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GIỚI THIỆU  
 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

 
Kính Thưa Quý vị, 

 

Thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, Hội Đồng Liên Kết 

Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam được thành lập để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch 

sử. Lần đầu tiên sau 41 năm, chúng ta đã có một tiếng nói thống nhất giữa đồng bào 

trong nước và đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại để tạo thành một tổng lực đấu tranh 

“Diệt Kẻ Nội Thù-Chống Tàu Cộng” xâm lược. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải 

Ngoại Việt Nam đã được thành lập ngày 28/1/2016, và chính thức được công bố vào 

ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10-3 Âm Lịch năm Bính Thân, nhằm ngày 16-4-

2016 dương lịch.  

 

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam hiện nay gồm 5 vị Đồng Chủ Tịch 

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và 10 Đại diện các Hội Đoàn, các Cộng Đồng Người 

Việt Quốc Gia trên khắp các Châu lục. Sau khi thành lập, HĐLKQNHNVN đã tham 

dự ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, vào Văn Phòng Cao Ủy NQ Liên Hiệp Quốc 

và thực hiện nhiều công tác trong và ngoài nước để vận động cho tiến trình Dân Chủ 

Hóa và Nhân Quyền tại Việt Nam. 

  

Thưa Quý vị, ngày hôm nay Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại xin trình diện 

đồng bào Việt Nam tại Little Saigon, Thủ Phủ của Đồng bào Việt Nam tỵ nạn Cộng 

sản. Đặc biệt, từ trong nước quý vị lãnh đạo Tinh Thần các Tôn Giáo trong Hội Đồng 

Liên Tôn Việt Nam trân trọng gửi lời chào mừng đồng bào tại hải ngoại, đồng thời 

nói lên quyết tâm của đồng bào trong nước cùng với đồng bào Hải Ngoại đấu tranh 

cho một Việt Nam Độc Lập thực sự, một xã hội Dân Chủ Tự Do thực sự và toàn Dân 

Việt Nam thực sự sung túc An lạc. 

 

Chúng tôi xin gửi đến quý vị tập Tài liệu giới thiệu Mục đích, Tôn Chỉ, Chủ Trương 

và Đường lối hoạt động của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, đồng 

thời xin tường trình về những công tác mà Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại 

đã thực hiện trong thời gian qua. 

 

Chúng tôi tha thiết mong mỏi quý vị tham gia tiếp tay cùng Hội Đồng Liên Kết chúng 

tôi để "Tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và chống đế quốc mới Trung Cộng 

xâm lược để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam". 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

 

California, ngày 22 tháng 10 năm 2016 
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THƯ NGỎ VỀ VIỆC THÀNH LẬP  
HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

 
Kính thưa quý vị, 

Đất nước Việt Nam của chúng ta đang trải qua một khúc quanh của lịch sử đe dọa sự tồn vong của dân tộc. 

Chúng ta đã và đang mất nước dần vào tay đế quốc mới Trung Cộng. Bộ mặt thật của đảng Cộng sản Việt Nam 

phơi bầy trước nhân dân và lịch sử là một tập đoàn tham quan hại dân bán nước. Tập đoàn Việt gian Cộng sản 

đã làm cho văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, tài chánh kiệt quệ, xã hội bất công đồi trụy sa đọa, tài sản của nhân 

dân bị cường quyền cưỡng chiếm. Giai cấp thống trị làm giàu trên xương máu của người dân, cướp nhà chiếm 

đất, đẩy hàng triệu Dân Oan và Đồng bào Nạn nhân thảm họa Formosa vào cảnh khốn cùng, màn trời chiếu đất 

không chốn dung thân.  

 

Thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, trong phiên họp ngày 28-1-2016 giữa nhiều 

lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, nhiều đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội 

Hải Ngoại Việt Nam được thành lập để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử: "Tranh đấu đòi  tự do, dân chủ, 

nhân quyền và chống đế quốc mới Trung Cộng xâm lược để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam".  

 

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam được thành lập để kết hợp trong và ngoài nước 

để thống nhất sức mạnh của toàn dân Việt Nam, tạo thành một tổng lực trong công cuộc đấu 

tranh Dân chủ hóa Việt Nam.  

 
1. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam Đấu tranh cho một quốc gia Việt Nam Tự Do Dân 

Chủ, xây dựng đất nước, hòa bình, thịnh vượng và Bảo toàn  lãnh thổ Việt Nam. 
 

2. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam là một tổ chức công khai, sinh hoạt mở rộng đón 
chào các Hội Đoàn Đoàn thể tham gia HĐLKQNHNVN như một thành viên sáng lập, Tôn trọng những 
sinh hoạt độc lập của các tổ chức thành viên, chỉ thống nhất hành động chung thúc đẩy Tiến trình Dân 
Chủ hóa Việt Nam, Diệt Kẻ Nội Thù Chống Quân Xâm Lược.  
 

3. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam Đấu tranh cho một quốc gia Việt Nam Tự Do Dân 
Chủ, xây dựng đất nước, hòa bình, thịnh vượng và Bảo toàn  lãnh thổ Việt Nam. 
 

4. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam chủ trương: Đặt quyền lợi của Tổ Quốc trên 
quyền lợi cá nhân, đoàn thể, tôn giáo và địa phương, Lấy nội lực dân tộc làm chính, đồng thời vận động 
quốc tế hỗ trợ cho công cuộc chung, Cương quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc. 
 

5. Đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. 
 

6. Khôi phục nhân quyền, dân quyền và công bằng xã hội. 
 

7. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam không phải là một đảng phái chính trị và không lệ 
thuộc bất cứ đảng phái chính trị nào. 
 

8. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam chủ trương Tranh đấu ôn hòa, bất bạo động nhưng 
cương quyết, trong mọi lĩnh vực. 
 

9. Liên kết toàn dân trong và ngoài nước thành sức mạnh tổng hợp dân tộc. 
 

10.  Vận động quốc tế hỗ trợ cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân 
Việt Nam. 
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Kính Thưa Toàn Thể Đồng Bào, 

 

Lần đầu tiên sau 41 năm, chúng ta đã có một tiếng nói thống nhất giữa đồng bào trong nước và đồng bào Việt 

Nam ở Hải ngoại để tạo thành một tổng lực đấu tranh “Diệt Kẻ Nội Thù - Chống Tàu Cộng” xâm lược. Hội 

Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đã chính thức được công bố vào ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng 

Vương 10-3 Âm Lịch năm Bính Thân, nhằm ngày 16-4-2016 dương lịch. 

 

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam gồm 5 vị Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và 

10 Đại diện các Hội Đoàn, các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên khắp các Châu lục và sẽ còn mở rộng. 

Sau khi thành lập, HĐLKQNHNVN đã tham dự ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, vào Liên Hiệp Quốc để 

vận động cho tiến trình Dân Chủ Hóa và Nhân Quyền tại Việt Nam; gặp các giới chức quốc tế về ngoại giao, 

nhân quyền, tự do tôn giáo để trao đổi những vấn đề đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam; công 

bố các tuyên cáo và lên tiếng nhân các sự kiện lớn xảy ra ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam… 

 

Thưa Quý vị, ngày hôm nay Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại xin trình diện đồng bào Việt Nam tại 

Little Saigon, Thủ Phủ của Đồng bào Việt Nam tỵ nạn Cộng sản. Đặc biệt, từ trong nước quý vị lãnh đạo Tinh 

Thần các Tôn Giáo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trân trọng gửi lời chào mừng đồng bào tại hải ngoại, 

đồng thời nói lên quyết tâm của đồng bào trong nước cùng với đồng bào Hải Ngoại đấu tranh cho một Việt 

Nam Độc Lập thực sự, một xã hội Dân Chủ Tự Do thực sự và toàn Dân Việt Nam thực sự sung túc An lạc. 

 

California, ngày 22 tháng 10 năm 2016 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGỌAI VIỆT NAM 

 

Những thời điểm quan trọng về việc thành lập HĐLKQNHN VN: 

 

- Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2015, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và một số tổ chức tôn giáo, đoàn thể 

và nhân sĩ đã gặp nhau và đồng ý tổ chức Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 

- Ngày 10 và 11/10/2016, Hội Nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại được triệu tập tại vùng Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ 

nhằm liên kết người Việt tại Hoa Kỳ tiến đến việc liên kết giữa trong và ngoài nước. 

- Ngày 11/01/2016: Trước như cầu khẩn cấp liên kết trong và ngoài nước, một phiên họp viễn liên đầu tiên giữa các giới chức 

tôn giáo và các tổ chức XHDS quốc nội và một số Cộng Đồng, Tổ Chức Tôn Giáo và Xã Hội tại hải ngoại đã được triệu tập 

và đồng ý thành lập Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội Hải Ngoại. 

- Ngày 21/1/2016: Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội Hải Ngoại đã họp phiên họp thứ hai với sự tham dự của nhiếu thành phần trong 

nước và hải ngoại đồng ý công bố bản Tuyên Cáo về Tình Hình Việt Nam 2016 đồng thời đi đến thành lập một cơ cấu liên 

kết giữa trong nước và hải ngoại. 

- Ngày 28/01/2018: Phiên họp được sự tham dự rộng rãi của nhiều thành phần người Việt trong và ngoài nước đã quyết định 

biến Ủy Ban Liên Lạc Qn Hn thành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại. 

- Ngày 6/4/2016: Thông qua quy chế tóm lược của HĐLKQNHNVN. 

- Ngày 16/4/2016 (nhằm ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 năm Bính Thân): Công bố việc thành lập HĐLKQNHN 

- Kể từ đây, HĐLKQHN đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam qua 

công tác quốc tế vận, yểm trợ đồng bào quốc nội chống ô nhiễm môi trường, chống bầu cử giả hiệu, chống phản chiến qua 

cuộc họp thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam, gặp gỡ các giới chức nhân quyền, tôn giáo, ngoại giao quốc tế, lên tiếng về vụ ô 

cá chết hàng loạt tại miền Trung, tranh đấu chống vụ cưỡng chế chùa Liên Trì, vận động trả tự do cho các giới chức tôn giáo 

và tù nhân lương tâm bị kết án với bản án bất công  v.v... 

- Ngày 22/10/2016: chính thức ra mắt tại thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản thành phố Garden Grove, miền Nam 

California, Hoa Kỳ. 
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-  

TUYÊN CÁO VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NĂM 2016 

_____________________________ 

 Xét rằng:  
 

1-     Đảng cộng sản đã hiện diện trên đất nước Việt Nam hơn 70 năm qua, gây ra nhiều đau thương tang tóc cho 

Dân tộc Việt Nam. Các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản trước đây đều lần lượt từ bỏ chế độ bất nhân và sai 

lầm này để chuyển đổi sang chế độ dân chủ tự do, chỉ còn lại một số nhỏ trong đó có Việt Nam. 

2- Sau 40 năm kể từ ngày 30-4-1975, đất nước vẫn còn nằm dưới gọng kềm cai trị độc tài, độc đảng. Đảng cộng 

sản Việt Nam liên tục tước bỏ mọi quyền căn bản của con người, đàn áp những nhà đấu tranh vì tự do dân chủ, 

tự do tôn giáo và toàn vẹn lãnh thổ. Đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, xã hội 

đầy dẫy tệ đoan, tài sản của nhân dân bị cường quyền vơ vét. 

3-   Đại hội đảng thứ XII năm 2016 cho thấy không có dấu hiệu cải tổ về chính trị cũng như kinh tế, càng tỏ rõ 

sự lệ thuộc vào Trung cộng, nguy cơ mất nước không thể tránh khỏi. Đại hội đảng cộng sản chỉ là cơ hội để tập 

đoàn lãnh đạo tranh giành quyền lực, chia chác quyền lợi, hoàn toàn không vì lợi ích của nhân dân và đất nước 

Việt Nam. 

4-   Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn tách rời quần chúng, xem đất nước là của riêng, nhân dân chỉ là nô lệ 

cho tập đoàn cai trị. Một số đảng viên có đầu óc cải cách muốn thay đổi đều bị trù dập hoặc loại trừ.  

 

Bởi các lẽ ấy, chúng tôi gồm đại diện một số cộng đồng, đoàn thể, tôn giáo trong và ngoài nước ký 

tên dưới đây khẩn thiết tuyên cáo:  

 

1-  Đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là các 

quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội; phải trả tự do ngay lập tức tất cả tù nhân 

lương tâm, tù nhân chính trị và tôn giáo. 

2-   Đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân bằng một cuộc bầu cử thật 

sự dân chủ và công bằng được quốc tế giám sát, bầu ra một quốc hội của dân, do dân và vì dân như các nước tự 

do trên thế giới, đặc biệt tại Đài Loan, Miến Điện và Venezuela trong những ngày gần đây. 

3-   Kêu gọi các đảng viên, cán bộ cộng sản hãy thức tỉnh vì vận mệnh của đất nước, hãy đứng về phía nhân 

dân, phục vụ quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc. 

4-  Kêu gọi Đồng bào trong và ngoài nước liên kết chặt chẽ tạo thành sức mạnh  tổng hợp nhằm tranh đấu cho 

một chế độ dân chủ tự do, phồn vinh an lạc, bảo vệ được sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc. 

5-  Thỉnh cầu công luận quốc tế và chính phủ các nước tự do dân chủ trên thế giới hỗ trợ cuộc đấu tranh đầy 

chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.  

          Kính thưa toàn thể Đồng bào,  
          Đã đến lúc toàn dân cần phải đồng tâm hiệp lực, liên kết trong ngoài, từ Tín đồ đến Chức sắc, từ các Tổ 

chức dân sự đến các Đảng phái chính trị, từ thường dân đến giới trí thức, từ các Đoàn thể đến các Cộng đồng, 

Đồng Bào chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác mà phải đứng lên giải nguy cho Quốc gia Dân tộc. 

          Ý Dân là Ý Trời ! Bất cứ chính quyền nào, thế lực nào đi ngược lòng dân, phản lại ý Trời chắc chắn phải 

bị diệt vong.   

 

Công bố ngày 21 tháng 1 năm 2016, 
Đồng ký tên sau đây: 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 
United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas 

 

P.O BOX 262066, Tampa, FL 33685 - Email LienlacQnHn@gmail.com 

Tel: (407) 927-0014 Web: www.LienKetQnHn.org 
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HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM (QUỐC NỘI) 

LM Giuse Đinh Hữu Thoại, đồng Chủ Tịch; Hòa Thượng Thích Không Tánh, đồng Chủ Tịch;   Mục Sư 

Nguyễn Hoàng Hoa, đồng Chủ Tịch; Chánh Trị Sự Hứa Phi (Cao Đài), đồng Chủ Tịch; Chánh Trị Sự Nguyễn 

Bạch Phụng, Thành Viên; Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, thành Viên; Ông Lê Văn Sóc, Hòa Hảo, đồng Chủ 

Tịch; LM Phêrô Phan Văn Lợi, thành viên; LM Nguyễn Công Bình, thành viên’ MS Nguyễn Mạnh Hùng, thành 

viên. 

KHỐI 8406: LM Phê rô Phan Văn Lợi, đồng Đại Diện; Ông Nguyễn Chính Kết, Đại Diện Hải Ngoại. 

HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM (QUỐC NỘI): BS Nguyễn Đan Quế, Chủ Tịch; LM 

Phêrô Phan Văn Lợi, đồng Chủ Tịch; Ông Phạm Bá Hải, Điều Phối Viên 

TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển; Diễn Đàn Dân Sự VN. 

LIÊN HIỆP HỘI THÁNH EM CAO ĐÀI HẢI NGOẠI: Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký – Ông 

Sinh Cẩm Minh, Trưởng Ban Ngoại Vụ – Ông Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Nội Vụ; Cựu Chánh Trị Sự Bùi 

Văn Y, Trưởng Ban Giám Sát 

TẬP HỢP VÌ NỀN DÂN CHỦ VIỆT NAM: Bs Nguyễn Quốc Quân 

PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI: Ông Phạm Hồng Lam, Điều Hợp Viên Ban Thường 

Vụ. 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ : BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB – BS Đỗ 

Văn Hội, CT HĐCH – Ông Lưu Văn Tươi, CT HĐGS – Ông Nguyễn Văn Tánh, Cố Vấn – Ông Trần Văn Giỏi, 

Chủ Tịch CĐNVQG Connecticutt – LS Nguyễn Thanh Phong, PCT Nội Vụ HĐCH – Trung Tá Trần Quốc Anh, 

PCT Ngoại Vụ HĐCH – Ông Trần Công Thức, TTK HĐCH 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HẢI NGOẠI: Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quí, Chủ 

Tịch – Ông Nguyễn Trung Châu, Cựu Chủ Tịch, Cố Vấn 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC: BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ 

Tịch 

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA: Ông Trần Văn Đông, TTK 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU: Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch 

ỦY BAN NHÂN QUYỀN HELSINSKI: Luật Sư Tạ Quang Trung, Cố Vấn – Ông Trần Tử Thanh, Cựu Tù 

Nhân Vì Lương Tâm (do Ân Xá Quốc Tế và Human Rights Watch phong tặng) 

HỘI ÁI HỮU CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM: Ông Cao Xuân Khải, Phó Chủ 

Tịch Ngoại Vụ 

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM DC, MARYLAND VÀ VIRGINIA: Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch; Ông 

Thomas Phạm, đồng Chủ Tịch. 

HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI: Ông Phạm Trần Anh, chủ tịch. 

HỘI ĐÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM: Ông Rong Nay, Phó Chủ Tịch 

HỘI BẢO VỆ DI SẢN VIỆT NAM CỘNG HÒA (Canada):Ông Ngô Anh Võ, Chủ Tịch 

LM Đinh Xuân Long (Giáo Phận Charlotte, NC). 

MS Ngô Đắc Lũy (Hội Thánh Tin Lành Mennonite) 

Nguyễn Thu Trâm: Nhà báo độc lập, Trưởng Phân Bộ Báo Chí Hội AHCTNCTTGVN 

Ông Huỳnh Hiệp (Hòa Hảo) 

Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại OVM 4TV: Ông Nguyễn Đình Toàn, Giám Đốc 

Ông Lý Hiền Tài: Cựu Dân Biểu VNCH, Chủ Tịch LMDCVN thuần túy. 
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Ông Cao Xuân Thức: Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh  Nam California và Đồng Hương Hướng 

Phương. 

BS Bùi Quang Dũng, PCT Hội Đồng Đại Biểu CĐNVQG LBHK; Đốc Sự Trần Xuân Thời, Cố Vấn: 

CĐNVQG LBHK; Cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn, Cố Vấn, CĐNVQG LBHK; KS Đỗ Như Điện, Cố Vấn 

HĐCH CĐ LBHK, Cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego; CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm 

Thế Vinh; CĐNVQG Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương; CĐVN Nam California, CA; Chủ tịch: 

KS Trương Ngải Vinh; CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: NV Bùi Phát; CĐNVQG Charlotte, N. Carolina: Chủ 

Tịch Cô Nguyễn Thu Hương; CĐNVQG Greenville, S. Carolina, CT Ô. Võ Phương; CĐNVQG Columbia, 

SC: CT Ông Nghiệp Nguyễn; CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn; Hiệp Hội Người Việt San 

Diego, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm; CĐNVQG Sacramento, CA, Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh; 

CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến; CĐNVQG Colorado, CO, Chủ tịch:  Ô. Nguyễn 

Trọng Cường; CĐNVQG Connecticut, Ct, Chủ Tịch: Ô. Trần Văn Giỏi; CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Lưu 

Văn Tươi; CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm; CĐVN Central Florida, FL: 

Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Hưng; CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch HĐĐD: Ô. Châu Ngọc An; CĐVN 

Tampa Bay, FL; Chủ tịch: Ô. Trần Công Thức; CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Eric  Nguyễn; CĐVN 

South Florida, FL; Chủ tịch: KTS Nguyễn Đức Huy; CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: Ô. Bùi Lý; CĐVN 

Georgia, GA, Chủ Tịch: Bà Đặng T. K. Hạnh; CĐNVQG Ilinois, IL, CT Ô. Lưu Toàn Trung; CĐNVQG 

Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn; CĐNVQG St Louis, MO; Chủ tịch: Ô. Cường Nguyễn; 

CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm; CNVN New Jersey, NJ: Chủ Tịch: Bà Lê 

Ánh Nguyệt; CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng; CĐNVQG New Mexico, NM: Ô. 

Lương Thông; CĐNVQG Minnesota, MN; Chủ tịch: Ô. Lê Đình Thăng; CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: 

KS Lê Hồng Thanh; CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong; CĐNVQG Oklahoma City, 

OK; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Khắc Vinh; CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo; CĐNVQG 

Philadelphia, PA; Chủ tịch: ô. Vũ Trực; CĐNVQG Pennsylvania, PA; Chủ tịch: DS Nguyễn Đức Nhiệm; 

CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa; CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan; 

CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh; CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch: 

 Ô. Vũ thanh Hải; CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải; CĐNVQG TP York, PA ; Chủ 

tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải; CĐNVQG TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến; CDNVQG 

Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn Kiệt; CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông 

Đặng Q. Dũng; CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần Quốc Anh; CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS. 

Phạm Quang Hậu; CĐNVQG Utah: Ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch. 

 Danh sách này được hoàn tất trong 2 ngày kể từ 18-1-2016 đến 22 giờ ngày 20-1-2016. 

Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội và Hải Ngoại (Nay là Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam) 

PO Box 262066, Tampa, Florida 33658 

Điện thoại: 407-927-0014. Email: lienlacqnhn@gmail.com 

 

ooooOOOoooo 
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CÔNG BỐ THÀNH LẬP 
HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

 

NHẬN ĐỊNH RẰNG: 
  
1.  Sau khi vi phạm Hiệp định Paris để xâm chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, Cộng Sản Việt Nam 

thống trị toàn thể dân tộc Việt: Một chế độ độc tài toàn trị bạo ngược, tước bỏ mọi quyền tự do căn bản của 

người dân được long trọng quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-1948. 

 

2.  Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tự cho mình là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước. Cái gọi là 

“Quốc Hội” và “Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” do đảng Cộng sản chỉ định trong một cuộc 

“Đảng Cử, Dân Bầu”. Quốc Hội bù nhìn, nhà nước hại dân này không được toàn dân tín nhiệm, chính giới quốc 

tế thường xuyên lên án gay gắt chế độ phi dân chủ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục khủng bố trấn 

áp thô bạo tất cả những công dân yêu nước tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền, tranh đấu bảo vệ sự toàn 

vẹn lãnh thổ.  

 

3.  Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trương kinh tế quốc doanh là chủ đạo, các công ty nhà nước là ưu 

tiên, mọi tài nguyên đất đai là sở hữu của nhà nước. Nền kinh tế ngày càng lụn bại, tài chánh ngày càng kiệt 

quệ, nợ công ngày càng dâng cao và cuộc sống nhân dân ngày càng điêu đứng. Hàng triệu công nhân bị bóc lột 

sức lao động, hàng chục triệu nông dân bị cướp ruộng cướp đất, hàng triệu thị dân bị cướp nhà cướp cửa. Thực 

lực kinh tế quốc gia và điều kiện sống của công dân đứng hàng gần chót thế giới.     

 

4. Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trương khống chế tinh thần của toàn thể xã hội và toàn thể công 

dân, độc quyền thông tin, độc quyền giáo dục, khuynh loát mọi hình thức văn hóa và mọi tổ chức tôn giáo. Đặc 

biệt trong lĩnh vực tâm linh, đảng cộng sản Việt Nam đã và đang tiêu diệt các tôn giáo chân truyền, thành lập 

các tổ chức tôn giáo quốc doanh nhằm phục vụ chế độ vô thần, đi ngược với truyền thống của dân tộc. Chính vì 

thế dối trá tràn lan, bạo lực tung hoành, văn hóa nghệ thuật chẳng có mấy công trình, khoa học kỹ thuật chẳng 

có mấy thành tựu, thế hệ trẻ lớn lên trở thành công dân mất tự do và vô trách nhiệm, không có trí tuệ và đạo 

đức. Các tôn giáo không đóng được vai trò lương tâm và giáo dục cho xã hội. 

 

5. Nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trương chế độ độc tài độc đảng, giai cấp thống trị là những lãnh 

chúa, cường quyền đỏ mặc sức bạo hành, tham nhũng khiến nợ công lên cao đến mức báo động, bắt dân lành 

nghèo khó phải gánh trả bình quân mỗi người 26 triệu đồng một cách vô lý. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam 

sử dụng lực lượng công an là công cụ bạo lực của đảng, trấn áp và cướp bóc nhân dân, xem mạng sống của 

người dân như cỏ rác, tùy tiện giết người vô tội.   

     Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Quốc về ý thức hệ và chính trị, về kinh tế và 

tài chánh, về thương mại và kỹ thuật. Cái gọi là “Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12”  vừa qua đã bầu 

ra một tập đoàn mới để thực hiện "Mật Ước Thành Đô", đang từng bước dâng đất nhường biển cho Trung 

Cộng, đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc Việt. 

 

6. Bộ mặt thật của đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bầy trước nhân dân và lịch sử là một tập đoàn tham quan 

hại dân bán nước, làm cho văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, tài chánh kiệt quệ, xã hội bất công đồi trụy sa đọa, 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 
United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas 

 

P.O BOX 262066, Tampa, FL 33685 - Email LienlacQnHn@gmail.com 

Tel: (407) 927-0014 Web: www.LienKetQnHn.org 
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tài sản của nhân dân bị cường quyền cưỡng chiếm. Giai cấp thống trị làm giàu trên xương máu của người dân, 

cướp nhà chiếm đất, đẩy hàng triệu “Dân Oan” vào cảnh khốn cùng, màn trời chiếu đất không chốn dung thân. 

