/bactruyen.nguyen/posts/1993038827588634 (truy cập ngày mồng 
5 tháng Năm, 2016). 
105 “CA ném đá vỡ đầu anh Trần Minh Nhật,” Dân làm báo, ngày 23 tháng Hai, 2016: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2016/02/con-gia-tang-khung-bo-gia-inh-cuu-tnlt.html (truy cập ngày 23 tháng Hai, 2016). 
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Trần Minh Nhật sau khi bị hành hung ở Lâm Đồng ngày 22 tháng Hai năm 2016. © 2016 nguồn ẩn danh/Dân 
Làm Báo 

 
bệnh và gặp gỡ giới chức Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Lực lượng an ninh chặn xe buýt tại thị trấn 
Đinh Văn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và bắt giữ anh. Một người đàn ông túm tóc anh và 
giật sợi dây chuyền thánh giá anh đang đeo trên cổ. Những người khác túm chân túm tay 
lôi anh xuống xe buýt. Khi Nhật kêu cứu, các nhân viên an ninh tát, bịt miệng, bóp cổ và đá 
anh để cưỡng bức anh về đồn công an Đinh Văn.106 Công an buộc tội anh vi phạm điều kiện 
quản chế vì đã đi tới Thành phố Hồ Chí Minh.107  
 
 

                                                           
106 Paul Trần Minh Nhật, “Công an Lâm Hà bóp cổ, đánh, sỉ vả Cựu TNLT Trần Minh Nhật,” Tin mừng cho người nghèo, mồng 10 
tháng Mười một, 2015: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/11/10/cong-an-lam-ha-bop-co-danh-si-va-cuu-
tnlt-tran-minh-nhat/ (truy cập ngày mồng 9 tháng Mười một, 2015). Xem thêm Chu Mạnh Sơn, “Công an huyện Lâm Hà hành 
xử kiểu côn đồ đối với người yêu nước,” Tin mừng cho người nghèo, mồng 10 tháng Mười một, 2015: 
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/11/10/cong-an-huyen-lam-ha-hanh-xu-kieu-con-do-doi-voi-nguoi-yeu-
nuoc/ (truy cập ngày mồng 10 tháng Mười một, 2015). 
107 “Chính sách hăm dọa, sách nhiễu đánh đập của công an còn tồn tại đến bao giờ.” RFA, mồng 9 tháng Mười một, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/tor-threat-harras-use-agn-activ-11092015051410.html (truy cập ngày mồng 9 tháng 
Mười một, 2015). 
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Trần Minh Nhật nói rằng anh lại tiếp tục bị đánh 
trong thời gian câu lưu: “Thiếu tá Lê Văn 
Hướng… cho tôi một tát vào đầu, nhéo tai và 
dúi vào đầu tôi.”108 Anh cũng nói rằng hai công 
an viên tên Minh và Long bóp cổ, bẻ tay trái và 
đánh vào bụng anh.109 Anh đã gửi đơn khiếu 
nại tới công an tỉnh Lâm Đồng, nhưng không có 
tác dụng gì. Chín ngày sau đó, khi Trần Minh 
Nhật và cha mình đi tới trạm xá huyện Lâm Hà, 
công an lại câu lưu anh về tội vi phạm quản 
chế. Trong lúc câu lưu, viên công an tên Minh 
bóp cổ Nhật và dồn anh vào một thân cây.110 
Vào ngày 16 tháng Tư năm 2016, nhân viên an ninh xông vào vườn nhà Nhật và hành hung 
anh em Nhật. 
 
Trần Minh Nhật bị bắt lần đầu vào tháng Tám năm 2011 vì bị nghi có liên quan tới đảng 
chính trị hải ngoại Việt Tân bị cấm ở Việt Nam. Anh bị truy tố về tội danh “hoạt động nhằm 
lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật hình sự, rồi phải thụ án tù bốn năm, sau 
đó còn bị lệnh quản chế thêm ba năm nữa sau khi ra tù hồi tháng Tám năm 2015. Sau khi 
anh ra tù, gia đình anh nhiều lần bị sách nhiễu và dọa nạt. Côn đồ lạ mặt ném đá vào nhà 
họ, đánh thuốc độc đàn gà, phun hóa chất giết hại vườn cây trà và hồ tiêu, và phá vườn cà 
phê và quả bơ của gia đình. Trần Minh Nhật và gia đình đã trình báo những sự việc này với 
chính quyền địa phương nhưng không có tác dụng gì.111 
 
Ngày mồng 7 tháng Tư năm 2016, Trần Minh Nhật nói rằng một nhân viên ngoại giao nước 
ngoài đã phải hủy cuộc hẹn với anh ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với lý do được biết 

                                                           
108 Paul Trần Minh Nhật, “Công an Lâm Hà bóp cổ, đánh, sỉ vả Cựu TNLT Trần Minh Nhật,” Tin mừng cho người nghèo, mồng 10 
tháng Mười một, 2015. 
109 Nguồn đã dẫn. 
110 Trần Minh Nhật, “Tường trình những bạo hành của công an thị xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà,” Tin mừng cho người nghèo, 
ngày 20 tháng Mười một, 2015: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/11/20/tnlt-tran-minh-nhat-tuong-trinh-
nhung-bao-hanh-cua-cong-an-thi-xa-dinh-van-huyen-lam-ha/ (truy cập ngày mồng 5 tháng Tư, 2016). 
111 Trần Minh Nhật, “Thư kêu cứu về việc gia đình Trần Minh Nhật bị sách nhiễu và phá hoại,” Dân làm báo, ngày 17 tháng Hai: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2016/02/thu-keu-cuu-ve-viec-gia-inh-tran-minh.html (truy cập ngày mồng 6 tháng Năm, 
2016). 

Trần Minh Nhật sau khi bị hành hung ở Lâm Đồng ngày 
mồng 8 tháng Mười một năm 2015. © 2015 nguồn 
khuyết danh/Defend the Defenders 
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là chính quyền Việt Nam đưa ra cảnh báo về nguy cơ không an toàn.112 Theo Trần Minh 
Nhật, vào ngày cuộc hẹn dự định sẽ diễn ra, nhân viên an ninh gác tất cả các ngả đường 
ngăn không cho Trần Minh Nhật rời nhà. Đá cũng được mang đổ giữa đường bên ngoài nhà 
Nhật để ngăn khách tới thăm không vào được nhà.113 
 

Vụ tấn công Trần Thị Nga, ngày 21 tháng Hai năm 2016  
Vào tháng Năm năm 2014, nhà hoạt động Trần Thị Nga (cũng được biết đến với tên khác là 
Trần Thúy Nga) bị một nhóm năm người tấn công và dùng ống sắt đánh đập. Chị được đưa 
tới bệnh viện và sau đó được chẩn đoán bị gãy xương tay và chân.114  
 
Côn đồ áp dụng hình thức tấn công nhẹ tay hơn trong vụ ngày 21 tháng Hai năm 2016, khi 
họ ném mắm tôm vào Trần Thị Nga và hai con trai, Phú lên năm và Tài mới lên ba, khi ba mẹ 
con chị đang đi về nhà từ một siêu thị ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.115 Trần Thị Nga bị 
đau một bên mắt do mắm tôm ném vào, và Phú bị dị ứng.116 
 
Trần Thị Nga là một nhà hoạt động vì quyền lợi của người lao động đã nhiều năm. Năm 
2003, chị đi làm việc ở Đài Loan. Năm 2005, chị bị thương trong một tai nạn giao thông, và 
không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của chính phủ Việt Nam lẫn công ty chủ quản. Từ 
năm 2005 đến năm 2008, trong khi đang điều trị và theo đuổi vụ liên quan đến tai nạn nói  

                                                           
112 Ân Thiên, “Công an ngăn chặn Tòa lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm cựu TNLT Trần Minh Nhật,” Saigon Broadcasting Television 
Network, mồng 6 tháng Tư, 2016: http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/cong-ngan-chan-toa-lanh-su-hoa-ky-den-tham-cuu-
tnlt-tran-minh-nhat.html (truy cập ngày mồng 7 tháng Sáu, 2016).  
113 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “Tòa Tổng Lãnh sự quán Mỹ hủy bỏ cuộc gặp gia đình Minh Nhật vì lo ngại an toàn,” Tin mừng 
cho người nghèo, mồng 7 tháng Tư, 2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/04/07/toa-tong-lanh-su-
quan-my-huy-bo-cuoc-gap-gia-dinh-minh-nhat-vi-lo-ngai-an-toan/ (truy cập ngày 16 tháng Tư, 2016). 
114 “Chị Trần Thị Nga bị côn đồ đánh vỡ xương tay và chân.” RFA, ngày 26 tháng Năm, 2014: http://www.rfa.org/vietnamese/ 
vietnamnews/activi-inju-by-thugs-05252014105452.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Sáu, 2016). Xem thêm “Chị Trần Thị Nga bị 
côn an giả dạng côn đồ truy sát, đánh vỡ xương tay và chân,” Dân làm báo, ngày 26 tháng Năm, 2014: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/chi-tran-thi-nga-bi-con-o-truy-sat-anh.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Bảy, 2016). 
115 “Nhà hoạt động Trần Thị Nga tiếp tục bị CA sách nhiễu,” RFA, ngày 23 tháng Hai, 2016: 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/activist-continually-harassed-02232016105753.html (truy cập ngày mồng 5 
tháng Bảy, 2016). 
116 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Ân Thiên, Mẹ con nhà hoạt động dân chủ Trần Thị Nga bị côn an ném mắm tôm vào người,” 
Saigon Broadcasting Television Network, ngày 21 tháng Hai, 2016: http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/me-con-nha-hoat-
dong-dan-chu-tran-thi-nga-bi-con-nem-mam-tom-vao-nguoi.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Bảy, 2016). Đây không phải là 
lần đầu côn đồ ném mắm tôm vào Trần Thị Nga và các con chị. Tối khuya ngày 25 tháng Mười hai, 2015, Trần Thị Nga và cháu 
Phú đang trên đường về nhà thì côn đồ ném mắm tôm vào họ khiến Phú bị nổi mẩn. “Người đấu tranh nhân quyền Trần Thị 
Nga liên tục bị sách nhiễu,” Dân luận, ngày 24 tháng Giêng, 2016: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160124/nguoi-dau-
tranh-nhan-quyen-tran-thi-nga-lien-tuc-bi-sach-nhieu (truy cập ngày mồng 5 tháng Bảy, 2016). 
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Trần Thị Nga sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày 25 tháng Năm năm 2014. © 2014 nguồn khuyết danh/Dân 
Làm Báo 

