Bản Tin Cập Nhật Tình Trạng
Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Quý 2, 2021
Trên căn bản xem mọi người là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có
tội; Trên căn bản không chấp nhận kiểu buộc tội tùy tiện và phi pháp,
chỉ phục vụ cho các mục tiêu chính trị của hệ thống tòa án hiện nay,
chúng tôi xem những người dân dám lên tiếng và hành xử theo lương
tâm của mình mà bị tù đày là những Tù Nhân Lương Tâm (TNLT).
Xin hãy trân quý các TNLT, những người mẹ, người cha, người vợ,
người chồng, người chị, người em đang sống đằng sau song sắt nhà
tù, hy sinh hạnh phúc của riêng mình vì số phận của bao người
khác. Xin hãy luôn nhớ đến, nhắc đến và cùng nhau đùm bọc gia
đình các TNLT VN.
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Sau đây là dữ kiện cập nhật về một số TNLT trong quý 2 năm 2021:
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Mãn hạn tù – Chung Hoàng Chương
Mãn hạn tù – Nguyễn Thị Huệ
Mãn hạn tù – Trần Trọng Khải
Bị khởi tố ‒ Lê Thế Thắng
Bị bắt giam ‒ Đỗ Nam Trung
Bị bắt giam ‒ Mai Phan Lợi
Bị bắt giam ‒ Đặng Đình Bách
Bị bắt giam ‒ Lê Văn Dũng
Bị bắt giam ‒ Bạch Văn Hiền, Phùng Thanh Tuyến, Lê Trung
Thu
Bị bắt giam ‒ Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn
Phước Trung Bảo
Bị bắt giam – Lê Chí Thành
Bị bắt giam – Nguyễn Thúy Hạnh
Bị bắt giam ‒ Nguyễn Hoài Nam
Bị truy tố ‒ Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân
Xử sơ thẩm ‒ Cao Văn Dũng
Xử sơ thẩm ‒ Đặng Hoàng Minh
Xử sơ thẩm – Bùi Thị Triển, Trịnh Thị Mương, Nguyễn Tiến
Trình
Xử sơ thẩm ‒ Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư
Xử sơ thẩm ‒ Trần Thị Tuyết Diệu
Xử sơ thẩm ‒ Lê Thị Bình
Xử sơ thẩm – Quách Duy
Xử sơ thẩm – Lê Văn Hải
Xử sơ thẩm – Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương,
Lê Viết Hòa
Xử sơ thẩm – Vũ Tiến Chi
Xử phúc thẩm – Bùi Mạnh Tiến
-2-

❖ Bị ngược đãi – Trần Thanh Phương

Chung Hoàng Chương – Mãn hạn tù – 11/6/2021

Anh Chung Hoàng Chương và con trai trong ngày đoàn tụ gia đình
Anh Chung Hoàng Chương (Facebooker Chương May Mắn), vừa ra
tù ngày 11/6/2021, sau 1 năm 5 tháng bị giam cầm.
Anh bị cáo buộc tội “xuyên tạc nhà nước về vụ 3 cán bộ công an
chết ở Đồng Tâm” và bị kết án theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.
Anh Chung Hoàng Chương cho rằng thời gian ngồi tù là “một trải
nghiệm hữu ích”, và anh tuyên bố: “Tôi không hối hận gì về những
chuyện đã làm!”
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Nguyễn Thị Huệ – Mãn hạn tù – 12/6/2021

Bà Nguyễn Thị Huệ tại phiên tòa tỉnh Gia Lai ngày 17/10/2019
Bà Nguyễn Thị Huệ, quê quán tại huyện La Grai, tỉnh Gia Lai, vừa
mãn hạn tù hôm 11/6/2021 sau 2 năm 6 tháng tù giam vì đi biểu tình
chống Luật đặc khu, tức Điều 331 Bộ Luật Hình Sự: “Lợi dụng các
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Từ nhà tù trở về, bà Huệ chia sẻ với bạn rằng: “Ở trại giam, họ cho
rằng chị bị thần kinh, bởi chị không sợ gì cả, chị chửi hết tất cả quan
chức. Họ nói chị là phản động, chị nói ‘ờ tao phản động nhưng tao
không phản quốc như lũ chúng mày.’ Chị bảo rằng ‘tao bị chúng
mày tước quyền công dân, nhưng tao vẫn có quyền con người nghe
chưa, nên chúng mày đừng hòng bịt miệng tao.’”
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Trần Trọng Khải – Mãn hạn tù – 12/6/2021
Anh Trần Trọng Khải vừa trở về với gia đình ngày 12/6/2021 sau 12
tháng bị giam giữ.
Anh Khải bị bắt vào tháng 6 năm 2020 cùng với hai người khác là
ông Nguyễn Đăng Thương và ông Huỳnh Đăng Khoa. Cả ba thuộc
nhóm Bàn Luận Kinh Tế-Chính Trị – một trang mạng xã hội
Facebook có đến hơn 46k thành viên theo dõi – và bị cáo buộc tội
“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ ...” theo Điều 331 Bộ luật Hình
sự. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/12/2020, ông Nguyễn Đăng
Thương bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù và ông Huỳnh Anh Khoa 1
năm 3 tháng tù.