Cái gọi là “Kinh tế thị Trường Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” đã để lại một hậu quả năng nề, đất nước Việt 

Nam vẫn là một nước nghèo, chậm tiến không theo kịp đà tiến hóa văn minh của nhân loại.  

 

     Thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, trong phiên họp ngày 28-1-2016 giữa 

nhiều lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, nhiều đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc 

Nội Hải Ngoại Việt Nam được thành lập để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử: "Tranh đấu đòi tự do, dân 

chủ, nhân quyền và chống đế quốc mới Trung Cộng xâm lược để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam".  

 

NAY, HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

long trọng công bố trước quốc dân và công luận quốc tế: 

  
1. Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam là một tập hợp của đồng bào trong nước và cộng đồng 

Người Việt ngoài nước nhằm mục đích: 

 

- Tranh đấu khôi phục Nhân quyền và Dân quyền tại Việt Nam, thực thi đúng lý tưởng cao đẹp của bản Tuyên 

ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948 và hai Công ước Liên Hiệp quốc về các quyền Chính trị, Dân sự, Kinh tế, 

Xã hội và Văn hóa năm 1966. 

 

- Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc và sự trường tồn của Dân tộc. 

 

2. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại quyết tâm thực hiện các mục tiêu:           

    

- Góp phần tích cực, tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho đồng 

bào và vẹn toàn lãnh thổ của đất nước. 

 

- Tạo dựng niềm tin cho các Hội Đoàn, Đoàn Thể, các tổ chức xã hội dân sự, các phong trào Dân oan, Công 

nhân và Tín đồ trong nước, khiến họ sẽ tranh đấu tích cực hơn nhờ được Hội đồng Liên kết nói riêng và đồng 

bào hải ngoại nói chung quan tâm và hỗ trợ. 

 

- Đáp ứng nguyện vọng của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, đang mong muốn một phong trào vì dân 

chủ nhân quyền dâng cao và thành tựu tương tự như Liên minh vì Dân chủ của Miến Điện đã thành công gần 

đây. 

 

- Vận động Liên Hiệp quốc, chính phủ các nước tự do và các tổ chức nhân quyền quốc tế yểm trợ, làm áp lực 

chặn đứng những hành động vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền, can thiệp kịp thời cho bất cứ người dân 

Việt Nam nào bị sách nhiễu, đánh đập, bắt bớ, giam cầm, xử án bất công. 

  

Kính thưa toàn thể Đồng bào, 

 

    Hơn bốn mươi năm qua, Cộng sản Việt Nam đã rước voi Mác Lê giầy mả Tổ, cõng rắn độc "Trung Cộng" 

cắn gà nhà Dân Tộc, khiến đất nước  trải qua một thời kỳ bi thảm ô nhục nhất trong lịch sử.  

 

     Toàn dân Việt Nam phải sống dưới ách thống trị bạo tàn của chủ nghĩa Cộng Sản phi nhân, phản dân tộc, thế 

sự đảo điên, xã hội bần cùng, lòng người ly tán, nhân tâm uất hận. Tập đoàn cầm quyền đè đầu cưỡi cổ người 

dân, bóc lột thậm tệ, cướp nhà chiếm đất, bắt bớ tùy tiện, đánh người cướp của, xem mạng sống người dân như 

cỏ rác. Đã thế, tập đoàn cầm quyền lại cam tâm khuyển mã ươn hèn tủi nhục, cúi đầu thần phục, xin làm chư 

hầu cho phương Bắc,  đem lại "Đại Họa" cho Dân Tộc.   
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    Tiền nhân đã viết lên những trang sử oanh liệt hào hùng bằng xương máu của biết bao thế hệ Việt Nam yêu 

nước. Một Lý Thường Kiệt đã đánh tan tành Trung Quốc năm 1075, Lê Đại Hành Phá Tống Bình Chiêm, Vua 

tôi nhà Trần 3 lần chiến thắng đạo quân Mông Nguyên hung hãn nhất trong lịch sử và Quang Trung Đại Đế đã 

“Đánh cho được để đen răng, Đánh cho được để dài tóc, Đánh cho xe giặc tan tành, Đánh cho quân thù tơi tả… 

Đánh cho Sử tri Nam Quốc Anh Hùng chi hữu chủ…”. Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô 

Đại Cáo: "Chỉ Nước Đại Việt ta từ trước, Mới có nền Văn hiến ngàn năm... Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau 

nhưng hào kiệt đời nào cũng có..”.  

 

     Tập đoàn cầm quyền Cộng sản hèn với giặc ác với dân nhưng toàn dân Việt khí thế hào hùng bất khuất sẽ 

đứng lên đáp lời sông núi diệt kẻ nội thù, chống quân xâm lược.  

 

     Trước tình trạng Tổ Quốc Lâm Nguy Sơn Hà Nguy Biến, toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước, 

không phân biệt nam nữ, sắc tộc, tôn giáo, địa phương, đảng phái, chính kiến, đoàn kết một lòng, quyết tâm thể 

hiện lòng yêu nước bảo vệ giang sơn gấm vóc. 

 

     Thanh niên sinh viên, Đồng bào dân Oan, Công nhân bị bóc lột đồng loạt đứng lên tranh đấu để giành lại tự 

do, đòi quyền sống, quyền làm chủ đất nước.  

 

Kính Thưa toàn thể đồng bào, 

  

     Là con dân đất Việt lẽ nào chúng ta cam chịu cúi đầu khuất phục chấp nhận thân phận nô lệ, sống kiếp ngựa 

trâu, để tập đoàn Việt gian phản quốc ngang nhiên dâng hiến đất đai của Tổ Quốc, Dân Tộc bị tiêu diệt, Việt 

Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới, thế hệ hôm nay sẽ đắc tội với Tổ Tông, với con cháu muôn đời sau.  

 

- Không còn khốn khó thương đau nào hơn thống khổ hôm nay khi 90 triệu đồng bào sống trong ngục tù Cộng 

Sản! 

- Không còn nhục nhã hờn căm nào bằng ô nhục căm hờn hôm nay khi  giặc Tàu - Cộng ngang nhiên chiếm 

đoạt đất đai, biển đảo của chúng ta! 

- Toàn dân hãy đứng lên giành quyền làm chủ của nhân dân, để chuyển đổi lịch sử, đón mừng mùa xuân dân tộc 

trên quê hương Việt Nam thân yêu. . 

 

Toàn dân Việt phải tự quyết định số phận của chính mình 

và vận mệnh của đất nước chúng ta. 

 

Đại Nghĩa Tất Thắng Hung Tàn 

Chí Nhân Phải thay Cường Bạo 

Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi 

phù trì Dân Tộc Việt Nam 

Tổ Quốc Việt Nam Trường Tồn 

Dân Tộc Việt Nam Bất Diệt. 

  

Việt Nam Ngày 16-4-2016 
Nhằm ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10-3 Âm Lịch năm Bính Thân 

Đồng Chủ Tịch: 
- HT Thích Không Tánh, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- LM Phan Văn Lợi, Đồng ChủTịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- CTS Hứa Phi (Cao Đài Chơn Truyền), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- Nhân sĩ Lê Văn Sóc (PGHHTT), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN). 

- MS Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành) Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 
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- BS Đỗ văn Hội, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 

- Nhân sĩ Lưu văn Tươi, Chủ Tịch HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 

- Nhân sĩ Nguyễn văn Tánh, Chủ Tịch UB Diễn Hành Văn Hóa, Cố Vấn CĐNVQGLB Hoa Kỳ. 

- Phó TS Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại. 

- Nhân sĩ Cao Xuân Khải, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam. 

- Nhân sĩ Trần văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt Canada. 

- Nhân sĩ Trần Văn Bính, Trung Tâm Văn Hóa Vancouver Canada, Ủy Ban Yểm trợ Truyền Thông Khối 8406. 

- BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

- Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, CT Diên Hồng Thời Đại VN, CT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN. 

 

   
Hòa Thượng Thích Không Tánh   LM. Phan Văn Lợi   Chánh Trị Sự Hứa Phi 

 

 

    
    Đạo huynh Lê Văn Sóc  Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa 

Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam 
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Một số các Thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam 

 

 

oooOooo 
 

 

 

 

QUY CHẾ (TÓM LƯỢC) HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT  
QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM 

 

MỞ ĐẦU 
 

Sau hơn 40 năm nắm quyền kể từ ngày 30-4-1975, đảng cộng sản Việt Nam vẫn áp đặt một chế độ độc tài, toàn 

trị, liên tục tước bỏ mọi quyền căn bản của con người, đàn áp những nhà đấu tranh vì tự do dân chủ, tự do tôn 

giáo và toàn vẹn lãnh thổ. Đảng cộng sản đã làm cho văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, xã hội đầy dẫy tệ đoan, 

tài sản của nhân dân bị cường quyền vơ vét, xem đất nước là của riêng và hoàn toàn tách rời quần chúng, nhân 

dân chỉ là nô lệ.  

Đặc biệt trong lĩnh vực tâm linh, đảng cộng sản đã và đang tiêu diệt các tôn giáo chân truyền, thành lập các tổ 

chức tôn giáo quốc doanh nhằm phục vụ chế độ vô thần, đi ngược với truyền thống của dân tộc. 

Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII năm 2016 vừa qua cho thấy không có dấu hiệu cải tổ nào về chính 

trị cũng như kinh tế, mà chỉ là cơ hội để tập đoàn lãnh đạo tranh giành quyền lực, chia chác quyền lợi, hoàn 

toàn không vì lợi ích của đất nước và càng tỏ rõ sự lệ thuộc vào Trung cộng, nguy cơ mất nước không thể tránh 

khỏi. 
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Thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại 

đã được đồng ý thành lập trong phiên họp đúc kết ngày 28-1-2016 giữa nhiều vị lãnh đạo tinh thần các tôn 

giáo, đại diện nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử trong 

công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ, thịnh vượng và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM long trọng công bố trước quốc dân và 

công luận quốc tế:  

1. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam là sự liên kết của đồng bào trong nước và cộng đồng 

Người Việt Tự do tranh đấu cho mục tiêu Dân chủ Tự do, Nhân quyền và Dân quyền, thực thi đúng lý tưởng 

cao đẹp của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1948 và Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính 

Trị, Công Ước về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa năm 1966 của Liên Hiệp Quốc. 

2. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại được thành lập nhằm mục đích:  

a. Góp phần tích cực, tạo sức mạnh tổng lực dân tộc được đồng bào và công luận quốc tế ủng hộ trong công 

cuộc đấu tranh dân chủ, thực hiện nhân quyền và dân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho đất nước. 

b. Tạo được niềm tin của các đoàn thể, tổ chức xã hội dân sự, các phong trào Dân Oan và các nhà đấu tranh 

Dân Chủ trong nước sẽ tranh đấu tích cực hơn khi tiếng nói của họ được Hội Đồng Liên Kết QNHN nói riêng 

và đồng bào hải ngoại nói chung quan tâm và hỗ trợ. 

c. Đáp ứng nguyện vọng của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, phong trào vì dân chủ và nhân quyền sẽ 

dâng cao tương tự như Liên Minh Vì Dân Chủ của Miến Điện đã thành công gần đây. 

d. Vận động công luận quốc tế, chính phủ các nước tự do yểm trợ, làm áp lực chặn đứng những hành động thô 

bạo vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CS. Bất cứ một thành viên nào bị đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam 

cầm, xử án bất công, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại sẽ lên tiếng vận động Liên Hiệp Quốc cùng 

các tổ chức quốc tế can thiệp kịp thời. 

 

Dưới đây là bản quy chế tóm lược của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại. 

  

A- DANH XƯNG  

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT  

QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI VIỆT NAM 
(Viết tắt: HĐLK/QNHN/VN) 

B- MỤC ĐÍCH – TÔN CHỈ – ĐƯỜNG LỐI 

 

1- Mục đích - Mục tiêu của HĐLK/QNHN bao gồm: 

a. Kết hợp trong và ngoài nước để tạo nội lực của toàn dân. 

b. Đấu tranh cho một quốc gia Việt Nam Tự Do Dân Chủ, xây dựng đất nước, hòa bình, thịnh 

vượng và vẹn toàn lãnh thổ. 

2- Tôn Chỉ - HĐLK/QNHN chủ trương: 

a. Đặt quyền lợi của Tổ Quốc trên quyền lợi cá nhân, đoàn thể hoặc tổ chức. 

b. Lấy nội lực dân tộc làm chính, đồng thời vận động quốc tế hỗ trợ. 

c. Bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

d. Đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. 

e. Khôi phục nhân quyền, dân quyền và công bằng xã hội. 

f. HĐLKQN/HN không phải là một đảng phái chính trị và không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào. 

3- Đường lối - Đường lối của HĐLK/QNHN bao gồm: 

a. Tranh đấu ôn hòa, bất bạo động nhưng cương quyết, trong mọi lĩnh vực. 

b. Liên kết toàn dân trong và ngoài nước thành sức mạnh tổng hợp dân tộc. 

c. Vận động quốc tế hỗ trợ cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân 

dân Việt Nam. 

C- PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP 
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- Tôn trọng những sinh hoạt độc lập của các tổ chức thành viên.  

- Thống nhất mục tiêu, lập trường và đường lối hành động của các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức thành 

viên. 

- Tôn trọng tinh thần dân chủ và đoàn kết.  

-  

D- CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

 

1- Thành viên - Thành viên của HĐLK/QNHN gồm đại diện các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức tại quốc nội 

và hải ngoại chấp nhận mục tiêu, chủ trương, đường lối của HĐLK/QNHN. Các Nhân sĩ có tinh thần 

đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền phải được 2 thành viên HĐLK/QNHN giới thiệu. 

2- Đại Hội HĐLK/QNHN - Bao gồm tất cả các thành viên HĐLK/QNHN và được tổ chức mỗi năm một 

lần. Đại Hội thảo luận và biểu quyết chủ trương, đường lối và bầu cử Ủy Ban Thường Trực. 

 

3- Ủy Ban Thường Trực 
31. Năm đầu, thành viên UBTT sẽ do các Sáng Lập Viên lựa chọn; sau 1 năm, sẽ bầu cử theo thể thức 

như sau: 

Ủy Ban Thường Trực HĐLK/QNHN do Đại Hội HĐLK/QNHN bầu cử hai năm một lần, có nhiệm vụ 

thảo luận, biểu quyết những vấn đề quan trọng dựa trên mục tiêu, chủ trương, đường lối của 

HĐLK/QNHN.  

 

32. Ủy Ban Thường Trực bao gồm: 

o Quốc nội: 15 (hay nhiều hơn)  

o Hải ngoại: 15 (hay nhiều hơn)  
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33. Đồng Chủ Tich: Ủy Ban Thường Trực bầu cử các Đồng Chủ Tịch Quốc Nội, các đồng Chủ Tịch 

Hải Ngoại, 01 Tổng Thư Ký. Nhiệm kỳ của các vị này là 2 năm. 

Đồng Chủ Tịch Quốc Nội: 10 hay nhiều hơn. 

Đồng Chủ Tịch Hải Ngoại: 15 hay nhiều hơn và 4 vị đặc trách tôn giáo 

- Hoa Kỳ: 7 đồng Chủ Tịch (hoặc nhiều hơn) . 

- Úc Châu: 2-3 đồng Chủ Tịch (hoặc nhiều hơn) 

- Âu Châu: 2-3 đồng Chủ Tịch (hoặc nhiều hơn) 

- Canada: 2-3 đồng Chủ Tịch (hoặc nhiều hơn) 

- Á Châu (ngoại trừ Việt Nam): có thể có 1-2 thành viên. 

(Ghi chú: con số này chỉ là dự trù, Đại Hội sẽ có quyết định sau) 

 

34. Biểu quyết - Mọi quyết định quan trọng phải được 2/3 thành viên hiện diện của Ủy Ban 

Thường Trực chấp thuận mới trở thành hiệu lực. Những quyết định thông thường chỉ cần 

quá bán để thông qua. 

 

35. Họp định kỳ - Ủy Ban Thường Trực họp ba (03) tháng 1 lần qua viễn liên hoặc gặp mặt. Họp Bất 

Thường - Được tổ chức theo nhu cầu. 

 Các Đồng Chủ Tịch họp định kỳ 1 tháng 2 lần. Trong trường hợp khẩn cấp TTK/HĐLK 

sẽ đề nghị buổi họp bất thường.  

 Các Đồng CT nghiên cứu kế hoạch, chương trình hoạt động đề ra các công tác của UB 

Điều Hành. Ngoài ra, các đồng CT thường xuyên giám sát công việc của TTK/UBTT, 

Ban Giám Sát và UB Điều Hành của Hội Đồng Liên Kết QNHNVN. 

36. Hiệu lực của các phiên họp - Để các buổi họp có hiệu lực, ít nhất phải có 2/3 thành viên của Ủy 

Ban Thường Trực hiện diện, ngoại trừ những cuộc họp bất thường chỉ cần quá bán.   

37. Nhiệm kỳ - Nhiệm kỳ của Ban Thường Trực là 2 năm. Các thành viên có thể được tái cử không giới 

hạn số lần cho đến khi không còn đủ sức khỏe. 

 

38. Tổng Thư Ký:  

1- Tổng Thư Ký có nhiệm vụ điều hành công việc nội bộ, quản trị hồ sơ và phối hợp với Ủy Ban 

Điều Hành/HĐLKQNHNVN để thực hiện các quyết định của Hội Đồng LKQNHNVN. 

2- TTK gửi thư mời các ĐCT và các thành viên UBTT hội họp khi có đa số ĐCT đồng ý; lập nghị 

trình họp; lưu trữ các văn bản; lập chương trình, kế hoạch đưa lên các ĐCT xét duyệt và phê 

chuần để Ban Điều Hành thực hiện. 

39. Ban Giám Sát: 

a. Ban Giám Sát gồm: 1 Trưởng Ban, 1 Phó Ban Quốc Nội, 1 Phó Ban Hải Ngoại do các 

Đồng Chủ Tịch bầu ra lựa chọn trong các Đồng Chủ Tịch. Nhiệm kỳ 2 năm. 

b. Nhiệm vụ: Giám sát mọi hoạt động của HĐLKQNHN được thực hiện theo đúng Quy Chế 

nội quy, khi thấy thành viên nào đi sai Mục Đích, Tôn Chỉ và Đường Lối của 

HĐLKQNHN, thì trình lên các Đồng Chủ Tịch để giải quyết.  

 

4- Ban Điều Hành  
- Các vị đồng Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực bầu ra Trưởng Ban Điều Hành (TBĐH) với nhiệm kỳ 2 

năm, có nhiệm vụ thực hiện các công tác do Hội Đồng LK/QNHN và Ủy Ban Thường Trực ủy nhiệm.  

- Trưởng Ban Điều Hành là một trong các vị Đồng Chủ Tich. 

o Trưởng Ban Điều Cử đề cử 02 Phó Ban (QN và HN), 02 Thủ Quỹ (QN, HN), 02 Thư ký (QN-

HN).  

o Ban Điều Hành mời thêm các Ủy Viên đặc trách các lĩnh vực chuyên môn: Quốc Tế Vận, Quốc 

Nội, Hải Ngoại, Tài Chánh, Nhân Quyền, Thông Tin, Nghiên Cứu, Kế Hoạch  vân vân… 
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E- LINH TINH:  

 

1- Chế tài - Mọi vi phạm phải được Ủy Ban Thường Trực cứu xét và quyết định biện pháp chế tài. Những 

vi phạm trầm trọng sẽ được Đại Hội HĐLK/QNHN quyết định. 

2- Tài chánh - Để HĐLK/QNHN có thể phát triển nội lực dân tộc và thực hiện những mục tiêu đề ra, 

HĐLK/QNHN - qua Ủy Ban Thường Trực và Ban Điều Hành - phải vận động sáng tạo để tạo phương 

tiện tài chánh.  

Tài chánh và ngân sách của tổ chức phải được điều hành minh bạch, được giám sát bởi Ủy Ban Thường 

Trực. 

3- Tu chính: Các điều khoản căn bản quan trọng phải được Đại Hội của HĐLK/QNHN biểu quyết với túc 

số ¾ mới có giá trị - Các điều khoản có tính điều hành (hành chánh) sẽ do Đại Hội HĐLK/QNHN quyết 

định sửa đổi hoặc bổ túc với túc số 2/3. 

4- Khi bầu chọn Đồng Chủ Tịch thuộc tôn giáo phải được sự đồng ý của Đồng Chủ Tịch tôn giáo đó trước 

để tránh sự bất đồng quan điểm làm ảnh hưởng đến Mục tiêu, Chủ trương và Đường lối của 

HĐLK/QNHN. 

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2016 

 
Địa chỉ liên lạc tạm thời: 
 
lienlacQNHN@gmail.com 
 
GHI CHÚ: 
 

Bản quy chế này chỉ là tóm lược, bản quy chế chi tiết sẽ được công bố sau. 
 

 

 

Bản tin nội bộ số 2 ngày 18/1/2016 

V/v: Thành hình Ủy Ban Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại 

  

Tối Chủ Nhật 17/1/2016 lúc 7 giờ HTĐ Hoa Kỳ, tức 7 giờ sáng thứ Hai 18/1/2016 tại Việt Nam, cuộc họp viễn 

liên được tổ chức giữa HĐ Chức Sắc các Tôn Giáo Bảo Thủ Chơn Truyền Quốc Nội, CĐLBHK, một số đoàn 

thể ở hải ngoại và Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại. Đây là phiên 

họp thứ hai, tiếp theo phiên họp tiên khời ngày 10/1/2016. 

  

Mục đích: Trước những biến chuyển dồn dập của Việt Nam và quốc tế, và qua nội dung phiên họp ngày 10-1-

2016 vừa qua, chúng ta cần có những phản ứng cấp thời trong quốc nội cũng như tại hải ngoại để đáp ứng với 

thời cuộc cũng như đáp ứng ước nguyện của toàn dân Việt Nam. 

  

Thành phần hiện diện: 
  

Từ Quốc nội: 

 
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN QUỐC NỘI 

  

- Hòa Thượng Thích Không Tánh (PGVNTN): đồng Chủ Tịch 

- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành): đồng Chủ Tịch 

- Chánh trị sự Hứa Phi (Cao Đài): đồng Chủ Tịch 

- Ông Lê Văn Sóc (Hòa Hảo): đồng Chủ Tịch 

mailto:lienlacQNHN@gmail.com
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- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (Cao Đài) 

- Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân (Cao Đài) 

- LM Phan Văn Lợi (Công Giáo): thành viên 

Vị đại diện cho Công Giáo vắng mặt vì lý do đạo sự. 

 

KHỐI 8406  

- LM Phê rô Phan Văn Lợi, Đồng Đại Diện 

HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM (QUỐC NỘI) 

- LM Phêrô Phan Văn Lợi, Đồng Chủ Tịch 

- Ông Phạm Bá Hải, Điều Phối Viên (trở ngại kỹ thuật vào không được) 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỞI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ: 

BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB; BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH; Ông Lưu Văn Tươi, CT HĐGS; Ông Nguyễn Văn Tánh, Cố Vấn; Ông 

Trần Văn Giỏi, Giám Sát Viên, Chủ Tịch CĐNVQG Connecticutt; Ông Trần Công Thức, TTK HĐCH. 

  

LIÊN HIỆP HỘI THÁNH EM VÀ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI HẢI NGOẠI  

      - Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký; Ông Sinh Cẩm Minh, Trưởng Ban Ngoại Vụ;  - Ông Phạm Văn Đức, Trưởng Ban 

Nội Vụ; Cựu Chánh Trị Sự Bùi Văn Y, Trưởng Ban Giám Sát 

 

PHONG TRÀO GIÁO DÂN VIỆT NAM HẢI NGOẠI: Ông Phạm Hồng Lam, Điều Hợp Viên Ban Thường Vụ. 

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HẢI NGOẠI: Ông Nguyễn Trung Châu, Cựu Chủ Tịch, Cố Vấn (Vắng 

mặt do bệnh) 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC: BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch (gửi thư chúc mừng, 

không dự được vì giờ giấc) 

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA: Ông Trần Văn Đông, TTK 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU: Luật sư Võ Trí Dũng, Chủ Tịch (không dự được do công tác, 

nhưng sẵn sàng ủng hộ) 

ỦY BAN NHÂN QUYỀN HELSINSKI: Luật Sư Tạ Quang Trung, Cố Vấn; ng Trần Tử Thanh, Cựu Tù Nhân Vì Lương Tâm (do Ân 

Xá Quốc Tế và Human Rights Watch phong tặng) 

HỘI ÁI HỮU CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM: Ông Cao Xuân Khải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ 

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM DC, MARYLAND VÀ VIRGINIA: Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch (Ông Bùi Mạnh Hùng, PCT Nội Vụ 

đại diện) 

PHONG TRÀO DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI: Ông Phạm Trần Anh 

HỘI ĐÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM: Ông Rong Nay, Phó Chủ Tịch 

HỘI BẢO VỆ DI SẢN VIỆT NAM CỘNG HÒA ̣(Canada):Ông Ngô Anh Võ, Chủ Tịch 

MS Ngô Đắc Lũy (Hội Thánh Tin Lành Mennonite) 

Ông Huỳnh Hiệp (Hòa Hảo) 

TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HẢI NGOẠI OVM 4TV: Ông Nguyễn Đình Toàn, Giám Đốc. 