 
trên, chị được một tổ chức phi chính phủ ở Đài Loan trợ giúp và được khai tâm về luật lao 
động và quyền của người lao động. Năm 2008, Trần Thị Nga về Việt Nam và tích cực giúp đỡ 
những người lao động phải chịu cảnh ngược đãi tương tự như mình. Chị tham gia các cuộc 
biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường, tới khu vực các phiên tòa xử các blogger 
và nhà hoạt động nhân quyền, và tới thăm nhà các tù nhân chính trị để bày tỏ tình đoàn kết. 
Chị từng giữ vai trò thành viên ban điều hành tổ chức Phụ nữ Việt Nam Vì Nhân quyền, 
được thành lập từ tháng Mười một năm 2013. 
 
Trần Thị Nga đã liên tục bị đe dọa, sách nhiễu, câu lưu, thẩm vấn và hành hung chỉ vì các 
hoạt động xã hội của chị.117 Tháng Ba năm 2015, chị bị những người mặc thường phục, mà 
chị tin là lực lượng an ninh, chặn bắt ở Hà Nội và đưa về nhà ở tỉnh Hà Nam. Trên đường đi, 

                                                           
117 Muốn có thông tin chi tiết về những sự xâm phạm của công an đối với chị Trần Thị Nga từ năm 2010, xem hồ sơ tập 95 
trang của Trần Thị Nga ghi chép các vụ việc có kèm theo hình ảnh, giấy tờ và các đoạn video minh chứng, “Hồ sơ cá nhân Trần 
Thị Nga.” Blog của Trần Thị Nga, đăng lần đầu ngày 16 tháng Mười một, 2015, cập nhật ngày mồng 6 tháng Sáu, 2016: 
http://mephu.blogspot.com/2015/11/ho-so-ca-nhan-tran-thi-nga.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Bảy, 2016). Xem thêm 
“Tính mạng hai mẹ con bà Trần Thị Nga bị đe dọa,” RFA, ngày 25 tháng Ba, 2012: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ 
ha-nam-police-harassed-tran-thi-nga-mlam-03252012161400.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Bảy, 2016). 
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một người bẻ cổ và bịt miệng khiến chị không kêu cứu được. Hai người khác khóa tay chị và 
hai chân trong khi người thứ tư tát và đấm chị.118 
 
Tháng Giêng năm 2017, công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Trần Thị Nga và cáo buộc chị tội tuyên 
truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ luật hình sự. 
 

Vụ tấn công Linh mục Đặng Hữu Nam ngày 31 tháng Mười hai năm 2015 
Buổi tối ngày 31 tháng Mười hai năm 2015, LM Đặng Hữu Nam ở giáo xứ Phú Yên (giáo 
phận Vinh) bị nhiều người tấn công ngay bên ngoài trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau đó LM Nam kể với phóng viên mạng lưới truyền 
thông SBTN rằng:  
 

một nhóm côn đồ khoảng 10 người nhảy ra chặn xe bắt dừng lại. Họ nhảy 
vào đạp tôi ngã xuống đường rồi tiếp tục đánh đập. Sau đó, bọn họ còn đạp 
tôi ngã xuống kênh nước bên đường. Sự việc này xảy ra trước sự chứng kiến 
của công an địa phương xã An Hòa. Tuy nhiên, phía công an không tới can 
ngăn mà chỉ đứng nhìn côn đồ hành hung, đánh đập tôi.119 

 
Ngay khi nghe tin về vụ tấn công, các tín đồ Công giáo trong khu vực lập tức đến nơi xảy ra 
vụ việc để hỗ trợ LM Nam. Họ khống chế được một người trong số các hung thủ và sau đó 
công an huyện Quỳnh Lưu giải đi.120 LM Nam nghi rằng vụ tấn công có thể là một hành vi trả 
thù vì một bài giảng đạo ông đã thực hiện ở giáo xứ Xuân Kiều hồi tháng Mười năm 2015, 
trong đó ông khuyên giáo dân đừng tin lời những người cộng sản.121 
 
Đây là một trường hợp hãn hữu về truy cứu trách nhiệm trong các vụ tấn công kiểu này. 
Ngày 19 tháng Giêng năm 2016, công an huyện Quỳnh Lưu thông báo với LM Đặng Hữu 

                                                           
118 “Chị Trần Thị Nga bị bắt cóc, CSVN điên cuồng khủng bố tại hội nghị IPU 132,” Dân làm báo, ngày 30 tháng Ba, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/03/chi-tran-thi-nga-bi-bat-coc-csvn-gia.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Bảy, 2016). 
119 Ân Thiên, “Linh mục Anton Đặng Hữu Nam bị côn đồ hành hung tại Nghệ An,” Saigon Broadcasting Television Network, 
mồng 1 tháng Giêng, 2016: http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/linh-muc-anton-dang-huu-nam-bi-con-do-hanh-hung-tai-
nghe.html (truy cập ngày mồng 5 tháng Tư, 2016). 
120 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Minh Nhật, “Công an Nghệ An bảo kê côn đồ hành hung linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam để trả 
thù?” Tin mừng cho người nghèo, mồng 1 tháng Giêng, 2016: 
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/01/01/cong-an-nghe-an-bao-ke-con-do-hanh-hung-linh-muc-an-ton-
dang-huu-nam-de-tra-thu/ (truy cập ngày mồng 5 tháng Tư, 2016). 
121 Nguồn đã dẫn. Xem thêm một đoạn video ghi hình Linh mục Đặng Hữu Nam giảng lễ ở giáo xứ Xuân Kiều, đăng trên Dân làm 
báo ngày mồng 1 tháng Mười một, 2015: https://www.youtube.com/watch?v=g1S96X-DK9E (xem ngày mồng 5 tháng Tư, 2016). 
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Nam rằng họ đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” với ba đối tượng liên quan đến vụ 
việc, và một vụ đối với trưởng công an xã Hồ Ngọc Trung và phó công an xã Phạm Ngọc Hữu 
vì đã “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”122 Cả Hồ Ngọc Trung và Phạm Ngọc 
Hữu đều bị đình chỉ công tác. 
 
Sau này, phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu đã cùng với hai đương sự đến tận 
giáo xứ Phú Yên để nhận lỗi. Linh mục Đặng Hữu Nam đã tha thứ và viết giấy bãi nại miễn 
truy tố hình sự cho họ. Hai công an liên quan đến vụ việc này sau đó được chuyển qua lực 
lượng công an ở xã khác. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Văn Đài, Lý Quang Sơn, Vũ Văn Minh (tên khác là Vũ 
Đức Minh), và Lê Mạnh Thắng ngày mồng 6 tháng 12 năm 2015 
Nhà vận động nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài cùng ba nhà hoạt động khác bị hành 
hung dã man trong buổi sáng ngày mồng 6 tháng Mười hai năm 2015. Để chào mừng Ngày 
Nhân quyền Quốc tế, Nguyễn Văn Đài có một cuộc nói chuyện về quyền con người được ghi 
nhận trong Hiến pháp Việt Nam, sau đó có một cuộc thảo luận mở, tại giáo xứ V�n Lộc, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Buổi chiều hôm đó, Nguyễn Văn Đài về lại Hà Nội, cùng đi có 
các nhà hoạt động Lý Quang Sơn, Vũ Văn Minh (còn gọi là Vũ Đức Minh) và Lê Mạnh Thắng. 
Xe taxi chở họ bị một nhóm hơn chục người mặc thường phục và đeo khẩu trang chặn lại. 
Nguyễn Văn Đài kể với phóng viên Đài Á châu Tự do rằng ông bị những người này lôi ra khỏi 
xe taxi, đánh bằng gậy gỗ vào đùi và vai, rồi kéo ông vào trong xe của họ.123 Trong xe họ tiếp 
tục đánh đập: 
 

 

 

                                                           
122 Thái Văn Dung, “Công an huyện Quỳnh Lưu chối bỏ vụ việc côn đồ hành hung cha Antôn Đặng Hữu Nam,” Tin mừng cho 
người nghèo, ngày 21 tháng Giêng, 2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/01/21/cong-an-huyen-quynh-
luu-choi-bo-vu-viec-con-do-hanh-hung-cha-anton-dang-huu-nam/ (truy cập ngày mồng 5 tháng Tư, 2016). Xem thêm Minh 
Nhật, “Công an Quỳnh Lưu “gắp lửa bỏ tay người”, dân phản đối,” Tin mừng cho người nghèo, ngày 21 tháng Giêng, 2016: 
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/01/21/cong-an-quynh-luu-gap-lua-bo-tay-nguoi-dan-phan-doi/ (truy 
cập ngày mồng 5 tháng Tư, 2016). 
123 Chân Như, “Bị an ninh vây đánh sau cuộc thảo luận về Nhân quyền,” RFA, mồng 6 tháng Mười hai, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/human-rights-activists-attacked-in-vinh-12062015234336.html (truy cập ngày 
mồng 9 tháng Mười hai, 2015). 
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Nguyễn Văn Đài sau khi bị hành hung ở Nghệ An ngày mồng 6 tháng Mười hai năm 2015. © 2015 nguồn ẩn 
danh/Tin Mừng Cho Người Nghèo 