Lê Thế Thắng ‒ Bị khởi tố ‒ 6/7/2021

Ông Lê Thế Thắng thuộc nhóm Báo Sạch
Tối ngày 6/7/2021, Công an Tp. Cần Thơ đã tiến hành khởi tố và
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thế Thắng, một thành viên của
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nhóm Báo Sạch, để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do
dân chủ" theo Điều 331, Bộ Luật Hình Sự.

Ông Thắng là thành viên thứ năm thuộc nhóm Báo Sạch bị công an
Việt Nam khởi tố theo Điều 331 từ cuối năm ngoái đến nay. Trước
đó, ông Chương Châu Hữu Danh bị bắt ngày 17/12/2020; các ông
Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã
bị khởi tố và bắt giam ngày 20/4/2021.
Ông Lê Thế Thắng là phóng viên ảnh tự do, phụ trách kỹ thuật, ảnh,
dựng phim, quay phim, kiêm biên tập viên và phát triển kênh
YouTube "Báo Sạch", Fanpage FB "Báo Sạch" và Group FB "Làm
Báo Sạch".
Trước khi trang Báo Sạch bị xoá khỏi Facebook, trang này có
khoảng 100.000 lượt thích.

Đỗ Nam Trung – Bị bắt giam – 6/7/2021

Anh Đỗ Nam Trung
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Anh Đỗ Nam Trung, một nhà hoạt động xã hội, đã bị bắt giữ tại Hà
Nội sáng ngày 06/07/2021 khi anh trên đường đi làm. Anh bị cáo
buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình
Sự. Hai mươi an ninh thường phục và sắc phục sau đó đã ập vào
nhà khám xét, tịch thu tài liệu và thẻ nhớ máy tính của anh.
Là một người quan tâm đến tình trạng xã hội và chủ quyền đất
nước, anh Trung đồng hành cùng người dân biểu tình phản đối
Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào hải phận Việt Nam, phản
đối công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường, tham gia phong
trào đánh “BOT bẩn” và lên tiếng về vụ Đồng Tâm. Cùng lúc anh
cũng hỗ trợ dân oan mất đất; thực hiện các chương trình từ thiện
cứu trợ lũ lụt miền Trung cùng với các nhà hoạt động xã hội khác;
tham gia cứu đói trong mùa dịch covid-19; giúp xây cầu, trường học
cho các học sinh vùng sâu vùng xa;...
Anh Đỗ Nam Trung từng bị kết án 14 tháng tù vào tháng 5 năm
2014 vì tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ
quyền Việt Nam.

Mai Phan Lợi – Bị bắt giam – 2/7/2021

Nhà báo Mai Phan Lợi
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Nhà báo Mai Phan Lợi bị công an Hà Nội bắt giữ vào ngày
24/6/2021 và chính thức bị khởi tố ngày 2/7/2021 với cáo buộc “trốn
thuế” theo Điều 200 Bộ Luật Hình Sự.
Ông Mai Phan Lợi cũng là người sáng lập Hội đồng Khoa Học Trung
Tâm Truyền Thông Giáo Dục Cộng Đồng (MEC). MEC có kênh
truyền thông GTV để phổ biến kiến thức và kỹ năng truyền thông
cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng. Bản tin chót của GTV được
phổ biến ngày 22/6/2021.
Nhà báo Mai Phan Lợi từng là Phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn
phòng đại diện báo Pháp Luật tại Hà Nội và Tp.HCM. Ông bị rút thẻ
nhà báo vào tháng 6/2016.
Có nhiều lý do khiến ông Lợi bị đưa vào tầm ngắm của nhà cầm
quyền. Ông từng mở cuộc thăm dò ý kiến quần chúng trên
Facebook về nguyên do chiếc máy bay Casa 212 của Quân đội Việt
Nam bị rớt mà ông mô tả là đã “tan xác”. Ông đã đi gặp tổng thống
Obama trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Ông đi ra nước ngoài
không xin phép cơ quan. Ông lên tiếng đòi hỏi nới rộng quyền tự do
báo chí.
Bị bắt cùng lúc với nhà báo Mai Phan Lợi là Thạc sĩ Đặng Đình
Bách.
Tội danh “trốn thuế” thường được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng
khi không thể buộc tội gì khác, như từng dùng với TNLT Lê Quốc
Quân, TNLT Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,...
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Đặng Đình Bách – Bị bắt giam – 2/7/2021

