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Kính gửi   Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Khắp Mọi Nơi Trên Thế Giới, 

Các Cơ Quan Thông Tấn Báo Chí Truyền Thông & Youtube, Facebook… 

   Các Quốc Gia Thành Viên Liên Hợp Quốc Và Các Tổ Chức Theo Giỏi Nhân Quyền Quốc Tế 

 

Theo nguồnn tin người Việt Nam trong nước thông tin cho biết: Có 4 nhà hoạt động nhân quyền và đấu tranh vì 

công lý hòa bình cho dân tộc Việt Nam,  bị nhà nước Việt cộng đem ra xét xử bỏ tù có tên sau, 

 

1) Ngày 14/12/2021. Tòa án trá hình của Việt cộng ở tại Hà nội mở phiên tòa sơ thẩm đối với Nhà báo Phạm 

Đoan Trang. Vì các hoạt động nhân quyền và đấu tranh vì tự do công lý hòa bình cho dân tộc Việt Nam, 

2) Ngày 15/12/2021. Cũng tại Tòa án trá hình Việt cộng tại Hà nội, mở phiên tòa sơ thẩm đối với ông Trịnh 

Bá Phương và Bà Nguyễn Thị Tâm. Vì đã có các hoạt động về nhân quyền và đấu tranh vì công lý hòa bình 

cho dân tộc Việt Nam, 

3) Ngày 16/12/2021. Tòa án trá hình Việt cộng tại tĩnh Nam định mở phiên tòa sơ thẩm đối với ông Đỗ Nam 

Trung. Vì đã có các hoạt động về nhân quyền và đấu tranh vì công lý hòa bình cho dân tộc Việt Nam, 

 

Hội đồng CPRVN xét rằng:  

- Kể từ sau năm 1975 cho đến thời điểm hiện nay là 46 năm, nhà nước Việt cộng tại Việt Nam vẫn liên tục 

đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền đối với 54 dân tộc Việt Nam. Biết rằng Hoa kỳ và các quốc gia 

thành viên Liên Hợp Quốc vẫn lên tiếng cảnh cáo chỉ trích nhà cầm quyền Việt cộng tại Việt Nam. Nhưng 

bản chất độc tài lì lợm của đảng Việt cộng tại Việt Nam vẫn không cải thiện thay đổi, Vì mỗi năm có hàng 

chục nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh vì hòa bình công lý ôn hòa vẫn bị nhà nước Việt cộng chụp mũ 

đàn áp bức hại hoặc gán ghép hình sự hóa qua một số điều luật hình sự rất mơ hồ để bỏ tù. Đây là những 

hành động vi phạm nhân quyền có ác ý. 

 

Hội đồng CPRVN. Chính thức ra thông cáo báo chí số 27 này. Nhằm lên tiếng và kêu gọi mọi cá nhân tổ chức Cộng 

Đồng Người Việt Nam Ở Khắp Mọi Nơi Trên Thế Giới. Các Cơ Quan Thông Tấn Báo Chí Truyền Thông & Youtube, 

Facebook… Các Quốc Gia Thành Viên Liên Hợp Quốc Và Các Tổ Chức Theo Giỏi Nhân Quyền Quốc Tế., cùng quan 

tâm theo giỏi các vụ án được nêu trong nội dung Thông cáo báo chí này. 

 

Hội đồng CPRVN trân trọng công bố Thông cáo báo chí số 27. 

 

 
Rev. Nguyễn Công Chính 

Chủ tịch Hội đồng CPRVN. 
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