 

Họ dùng tay tát liên tục vào mặt… rồi đánh vào mang tai, vào mồm… Khi chở 
tôi đến bãi tắm Cửa Lò, họ tiếp tục lột hết cả áo rét và giày. Họ đẩy tôi xuống 
bãi biển rồi bỏ đi.124 

 
Ba nhà hoạt động khác cũng bị đánh tàn bạo. Theo lời kể của Lý Quang Sơn: 
 

Vũ Văn Minh bị bọn côn đồ cố lôi ra, họ cầm gậy liên tiếp quất… vào chân 
bạn Minh.125 Chúng lôi anh bạn Thắng (ở cửa bên trái) ra ngoài, vừa lôi vừa 
cầm gậy vụt vào ngực Thắng, bạn Minh liền giữ lấy Thắng, còn tôi thì đưa tay  

                                                           
124 “Nghệ An: CA đánh đập dã man luật sư Nguyễn Văn Đài,” Dân làm báo, mồng 6 tháng Mười hai, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/12/nghe-ca-anh-ap-da-man-luat-su-nguyen.html (truy cập ngày mồng 6 tháng Mười 
hai, 2015). 
125 Chân Như, “Bị an ninh vây đánh sau cuộc thảo luận về Nhân quyền.” 
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ra bắt lấy gậy của nó. Tôi giằng co 
cái gậy được khoảng 5s thì bị một 
thằng khác vụt vào tay, tôi phải 
buông gậy, tôi dùng chân đạp vào 
mặt và đầu của chúng thì bị chúng 
đánh vào mắt cá chân, ống đồng và 
bắp chân, bạn Minh cũng không giữ 
nổi Thắng nữa.126 

 
Lý Quang Sơn nói rằng những người này 
dùng một chiếc xe ô tô chở Lê Mạnh Thắng 
đến một chỗ vắng vẻ, đoạt lấy máy điện thoại và ví của anh, rồi bỏ mặc anh trên đường. 
Trên đường đi, những người này đấm Thắng vào mặt và vào người.127 Theo lời Nguyễn Văn 
Đài và Lý Quang Sơn, người lái xe taxi cũng bị những người này đánh đập. 
 
Ngày 16 tháng Mười hai năm 2015, công an bắt Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà và 
cáo buộc họ tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự. Đến đầu 
tháng Năm năm 2017, Nguyễn Văn Đài vẫn bị tạm giam để điều tra. 
 
Vụ việc ngày mồng 6 tháng Mười hai không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Đài bị tấn công 
kiểu này. Hồi tháng Năm năm 2014, khi đang ở trong một quán cà phê ở Hà Nội cùng một 
số nhà hoạt động nhân quyền, một nhóm người kéo vào quán, ném ly vào người ông và 
đánh ông.128 Trong tháng Giêng và tháng Ba năm 2015, nhiều nhóm người tấn công ngôi 
nhà ông và tìm cách phá cửa chính.129 

                                                           
126 Lý Quang Sơn, “Tường thuật vụ ‘va chạm với giang hồ quê Bác’” Tin mừng cho người nghèo, mồng 8 tháng Mười hai, 2015: 
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/12/08/ly-quang-son-tuong-thuat-vu-va-cham-voi-giang-ho-que-bac/ 
(truy cập ngày mồng 8 tháng Mười hai, 2015).  
127 Lý Quang Sơn, “Lê Mạnh Thắng bị đánh ra sao ở Nghệ An,” Vietnam Human Rights Defenders, ngày mồng 10 tháng Mười 
hai, 2015: http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2015/12/10/le-manh-thang-bi-danh-ra-sao-tai-nghe-an/ (truy cập 
ngày mồng 10 tháng Mười hai, 2015).   
128 “Luật sư Nguyễn Văn Đài bị hành hung,” RFA, ngày mồng 8 tháng Năm, 2014: 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/lawyer-nguyenvandai-attacked-05082014152111.html (truy cập ngày mồng 8 
tháng Năm, 2014). 
129 Nguyễn Văn Đài, “‘Côn đồ’ tấn công nhà riêng của tôi,” đăng trên facebook, ngày 30 tháng Giêng, 2015: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=329543640586877&set=a.123882327819677.1073741828.100005937302699
&type=1&theater (truy cập ngày mồng 8 tháng Mười hai, 2015). Xem thêm Nguyễn Tường Thụy , “Luật sư Nguyễn Văn Đài liên 
tục bị khủng bố, sách nhiễu,” RFA Blog, ngày mồng 7 tháng Ba, 2015: http://www.rfavietnam.com/node/2486 (truy cập ngày 
mồng 8 tháng Mười hai, 2015). 

 
Chân của Lý Quang Sơn sau khi bị hành hung ở Nghệ 
An ngày mồng 6 tháng Mười hai năm 2015. © 2015 
nguồn ẩn danh 
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Nguyễn Văn Đài, 47 tuổi, từng là một luật sư 
nhân quyền đã hỗ trợ thành lập nhiều nhóm ủng 
hộ nhân quyền, trong đó có Công đoàn Việt Nam 
Độc lập và khối 8406. Ông bị bắt vào tháng Ba 
năm 2007 và bị kết án năm năm tù. Tháng Mười 
một năm 2007, tòa án phúc thẩm giảm mức án 
xuống còn bốn năm.130 
 
Tháng Tư năm 2013, Nguyễn Văn Đài giúp thành 
lập Hội Anh em Dân chủ nhằm “bảo vệ các quyền 
con người được công nhận trong Hiến pháp Việt 
Nam và các công ước quốc tế” và “xây dựng một 
xã hội Việt Nam dân chủ, tiến bộ, công bằng và 
văn minh.”  
 
Nguyễn Văn Đài đã được nhận Giải Hellman 
Hammett năm 2007.131 
 

Vụ tấn công Nguyễn Năng Tĩnh ngày 24 
tháng Mười một năm 2015  
Ngày 24 tháng Mười một năm 2015, tám người đàn ông mặc thường phục tấn công nhà 
hoạt động Công giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở cầu Bến Thủy nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 
Những người này tước điện thoại và ví rồi đánh đập anh.132  
 
Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Năng Tĩnh bị hành hung. Tháng Năm năm 2014, anh bị 
một người dân phòng chặn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Rồi một nhóm người mặc thường 
phục bao vây và đánh đập anh trước mặt rất nhiều công an mặc sắc phục mà họ  

                                                           
130 “Vietnam: Democracy Activists Should Be Released,” thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ngày 28 tháng 
Mười một năm 2007, https://www.hrw.org/news/2007/11/28/vietnam-democracy-activists-should-be-released 
131 Giải thưởng Hellman/Hammett do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quản lý, được trao cho những người cầm bút trên thế giới 
là nạn nhân bị đàn áp chính trị. Chương trình này được khởi động từ năm 1989, khi nhà biên kịch người Mỹ Lillian Hellman 
viết trong di chúc rằng tài sản của bà sẽ được dùng để hỗ trợ những người cầm bút gặp khó khăn về tài chính, là hậu quả của 
việc bày tỏ quan điểm của mình. 
132 Đậu Văn Dương, “SOS Bạo lực gia tăgn tại Việt Nam,” đăng trên facebook cá nhân ngày 24 tháng Mười một, 2015: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=507264909442142&id=100004759125130 (truy cập ngày mồng 8 
tháng Mười, 2015). 

 
Nguyễn Văn Đài sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày mồng 8 
tháng Năm năm 2014. © 2014 nguồn ẩn danh 
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không hề can thiệp.133 Những người này đánh 
vào mặt và làm anh đổ máu mồm. Nguyễn Năng 
Tĩnh đã trình báo vụ hành hung với công an.134 
 

Vụ tấn công Trịnh Anh Tuấn, ngày 30 
tháng Mười năm 2015 
Blogger Trịnh Anh Tuấn (bút danh Gió Lang 
Thang) bị hành hung vào buổi chiều ngày 30 
tháng Mười năm 2015, khi khoảng 10 người 
đàn ông mặc thường phục bao vây nhà anh và 
ngăn cản anh không cho đi đâu. Khi anh cố tìm 
cách rời nhà, một người, theo Tuấn là thuộc lực 
lượng dân phòng, chửi bới và cào xước mặt và 
cổ anh.135 Theo blogger Phạm Đoan Trang, 
trong số những người chứng kiến việc đánh 
đập có một công an phường sở tại tên Huy.136 
 
Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Anh Tuấn 
bị tấn công. Buổi sáng ngày 22 tháng Tư năm 2015, ba người lạ mặt đẩy anh ngã xe máy và 
đánh anh ngay gần nhà ở quận Long Biên, Hà Nội.137 Anh nói với phóng viên Đài Á châu Tự 
do, “Bị đánh, tôi bỏ chạy nhưng họ đuổi theo. 

