
 

THƯ TRẢ LỜI HĐLK-QNHN-VN 

CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ 

 

Kính gửi ông Trần (Viết Hùng) 

 Cảm ơn diện thư và thư của ông. Chúng tôi rất vui mừng đã giúp đỡ Mục sư Chính và gia đình. 

Xin cảm ơn ông và tổ chức của ông đã quan tâm đến trường hợp MS Chính. Có một số viên chức 

Hoa Kỳ khác đã tích cực tham dự vào tiến trình can thiệp để thả và tái định cư Mục Sư Chính, 

bao gồm cả Trợ lý Ngoại Trưởng của chúng tôi là bà Virginia Bennett và ông Đại sứ (Ted) 

Osius, và tôi cũng sao chuyển (gởi bản sao của Thư Cám Ơn này) cho tất cả họ. Chúng tôi tiếp 

tục theo dõi các trường hợp của nhiều nhà hoạt động khác bị tù đầy bất công ở Việt Nam vì đã 

thực thi các quyền tự do của họ và cũng sẽ tiếp tục binh vực để giải thoát họ. 

Trân Trọng, 

Scott Busby, Trợ Lý Ngoại Trưởng, 

Văn Ph̀òng Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động,  

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 

2201 C Street, NW, Ste. 7827 

Washington, DC 20520  

 

Dear Mr. Tran, 

Thanks for your email and letter.  We were pleased to help Pastor Chinh and his family, and 

thank you and your organization for your interest in his case.  There were a number of other U.S. 

officials integrally involved in helping obtain his release and resettlement, including our Acting 

Assistant Secretary Virginia Bennett and Ambassador Osius, and I am cc-ing them all here.  We 

continue to track the cases of the many other activists unjustly imprisoned in Vietnam for 

exercising their rights and will continue to advocate for their release as well.   

Best regards, Scott 

Scott Busby 

Deputy Assistant Secretary of State 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

Department of State 

2201 C Street, NW, Ste. 7827 

Washington, DC 20520 

 