Thạc sĩ Đặng Đình Bách
Cơ quan an ninh điều tra Công an Tp. Hà Nội vào ngày 2/7/2021 đã
khởi tố và bắt giam Thạc sĩ Đặng Đình Bách về tội trốn thuế theo
Điều 200 Bộ Luật Hình Sự.
Ông Đặng Đình Bách là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật
và chính sách phát triển bền vững (LPSD) có trụ sở tại Hà Nội. Đây
là một trung tâm nghiên cứu khoa học độc lập, phi lợi nhuận nhằm
phục vụ cộng đồng, với trọng tâm nghiên cứu về các đề án bảo vệ
môi trường, hướng tới cuộc sống xanh và bền vững, đồng thời bảo
vệ các giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số.
Một trong các đặc điểm của LPSD là những hoạt động thiện nguyện,
từ những hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ
lụt đến các hoạt động kiềm chế tác động của dịch Covid-19. LPSD
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được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các bạn trẻ và chính điều
này đã khiến nhà cầm quyền lo ngại.
Thạc sĩ Đặng Đình Bách có sáng kiến tổ chức nhiều giải thưởng
“sáng tạo xanh” thu hút nhiều người trẻ vào niềm đam mê bảo vệ
môi trường. Trước khi bị bắt, anh Bách đã kêu gọi được hơn 20
nhóm tham gia đi tìm hiểu về đời sống và văn hoá của đồng bào dân
tộc thiểu số.

Lê Văn Dũng – Bị bắt giam – 30/6/2021

Ông Lê Văn Dũng trong một lần đi cứu trợ đồng bào Miền Trung
Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) bị công an Hà Nội
bắt sáng ngày 30/6/2021 tại quê nhà Ứng Hòa, Hà Nội, sau một
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tháng bị truy nã “đặc biệt” với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà
nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Ông Lê Văn Dũng điều hành kênh CHTV, một kênh truyền thông
phát hành trên mạng xã hội với nội dung phản biện những chính
sách sai trái của nhà nước, tư vấn pháp lý cho dân oan, và giúp bà
con đưa trường hợp oan khiên của mình ra trước công luận.
Giới hoạt động xã hội bắt đầu biết đến “anh Dũng Vova” từ mùa hè
năm 2011, khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ
quyền Việt Nam bùng lên. Ông Dũng miệt mài hoạt động từ đó cho
đến những tháng gần đây, khi ông bị công an Hà Nội liên tục sách
nhiễu và triệu tập lên đồn để điều tra về những video clip của ông bị
cho là có nội dung chống phá nhà nước.
Trước khi bị bắt, ông Lê Văn Dũng đã chia sẻ trên Facebook cá
nhân:
“Tôi thấy những việc mình đã làm có ích cho mọi người và Đất nước,
cần mọi người cùng làm để xã hội tốt lên. Có thể hôm nay nhiều
người chưa nhận ra nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày tất cả sẽ nhận ra,
việc mình làm là đúng với lương tâm và trách nhiệm của một Công
dân.
Nếu có bị bỏ tù vì nói đúng lương tâm thì tôi vẫn nói như thế. Dù biết
rằng để nói thật thì sẽ thiệt thòi cho không chỉ riêng mình mà cả gia
đình vợ con mình cũng phải chịu những thiệt thòi từ kỳ thị, sự khác
biệt về nhận thức.
Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúng ta cần hướng tâm đến
cộng đồng vì một ngày mai tốt đẹp hơn.”
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Bạch Văn Hiền, Phùng Thanh Tuyến, Lê Trung Thu ‒
Bị bắt giam ‒ 30/6/2021

Ba người dân tại Quảng Ngãi bị bắt giam ngày 30/6/2021
(Ảnh: Báo Quảng Ngãi)
Cơ quan an ninh Quảng Ngãi hôm 30/6/2021 đã bắt ba người dân
xứ Quảng, bao gồm anh Bạch Văn Hiền (sinh năm 1987), Phùng
Thanh Tuyến (sinh năm 1983), và Lê Trung Thu (sinh năm 1980), và
cáo buộc họ tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ” theo Điều 331
Bộ Luật Hình Sự.
Cả 3 ông chỉ dùng quyền tự do tư tưởng và diễn đạt của mình trên
Facebook, theo Hiến Pháp và những lời kêu gọi của chính các lãnh
đạo Đảng và Nhà nước, nhưng nhà cầm quyền vẫn quy kết cho các
ông tội đăng tải các thông tin, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích
nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức (Toà án
nhân dân, Công an, Quân đội, Thanh tra, VTV, Tuyên giáo) và cá
nhân các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
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Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước
Trung Bảo ‒ Bị bắt giam ‒ 20/4/2021