                                                           
133 T. Lan, “Thầy giáo trường nghệ thuật Nghệ An bị công an dàn cảnh đánh.” Bài gốc đăng trên Truyền thông Chúa Cứu thế. 
Saigon Broadcasting Television Network đăng lại ngày mồng 6 tháng Sáu, 2014 http://www.sbtn.tv/thay-giao-truong-nghe-
thuat-nghe-an-bi-cong-an-dan-canh-danh/ (truy cập ngày 24 tháng Mười một, 2015). 
134 Nguồn đã dẫn. 
135 Ân Thiên, “Công an tấn công Blogger Trịnh Anh Tuấn và nhiều nhà đấu tranh dân chủ,” Saigon Broadcasting Television 
Network, ngày 30 tháng Mười, 2015: http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/cong-tan-cong-blogger-trinh-anh-tuan-va-nhieu-
nha-dau-tranh-dan-chu.html (truy cập ngày 25 tháng Mười một, 2015). 
136 Phạm Đoan Trang, “Công an và côn đồ lại nhân danh 'quần chúng' đánh blogger Gió Lang Thang,” Blog Đoan Trang, ngày 
31 tháng Mười, 2015: http://www.phamdoantrang.com/2015/10/cong-va-con-o-lai-nhan-danh-quan-chung.html (truy cập 
ngày 25 tháng Mười một, 2015).  
137 “Blogger Trịnh Anh Tuấn bị đánh hội đồng vỡ đầu,” RFA, ngày 22 tháng Tư, 2015:  
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/activ-brut-beate-04222015095116.html (truy cập ngày 12 tháng Năm, 2015). 

 
Nguyễn Năng Tĩnh sau khi bị hành hung ở Nghệ An ngày 
24 tháng Mười một năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh 
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Đánh tiếp và xô ngã xuống rồi họ lấy gạch lát 
đường đánh tôi vào đầu chảy máu.”138 Anh đã 
trình báo vụ tấn công với công an quận Long 
Biên. Chưa đến bốn tháng sau đó, công an 
thông báo với anh họ đã “tạm dừng điều tra” 
vì “không xác định được thủ phạm.”139 
 
Trịnh Anh Tuấn cũng đã bị tấn công vào tháng 
Ba năm 2014 sau khi dự cuộc thảo luận về 
quyền tự do đi lại do Mạng lưới Blogger Việt 
Nam tổ chức ở một quán cà phê tại Hà Nội.140 
Sau khi rời cuộc thảo luận, ba người mặc thường phục theo anh, đẩy anh ngã xe và đánh 
anh ngay giữa đường.141 Anh bị nhiều vết xây xước và bầm dập.142 Điện thoại di động của 
anh cũng bị đập vỡ. 
 

Vụ tấn công Chu Mạnh Sơn, Trần Thị Nga, Trương Minh Tam, Lê Thị Hương, 
Phan Văn Khanh và Lê Đình Lượng, ngày 28 tháng Tám năm 2015  
Buổi sáng ngày 28 tháng Tám năm 2015, sáu người – cựu tù nhân chính trị Chu Mạnh Sơn, 
nhà hoạt động Trần Thị Nga, Trương Minh Tam, hai vợ chồng Lê Thị Hương và Phan Văn 
Khanh, và Lê Đình Lượng bị hành hung sau khi tới thăm Trần Minh Nhật ở huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng. Trần Minh Nhật khi đó mới được trả tự do sau khi đã hoàn tất bản án bốn 

                                                           
138 Nguồn đã dẫn. Xem thêm trạng thái blogger Đoan Trang đăng trên facebook cá nhân ngày 22 tháng Tư, 2015: 
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10153460128183322?pnref=story (truy cập ngày 22 tháng Tư, 2015).  
139 Bản chụp thông báo của công an được đăng trên facebook cá nhân của blogger Đoan Trang ngày mồng 8 tháng Giêng, 
2016: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154083701608322&set=pb.641613321.-
2207520000.1467178494.&type=3&theater (truy cập ngày 29 tháng Sáu, 2016). 
140 Quốc Phương, “Ngoại giao dự café nhân quyền ở Hà Nội,” BBC, ngày 21 tháng Ba, 2014: 
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/03/140320_vn_human_right_cafe_hanoi (truy cập ngày 22 tháng Ba, 2014). 
141 “Hà Nội: Tường thuật buổi thảo luận của MLBVN về Quyền tự do đi lại,” Dân làm báo, ngày 21 tháng Ba, 2014: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/ha-noi-tuong-thuat-buoi-thao-luan-cua.html (truy cập ngày 22 tháng Ba, 2014). 
142 Xem “Blogger bị đánh vì tham gia ‘Cà phê Nhân Quyền.’” Đoạn video ghi hình phỏng vấn đăng trên Youtube ngày 20 tháng 
Ba, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=XDl4S7Rtklc (truy cập ngày 22 tháng Ba, 2014). Xem thêm “Bị tấn công sau khi 
dự café nhân quyền,” BBC, ngày 21 tháng Ba, 2014: http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2014/03/ 
140321_cafe_nhanquyen_hanoi (truy cập ngày 22 tháng Ba, 2014). 

 
Trịnh Anh Tuấn sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày 22 
tháng Tư năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh 
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năm tù vì bị cho là có liên quan v�i đảng chính trị 
hải ngoại Việt Tân. Tổng cộng khoảng hơn chục 
nhà hoạt động và blogger đã tới nhà để mừng 
anh ra tù.143 Sáng ngày hôm sau, Trương Minh 
Tam, Trần Thị Nga và Chu Mạnh Sơn đón xe buýt 
đi thành phố Đà Lạt.144 Xe buýt của họ bị một 
nhóm chừng 20 người mặc thường phục chặn 
lại, 3 người trong số đó xông lên xe và lôi họ 
xuống. Một người đàn ông bịt miệng Trần Thị 
Nga, đấm và đá chị.145 Bốn người đá Chu Mạnh 
Sơn ngã xuống đất, đấm, đá vào đầu anh. Mấy 
người khác tấn công Trương Minh Tam.146 
 

Một nhóm khác trong số các nhà hoạt động 
rời nhà Trần Minh Nhật lên một chiếc xe buýt 
đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe buýt của họ 
cũng bị chặn và họ bị tấn công. Các nhà hoạt 
động cho biết đã bị đánh đập gồm có Lê Thị 
Hương, anh Phan Văn Khanh chồng chị và 
người bạn hoạt động Lê Đình Lượng.147 Lê Thị 
Hương kể với một nhà báo tự do rằng bốn 
người lên xe buýt và đánh hai vợ chồng chị 
“liên tục vào đầu, vào mặt, vào người.” Vụ 
việc hành hung không dừng ở đó. Theo lời chị 
kể: 

                                                           
143 Gia Minh, “Vì sao công an dùng vũ lực với dân,” RFA, ngày 2 tháng Tám, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/activists-beaten-after-visit-newly-released-political-prisoner-gm-
08282015081116.html (truy cập ngày mồng 4 tháng Chín, 2015). 
144 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “Côn an Lâm Đồng đánh đổ máu những người đi thăm TNLT Trần Minh Nhật,” Dân làm báo, ngày 
30 tháng Tám, 2015: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/08/con-lam-ong-o-mau-nhung-nguoi-i-tham.html (truy cập 
ngày mồng 6 tháng Chín, 2015). 
145 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Trần Thị Nga, “Chúng tôi bị công an Lâm Đồng đánh trọng thương,” Dân làm báo, ngày 29 tháng 
Tám, 2015: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/08/chung-toi-bi-cong-lam-ong-anh-trong.html (truy cập ngày mồng 6 
tháng Chín, 2015). 
146 Nguồn đã dẫn. 
147 Nguồn đã dẫn. 

Trương Minh Tam sau khi bị hành hung ở Lâm Đồng 
ngày 28 tháng Tám năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh/ 
Dân Làm Báo 
 
 
 

 
Chu Mạnh Sơn sau khi bị hành hung ở Lâm Đồng ngày 
28 tháng Tám năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh/Dân 
Làm Báo 
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Lê Đình Lượng sau khi bị hành hung ở Lâm Đồng ngày 28 tháng Tám năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh/Dân 
Làm Báo 

 

họ lôi tôi và anh Khanh xuống khỏi xe rồi họ dùng chân đá vào bụng, vào 
lưng tôi. Họ còn dùng chân đi giày đen đạp vào đầu tôi sau khi xô tôi ngã 
xuống mặt đường. Riêng chồng tôi bị chúng dùng bình xịt hơi cay xịt vào 
mặt. Chúng đánh chừng khoảng hơn 10 phút rồi mới dừng lại và rút lui. Đến 
hôm nay đầu tôi vẫn đang còn u nổi cục, mặt vẫn còn nhiều vết sưng và toàn 
thân đau nhức.148 

 
Những người này cũng lôi anh Lê Đình Lượng khỏi xe buýt và đánh anh liên tục. Anh tả lại 
vụ tấn công như sau: 

                                                           
148 Công Nguyễn, “Tường trình sự việc công an tỉnh Lâm Đồng tấn công những người bất đồng chính kiến khi đến thăm Trần 
Minh Nhật,” Dân luận, ngày 30 tháng Tám, 2015: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150830/cong-nguyen-tuong-trinh-su-
viec-cong-an-tinh-lam-dong-tan-cong-nhung-nguoi-bat-dong (truy cập ngày mồng 6 tháng Chín, 2015). 
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Họ giật lấy máy tính bảng của tôi và đập nát vào thành xe. Họ khống chế và 
đánh túi bụi vào mặt, dùng tay đấm vào mạng sườn, dùng chân đạp vào 
đầu. Họ đánh chừng 5 phút trên xe và sau đó họ kéo tôi xuống khỏi xe và 
đánh chừng 10 phút. Hiện tại, mặt tôi bị nhiều vết thương, sưng vù và toàn 
thân ê ẩm.149 

 