 

Mở đầu điều hợp viên giới thiệu từng vị chức sắc, đại diện đoàn thể trong nước và ở hải ngoại, mỗi vị ngỏ lời 

chào hỏi ngắn. 

  

Tóm tắt Nội dung: Chương trình họp: Tình hình chính trị, đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam – Tình 

hình vận động liên kết tại hải ngoại – Thành lập Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội và Hải Ngoại - Kế hoạch và công 

tác cấp thời và lâu dài (Bản tuyên cáo) 

 

TÌNH HÌNH VIỆT NAM: 

 

Các chức sắc lần lượt nhận dịnh về tình hình đại hội đảng cs Việt Nam. Hầu kết đều cho rằng đây là đại hội 

riêng của đảng CSVN, không liên hệ gì đến dân tộc, đây là cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực, ai lên thì vẫn là 

chủ nghĩa cộng sản, độc tài, kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, chà đạp nhân quyền, đàn áp người dân, tôn 

giáo quốc doanh, tham nhũng, thân thiết với Tàu Cộng, tất cả đều như cũ không có gì thay đổi. 

 

Các vị chức sắc trong nước bổ túc thêm những đàn áp tôn giáo và nhân quyền gần đây. Nói chung, CS ngày 

càng gia tăng đàn áp tôn giáo  và nhân quyền, thế giới lên án gắt gao. 

 



20 

 

Kế đến: BS Nguyễn Quyền Tài, Trưởng Ban Liên Lạc Phối Hợp Vận Động Liên Kết Người Việt Hải Ngoại đã 

trình bày kế hoạch tạo sự liên kết tại hải ngoại, không nhằm thành lập một tổ chức mà chỉ là phối hợp các công 

tác của người Việt hải ngoại hiện còn đang thực hiện riêng rẻ, thiếu hiệu năng. Môt Hội Nghị Liên Kết kỳ II sẽ 

được tổ chức trong năm 2016 vào thời gian và địa điểm thuận tiện. 

 

THÀNH LẬP ỦY BAN LIÊN LẠC QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI 

 

Sau khi thảo luận rất sôi nổi, tất cả đều đồng ý thành hình một Ủy Ban Liên Lạc Quốc Nội và Hải Ngoại nhằm 

mục đích liên lạc và phối hợp các công tác đấu tranh cho mục tiêu của dân tộc Là một nước Việt Nam tự do, 

dân chủ, thịnh vượng và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. 

 

Sơ khởi Ủy Ban gồm 11 người, sau đó sẽ được bổ sung thêm. 

 

Một số quý vị đạ được đề cử và nhận lời: 

 

Quốc nội: LM Phan Văn Lợi, HT Thích Không Tánh, Chánh Trị Sự Hứa…, sẽ bổ sung thêm đại diện các tổ 

chức dân sự. 

 

Tại hải ngoại: BS Đỗ Văn Hội, Ông Lưu Văn Tươi, Ông Nguyễn Văn Tánh (thuộc Cộng Đồng Liên Bang Hoa 

Kỳ) – Ông Phạm Trần Anh (PT Diên Hồng Thời Đại) – Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh 

Em Cao Đài Hải Ngoại. Sẽ bổ sung đại diện các cộng đồng tại Úc, Âu Châu, Canada… 

 

CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT 

 

Một bản tuyên cáo sơ khởi về tình hình Việt Nam năm 2016 đã được thảo luận, sửa đổi và để nghị bổ sung chữ 

kỳ từ trong nước cũng như hải ngoại. Bản này sẽ được công bố vào ngày 21-1-2016 vì thời gian tính khi đại hội 

đảng CSVN khai mạc để nói lên ý chí của toàn dân trong và ngoài nước.  

 

Phiên họp đã kết thúc sau hai giờ thảo luận trong tinh thần dân chủ, đoàn kết và thân ái, mọi người đều quyết 

tâm tạo sự nên sự liên kết chặt chẽ giữa quốc nội và hải ngoại nhằm đạt được mục tiêu cho một nước Việt Nam 

tự do, dân chủ, thịnh vượng, đủ sức mạnh bảo vệ nền dộc lập của đất nước. 

 

Thư ký buổi họp: Trần Công Thức 

Đính kèm: Bản Tuyên Cáo cần lấy thêm chữ ký của đại diện các tổ chức dân sự trong nước, các cộng đồng, 

đoàn thể tại hải ngoại.  

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
 

Của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam (22-3-2016) 

(Liệt kê tổng quát) 
 

MỤC TIÊU CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT 

 

- Tạo sự liên kết và hợp tác để hoàn thành công tác ở quốc nội. 

- Khuyến khích thành lập các tổ chức Xã Hội Dân Sự trong nước, vận động các tổ chức XHDC hiện hữu 

tham gia HĐLK. 

- Vận động đồng bào các miền tham gia yểm trợ HĐLK xuyên qua các tổ chức XHDS. 
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- Vận động cán bộ đảng viên cộng sản từ bỏ chủ nghĩa độc tài cộng sản (tử bỏ trong tâm tư sau đó sẽ tiến 

tới bằng hành động). 

- Tạo sự liên kết, hợp tác của cộng đồng người Việt tại hải ngoại để yểm trợ quốc nội. 

- Tạo sự yểm trợ của quốc tế đối với tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. 

- Dẫn đến một phong trào toàn diện dân chủ hóa Việt Nam trong và ngoài nước (giai đoạn đã chín muồi). 

TỔ CHỨC – NHÂN SỰ: 

 

1- Thành lập các tiểu ban, bổ sung nhân sự vào các tiểu ban. 

2- Mời, hoặc các ĐCT giới thiệu đại diện tại các tiểu bang, quốc gia, các châu lục… tham gia HĐLK. 

3- Tìm cách phối hợp vận động liên kết Người Việt Hải Ngoại để tham gia và hỗ trợ Hội Đồng Liên Kết 

QN-HNVN. 

Các Phó Trưởng Ban: PTB Quốc Nội - PTB Hải Ngoại.  

- Thư ký Quốc Nội. Thư ký Hải Ngoại. 

- Thủ quỹ Quốc Nội – Thủ Quỹ Hải Ngoại. 

 

Ủy viên các Khối chuyên môn: Quốc Tế Vận - Vận Động Tài Chánh - Uv Nội Vụ - Uv Nhân Quyền - Uv 

Truyền Thông - Uv Phát Triển Giới Trẻ - Uv Nghiên Cứu & Kế Hoạch - Uv Huấn Luyện  Vân vân.. 

 

Trong mỗi phần vụ sẽ có nhiều tiểu ban để thực hiện. 

 

CÔNG TÁC: (chỉ là tổng quát, không phổ biến chi tiết) 

- TRUYỀN THÔNG QUỐC NỘI. TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI 

- QUỐC TẾ VẬN 

- PHÁT TRIỂN QUỐC NỘI. PHÁT TRIỂN HẢI NGOẠI (Qua các đại diện HĐLK các nơi trên thế giới): 

- KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH. 

GHI CHÚ:  
Bản công tác này chỉ bản công tác tổng quát nên không liệt kê chi tiết để thực hiện ở trong nước và hải ngoại 

mà không phương hại đến kế hoạch chung. 

 

 

TÂM THƯ 
     Kêu Gọi Yểm Trợ Quốc Nội 

Kính gửi: 

- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, 

- Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể Chính Trị, Xã Hội, các Cơ Quan Truyền Thông,  

Quý vị Trưởng Thượng và Thân Hào Nhân Sĩ, 

- Toàn thể đồng bào tại hải ngoại kính mến. 

Trích yếu: v/v Yểm trợ Quốc Nội 

Kính thưa quý vị, 
 

Sau 41 năm kể từ ngày 30-4-1975, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phơi bày nguyên hình của một 

chế độ độc tài toàn trị, áp bức và bóc lột, là một tập đoàn bất nhân hại dân bán nước, nguy cơ diệt vong của dân 

tộc sẽ không tránh khỏi. 
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Trước hoàn cảnh bi đát đó của dân tộc, bất cứ người dân Việt Nam nào còn tinh thần yêu nước đều không 

thể ngồi yên, mong muốn có cơ hội đứng lên cứu nguy tổ quốc. Nhưng muốn đạt được điều mong ước nói trên, 

chắc chắn chúng ta không thể hành động đơn độc và riêng lẻ, mà phải kết tụ sức mạnh của toàn dân, liên kết 

chặt chẽ trong và ngoài nước để tạo sức mạnh nội lực của dân tộc. Ngoài ra, không ai có thể cứu dân tộc Việt 

Nam bằng chính chúng ta, do đó toàn dân Việt Nam phải quyết tâm đứng lên đáp lời sông núi, hải ngoại đồng 

hành cùng đồng bào trong nước. Quốc tế và chính phủ các nước Dân chủ trong thế giới tự do sẽ ủng hộ một khi 

thấy chúng ta chủ động và có quyết tâm. 

Thể hiện ý chí và đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt 

Nam gồm quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, nhiều đại diện các tổ chức trong và ngoài nước đã được thành 

lập để đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử: "Tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và  chống đế quốc 

mới Trung Cộng xâm lược để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam".  
 

Kính thưa quý vị, 
 

Hiện nay đất nước đang bước vào ngõ cụt dưới chế độ Cộng Sản, đồng bào khắp nơi đang gặp nhiều cảnh 

túng thiếu đói khổ. Các thương phế binh VNCH bị đối xử phân biệt, sống trong cơ cực tủi nhục; công nhân bị 

bóc lột thậm tệ; đồng bào dân oan bị cướp nhà chiếm đất lâm vào cảnh màn trời chiếu đất; môi trường khắp nơi 

bị nhiễm độc; trẻ em suy dinh dưỡng, bệnh tật tràn lan vô phương cứu chữa. Những nhà đấu tranh cho dân chủ 

đang bị cô lập kinh tế. Các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm, gia đình lâm cảnh nghèo đói. Các tôn giáo 

đang bị bức bách và khống chế trên mọi phương diện. Gần đây ngư dân miền Trung đã mất ngư trường do thảm 

họa ô nhiễm môi sinh; đồng bằng sông Cửu Long gặp hạn hán và thiếu nước trầm trọng do Tàu Cộng làm đập 

ngăn chặn dòng nước đầu nguồn, nông dân lâm cảnh túng đói khốn cùng. Và còn rất nhiều nỗi thống khổ khác 

của đồng bào chúng ta. Nói chung, đồng bào trong nước đang cần sự giúp đỡ về mọi mặt, từ tinh thần lẫn vật 

chất. 

Ai trong chúng ta đều muốn đất nước Việt Nam sớm có dân chủ tự do, sớm có đổi thay để chúng ta trở về 

quê hương đoàn tụ gia đình và góp phần kiến thiết đất nước sau đại nạn Cộng Sản. Muốn vậy, đồng bào Việt 

Nam ở Hải Ngoại cần phải quyết tâm đồng hành cùng toàn dân trong nước, yểm trợ tinh thần lẫn vật chất tài 

chánh giúp đỡ những đồng bào bất hạnh. 
 

Kính thưa quý vị, 

Tôn giáo có thể giúp làm vơi đi sự khốn khổ của xã hội. Nhiều chức sắc và tín đồ tôn giáo trong nước không 

chấp nhận chạy theo tôn giáo quốc doanh, vẫn giữ gìn tính độc lập và chơn truyền của mình, sẵn sàng mang sức 

mình giúp đỡ đồng bào thể hiện đức từ bi, bác ái nhưng lại thiếu phương tiện và tài chánh.  

Vì thế, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy mở lòng 

yêu nước thương dân, lá lành đùm lá rách, chia xẻ ít nhiều với đồng bào trong nước. Tất cả số tiền thu được, 

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại sẽ chuyển về các vị đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn, cũng là đồng 

chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, để phụ trách điều hành công việc cứu trợ tất cả đồng bào gặp 

bất hạnh… 

Chúng tôi xin lấy danh dự cam kết việc điều hành tài chánh sẽ được thực hiện minh bạch, công khai không 

để phụ lòng quý vị. Quý vị mạnh thường quân, ân nhân sẽ có biên nhận để chứng minh và tiện việc khai thuế. 

Chi phiếu yểm trợ xin đề: UCVHO (Chữ tắt tên tiếng Anh UNITED COUNCIL OF VIETNAMESE IN 

HOMELAND AND OVERSEAS của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam), và gửi về thủ quỹ:  

Dr. My Hanh Tran, PO Box 262066, Tampa, FL 33685. 
  

Kính chúc đồng bào được an lành, gặp nhiều may mắn và nhất định chúng ta sẽ trở về Việt Nam trong vinh 

quang. 

 

Hải Ngoại Quyết Tâm Yểm Trợ Quốc Nội 

Diệt Kẻ Nội Thù, Chống Quân tàu Cộng xâm lược... 

  

Việt Nam, ngày 22-5-2016. TM. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam 
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Đồng Chủ Tịch:  
- HT Thích Không Tánh, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN;  LM Phan Văn Lợi, Đồng ChủTịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- CTS Hứa Phi (Cao Đài Chơn Truyền), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- Nhân sĩ Lê Văn Sóc (PGHH Thuần Túy), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN). 

- MS Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành) Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. 

- BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 

- BS Đỗ văn Hội, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 

- Nhân sĩ Lưu văn Tươi, Chủ Tịch HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 

- Nhân sĩ Nguyễn văn Tánh, Chủ Tịch UB Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Cố Vấn CĐNVQGLB Hoa Kỳ. 

- Phó TS Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh HN. 

- Nhân sĩ Cao Xuân Khải, PCT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo Việt Nam. 

- Nhân sĩ Trần văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt Canada. 

- Nhân sĩ Trần Văn Bính, Trung Tâm Văn Hóa Vancouver Canada, Ủy Ban Yểm trợ Truyền Thông Khối 8406. 

- BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

- Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, CT Phong Trào Diên Hồng Thời Đại, CT Hội Ái Hữu Tù  Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN. 

 

 

 

BẢN LÊN TIẾNG 
 

Của Người Việt Trong và Ngoài Nước về Phán Quyết Biển Đông, Thảm Họa Môi 

Trường, Nền Chính Trị Độc Hại, và Nguy Cơ Diệt Vong của Đất Nước 

 Sau trên 41 năm đảng CSVN hoàn toàn cai trị hai miền Nam Bắc Việt Nam, hôm nay, đất nước đang bước vào 

một giai đoạn lịch sử đặc biệt với những cơ hội và thách thức mới, mà nếu không vận dụng cơ hội và đương đầu 

thách thức, sẽ gánh chịu nhiều hậu quả tai hại. Các vấn nạn của dân tộc hiện nay bao gồm: Biển Đông với phán 

quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA; thảm họa môi trường với cảnh cá chết hàng loạt và ngư dân thất nghiệp; 

tình hình chính trị với vô vàn bế tắc khủng hoảng; tất cả đưa đến nguy cơ dân tộc bị diệt vong. Những vấn nạn 

này cần được toàn dân trong và ngoài nước cùng nhau giải quyết trong tinh thần hợp lực, đoàn kết. Tất cả vì 

quyền lợi của Dân Tộc. 

 

VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG BẤT ỔN  

1-      Biển Đông là nơi chủ quyền hải phận và các hải đảo của Tổ Quốc Việt Nam đã bị Trung Cộng xâm chiếm 

bằng vũ lực: Quần đảo Hoàng Sa mất năm 1974; Đảo Gạc Ma và một số bãi cạn, mõm đá thuộc Trường Sa đã 

bị Trung Cộng xâm chiếm năm 1988. Nhiều con dân Việt Nam đã chết trong hai cuộc xâm lăng này. 

2-      Nhà cầm quyền Bắc Kinh bất chấp luật pháp quốc tế, liên tục chiếm đoạt chủ quyền hải phận Việt Nam và 

các quốc gia Đông Nam Á, thách thức dư luận thế giới, ngang ngược xây dựng các đảo nhân tạo, thiết lập các 

căn cứ quân sự, ngăn chận và bắn giết các ngư phủ Việt trong vùng đặc quyền kinh tếcủa Việt Nam, thường 

xuyên tạo bất ổn trong khu vực với mưu đồ thống lĩnh toàn Biển Đông và vùng Á Châu Thái Bình Dương. 

3-      Tòa Trọng Tài Quốc Tế PCA ngày 12/7/2016 đưa ra phán quyết bác bỏ chủ quyền “lịch sử” của Trung 

Hoa tại Biển Đông trong phạm vi “đường lưỡi bò”, cho đó là không có cơ sở pháp lý. Các thực thể nằm trong 

quần đảo Trường Sa mà Trung Cộng đang chiếm đóng không thể tạo thành chủ quyền đặc quyền kinh tế 200 hải 

lý. 

4-      Cả thế giới đồng thuận kêu gọi mọi quốc gia tôn trọng phán quyết của tòa án PCA, giải quyết những tranh 

chấp bằng phương tiện hòa  bình dựa trên luật pháp quốc tế, cụ thể là luật biển UNCLOS năm 1982 mà Trung 
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Cộng đã ký kết. Thế nhưng, nhà cầm quyền Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ phán quyết của Tòa Quốc Tế, lại còn đe 

dọa sẽ dùng mọi biện pháp “bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông” khiến cho dư luận thế giới lên án gắt gao sự cố 

chấp này. 

5-      Phán quyết của tòa trọng tài Quốc tế mở ra một hướng đi mới thuận lợi để Việt Nam có cơ hội thu hồi 

những phần biển, hải đảo đã mất vào tay Trung Cộng bằng phương tiện hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc 

tế. 

6- Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Nam, cho tới giờ phút nầy, vẫn chưa tỏ thái độ đồng thuận với phán quyết 

của Tòa Trọng tài PCA. Đã vậy, họ còn phê phán và đàn áp thô bạo những công dân bày tỏ  sự ủng hộ phán 

quyết ấy qua các cuộc biểu tình. Ngoài ra, nhà cầm quyền VN chắc chắn sẽ không dám kiện Trung Cộng ra 

trước tòa án quốc tếvì đang bị đảng CSVN thao túng, là đảng từ lâu lệ thuộc đảng CSTQ bằng những ràng buộc 

ý thức hệ, pháp lý (Công hàm Phạm Văn Đồng 1958, Hội nghị Thành đo 1990…) và kinh tế tài chánh.  

 

Chúng tôi hoan nghinh phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế PCA về Biển Đông, đồng thời nhiệt liệt ca 

ngợi sự can đảm và kiên trì của chính phủ và nhân dân Philippines. Yêu cầu các nước trên thế giới phải 

triệt để tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài PCA ngày 12/7/2016. 

VỀ THẢM HỌA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

1-      Vụ cá chết hàng loạt và ô nhiễm môi trường ở miền Trung từ đầu tháng 4, 2016 là một thảm họa vô cùng 

tai hại cho đất nước và dân tộc Việt Nam về môi sinh, kinh tế, du lịch, cuộc sống ngư dân, sức khỏe giống nòi, 

an ninh quốc gia…, nếu không nhanh chóng giải quyết tức khắc thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tai hại lâu dài 

cho đất nước. Ngoài ra, còn rất nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy chế 

biến… trên toàn quốc đã gây ô nhiễm nghiêm trọng từ hàng chục năm qua, cần phải được giải tỏa ngay lập tức. 

2-      Ba tháng sau thảm trạng ô nhiễm môi trường tại miền Trung, nhà cầm quyền CS mới công bố kết quả, đổ 

lỗi cho công ty Formosa gây ra và nhận số tiền bồi thường bèo bọt (500 triệu USD). Thực tế, không chỉ công ty 

Formosa chịu trách nhiệm về việc nầy, mà còn cả hệ thống cầm quyền CSVN từ trung ương đến địa phương với 

biết bao tệ nạn như bao che, bè phái tham nhũng, hối lộ… đưa đến những thảm họa lâu dài cho dân tộc. Việc 

giải quyết phải được thực hiện tận gốc, không thể chỉ trên ngọn. 

Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải hoàn thành trách nhiệm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường 

một cách triệt để: Đưa các thủ phạm ra tòa, bắt bồi thường đầy đủ và có biện pháp làm cho môi trường trở 

lại an lành trong sạch.  

 

VỀ NỀN CHÍNH TRỊ ĐỘC HẠI  

1-      Kể từ ngày thống trị toàn thể Việt Nam, đảng Cộng sản đã dựng nên một chế độ độc tài toàn trị, áp dụng 

chủ thuyết Mác-Lê và đường lối “chuyên chính vô sản”, độc quyền nắm giữ hành pháp, lập pháp, tư pháp, quân 

đội, công an, báo chí, khủng bố, trấn áp những người tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền, dân quyền và sự 

toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, CSVN nắm trọn tài nguyên đất đai, ưu quyền về kinh tế, bóc lột sức lao động của 

người dân, khống chế tinh thần của toàn xã hội bằng việc độc quyền thông tin, giáo dục, văn hóa, nhất là công 

cụ hóa tôn giáo… 

2-      Đảng Cộng sản tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên thành những lãnh chúa tham nhũng bóc lột, dùng công 

an làm công cụ bạo lực, ức hiếp và cướp bóc nhân dân, giam cầm và sát hại người vô tội… khiến cho xã hội 

tràn đầy bất công, bạo hành và dối trá… Nhân dân sống trong lo âu sợ hãi. 
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3-      Đảng CSVN lệ thuộc Trung Cộng về chính trị, kinh tế, tài chánh, thương mại, kỹ thuật;trao cho Trung 

Cộng nhiều phần lãnh thổ và lãnh hải, nhiều tài nguyên trên đất và trên biển, nhiều dự án kinh tế và thương mại 

quan trọng; liên tục đàn áp những công dân biểu tình chống quân xâm lược và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 

chống Tàu. 

 

Chúng tôi yêu cầu CSVN từ bỏ nền chính trị độc hại như vậy, vì nó khiến đất nước không thể phát triển, 

người dân không được hưởng cuộc sống tự do và thịnh vượng như các nước dân chủ trên thế giới, Tổ quốc 

khó tránh khỏi nguy cơ diệt vong. 

Trước tình hình thê thảm và nguy cấp đó của dân tộc, toàn dân trong và ngoài nước có trách nhiệm cùng nhau 

giải quyết bằng cách: 

1- Tạo nội lực dân tộc bằng cách liên kết trong và ngoài nước, đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết, xây 

dựng một nền chính trị tự do, dân chủ và nhân bản, thiết lập một thể chế tôn trọng các quyền tự do căn 

bản của người dân và quyền tự quyết của toàn thể Dân tộc. 

2- Đòi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trao quyền cai trị lại cho toàn dân qua một cuộc bầu cử thực sự tự do, 

có quốc tế giám sát, để chọn người đại diện tài đức. Để có được cuộc bầu cử dân chủ, trước hết phải có các 

quyền tự do căn bản như ngôn luận, báo chí, lập hội, lập đảng. 

3- Chính phủ mới sẽ phủ nhận mọi sự cam kết và các hiệp ước bất bình đẳng do đảng CSVN ký kết với 

Trung Cộng trước đây. Chính phủ mới có đủ tính chính đáng và hợp pháp để kiện Trung Cộng được thành công. 

4- Kêu gọi quân đội và cảnh sát chỉ phục vụ tổ quốc và nhân dân, quyết tâm bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và 

chủ quyền của đất nước, chứ không làm công cụ cho bất cứ cá nhân hay tập thể nào. 

5- Vận động quốc tế hỗ trợ cuộc tranh đấu đòi nhân quyền, tự do dân chủ và thịnh vượng cho đất nước. 

Toàn dân cương quyết hoàn thành những mục tiêu nêu trên, cùng bắt tay nhau xây dựng Tổ Quốc hùng 

mạnh, trường tồn!  

Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại ngày 2 tháng 8, 2016 

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập, Người dân trong và ngoài nước đồng ký tên: 

 Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam 
Cao Đài:– Chánh trị sự Hứa Phi.– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân.– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng. 
Công Giáo:– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi.– Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại.– Linh mục An-tôn Lê Ngọc 
Thanh. – Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc – Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình. 
Phật Giáo:– Hòa thượng Thích Không Tánh.– Thượng tọa Thích Viên Hỷ.–Thượng tọa Thích Đồng Minh. 
Phật Giáo Hoà Hảo:– Ông Nguyễn Văn Điền.– Ông Lê Quang Hiển.– Ông Lê Văn Sóc.– Ông Phan Tấn Hòa – 
Ông Tống Văn Chính – Ông Bùi Văn Luốc – ÔngHà Văn Duy Hồ –Ông Trần Văn Quang. 
Tin Lành:– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa.– Mục sư Đinh Uỷ.– Mục sư Đinh Thanh Trường.– Mục sư Nguyễn Trung 
Tôn – Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng – Mục sư Lê Quang Du. 

 Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam: Đồng Chủ Tịch: 
HT Thích Không Tánh; LM Phan Văn Lợi; CTS Hứa Phi (Cao Đài Chơn Truyền): Ô. Lê Văn Sóc (PGHHTT); MS Nguyễn Hoàng 

Hoa (Tin Lành); BS Võ Đình Hữu; BS Đỗ văn Hội; Ô. Lưu văn Tươi; Ô. Nguyễn văn Tánh; Ô. Phạm Trần Anh; Phó TS Trần Viết 

Hùng, Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại; Ô. Cao Xuân Khải; Ô. Trần văn Đông; Ô. Trần Văn Bính, 

Canada; BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

Cố Vấn: LM Nguyễn Văn Lý 
Khối 8406 quốc nội. 

Khối 8406 hải ngoại 

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Công Giáo 

Hội Dân Oan Lâm Đồng 
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Phong trào Dân Oan Việt Nam  

CÁC CHÍNH ĐẢNG (đã ký trong tuyên cáo về môi trường):  
Việt Nam Quốc Dân Đảng 

Đảng Tân Đại Việt. 

Lực Lượng Cứu Nguy Tổ Quốc 

TẠI HOA KỲ: 
 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (46 Cộng Đồng Thành Viên).  

BS Võ Đình Hữu, CT/Hội Đồng Đại Biểu; BS Đỗ Văn Hội, CT/Hội Đồng Chấp Hành; Ông Lưu Văn Tươi, CT/Hội Đồng Giám Sát; 

Cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt (Cố Vấn); Ô. Trần Xuân Thời (Cố Vấn); BS Trương Ngọc Tích (Cố Vấn); Ô. Nguyễn Văn Tánh (Cố 

Vấn); GS Phạm Văn Thanh – KS Lê Hồng Thanh 

Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành: Ông Nguyễn Trung Châu, Ô. Nguyễn Khắc Vinh, KS Đỗ Như Điện, Ô. Bùi Quang Lâm 

Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia: 
CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh; CĐVN Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương; CĐVN Southern 

California, CA; Chủ tịch: KS Trương Ngải Vinh; CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: Nhị Viên Bùi Phát; CĐNVQG Charlotte, N. 

Carolina: Chủ Tịch Cô Nguyễn Thu Hương; CĐNVQG Greenville, S. Carolina,  CT Ô. Võ Phương; CĐNVQG Columbia, SC: CT 

Ông. Nghiệp Nguyễn; CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn; Hiệp Hội Người Việt San Diego, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm 

Thanh Liêm; CĐNVQG Sacramento, CA, Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh; CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến; 

CĐNVQG Colorado, CO, Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Trọng Cường; CĐNVQG Connecticut, Chủ Tịch: Ô. Trần Văn Giỏi; CĐVN 

Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Văn Thuyết; CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm; CĐVN 

Central Florida, FL: Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Hưng; CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch HĐĐD: Ô. Châu Ngọc An; CĐVN 

Tampa Bay, FL; Chủ tịch: BS. Nguyễn Thanh Mỹ; CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Eric  Nguyễn; CĐVN South Florida, FL; 

Chủ tịch: KTS. Nguyễn Đức Huy; CĐVN Georgia, GA, Chủ Tịch: Ô. Young Huỳnh; CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: Ô. Bùi Lý; 

CĐNVQG Ilinois, IL, CT Ô. Lưu Toàn Trung; CĐNVQG Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn; CĐNVQG St 

Louis, MO; Chủ tịch: Ô. Cường Nguyễn; CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm; CDVN New Jersey, NJ: 

Chủ Tịch: Bà Lê Ánh Nguyệt; CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng; CĐNVQG New Mexico, NM: Ô. Lương 

Thông; CĐNVQG Minnesota, MN: Chủ tịch, Ô. Nguyễn Quốc Đống; CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: KS Lê Hồng Thanh; 

CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong; CĐNVQG Oklahoma City, OK; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Khắc Vinh; 

CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo; CĐNVQG Philadelphia, PA; Chủ tịch: ô. Vũ Trực; CĐNVQG Pennsylvania, 

PA; Chủ tịch: DS Nguyễn Đức Nhiệm; CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa; CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: 

Ô. Võ Văn Loan; CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh; CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch:  Ô. Vũ 

thanh Hải; CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải; CĐNVQG TP York, PA ; Chủ tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải; CĐNVQG 

TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến; CDNVQG Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn 

Kiệt; CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông Đặng Q. Dũng; CDNVQG Memphis; CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần 

Quốc Anh; CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS. Phạm Quang Hậu; CĐNVQG Utah, Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Thành. 

 

Liên Hiệp Hội Thánh Em Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại; Hội Nhân Quyền Helsinki;  

Phong Trào Nhân Quyền Thời Đại. 

Phong Trào Đoàn Kết VNCH. 

Khối 8406 Hoa Kỳ. 

Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo VN. 

Tổng Hội Cựu Tù Chính Trị Việt Nam tại Hải Ngoại. 

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam 

Phong Trào Diên Hồng Thời Đại. 

ÚC CHÂU: 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu. 

ÂU CHÂU: 
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Liên Bang Đức 

Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne, Thụy Sĩ 

Cộng Đồng Việt Nam tại Liege (Vương Quốc Bỉ) 

Tổ chức đảng Tự Do – Dân Chủ Việt Nam ( Hải ngoại) 

CANADA: 
Liên Hội Ngưởi Việt Tại Canada. 

Ban Yểm trợ Truyền Thông Khối 8406. 

CẬP NHẬT: 
Duong hong Tham DUONG HONG THAM: THAILAND Bangkok toi tu nguyen tham gia 

Moritz Siegert, mainz Germany 
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Nhung Luong 
Xuan Son Tran, chemin du Suchet 6, ecublens, Switzerland, Hoan toan dong y voi noi dung ban kien nghi 

Hội  Phụ Nữ Âu Cơ, Milpitas, United States. 

HỒ THỊ Bích Khương , Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nam Anh, Vinh -NGhẹ An, Vietnam, TM. hội Người Dân Đòi Quyền Sồng 
An Kieu Berrington Loop, The Villages, USA  
Hien Ngo: Bethesda, United States, Bethesda 
Lm. Augustinô Sơn Hà OSB Phạm, St. Ottilien, Germany 

 Và còn nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân chưa kịp đúc kết. 

Lienketqnhn.org - Hoặc liên lạc: Lienlacqnhn@gmail.com  

 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM 
VỀ VẤN ĐỀ GIẢI TỎA CHÙA LIÊN TRÌ, THỦ THIÊM 

Kính gởi: 

– Quý Chức sắc và tín đồ các Tôn giáo tại Việt Nam. 

– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. 

Đồng kính gởi: 

– Tiến sĩ Heiner Bielefeldt, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo.  

– Các Chính phủ dân chủ năm châu, các Tổ chức nhân quyền quốc tế, các Cơ quan báo chí hoàn vũ. 

– Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. 

 

Sau 2 Tuyên bố về Chùa Liên Trì của Hòa thượng Thích Không Tánh tại Thủ Thiêm, Quận 2, thành phố Sài 

Gòn, vào ngày 30-08-2014 và ngày 31-05-2015; nay bước sang năm 2016, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại 

quốc nội lại buộc phải lên tiếng tố cáo tội ác chà đạp nhân quyền và tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản 

Việt Nam. 

 

Như công luận đã biết, cách đây nhiều năm, toàn bộ khu vực Thủ Thiêm đã được nhà cầm quyền lên kế hoạch 

biến thành “khu đô thị đẹp nhất Đông Nam Á” nhưng bằng những cách sau đây:  

 

– Tiến hành giải tỏa trắng trên chục ngàn hộ dân sinh sống nơi đây với giá bồi thường rẻ mạt và bất chấp các 

quy định pháp luật do chính họ đặt ra mà bị các nạn nhân tố cáo.  

 

– Cưỡng chế thô bạo đối với những người dân khiếu kiện không chịu nhận tiền di dời, đến độ gây ra cái chết 

đau thương cho một số người và cảnh sống điêu đứng cho hàng vạn người. 

 

– Xóa sạch mọi dấu vết của các cơ sở tôn giáo, để tiếng nói của đạo đức và biểu hiện của tâm linh không còn 

xuất hiện nơi khu đô thị được những kẻ vô tôn giáo và vô lương tâm xây dựng này. 

Một trong những nạn nhân tiêu biểu của những con người chỉ biết quyền lực và quyền lợi ấy, chính là chùa Liên 

Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chốn trụ trì của Hòa thượng Thích Không Tánh. Cả hai (chùa 

và thầy) từ lâu là cái gai cần phải nhổ vì đó vừa là mảnh đất vàng sinh nhiều lợi nhuận, vừa là “địa điểm đen” 

do chỗ làm nơi bảo bọc dân oan trên hành trình dài đòi đất đầy khổ nhọc, nơi an ủi các thương binh VNCH, nạn 

nhân của lòng thù hận khôn nguôi, nơi che chở những cuộc họp mặt của các tổ chức xã hội dân dự độc lập, “lực 

lượng thù địch” đối với nhà cầm quyền. Đó là chưa kể việc từ đầu năm nay, công an đã “khuyên” phật tử đến 

chùa Liên Trì lấy lại hết hình ảnh và tro cốt của thân nhân họ rồi còn còn đe nẹt “VN vào TPP xong sẽ xúc 

chùa”. 

 

Nay để trấn an dư luận, đồng thời để lừa gạt quốc tế, nhà cầm quyền đã cấp tốc xây dựng một cơ sở tại Cát Lái 

để buộc Hòa thượng Thích Không Tánh cùng đệ tử phải dời về (Xin xem hình đính kèm). Đây chỉ là ngôi nhà 

một mái, dài khoảng 25m và ngang khoảng 4,5m, hoàn toàn không có dáng vẻ, tính chất và chức năng của một 

mailto:Lienlacqnhn@gmail.com
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ngôi chùa, nằm ở khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai, dân cư rất còn thưa thớt, thành ra ít hiệu quả trong việc 

phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân, ngược lại nhiều khó khăn trong việc thi hành công tác từ thiện như chùa 

Liên Trì đã thực hiện lâu nay tại Thủ Thiêm. Ra giêng, trước đại hội đảng CS lần thứ 12, biện pháp cưỡng bức 

di dời này sẽ được thực hiện. 

    

Trong tinh thần hiệp thông tôn giáo, với sứ mạng bảo vệ nhân quyền, trước nhiệm vụ tố cáo tội ác, Hội đồng 

Liên tôn Việt Nam đưa ra Thông báo khẩn này cho quốc dân và quốc tế. Xin tất cả mọi người cùng lên tiếng trợ 

giúp cho những vị tu hành và chốn tu hành đang phải đối đầu với ma vương tà lực.  

 

Với thành tích tội ác này, cùng với những tội ác gần đây như đàn áp các tôn giáo, các dân oan, các nhà đấu 

tranh dân chủ, các nhà hoạt động công đoàn, nhà cầm quyền Việt Nam phải bị loại khỏi ghế Hội đồng Nhân 

quyền Liên Hiệp Quốc, xứng đáng đứng vào ghế bị cáo trong CPC (Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì vi 

phạm tự do tôn giáo) và đừng trông mong ngồi vào ghế TPP (Đối tác xuyên Thái Bình Dương) như lòng mong 

mỏi. 

 

Việt Nam, ngày 01-01-2016 

Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên. 
Cao Đài: 

– Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240) 

– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117);  Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719) 

Công Giáo: 

– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371) 

– Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205) 

– Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)  

– Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335); Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463) 

Phật Giáo: 

– Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881); Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312) 

Phật Giáo Hoà Hảo: 

– Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160) 

– Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234) 

– Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039); Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082) 

– Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430); Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094) 

Tin Lành: 

– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045) 

– Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464) 

– Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348) 

– Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716) 

– Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908); – Mục sư Lê Quang Du (điện thoại: 0121.2002.001) 
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HÒA THƯỢNG THÍCH KHÔNG TÁNH  

TƯỜNG TRÌNH VỤ CƯỚP VÀ PHÁ HỦY CHÙA LIÊN TRÌ 
 
Kính thưa tất cả quý chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại 

Việt Nam, và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. 

  

Về tình trạng của Chùa Liên trì bị tàn phá cưỡng bức, chúng tôi xin thưa: 

  

Vào ngày 8/9/2016 vào khoảng 7h 30 sáng, khoảng 400, 500 công an, an ninh của nhà nước đã đến bao vây, 

phong tỏa toàn bộ Chùa, họ phong tỏa trước đó đã hai ngày, không một ai vô ra được và đến 7h 30 phút sáng 

ngày 8 đó, họ tràn vào Chùa rất hùng hổ và ép quí thầy nghe lệnh cưỡng chế để di dời Chùa về địa điểm mới để 

trả lại đất, mặt bẳng để nhà nước xây dựng khu đô thị mới tại Thủ Thiêm.  

Trước giờ họ đã mấy lần muốn cưỡng chế nhưng quí thầy không đồng ý, muốn bảo tồn Chùa để phục vụ bà con 

ở khu Thủ Thiêm.  

Sáng sớm hôm đó họ tràn vào, họ không cần biết gì hết, họ bắt loa lên yêu cầu phải chấp hành.  Quí thầy không 

đồng ý vì vậy cứ  5,6 người (một) họ cưỡng chế, họ kéo 1 thầy, họ áp tải  ra xe chở về  địa điểm mới ở Cát Lái 

xa xôi để cô lập.  

                           
Riêng phần chúng tôi do họ hùng hổ, họ làm dữ quá tôi bị ngất xỉu và họ đưa về bệnh viện ở quận 2 cấp cứu, 

trong khi cấp cứ thì tôi không biết gì hết.  

1, 2 ngày sau thì được biết họ đã cưỡng chế hết các thầy và khiêng tất cả toàn bộ tượng phật, chuông trống, 

pháp khí cũng như di ảnh di cốt các hương linh  đã thờ tự trong chùa hàng 70 năm qua bằng xe tải chở  về Cát 

Lái. Ở đó có sẳn 1 cái nhà tôn họ đã xây sẵn và tất cả được đưa về đó, họ đã niêm phong hết mọi thứ, các thầy 

bị cưỡng chế về đó,  vì mái tôn nóng bức quá quý thầy không ở được nửa ngày thì đã bỏ đi. Còn chúng tôi ở 

bệnh viện được 1 tuần  thì bỏ bệnh viện trở về.  

Tại bệnh viện  

Tại bệnh viện, công an canh gác và vây quanh, bị phá sóng nên ở trong bệnh viện không liên lạc được ra ngoài. 

Vào 1 đêm tôi liên lạc được với các Thầy ở Chùa Giác Hoa, các Thầy  đồng ý, vào 8h tối đêm hôm đó nhân lúc 

Hòa Thượng Thích 

Không Tánh đau lòng 

trước cảnh Chùa bị 

phá hủy 
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vắng vẻ tôi đã được các thầy đưa về và hiện nay đang ở Chùa Giác Hoa, hiện có 3-4 Thầy cũng đang ở nhờ 

chùa Giác Hoa.  

Còn lại 2 Thầy thì đi tá túc nơi khác, tình cảnh khó khăn như vậy. Hiện tại các đồ vật của nhà chùa vẫn bị niêm 

phong tại ngôi nhà tôn ở Cát Lái. Nhà nước thì vẫn cố thuyết phục nhận cơ sở ở cát Lái và đền bù 1 miếng đất 

và số tiền 9 hay 10 tỉ gì đó nhưng chúng tôi không tin gì hết.  

Chúng tôi không thể nhận cái dãy nhà tôn đó được, cộng sản họ cưỡng chế và ở đó rất hẻo lánh nên chúng tôi 

thể ở được.  

     

Ở Chùa Giác Hoa việc công an canh gác như vậy có gây ảnh hưởng gì không?  

Rất ảnh hưởng vì công an canh chừng như vậy sẽ làm cho phật tử sợ hãi, 1 số người can đảm thì họ vẫn đi bình 

thường. Vừa rồi  có 1 số phật tử muốn cúng thức ăn cho Chùa  nhưng họ sợ nên không dám. Các học tăng trong 

Chùa đi học ra vô cũng rất bất tiện. Tôi cảm thấy vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến 1 ngôi chùa  của 1 

huynh đệ tôi rất ngại mà không biết thế nào nên đành phải ở nhờ. Mong rằng các thầy ở Chùa Giác Hoa cũng 

thông cảm.  

Nguyện vọng của HT  

Tôi chỉ mong làm sao phục hoạt ngôi chùa Liên Trì. Chỉ mong nhà nước này làm sao mà có lòng nhân đạo trả 

lại cho mình 1 miếng đất gần trên này, để các phật tử xây dựng lại ngôi chùa. Cũng không cần nhận tiền đền bù 

của nhà nước. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn vì nhà nước này đang muốn triệt tiêu ngôi chùa LT này.  

Bây giờ thầy không còn chùa, không có chỗ ở phải ở nhờ chùa Giác Hoa mà cũng bị canh gác thường xuyên tạo 

rất nhiều khó khăn và  làm cho nhiều phật tử (Chùa Giác Hoa) hoang mang. Điều đó cho thấy tự do  tín ngưỡng 

nhân quyền bị lệ thuộc vào Trung Cộng nên không biết đất nước sẽ ra sao. Thầy rất khổ tâm.  

Ý nguyện của các chư tăng  

Chúng tôi  cũng không có nguyên vọng gì lớn. Chỉ là làm sao cho  quê hương đất nước, Đạo pháp  và trong tinh 

thần đoàn kết trong Hội Đồng Liên Tôn Việt nam có 5 tôn giáo, cùng có  lập trường chung làm sao cho đất 

nước Việt Nam có tự do tôn giáo thật sự, có nhân quyên dân chủ độc lập trong khi đó trước sự bán nước, sự hán 

hoá  của Trung cộng trong tương lai. Phải nói là  rất bi đát cho quê hương Việt Nam.  Gần đây không biết nhà 

nước Việt Nam họ đã vì lợi nhuận hay vì cái gì đó đã để cho Fosmosa vào trong đất nước và thải ra các chất độc 

hại ảnh hưởng đến môi trường của toàn nước Việt Nam này. Ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai con cháu của dân 

tộc của quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, ảnh hưởng đến môi trường môi sinh rất độc hại.  

Trong khi đó ở Hà Tĩnh thì bà con giáo dân họ đã đi khiếu kiện rồi xuống đường để tẩy chay cái hãng Fosmosa 

phải ra khỏi Việt Nam chứ không thì sẽ giết lần giết mòn người dân VN. Nhưng nhà nước thì họ cứ bao che và 

họ vẫn cứ che đậy. Chúng tôi  rất đau lòng nhưng không nói như thế nào trong một tình hình mà nhân quyền tự 

do tín ngưỡng tôn giáo cũng như môi trường môi sinh  như vậy thì không biết đất nước sẽ ra sao!!.  

Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng như tăng đoà giáo hội Việt Nam Thống Nhất là nhằm mục đích vì đạo pháp 

vì dân tộc vì nhân loại và vì 1 cái tương lai công bằng dân chủ nhân quyền tự do cho người dân VN.  

Nguyên vọng riêng  

Họ đập phá Chùa và đẩy chúng tôi đến 1 vùng xa côi hẻo lánh là nhằm cô lập quản thúc mình nơi đó.  

Giờ chùa không còn. họ đề nghị nhận 1 số tiền. nhưng dù có bao nhiêu chúng tôi vẫn không nhận. Nguyện vọng 

người dân chỉ mong làm sao cho Chùa Liên Trì được trả lại 1 miếng  đất gần Thủ Thiêm để tăng ni phật tử và 

các ân nhân góp sức xây dựng lại Chùa để có nơi tu học, có nơi thờ phượng. Họ nói đền bù 9, 10 tỉ nhưng thực 

chất không có đồng nào cả. 

 

Ban báo chí 
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LỄ CẦU AN CHO HT THÍCH KHÔNG TÁNH VÀ CHƯ TĂNG CHÙA LIÊN TRÌ 
GHPGVNTNHK Cầu An Cho HT Không Tánh, Chùa Liên Trì 

    
(Hình trái) Hàng ghế đầu, từ trái, HT Thích Nguyên Trí,   Cộng đồng và dân cử, chính giới trong lễ cầu an 
HT Thích Quảng Thanh, HT Thích Minh Nguyện (Photo VB) 
 
SANTA ANA (VB) – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ cầu an cho Hòa Thượng Thích Không 
Tánh và Chùa Liên Trì vào chiều tối Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại Chùa Bát Nhã, địa điểm mới trên đường First Street, 
Thành Phố Santa Ana, với sự tham dự của chư tôn đức Giáo Phẩm, các vị dân cử Việt-Mỹ, các tổ chức Cộng Đồng người Việt tị nạn 
CS, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí và đồng hương Phật tử. 

 

 

 

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI 

VIỆT NAM 
United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas 

_______________________________________ 

 

 

TUYÊN CÁO VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CSVN CƯỠNG  
VÀ PHÁ HỦY CHÙA LIÊN TRÌ  

 

XÉT RẲNG: 
 

1- Các chế độ Cộng Sản, trong đó có Việt Nam, đều chủ trương tiêu diệt hoặc khống chế tôn giáo qua 

nhiều hình thức tinh vi nhằm lừa gạt ngưởi dân và công luận quốc tế. 

2- Chùa Liên Trì thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tọa lạc tại Thủ Thiêm trên 

70 năm qua, đã phục vụ tín đồ và đồng bào về mặt đạo sự, công tác xã hội từ thiện, và sinh hoạt độc lập 

không chịu lệ thuộc Phật Giáo quốc doanh, vì thế đã trở thành cái gai mà CSVN phải nhổ bỏ. 

3- Nhà cầm quyền CSVN đã nhiều lần tỉm cách giải tỏa chùa Liên Trì nhằm lấy đất phục vụ lợi ích của 

Đảng CSVN dưới danh nghĩa phát triển đô thị, đồng thời xóa bỏ một cơ sở Phật Giáo độc lập còn sót lại. 

Do sự chống đối của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước và trước áp lực của quốc tế, việc cưỡng 

chiếm đã phải trì hoãn nhiều lần. 

4- Ngày 7 tháng 9, 2016, an ninh CSVN đã bao vây nhiều vòng chùa Liên Trì. Sáng sớm hôm sau, ngày 8 

tháng 9, 2016, nhà cầm quyền huy động một lực lượng khoảng 500 người gồm công an, dân phòng, các 
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ban ngành, kể cả Sư và Phật tử giả dạng, tấn công cưỡng chiếm chùa Liên Trì một cách thô bạo. Họ bắt 

cóc các Sư và Phật tử đưa đi đâu không biết. Riêng Hòa Thượng Thích Không Tánh vì sức khỏe kém sút 

do sự đe dọa của nhà cầm quyền, và quá xúc động trước hành vi bạo ngược đã ngất xỉu phải đưa đi cấp 

cứu tại bệnh viện quận 2, Sài Gòn. Tại đây, Hòa thượng bị an ninh bao vây canh gác theo dõi, sức khỏe 

suy yếu, đồng thời lo lắng cho tính mạng của mình vì không biết chuyện gì sẽ xảy tại cơ quan y tế do 

nhà nước CS điều hành và kiểm soát.  

5- Trước đó vài ngày, nhiều chức sắc tôn giáo thuộc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, một tổ chức độc lập 

tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo, và một số nhà hoạt động cho dân chủ đã bị công an phong tỏa ngăn 

cản không cho lên Sài gòn hỗ trợ Chùa Liên Trì.  

6- Ngày hôm sau 9/9/16, chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, và kể từ nay Chùa Liên Trì đã biến mất sau trên 70 

năm hiện diện tại Việt Nam. 

Trước sự kiện này, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự 

trong và ngoài nước long trọng  

 

TUYÊN CÁO 

 
1- Cực lực lên án và tố cáo trước công luận trong và ngoài nước hành động vi phạm tự do tôn giáo và các 

quyền dân sự của người dân trong vụ cưỡng chiếm tàn bạo chùa Liên Trì của nhà cầm quyền CSVN; 

2- Đòi nhà cầm quyền CSVN phải bảo đảm sức khỏe và tính mạng của HT Thích Không Tánh và chư 

Tăng; bồi thường mọi thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho HT Thích Không Tánh, chư Tăng và Phật tử 

chùa Liên Trì; 

3- Đòi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, trả tự do ngay tức khắc tu sĩ, tín đồ các 

tôn giáo còn bị giam giữ bất công, trả lại tài sản cho các giáo hội mà họ đã chiếm đoạt trước đây; ngưng 

sách nhiễu gia đình của các tù nhân lương tâm và không xen vào nội bộ các tôn giáo; 

4- Thỉnh cầu: 

a. Chính phủ Hoa Kỳ đưa CSVN vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm vì đàn áp tôn giáo 

(CPC); 

b. Các cơ quan quốc tế Nhân Quyền, các quốc gia tự do trên thế giới hãy giúp nhân dân Việt Nam 

được hưởng quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do căn bản khác; 

c. Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đặc biệt đến điều tra sự việc và có những chế 

tài thích đáng.  

5- Kêu gọi đồng bào và các tổ chức tôn giáo trong và ngoài nước cầu nguyện cho sự an nguy của HT Thích 

Không Tánh và các chư Tăng đang gặp đại nạn của chế độ vô thần; phản đối hành động cướp đất, phá 

chùa, bắt thầy của CSVN; cùng nhau liên kết tạo sức mạnh dân tộc quyết tâm tranh đấu cứu 90 triệu 

đồng bào đang phải sống trong xã hội bất công, vô đạo đức, để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền 

cho Việt Nam. 

Làm tại Việt Nam và hải ngoại, ngày 10 tháng 9 năm 2016 

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. Các Tổ Chức Dân Sự trong và ngoài Việt Nam. 