Ba nhà báo thuộc nhóm Báo Sạch (từ trái sang phải): Nguyễn Thanh
Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang (Ảnh: RFA)
Sau khi nhà báo độc lập Trương Châu Hữu Danh bị bắt vào tháng
12 năm 2020 thì bốn tháng sau, vào ngày 20/4/2021 công an Cần
Thơ bắt thêm 3 thành viên khác của nhóm Báo Sạch là các ông
Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo,
và cáo buộc họ đã cùng với nhà báo Trương Châu Hữu Danh “lợi
dụng các quyền tự do dân chủ”.
Ngày 18/5/2021, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Thành
phố Cần Thơ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát với đề nghị truy tố
cả 4 nhà báo độc lập với tội cáo buộc nêu trên. Tuy nhiên vào ngày
16/6/2021, Viện Kiểm Sát đã trả lại hồ sơ để điều tra tiếp với lý do
đã khám phá ra trong quá trình điều tra phát hiện ra có nhiều tài liệu,
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văn bản đóng dấu “tối mật”, “mật” trong nhà của ông Trương Châu
Hữu Danh.
Báo Sạch là một tờ báo mạng độc lập trên mạng xã hội Facebook,
nơi thường cung cấp thông tin về những chuyện thời sự gây nhiều
chú ý như vụ hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công làng Đồng Tâm
vào tháng 1 năm 2020 giết chết cụ Lê Đình Kình, vụ oan ức của tử
tù Hồ Duy Hải,… Báo Sạch đã biến mất khỏi Facebook sau khi nhà
báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt vào ngày 17/12/2020.

Lê Chí Thành ‒ Bị bắt giam – 14/4/2021

Cựu đại uý công an Lê Chí Thành
Cựu đại uý công an Lê Chí Thành, người từng nhiều lần lên tiếng về
tệ nạn tham nhũng trong ngành công an, bị bắt giữ ngày 14/4/2021
với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ Luật
Hình Sự.
Ông Thành được nhiều người biết đến qua các video phát trực tiếp
trên mạng xã hội với nội dung giám sát cảnh sát giao thông và qua
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việc ông tố cáo các sai phạm của một số lãnh đạo trại giam Thủ Đức
nơi ông từng làm việc.
Ông bị tước “quân tịch” vào tháng 7 năm 2020.
Trong một cuộc phát video trực tiếp ngày 9/3/2021, ông Thành cho
biết ông vừa đến Sở Nội vụ Tp. HCM nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu
quốc hội khóa XV.

Nguyễn Thúy Hạnh – Bị bắt giam – 7/4/2021

TNLT Nguyễn Thúy Hạnh
Tù nhân lương tâm Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động xã hội,
bị công an Hà Nội bắt giữ ngày 7/4/2021 với cáo buộc “tuyên truyền
chống nhà nước” theo Điều 117 BLHS.
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Chị Thúy Hạnh là người khởi xướng Quỹ 50K, một quỹ thiện nguyện
do cộng đồng chung góp nhằm giúp đỡ các gia đình TNLT. Không
chỉ giới hạn ở việc lo cho các gia đình TNLT, chị Thúy Hạnh còn
thường xuyên lên tiếng cho công bằng xã hội, cho quyền con người
và sự toàn vẹn lãnh thổ.
Khi cụ Lê Đình Kình bị thiệt mạng trong vụ 3000 công an tấn công
làng Đồng Tâm tháng Giêng năm 2020, chị Thúy Hạnh đã đứng ra
tiếp nhận tiền phúng điếu cho đám tang cụ Kình do người dân khắp
nơi đóng góp. Tài khoản với số tiền phúng điếu 550 triệu đã bị Bộ
công an ra lệnh phong tỏa từ hơn một năm nay.
Vì những hoạt động bác ái này mà chị Thúy Hạnh liên tục bị theo
dõi, quấy rối, bị báo đài nhà nước xuyên tạc, bôi nhọ, bị triệu tập lên
đồn công an nhiều lần và sau cùng bị bắt giữ.
Đoán biết trước những gì sắp xảy ra, thay vì lo sợ cho mình, chị
Thúy Hạnh chỉ tha thiết kêu gọi: “Bạn bè lần lượt vào tù, rồi cũng có
ngày đến lượt tôi vào đó. Nếu đến lượt mình, tôi chỉ mong mọi
người đừng bỏ rơi Quỹ 50K, sẽ có người thay tôi giữ gìn và tiếp nối
nó. Đừng bỏ rơi Quỹ 50K, bởi nó là một phần an ủi của các TNLT và
người thân của họ.”
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Nguyễn Hoài Nam – Bị bắt giam – 3/4/2021