Trần Thị Nga và Chu Mạnh Sơn đã tới trụ sở công an tỉnh Lâm Đồng để trình báo vụ 
tấn công.150 
 

Các vụ tấn công Trương Minh Tam, ngày 24 và 28 tháng Tám năm 2015 
Buổi chiều ngày 24 tháng Tám năm 2015, nhà hoạt động Trương Minh Tam (còn g�i là Trương 
Ba Không) đang trên đường về nhà từ Trại giam Số 5 ở tỉnh Thanh Hóa, nơi anh vừa đến để 
nhận giấy tờ về phiên tòa xử anh năm 2013 và bản án một năm tù vì bị cho là có hành vi lừa 
đảo151 thì bị hai người mặc thường phục tấn công.152 Một trong hai người giữ Trương Minh 
Tam trong khi người kia giật giấy tờ và máy iPad của anh rồi ném xuống con suối gần đó.153 
Bốn ngày sau đó, anh lại bị đánh sau khi tới thăm cựu tù nhân chính trị Trần Minh Nhật và 
bị nhiều vết trầy xước, bầm tím trên mặt và cổ.154 
 
Trương Minh Tam cũng bị công an tỉnh Hà Tĩnh giam giữ từ ngày 28 tháng Tư đến ngày 
mồng 4 tháng Năm năm 2016 vì đã phỏng vấn và ghi hình những người dân địa phương ở  

                                                           
149 Nguồn đã dẫn. 
150 Trần Thị Nga, “Chúng tôi bị công an Lâm Đồng đánh trọng thương.” 
151 Theo Trương Minh Tam, vụ bắt giữ và khởi tố anh là ngụy tạo. Trong quá trình điều tra, anh nói, công an hỏi anh rất nhiều 
câu về hoạt động xã hội và nhân quyền. Vụ xử anh vào tháng Mười năm 2013 là xử kín. Không một ai trong gia đình anh được 
tới dự. Xem Gia Minh, “Một thanh niên hoạt động chống Trung Quốc mãn hạn tù,” RFA, ngày mồng 7 tháng Mười, 2014: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/jail-acti-free-fr-prison-10072014055207.html (truy cập ngày mồng 6 tháng Chín, 
2015). Trương Minh Tam bắt đầu đi vận động đòi thả các tù nhân chính trị vào mùa hè năm 2015. Anh đã ra điều trần trước 
Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng Sáu, 2015. Xem TN, “Tù nhân lương tâm Việt Nam điều trần nhân quyền tại Quốc hội Mỹ,” 
Người Việt, ngày 11 tháng Sáu, 2015: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/ 
viewarticlesNVO.aspx?articleid=208647&zoneid=431 (truy cập ngày mồng 6 tháng Chín, 2015).  
152 Đặng Hoài An, “Cựu tù nhân Trương Minh Tam bị trả thù hèn hạ,” Dân làm báo, ngày 26 tháng Tám, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/08/cuu-tu-nhan-truong-minh-tam-bi-tra-thu.html (truy cập ngày mồng 6 tháng 
Chín, 2015). 
153 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Ân Thiên, “Anh Trương Minh Tam bị côn an đánh đập và huỷ hoại tài sản,” Saigon Broadcasting 
Television Network, ngày 24 tháng Tám, 2015: http://www.sbtn.tv/vi/tin-viet-nam/anh-truong-minh-tam-bi-con-danh-dap-
va-huy-hoai-tai-san.html (truy cập ngày mồng 6 tháng Chín, 2015). 
154 Muốn có thêm thông tin về vụ việc này, xin đọc phần về vụ tấn công các nhà hoạt động và blogger ngày 28 tháng Tám năm 
2015 trong bản phúc trình này. 
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huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra từ đầu tháng Tư.155 Anh kể 
với một phóng viên: 
 

Trong sáu ngày, tôi bị đánh đập, nhiều lúc bị lột hết quần áo và bị uốn nắn 
lời khai theo ý họ.156 Mình thấy đã bị đối xử như một con vật khi ngồi trước 
nhân viên công vụ. Tại sao lại nói thế, bởi vì khi làm việc với họ thì họ đã 
yêu cầu mình không được mặc bất cứ đồ gì ở trên người, có nghĩa là, thật sự 
mà nói là mình đã phải làm việc với họ trong một tình trạng trần truồng. Một 
điều mình thấy hết sức khủng khiếp trong một xã hội văn minh hiện nay.157 

 
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một nhà báo khác, Trương Minh Tam kể lại: 
 

Họ đã dùng chân tay đánh đập, đạp vào thân thể mình khi thân thể mình 
không một mảnh vải che thân. Họ đánh vào lúc 3 giờ sáng 29.04.2016.158 

 

Vụ tấn công Nguyễn Tường Thụy và những người khác ngày 25 tháng Sáu 
năm 2015 
Ngày 25 tháng Sáu năm 2015, vài chục nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai và blogger tới Trại 
giam số 6 tỉnh Nghệ An để đón nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Khiêm được ra tù 
ngày hôm đó.159 Blogger Nguyễn Tường Thụy kể với phóng viên Đài Á châu Tự do: 
 

 

                                                           
155 Tuyết Thanh, “Phát hiện đối tượng giật dây kích động vụ cá chết ở miền Trung,” Viet Nam Tin Nhanh, mồng 2 tháng Năm, 
2016: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/nong-phat-hien-doi-tuong-phan-dong-viet-tan-giat-day-kich-dong-vu-ca-chet-o-mien-
trung-99551 (truy cập ngày mồng 2 tháng Năm, 2016). 
156 Nguồn đã dẫn. 
157 Hòa Ái, “Cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Tam: ‘Tôi muốn trốn chạy khỏi đất nước mình,’” RFA, mồng 9 tháng Năm, 
2016: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/former-prisoner-conscience-truong-minh-tam-wants-flee-country-ha-
05082016092112.html (truy cập ngày mồng 9 tháng Năm, 2016). 
158 Huyền Trang, “Đưa tin về cá chết ở Miền Trung nhiều phóng viên bị bắt, tạm giữ, đánh đập,” Tin mừng cho người nghèo, 
mồng 6 tháng Năm, 2016: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/05/06/dua-tin-ve-ca-chet-o-mien-trung-
nhieu-phong-vien-bi-bat-tam-giu-danh-dap/ (truy cập ngày mồng 6 tháng Năm, 2016). 
159 Trịnh Bá Khiêm là một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai. Ông bị bắt vào tháng Tám năm 2014 và bị truy tố về tội “chống 
người thi hành công vụ” theo điều 257 của bộ luật hình sự 2009. Tháng Chín năm 2014, ông bị kết án 18 tháng tù giam. Trong 
phiên phúc thẩm vào tháng Mười một năm 2014, bản án của ông được giảm xuống còn 15 tháng. Trong trại giam, thời hạn thi 
hành án được giảm thêm một tháng nữa. 
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Nhiều côn đồ đông hơn dân Dương Nội 
nhiều, họ mặc thường phục mà chúng tôi 
nghĩ là công an mặc thường phục hay là 
côn đồ, vây và rượt đuổi đánh nhiều anh 
em chúng tôi rất dã man. Nhiều anh em 
chúng tôi bị thương. Những người đồng 
hành với anh em Dương Nội bị đánh hầu 
hết như anh Trương Văn Dũng, tôi và cô 
Mai Thanh đều bị đánh đau. Hai đứa con 
của anh Trịnh Bá Khiêm bị đánh nặng; 
cháu Trịnh Bá Tư máu me be bét, mắt 
sưng. Họ đánh cả phụ nữ, cực kỳ  
dã man.160 

 
Nhiều nhà hoạt động đã phải đi khám, điều trị tại bệnh viện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An.161 
 

Vụ tấn công Đinh Quang Tuyến, ngày 19 tháng Năm năm 2015  
Nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến (tên thường gọi là Tuyến xích lô) bị hai người đàn ông lạ 
mặt tấn công tại Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng ngày 19 tháng Năm năm 2015. Anh 
đang đạp xe đi tập thể dục thì hai người đeo khẩu trang chặn xe anh lại và đấm vào mặt.162  
 

                                                           
160 Gia Minh, “Đi đón tù nhân lương tâm Trịnh Bá Khiêm bị đánh hội đồng,” RFA, ngày 25 tháng Sáu, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/activ-brut-beaten-06252015070744.html (truy cập ngày mồng 6 tháng Chín, 2015). 
161 Châu Văn Thi, “Côn đồ tấn công những người đi đón TNLT Trịnh Bá Khiêm,” Dân luận, ngày 25 tháng Sáu, 2015: 
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150624/con-do-tan-cong-nhung-nguoi-di-don-tnlt-trinh-ba-khiem (truy cập ngày mồng 6 
tháng Chín, 2015). Xem thêm “Công an trại giam số 6 (Nghệ An) đánh đổ máu gia đình dân oan Trịnh Bá Khiêm,” Dân làm báo, 
ngày 25 tháng Sáu, 2015: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/06/cong-trai-giam-so-6-nghe-an-ap-gia-inh_25.html (truy 
cập ngày mồng 6 tháng Chín, 2015). 
162 Châu Văn Thi, “Nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến bị tấn công ở TpHCM,” Dân luận, ngày 19 tháng Năm, 2015: 
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150518/nha-hoat-dong-dinh-quang-tuyen-bi-tan-cong-o-tphcm (truy cập ngày 20 tháng Năm, 
2015). Xem thêm “Thêm một nhà hoạt động bị côn đồ đánh trọng thương,” RFA, ngày 19 tháng Năm, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/one-more-activi-beaten-05192015084833.html (truy cập ngày 20 tháng Năm, 
2015); và bài “Thêm một nhà hoạt động 'bị hành hung'.” BBC, ngày 20 tháng Năm, 2015: 
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/05/150520_dinh_quang_tuyen_interview (truy cập ngày 22 tháng Năm, 2015). 

