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NHẬT BÁO NGƯỜI VIỆT THẮNG KIỆN HỆ THỐNG 
TUẦN BÁO SAIGON NHỎ  

TỘI PHỈ BÁNG VÀ VU KHỐNG  
 

 
SANTA ANA, Calif (NV) — Ba nguyên đơn, gồm Công Ty Người Việt 

Daily News Inc., ông Phan Huy Đạt, và bà Hoàng Vĩnh, thắng vụ kiện 
hệ thống tuần báo Saigon Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân hệ 

thống này, tội danh phỉ báng và vu khống. 

 
Án lệnh của Bồi Thẩm Đoàn được đưa ra chỉ sau 2 giờ nghị án. 

 
Bồi Thẩm Đoàn 12 người cùng bỏ phiếu thuận, xác định mức bồi 

thường bị cáo phải trả cho các nguyên đơn là $3,000,000, để đền bù 
tổn hại danh dự, tổn hại uy tín, và đau đớn cảm xúc. Ngoài ra, 10 Bồi 

Thẩm Viên cũng bỏ phiếu thuận, xác định bị cáo phải trả thêm cho 
các nguyên đơn $1,500,000, tiền phạt do hành xử ác ý của bị cáo. 

 
Ngoài các bồi thường trên, Bồi Thẩm Đoàn cũng yêu cầu Tuần Báo 

Saigon Nhỏ đăng lời đính chính về lời viết có tính phỉ báng và vu 
khống trong bài viết ngày 28 tháng Bảy, 2012, đồng thời xin lỗi các 

nguyên đơn, gồm công ty Nguoi Viet Daily News Inc., ông Phan Huy 
Đạt, và bà Vĩnh Hoàng. 

 

Trong bài viết ngày 28 tháng Bảy, 2012, bà Hoàng Dược Thảo viết 
rằng Cộng Sản Việt Nam đã mua nhật báo Người Việt và để cho ông 

Phan Huy Đạt đứng tên chủ nhân. Cũng trong bài viết ấy, bà Hoàng 
Dược Thảo đăng tin đồn thất thiệt về đời tư của bà Hoàng Vĩnh. 

 
Vụ kiện được xử kéo dài 4 tuần tại Tòa Thượng Thẩm tiểu bang 

California, Quận Cam, dưới sự chủ tọa của Thẩm Phán Frederick P. 
Horn. 

 
Phát biểu sau khi có phán quyết của Bồi Thẩm Đoàn, ông Hoyt Hart, 

luật sư đại diện Nguoi Viet Daily News Inc., nói: “Trong lập luận kết 
thúc phiên xử, tôi hỏi bồi thẩm đoàn liệu họ có chấp nhận việc sử 

dụng tin bịa đặt và phao tin đồn thất thiệt làm phương pháp cạnh 
tranh không. Và trong phán quyết ngày hôm nay, bồi thẩm đoàn cho 

thấy họ không chấp nhận hành vi ấy.” 

 
Thành lập năm 1978, nhật báo Người Việt là tờ báo Việt ngữ đầu tiên 

và lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nhân viên của nhật báo Người Việt là chủ sở 
hữu của tờ báo qua Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên (Người Việt Employees 

Stocks Ownership Plan – NV ESOP). Nhật báo Người Việt chủ trương 
cung cấp cho người đọc khắp nơi những mảng tin quan trọng và thiết 
thực về Việt Nam, Hoa Kỳ, Cộng Đồng và Thế Giới.  
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=>Báo Sài Gòn Nhỏ bị hai ký giả báo Người Việt kiện 

  
Cali Today News – Vụ báo Sài Gòn nhỏ bị hai ký giả báo Người Việt kiện hiện 

đang làm xôn xao dư luận không chỉ tại quận Cam mà còn ở khắp nơi tại hải 

ngoại. 

Bản tin về vụ kiện này với tựa đề “Little Saigon Follies: Vietnam Communists 

Secretly Run Prominent Little Saigon Newspaper?” của ký giả R. Scott 

Moxley viết được tờ OC Weekly đăng tải vào ngày 7 tháng 9 vừa qua như sau: 

  
“Two journalists at Nguoi Viet Daily News, the country's oldest and most 

respected Vietnamese newspaper, are suing a rival Little Saigon newspaper for 

publishing inflammatory accusations involving secret, foreign communist 

influence and sex. 

Dat Huy Phan and Vinh Hoang claim that Hoang Duoc Thao (AKA Dao Nuong) 

and Saigon Nho weekly newspaper falsely accused them in a July 28, 2012, 

article of being communist agents running the newspaper at the direction of 

Vietnam's government in Hanoi. 

The Saigon Nho report also accused Hoang of being "an unchaste woman" who is 

"unqualified for her profession" and "known to have many scandalous affairs," 

according to the Sept. 4 lawsuit filed in Orange County Superior Court. 

The lawyer representing Phan and Hoang wrote in the suit that the allegations 

were intended "to evoke feelings of hatred, contempt, ridicule" and to cause "the 

victims to be shunned, avoided and injured in his and her profession, as well as to 

subject them to threats of great bodily harm" in Little Saigon, where anti-

communist sentiments remain potent. 