TNLT Nguyễn Hoài Nam
Nhà báo Nguyễn Hoài Nam bị bắt giam ngày 2/4/2021 với cáo buộc
“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.
Trước khi bị bắt, ông Nam đã đăng trên Facebook cá nhân những
cáo buộc hành vi sai trái nhắm vào các quan chức điều tra hàng đầu
của Bộ Công an.
Vào tháng 3 vừa qua, trong một lá thư ngỏ gởi ông Lê Minh Trí, Viện
trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, ông Nam đã tố cáo về sự
“hợp tác ngầm” giữa công an và Viện kiểm sát trong một số vụ án
đưa đến việc bỏ sót tội phạm, cụ thể là trong những vụ tham nhũng
ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
Ông Nguyễn Hoài Nam đã từng làm việc cho nhiều tờ báo bao gồm
Pháp Luật Tp. HCM, Thanh Niên, VTV và Pháp Luật Việt Nam.
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Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Trường Ánh –
Bị truy tố – 13/6/2021

Hai anh em Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Trường Ánh
Vào ngày 13/6/2021, hai anh em Nguyễn Trường Ánh (25 tuổi) và
Nguyễn Trường Xuân (35) tuổi) ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa đã
bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “giết người” theo khoản
1, điều 123 Bộ luật Hình Sự.
Nguyên ủy vấn đề là việc BOT Ninh Xuân đi vào hoạt động ngày
16/12/2019 và do vị trí đặt trạm sai trái nên đã bị người dân trong
vùng và người tham gia giao thông quyết liệt phản đối bằng nhiều
hình thức dẫn đến tình trạng trạm bị tắc nghẽn liên tục. Nhà cầm
quyền địa phương và nhà thầu BOT không những không sửa sai mà
còn tìm cách trả thù dân chúng trong vùng.
Sự việc xảy ra khi anh Nguyễn Trường Ánh đi ngang qua trạm BOT
Ninh Xuân vào ngày 24/8/2020. Công an trực trạm Lê Ngọc Chánh
và nhân viên bảo vệ Lê Nguyên Phương tiến ra gây sự dẫn đến xô
xát và kéo thêm ông Nguyễn Trường Xuân vào cuộc.

- 18 -

Công an nay cho biết ông Chánh và ông Phương bị thương ở đầu
trong vụ xô xát, nên truy tố 2 anh em ông Ánh và Xuân tội “giết
người”.

Cao Văn Dũng – Xử sơ thẩm – 9/6/2021

TNLT Cao Văn Dũng tại phiên sơ thẩm ngày 9/6/2021
Facebooker Cao Văn Dũng bị kết án 9 năm tù giam và 3 năm quản
chế tại phiên tòa sơ thẩm tỉnh Quảng Ngãi ngày 9/6/2021 với cáo
buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình
Sự.
Ông Cao Văn Dũng bị cho là đã sử dụng tài khoản Facebook ‘Dung
Caovan’ để đăng tải, chia sẻ bài viết cũng như livestream với nội
dung bôi nhọ lãnh đạo, chống ĐCSVN và nhà nước Việt Nam. Ông
còn bị cáo buộc tham gia thành lập nhóm “Hội anh em yêu dân chủ
và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.”
Trước đây ông Cao Văn Dũng tham gia biểu tình phản đối dự luật
An Ninh Mạng và Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức tại
Hà Nội vào cuối năm 2019.
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Đặng Hoàng Minh – Xử sơ thẩm – 2/6/2021

TNLT Đặng Hoàng Minh tại phiên tòa ngày 2/6/2021 (Ảnh: Tiền
Phong)
Tòa án tỉnh Hậu Giang hôm 2/6/2021 đã tuyên án 7 năm tù giam và
2 năm quản chế đối với Facebooker Đặng Hoàng Minh với cáo buộc
“tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Tin dẫn cáo trạng cho rằng trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến
tháng 12 năm 2020, anh Hoàng Minh đã dùng tài khoản Facebook
cá nhân đăng tải bài viết có nội dung “sai sự thật”, bao gồm việc xúc
phạm lãnh tụ, tuyên truyền, xuyên tạc và phỉ báng chính quyền.
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Bùi Thị Triển, Trịnh Thị Mương, Nguyễn Tiến Trình –
Xử sơ thẩm – 2/6/2021

