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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----- 

 

ĐƠN XIN TỔ CHỨC BIỂU TÌNH 
 

 
 

Kính gửi: 

 

1/ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh 

Hùng 

2/ Văn phòng chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang 

3/ Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

4/ Bộ công an Việt Nam và bộ trưởng bộ công an đại tướng Trần Đại Quang  

5/ Bộ quốc phòng Việt Nam và bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng Phùng 

Quang Thanh 

6/ Bộ thông tin và truyền thông Việt Nam và Bộ tư pháp Việt Nam 

7/ Liên hội / đoàn luật sư Việt Nam 

8/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài 

9/ Các phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế 

10/ Hội đồng ASEAN, Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp 

Quốc 

11/ Chính phủ, cơ quan ngoại giao và nhân dân các quốc gia ASEAN cùng 

thế giới 

12/ Các tổ chức phi chính phủ và tổ chức bảo vệ quyền con người quốc tế 

13/ Liên hội luật sư thế giới 

14/ Các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế 

  

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi sinh 

ngày 06/04/1967. Hộ khẩu thường trú và nơi ở của tôi tại 80 Nguyễn Thái 

Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Nay tôi xin làm đơn này 
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gửi tới các cơ quan, công chức chính quyền Việt Nam có trách nhiệm để xin 

cấp giấy phép tổ chức biểu tình. 

  

Lý do, mục đích những cuộc biểu tình như sau: 

  

1/ Biểu tình để phòng chống tệ nạn tham nhũng và lãng phí tại Việt Nam. 

  

2/ Biểu tình để phòng chống tệ nạn bức cung, tra tấn, bắt giam và xử án oan 

sai tại Việt Nam. 

  

3/ Biểu tình để phòng chống tệ nạn vi phạm quyền con người đối với nhân 

dân Việt Nam. 

  

4/ Biểu tình để đòi quyền tự do ngôn luận cho nhân dân Việt Nam. Cụ thể là 

đòi có báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân tại Việt 

Nam. 

  

5/ Biểu tình đòi quyền tự do tôn giáo toàn diện tại Việt Nam. Cụ  thể là đòi 

những quyền cho đồng bào Công giáo Việt Nam được: 

-       Đồng bào Công giáo Việt Nam được tham gia lực lượng công an nhân dân. 

-       Đồng bào Công giáo Việt Nam được trở thành sỹ quan quân đội. 

-       Đồng bào Công giáo Việt Nam được làm công chức chính quyền cao cấp. 

-       Cán bộ, chiến sỹ ngành công an được tự do lấy vợ hoặc chồng là người Công giáo. 

Đòi được sinh hoạt, quảng bá nội dung giáo lý tôn giáo trong những nhà 

trường Việt Nam. 

  

6/ Biểu tình đòi quyền tự do lập hội tại Việt Nam. Hội có nhiều hình thái là: 

Đảng chính trị, câu lạc bộ sở thích, hội nghề nghiệp, công đoàn, phong trào 

nhân dân. 

  

7/ Biểu tình đòi quyền tự do trưng cầu dân ý. 

  

8/ Biểu tình đòi quyền tự do biểu tình. 

  

9/ Biểu tình đòi quyền bình đẳng kinh doanh giữa doanh nhân, doanh nghiệp 

vốn tư nhân với doanh nhân, doanh nghiệp vốn nhà nước. 

  

10/ Biểu tình đòi quyền tự do bầu cử và ứng cử. Cụ thể là đòi cho nhân dân 

Việt Nam được quyền tham gia bầu cử, ứng cử trực tiếp những chức vụ như: 

tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ. 
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11/ Biểu tình đòi Trung Quốc sớm trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa đã xâm chiến của Việt Nam. 

  

12/ Biểu tình đòi quyền được bồi thường chiến tranh xâm lược Việt Nam của 

Trung Quốc tại biên giới phía bắc Việt Nam năm 1979. 

  

13/ Biểu tình đòi quyền được bồi thường thiệt hại chiến tranh do việc Trung 

Quốc hậu thuẫn cho Pol Pot và Khơ Me Đỏ gây ra sự diệt chủng ở Cam Pu 

Chia, giết hại kiều bào Việt Nam tại Cam Pu Chia và nhân dân Việt Nam. 

