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Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt 

 

THƯ NGỎ 
 

Lời Mở Đầu: 

Trong vài năm gần đây, qua các diễn đàn điện thư (email) và trong 
các bài bình luận của một số người tự nhận là nhà báo, tên của nhóm 
anh chị em thiện nguyện viên của chúng tôi là "Tinh Thần Hào Kiệt" 
(TTHK) được nhắc đến trong sự thiếu am hiểu. 

Có người không hiểu nên thắc mắc rằng phải chăng chúng tôi vì khờ 
dại, vì ham hư danh "Hào Kiệt" mà phải đóng "hụi chết" mỗi năm một 
lần, "cong lưng, lao tâm khổ trí đi vận động (xin xỏ) thiên hạ để kiếm 
tiền”. 

Trong thời gian qua chúng tôi im lặng, không muốn đối chất vì e rằng 
có thể ảnh hưởng đến vụ kiện của BPSOS và Ts. Nguyễn Đình Thắng 
đối với Bà Holly (Huệ) Ngô. Nay vụ kiện kép này hoàn tất và đã có kết 
quả từ bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm California rằng Bà Holly Ngô 
mang tội vu khống có ác ý. BPSOS đã ra thông cáo chính thức về kết 
quả của vụ kiện kép này. Xin xem: 

• https://machsongmedia.com/…/d…/1494-2019-10-31-01-48-20.html 
• https://machsongmedia.com/…/p…/1473-2019-08-05-15-42-18.html 
• https://machsongmedia.com/…/n…/1479-2019-08-12-23-01-33.html 

Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm mà chúng tôi, những người 
trong cuộc cần phải lên tiếng. 

 

Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt là ai ? 

Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt được Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng và cựu 
Dân Biểu Liên Bang, Luật Sư Cao Quang Ánh cùng một số thân hào 
nhân sĩ thành lập sau chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư tại Tòa Bạch Ốc 
và Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2012 chiếu theo tinh thần của Bình Ngô Đại 
Cáo của Nguyễn Trãi "...Như nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền 
văn hiến đã lâu … Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt đời 
nào cũng có ...". Khi quốc gia lâm nguy, những người theo tinh thần 
Hào Kiệt là những người chịu trách nhiệm lịch sử trong tinh thần 
"thành công thì dân tộc hưởng; thất bại thì mình chịu" – đó là châm 
ngôn của chúng tôi. 

Qua bài viết này, chúng tôi xin được trình bày cùng quý đồng hương 
về mục đích và ước vọng của Nhóm, các chương trình hoạt động của 

http://www.machsongmedia.com/vietnam/chong-buon-nguoi/1502-2019-11-15-16-17-24.html
http://www.machsongmedia.com/vietnam/chong-buon-nguoi/1502-2019-11-15-16-17-24.html
https://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1494-2019-10-31-01-48-20.html?fbclid=IwAR2GG---i9AAbd03k0ivKIm4zOAllJuStiF0kOvMcJ5VIoRI8cydyz46LMM
https://machsongmedia.com/congdong/phat-trien-cong-dong/1473-2019-08-05-15-42-18.html?fbclid=IwAR3mx8zUDBXcjLQl8A3g-7uEln96asUI312HgHFG8AhNRFTeWLEXAYHrnLg
https://machsongmedia.com/binhluan/nguyn-inh-thng/1479-2019-08-12-23-01-33.html?fbclid=IwAR2wGtnHCTFII7DVbCftOGR-zTZGdK1dwZncffnLhG0f18b5k64DIDVwdIo
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chúng tôi và một số các thành quả đã đạt được với hy vọng là sẽ có 
thêm nhiều người nặng lòng với đất nước và dân tộc cùng tham gia. 

 

Mục Đích và Ước Vọng của các anh chị em trong Nhóm: 

1- Mục Đích: 

• Giúp đỡ người tị nạn, 

• Giải cứu những nạn nhân của các tổ chức Buôn Người, 

• Nâng đỡ các tù nhân lương tâm và gia đình họ. Vận động quốc tế 
quan tâm và can thiệp cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. 

• Vận động cho Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại Việt 
Nam. 

2- Ước Vọng: 

• Đem lại sự an toàn và cuộc sống ổn định cho người tị nạn tại quốc 
gia tạm dung và sau đó được đi định cư tại các nước tự do, 

• Giúp những nạn nhân Buôn Người được bình yên trở về nguyên 
quán, 

• Bảo đảm rằng các tù nhân lương tâm được an toàn trong nhà tù 
trong khi chờ được tự do, 

• Người dân Việt được hưởng các nhân quyền và tự do tôn giáo trên 
một nước Việt Nam tự do và dân chủ. 