Trịnh Bá Tư sau khi bị hành hung ở Nghệ An ngày 25 
tháng Sáu năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh/Dân 
Làm Báo 
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Sau đó những kẻ tấn công liền bỏ đi.163 Đinh Quang Tuyến bị gãy xương mũi và mấy ngày 
sau đó phải đi mổ chỉnh hình.164 
 
Đinh Quang Tuyến được nhiều người biết đến từ mùa hè năm 2014, khi anh tham gia hoạt 
động chống Trung Quốc. Tháng Sáu năm 2014, anh bị công an câu lưu một thời gian ngắn vì 
biểu tình một mình bên ngoài Nhà thờ Đức Bà ở Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi chính phủ 
Việt Nam nộp đơn kiện Trung Quốc về vùng lãnh thổ đang có tranh chấp.165 Đến tháng Tư 
năm 2015, anh lại bị câu lưu trong mấy tiếng đồng hồ, và trong thời gian đó, anh kể có một 
công an dọa bắn chết anh.166 

                                                           
163 “Anh Đinh Quang Tuyến bị côn an mật vụ đánh đổ máu,” Dân làm báo, ngày 20 tháng Năm, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/05/anh-inh-quang-tuyen-bi-con-mat-vu-anh-o.html (truy cập ngày 20 tháng 
Năm, 2015). 
164 Hòa Ái, “An ninh giả danh côn đồ đánh dân là hạ sách,” RFA, ngày 16 tháng Sáu, 2015:  
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-use-more-plnclothe-bea-peop-06162015065942.html (truy cập ngày 16 tháng 
Sáu, 2015).  
165 Gia Minh, “TP HCM: bị bắt vì hô khẩu hiệu chống TQ,” RFA, ngày 22 tháng Sáu, 2014: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/anti-cn-indivi-detain-06222014050442.html (truy cập ngày 16 tháng Sáu, 2015). 
166 “Sài Gòn: Anh Đinh Quang Tuyến đang bị CA bắt,” Dân làm báo, ngày mồng 4 tháng Tư, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/04/sai-gon-anh-inh-quang-tuyen-bi-ca-bat.html (truy cập ngày 20 tháng Năm, 2015). 

Đinh Quang Tuyến sau khi bị hành hung ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng Năm năm 2015. © 2015 
nguồn khuyết danh/Dân Làm Báo 
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Nguyễn Chí Tuyến sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày 11 tháng Năm năm 2015. © 2015 nguồn ẩn danh/ 
Dân Luận 

 

Vụ tấn công Nguyễn Chí Tuyến ngày 11 tháng Năm năm 2015 
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến (thường được gọi là Anh Chí) bị tấn công tại Hà Nội vào 
buổi sáng ngày 11 tháng Năm năm 2015 sau khi anh đưa con trai đi học. Trên đường về, 
anh bị năm người đánh khi đã gần tới nhà. Anh nói với phóng viên Đài Á châu Tự do rằng 
những người này chặn đường và hành hung anh. “Họ dùng những vật, mà lúc đó tôi không 
kịp nhận dạng, chứ không phải tay chân để đánh đấm, và đánh vào đầu và mặt tôi.”167 Một 
người bạn tới thăm Tuyến ở bệnh viện sau vụ hành hung này nói: 
 

                                                           
167 “Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung,” RFA, ngày 11 tháng Năm, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/activis-atk-by-thugs-05112015084528.html (truy cập ngày 12 tháng Năm, 2015). 
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Tuyến bị thương trên đầu dài 6 cm… Còn 
chân tay mặt mũi thì bị đánh sưng tím, máu 
tụ lại trên mắt, còn phía sau gáy sau tai 
phải thì bị thương nặng, thâm tím bây giờ 
động vào thì rất đau.168 

 
Kết quả khám bệnh cho biết Tuyến bị thương ở đầu, 
ở mắt trái, tai phải, môi và phải khâu sáu mũi.169 
 
Nguyễn Chí Tuyến là nhà vận động nhân quyền 
từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung 
Quốc và bảo vệ môi trường trong năm năm qua.170 
Anh đã nhiều lần bị công an đe dọa, sách nhiễu, 
câu lưu và thẩm vấn. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Hồng Quang, ngày 25 
tháng Ba năm 2015 
Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị hành hung ngày 25 
tháng Ba năm 2015 khi ông cùng Lê Quang Du và 
ba người khác, trong đó có con trai ông, Nguyễn 
Quang Triệu, đi tới căn nhà thuê ở thị xã Bến Cát 
tỉnh Bình Dương để lấy đồ đạc.171 Theo lời Nguyễn 
Hồng Quang, một nhóm chừng bảy, tám người 
tiếp cận họ, đá và dùng cây sắt đánh họ.  

                                                           
168 Mặc Lâm, “Từ nhà giam tới hành hung trên đường phố,” RFA, ngày 12 tháng Năm, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/from-prison-to-stree-assault-05122015051939.html (truy cập ngày 12 tháng 
Năm, 2105). 
169 “Dư luận phẫn nộ khi Blogger Nguyễn Chí Tuyến bị ‘côn đồ’ tấn công,” Tin mừng cho người nghèo, ngày 11 tháng Năm, 
2015: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/05/11/du-luan-phan-no-khi-blogger-nguyen-chi-tuyen-bi-con-do-
tan-cong/ (truy cập ngày 12 tháng Năm, 2015). 
170 Châu Văn Thi, “Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung một cách dã man,” Dân luận, ngày 11 tháng 
Năm, 2015: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150510/nongnha-hoat-dong-nhan-quyen-nguyen-chi-tuyen-bi-hanh-hung-
mot-cach-da-man (truy cập ngày 12 tháng Năm, 2015). 
171 Đức Thiện, “Hai mục sư bị hành hung nhưng công an chỉ lập biên bản,” Chúa Cứu Thế, ngày 27 tháng Ba, 2015: 
http://www.chuacuuthe.com/2015/03/hai-muc-su-bi-hanh-hung-nhung-cong-an-chi-lap-bien-ban/ (truy cập ngày 12 tháng 
Năm, 2015). 

Nguyễn Hồng Quang sau khi bị hành hung ở Bình 
Dương ngày 18 tháng Giêng năm 2015. © 2015 nguồn 
ẩn danh/Việt Nam Thời Báo 
 
 

 
Nguyễn Quang Triệu sau khi bị hành hung ở Bình 
Dương ngày 25 tháng Ba năm 2015. © 2015 nguồn ẩn 
danh/Dân Làm Báo 
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Họ đánh con trai tôi [Nguyễn Quang Triệu], rồi đánh em Y Thiếu vào đầu, rồi 
đánh mục sư Du nhưng ông thoát ra ngoài được. Rồi họ kéo khoảng 20 
người nữa tới đánh tới tấp, đá dữ dội và đòi giết chúng tôi. Nguyễn Quang 
Triệu là người bị đánh nặng nhất, họ lấy cây sắt đánh vào xương tay, ống  

quyển, đánh vào đầu chảy máu. Tôi dập móng tay, bị 5 vết thương trên mặt 
và đầu.172 

 
Ngày 18 tháng Giêng năm 2015, Mục sư Tin lành Mennonite Huỳnh Thúc Khải tới thăm Mục 
sư Quang. Khi ra về, mục sư Khải bị nhiều người lạ mặt tấn công, làm rơi kính.173 Khi ông 
Quang đi ra để giúp tìm kính thì cũng bị những người này tấn công.174 Theo lời ông Quang, 
một viên công an mặc sắc phục chứng kiến vụ tấn công nhưng bỏ đi mà không có lời nói 
hay hành động nào. Nguyễn Hồng Quang phải nhập viện vì gãy xương mũi và chẩn đoán bị t� 
máu trong bụng.175 Ông đã trình báo vụ tấn công với công an phường Thạnh Lộc. 
 
Ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2015, các thành viên của một nhà thờ Tin lành Mennonite tại 
gia muốn tập trung tại nhà Mục sư Quang nhưng bị công an, dân phòng và an ninh mặc 
thường phục dùng vũ lực giải tán. Được biết có nhiều người, trong đó có Mục sư Quang, đã 
bị đánh đập.176 
 
 

                                                           
172 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “Mục sư Nguyễn Hồng Quang tiếp tục bị CA hành hung,” Dân làm báo, ngày 25 tháng Ba, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/03/muc-su-nguyen-hong-quang-tiep-tuc-bi-ca.html (truy cập ngày 25 tháng Ba, 2015). 
173 Gia Minh, “Mục sư Nguyễn Hồng Quang lại bị đánh trọng thương,” RFA, ngày 19 tháng Giêng, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/menno-pastor-sever-beaten-01192015060516.html (truy cập ngày 12 tháng 
Năm, 2015). 
174 Nguồn đã dẫn. Xem thêm Huỳnh Trọng Hiếu, “Mục sư Nguyễn Hồng Quang – Quản nhiệm Hội Thánh Mennonite bị hành 
hung,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ngày 19 tháng Giêng, 2015: http://www.ghpgvntn.net/muc-su-nguyen-hong-
quang-quan-nhiem-hoi-thanh-mennonite-bi-hanh-hung/ (truy cập ngày 24 tháng Chín, 2015). 
175 Nguồn đã dẫn. 
176 “Hội Thánh Mennonite lại bị đàn áp tại Quận 12 vào ngày đầu năm 2015,” Dân luận, ngày mồng 1 tháng Giêng, 2015: 
https://www.danluan.org/tin-tuc/20150101/hoi-thanh-mennonite-lai-bi-dan-ap-tai-quan-12-vao-ngay-dau-nam-2015 (truy 
cập ngày 25 tháng Ba, 2015). Theo một nguồn chưa được kiểm chứng, buổi sáng ngày mồng 6 tháng Sáu năm 2015, Mục sư 
Nguyễn Hồng Quang và con trai Nguyễn Quang Triệu, Mục sư Lê Quang Du và hai người khác bị một nhóm người vừa mặc sắc 
phục công an vừa mặc thường phục tấn công. “Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị ‘côn đồ’ tấn công,” Đàn chim Việt, ngày mồng 6 
tháng Sáu, 2015: http://www.danchimviet.info/archives/96235/muc-su-nguyen-hong-quang-bi-con-do-hanh-hung/2015/06 
(truy cập ngày 24 tháng Chín, 2015). Xem thêm Hội đồng Liên tôn Việt Nam, “Kháng thư về việc Hội đồng bị nhà cầm quyền 
csvn sách nhiễu đàn áp,” Tin mừng cho người nghèo, ngày 11 tháng Mười, 2015: 
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/10/11/hoi-dong-lien-ton-viet-nam-khang-thu-ve-viec-hoi-dong-bi-nha-
cam-quyen-csvn-sach-nhieu-dan-ap/ (truy cập ngày 25 tháng Mười, 2015). 



