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Hà nội, ngày 24 tháng 11  năm 2007 

UỶ BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI ĐOẠT GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN 2007 CỦA 

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM  

 
Gs. Hoàng 
Minh Chính  

 
Ls. Nguyễn 
Văn Đài  

 
Ls.Lê Thị 
CôngNhân  

 

   Trân trọng Kính gửi: - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 
                                        - Các Tổ Chức, Hội, Đoàn Dân Chủ Độc Lập & Toàn Thể Người dân Việt Nam Ủng Hộ Nhân Quyền 
trong và ngoài nước 
    
   Kính thưa các quí anh chị em ủng hộ dân chủ nhân quyền, 
  
   Nhận được thông cáo báo chí đề ngày 21/11/2007 của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam công bố danh sách những người được sẽ 
nhận được Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 gồm có Giáo sư Hoàng Minh Chính, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công 
Nhân, trước hết chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn sự làm việc công tâm, tận tuỵ của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã lựa 
chọn rất chính xác những người hoàn toàn xứng đáng để nhận để nhận được Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 rất danh giá và vinh dự 
này.  
   Giáo sư Hoàng Minh Chính năm nay đã bước vào tuổi 88, ông đã giành gần như cả cuộc đời để chiến đấu cho độc lập dân tộc và 
tranh đấu đòi tự do nhân quyền cho người dân Việt nam. Trước đây giáo sư Hoàng Minh Chính đã từng nắm giữ vị trí rất cao và tối 
quan trọng trong bộ máy công quyền của nhà cầm quyền độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam, với chức Viện trưởng Viện Triết Học 
Mác-Lê nin, đồng thời ông còn giữ chức Tổng thư ký của Đảng Dân Chủ (đảng này xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1944 và bị đảng 
cộng sản Việt nam ép buộc phải giải thể vào năm 1988 cùng với Đảng Xã Hội). Do nhận thấy những sai lầm của học thuyết Mác-Lê 
nin, giáo sư Hoàng Minh Chính đã sớm từ bỏ chủ thuyết ngoại lai không tưởng đó và trở thành người kịch liệt phản bác học thuyết 
Mác-Lê nin, và trở thành người tranh đấu đòi hỏi tự do nhân quyền cho người dân Việt nam từ rất sớm. Vì những tranh đấu nhân 
quyền như vậy nên cuộc đời của giáo sư Hoàng Minh Chính đã trải qua hàng chục năm trong lao tù thời Pháp thuộc và hàng chục năm 
trong lao tù ngay cả trong thời cộng sản Việt nam đương nắm quyền. Hiện nay giáo sư Hoàng Minh Chính đang nắm giữ cương vị 
Tổng thư ký Đảng Dân Chủ XXI (được tuyên bố phục hoạt vào ngày 01/06/2006). 
   Luật sư Nguyễn Văn Đài, là một trong số rất ít các luật sư chuyên hoạt động trong lĩnh vực dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thuộc 
thế hệ thanh niên trẻ ngoài 30 tuổi, luật sư Nguyễn Văn Đài đã sớm ý thức được vấn đề dân chủ nhân quyền rất quan trọng đối với 
người dân cũng như việc tranh đấu nhằm loại bỏ những bất công đầy rẫy đang tràn lan trong xã hội Việt nam hiện tại. Luật sư Nguyễn 
Văn Đài đã từng đứng ra bào chữa và bảo vệ thành công trong các vụ án các tín hữu Tin Lành bị bách hại tại Việt Nam. Luật sư 
Nguyễn Văn Đài là một điểm sáng của phong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, với sự góp sức nhiệt tình của anh, 
phong trào dân chủ Việt Nam đã có được những bước tiến rất dài và rất đáng khích lệ. Luật sư Nguyễn Văn Đài là Trưởng văn phòng 
luật Thiên Ân tại Hà Nội, đồng thời là sáng lập viên của Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam (thành lập tại Việt Nam ngày 10/12/2006), là 
một tổ chức phi chính phủ và vô vụ lợi, nhằm tranh đấu nhân quyền cho người dân Việt Nam.  
   Nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, một người thuộc thế hệ trẻ đã dũng cảm dấn thân trên con đường tranh đấu dân chủ nhân quyền 
cho người dân Việt Nam, luật sư Lê Thị Công Nhân từng nắm giữ vị trí thư ký đối ngoại của Đoàn luật sư Hà nội, sớm nhận biết được 
tranh đấu dân chủ nhân quyền là chân lý, là con đường đem lại tương lai tốt đẹp cho người dân, cho đất nước, nên đã không quản ngại 
nguy hiểm, gian lao để đảm nhiệm chức vụ phát ngôn viên Đảng Thăng Tiến Việt Nam (được thành lập tại Việt Nam ngày 
08/09/2006), trong điều kiện vô cùng khó khăn, trong một đất nước mà chỉ có duy nhất một đảng cộng sản Việt nam là được phép tồn 
tại và chi phối mọi hoạt động chính trị của người dân, của đất nước, còn tất cả các đảng phái khác đều bị trù dập khốc liệt bởi chính 
đảng cộng sản Việt nam độc tài toàn trị.   
   Để trù dập các tiếng nói đối lập trong nước, đảng và nhà nước cộng sản Việt nam đã không ngần ngại tiến hành bắt giam và bỏ tù 
hàng chục người bất đồng chính kiến thuộc các đảng phái, tổ chức, hội độc lập khác nhau, trong số những người bị bắt giam đó, hai 



luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã cùng bị bắt giam vào ngày 06/03/2007, bị đưa ra toà án sơ thẩm xét xử một cách bất 
công phi pháp vào ngày 11/05/2007 với những cáo buộc hoàn toàn có tính chất vu khống chụp mũ. Trong lần xét xử sơ thẩm này luật 
sư Nguyễn Văn Đài bị kết án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế, luật sư Lê Thị Công Nhân bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản 
chế. Hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sau đó đều làm đơn kháng án bản án bất công phi lý trên, và toà án của nhà 
nước cộng sản Việt nam sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm hai luật sư tranh đấu nhân quyền vào ngày 27/11/2007 sắp tới đây.  
   Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam trong nước chúng tôi hết sức hoan nghênh quyết định đúng đắn của các quí vị lãnh đạo trong Mạng 
Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Giải Thưởng Nhân Quyền 2007 nhằm tôn vinh những giá trị công lao đóng góp trong cuộc tranh đấu 
dân chủ nhân quyền cho người dân Việt nam. Nhân đây chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới giáo sư Hoàng Minh Chính, luật 
sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân đã nhận được giải thưởng danh giá và vinh dự này, chúc mừng tới gia đình và bạn bè 
của họ, và cùng chia vui với các tổ chức, các cá nhân đang tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền cho người dân Việt nam. Giải Thưởng 
Nhân Quyền 2007 cũng nhằm an ủi và khích lệ tinh thần của những người hiện còn đang chịu gian lao khổ cực trong lao tù, điều này 
nhắc nhở chúng ta danh sách của những người tranh đấu dân chủ nhân quyền hiện đang trong cảnh lao tù còn rất nhiều, chúng tôi sẽ 
đề cập ở phần sau. Giải thưởng lớn nhất dành cho tất cả những người tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam là dân chủ nhân 
quyền tất sẽ đi đến thắng lợi, kẻ độc tài toàn trị nhất định phải bị đào thải! Thế giới văn minh ngày nay không bao giờ chấp nhận độc 
tài toàn trị! 
   Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi và ủng hộ tất cả các tổ chức, các cá nhân, các hội đoàn Việt Nam 
và Quốc Tế đang tranh đấu dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam, các vị lãnh đạo, các chính phủ, các vị dân biểu 
trong các quốc hội văn minh, các quốc gia tôn trọng tự do dân chủ nhân quyền trên thế giới, bằng khả năng và ảnh hưởng to 
lớn của quí vị hãy lên tiếng mạnh mẽ và yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện ngay tức khắc cho 
hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân cũng như tất cả các công dân Việt nam vô tội khác hiện còn đang giam giữ. 
   Dưới đây là danh sách các công dân vô tội hiện đang bị giam trong nhà tù của nhà nước độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam 
trong thời gian vừa qua: 
 