Liên lạc: LienketQNHN@gmail.com.  

 

 

 

 

mailto:LienketQNHN@gmail.com
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Phái Đoàn Người Việt Hải Ngoại Gặp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
Về Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam 

  
Washington D.C, 7-10-2016. Lúc 1 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 10 2016 một phái đoàn người Việt hải ngoại đã 
vào bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để gặp ông đại sứ lưu động về tự do tôn giáo và các viên chức khác để trình bày 
những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng tại Việt Nam hiện nay. 
  
Phái đoàn gồm bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Tập hợp dân chủ từ Virginia; bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch 
Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đồng thời là trưởng ban Điều Hành 
Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, tử Florida; ông Đinh Hùng Cường, tân chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam 
tại Hoa Thịnh Đốn Maryland và Virginia; phó trị sự Trần Viết Hùng, Tổng thư ký Liên Hiệp Hội Thánh Em và 
Tín Đồ Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại, đồng thời Phó Trưởng Ban đặc trách tôn giáo HĐLKQNHN, từ Montreal 
Canada; Ông Huỳnh Hiệp đại diện Phật Giáo Hòa Hảo; Ông Đỗ Thiệu, phụ tá Cao Trào Nhân Bản; Bà Nguyễn 
Anh Thu thành viên CĐVN Florida, từ Florida và Bà Quách Bạch Liên, thành viên Liên Hiệp Hội Thánh Em và 
Hội Đồng LKQNHN từ Canada. 
Giới chức bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gồm có ông Scott Bushy, phụ tá Ngoại trưởng đặc trách văn phòng Dân chủ 
Nhân quyền và Lao động của bộ Ngoại giao; bác sĩ David Sapertein, đại sứ lưu động về Tự Do Tôn Giáo 
Quốc Tế; cô Victoria Thoman thuộc văn phòng Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ và một số viên chức khác 
của Bộ Ngoại Giao. 

  
 
Hình trên: Từ trái sang phải hàng phía trái: Đs Saperstein,  Cô Victoria Thoma, Ô. Đinh Hùng Cường, Ô. Huỳnh Hiệp, 1 giới chức 

BNG. Hàng phải: BS Nguyễn Quốc Quân, BS Đỗ Văn Hội, Phó Trị Sự Trần Viết Hùng 

 

Hình dưới: Từ trái sang phải: Ô. Đỗ Thiệu, PTS Trần Viết Hùng, BS Đỗ Văn Hội, BS Nguyễn Quốc Quân, Đại Sứ Saperstein, Ô. 

Đinh Hùng Cường, Ộ Huỳnh Hiệp. 

 
Phái đoàn đã trình bày hoàn toàn không có tự do tôn giáo ở Việt Nam, bề ngoài thấy rất đông tín đồ đi lễ chùa 
nhà thờ; nhà thờ, chùa, thánh thất được xây cất to lớn, nhưng thực ra là tất cả các tôn giáo đều bị khống chế 
bởi nhà nước cộng sản dưới nhiều hình thức rất tinh vi. Nhà cầm quyền thường xuyên sách nhiểu, đe dọa, 
bao vây theo dõi các chức sắc tôn giáo không thuộc nhà nước như Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo 
Hòa Hảo thuần túy v.v… 
  
Phái đoàn cũng đề cập về cái được gọi là “phái đoàn tôn giáo” của Việt Nam (tức của cộng sản) đã đến thăm 
Hoa Kỳ từ 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2016 vừa qua mục đích nói là trình bày tình hình tôn giáo tốt đẹp tại 
Việt Nam. Trưởng phái đoàn là ông Bùi Thanh Hà, phó trưởng ban tôn giáo chính phủ cộng sản Việt Nam đã 
cho rằng “chính quyền Việt Nam đã giúp đỡ các tôn giáo phát triển, các tín đồ cũng như các chức sắc hành 
đạo tự do”. Phó Trị Sự Trần Viết Hùng cho biết tất cả thành viên của phái đoàn tôn giáo của cộng sản đều 
hoặc là cán bộ cộng sản hoặc là những chức sắc nằm trong trong các tổ chức quốc doanh như: Ban Tôn 
Giáo, Giáo Hội Phật Giáo (quốc doanh), Ban Chưởng Quản Cao Đài tại Tây Ninh cũng do nhà nước kiểm 
soát. Tất cả đến Hoa Kỳ chỉ để tuyên truyền làm sai lạc sự thật về tự do tôn giáo tại Việt Nam đối với chính 
giới cũng như nhân dân Hoa Kỳ. 
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Đặc biệt, Phái đoàn trình bày tình hình mới đây của chùa Liên Trì vừa bị cộng sản triệt hạ và phá hủy ngày 8 
tháng 9, 2016, ngay lúc phái đoàn tôn giáo cộng sản đến Hoa Kỳ. Ngôi chùa tại đã có mặt trên 70 năm tại Thủ 
Thiêm Việt Nam, thuộc giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, không lệ thuộc giáo hội Phật Giáo nhà nước. 
Ngoài việc đạo sự, Chùa đã có nhiều công tác xã hội, giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, giúp những 
nhà dân chủ, là nơi dân oan tạm trú… vì thế là cái gai cần phải nhổ bỏ. 
  
Về trường hợp mục sư Nguyễn Công Chính, phó trị sự Trần Viết Hủng đã trình bày chi tiết sức khỏe suy kém 
của mục sư Chính. Cách đây khoảng 2 tuần, bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Chính đã từ Pleiku đi thăm chồng 
đang bị tù ở Bình Dương, sức khỏe của ông hết sức  suy kiệt. Mục sư cho biết ông đã tuyệt thực phản đối về 
chính sách đối xử tàn nhẫn đối với các tù nhân đồng thời phản đối bản án 11 năm tù và 3 năm quản chế hoàn 
toàn bất công. Ông cũng cho biết trong thức ăn có thể có chất giống như chì nghiền nát, hoặc những chất độc 
khác. Nước uống mùi rất hôi giống như có thuốc diệt trừ sâu bọ, tình trạng hết sức khẩn cấp. 
  
Ngoài ra phái đoàn còn trình bày những vụ đàn áp tôn giáo khác tại Việt Nam như ở Huế, Hà Nội, Vinh, Vĩnh 
Long v.v.. Ngay tại Thủ Thiêm, Tu Viện dòng Mến Thánh Giá cũng có thể bị cưỡng chế phá hủy. 
  
Phái đoàn đưa một số đề nghị như: đưa cộng sản Việt Nam trở lại tình trạng CPC (các nước được quan tâm 
đặc biệt) vì vi phạm tự do tôn giáo; khẩn can thiệp chữa trị sức khỏe và trả tự do ngay lập tức cho mục sư 
Nguyễn Công Chính cũng như tất cả chức sắc tôn giáo, tín đồ đã bị bỏ tù một cách bất công. Ngoài ra phái 
đoàn cũng đã đề nghị chính phủ Hoa Kỳ can thiệp và làm áp lực buộc cộng sản Việt Nam thể theo lời yêu cầu 
của Hòa Thượng Thích Không Tánh trả lại miếng đất cho chùa Liên Trì ngay tại chỗ hoặc gần nơi đó và bồi 
hoàn những thiệt hại thay vị buộc Hòa Thượng phải chấp nhận một nơi xa xôi mà cộng sản đã áp đặt. Hiện 
nay Hòa Thương và các chư Tăng đang ngụ tạm tại chùa Giác Hoa luôn luôn có công an canh gác theo dõi, 
gây trở ngại cho tín đồ của chùa Giác Hoa. 
  
Cuối cùng đã có sự trao đổi giữa phái đoàn người Việt hải ngoại với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rất thẳng thắn, đôi 
lúc căng thẳng về vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Theo ông đại sứ vấn đề rất phức tạp bởi vì ngoài tự do 
tôn giáo, nhân quyền còn có về kinh tế, an ninh, quốc phòng vì thế không thể một sớm một chiều có thể thay 
đổi được. Ông hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì phái đoàn đã trình bày và ông sẽ cố gắng, nhưng tất cả 
quyết định đều do Ngoại trưởng Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry. Phái đoàn cũng đề nghị bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ nên lên tiếng về vấn đề tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam đặc biệt là chùa Liên Trì, mục sư Nguyễn Công 
Chính và nhiều vấn đề khác. 
  
Mặc dù còn rất nhiều vấn đề khác cần được trình bày và thảo luận, cuộc gặp gỡ đã phải kết thúc lúc gần 4 giờ 
chiều, và bộ Ngoại giao có những cuộc họp khẩn cấp khác. Sau đó phái đoàn đã chụp hình lưu niệm cùng các 
giới chức Bộ Ngoại Giao. 
 
Trên đường ra khỏi phòng họp, phái đoàn đã gặp ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Ted Osius, ông đã bắt tay 
chào hỏi và chụp hình kỷ niệm với phái đoàn. 
  
Vào buổi sáng cùng ngày, bác sĩ Đỗ Văn Hội đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Liên Bang Hoa Kỳ 
và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đã gặp gỡ giới chức đại diện dân biểu Ed Royce, Chủ tịch 
Ủy ban ngoại giao hạ viện Hoa Kỳ tại văn phòng. BS Hội đã trình bày sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, vấn đề 
chùa Liên Trì và vụ mục sư Nguyễn Công Chính giống như trình bày ở Bộ ngoại giao. 
  
Được biết sau vụ Chùa Liên Trì bị cưỡng chiếm và phá hủy, đồng bào trong và ngoài nước hết sức bất bình, 
đã lên án gắt gao. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã thảo tuyên cáo với gần 5000 cữ ký.  Dân biểu Ed 
Royce và Lowenthal cũng đã phổ biến thư yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại CPC. Hội 
Đồng Liên Tôn VN và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại cũng lên án vụ phá chùa này và đã đưa kháng 
thư phản đối phái đoàn tôn giáo CSVN đến Hoa Kỳ bóp méo sự thật và tuyên truyền về tự do tôn giáo tại Việt 
Nam, đồng thời yêu cầu thế giới áp lực buộc CSVN phải tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, trả tự do cho tất 
cả các tù nhân lương tâm, trả lại tài sản cho các tôn giáo mà họ đã chiếm đoạt từ năm 54 tại miền Bắc và 
1975 tại miền Nam. 
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Nói chung, người Việt trong và ngoài nước rất tức giận về những hành vi chà đạp tự do của đảng cộng sản 
Việt Nam, ngoài việc xảy ra ở miền Trung gây ra thảm họa môi trường hết sức to lớn. 
  
PV/LKQNHN 

__________________________________________________________________________ 
 

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam 
Kháng thư phản đối phái đoàn tôn giáo quốc doanh sang Hoa Kỳ 

  

Theo trang mạng dẫn chứng (1) và (2), từ ngày 11 đến 20 tháng 09, 2016, dưới sự hướng dẫn của ông 

Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực Điều hành thuộc Ban Tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, một phái 

đoàn 11 người trong đó có các chức sắc của các tôn giáo do nhà nước kiểm soát như Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam, Hội đồng Chưởng quản Cao Đài, Ủy ban Đoàn kết Công giáo… đã sang Hoa Kỳ mục đích trình bày với 

các giới chức lãnh đạo Bộ Ngoại giao, một số Thượng nghị sĩ và Dân biểu Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền và tự 

do Tôn giáo về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Phái đoàn đã tọa đàm về tự do tôn giáo tại “Nhà Việt 

Nam” ở thủ đô Washington (một cơ sở của CSVN), với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao Hoa Kỳ, trong 

đó có Đại sứ lưu động về Tự do Tôn giáo quốc tế David Saperstein, bà Victoria Thoman thuộc Văn phòng Tự 

do Tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng một số chức sắc Tôn giáo của Hoa Kỳ. 

            Ông Bùi Thanh Hà khẳng định “đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các Tôn giáo tại Việt 

Nam đang ngày càng được nâng cao, hoạt động xã hội của các tổ chức Tôn giáo cũng góp phần tích cực vào 

việc giữ gìn ổn định chính trị, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Ngoài ra, 

khi đề cập tình hình xây dựng Dự thảo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo của Việt Nam, Ông Hà cho biết Dự thảo 

này dự kiến Quốc hội khóa XIV sẽ thông qua vào tháng 10/2016”. 

            Sau đó, phái đoàn còn đi thăm viếng một số cơ sở tôn giáo như Nhà thờ Giáo phái Mormon và Nhà thờ 

Giáo phái Giám lý ở Washington DC, Nhà thờ Công giáo St. Raymond và Nhà thờ Baptist ở Menlo Park, 

California, Nhà thờ Liên tôn ở Stanford, California và Chùa Pháp Vương ở San Jose, California.  

           Những sự việc trên đây xảy ra trong bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam: 

- Một mặt đang ra sức hoàn thành cái gọi là Luật Tôn giáo tín ngưỡng nhằm kiểm soát, hạn chế, công cụ 

hóa các Giáo hội cách khốc liệt hơn bằng pháp luật;  

- Mặt khác tiếp tục cướp đoạt đất đai, san bằng cơ sở của các tôn giáo (như chùa Liên Trì của Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Thủ Thiêm, thánh thất Tuy An của Giáo hội Cao Đài tại Phú Yên, tu 

viện dòng Biển Đức Thiên An tại Huế và tu viện dòng Phaolo tại Hà Nội của Giáo hội Công giáo…); 

tiếp tục chiếm giữ các cơ sở tôn giáo đã tịch thu từ năm 1954 tại Miền Bắc và từ năm 1975 tại Miền 

Nam; 

- Tiếp tục cầm tù hay quản chế các chức sắc tôn giáo (như Mục sư Nguyễn Công Chính, Hòa thượng 

Thích Quảng Độ, Linh mục Phan Văn Lợi…); 

- Sách nhiễu hay cản trở hoạt động của nhiều chức sắc khác thuộc các Giáo hội Hòa Hảo Thuần túy, Công 

giáo, Phật giáo, Cao đài, Tin lành và đặc biệt là Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gồm nhiều chức sắc đang 

bảo vệ tự do tôn giáo cũng như nhân quyền tại Việt Nam. 

 

          Vì thế, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đồng thanh nhận định và tuyên bố: 

 

1- Việt Nam hoàn toàn không có tự do tôn giáo. Mọi tôn giáo đều bị kiểm soát bởi những tổ chức do 

nhà nước đặt ra như Ủy Ban Tôn Giáo Chính Phủ (một cơ quan theo dõi kiểm soát mọi Giáo hội tại 

VN và ở dưới quyền của một trung tướng công an Cộng sản), Mặt Trận Tổ Quốc, các giáo hội quốc 

doanh... Vì thế, phái đoàn tôn giáo đến Hoa Kỳ nói trên hoàn toàn đặt dưới sự hướng dẫn và kiểm 

soát của Ban tôn giáo Chính phủ nhằm xuyên tạc hiện tình tôn giáo (do đó cũng xuyên tạc hiện tình 

nhân quyền) và đầu độc chính giới cũng như công luận tôn giáo Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo tại 

Việt Nam.  



36 

 

2- Các chức sắc tôn giáo trong phái đoàn đều không phải và không hề đại diện cho các Giáo hội chính 

thống và các chức sắc đích thật tại Việt Nam. Họ chỉ là những cán bộ Cộng sản hoạt động trong 

lòng các giáo hội do chính nhà cầm quyền Cộng sản thành lập hay đã hoàn toàn lũng đoạn.  

3- Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại quyền tự do tôn giáo thật sự cho nhân dân Việt Nam; 

ngưng mọi sự can thiệp vào các hoạt động tôn giáo; trả tự do và ngưng sách nhiểu các chức sắc, tín 

đồ tôn giáo đang bị tù đày hoặc quản chế vì đòi tự do tôn giáo; trả lại tất cả tài sản của các giáo hội 

mà họ đã tịch thu từ lâu đặc biệt là Chùa Liên Trì và các Thánh Thất, Nhà Dòng.. mà họ đã phá hủy 

mới đây. 

4- Yêu cầu Chính phủ và bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC (Các 

nước cần quan tâm đặc biệt) vì những vi phạm liên tục và ngày càng gia tăng của nhà cầm quyền 

Hà Nội đối với các Giáo hội tại Việt Nam, vừa trên phương diện lý thuyết luật pháp vừa trên 

phương diện thực tế hành xử. 

5- Thỉnh cầu các cơ quan quốc tế nhân quyền và các chính phủ dân chủ trên thế giới can thiệp để Việt 

Nam có được nhân quyền và tự do tôn giáo. 

 

            Làm tại Việt Nam ngày 5 tháng 10 năm 2016 

            Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn đồng ký tên:  

  

  Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên.  

Cao Đài: Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240; Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117); 

Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719) 

 Công Giáo: Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371);  Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 

0935.569.205); Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820); Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện 

thoại: 0122.596.9335); – Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463) 

 Phật Giáo:  Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881);  Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 

0937.777.312); Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591); Thượng tọa  Thích Vĩnh Phước  (điện thoại: 0969.992.087) 

 Phật Giáo Hoà Hảo:Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160); Ông Lê Quang Hiển (điện 

thoại: 0167.292.1234;Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039); Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082); Ông Tống Văn 

Chính (điện thoại: 0163.574.5430); Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094); Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 

012.33.77.29.29).; Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77) 

 Tin Lành: 
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045); Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464); Mục sư Đinh Thanh 

Trường (điện thoại: 0120.2352.348); Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716); Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện 

thoại: 0906.342.908); Mục sư Lê Quang Du (điện thoại: 0121.2002.001). 

 

            ĐỔNG THUẬN VỚI HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM 

            Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoạiViệt Nam 

Cố vấn: LM Nguyễn Văn Lý – Hòa Thượng Thích Minh Tuyên 

Đồng Chủ Tịch: HT Thích Không Tánh, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. LM Phan Văn Lợi, Đồng ChủTịch Hội Đồng 

Liên Tôn VN. CTS Hứa Phi (Cao Đài Chơn Truyền), Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. Nhân sĩ Lê Văn Sóc (PGHHTT), Đồng 

Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN). MS Hoàng Hoa (Tin Lành) Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN. BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch 

HĐĐB Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. BS Đỗ văn Hội, Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia 

Liên Bang Hoa Kỳ. Nhân sĩ Lưu văn Tươi, Chủ Tịch HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. Nhân sĩ Nguyễn 

văn Tánh, Chủ Tịch UB Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, Cố Vấn CĐNVQGLB Hoa Kỳ. Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, CT Phong 

Trào Diên Hồng Thời Đại. Phó CTS Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh Em Cao Đài Hải Ngoại. Nhân sĩ Cao Xuân Khải, 

PCT Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo Việt Nam. Nhân sĩ Trần văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt Canada. Nhân sĩ Trần 

Văn Bính, Hội Người Việt Tự Do Vancouver Canada, Ban Yểm trợ Truyền Thông Khối 8406. BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội 

Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và 46 Cộng Đồng Thành Viên 

BS Võ Đình Hữu, CT/Hội Đồng Đại Biểu; BS Đỗ Văn Hội, CT/Hội Đồng Chấp Hành; Ông Lưu Văn Tươi, CT/Hội Đồng 

Giám Sát; Ô. Trần Xuân Thời (Cố Vấn); BS Trương Ngọc Tích (Cố Vấn); Ô. Nguyễn Văn Tánh (Cố Vấn); GS Phạm Văn Thanh (Cố 

Vấn); KS Lê Hồng Thanh (Cố Vấn) - Và toàn thể 46 Cộng Đồng Thành Viên 
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Chú thích:  
(1)http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/254/0/10098/Doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_tham_va_lam_viec_tai_Hoa_Ky 

(2)http://caodai.com.vn/vn/news-detail/ngai-dau-su-thuong-tam-thanh-cung-doan-ban-ton-giao-chinh-phu-di-tham-va-lam-viec-tai-

hoa-ky.html 

(3)http://staging.nguoi-viet.com/viet-nam/Phai-doan-nhan-quyen-My-gap-go-Hoi-Dong-Lien-Ton-tai-Sai-Gon-2432/ 

(4)http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/04/13/hoi-dong-lien-ton-viet-nam-nhan-dinh-ve-cuoc-tra-loi-phong-van-cua-

dai-su-luu-dong-cua-hoa-ky-ve-tu-do-ton-giao-ong-david-saperstein-tren-dai-rfa/ 

_____________________________________________ 

 

Phái Đoàn Người Việt Gặp Gỡ Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền 

Liên Hiệp Quốc tại New York ngày 17/6/2016 
  
Tin New York 17-6-2016 – Nhân dịp tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 31, vào lúc 11 giờ sáng Ngày thứ sáu 17 
tháng 6 năm 2016, một phái đoàn người Việt Hải ngoại đã họp với văn phòng Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ tại New York. Phái 
đoàn đã tiếp xúc với bà Nicole Bijerler, phụ tá đặc biệt Tổng Thư Ký LHQ (Assistant General Secretary  for Human Rights) về 
vấn đề Nhân Quyền. 
 

    
 

Gặp đại diện Cao Ủy Nhân Quyền tại trụ sở New York ngày 17-6-2016 để tường trình về vi phạm nhân quyền của CSVN 

(Hình phải, từ trái sang phải: Ô. Nguyễn Thanh Bình, PTS Trần Viết Hùng, LS Nguyễn Thanh Phong, BS Vỗ Đình Hữu,  Nhà biên 

khảo Phạm Trần Anh, Ọ. Cao Xuân Khải 
Trưởng đoàn là Bs Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐNVQG.LBHK, kiêm đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc 
Nội Hải Ngoại. Phát ngôn viên là Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố New 
York. 
Các thành viên khác gồm có: Ô Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Massachusetts. Phó Trị Sự 
Trần Viết Hùng, TTK Liên Hiệp Hội Thánh Em Cao Đài Hải Ngoại từ Canada, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải 
ngoại. Ô. Cao Xuân Khải, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Hampshire, hiện là phó chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu 
Tùy Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải ngoại,  
Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Hội Ái Huu Cựu Tù Nhân Chính Trị và và Tôn Giáo Việt Nam, đồng chủ tịch Hội Đồng 
Liên Kết Quốc Nội Hải ngoại. 
Phái đoàn đã lần lượt trinh bày về những vi phạm nhân quyền trầm trọng, hành động đàn ảp tôn giáo của nhà cầm quyền 
CSVN, về tình hình Biển Đông và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. 
Khởi đầu, BS Võ Đình Hữu giới thiệu các thành viên của phái đoàn, hầu hết đều là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội 
Hải Ngoại. 
Kế đến, LS Phong đã thuyết trình tổng quát về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. 
Phó trị Sự Trần Viết Hùng trình bày về sự đàn áp tự do tôn giáo.  Tại Việt Nam có tôn giáo quốc doanh do nhà nước kiểm soát 
và khống chế và tôn giáo chơn truyền thường bị đàn áp, như Công Gia1o, Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy, Cao Đài chơn truyền, 
Tăng Đoàn Phật Gia1o Vn Thống Nhất, Chùa Liên Trì trong tình trạng sẵn sàng bị giải tỏa, MS Nguyễn Công Chính hiện bị tù 
đầy. Vợ MS Chính là bà Trần Thị Hồng bị công an bức bách đã được LHQ can thiệp nên CS bớt hà hiếp. LHQ sợ là nếu lên 
tiếng sẽ bị CS trù dập, nhưng phái đoàn cho biết nếu công bố, cs sẽ không dám. 
Ô. Phạm Trần Anh, một cựu tù nhân chính trị, trình bày kinh nghiệm cá nhân của ông trong lao tù cộng sản, và hiện nay vẫn 
còn rất nhiều tù nhân chính trị bị giam cầm mà nhà cầm quyền luôn luôn chối bỏ. 

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/254/0/10098/Doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_tham_va_lam_viec_tai_Hoa_Ky
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LS Phong đưa hồ sơ về những vi phạm nhân quyền trong đó có danh sách tù chính trị mới nhất, ngoại trừ LM Lý vừa được thả. 
Bà phụ tá TTK LHQ về Nhân Quyền đã ghi nhận và bày tỏ rất quan tâm về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bà cũng 
đã thăm hỏi và thảo luận về các vấn đề liên quan. 
Buổi họp chấm dứt lúc 12:15 trưa cùng ngày sau phần chụp hình lưu niệm 
Cùng thời gian này, một phái đoàn khác do Ông Trần Văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt tại Canada, đồng chủ tịch 
HĐLKQNHN làm trưởng phái đoàn cũng đã gặp văn phòng đại diện thường trực  của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cũng với mục 
đích tương tự. 
Lúc 2 giờ chiều cùng ngày, một phái đoàn thứ ba cũng vào gặp văn  phòng thường trực của Canada để trình bày những vi 
phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, được sự chú ý của các giới chức thẩm quyền. 
 
Phóng viên CĐLB HK 

 

 

   
Hôi Đồng Liên Kết Quốc Nôi Hải Ngoại Việt Nam tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 18/6/2016 tại New York. 

Đây là thắng lợi của người Việt quốc gia tại hải ngoại. 

 

 

 

Ông Charler Sellers - Quyền lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm chùa Liên Trì 

(trước khi bị phá hủy) 

 

Lúc 15h00 chiều ngày 21/7/2016, ông Charler Sellers – Trưởng Phòng chính trị của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ 

tại Sài Gòn, kiêm Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Chùa Liên Trì. Cùng đến, có 

nhiều vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Liên Tôn. 
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Ông Sellers nói rằng “Chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, đồng thời nhà nước Việt Nam 

phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền con người cho người dân của mình. Vụ việc liên quan đến 

Chùa Liên Trì được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Hoa Kỳ, các nghị sĩ Hoa Kỳ và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ”. 

