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Thượng nghị sỹ Mỹ Bill Cassidy đề xuất dự luật  

Về Nhân Quyền Việt Nam 

 

 
Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn chính phủ 

Việt Nam đàn áp công dân. 

 

09.03.2016 

Một số trang web ở Mỹ hôm 8/3 đăng bài cho biết Thượng nghị sỹ Mỹ Bill 

Cassidy (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Louisiana) hôm 4/3 đã đề xuất một 

dự luật nhằm ngăn chặn các hành động đàn áp của chính phủ Việt Nam 

đối với công dân của mình. 

Theo dự luật có tên Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, S. 2632, chủ tịch Việt 

Nam sẽ buộc phải đáp ứng các điều kiện nhân quyền trong một năm, nếu 

không các khoản trợ giúp không thuộc viện trợ nhân đạo cho chính phủ 

Việt Nam sẽ bị giới hạn tương đương với mức đã được quyết định trong tài 

khóa 2014. 

Hiện nay, hệ thống chính trị độc đảng của Việt Nam hạn chế các quyền tự 

do hội họp, lập hội, ngôn luận, báo chí và truy cập Internet của công dân. 

Theo dự luật do ông Cassidy đề xuất, chính phủ Việt Nam sẽ phải tiến 

hành các bước cụ thể để bảo đảm nhân quyền trước khi những hạn chế 

hiện nay về bán thiết bị quân sự sát thương cho Việt Nam được nới lỏng. 

Ông Cassidy nói: “Vào lúc chính phủ Việt Nam tìm cách mở rộng quan hệ 

thương mại và an ninh với Mỹ, họ phải đặt việc cải thiện nhân quyền một 

cách cụ thể thành ưu tiên cao nhất”. 
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Ngoài ra, Dự luật Nhân quyền Việt Nam cũng đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ 

liệt Việt Nam vào danh sách “nước đặc biệt đáng quan ngại” do có những 

vi phạm tự do tôn giáo. 

 

Ngoại trưởng Mỹ do đó sẽ phải đệ trình Quốc hội bản phúc trình thường 

niên về việc thực thi dự luật, bao gồm cả danh sách những công dân bị 

giam cầm ở Việt Nam vì mưu cầu nhân quyền. 

Tiến sỹ Cassidy là thành viên tiểu ban Nhân quyền Thượng viện. Một dự 

luật có nội dung tương tự, H.R.2140, cũng đã từng được đề xuất ở Hạ 

viện. 
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Cassidy introduces bill to compel human rights 
advances in Vietnam as part of U.S. relations 
 

By Ripon Advance News Service  |  March 8, 2016 

 

 

Bill Cassidy 

U.S. Sen. Bill Cassidy (R-LA) introduced a bill on Friday that would take steps to curb the 

Vietnamese government’s repressions of its citizens. 
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Under the Vietnam Human Rights Act, S. 2632, the Vietnamese president would be required to 

meet specific human rights conditions over the course of a year. Otherwise, non-humanitarian 

assistance to the Vietnamese government would be capped at levels rendered in fiscal year 2014. 

“The communist government in Vietnam continues to violate the fundamental rights of its 

citizens, including independent religious groups, ethnic minorities and individuals vulnerable to 

human trafficking,” Cassidy, a member of the Senate Human Rights Caucus, said.  

Currently, Vietnam’s one-party political system limits its citizens’ freedom of association, 

opinion, peaceful assembly, press and Internet access. 

Under Cassidy’s bill, the Vietnamese government would be required to take specific steps to 

ensure human rights before current prohibitions on the sale of lethal military equipment to 

Vietnam are loosened. 

“The Vietnamese community is a part of the fabric of our nation,” Cassidy said. “As the 

Vietnamese government seeks to expand trade and security relationships with the United States, 

it must make tangible human rights improvements a top priority.” 

Additionally, the Vietnam Human Rights Act suggests that the Department of State should 

designate Vietnam as “a country of particular concern” due to its religious freedom violations. 

The secretary of state would then be required to submit an annual report to Congress on the bill’s 

implementation that includes an accounting of citizens who have been detained in Vietnam for 

pursuing human rights. 
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Gửi lên: Lê-Thụy-Chi 
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