 

I- Các Chương Trình Hoạt Động: 

1. Giúp các đồng hương đến định cư tại Hoa Kỳ sớm có cuộc sống ổn 
định và sớm hội nhập vào cuộc sống xã hội tại địa phương, 

2. Giúp đồng bào bị bách hại sớm được quy chế tị nạn do Liên Hiệp 
Quốc (LHQ) cấp, 

3. Giúp người tị nạn tự lập về kinh tế tại quốc gia tạm trú với chương 
trình huấn luyện các ngành nghề thực dụng, 

4. Giúp các nạn nhân thoát khỏi sự kềm kẹp của các tổ chức Buôn 
Người, 

5. Tố cáo trước LHQ và quốc tế các vi phạm nhân quyền và quyền Tự 
Do Tôn Giáo của Nhà Nước Việt Nam qua các báo cáo vi phạm và 
các hội nghị quốc tế, 

6. Vận động LHQ, Hoa Kỳ và quốc tế gây áp lực lên Nhà Nước Việt 
Nam, đòi hỏi họ phải tuyệt đối tôn trọng các Nhân Quyền, bao gồm Tự 
Do Tôn Giáo, như đã cam kết với quốc tế, 
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7. Thành lập các Nhóm Kết Nghĩa bảo trợ cho các nhóm Xã Hội Dân 
Sự (XHDS) độc lập và các cộng đồng tôn giáo và thiểu số tại Việt 
Nam hầu giúp họ có phương tiện hoạt động nhằm đòi hỏi Nhà Nước 
Việt Nam tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo, 
 

 

 

8. Hợp tác với các tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền và Tôn Giáo quốc tế, 
với các chính quyền dân chủ và với LHQ đòi hỏi Việt Nam trả tự do vô 
điều kiện cho các tù nhân lương tâm và chính trị hiện đang bị giam 
giữ tại các trại tù Việt Nam. 

 

II-Phương Tiện Hoạt Động: 

Nhân Lực: Mời gọi các đồng hương có tinh thần với quê hương đất 
nước tham gia vào các hoạt động của Nhóm tại hải ngoại cũng như 
trong nước. Một số Nhóm Kết Nghĩa đã được thành lập tại hải ngoại 
và đang phối hợp hoạt động với các nhóm XHDS tại Việt Nam. Đa số 
thành viên khởi xướng của các Nhóm Kết Nghĩa là thành viên của 
Nhóm TTHK. 

Tài Lực: Thành viên của Nhóm TTHK tự nguyện đóng góp tài chánh 
yểm trợ cho các hoạt động. Gây quỹ tại các địa phương kêu gọi đồng 
hương Góp Một Bàn Tay vào công cuộc chung nhằm bảo vệ Nhân 
Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại quê nhà và giúp đỡ người tị nạn tại 
Thái Lan. Sổ sách kế toán được lưu giữ và kiểm soát bởi kế toán viên 
chuyên nghiệp CPA. 

 

III- Một Số Thành Quả: 

Dưới đây là một số thành quả tiêu biểu của BPSOS với sự trợ lực của 
nhóm Tinh Thần Hào Kiệt trong 7 năm hoạt động: 



- 4 - 

 

1. Tài trợ ngân sách cho văn phòng Pháp Lý tại Bangkok, Thái Lan 
mướn các luật sư và nhân viên giúp người tị nạn tại Thái Lan xin 
được quy chế tị nạn của Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Xin xem: 
https://www.pspfoundation.org/our-projects 
 

 

 

2. Đóng góp tài chánh để nộp tiền thế chân bảo lãnh cho người tị nạn 
được trả tự do ra khỏi Immigration Detention Center (Trung Tâm 
Giam Giữ Di Dân) tại Bangkok; 

3. Lập Ban Dịch Thuật để giúp văn phòng Pháp Lý tại Thái Lan phiên 
dịch hồ sơ xin tị nạn của đồng bào; 

4. Tổ chức các lớp huấn luyện nghề cắt tóc, làm móng tay cho người 
tị nạn có công ăn việc làm trong thời gian tạm dung tại Thái Lan; 

5. Tặng quà bánh cho các em nhỏ tị nạn trong dịp Tết Nguyên Đán, 
Trung Thu, Giáng Sinh và Tết Dương Lịch; 

6. Trợ giúp quỹ y tế khẩn cấp để cứu chữa những trường hợp bệnh 
tật ngặt nghèo, thương tật bất ngờ của người tị nạn hay các sản phụ 
khi sinh nở; 

7. Vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tôn giáo. Xin 
xem: 

www.vietnampocs.com 
https://www.voatiengviet.com/a/now-mach-song-t…/4268237.html 
 