Ngày 20/7 và sáng 21/7 ông Sellers đã đi gặp các cơ quan có liên quan về vấn đề Chùa Liên Trì và lắng nghe lời 

của họ. Ông cho biết: “Họ đang chờ sự đồng ý của Chùa Liên Trì để có một buổi đối thoại hoặc nhiều buổi đối 

thoại để tìm ra một phương cách giải quyết”. 

Về phía Chùa Liên Trì, Hòa Thượng Thích Không Tánh là viện chủ, thầy Thích Đồng Minh là trụ trì, quan 

điểm các chư tăng là muốn giữ lại Chùa Liên Trì tại chính nơi mà nó đang tọa lạc; để nhà chùa có cơ hội trùng 

tu, tôn tạo cho phù hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời phục vụ về mặt tâm linh cho những cư dân 

hiện nay và trong tương lai của Thủ Thiêm. Vì chưa bước vào buổi đối thoại với nhà cầm quyền nên mọi việc 

chưa có gì chắc chắn cả. 

Ông Sellers nói rằng, ông mong muốn Chùa Liên Trì nên có sự đối thoại với chính quyền để tìm ra một phương 

pháp giải quyết. Quan điểm riêng của ông, ông rất tôn trọng sự qui hoạch để phát triển thành phố. Tuy nhiên sự 

phát triển thành phố cũng phải dựa trên một sự hợp lý, chứ không thể phát triển thành phố bất chấp mọi vấn đề 

khác như phá chùa, phá nhà thờ, phá tu viện… 

Chùa Liên Trì hiện nay giữ gần 500 bộ hài cốt trong nhà chùa, đối với tâm linh, điều đó giống như một nghĩa 

trang, mà giải tỏa 500 ngôi mộ ở nghĩa trang thì không phải là điều đơn giản. Biết bao vong hồn đang nương tựa 

ngôi chùa này để có một cơ hội siêu thoát. Nếu phá dỡ, hủy bỏ đi thì những vong linh đi về đâu? 

Về phía nhà cầm quyền, họ đưa ra mức bồi thường cho nhà chùa hơn 9 tỷ đồng, đồng thời cấp cho một khu đất 

ở Cát Lái(trong KDC 50ha), nhưng hiện nay khu này vắng vẻ, hầu như không có cư dân gây bất tiện cho các 

chư tăng. Phật tử hiện nay của nhà chùa cần giữ lại ngôi chùa để đến viếng chùa trong các dịp lễ, rằm và thăm 

những bộ tro cốt của người thân đang quàng tại nhà chùa. 

Vì những lý do trên mà các chư tăng không muốn di dời về Cát Lái, mà muốn giữ lại Chùa Liên Trì tại nơi mà 

chùa đã tồn tại hơn 70 năm qua. 

Được biết trước đó, UBND Quận 2 ra quyết định số 2384/QĐ-UB để cưỡng chế Chùa Liên Trì, thời hạn cưỡng 

chế từ 8/7/2016 – 20/7/2016. Do sự phản ứng từ các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng xã hội, các chức 

sắc tôn giáo và những người đấu tranh dân chủ nên UBND Quận 2 đã không thực hiện cưỡng chế trong thời 

gian này. Thay vào đó UBND Quận 2 lại ra công văn số 3231 đề nghị Chùa Liên Trì phải tự di dời.  

Nguyễn Thiện Nhân  

 

 

 
Tổng Lãnh Sự Canada đến thăm Chùa Liên Trì 

(Trước khi Chùa bị phá hủy) 
  

Việt Nam, 3 tháng 8, 2016 (Hội Đồng LKQNHNVN) - Chùa Liên Trì tọa lạc tại Thủ Thiêm, Phường An 

Khánh  – Quận 2 – Sài Gòn, đã có Quyết Định cưỡng chế giải tỏa ngày 07– 07 – 2016. Các cơ quan truyền 

thông trong nước cũng như quốc tế đã rầm rộ đưa tin. Nhiều tổ chức, hội đoàn, đồng bào trong và ngoài nước 

cũng lên tiếng phản kháng. Các chính phủ và cơ quan nhân quyền quốc tế đã nhiều lần lên tiếng quan tâm. Vì 

thế ngày 20-7-2016 nhà cầm quyền cho biết tạm ngưng không cưỡng chế mà đề nghị “tự ý di dời”, nếu không 

sẽ tiếp tục giải tỏa. 
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Ngày 21 – 07 – 2016, Quyền Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn – Ông Charles Sellers đã đến thăm Chùa 

Liên Trì để tìm hiểu tình hình cưỡng chế, giải tỏa Chùa để có sự can thiệp, giúp đỡ không những Chùa Liên Trì 

mà giúp đỡ cho Việt Nam có Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.  

 

  Vào lúc 9g sáng ngày 03 – 08 – 2016, Tổng Lãnh Sự Quán Canada là Ông Richard Bale cùng một nhân viên 

Thông dịch là ông Vũ Tuấn Dũng đã đến thăm Chùa Liên Trì để tìm hiểu. Các Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn 

Việt Nam đều tham dự đông đủ gồm có: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thượng Tọa Thích Đồng Minh, 

Thượng Tọa Thích Lệ Trụ - Thượng Tọa Thích Đồng Tấn. Linh Mục Lê Xuân Lộc (Công Giáo), Mục Sư 

Nguyễn Hoàng Hoa, MS Nguyễn Mạnh Hùng (Tin Lành). Đạo huynh Lê Văn Sóc,  Đạo huynh Lê Quang Hiển 

(Phật Giáo  Hòa Hảo Thuần Túy). Về phía Cao Đài Chơn Truyền có Chánh Trị Sự Hứa Phi, Chánh Trị Sự 

Nguyễn Kim Lân, Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng.  

  

Mở đầu, Hiền huynh Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân giới thiệu thành phần tham dự, tiếp đến Hòa Thượng 

Thích Không Tánh trình bày sự việc Chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền CSVN ra quyết định cưỡng chế giải tỏa, 

đưa nhà chùa về một vùng hẻo lánh. Hòa Thượng cho đó là một hành vi muốn cô lập chùa, lấy đất chùa để đầu 

tư kinh doanh.  Hòa Thượng đã trao tận tay ông Richard Bale Quyết Định của UBND Quận 2, và Thư Phản Hồi 

của Chùa Liên Trì. 

  

Hòa Thượng nhấn mạnh về mục đích của việc thành lập Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam là nhằm vận động Việt 

Nam có được Tự Do Tôn Giáo, Nhân Quyền, Dân Chủ và cũng nhằm đoàn kết 5 tôn giáo để tạo sự bao dung 

không để cho một thế lực nào lợi dụng chia rẽ tôn giáo. 

  
 Tổng Lãnh Sự Canada Bale thăm chùa Liên trí    Cơm chay thân mật 
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Từ nhiều năm, Hội Đồng Liên Tôn gặp rất nhiều khó khăn, nên Hòa Thượng yêu cầu Tổng Lãnh Sự Canada, 

cũng như các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới giúp đỡ để Chùa Liên Trì được tồn tại nơi đây, để sinh hoạt 

tôn giáo, làm từ thiện xã hội, giúp cho Hội Đồng Liên Tôn VN được sinh hoạt bình an, các tôn giáo độc lập 

được tự do hành đạo. 

  

Sau khi Hòa Thượng Thích Không Tánh trình bày, lần lượt đại diện mỗi tôn giáo đều có ý kiến phát biểu về 

những khó khăn, và sự bách hại của nhà cầm quyền đối với tôn giáo mình. 

  

Khó khăn chung của 5 tôn giáo hiện nay là:  

-          Bị mất quyền tự do tôn giáo; cơ sở thờ tự, đất đai bị nhà cầm quyền CSVN chiếm lấy, trưng dụng, một 

số giao cho nhóm tôn giáo quốc doanh do họ dựng lên.  

-          Chức Sắc tôn giáo nào dám đứng lên đấu tranh đòi quyền đạo, đòi tự do cho tôn giáo thì bị nhà cầm 

quyền bắt bỏ tù, đánh đập, khủng bố tinh thần, công an gây áp lực đòi lên trụ sở để tra hỏi, hoặc đến tận nhà đe 

dọa, không cho cúng lễ, hay niệm Phật. 

-          Các tôn giáo sinh hoạt tại tư gia vì Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất, Nhà Nguyện bị CSVN chiếm lấy, không 

được nhà cầm quyền công nhận, bị nhà cầm quyền đặt ra ngoài vòng pháp luật để từng bước tiêu diệt không cho 

phát triển.  

-          Các Chức Sắc tôn giáo, đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo đều bị công an CSVN canh giữ, theo dõi 

hằng ngày.  

Chức Sắc HĐLTVN đều mong muốn được thực hiện niềm tin tôn giáo một cách tự do, nhân quyền, dân chủ 

được tôn trọng. Yêu cầu Ngài Tổng Lãnh Sự Canada cùng các quốc gia dân chủ khác trên thế giới hãy can thiệp 

mạnh mẽ, giúp đỡ cho Việt Nam sớm có các quyền tự do căn bản mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã qui 

định, và thả tất cả các tù nhân lương tâm ra một cách vô điều kiện. 
  
Sau khi Quí Chức Sắc HĐLT trình bày, Ngài Tổng Lãnh Sự phát biểu: “ Đại Sứ Quán Hà Nội muốn tôi đến 
gặp quí vị và sau đó báo cáo cho Ngài Đại Sứ biết, tôi rất vui mừng nhận lời để có cuộc gặp hôm nay, nghe 
quí vị trình bày những thử thách của các tôn giáo đang gặp phải. Tôi nhận nhiệm vụ cách nay một năm, tôi 
đặt vấn đề tự do tôn giáo ưu tiên hàng đầu. Đại Sứ Quán Hà Nội rất tích cực trong việc thúc đẩy Việt Nam 
về Tự Do Tôn Giáo”. 
  
Ngài Tổng Lãnh Sự đặt câu hỏi: “Xin quí vị giúp tôi ý niệm Tự Do Tôn Giáo hiện nay tại Việt Nam đi theo 
chiều hướng nào? Tốt hay xấu?”. 
  
Tất cả Chức Sắc HĐLTVN đều cho là xấu, cụ thể là Chùa Liên Trì hiện nay mà nhà cầm quyền muốn triệt hạ, 
san bằng, chứ không giúp đỡ để tồn tại đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân. Khu đô thị Thủ Thiêm có tất cả 
22 cơ sở tôn giáo, nhà cầm quyền CSVN đã triệt hạ 18 cơ sở, còn lại 4 (Trong đó có Chùa Liên Trì, Giáo Xứ 
Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá…) đang trong tình trạng đe dọa giải tỏa. 
  
Tổng Lãnh Sự Canada hỏi tiếp: “Chính phủ ra luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo có hỏi ý kiến của quí vị 
không?”. 
  
Chức Sắc HĐLT đều cho rằng hoàn toàn không có, vì nhà cầm quyền chỉ hỏi ý kiến của nhóm người họ dựng 
lên mà thôi. Luật tự do tín ngưỡng tôn giáo nầy càng xiết chặt tôn giáo hơn, không có gì là tiến bộ, mới mẻ. 
  
Ông Bale đã lên tiếng khuyến khích mọi người nên gia tăng báo cáo các vụ vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm 
quyền đến với các Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội, các Đại Sứ, Tổng Lãnh Sự Quán các nước 
dân chủ tự do trên thế giới. 
 
Qua sự cởi mở, vui vẻ, lắng nghe của Tổng Lãnh Sự Canada, Chức Sắc HĐLTVN chân thành cảm ơn sự quan 
tâm của Ngài đối với Chùa Liên Trì cũng như  Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. Hòa Thượng Thích Không Tánh 
mời phái đoàn cùng Quí Chức Sắc HĐLT dùng bữa cơm chay thân mật cùng Chùa Liên Trì. Buổi làm việc 
được kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày, Chức Sắc HĐLT cùng chụp chung với Ngài Tổng Lãnh Sự một số hình 
ảnh để lưu niệm.  
Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội tường trình theo:Bản tin của đạo huynh Lê Quang Hiển, TTK Hội Đồng Liên 

Tôn và Thư Ký tại quốc nội của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại. Lời tường trình của quý chức sắc Hội 

Đồng Liên Tôn. Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài. 
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TÂN TÙY VIÊN CHÍNH TRỊ LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI SÀI GÒN 

THĂM HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN TẠI CHÙA GIÁC HOA 

 
(Sau khi Chùa Liên Trì bị phá hủy). 

 

Vào lúc 14h ngày 17/10/2016, Tân Tùy Viên Chánh Trị của Lảnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn có đến chùa 

Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh để gặp gở Hội Đồng Liên Tôn VN. Nội dung để Bà Tân Tùy Viên 

Chính Trị này giới thiệu bản thân, biết mặt các thành viên HDLTVN và tìm hiểu về hiện tình các tôn giáo thuộc 

thành viên HDLTVN.  

 

    
 

Tham dự buổi gắp mặt này về phía Lãnh Sự Quán 

Hoa Kỳ gồm: 

- Bà Pamela Pontius, tân Tùy Viên Chánh Trị Lãnh 

Sự Quán Hoa Kỳ tại SG. 

- Ông Hòa, Thông Dịch Viên. 

Hội Đồng Liên Tôn gồm có các chức sắc sau: 

- Hòa Thượng Thích Không Tánh (Phật Giáo); Linh 

Mục Lê Ngọc Thanh (Thiên Chúa); Chánh Trị Sự 

Hứa Phi (Cao Đài); Chánh Trị Sự Nguyển Bạch 

Phụng (Cao Đài). Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân 

(Cao Đài). Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành). 

Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng (Tin Lành). Đạo 

Huynh Lê Văn Sóc (Phật Giáo Hòa Hảo Thuần 

Túy). Đạo Huynh Lê Quang Hiển (PGHH Thuần 

Túy). Đạo Huynh Bùi Văn Luốc (PGHH Thuần Túy). Ngoài ra còn có sự tham dự các ông: Bạch Ý, dân oan 

Lâm Đồng. Nguyễn Văn Kim, cựu tù nhân lương tâm Lâm Đồng.  

Nội dung buổi gặp mặt này, các vị Đồng Chủ Tịch HĐLTVN trình bày hiện tình của tôn giáo mình cho Bà Tùy 

Viên Chính Trị biết và mong muốn Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN quan tâm nhiều hơn nữa về ván đề Tự Do Tôn 

Giáo..  Buổi gặp mặt này kết thúc vào lúc 16h cùng ngày. 

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 10 năm 2016.  

LÊ QUANG HIỂN  

TỔNG THƯ KÝ HĐLTVN 
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Kháng thư của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: 

BÁC BỎ HOÀN TOÀN LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO 
20-10-2016 

 
 Kính gởi: 

- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước. 

- Quý Chức sắc và Tín đồ mọi Tôn giáo tại Việt Nam. 

- Quý Cơ quan Nhân quyền Quốc tế. 

  Trong khóa họp từ ngày 20-10-2016, Quốc hội Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phê chuẩn Dự luật Tín 

ngưỡng Tôn giáo mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã phác thảo nhiều lần từ đầu năm 2015 tới nay. Luật này đúc kết 

kinh nghiệm đối phó với các Giáo hội kể từ Pháp lệnh Tôn giáo năm 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của 

chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang 

ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho Dân.  

 Nhiều Tổ chức Tôn giáo lẫn Dân sự và nhiều cá nhân trong lẫn ngoài nước đã đóng góp ý kiến vào các 

dự thảo (mà nhà cầm quyền CS đã liên tục đưa ra về Luật ấy), trong ước vọng làm cho nó mang tính cách văn 

minh và dân chủ hơn.  

 Riêng Hội đồng Liên tôn chúng tôi -quy tụ nhiều chức sắc của 5 Tôn giáo lớn có mục đích tranh 

đấu cho Tự do Tôn giáo và Dân chủ Nhân quyền tại Việt Nam- hoàn toàn bác bỏ Luật Tín ngưỡng Tôn 

giáo sắp ban hành, vì những lý do như sau: 

 1- Chế độ cai trị hiện thời tại Việt Nam là chế độ cộng sản với hai tính chất nổi bật: vô thần và toàn trị. 

Vô thần cộng sản là vô thần tranh đấu, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Tôn giáo trên xã hội khi hoàn 

toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của Tôn giáo trong quốc gia. Toàn trị là kiểm soát, lũng đoạn để công cụ hóa 

mọi cá nhân và tập thể, mọi tổ chức và định chế, mọi thế lực và ảnh hưởng, mà đặc biệt là thế lực tôn giáo và 

ảnh hưởng tâm linh, để đảng cộng sản muôn năm lãnh đạo và nhà nước cộng sản muôn năm cai trị. 

 2- Mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản đều không ngoài mục đích kiểm soát, lũng 

đoạn và công cụ hóa nói trên. Nên cho dù có đưa ra cho toàn thể nhân dân, mọi giai tầng xã hội đóng góp ý kiến 

cho có vẻ dân chủ, rốt cuộc đảng và nhà cầm quyền cộng sản vẫn biên soạn các luật lệ (từ cao xuống thấp) hoàn 

toàn theo ý muốn độc đoán của họ và hoàn toàn nhằm mục đích tối hậu của họ: củng cố chế độ độc tài đảng trị. 

Hiến pháp 2013 là ví dụ rõ nhất. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cũng không nằm ngoài ý đồ thâm độc này. 

 3- Mọi Giáo hội đều là những Tổ chức xã hội dân sự độc lập và mọi Tín đồ đều là những công dân bình 

đẳng. Họ có các quyền và nghĩa vụ như mọi tổ chức và mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này được 

xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các 

Công ước quốc tế về Nhân quyền.  

 Thành ra một luật riêng cho các Giáo hội và cho các Tín đồ là chẳng hề cần thiết, là trắng trợn kỳ thị, 

bộc lộ não trạng coi Tôn giáo như kẻ thù và chủ ý coi Tôn giáo cần phải bị chế ngự. Tại các nước dân chủ văn 

minh, chỉ có những thỏa ước giữa chính phủ và một Giáo hội nào đó về đất đai tài sản hay văn hóa giáo dục 

chẳng hạn. 

 4- Mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn giáo, kể từ Sắc lệnh Tôn giáo 

năm 1955, Nghị quyết 297 năm 1997, Pháp lệnh về Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 tới Luật Tín ngưỡng Tôn 

giáo sắp ban hành, tất cả đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh -kết hợp với bạo lực vũ khí- để 

cướp đoạt mọi tài sản tinh thần (các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ sở) của các Giáo hội, để sách 

nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm (mãi cho tới hôm nay), nhằm làm cho 

các Thực thể Tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ 

mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập bạo hành và gian dối, 

ngày càng suy đồi về văn hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực khác nữa. 

 Kết luận: 

 Chính vì thế, trong tư cách những lãnh đạo tinh thần đang đấu tranh cho tự do độc lập của Tôn giáo cũng 

như cho Nhân quyền và Dân quyền của Đồng bào, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn văn và mọi điều khoản Luật 
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Tín ngưỡng Tôn giáo mà đảng và nhà cầm quyền cộng sản sắp dùng công cụ Quốc hội để ban hành rồi áp đặt. 

Nó là một văn kiện pháp lý không thể có và không được có trong thế giới loài người văn minh, nhân bản và dân 

chủ. Chúng tôi thấy các Tôn giáo và các Tín hữu chẳng có nghĩa vụ phải chấp hành nó. 

 Khoác vào ách tròng cổ đó là liều mình tự đánh mất danh dự của một con người có phẩm giá, của một 

cộng đồng sống đức tin, là chấp nhận được thí ban những Tự do Tôn giáo phụ tùy (xây dựng cơ sở, tổ chức lễ 

hội, đi ra nước ngoài…) và bị tước đoạt những Tự do Tôn giáo cơ bản (độc lập trong điều hành, tự quyền trong 

sinh hoạt, truyền đạo ra xã hội, giáo dục thanh thiếu niên, có phương tiện truyền thông riêng, có tín đồ tham gia 

hàng lãnh đạo chính trị…). Chấp nhận Luật Tín ngưỡng Tôn giáo là tiếp tục góp phần dung dưỡng chế độ vô 

thần độc tài toàn trị ! 

         Việt Nam ngày 20-10-2016, ngày Quốc hội CS khởi sự họp bàn phê chuẩn Luật Tín ngưỡng Tôn 

giáo. 

 Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên. 

 Cao đài: 

- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240) 

- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117) 

- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719) 

 Công giáo: 

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438) 

- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371) 

- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205) 

- Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820) 

- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335) 

- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463) 

 Phật giáo: 

- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881) 

- Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312) 

- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591) 

- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087) 

- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276) 

 Phật giáo Hoà hảo: 

- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160) 

- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234) 

- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039) 

- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082) 

- Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430) 

- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094) 

- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29). 

- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77) 

 Tin lành: 

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045). - Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464) 

- Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348). - Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 

0162.838.7716). - Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908) 

 

 

Tường Trình Chuyến Đi Thăm Đạo Miền Trung 
  Kính quý chức sắc thiên phong, quý ban chức việc và đồng đạo Bảo Thủ Chơn Truyền quốc nội và hải ngoại. 

 

       Tiểu đệ CTS Hứa Phi Trưởng Ban BĐDKNSĐCĐ và TS Đoàn Công Danh là thành viên , vào ngày mùng 

08 tháng 05 năm Bính Thân (DL  11/06/2016), có đến dự lễ Thượng Tượng  thành lập Thiên Bàn tại tư gia nhà 
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đạo hữu Cao Văn Thông tại Hương Đạo Phổ Châu. Do Bàn Trị Sự Hương Đạo Phổ Châu, Tộc Đạo Đức Phổ, 

Châu Đạo Quảng Ngãi mời. 

Khi Lễ Thượng Tượng xong tiểu đệ và Thông Sự Danh tiếp tục đi thăm một số đồng đạo tại Châu Đạo Quảng 

Ngãi. 

Đến ngày 13 tháng 05 năm Bính Thân ( DL: 17/ 06/2016)  khi đã trở về Lâm Đồng thì được tin đồng đạo cho 

biết: Sáng ngày  13 tháng 05 năm Bính Thân ( DL: 17/ 06/2016)   vào lúc 8 giờ CA  tỉnh Quảng Ngãi có 3 

người  tên Nguyễn Hải Hiếu và  Nguyễn Lê Nguyên Ngọc cho biết là CA , phòng 88 thuộc CA tỉnh Quảng Ngãi 

và ông  Chỉnh CA xã Phổ Vinh đến nhà Chánh  Trị Sự  Trần Đình Cúc ở Hương Đạo Phổ Vinh, Tộc Đạo Đức 

Phổ hỏi: 1- Ông Hứa Phi đến đây ở mấy ngày và ông nói những gì.2- Ông Hứa Phi đi cùng với ai.3- Hiện nay 

ông Hứa Phi đang ở đâu. 

CTS Trần Đình Cúc nói: hiền huynh CTS Hứa Phi có quyền công dân nên có quyền đi lại, hiền huynh Phi đến 

thăm đồng đạo chúng tôi chỉ trao đổi về đạo sự, còn việc huynh Phi hiện nay đang ở đâu là quyền cá nhân, tại 

sao khi có huynh Phi ở đây mấy ông không đến hỏi. cuộc đối thoại kéo dài trên 1 giờ đồng hồ CA mới ra về. 

đến 11 giờ cùng ngày cũng 2 người CA ở phòng 88 đến nhà hiền huynh Thông Sự Nguyễn Ngọc Lưu ở Hương 

Đạo Phổ Châu, Tộc Đạo Đức Phổ hỏi bác Phi có đến đay không, do ai mời đến, đến để làm gì,  ở tại đây mấy 

ngày , bác Phi đi với ai và hiện nay đang ở đâu. 

Thông Sự Lưu nói:  đồng đạo nơi đây mời huynh Phi về dự lễ Thượng Tượng vì chúng tôi là người Bảo Thủ 

Chơn Truyền của Đạo, chúng tôi không công nhận chi phái HĐCQ vì chi phái Nguyễn Thành Tám là bàn môn 

tả đạo căn cứ vào Bát Đạo Nghị Định, còn huynh Phi đi với ai, đang ở đâu, đó là quyền của huynh Phi. 

Với những lời lẽ cứng rắn căn cứ vào luật đạo đối đáp với nhau gần 1 giờ đồng hồ họ ( CA) mới ra về. 

Kết luận: Chúng tôi cực lực phản đối CA của nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục đàn áp những người đấu tranh 

cho tự do tôn giáo và vi phạm công ước quốc tế (Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền  của LHQ năm 1948)  

đính kèm theo hình ảnh , video, và ghi âm. 

 

    
Link video : https://www.youtube.com/watch?v=pZCwkDbiUUQ&feature=youtu.be.  

Kính Tường Trình.  CTS Hứa Phi 

 

 

 
Số 012/2016-06-03/BC/LKQNHN 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=pZCwkDbiUUQ&feature=youtu.be
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Cao Ủy Nhân Quyền LHQ can thiệp việc nhà cầm quyền CSVN sách nhiễu Cô Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư 

Nguyễn Công Chính. 