  

Sau đây tôi xin trình bày căn cứ pháp lý về việc xin tổ chức biểu tình: 

  

1/ Căn cứ pháp lý thứ nhất: Cuối năm 2013 quốc hội Việt Nam có ban hành 

Hiến pháp sửa đổi có bổ sung điều khoản quan trọng với nội dung là: Tôn 

trọng và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. 

  

2/ Căn cứ pháp lý thứ hai: Thông điệp đầu năm 2014 thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng có nêu 3 nội dung quan trọng là: 

a/ Công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. 

b/ Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà luật pháp cho 
phép. 

c/ Nhân dân Việt Nam được quyền sử dụng hiến pháp và pháp luật để bảo vệ lợi 
ích và quyền con người chính đáng của mình. 

  

3/ Căn cứ pháp lý thứ ba: Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức 

ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Việt Nam là ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên 

Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ năm 2014 đến 2016. Khi gia nhập các tổ chức 

này Việt Nam đã phải ký cam kết tôn trọng đầy đủ những công ước quốc tế 

mà các tổ chức này ban hành còn hiệu lực. Nhân dân Việt Nam và tôi là công 

dân Việt Nam nhưng đồng thời còn là công dân ASEAN, công dân thế giới 

nữa. Nhân dân Việt Nam và tôi lẽ dĩ nhiên được hưởng đầy đủ, trọn vẹn tất cả 

những nội dung trong bản công ước quốc tế mà Liên Hiệp Quốc, tổ chức 

ASEAN, hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu lực. 

  

Trong công ước về Nhân quyền quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn 

hiệu lực có nội dung công nhận công dân ở mọi quốc gia, dân tộc trên toàn 

thế giới được quyền tự do tổ chức và tham gia biểu tình. 
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4/ Căn cứ pháp lý thứ tư: tôi, gia đình tôi, nhân dân Việt Nam nộp thuế vào 

ngân sách để nuôi bộ máy công chức chính quyền Việt Nam. Tôi và nhân dân 

chỉ chấp nhận tại Việt Nam có công chức chính quyền chứ không chấp nhận 

tại Việt Nam có quan chức chính quyền. Quan chức là chức vụ mang tính 

quan lại để cai trị nhân dân. Công chức là chức vụ phục vụ công cộng để phục 

vụ nhân dân. Công chức chính quyền Việt Nam buộc phải có nghĩa vụ tôn 

trọng và bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam. 

  

Còn nhiều căn cứ khác nữa nhưng chỉ cần xét 4 căn cứ mà tôi vừa nêu thì 

những cơ quan và công chức chính quyền Việt Nam buộc phải có nghĩa vụ 

cấp giấy phép cho tôi cùng nhân dân Việt Nam tổ chức biểu tình. 

  

Trong vòng 45 ngày kể từ khi tôi gửi đơn và công bố rộng rãi đơn này các cơ 

quan và công chức chính quyền Việt Nam có trách nhiệm buộc phải trả lời 

cho tôi biết là có cấp hay không cấp giấy phép tổ chức biểu tình cho tôi. 

  

Sau 45 ngày kể từ khi tôi gửi đơn này và công bố rộng rãi đơn này mà chính 

quyền Việt Nam im lặng hoặc trả lời không rõ ràng thấu tình đạt lý thì tôi sẽ 

tiến hành khởi kiện chính quyền Việt Nam ra tòa án hình sự quốc tế về việc vi 

phạm quyền con người đối với tôi cùng nhân dân Việt Nam. Đồng thời tôi sẽ 

cùng với nhân dân Việt Nam đề nghị Liên Hiệp Quốc và hội đồng Nhân 

quyền Liên Hiệp Quốc xét việc bãi bỏ vai trò ủy viên hội đồng Nhân quyền 

Liên Hiệp Quốc của Việt Nam. 

  

Đơn này vừa là thật đồng thời cũng là phép thử nhiệm màu để đánh giá mức 

độ tôn trọng quyền con người tại Việt Nam thật sự ở mức nào?! 