8. Hướng dẫn gia đình các tù nhân lương tâm lập hồ sơ xin trợ cấp 
khẩn cấp với các tổ chức Nhân Quyền quốc tế để trang trải tiền thuê 
luật sư, chi phí tòa, thăm nuôi, chữa bệnh, v.v.; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pspfoundation.org%2Four-projects%3Ffbclid%3DIwAR3XasM6Lv9MoGSmLm3qMDeq5GtsByAXEYskre2O506RHNE-AKd0vcOoV2c&h=AT3DtA51BeBsAoLIoxaduGx6vGdqvzTXKEKzmID6YA3hSzVe_LVJs3UeGCNoQTTMRwLDR224tD-R2HOujp3sIKWemg1uFIlgock7BGXoAgYTXd33nCtJwCdabxirUHD2t9QdzxxFcljLbJAOQCNxFw0DTwqRi1RZyS37nKZtA2YvyxmMx5oR7FgW-PnFEOX2yf36M78bcdOCF8oqkSEvc9Y6FPuJcyd2vpCh1DAlbQS_JUTa51FAu1a7psAZIMXCDC0WRGlomAducrhH8ji_DbZ3Fs472kUM1f7k4vwmO0QEQ6V0HCHm7PUllHNF02znBiCOzwTl0pWj2GKzZswJlipH99JCH_toloxyp7vv0Gn861nQ2-qnqpI5oAihQ7uNzy1h2CaeRVt-DJzbdQsz77CW8_7CBvlDXoMkAmfBdu8OeqUul9mNhvuOIiRADhLGSoWWw9Yt-JkUGiP2TU-YqRerFSuNVvkX8sPsZ9tSzk3d4J9CftuJFdYKI2XygmtMvnJ5tdJenvm-XREtZk0iwMYstWys6DlVygys7PsQpMNygGDoMLkLjyEEK6eTHM1HhaHKj4syry4QKOrh-RbNbnUra9akzapumSPdjfea-d1asDnPYYGaLqpRl9tT3tyZWFrWI2ReUClpUHGSEoWWFA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vietnampocs.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3hq2jxpDOdSPFbsE76ZjJNu0Rw3FbPFxy4ZFaSEruYIQU74u2tvUXQemk&h=AT0uf4r0kqGvuBYudNBOotxktTnCy2Zy5vGp7UAUKZtyCD1-DXtGyyPWuedVRG1Qdw6LwGJRICb8cLJVWB-7rzlmcVRhRCwyN1xWqKT3OeeeWlxBQtxDf7R0BCOfWVLWNrVbBFQ5IWNYha0gtITrnZu3ba1UgFzgF5AMjv_IENjyhUTKOWmnD46i5lwFUU5Pm-UbZcOSpenNRUD_rErccZUlDYykic0eH1KN4XC9tTc0m2GfvZ_1dZLry_IbbMZ04BD-cZYLfAWHfUk5vL_DXVGszUDEW5MVrozFDLJbHyaK3HFRNGFkaBU5-UygFR1JuIfGl6ZoRV1vR0OwKyLsgziZgIQxM2SBPkEjQnP5sS0oq6_7nJmjzsFVYJm3OPwdgjE3B8P3R7uD5pe45pDFP84gIlXgZvSlVKVxjXX00OgAXeWfAn5ULy8Bxm-YfmsCpnoCmTMug_lRoHqIe5wk7OMBc8w9m4hEjMSxq1Mr97Dqgivvnthvj7bqe3MXrPzuHIM1sL8gWkq2_vR1gjTJVtFBU22xr2Fi2gVwOI3z8wB-nQPlOUweH_UwYqum0fMkTCB7o3rj2_-fDpYJVtkUN5twzT8FUOgbTQb3R54yBsyLRvDfaF5UW9A_QVjfh6gA6mh1_Q9DeBkmjFS2sc1vjw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com%2Fa%2Fnow-mach-song-tu-nhan-luong-tam%2F4268237.html%3Ffbclid%3DIwAR2KIBQfKpzzM6Pbp-e-_Xl59QwNGePSc9t1emorZYy3FIn2Dkl6oXFmzGw&h=AT3nWL__b8JMYWaDW8RwT2n9vDoPGf4VUfX7aO7K8vL7MhnE3H8Knbs3OtDqRcQTtwXHlt3DA1Of4kBWcPIvVFPcRRHdo3d6ytMhCISQApywtZxXxamJv2_Z-AsPaboX3yFQ2lDQDYndEon2N1RtBpa8x8TB_ImAOWpKU6c6AxU_g3206r01PMC4G5c5aYNCMZIFXcxt3jnwngNrzF9RGSlxlSronSs7gNVxmmIyK_Vy2nl9fV--9-Lp6UU_hUi0xdVpMa9ACti5m48YUCw-yCMBY4-Rr-yAD6KWDUo9_wq6vAYj0fp-j7h45aM6BhYiQPuReRjSWtXtSmGef5446k2bUCACjs0tbS0TC2GKsPmuRDKo7-Zz8WjwdNYVW_cyMFBh_maAPH0RRXVOezjhrplNuMQTya5Fkw2RUTW-y74g8wJ-3jqHnwJnA0J5YF7Cc4Y2Z9W-5DIxf6KhrCRvCHFD9Tn-JHFhXHlf3OJTgp_WpiHMqZFzlqXRoov14bnrrGRq3qNP2vEuM0xXwwA8ZYNhDxi8P6HVCi0OJnnBmb6LxSh2jQTAmthOmlCQ75XNfpR7-OHhLcAhFjdmSX6KASwABU_kZjSdInMEU_ExleAtlrqGcXLx93n_Gt0nzOGpz8yrRQGcjMuPjXdIWxBL0g
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9. Vận động các vị dân cử tại Hoa Kỳ, Canada, Đức, Liên Hiệp Châu 
Âu, Úc Châu bảo trợ hay kết nghĩa với các tù nhân lương tâm tại Việt 
Nam; 