LKHNQN, 3-6-2016 - Như chúng tôi đã loan báo trước đây, nhà cầm quyền CSVN thường xuyên sách nhiễu, 

bắt bớ, tra khảo cô Trần Thị Hồng để trả thù việc cô thông báo với các giới chức quốc tế về trường hợp chồng 

cô là mục sư Nguyễn Công Chính hiện bị tù đày, hành hạ vì đòi tự do tôn giáo một cách ôn hòa. 

Theo nguồn tin từ Geneve, Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền LHQ đã yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng 

ngay việc sách nhiễu Cô Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư Nguyễn Công Chính (hiện đang là tù nhân lương tâm). Đặc 

Phái Viên về tự do tôn giáo là ông Heiner Bielefeldt, và Đặc Phái Viên về Tra Tấn là Ông Juan E. Méndez cũng 

lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ngưng ngay việc sách nhiễu, hành hạ, kể cả việc tội phạm hóa 

những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho quyền của phụ nữ và gia đình của họ. 

(Xem nguyên văn ở dưới) 

Được biết, Ủy Ban phụ trách Tôn Giáo của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại  đã thường xuyên nhận 

được những báo cáo từ quốc nội về vi phạm tự do tôn giáo và kịp thời thông báo đến các giới chức nhân quyền 

quốc tế như Văn Phòng Cao Ủy NQ LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự các quốc gia như 

Hoa Kỳ, Canada tại Việt Nam v.v.. để nhờ can thiệp. 

Ngày hôm qua 2-6-2016, chúng tôi nhận tin khẩn dưới đây và đã thông báo đến các cơ quan chức năng quốc tế 

về nhân quyền: 
 

“Thông Báo Khẩn 

(Ngày 2 tháng 6, 2016)  

 

Bà MS Nguyễn Công Chính kêu cứu.. 

 

Văn Phòng Ban Thường trực Giáo Hội Liên Hữu Lutheran VN-HK xin thông báo đến Quý tôi tớ Chúa, Quý Chức sắc Hội Đồng Liên 

Tôn , Quý Thân hữu trong , ngoài nước, cac tổ chức quan sát Nhán quyền quốc tế được biết: Cô Trần Thị Hồng phu nhân của MS 

Nguyễn Công Chính kêu cứu như sau : 

 

Từ ngày 11 tháng 5/ 2016 đến hôm nay công an tỉnh Gia lai liển tục sách nhiễu , khủng bố vợ ,con MS Nguyễn Công Chính với thủ 

đoạn cưỡng ép cô Hồng hàng ngày phải đến đồn công an phường Hoa Lư làm việc .Họ ép cô phải viết giấy cam kết rằng những hành 

động công an đánh đập , đàn áp cô trong thời gian vừa qua ( có hình ảnh , bằng chứng ) là do cô vu khống cho công an. Điển hình là 

việc đánh đập, ngăn cản cô Hồng không cho cô ra nơi điểm hen gặp phái đoàn ông Đại sứ lưu động về tư do tôn giáo quốc tế vào ngày 

30/3/2016.Cô Hồng cho biết mỗi ngày họ đều áp giải lên đồn công an môt cách thô bạo chỉ một việc là ép buột cô ký giấy cam kết l đã 

vu khống cho công an ...Cô một mực không làm điều trái ngược như vậy.Cô đã quá sức chịu đựng sự đe doa , khủng bố của công an 

nên kêu cứu với Giáo hội xin cầu nguyện nhiều cho cô .Hôm nay đã qua 7 ngày lam việc của đợt thứ 2 ( từ ngày 27 / 5 đến 2/6 ) Cô 

tuyệt thực phản đối bọn chúng vì thế sức khỏe suy sụp .Các con trẻ hoảng sợ , không ai chăm sóc . Đã 2 tháng rồi cô không được đi 

thăm ông MS Chính không biết tình trạng của ông trong tù ra sao ?. 

 

Kính thưa quý vị , chúng tôi lấy làm tiếc tình trang xảy ra cho Cô Hồng như hiện nay là chỉ vì phái đoàn của ông Đại sứ lưu động tìm 

đến gặp Cô mà để lại hậu quả thê thảm như trên. 

 

Chúng tòi kính báo đến Quý tôi tớ Chúa , Quý Chức sắc HĐLT Quý Thân hữu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền được biết : Hiện tại 

tình trạng của phu nhân MS Chính hết sức nguy khốn ,vì công an còn kéo dài hành động khủng bố cho đến khi nào Cô Hồng đồng ý 

làm theo yêu cầu ngang ngược của bon chúng. Kính mong được sự cảm thông và quan tâm chia sẻ của quý vi. Xin cùng hiệp thông 

cầu nguyện cho cô Trần Thị Hồng sớm được Thiên Chúa giải thoát khỏi nanh vuôt của sói lang . 

 

Nguyện xin tình yêu và hồng ân Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị  

Nay kinh  

TM.Ban Thường Trực Giáo Hội 

Tổng Thư Ký Điều hành 

MS nguyễn Hoàng Hoa” 

 

Cũng xin nói thêm là MS Nguyễn Hoàng Hoa là Đồng Chủ Tịch Hội Đồng liên Tôn Việt Nam và cũng là đồng 

Chủ Tịch của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. 

Ngoài vụ Cô Trần Thị Hồng, Ủy Ban phụ trách Tôn Giáo của HĐ Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại cũng thường 

xuyên thông báo các trường hợp vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền khác như vụ sách nhiễu các chức sắc 

file:///C:/Users/daoduc/Downloads/lienketqnhn.org
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đạo Cao Đài Chân Truyền, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành… vì đòi nhân 

quyền và kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu của CSVN ngay 22/5/2016 vừa qua. 

Như vậy, những việc làm trái với quyền căn bản của con người của nhà cầm quyền CSVN sẽ không thể nào che 

giấu được và chắc chắn sẽ bị quốc tế lên án và can thiệp. 

Mọi tin tức vi phạm nhân quyền và tôn giáo, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các email dưới đây: 

PTS Trần Viết Hùng: daocaodai1926@gmail.com 

Hoặc: Ban Điều Hành HĐLKQNHN: lienlacqnhn@gmail.com 

Website: www.Lienketqnhn.org  

Xin đính kèm bản tin từ Quốc Nội ngày 2-6-2016 

-------------------------------------------------------- 

 
BẢN TIN TỪ GENEVE 

Kính thưa quý Chức sắc HĐLNVN, Đồng Chủ Tịch và quý thành viên HĐLKQNHNVN, 
Các chuyên gia nhân quyền LHQ đã chính thức lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt đàn áp và tra tấn bà Trần Thị 
Hồng, vơ MS Nguyễn Công Chính. 
Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về TDTG hay Tín Ngưỡng và Báo Cáo Viên LHQ về Tra Tấn cũng thúc giục nhà cầm quyền Việt 
Nam chấm dứt mọi đàn áp và sách nhiễu các nhà lãnh đạo tôn giáo và những nhà bảo vệ nhân quyền, những nhà bảo vệ nhân 
quyền cho phụ nữ và gia đình của họ. 
Dưới đây là nguyên văn Anh ngữ mà chúng tôi vừa nhận ̣được từ văn phòng Cao Ủy LHQ và bản tiếng Việt sẽ gởi sau: 

 
UN experts urge Viet Nam to stop the persecution and torture of religious leaders 

and rights defenders 

 

GENEVA (3 June 2016) –United Nations human rights experts today called on the Government of Viet Nam to stop the 
persecution of Ms. Tran Thi Hong, who has been repeatedly arrested and tortured as retaliation for informing the 
international community of human rights violations against her husband, who is in prison for peaceful religious activities.  
 

The Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, and the Special Rapporteur on torture, Juan E. 
Méndez, also urged the Vietnamese authorities to put an end to all persecution and harassment, including criminalization, 
against religious leaders and human rights defenders, women human rights defenders and members of their families.  
 

Ms. Tran, spouse of imprisoned Pastor Nguyen Cong Chinh, was initially arrested on 14 April 2016. She was tortured and 
warned to stop her activities promoting freedom of religion. Since then, Ms. Tran Thi Hong has been repeatedly arrested 
and harassed by the authorities, who are trying to force her to ‘cooperate’ with the Government.  
 

“We are concerned that the repeated arrests and the continuing detention of Ms. Tran resulted from her peaceful human 
rights work and exercise of her fundamental rights, which constitutes arbitrary detention,” the experts said calling for her 
unconditional release.  
 

Her husband has been in prison since 2011 for his religious activities as director of the Vietnam-U.S. Lutheran Alliance 
Church, which is considered as ‘anti-Government’ and ‘anti-communist’ by the authorities. In prison, he has been 
subjected to torture and deprived of contact with his family.  
 

“The Vietnamese Government has the obligation to respect the right of religious communities to organize themselves as 
independent communities and to appoint their own leaders,” said Special Rapporteur Bielefeldt.  
 

“The severe beating, by authorities who did not identify themselves, amounts to torture and must be investigated and 
those responsible held accountable, in accordance with Viet Nam’s international human rights obligations,” Mr. Méndez, 
added.  
 

The UN Special Rapporteurs concluded that “Viet Nam should immediately and unconditionally release Pastor Nguyen 
Cong Chinh and Ms. Tran Thi Hong, as well as all persons detained for their legitimate activities in the defence of human 
rights.”  
 

The human rights experts’ appeal has also been endorsed by the Special Rapporteur on the situation of human rights 
defenders, Mr. Michel Forst; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Mr. 
Maina Kiai; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. 

mailto:daocaodai1926@gmail.com
mailto:lienlacqnhn@gmail.com
http://www.lienketqnhn.org/
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David Kaye; the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Dubravka Šimonović; 
and the Working Group on Arbitrary Detention.  
 

ENDS  

 

Mr. Heiner Bielefeldt (Germany) assumed his mandate in August 2010. Mr. Bielefeldt is Professor of Human Rights and 
Human Rights Politics at the University of Erlangen-Nürnberg. From 2003 to 2009, he was Director of Germany’s National 
Human Rights Institution. The Special Rapporteur’s research interests include various interdisciplinary facets of human 
rights theory and practice, with a focus on freedom of religion or belief. Learn more, log on 
to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx  

 

Mr. Juan E. Méndez (Argentina) was appointed by the UN Human Rights Council as the Special Rapporteur on torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in November 2010. He has dedicated his legal career to 
the defense of human rights, and has a long and distinguished record of advocacy throughout the Americas. Learn more, 
log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx    
 

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special 
Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the 
Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic 
issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not 
receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual 
capacity. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx  

 

OHCHR Country Page – Viet Nam: http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/VNIndex.aspx  

 

For further information and media requests, please contact Mr. Jon Izagirre (+41 22 91 79715 / jizagirre@ohchr.org)  
 

For media inquiries related to other UN independent experts:  
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)    
 

For your news websites and social media: Multimedia content & key messages relating to our news releases are 
available on UN Human Rights social media channels, listed below. Please tag us using the proper handles: 
Twitter: @UNHumanRights 
Facebook: unitednationshumanrights 
Instagram: unitednationshumanrights  

Google+: unitednationshumanrights 
Youtube: unohchr 

---------------------------------------- 

 
TIN TỨC TỪ QUỐC NỘI ngày 2 tháng 6, 2016. 

Thông Báo Khẩn (Ngày 2 tháng 6, 2016) 

Bà MS Nguyễn Công Chính kêu cứu.. 

Văn Phòng Ban Thường trực Giáo Hội Liên Hữu Lutheran VN-HK xin thông báo đến Quý tôi tớ Chúa, Quý 

Chức sắc Hội Đồng Liên Tôn , Quý Thân hữu trong , ngoài nước, cac tổ chức quan sát Nhán quyền quốc tế 

được biết: Cô Trần Thị Hồng phu nhân của MS Nguyễn Công Chính kêu cứu như sau : 

Từ ngày 11 tháng 5/ 2016 đến hôm nay công an tỉnh Gia lai liển tục sách nhiễu , khủng bố vợ ,con MS Nguyễn 

Công Chính với thủ đoạn cưỡng ép cô Hồng hàng ngày phải đến đồn công an phường Hoa Lư làm việc .Họ ép 

cô phải viết giấy cam kết rằng những hành động công an đánh đập , đàn áp cô trong thời gian vừa qua ( có hình 

ảnh , bằng chứng ) là do cô vu khống cho công an. Điển hình là việc đánh đập, ngăn cản cô Hồng không cho cô 

ra nơi điểm hen gặp phái đoàn ông Đại sứ lưu động về tư do tôn giáo quốc tế vào ngày 30/3/2016.Cô Hồng cho 

biết mỗi ngày họ đều áp giải lên đồn công an môt cách thô bạo chỉ một việc là ép buột cô ký giấy cam kết l đã 

vu khống cho công an ...Cô một mực không làm điều trái ngược như vậy.Cô đã quá sức chịu đựng sự đe doa , 

khủng bố của công an nên kêu cứu với Giáo hội xin cầu nguyện nhiều cho cô .Hôm nay đã qua 7 ngày lam việc 

của đợt thứ 2 ( từ ngày 27 / 5 đến 2/6 ) Cô tuyệt thực phản đối bọn chúng vì thế sức khỏe suy sụp .Các con trẻ 

hoảng sợ , không ai chăm sóc . Đã 2 tháng rồi cô không được đi thăm ông MS Chính không biết tình trạng của 

ông trong tù ra sao ?. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/VNIndex.aspx
mailto:jizagirre@ohchr.org
tel:%28%2B%2041%2022%20917%209383
mailto:xcelaya@ohchr.org
http://twitter.com/UNHumanRights
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
http://instagram.com/unitednationshumanrights
https://plus.google.com/+unitednationshumanrights/posts
https://www.youtube.com/user/UNOHCHR
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Kính thưa quý vị , chúng tôi lấy làm tiếc tình trang xảy ra cho Cô Hồng như hiện nay là chỉ vì phái đoàn của 

ông Đại sứ lưu động tìm đến gặp Cô mà để lại hậu quả thê thảm như trên. 

Chúng tòi kính báo đến Quý tôi tớ Chúa , Quý Chức sắc HĐLT Quý Thân hữu và các tổ chức bảo vệ nhân 

quyền được biết : Hiện tại tình trạng của phu nhân MS Chính hết sức nguy khốn ,vì công an còn kéo dài hành 

động khủng bố cho đến khi nào Cô Hồng đồng ý làm theo yêu cầu ngang ngược của bon chúng. Kính mong 

được sự cảm thông và quan tâm chia sẻ của quý vi. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho cô Trần Thị Hồng sớm 

được Thiên Chúa giải thoát khỏi nanh vuôt của sói lang . 

Nguyện xin tình yêu và hồng ân Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị  

Nay kinh  

TM.Ban Thường Trực Giáo Hội 

Tổng Thư Ký Điều hành 

MS nguyễn Hoàng Hoa 

TIN KHẨN 2 

Vĩnh Long - Vào lúc 9h15 ngày 01 tháng 06 năm 2016, ông Mặt Trận Tổ Quốc phường 4 đến nhà Chánh Trị Sự 

Nguyễn Kim Lân đưa giấy áp lực CTS Kim Lân lên Công An phường 4 vào ngày 03/06/2016 để điều tra về nội 

dung “Làm việc những vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia“. 

  

Chúng tôi thông báo đến đồng đạo trong và ngoài nước được biết. Mọi diễn biến sự việc như thế nào, chúng tôi 

sẽ cập nhật sau. 

  
 

 

 

SOME DOCUMENTS IN ENGLISH 
 

UN experts urge Viet Nam to stop the persecution and torture of religious leaders 
and rights defenders 

 

GENEVA (3 June 2016) –United Nations human rights experts today called on the Government of Viet Nam to stop the 
persecution of Ms. Tran Thi Hong, who has been repeatedly arrested and tortured as retaliation for informing the 
international community of human rights violations against her husband, who is in prison for peaceful religious activities.  
 

The Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt, and the Special Rapporteur on torture, Juan E. 
Méndez, also urged the Vietnamese authorities to put an end to all persecution and harassment, including criminalization, 
against religious leaders and human rights defenders, women human rights defenders and members of their families.  
 

Ms. Tran, spouse of imprisoned Pastor Nguyen Cong Chinh, was initially arrested on 14 April 2016. She was tortured and 
warned to stop her activities promoting freedom of religion. Since then, Ms. Tran Thi Hong has been repeatedly arrested 
and harassed by the authorities, who are trying to force her to ‘cooperate’ with the Government.  
 

“We are concerned that the repeated arrests and the continuing detention of Ms. Tran resulted from her peaceful human 
rights work and exercise of her fundamental rights, which constitutes arbitrary detention,” the experts said calling for her 
unconditional release.  
 

Her husband has been in prison since 2011 for his religious activities as director of the Vietnam-U.S. Lutheran Alliance 
Church, which is considered as ‘anti-Government’ and ‘anti-communist’ by the authorities. In prison, he has been 
subjected to torture and deprived of contact with his family.  
 

“The Vietnamese Government has the obligation to respect the right of religious communities to organize themselves as 
independent communities and to appoint their own leaders,” said Special Rapporteur Bielefeldt.  
 

“The severe beating, by authorities who did not identify themselves, amounts to torture and must be investigated and 
those responsible held accountable, in accordance with Viet Nam’s international human rights obligations,” Mr. Méndez, 
added.  
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The UN Special Rapporteurs concluded that “Viet Nam should immediately and unconditionally release Pastor Nguyen 
Cong Chinh and Ms. Tran Thi Hong, as well as all persons detained for their legitimate activities in the defence of human 
rights.”  
 

The human rights experts’ appeal has also been endorsed by the Special Rapporteur on the situation of human rights 
defenders, Mr. Michel Forst; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Mr. 
Maina Kiai; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. 
David Kaye; the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Dubravka Šimonović; 
and the Working Group on Arbitrary Detention.  
 

ENDS  
 

Mr. Heiner Bielefeldt (Germany) assumed his mandate in August 2010. Mr. Bielefeldt is Professor of Human Rights and 
Human Rights Politics at the University of Erlangen-Nürnberg. From 2003 to 2009, he was Director of Germany’s National 
Human Rights Institution. The Special Rapporteur’s research interests include various interdisciplinary facets of human 
rights theory and practice, with a focus on freedom of religion or belief. Learn more, log on 
to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx  

 

Mr. Juan E. Méndez (Argentina) was appointed by the UN Human Rights Council as the Special Rapporteur on torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in November 2010. He has dedicated his legal career to 
the defense of human rights, and has a long and distinguished record of advocacy throughout the Americas. Learn more, 
log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx    
 

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special 
Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the 
Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic 
issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not 
receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual 
capacity. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx  

 

OHCHR Country Page – Viet Nam: http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/VNIndex.aspx  

 

For further information and media requests, please contact Mr. Jon Izagirre (+41 22 91 79715 / jizagirre@ohchr.org)  
 

For media inquiries related to other UN independent experts:  
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)    
 

For your news websites and social media: Multimedia content & key messages relating to our news releases are 
available on UN Human Rights social media channels, listed below. Please tag us using the proper handles: 
Twitter: @UNHumanRights 
Facebook: unitednationshumanrights 
Instagram: unitednationshumanrights  

Google+: unitednationshumanrights 
Youtube: unohchr 

 

 

Report on Vietnamese communist authorities violating Religious Freedom 

for Pastor Nguyen Cong Chinh’s Wife, Ms. Tran Thi Hong (To Rep Ed Royce) 

 
May16, 2016 

To: The Honorable Ed Royce, Chairman of the House Committee on Foreign Affairs 

The House Committee on Foreign Affairs 

2170 Rayburn House Office Building 

Washington, DC 20515 

Phone: (202) 225-5021 

Fax: (202) 225-5394 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/VNIndex.aspx
mailto:jizagirre@ohchr.org
tel:%28%2B%2041%2022%20917%209383
mailto:xcelaya@ohchr.org
http://twitter.com/UNHumanRights
https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
http://instagram.com/unitednationshumanrights
https://plus.google.com/+unitednationshumanrights/posts
https://www.youtube.com/user/UNOHCHR
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Dear Mr. Royce, 

 

The Vietnamese communist authorities continue to order the local governments of all levels to suppress their 

citizens who are committed to religious freedom and human rights.  

 

  
(Left) Pastor Nguyen Cong Chinh in the front of the Court and his family’s picture is on the bottom corner of the right side. 

(Right) The picture on March 30, 2016, the U.S. delegation and Ms. Hong’s family took the picture together as a souvenir. 

 

 

Five years ago, on April 28, 2011, while he was performing his duty of guiding Protestant followers, Pastor 

Nguyen Cong Chinh was arrested and imprisoned. He was framed as “undermining national unity” based on 

article 87 of the criminal code, a crime that has never existed in any civil judiciary. He was then sentenced to an 

unjust and horrible verdict of 11 years in prison. 

 

We would like to report to you a new incident in the case of Ms. Tran Thi Hong, Pastor Nguyen Cong Chinh’s 

wife who was brutally beaten by the police of Hoa Lu ward, Pleiku city, Gia Lai province, Central Vietnam on 

April 14, 2016 after she met with the delegation of the U.S. Ambassador-at-Large for the International 

Religious Freedom on March 30, 2016.  
 

  
(Left) Mrs. Tran Thi Hong, Pastor Nguyen Cong Chinh’s wife, was brutally beaten by the police of Hoa Lu ward, Pleiku city, Gia Lai 

province, Central Vietnam on April 14, 2016. 
 

(Right) Mrs. Tran Thi Hong was brutally beaten by the police of Hoa Lu ward, Pleiku city, Gia Lai province, Central Vietnam on 

April 14, 2016. She has fainted and was lying on the floor.  
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As a result of the heavy injuries caused by the police, Ms. Hong experiences pain and fatigue. It is our belief 

that under an order of the central communist authorities in Ha Noi, the Fatherland Front’s Committee of Hoa Lu 

ward (signed by Mr. Chairman Huynh Van Tra, dated on May 9, 2016), Pleiku City, Gia Lai Province, Central 

Vietnam, a letter was sent to her requiring her to meet with the officials at 8:00 am on May 10, 2016 for an 

investigation. Even though she told the local official who brought the letter that she is still too weak and hurt to 

go, he responded that despite the pain, she must present herself for the investigation.  

Ms. Hong was fearful that if she did not comply, the Vietnamese communist authorities would come to her 

home and beat her again as the incident of April 14, 2016 and she could die. 

 
This letter in Vietnamese sent to Mrs. Tran Thi Hong and signed by the local authority, Mr. Huynh Van Tra, Chairman of the Fatherland Front’s 
Committee of Hoa Lu ward, Pleiku city, Gia Lai province.  (Right) This is another letter in Vietnamese, signed by Mr. Huynh Van Tra, the Chairman of 
the Fatherland Front’s Committee of Hoa Lu ward brought to her at 2:00 pm on May 11, 2016. 

 

Despite receiving the letter and threats to her life, she was unable to attend the meeting due to her sickness. 

 

The police brought another letter, also signed by Mr. Huynh Van Tra on May 11, 2016, to Mrs. Hong at 2:00 

pm and asked her to meet them at Hoa Lu ward at 2:30 pm the same day for the investigation.  It is an 

unbelievable issue that could only happen in a communist society where authorities inform and require their 

citizens to attend a meeting with a half an hour notice.   

 

Again, she could not go. About one hour later, the police came to her house and used force to escort her to their 

office at Hoa Lu ward where there were about 10 government officials of various departments, including a 

nurse of Health Department, police of Pleiku city and Gia Lai province. They interrogated Ms. Hong on some 

issues. They wanted to know what she discussed with the delegation of the U.S. Ambassador-at-Large for 

International Religious Freedom and why she informed the American delegation about the suppression of 

religious freedom. They said her meeting with the delegation violates Vietnamese laws. After that, the police 

asked why the media inside and outside the country interviewed her. The authorities also asked her why she 

joined the Association of Vietnamese Women for Human Rights, an anti-communist party and anti-authority 

organization.  

 

Ms. Hong could not argue with 10 communist authorities. She answered that the police beat and harassed her 

and hampered her religious activities. She asked them to explain their actions. They forced her to come to their 

office. She was harassed and repressed with many interrogations. She asked the police why they beat her on 

April 14, 2016. She insisted that the police stop. These thug-liked actions against Ms. Hong by the police, 

supported by the Central communist authorities in Hanoi, are examples of how Vietnamese people have to live 

in an unlawful situation. The authorities of all levels pursue their own interests in order to remain in power.  
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Later in the day, Ms. Hong felt dizzy and too tired so the nurse measured her blood pressure. Afterward, the 

police told Mrs. Hong to go home. They said she will receive another letter to come to their office for another 

investigation.  
 

At 3:00 pm (Vietnamese local time) on May 12, 2016, many plain clothes police officers, men and women 

came to Mrs. Hong’s house, and asked her to come to the Committee of Hoa Lu ward for further investigation. 

Mrs. Hong said she is still sick and could not go. At 3:30 pm the authorities used force to remove her from her 

house and escorted her to the police station. The Vietnamese authorities kept her there from 3:30 pm until 18:30 

pm. This occurred many times. Each time they brought her to the police station, her young children worried for 

her safety.  

 

On May 13, 2016 they brought her by force to the police station of Hoa Lu ward to investigate the same topic. 

Then, under physical duress, they forced her to confess a crime. They continued to say that her meeting with the 

delegation of the U.S. Ambassador-at-Large for the International Religious Freedom was wrong and her 

 Protestant denomination is illegal because it is unrecognized by the communist party and the state. However, 

Mrs. Hong has been very brave to defend her religious freedom. 