Ba người tranh đấu cho môi trường (từ trái sang phải): Bà Bùi Thị
Triển, chị Trịnh Thị Mương, ông Nguyễn Tiến Trình (Ảnh: Báo Hà
Tĩnh)
Tòa án thị xã Kỳ Anh hôm 2/6/2021 đã tuyên án tổng cộng 51 tháng
tù treo đối với ba người dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với cáo
buộc “gây rối trật tự công cộng”.
Vào tháng 4 năm 2020, bà Triệu Thị Mương, ông Nguyễn Tiến Trình
và bà Bùi Thị Triển đã cùng người dân xã Kỳ Nam phản đối việc nhà
cầm quyền cho đổ tro, xỉ than của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
để san lấp mặt bằng. Người dân lo ngại việc sử dụng các chất thải
trên sẽ gây độc hại cho môi trường và sản sinh nhiều bệnh tật hiểm
nghèo. Công an lập tức kéo đến giải tán cuộc biểu tình.
Để đe dọa toàn khối bà con trong vùng, toà Kỳ Anh tuyên án bà
Triệu Thị Mương 18 tháng tù treo với thời gian thử thách 36 tháng;
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ông Nguyễn Tiến Trình 17 tháng tù treo với thời gian thử thách 34
tháng; bà Bùi Thị Triển 16 tháng tù treo, với thời gian thử thách 32
tháng.

Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư – Xử sơ thẩm – 5/5/2021

TNLT Cấn Thị Thêu và con trai TNLT Trịnh Bá Tư
Tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu cùng với con trai là anh Trịnh Bá
Tư, hai nhà tranh đấu chống lại cường quyền cướp đất, hôm
5/5/2021 đã bị Tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên án 8 năm tù giam và 3
năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo
Điều 117 BLHS.
Bà Cấn Thị Thêu và hai người con trai là anh Trịnh Bá Phương và
anh Trịnh Bá Tư bị bắt ngày 24/6/2020 vì đã mạnh mẽ cảnh báo và
loan tải thông tin về sự kiện hàng ngàn công an tấn công vũ trang
vào làng Đồng Tâm, sát hại cụ Lê Đình Kình hồi tháng 1 năm 2020.
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Từ nhiều năm qua, gia đình bà Cấn Thị Thêu đã sát cánh đòi công
lý cho dân oan bị mất đất bất chấp nhiều lần bị nhà cầm quyền đàn
áp đến độ gây thương tích. Vì những hoạt động đấu tranh này, đặc
biệt cuộc giữ đất tại làng Dương Nội năm 2014 và 2016, bà Thêu đã
bị bỏ tù hai lần trước đây với tổng cộng 35 tháng tù giam.
Vào ngày 2/7/2021, gia đình nhận được tin bà Thêu đang bị biệt
giam trong trại tạm giam tỉnh Hoà Bình mà không rõ lý do. Bà Thêu
có dặn các bạn ở buồng bên cạnh là nếu bà đập cửa thì hô hoán để
đưa bà đi cấp cứu. Hiện tại miền Bắc Việt Nam đang là mùa hè với
thời tiết nắng bức có hôm lên tới trên 40 độ C, tuy nhiên trại giam
không có quạt điện và cửa buồng giam đóng kín cả ngày lẫn đêm.
Tại phiên tòa ngày 5/5/2021, khi được hỏi họ tên, TNLT Cấn Thị
Thêu và TNLT Trịnh Bá Tư đã dõng dạc tuyên bố thay cho hàng
triệu người Việt Nam đang bị cướp đoạt mọi đường sống: “Tên tôi là
nạn nhân cộng sản.”

Trần Thị Tuyết Diệu – Xử sơ thẩm – 23/4/2021

TNLT Trần Thị Tuyết Diệu tại phiên sơ thẩm ngày 23/4/2021
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Tòa án tỉnh Phú Yên ngày 23/4/2021 đã kết án cựu phóng viên Trần
Thị Tuyết Diệu 8 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà
nước” theo Điều 117 BLHS.
Tù nhân lương tâm Tuyết Diệu là cựu phóng viên Báo Phú Yên
nhưng đã bị thu hồi thẻ nhà báo vào tháng 1 năm 2018. Nhưng chị
tiếp tục dùng Facebook và Youtube loan tải các vụ ô nhiễm môi
trường, vi phạm nhân quyền và nạn tham nhũng của các quan chức.
Chị Tuyết Diệu không nhận tội tại phiên xử và theo luật sư bào chữa
thì có lẽ đó là lý do chị bị tuyên mức án 8 năm.
Sau khi tòa tuyên án, mẹ của chị Tuyết Diệu đã nghẹn ngào bày tỏ:
“Con gái tôi nhỏ nhoi chỉ ba mươi mấy ký một mình nó chống một
cậu dân phòng còn chưa nổi làm sao chống được Nhà Nước có đầy
đủ các ban ngành, có hỏa tiễn, máy bay tàu ngầm xe tăng súng
đạn.”