 

 59 HUMAN RIGHTS WATCH | JUNE 2017 

Nguyễn Hồng Quang và Lê Quang Du đều tham gia nhà thờ Tin lành Mennonite tại gia ở 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Vụ tấn công Nguyễn Thanh Hà và Lại Sơn Tiến, ngày 18 tháng Ba năm 2015 
Ngày 18 tháng Ba năm 2015, hai nhà hoạt động 
Nguyễn Thanh Hà và Lại Sơn Tiến đi thăm các 
trẻ em nghèo ở phường Dương Nội, huyện Hà 
Đông, thành phố Hà Nội. Trên đường về, họ bị 
bốn người đi theo và dùng gậy đánh Lại Sơn 
Tiến, lúc đó đang cầm lái xe mô tô.177 Sau khi 
xe của hai người bị đổ, những kẻ tấn công dùng 
gậy và mũ bảo hiểm đánh họ.178 Theo lời kể của 
Nguyễn Thanh Hà: 
 

Anh Tiến gục xuống đường, ngất xỉu, chảy cả máu miệng. Bọn chúng đánh 
anh Tiến bầm dập cả mày cả mặt, bởi vì bác ấy là người cầm lái nên không 
thể chống đỡ hành vi côn đồ đó. Tôi bị bọn chúng cầm gậy vụt vào gáy và 
vai, tay của tôi bị sái tay khi đỡ đòn thù của bọn chúng. Sau đó, tôi liền la 
lên cướp, cướp, cướp thì khi người dân đi đường đứng lại thì bọn chúng 
chùn tay và chạy vụt đi luôn.179 

 
Nguyễn Thanh Hà và Lại Sơn Tiến không trình báo vụ việc với công an vì họ tin rằng công an 
sẽ bao che vụ này.180 
 

                                                           
177 “Hà Nội: Hai thành viên nhóm Cứu Lấy Dân Oan bị đánh đập dã man,” Dân làm báo, ngày 19 tháng Ba, 2015: 
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/03/ha-noi-hai-thanh-vien-nhom-cuu-lay-dan.html (truy cập ngày 12 tháng 
Năm, 2015). 
178 Mặc Lâm, “Ai chịu trách nhiệm với hành vi của côn đồ?” RFA, ngày 19 tháng Ba, 2015: 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-are-responsible-for-thugs-actions-ml-03202015074023.html (truy cập ngày 
12 tháng Năm, 2015). 
179 HT, “Hai thành viên Nhóm Cứu Lấy Dân Oan bị hành hung,” Chúa Cứu Thế, ngày 19 tháng Ba, 2015: 
http://www.chuacuuthe.com/2015/03/hai-thanh-vien-nhom-cu-lay-dan-oan-bi-hanh-hung/ (truy cập ngày 12 tháng Năm, 2015).  
180 Mặc Lâm, “Ai chịu trách nhiệm với hành vi của côn đồ?” 

Lại Sơn Tiến sau khi bị hành hung ở Hà Nội ngày 18 
tháng Ba năm 2015. © 2015 nguồn khuyết danh/Dân 
Làm Báo 



 

 
KHÔNG CHỐN DUNG THÂN CHO CÁC NHÀ HOẠT 
ĐỘNG VÌ NHÂN QUYỀN 60 

Vụ tấn công Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thị Nhượng và bà Suốt ngày 17 tháng 
Hai năm 2015 
Các nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thị Nhượng và một phụ nữ 
tên Suốt bị tấn công vào sáng ngày 17 tháng Hai năm 2015. Ba người cùng với hai người 
phụ nữ khác tới nhà chủ tịch tỉnh Bắc Giang để khiếu nại về trường hợp đất đai của mình. 
Công an câu lưu và cáo buộc họ gây rối trật tự công cộng. Họ bị đưa về trụ sở công an 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.181 
 
Buổi chiều hôm đó, họ được thả ra. Ngay sau khi Phạm Thị Nhượng vừa bước ra khỏi đồn 
công an, bà bị một nhóm người tấn công, trong đó có những người bà nhận ra được là thuộc 
lực lượng dân phòng, công an mặc sắc phục và an ninh mặc thường phục. Họ tát liên tục làm 
bà bị chảy máu miệng.182 Trên đường về nhà, 
Nguyễn Thị Luyến và bà Suốt bị bốn người đàn 
ông mặc áo mưa bịt mặt tấn công.183 Những 
người này dùng gậy quật liên tiếp vào hai người 
phụ nữ. Sau khi những kẻ tấn công bỏ đi, hai 
người được đưa vào bệnh viện gần đó.184 
 

Vụ tấn công Huỳnh Công Thuận, ngày 
26 tháng Giêng năm 2015 
Ngày 25 và 26 tháng Giêng năm 2015, hai 
người đàn ông lạ mặt chặn trước nhà nhà hoạt 
động vì quyền lợi đất đai Huỳnh Công Thuận và 
ngăn không cho anh ra khỏi nhà. Khi Huỳnh 
Công Thuận cố tìm cách rời nhà vào ngày 26 

                                                           
181 Từ Anh Tú, “Dân oan Bắc Giang bị đánh ngày 29 Tết,” Defend the Defenders, ngày 19 tháng Hai, 2015: 
http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2015/02/19/tu-anh-tu-dan-oan-bac-giang-bi-danh-ngay-29-tet/ (truy cập 
ngày 20 tháng Năm, 2015). Xem thêm “Hội Cựu Tù nhân lương tâm lên án và phản đối hành động bạo lực hãm hại người bảo 
vệ nhân quyền (5/2015).” Bauxite Vietnam, May 22, 2015: http://boxitvn.blogspot.com/2015/05/hoi-cuu-tu-nhan-luong-tam-
len-va-phan.html (truy cập ngày 22 tháng Năm, 2015). 
182 Nguồn đã dẫn. 
183 Nguồn đã dẫn. 
184 Nguồn đã dẫn. 

 
Huỳnh Công Thuận sau khi bị hành hung ở Thành phố 
Hồ Chí Minh ngày mồng 8 tháng Chín năm 2011. © 
2011 nguồn khuyết danh/Dân Làm Báo 
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tháng Giêng thì một người xông vào tấn công anh.185 Anh đã trình báo sự việc với công an.186 
 
Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Công Thuận bị tấn công. Vào tháng Chín năm 2011, 
anh đã bị một nhóm ba người lạ mặt tấn công ở một quán cà phê.187 Anh có nghe chủ quán 
cà phê gọi một người trong số họ là “công an Tâm.” Hai người kia đã lấy chai đập vào đầu 
anh.188 Huỳnh Công Thuận được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh có trình báo sự việc với 
công an.189 
 

                                                           
185 “Anh Huỳnh Công Thuận bị hành hung,” Việt Báo, ngày 27 tháng Giêng, 2015: https://vietbao.com/a232860/anh-huynh-
cong-thuan-bi-hanh-hung (truy cập ngày mồng 3 tháng Ba, 2016). 
186 Huỳnh Công Thuận, “Thư kêu cứu khẩn cấp,” đăng trên facebook của Huỳnh Công Thuận ngày mồng 6 tháng Hai, 2015: 
https://www.facebook.com/notes/hu%E1%BB%B3nh-c%C3%B4ng-thu%E1%BA%ADn/th%C6%B0-k%C3%AAu-
c%E1%BB%A9u-kh%E1%BA%A9n-c%E1%BA%A5p-07022015/793350927380646/ (truy cập ngày mồng 3 tháng Bảy, 2016). 
187 Nguồn đã dẫn. Xem thêm “Blogger Huỳnh Công Thuận kể chuyện bị tấn công.” Bài gốc đăng trên DCV Online và Dân làm 
báo đăng lại, ngày 20 tháng Chín, 2011: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/blogger-huynh-cong-thuan-ke-chuyen-
bi.html (truy cập ngày mồng 7 tháng Ba, 2016). 
188 Nguồn đã dẫn. 
189 Huỳnh Công Thuận, “Đơn tố cáo và tố giác công an lộng hành,” Huỳnh Công Thuận blog, ngày 28 tháng Tư, 2013: 
http://huynhcongthuan.blogspot.com/2013/04/thanh-pho-ho-chi-minh-ngay-04-nam-2013.html (truy cập ngày mồng 7 
tháng Ba, 2016). 
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III. Khuyến nghị 
 

Với Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
• Các nhà lãnh đạo cấp trung ương, tỉnh thành và địa phương cần công khai và thẳng 

thắn lên án mọi hành vi hành hung thân thể và các hình thức sách nhiễu, trả thù 
khác nhằm vào các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, nhấn mạnh rằng các 
hành vi như thế là phạm pháp và sẽ không được dung thứ, và bất kỳ cá nhân nào 
tham gia chỉ đạo hay tạo điều kiện cho các vụ hành hung như thế sẽ bị truy cứu 
trách nhiệm. 