The Nguoi Viet duo also claim that their attempt to win a public retraction for the 

allegations was ignored. 

Thao and Saigon Nho, the Garden Grove weekly founded in 1985, have not yet 

filed a formal response to the lawsuit. 

The case has been assigned to Superior Court Judge Frederick P. Horn in 

Orange County's central courthouse in Santa Ana. 

Orange County's Little Saigon region is home to the world's largest Vietnamese 

population outside of Vietnam. 

Though the Vietnam War ended 37 years ago, images of Ho Chi Minh, the 

communist leader, still inflame passions among mostly elderly residents who were 

forced to immigrate to the U.S. after the fall of South Vietnam.”… 

  
Ngay lập tức, sau khi bản tin này được tung ra, dư luận cộng đồng thật xôn xao. 

Không chỉ từ Nam Cali, mà nhiều độc giả của Cali Today khắp nơi, cũng muốn 

biết thêm về vụ kiện này. 

Website KBC Hải Ngoại đã chạy một bản tin với tựa đề “Trận chiến Người Việt 

và Saigon Nhỏ khởi sự ra toà” vào số ra ngày 8 tháng 9 như sau: 

“Sau thời hạn 30 ngày để xin lỗi không được bà Hoàng Dược Thảo và tờ báo 

Saigon Nhỏ đáp ứng. Ngày 4/9/2012 ông Phan Huy Đạt và bà Hoàng Vĩnh đã 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmotgoctroi.com%2FDienDan%2FDd_Chinhtri%2FDd_CTri_03%2FBaoNViet%2FSGNho_Bi_NBNViet_Kien.htm&ei=XXWjVOP9CImmNvrfgtgG&usg=AFQjCNH0jrUMUww-siQgreMYhMj3QtwmsQ&sig2=0xMyoH5catdrfcsY6P4m8w&bvm=bv.82001339,d.eXY
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chính thức nộp đơn khởi tố tại Toà Án Tối Cao Quận Cam. Mời bạn đọc theo dõi 

diễn tiến qua bài báo cuả tờ báo OCWeekly. 

Hai nhân viên cuả nhật báo Người Việt Daily News, tờ báo lâu đời nhất và uy tín 

nhất của làng báo Việt ngữ, đang kiện một tờ báo đối thủ tại Little Saigon về việc 

đăng bài viết xúc phạm và cáo buộc đương đơn những liên quan đến chuyện bí 

mật, ảnh hưởng bởi cộng sản và tình dục. 

Ông Phan Huy Đạt và bà  Hoàng Vĩnh khiếu nại bà Hoàng Dược Thảo (bút hiệu 

Đào Nương) và tuần báo Sài Gòn Nhỏ đã vu cáo họ trong số báo ngày 28 tháng 

Bảy năm 2012, bài viết cho rằng nhật báo Người Việt là công cụ tuyên truyền cuả 

cộng sản và đặt dưới sự chỉ đạo cuả nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. 

Bài viết cuả Saigon Nhỏ cũng cáo buộc bà Hoàng Vĩnh là "một người phụ nữ dâm 

đảng," là "không đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp về điạ vị của mình" và "được biết là 

người có nhiều vấn đề tai tiếng". Hồ sơ vụ kiện đã được nộp ngày 4 tháng Chín 

nộp tại Toà Án Tối Cao Quận Cam (Orange County Superior Court.) 

Luật sư đại diện cho ông Phan Huy Đạt và bà Hoàng Vĩnh đã khai trong đơn kiện 

rằng những cáo buộc được tạo ra với âm mưu "để khơi dậy lòng hận thù, khinh 

bỉ, nhạo báng" và "tạo ra lý do để các nạn nhân bị  xa lánh, tránh né và phương 

hại đến nghề nghiệp của họ, cũng như mục đích đe dọa gây tổn hại đến mạng 

sống cuả họ" tại Little Saigon, nơi mà tinh thần chống Cộng vẫn còn được phát 

động. 

Hai nhân viên báo Người Việt này cũng cho rằng nỗ lực của họ để lấy lại niềm tin 

công cộng để hoá giải các cáo buộc. 

Bà Thảo và Sài Gòn Nhỏ, tờ tuần báo Garden Grove được thành lập vào năm 

1985, đã chưa nộp phản biện chính thức cho vụ kiện. 

Hồ sơ kiện đã được chuyển qua thụ lý bởi Chánh Án Frederick P. Horn thuộc Toà 

Án Tối Cao Trung Ương Quận Cam tại Santa Ana. 

Little Saigon là vùng đông đảo cư dân người Việt nhất thế giới ngoài Việt Nam. 

Mặc dù chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 37 năm trước đây, hình ảnh của ông Hồ 

Chí Minh, nhà lãnh đạo cộng sản, vẫn âm ỉ đốt cháy trong xúc động cuả những 

người già cả, những người bị buộc phải định cư tại Hoa Kỳ sau khi miền Nam 

Việt Nam sụp đổ.” 

 

Chuyển đến: Người Việt Gốc Ớt 

Ngày 2/1/2015 
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