Lê Thị Bình – Xử sơ thẩm – 22/4/2021

TNLT Lê Thị Bình tặng nước ngọt cho bà con tại
vùng đồng bằng sông Cửu Long bị hạn mặn
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Tù nhân lương tâm Lê Thị Bình, tức Ngọc Lan Cần Thơ, bị bắt vào
tháng 12 năm 2020. Tòa án Thành phố Cần Thơ ngày 22/4/2021 đã
tuyên án chị Bình 2 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền
tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.
Chị Lê Thị Bình được cộng đồng biết đến qua việc thường xuyên tố
giác những việc làm sai trái của nhà cầm quyền đối với dân. Chị
cũng thực hiện nhiều việc từ thiện ít ai biết. Chị tự bỏ tiền túi chở
nước ngọt đến tặng bà con tại các khu vực đồng bằng sông Cửu
Long bị hạn mặn. Chị đi phát khẩu trang miễn phí cho nhiều người
dân tại hai thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long khi dịch Covid-19 vừa
bùng lên. Chị đi phát gạo và nhu yếu phẩm cho bà con nghèo tại
Sóc Trăng bị ảnh hưởng kinh tế trầm trọng vì COVID-19 và nhiều
việc từ thiện lớn, nhỏ khác.

Quách Duy – Xử sơ thẩm – 15/4/2021

Ông Quách Duy
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Ông Quách Duy, một cựu đảng viên và chuyên viên văn phòng
UBND Tp. HCM hôm 15/4/2021 đã bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam
với cáo buộc “lợi dụng các quyền dự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ
Luật Hình Sự.
Ông Duy bị cáo buộc đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng
một số bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá
nhân; cụ thể là đăng thông tin về những sai phạm về quản lý đất đai
liên quan đến Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM Trần Vĩnh Tuyến.
Ông Quách Duy bị bắt giam ngày 18/9/2020. Trước đó, vào ngày
2/8/2019, ông bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng.

Lê Văn Hải – Xử sơ thẩm – 31/3/2021

TNLT Lê Văn Hải tại phiên sơ thẩm ngày 31/3/2021
Ông Lê Văn Hải, vào ngày 31/3/2021 đã bị tòa án tỉnh Bình Định
tuyên án 4 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền dân chủ”
theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.
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Vào năm 2014, ông Hải gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức
năng tỉnh Bình Định yêu cầu bồi thường về đất cũng như hỗ trợ mất
thu nhập cho gia đình ông. Nhà và đất của gia đình ông bị thu hồi để
xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Nhơn Bình, thành
phố Quy Nhơn.
Tuy nhiên, đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường của ông Hải không
được chấp nhận. Ngược lại, cơ quan chức năng trả lời là việc bồi
thường đã đúng quy định. Những đơn khiếu nại của ông Hải lên Bộ
Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Chính Phủ, Thủ tướng Chính
phủ đều bị bác.
Ông Hải đành đưa thông tin lên cộng đồng mạng về các sai phạm
trong việc thu hồi đất và chia sẻ về quá trịnh khiếu nại của gia đình
ông. Vì hành động kêu oan này, ông Lê Văn Hải bị cáo buộc đã xúc
phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương, Lê Viết
Hòa - Xử sơ thẩm – 30/3/02021

Từ trái sang phải: Các TNLT Lê Viết Hòa, Nguyễn Thị Cẩm Thúy và
Ngô Thị Hà Phương (Ảnh: Khánh Hòa Online)
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Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30/3/2021 đã tuyên án
bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy 9 năm tù, bà Ngô Thị Hà Phương 7 năm
tù và ông Lê Viết Hòa 5 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền
chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy bị cáo buộc là người cầm đầu, tập hợp
lực lượng nhằm thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên “Quốc
hội Tự Xưng” và phát trực tiếp trên Facebook cá nhân. Nhóm còn bị
cáo buộc đã đốt cờ ĐCS và đăng các video có nội dung “bôi nhọ,
xúc phạm lãnh tụ HCM; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính
sách của Nhà nước CHXHCNVN và lịch sử dân tộc Việt Nam”.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy là cựu giáo viên dạy toán và bị bắt giữ
ngày 24/6/2020 tại Khánh Hòa.

Vũ Tiến Chi – Xử sơ thẩm – 30/3/2021

TNLT Vũ Tiến Chi tại tòa án tỉnh Lâm Đồng ngày 30/3/2021
(Ảnh: congan.com.vn)
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Tòa sơ thẩm tỉnh Lâm Đồng vào ngày 30/3/2021 đã tuyên án ông Vũ
Tiến Chi 10 năm tù giam và 3 năm quản chế, với cáo buộc “tuyên
truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Theo cáo trạng, ông Vũ Tiến Chi đã dùng Facebook đăng hàng loạt
bài viết và chia sẻ video phát trực tiếp với nội dung bị cho là “xuyên
tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm lãnh tụ HCM và lãnh
đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam với mục tiêu tác động,
gây mâu thuẫn, làm dân mất lòng tin”.
Ông Chi cũng bị cáo buộc có ý định cùng với một facebooker khác
tập hợp, thuyết phục những người cùng quan điểm lập “quốc hội” để
hình thành tổ chức chính trị đối lập, thay thế quốc hội Nhà nước
CHXHCN Việt Nam hiện nay.
Ông Vũ Tiến Chi bị bắt ngày 25/6/2020 tại thành phố Bảo Lộc.