• Ngay lập tức yêu cầu điều tra một cách vô tư và kỹ lưỡng tất cả các vụ việc có các 
nhà hoạt động nhân quyền và blogger bị hành hung, đe nẹt hay dọa dẫm; cần truy 
tố tất cả những cá nhân khi có đủ bằng chứng khả tín cho thấy có liên quan tới các 
vụ tấn công và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

• Các nhà lãnh đạo cấp trung ương cần quy trách nhiệm cho cấp dưới, là các lãnh đạo 
cấp tỉnh thành và địa phương, nếu để xảy ra các hành vi bạo hành với các blogger 
và nhà hoạt động nhân quyền trong thời gian tại nhiệm. 

• Truy cứu trách nhiệm của tất cả các quan chức, nhân viên công quyền bị phát hiện 
có vai trò ra lệnh, tạo điều kiện, hay bao che cho hành vi bạo hành hoặc đe dọa 
các blogger và nhà hoạt động nhân quyền bằng cách truy tố hay kỷ luật sao cho 
tương xứng. 

• Cho phép các nhà báo điều tra và đưa tin tự do về các vụ tấn công nhằm vào các 
blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. 

 

Với Bộ Công an Việt Nam 
• Cần công khai và thẳng thắn lên án việc hành hung thân thể và các hình thức sách 

nhiễu, trả thù khác nhằm vào các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, và nhấn 
mạnh rằng các hành vi đó là phạm pháp và sẽ không được dung thứ. 

• Thành lập một đội ngũ điều tra độc lập với các nguồn lực cần thiết để tiến hành điều 
tra kỹ lưỡng, vô tư và minh bạch đối với tất cả các vụ việc hành hung thân thể và các 
hình thức sách nhiễu, trả thù khác nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền và 
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blogger; truy cứu trách nhiệm tất cả những cá nhân, kể cả các sĩ quan công an, có 
liên quan tới các hành vi đó. 

• Truy cứu trách nhiệm những công an đã có mặt mà không can thiệp để ngăn chặn 
các vụ hành hung blogger và nhà hoạt động nhân quyền, hoặc không tích cực điều 
tra theo các lời trình báo về vụ việc bạo hành với những cá nhân nói trên. 

• Tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân và các cá nhân đằng sau các vụ 
hành hung thân thể các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời đưa ra các 
khuyến nghị nhằm phòng ngừa và xử lý một cách hiệu quả và có hệ thống hơn đối 
với các vụ hành hung như vậy. 

 

Với Quốc hội Việt Nam 
• QHVN cần ra một nghị quyết nhằm công khai và thẳng thắn lên án mọi hành vi hành 

hung thân thể và các hình thức sách nhiễu, trả thù nhằm vào các blogger và các 
nhà hoạt động nhân quyền, nhấn mạnh rằng các hành vi như thế là phạm pháp và 
sẽ không được dung thứ. 

• Tổ chức các buổi điều trần công khai về việc hành hung thân thể và các hình thức 
sách nhiễu, trả thù khác nhằm vào các blogger và nhà hoạt động nhân quyền, và 
mời công chúng, nạn nhân và nhân chứng ra phát biểu, đồng thời bảo đảm rằng 
những người ra điều trần sẽ được bảo vệ không bị đe dọa hay trả thù. 

• Hủy bỏ hoặc sửa đổi các điều luật về “an ninh quốc gia” có nội dung mơ hồ trong bộ 
luật hình sự đã và đang được sử dụng để hình sự hóa các hành vi bất đồng chính 
kiến ôn hòa. Trong đó có những điều về: “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân 
dân” (điều 79 bộ luật hình sự, khung hình phạt lên tới tử hình); “phá hoại khối 
đoàn kết dân tộc” (điều 87 bộ luật hình sự, khung hình phạt tới 15 năm tù); “tuyên 
truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (điều 88, khung hình 
phạt tới 20 năm tù); “phá rối an ninh” (điều 89, khung hình phạt tới 15 năm tù); và 
“các hình phạt bổ sung” tước đi một số quyền nhất định của các cựu tù nhân bị truy 
cứu về các tội danh “an ninh quốc gia,” buộc họ phải chịu quản chế tới năm năm, 
cho phép thu hồi một phần hay toàn bộ tài sản (điều 92); và  tội danh “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 258, khung hình phạt tới bảy năm tù). 
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Với các Tổ chức Tài trợ và các Quốc gia Hữu quan, như Hoa Kỳ, Liên minh 
Châu Âu, Liên Hiệp Anh, Nhật Bản, Australia, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng 
Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á 

• Trong các cuộc gặp công khai cũng như riêng tư với quan chức Việt Nam, cần thể 
hiện quan ngại sâu sắc về việc hành hung thân thể và các hình thức sách nhiễu, trả 
thù khác nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền và blogger, và nhấn mạnh rằng 
các hành vi đó không những vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm pháp luật 
quốc tế, và thủ phạm cần phải bị trừng phạt. 

• Đề xuất với nhà cầm quyền Việt Nam trách nhiệm ngăn ngừa, điều tra và trừng phạt 
các hành vi hành hung thân thể và các hình thức sách nhiễu, trả thù khác nhằm vào 
công dân trong các chương trình cải cách pháp luật và đào tạo an ninh, bao gồm 
các dự án đào tạo, tập huấn liên quan. 
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Lời cảm ơn 
 
Bản phúc trình này do một nhà nghiên cứu thuộc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân 
quyền tập hợp và soạn thảo. Văn bản đã được các ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu, 
Dinah PoKempner, cố vấn trưởng, và Joseph Saunders, phó giám đốc chương trình xét duyệt 
hoặc biên tập. James Ross, giám đốc chính sách và luật pháp đã giúp xem xét về khía cạnh 
pháp lý và chương trình. Hỗ trợ xuất bản còn có sự đóng góp của Seashia Vang, trợ lý Ban Á 
châu; Olivia Hunter, trợ lý nhiếp ảnh và xuất bản; và Fitzroy Hepkins, quản trị hành chính. 
 
Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các nhà hoạt động nhân quyền, những người ủng hộ và 
các nhà bất đồng chính kiến đã dũng cảm chia sẻ trải nghiệm của mình để bản phúc trình 
này được thành hình. 
 



hrw.org

Các nhà hoạt động phản đối nạn hành hung ở Hà
Nội, tháng Năm năm 2015. Các tấm biểu ngữ có
nội dung “Cực lực phản đối hành động bạo lực
đê hèn” và “Đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng”. 
© 2015 ẩn danh

Từ lâu nay, chính quyền Việt Nam thường sử dụng các điều luật có nội dung vi phạm nhân quyền và công an cùng với tòa án
chịu sự điều khiển của Đảng Cộng sản để bắt giữ và xử án các nhà hoạt động nhân quyền trong nước. Nhưng trong thời gian
gần đây, sự nở rộ của phong trào hoạt động dưới tác động của internet lại trùng hợp với sự xuất hiện của một biện pháp đàn
áp chính trị mới rất đáng sợ: hành hung thân thể các nhà hoạt động nhân quyền, do côn đồ mặc thường phục ra tay, mà nhà
cầm quyền dường như biết hoặc cho phép. Các vụ đánh đập xảy ra ngoài đường phố, trong quán cà phê, thậm chí cả trong
đồn công an. Những kẻ thủ ác nhiều khi tấn công nạn nhân ngay trước mặt công an mặc sắc phục mà công an không làm gì
để can thiệp. Trong nhiều trường hợp, những kẻ thủ ác đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện. Nhiều nhà hoạt động bị bắt cóc,
đưa đi trên xe con hoặc xe van, bị đánh đập rồi bỏ rơi ở những nơi vắng vẻ. Gần như không một trường hợp nào trong bản
phúc trình này có thủ phạm bị truy cứu trách nhiệm về hành vi của mình.       
Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền ghi nhận tình trạng gia tăng nhanh chóng công cụ đàn áp dã man
này của chính quyền trong những năm gần đây. Bằng cách soi xét kỹ lưỡng 36 vụ việc, phúc trình thể hiện bản chất chung của
những cuộc tấn công nói trên và cung cấp bằng chứng kết nối một số kẻ thủ ác với an ninh nhà nước.
Bản phúc trình kết thúc bằng những lời kêu gọi áp dụng hàng loạt biện pháp cụ thể để chấm dứt lối hành xử đó. Các nhà lãnh
đạo Việt Nam cần lên án những vụ tấn công này một cách công khai và dứt khoát. Chính phủ cần chỉ thị cho Bộ Công an đảm
bảo tiến hành điều tra khách quan và kỹ lưỡng những vụ đánh đập mà các blogger và các nhà hoạt động trình báo. Đồng thời,
Quốc hội cần hủy bỏ hay sửa đổi các điều khoản trong bộ luật hình sự có nội dung hình sự hóa bất đồng chính kiến ôn hòa.

Không chốn dung thân cho các nhà 
hoạt động vì nhân quyền
các nhà vận động dân chủ và blogger ở việt nam bị hành hung
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