 

On May 14, 2016 the police came to her house at 8:00 am local time to bring her to their office until 5:30 pm. 

They said if she did not admit what she did is wrong they would bring her to their office every day. She and her 

four young children have been harassed almost every day. The police continue to terrorize them. This is 

unacceptable and unbearable for Ms. Hong.  

 

The Vietnamese communist authorities have continued to harass Ms. Hong. On May 15, 2016 at 8:00 am 

(Vietnamese time), some female police officers, coordinating with Women's Association of Hoa Lu ward, 

Pleiku city, came to her house and forced her to see the police for an investigation. She arrived home at 4:00 

pm. The topic for the investigation was the same. They required her to confess to a crime she did not commit 

and said her meeting with the delegation of the U.S. Ambassador-at-Large for the International Religious 

Freedom is wrong and violates the Vietnamese laws. They also said unless she confesses to the crime they will 

continue to come to her house and bring her to the police office. Every time the police come to her house they 

make her children very fearful. 

 

Ms. Hong was harassed again on May 16, 2016 in the morning (Vietnamese time). The police came to her 

house and intended to force her to see them. But they saw she was very weak and they left. Then, at 13:30 pm 

of the same day, they came back and used force to escort her to their office where she was kept until 4:00 pm.  

 

Even if her health is very poor and she is innocent, the Vietnamese authorities still oppress her to confess a 

crime she did not commit. At this point, we believe unfortunate things could happen to her and if this continues. 

Those who claim to advocate for human rights and religious freedom are failing to protect her and her family. 

 

Ms. Hong has been fearful for her safety as a result of the Vietnamese authorities’ actions in recent days. It is 

urgent that the U.S. Government should help her by taking a strong and effective measure to deal with 

Vietnamese authorities to stop them from suppressing her family.  

 

Obviously, the Vietnamese communist authorities have been violating human rights and religious freedom of 

their citizens. Therefore, the United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas would respectfully like 

to request the Government of the United States:  

 

- To contact Ms. Tran Thi Hong at her phone number: 0121.3590.191 or Pastor Nguyen Hoang Hoa at 

0121.9460.045 and help her family as soon as possible because she could be in danger.  
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- To use your power to stop the Vietnamese communist authorities from suppressing the Vietnamese people 

who have different views with the regime.    

 

- To condemn strongly the Vietnamese communist authorities for their violation of religious freedom against 

the Independent Religions in Vietnam and help them enjoy the freedom to express their religious activities. 

 

- To designate Vietnam under the communist regime as a Country of Particular Concern (CPC) for its violation 

of religious freedom as recommended by the USCIRF. 

 

- Not give foreign aid to the Vietnamese communist regime since it does not respect the International Laws on 

Human Rights and Religious Freedom. 
 

We thank you for your help in promoting Human Rights and Religious Freedom in Vietnam and all over the 

world. 

 

Sincerely Yours, 

 

Sub-dignitary Viet Hung Tran, MPPA. 

Vice-Chairman, Religious Affairs. General Secretary of the United Caodai Tayninh Holy See Overseas. 

 

Contact Information: Sub-dignitary Viet Hung Tran, MPPA, Vice-Chairman, Executive Committee. 

Phone: 514-299-0015 (Direct line). Email: daocaodai1926@gmail.com 

 

Dr. Hoi Van Do, Chairman, Executive Committee. Phone: 407-234-3596 (Direct line). hoivando@gmail.com 

 

 

The Interfaith Council of Vietnam  

URGENT ANNOUNCEMENT 

Re: threatened demolition of Lien Tri Pagoda 
 
To be addressed to: 

- Dignitaries and followers of all religions in Vietnam 

- Fellow Vietnamese countrymen inside and outside the country 

Also addressed to: 

– Dr. Heiner Bielefeldt, United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief 

– Democratic governments around the world, international human rights organizations and media organizations 

around the globe  

– Vietnam Government  

 

After two statements regarding Lien Tri Pagoda (Thu Thiem, District 2, Sai Gon) and its chief monk Thich 

Khong Tanh dated 30
th

 August 2014 and 31
st
 May 2015, we, domestic members of the Interfaith Council of 

Vietnam (ICV), continue to condemn the blatant violation of human rights and relentless suppression of 

religious freedom by the Vietnamese government in this 2016 announcement. 

Years ago, the Vietnamese government set out a plan to turn Thu Thiem into “the most beautiful urban area in 

South East Asia”. However, the plan was intended to be achieved through the following means: 

- Land acquisition of thousands of houses in the area with unjust compensations that contravenes domestic laws 

and regulations; this misconduct has long been complained by local residents. 

mailto:daocaodai1926@gmail.com
mailto:hoivando@gmail.com
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- Brutally forced eviction of households refusing to receive compensations and leave, which has resulted in 

several deaths and difficult living conditions for thousands of people. 

- Complete eradication of religious presence so that moral voices and spiritual manifestation would no longer 

exist in the urban area built by atheists and immoralists. 

 

One of the most often targeted victims of this perpetuated injustice is Lien Tri Pagoda, a unit of the Unified 

Buddhist Church of Vietnam, where chief monk Thich Khong Tanh presides. Both the pagoda and Mr. Tanh 

have always been a thorn in the eyes of the Vietnamese authorities because the land would not only yield profits 

but it is also considered a “black spot” which acts as a sanctuary for those deemed as “enemies of the 

government”, including victims of unjust land-grabbing on their journey to seek justice, ARVN invalids, and 

independent civil society organizations. That is not to mention the fact that since the beginning of this year, the 

police has been coercing worshippers to retrieve their relatives’ portraits and ashes mourned at Lien Tri pagoda. 

Previously, police has openly threatened that “once Vietnam successfully enters into TPP, the pagoda will 

vanish.” 

 

Now, so as to alleviate public condemnation and put on a show for the international community, in a rushed 

manner, the authorities erected a building in Cat Lai for the purpose of moving in chief monk Thich Khong 

Tanh and his fellow monks (please refer to photos attached). The building, 25 meters long and 4.5 meters wide, 

has the structure of a typical house with only one rooftop, thus not having a design nor function suitable for a 

pagoda. In addition, it is located in a sparsely populated area bordering Dong Nai province, where it is not 

effective in serving spiritual needs for Buddhist followers in general while continuing Lien Tri pagoda’s charity 

work in Thu Thiem proves to be much more difficult. As has been informed, the forced eviction will be 

conducted by the end of January prior to Vietnam 12
th

 party congress.  

 

   

In the spirit of religious solidarity, with our mission to defend human dignity and fight against evils, we - the 

Interfaith Council of Vietnam – would make this urgent announcement to all Vietnamese people and the 

international community. We ask you to raise your voices in support of a place of worship and honorable monks 

that are facing injustice caused by the authorities. This, along with recent severe violations of human rights 

including continual crackdown on unsanctioned religious denominations, victims of unjust land-grabbing, 

democracy activists, labor rights advocates, is clear evidence that the Vietnamese government must be removed 

from their seat on UN Human Rights Council and disqualified from the Trans-Pacific Partnership. Rather, the 

only place they deserve is to sit on the list of CPC (Countries of Particular Concern with severe violations of 

religious freedom).  
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Vietnam, 1
st
 January 2016 

Co-signed by Interfaith Council of Vietnam dignitaries 

Cao Dai: 

- Chief for Administration Hua Phi (telephone: 0163.3273.240). - Chief for Administration Nguyen Kim Lan 

(telephone: 0988.971.117). - Chief for Administration Nguyen Bach Phung (telephone: 0988.477.719) 

Catholicism: 

- Priest Peter Phan Van Loi (telephone: 0984.236.371). - Priest Joseph Dinh Huu Thoai (telephone: 

0935.569.205). - Priest Anthony Le Ngoc Thanh (telephone: 0993.598.820) . - Priest Paulo Le Xuan 

Loc (telephone: 0122.596.9335) . - Priest José Nguyen Cong Binh (telephone: 0169.249.8463) 

Buddhism: 

- Venerable Thich Khong Tanh (telephone: 0165.6789.881). - Venerable Thich Vien Hy (telephone: 

0937.777.312) 

Hoa Hao Buddhism: 

- Mr. Nguyen Van Dien (telephone: 0122.870.7160). - Mr. Le Quang Hien (telephone: 0167.292.1234) 

- Mr. Le Van Soc (telephone: 096.4199.039). - Mr. Phan Tan Hoa (telephone: 0162.6301.082) 

- Mr. Tong Van Chinh (telephone: 0163.574.5430). - Mr. Bui Van Luoc (telephone: 0169.612.9094) 

Protestantism - Evangelical: 

- Pastor Nguyen Hoang Hoa (telephone: 0121.9460.045). - Pastor Dinh Uy (telephone: 0163.5847.464) 

- Pastor Dinh Thanh Truong (telephone: 0120.2352.348). - Pastor Nguyen Trung Ton (telephone:  

0162.838.7716). - Pastor Nguyen Manh Hung (telephone: 0906.342.908). - Pastor Le Quang Du 

(telephone: 0121.2002.001) 

 

UCVHO_RF_019 

Sept. 13, 2016 

Urgent Update of the Lien Tri Pagoda 
 

Dear: 

 

- Mr. Ban Ki-Moon, Secretary General of the United Nations, 

- Mr. Zeid Ra'ad Al Hussein, United Nations Human Rights High Commissioner, 

- Dr. Heiner Bielefeldt, UN Special Rapporteur on Religious Freedom or Belief, 

- Leaders of Free and Democratic Nations,  

 

As you already know, Lien Tri pagoda was destroyed completely on Sept. 8, 2016 while Venerable Thich Khong Tanh 

was fainted and taken to District 2 Children’s Hospital, Saigon  

(Ho Chi Minh) City, South Vietnam for treatment.  
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Picture on the right side shows the Lien Tri Pagoda was destroyed by the Vietnamese communist authorities on Sept. 8, 

2016. It is now only an empty piece of land. 

 

Dignitaries and followers of the Interfaith Council of Vietnam visited him on Sept. 11, 2016. According to them, his 

health has weakened but his spirit very strong. Police are present in the hospital to hinder people from visiting and to 

monitor him and people visiting him closely. They also listen to conversations and there might be a recorder in the room 

of the Venerable. The authorities have tried to isolate him from his supporters and those who advocate for human rights 

and religious freedom in Vietnam. Almost every day the authorities order pro-communist monks to come to the hospital 

and induce him to accept the authorities’ decision which forced him and other monks in the Lien Tri Pagoda going to Cat 

Lai, Dong Nai province, a very remote place. However, the Venerable has not accepted their term so far. 

 

The environment in the hospital has put Venerable Thich Khong Tanh in a very disadvantageous situation because he is 

surrounded by police and members of the Communist Party; even Hospital’s staff, nurses and doctors are also all 

members of the Communist Party. In fact, he seems to be under house arrest. The Venerable knows the danger to his life 

while being in the communist hospital. He planned to apply for discharge in the morning of Monday, Sept. 12, 2016, but 

as of today, we know he will still be staying at the hospital for a few more days. It is very difficult for us to communicate 

with him.  

 

 

Dignitaries of the Interfaith Council took picture with 

Venerable Thich Khong Tanh on Sept. 11, 2016 at 

the hospital. 

 He is wearing yellow cloths in the middle. 
Ladies and Gentlemen, 

 

We are very concerned about the health and safety of 

Venerable Thich Khong Tanh because the authorities 

always seek to eliminate those who dissent by all means. 

The Venerable is one of the people they need to eliminate 

as his existence is seen as unfavorable to the regime. He 

has always advocated religious freedom, human rights and 

democracy for Vietnam. 

 

Therefore, we urgently request you to use all means to 

protect Venerable Thich Khong Tanh and prevent the 

authorities from harming him as he has been considered as 

the enemy of the state. 

 

We thank you deeply for your help and consideration. 

 

Respectfully Yours, 

 

Sub-dignitary Viet Hung Tran, MPPA, Vice-Chairman, Executive Committee. 
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Contact Information: 

Sub-dignitary Viet Hung Tran, MPPA, Vice-Chairman, Executive Committee. 

Phone: 514-299-0015 (Direct line) 

Email: daocaodai1926@gmail.com 

 

Dr. Hoi Van Do, Chairman, Executive Committee. 

Phone: 407-234-3596 (Direct line). 

Email: hoivando@gmail.com 

 

 

 

Norma J. Torres 

Quận thứ 35, California  

Quốc Hội Hoa Kỳ 

Hạ Nghị Viện 

Hoa Thịnh Đốn, 20515-0535 

Ngày 13 tháng 10 năm 2016 

 

Ngài Ngoại Trưởng John F. Kerry 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 

2201 Đường C Tây Bắc 

Hoa Thịnh Đốn, 20520 

 

Ngoại Trưởng Kerry thân mến, 

 

Tôi viết thư để bày tỏ mối quan tâm của tôi về sự an toàn của Mục sư Nguyễn Công Chính, một từ nhân lương tâm ở Việt nam, và yêu 

cầu ông can thiệp thay mặt cho ông ấy. 

 

Mục sư Chính bị 11 năm tù vì “phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia”. Cụ thể, tội danh của ông ta là đã phê bình chính phủ và làm 

việc với các dân tộc thiểu số theo tôn giáo. Sự ở tù bất công của ông ta là một kết quả trực tiếp về việc thực hiện những quyền căn bản 

như quyền phát biểu, tứ do tôn giáo và tín ngưỡng. Ông ta nên được trả tự do lập tức. 

 

Hơn nữa, theo Ân Xá Quốc Tế, Ms Chính đã phải chịu những điều kiện vô nhân đạo và cư xử lạm dụng.đặc biệt, bao gồm sự biệt 

giam lâu dài. Để chống đối lại những sự ngược đãi đó, ông đã tuyệt thực từ ngày 8 tháng 9 năm 2016, và ông ta đang trong tình trạng 

sức khỏe kém.Vợ và 4 bốn con ông ta sống cách xa 12 tiếng và thiếu phương tiện để thường xuyên thăm ông ta.  

 

Tôi đánh giá cao sự cam kết của Bộ Ngoại Giao nâng cao nhân quyền ở Việt Nam. Hơn nữa, tôi rất hài lòng Đại Sứ Lưu Động Tự Do 

Tôn Giáo Quốc Tế David Saperstein đã có thể gặp vợ của Mục sư Chính, bà Trần Thi Hồng, trong chuyến viếng thăm của ông vào 

tháng Ba. Tuy nhiên, tôi đã bị sốc khi biết rằng cô ta đã bị nhà cầm quyền đánh đập chỉ vài tuần sau. Việc này nhấn mạnh sự cần thiết 

cho nhân quyền vẫn còn là trọng tâm quan hệ của chúng ta với Việt Nam. 

 

Tôi khẩn thỉnh ông khuyến khích chính quyền Việt Nam thả Mục sư Chịnh lập tức và vô điều kiện. If chính quyền không muốn thả 

ông ra, ít nhất nên bảo đảm ông được cư xử công bằng và được chuyển tới cơ sở gần gia đình ông. 

 

Cám ơn sự xem xét của ông thỉnh cầu quan trọng này. 

 

Trân trọng, 

Ký tên 

Norma J. Torres 

Dân Biểu Quốc Hội 

mailto:daocaodai1926@gmail.com
mailto:hoivando@gmail.com
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THƯ CỦA DÂN BIỂU ED ROYCE VỀ CHÙA LIÊN TRÌ BỊ ĐẬP PHÁ 
 

Dân Biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ lên tiếng về việc chùa Liên Trì bi phá hủy và không có tự do tôn 

giáo tại Việt Nam. 

Edward R. Royce 

HẠ VIỆN HOA KỲ 

Dân Biểu Ed Royce, 

Kính chào quý vị, 

Mặc dù tôi không thể hiện diện cùng quý vị, tôi xin gửi lời chia buồn cùng quý vị đang họp mặt cùng nhau xác nhận một lần nữa sự vi 

phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam. Việc phá hủy Chùa Liên Trì là một hành động xúc phạm của nhà cầm quyền CSVN, điều mà chúng 

ta không thể chịu được nữa. 

Đã nhiều năm qua, Ủy Ban Ngoại Giao mà tôi là chủ tịch đã từng nhiều lần tổ chức những cuộc điều trần về Việt Nam. Nếu những 

cuộc điều trần này đã có một chủ đề nhất quán, thì đây là sự thoái hóa của nhân quyền. Như chúng ta từng nghe các nhân chứng, nhà 

cầm quyền côn đồ đã dùng vũ lực quá đáng đối với những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, họ thường dùng gậy điện để đàn áp các 

cuộc biểu tình ôn hòa. Bất cứ ai dám đăng tin trên mạng hoặc phổ biến tài liệu cổ xúy cho dân chủ hoặc chỉ trích đảng CS đều phải 

chịu án tù nhiều năm  và bị hành hạ thân thể. 
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Vấn đề then chốt của những vi phạm này là từ chối liên tục quyền tự do tôn giáo. Đã từng gặp HT Thích Quảng Độ, tôi đã nghe trực 

tiếp về sự hành hạ nhiều người của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Và gần đây vụ phá hủy Chùa Liên Trì chứng tỏ nhà 

cầm quyền CSVN đã không còn kiêng dè gì nữa để phủ nhận các quyền của người công dân. Chúng ta phải lên tiếng và nói với nhà 

cầm quyền CSVN rằng Chùa Liên Trì phải được tái xây dựng lại ngay tại  chổ cũ, từng viên gạch. Nếu không làm như vậy, đây chính 

là một sự xúc phạm mà chúng ta không thể còn chịu đựng được. 

Năm 2010, tôi đã đệ trình dự luật yêu cầu Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm (CPC) và đã 

được hạ viện thông qua. Nếu Chùa Liên Trì không được xây lại, nếu chúng ta không thấy những quyền của Giáo Hội Phật Giáo Việt 

Nam Thống Nhất và của các giáo hội khác được tôn trọng, một lần nữa chúng ta phải kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước 

cần được quan tâm (CPC) vì đã vi phạm quyền tự do tôn giáo. 

Chúng ta phải lên tiếng chống lại sự vi phạm này như chúng ta đang làm trong tối hôm nay. Một lần nữa, tôi xin cám ơn mọi nỗ lực 

của quý vị đem lại sự chú ý tình trạng tồi tệ tự do tôn giáo tại Việt Nam. 

Trân trọng, 

Edward R. Royce. 

 

 

 

Petition in protest of the forced expropriation of Lien Tri Pagoda, 
Vietnam 
 

Vietnam Human Rights Network 

 

 
On September 8th, 2016, Buddhist monks of Lien Tri Pagoda in Ho Chi Minh City were forcibly 
evicted by the authorities in preparation for the demolition of the structure, allegedly for urban 
development purposes. 

The demolition of Lien Tri Pagoda and the eviction of the monks marked the culmination of a 
prolonged and tense period of harassment by the authorities of the pagoda’s occupants and of its 
worshippers. 

During the clearance, police forcibly blocked supporters from entering the site as they attempted to 
join the monks’ protest against the eviction. The pagoda’s resident abbot, Most Venerable Thich 
Khong Tanh, had to be hospitalized due to nervous shock and exhaustion. 

Lien Tri Pagoda represents an important place of worship for Buddhists over seven decades, and 
also serves as a key centre for social and charity activities by the Unified Buddhist Church of 

https://www.change.org/o/vietnam_human_rights_network
https://www.change.org/o/vietnam_human_rights_network
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Vietnam. The move against Lien Tri Pagoda involved hundreds of security personnel was a clear sign 
of Vietnam authorities’ continued repression against freedom of religion in general and against the 
Unified Buddhist Church of Vietnam in particular. 

Here is the news link:http://www.rfa.org/english/news/vietnam/vietnamese-authorities-demolish-
buddhist-pagoda-in-ho-chi-minh-city-09122016162048.html 

The September 8th planned demolition of Lien Tri Pagoda and the forced eviction of monks have 
been unequivocally denounced and condemned by many Vietnamese civil society organizations in 
Vietnam and in the Diaspora through this 
Statement http://www.vietnamhumanrights.net/website/160911_VNHRN.htm 

Please sign this petition now to urge the United Nations Human Rights Council to press Vietnam to 
immediately stop its current violations of freedom of religion as evidenced against Lien Tri Pagoda. 
Specifically, the pagoda and its land are to be returned to the Most Venerable Thich Khong Tanh and 
his followers, and appropriate compensation for damages is to be paid.  

This petition will be delivered to: 

o United Nations Human Rights Council 

o International Buddhist Confederation 

o United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion Mr. Heiner Bielefeldt 

o President of Vietnam Tran Dai Quang 

o  

 

PRESS RELEASE 
On the occasion of the International Cultural Parade Day on June 18

th
 2016 in New York City 

June 18
th

 2016   

On the occasion of the International Cultural Parade Day on June 18
th

 2016 in New York City, the United States of America, we - 

including the Interfaith Council of Vietnam, associations and civil society organizations along with the National Vietnamese 

communities all over the world - solemnly announce: 

On the behalf of the entire people in Vietnam and overseas, upon the meeting on Jan. 28
th

 2016 between spiritual leaders of many 

religions, many representatives of organizations in homeland and abroad came to a conclusion that the United Council of Vietnamese 

in Homeland and Overseas (UCVHO) was established to meet the urgent requirements of history: "fighting for freedom, democracy, 

human rights and opposing the invasion of the new Chinese empire to protect the territorial integrity of Vietnam". 

 

The United Council of Vietnamese in Homeland and Overseas solemnly announces  

to the people of Vietnam and the international community: 

http://www.rfa.org/english/news/vietnam/vietnamese-authorities-demolish-buddhist-pagoda-in-ho-chi-minh-city-09122016162048.html
http://www.rfa.org/english/news/vietnam/vietnamese-authorities-demolish-buddhist-pagoda-in-ho-chi-minh-city-09122016162048.html
http://www.vietnamhumanrights.net/website/160911_VNHRN.htm
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1. UCVHO is a collection of the people within and outside Vietnam with the purpose of: 

  

- Fighting to restore Human Rights and Civil Rights in Vietnam and implementing properly lofty ideals of the Universal 

Declaration of Human Rights in 1948 and the two United Nations Conventions on the Political, Civil, Economic, Social 

and Cultural Rights in 1966. 

- Protecting the territorial integrity of the country and survival of the Vietnamese people. 

 

2. The objectives of UCVHO include: 

    

- Contributing actively and creating a collective strength of the nation in the struggle for freedom and democracy for the 

people and the territorial integrity of the country. 

 - Building confidence for the Associations, organizations of civil society, movements of Confiscated-land Citizens, 

workers and religious adherents in the country, which  will encourage them to fight harder due to the concern and support 

of United Council of Vietnamese in particular and overseas compatriots in general. 

-  Meeting the aspirations of the Vietnamese people at home and abroad, who desire a movement for human rights and 

democracy such as the recent success of the Alliance for Democracy of Burma. 

 - Rallying the United Nations, Free and Democratic Governments and the International Organizations to support Human 

Rights and Religious Freedom, stop human rights violations of the Vietnamese communist authorities and intervene 

promptly to any citizen in Vietnam who is harassed, beaten, arrested, imprisoned and sentenced unjustly. 
 

 

Vietnam June 16
th
 2016 (National Day Anniversary to Hung Vuong Oct. 3

rd
 Lunar Year) 

 

Co-chairs: 

Most Venerable Thich Khong Tanh, Co-chair of the Interfaith Council of Vietnam. 

Priest Phan Van Loi, Co-chair of the Interfaith Council of Vietnam. 

Rev. Hua Phi, Co-chair of the Interfaith Council of Vietnam. 

Rev. Le Van Soc, Co-chair of the Interfaith Council of Vietnam. 

Pastor Nguyen Hoang Hoa, Co-chair of the Interfaith Council of Vietnam. 

Dr. Huu Dinh Vo, President, Board of Representatives, Federation of Vietnamese American Communities of the USA (Fed. VAC 

USA) 

Dr. Hoi Van Do, President, Board of Executives, Fed. VAC USA. 

Mr. Tuoi Van Luu, President, Supervisory Council, Fed. VAC USA. 

Mr. Nguyen Van Tanh, Chairman of the International Cultural Parade Committee. 

Sub-dignitary Tran Viet Hung, MPPA, General Secretary of the United Caodai Tayninh Holy See Overseas. 

Mr. Cao Xuan Khai, Vice-chairman of the Fellowship Association of the Vietnamese Political and Religious Prisoners. 

Mr. Tran Van Dong, General Secretary of Inter-Associations of Vietnamese in Canada. 

Mr. Tran Van Binh, the Cultural Center of Vancouver, Canada. 

Dr. Hoang Thi My Lam, Chairwoman of the Inter-Associations of Vietnamese Refugees of Republic of Germany. 

Historical and Cultural Researcher Pham Tran Anh, Executive Council Chairman Overseas of the Modern Dien Hong Movement. 

Contact Information: 

 

Sub-dignitary Viet Hung Tran, MPPA, Vice-Chairman, Executive Committee. 

General Secretary of the United Caodai Tayninh Holy See Overseas. 

Phone: 514-299-0015 (Direct line) 

Email: daocaodai1926@gmail.com 

 

Dr. Hoi Van Do, Chairman, Executive Committee. 

Phone: 407-234-3596 (Direct line). 

Email: hoivando@gmail.com 
Website: www.Lienketqnhn.org 

 

 

mailto:daocaodai1926@gmail.com
mailto:hoivando@gmail.com
http://www.lienketqnhn.org/
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