No Name 
Date of 
Birth 

Nghề 
nghiệp Organization / residence Ngày bị bắt Bị kết án tù 

(ngày xét xử) 

Ngày 
được trả 

tự do 

Đã xét xử - có án tù : 

1 
Lê Văn Yên 1953  Bình Thạnh, Sài Gòn 14/04/2006 2 năm (29/11/2006)  

2 
Nguyễn Văn Thuỳ  Tín đồ 

PGHH 
Giáo Hội PGHHTT tỉnh 
Vĩnh Long 22/04/2006 5 năm (03/05/2007)  

3 
Lê Nguyên Sang 1959 Bác Sĩ Đảng Dân Chủ Nhân Dân 14/08/2006 4 năm (17/08/2007)  

4 
Nguyễn Bắc Truyển 1968 Luật sư Đảng Dân Chủ Nhân Dân 14/08/2006 3 năm 6 tháng 

(17/08/2007)  

5 
Huỳnh Nguyên 
Đạo 1968 Nhà báo Đảng Dân Chủ Nhân Dân 14/08/2006 2 năm 6 tháng 

(17/08/2007)  

6 
Nguyễn Văn Thơ  Tín đồ 

PGHH 
Giáo Hội PGHHTT tỉnh 
Đồng Tháp 02/10/2006 6 năm (03/05/2007)  

7 
Dương Thị Tròn  Tín đồ 

PGHH 
Giáo Hội PGHHTT tỉnh 
Đồng Tháp 02/10/2006 4 năm (03/05/2007)  

8 
Lê Văn Sóc  Tín đồ 

PGHH 
Giáo Hội PGHHTT tỉnh 
Vĩnh Long 04/11/2006 6 năm (03/05/2007)  

9 
Nguyễn Thanh 
Phong 1979  Dân oan tỉnh Long An 13/10/2006 3 năm (20/07/2007)  

10 
Trần Quốc Hiền 1965 Luật sư Hiệp hội đoàn kết công nông 

Việt Nam 12/01/2007 5 năm + 2 năm quản 
chế (15/05/2007)  

11 
Nguyễn Văn Lý 1946 Linh mục 

công giáo Linh mục  18/02/2007 8 năm + 5 năm quản 
chế (30/03/2007)  

12 
Nguyễn Phong 1975 

Cử nhân 
Quan hệ 
quốc tế 

Đảng Thăng Tiến VN 17/02/2007 6 năm + 3 năm quản 
chế (30/03/2007)  

13 
Nguyễn Bình 
Thành 1955 Thợ điện Đảng Thăng Tiến VN 17/02/2007 5 năm + 2 năm quản 

chế (30/03/2007)  

14 
Hoàng Thị Anh 
Đào 1896  Đảng Thăng Tiến VN 19/02/2007 2 năm tù treo + 3 năm 

thử thách (30/03/2007)  

15 
Lê Thị Lệ Hằng 1963 Giáo viên Đảng Thăng Tiến VN 18/02/2007 18 tháng tù treo + 2  



năm thử thách 
(30/03/2007) 

16 
Lê Thị Công Nhân 1979 Luật sư Đảng Thăng Tiến VN 

Uỷ Ban Nhân Quyền VN  06/03/2007 4 năm + 3 năm quản 
chế (11/05/2007)  

17 
Nguyễn Văn Đài 1969 Luật sư Uỷ Ban Nhân Quyền VN 06/03/2007 5 năm + 4 năm quản 

chế (11/05/2007)  

18 

Thượng tọa  Tim 
Sakhorn, là người 
Việt gốc Khmer 
Krom 

1968 Nhà sư 

trụ trì tại chùa Phnom Den, 
huyện Kiri Vong, tỉnh 
Takeo, Cambodia, bị VN bắt 
cóc gần biên giới tỉnh An 
Giang đem về VN, vì bị cáo 
buộc là làm hại đến những 
quan hệ hữu nghị với Việt 
Nam. 