Bùi Mạnh Tiến – Xử phúc thẩm – 9/6/2021

TNLT Bùi Mạnh Tiến (Ảnh: Ls. Lê Đình Việt)
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Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội hôm 9/6/2021 đã giữ nguyên bản án
sơ thẩm 15 tháng tù giam đối với ông Bùi Mạnh Tiến trong vụ án
kiện Trưởng Công an huyện Sóc Sơn.
Ông Bùi Mạnh Tiến và một số người khác vào ngày 15/3/2019 khi
đến trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài đã từ chối trả tiền
thu phí vì cho rằng mình không sử dụng dịch vụ và vì vậy không có
nhiệm vụ mua vé. Lực lượng công an đã xúm lại phá xe và hành
hung ông Tiến và bạn hữu đi cùng.
Trong đơn khởi kiện Trưởng công an huyện Sóc Sơn là Đại tá Lê
Ngọc Ly, ông Tiến đã đòi tòa hủy các quyết định của ông Ly, yêu
cầu ông này phải cải chính thông tin và công khai xin lỗi. Tòa phúc
thẩm đã cho rằng trưởng công an Lê Ngọc Ly đã thi hành đúng quy
định.
Ông Bùi Mạnh Tiến cùng Bà Đặng Thị Huệ (Huệ Như) ‒ một tài xế
khác phản đối các trạm BOT thu phí sai quy định và đặt trạm không
đúng chỗ ‒ bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” tại phiên sơ thẩm
ngày 8/5/2020. Hiện bà Huệ đang bị giam cầm với bản án 3 năm 6
tháng tù giam.

Bị ngược đãi – Trần Thanh Phương

TNLT Trần Thanh Phương
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Vào ngày 29/3/2021 trong cuộc gọi thăm gia đình theo quy định của
trại giam, TNLT Trần Thanh Phương cho gia đình biết ông bị kỷ luật
nên bị chuyển sang khu tù hình sự. Tại đây ông Phương bị giam
cùng với trên dưới 65 người tù khác trong một phòng giam với bề
ngang 5m và dài 20m. Tình trạng phòng giam chật chội dẫn đến suy
kiệt sức khỏe người tù và trầm trọng hơn nữa cho ông Phương khi
sẵn có bệnh hen suyễn.
Ông Phương bị kỷ luật vì đứng ra hòa giải giữa hai bạn tù và trong 3
lần làm việc với cán bộ trại giam ông Phương đều khẳng định ông
không làm gì sai, đưa đến việc ông bị cùm tay, cùm chân 10 ngày và
bị chuyển tù khu tù chính trị sang hình sự.
Bà Lê Thị Khanh, vợ ông Phương đã làm đơn gởi trại giam yêu cầu
đưa chồng bà trở về khu tù chính trị như đúng tội ông bị kết án;
phòng giam không quá đông người có thể khiến bệnh hen suyển trở
nặng hơn; và ông Phương không bị bắt đi lao động vì bị bệnh huyết
áp cao.
Đơn của bà Khanh bị cán bộ trại giam khất 6 tháng sau mới giải
quyết. Trong thời gian này bà chỉ được thăm chồng mỗi 2 tháng một
lần chứ không như trước mỗi tháng một lần và không được gởi đồ
cho ông Phương qua bưu điện.
Khi người tù lương tâm bị kỷ luật, trại giam thi hành chính sách trả
thù, sách nhiễu nhỏ mọn bằng cách không thông báo về nhà, người
tù không còn được điện thoại thăm gia đình hằng tháng. Gia đình
không nhận được thông tin gì cả, chỉ đoán mò rằng có việc gì đã xảy
ra. Lo âu, trông ngóng tới đầu tháng để đến trại giam để được biết
rõ tình trạng của người thân. Đường xa, mang thức ăn, đồ dùng đến
thăm nhưng không được gặp, không đưọc gởi đồ.
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Tù nhân lương tâm Trần Thanh Phương thuộc nhóm Hiến Pháp, bị
tuyên 3 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc “Phá rối an ninh” đang
thụ án tại trại giam An Phước.
______________________________________________________
Bản tin do đại gia đình Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam thực hiện.
Mọi thông tin, góp ý xin gởi về hộp thư GDTNLTVN@gmail.com

Chuyển Đến: BS Lê Thị Lễ - Ngày 17/7/2021

www.vietnamvanhien.org
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