  

Quốc hội Việt Nam cuối năm 2013 đã ban hành Hiến pháp sửa đổi có nội 

dung là tôn trọng quyền con người đối với nhân dân Việt Nam. Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng cũng ăn to nói lớn tuyên bố bảo vệ quyền con người cho 

nhân dân Việt Nam. Năm 2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đệ đơn xin 

quốc hội Việt Nam sớm ban hành 2 bộ luật là bộ luật trưng cầu dân ý và bộ 

luật biểu tình nhưng đã mấy năm rồi mà chưa thấy quốc hội Việt Nam ban 

hành 2 bộ luật này. Ở nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới việc biểu tình là 

thuộc quyền tự do của công dân. Do vậy nhân dân có thể tổ chức biểu tình mà 

không nhất thiết phải xin phép của chính quyền cho phép biểu tình. Tự do 

biểu tình là thuộc về quyền con người mà công ước về nhân quyền quốc tế 

của Liên Hiệp Quốc đã ban hành còn hiệu lực. 

  

Thông qua đơn này được phổ biến công khai rộng rãi tôi muốn góp phần khai 

dân trí và chấn dân khí cho đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Tôi 

mong nhân dân Việt Nam có hiểu biết rõ hơn về quyền con người. Tôi cũng 

mong nhân dân Việt Nam bớt đi sự sợ hãi để dám cùng nhau đoàn kết đứng 
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dậy nhằm đấu tranh với những sai trái của các công chức chính quyền Việt 

Nam. 

  

Khi còn sống chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn rằng: Công chức chính 

quyền phải thực sự là công bộc của nhân dân và phải tuyệt đối trung thành, 

tận tụy phục vụ đối với nhân dân. Thông qua tổ chức biểu tình tôi muốn cùng 

nhân dân Việt Nam sớm nhằm thực hiện toàn bộ công chức chính quyền khắp 

cả nước phải thực sự là những công bộ của nhân dân. 

  

Tôi muốn tổ chức biểu tình và xin tổ chức biểu tình khắp cả nước Việt Nam 

ngay trong năm 2014. 

  

Tôi nhận được nhiều nguồn tin khác nhau rằng: Trong bộ máy chính quyền 

Việt Nam có khá nhiều kẻ nghi vấn là tình báo, gián điệp, làm tay sai cho 

Trung Quốc. Bởi vậy mà nhiều cuộc biểu tình của nhân dân Việt Nam chống 

Trung Quốc đòi chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam 

thời gian qua đã bị đàn áp. Tôi rất mong những công chức chính quyền, lực 

lượng công an, lực lượng quân đội, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước 

ngoài, bè bạn quốc tế hãy ủng hộ tôi, bảo vệ tôi hành động vì quyền lợi chính 

đáng của dân tộc Việt Nam. 

  

Thời gian gần đây có một số dư luận viên trên mạng internet tung tin, gửi tin 

đe dọa tôi là chính quyền Việt Nam sẽ bắt giam tù tôi một lần nữa. Họ nói tôi 

hãy học tấm gương của anh Cù Huy Hà Vũ đấy. Chỉ vì dám viết đơn kiện thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng và ngăn cản việc Trung Quốc khai thác quặng bô-xít 

tại Tây nguyên mà anh Cù Huy Hà Vũ phải chịu án tù 7 năm. Vừa qua tôi viết 

đơn kiện tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tính chuyện chống Trung Quốc thì 

tôi sẽ bị giam tù lần nữa. 

  

Tôi tin, tôi hy vọng đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, doanh 

nhân và trí thức Việt Nam, lực lượng quân đội và công an Việt Nam, công 

chức chính quyền Việt Nam và đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn 

nhiều người tốt, còn nhiều người can đảm và không hèn nhát, còn nhiều người 

có tình yêu nước dám đấu tranh vì lợi ích dân tộc, tất cả sẽ bảo vệ tôi. Tôi hy 

sinh để đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam không lẽ nào dân tộc 

Việt Nam lại ươn hèn, vô trách nhiệm để làm ngơ bỏ mặc tôi gặp hiểm nguy 

hoạn nạn. 

  

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, công 

chức chính quyền Việt Nam, các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, bè bạn 

quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc! 
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Mọi sự liên hệ với tôi xin thông qua: ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

TP. HCM, Việt Nam.  

ĐTDĐ: +84-967375886,ĐTDĐ:+84-8-22245577, 

Email: thanglong67@gmail.com . 

  

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 25/07/2014, 

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê 

 
Web:www.lethanglong.wordpress.com 

FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn  
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