30/06/2007 1 năm (08/11/2007)  

Còn giam cầm – chưa xét xử : 

19 
Nguyễn Ngọc 
Quang 1962 Thợ trang trí 

nội thất Tổ chức Bạch Đằng Giang 02/09/2006 chưa xét xử  

20 
Vũ Hoàng Hải 1965 xây dựng Tổ chức Bạch Đằng Giang 05/09/2006 chưa xét xử  

21 
Phạm Bá Hải 1968 Kinh doanh Tổ chức Bạch Đằng Giang 07/09/2006 chưa xét xử  

22 
Hàng Tấn Phát 1984   23/09/2005 chưa xét xử  

23 
Trương Quốc Huy 1980  Tham gia diễn đàn Paltalk 18/08/2006 chưa xét xử  

24 

Nguyễn Tấn Hoành  
(tức Đoàn Huy 
Chương) 

1974 Công nhân Hiệp hội Đoàn Kết Công 
Nông Việt Nam 14/11/2006 chưa xét xử  

25 
Nguyễn Thị Lệ 
Hồng 1959 Kinh doanh Hiệp hội Đoàn Kết Công 

Nông Việt Nam 15/11/2006 chưa xét xử  

26 
Phùng Quang 
Huyền   Hiệp hội Đoàn Kết Công 

Nông Việt Nam 15/11/2006 chưa xét xử  

27 
Đoàn Văn Diên 1954  Hiệp hội Đoàn Kết Công 

Nông Việt Nam 15/11/2006 chưa xét xử  

28 
Nguyễn Văn Ngọc 1559 Kinh doanh Nhóm Người Việt Nam Yêu 

Nước 28/02/2007 chưa xét xử  

29 
Trịnh Quốc Thảo 1956 Kinh doanh Nhóm Người Việt Nam Yêu 

Nước 28/02/2007 chưa xét xử  

30 
Trần Khải Thanh 
Thuỷ 1960 Nhà văn Hội Dân Oan 21/04/2007 chưa xét xử  

31 
Hồ Thị Bích 
Khương 1973 Công nhân Dân Oan Nghệ An 25/04/2007 chưa xét xử  

32 
Trương Minh Đức 1960 Nhà báo Kiên Giang 05/05/2007 chưa xét xử  

33 
Đặng Hùng 1981 Sinh viên Đảng Vì Dân 17/05/2007 chưa xét xử  

34 
Trương Minh 
Nguyệt 1946 Giáo sư nông 

cơ 
Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính 
Trị & Tôn Giáo 04/06/2007 chưa xét xử  

35 
Ngô Lướt > 70 tuổi  Dân oan Bình Thuận 03/08/2007 chưa xét xử  

 
Trân Trọng và chúc sức khoẻ tất cả quí vị quan tâm đến dân chủ nhân quyền cho người dân Việt nam! 

Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam 
Hà nội, ngày 24 tháng 11 năm 2007. 
 

Thông cáo báo chí này của Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam được dịch sang Anh ngữ và chuyển tới các cơ quan tổ chức nhân 
quyền quốc tế sau: 

- Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (UN Human Rights Council) 



- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Viet Nam Human Rights Network) 

- Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam tại Thuỵ Sỹ (Vietnamese League for Human Rights in Switzerland) 

- Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF (Reporters Without Borders)  

- Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Quốc Tế (Human Rights Watch) 

- Uỷ Ban Nhân Quyền Đảng Bảo Thủ Anh Quốc CHRC (Conservative Party Human Rights Commission) 

- Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả CPJ (Committee to Protect Journalists) 

- Các Thượng Nghị Sỹ, Hạ Nghị Sỹ trong Quốc Hội Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam 

- Các vị dân biểu tiến bộ trong các Quốc Hội tại các quốc gia văn minh trên thế giới ủng hộ dân chủ nhân quyền cho 
nhân dân Việt Nam 

- Các Tổ chức đoàn thể tranh đấu dân chủ nhân quyền cho Việt Nam ở trong và ngoài nước 

- Tới toàn thể nhân dân Việt Nam mong muốn tự do dân chủ nhân quyền trong và ngoài nước. 
  