10. Giúp giải cứu nạn nhân của các tổ chức Buôn Người. Yểm trợ cho 
Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (CAMSA) thực hiện hơn 70 vụ 
giải cứu và giải cứu 5,000 nạn nhân ở 20 quốc gia. Bắt đầu từ năm 
2012, CAMSA đã cung cấp thông tin và vận động quốc tế lên tiếng về 
tình trạng người Việt làm nô lệ lao động trong các xưởng may vùng 
Moscow và phụ cận; năm 2014 cảnh sát liên bang Nga đã giải cứu 
hơn 6,000 nạn nhân Việt. Xin xem: https://www.rfa.org/…/victoria-co-

changes-name-4-repatriati… 
11. Từ năm 2012 đến 2019, chúng tôi đã tổ chức sự kiện hàng năm 
"Ngày Vận Động Nhân Quyền cho Việt Nam" tại Quốc Hội Hoa Kỳ với 
sự tham gia đông đảo của các đồng hương từ các tiểu bang Hoa Kỳ, 
Canada, Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức Quốc, Úc Châu, v.v. Xin xem: 
https://www.bpsos.org/advocacy-day 
12. Vận động thành công Đạo Luật Magnitsky Toàn Cầu tại Quốc Hội 
Hoa Kỳ và được Tổng thống Obama ký ban hành vào ngày 26 tháng 
12 năm 2016. Luật này thiết lập các biện pháp chế tài đối với các cá 
nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Các cá nhân, quan chức 
ở các nước, kể cả Việt Nam, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân 
quyền, sẽ có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh, hoặc đóng băng tài 
sản…. Xin xem: https://www.voatiengviet.com/a/mot-cong-cu-

moi…/3659778.html 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Fvictoria-co-changes-name-4-repatriation-tq-12062012141431.html%3Ffbclid%3DIwAR3nBSe15qYNAYusVgd1Gc-3dmyyVPmRatzu1XWMQjaQ7sIB6i5iO5eNaH8&h=AT1s9uNBmQ5WcsuJZKC5D1emQwpDd4bE8HtDYVysNWqlCE8D3f_s4cQfS8J-lt0JevR1cb-LkdtJuR92Wa2z8S_sy4O64gcBawGjlYoWmk-wEP9Pxbj4FeCBUipzTzoD6Kkv3qKkhknfSSdNolppGpchBWietLH8pyYIRwYsRrtlWrIJXj1J99yeaed7mv6-eKe0ZWt-g7U1UgDd47sd_MP5xYKemHfbM3DtdlbRGw69gkcX3PZdOVzAsR5Nejl4HkADLSJOPfutx3YmnGbJya1DxxvSFlXiFq2d_FAK6eBGJ53CuNky9p02XbRP4fEZMoX_FlsYg8erst2VWCAxpcqGae2itDr3REI0og2ENFd_A3fsD63pNOXmE7xXyKOOfvPIAHNOqxMzSquPzhdtxQxkWnuO9-foClJe827jpFI7gP4-avCbB5Jhl85t6jA-_CyUsGfO9jlBC4o0LCxhj4ujFJsVIbwkDhBL4t8O4xkag3skmzMJjzSTqJrk3PEE0VXeBFyLJ_H7Bdqb9MjF3k6ZLXTje0dETuNx6ClQs5Q3c2_GcdBM6FYixq6Z-F9EzxVwnKnfvYsKnFSj759pHBYWqSMQFQMrjWqmg5KPi7VpBHldwcjStgOB4RPhglxCXyy0idYXR16Fatq6IBpDiQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Fvictoria-co-changes-name-4-repatriation-tq-12062012141431.html%3Ffbclid%3DIwAR3nBSe15qYNAYusVgd1Gc-3dmyyVPmRatzu1XWMQjaQ7sIB6i5iO5eNaH8&h=AT1s9uNBmQ5WcsuJZKC5D1emQwpDd4bE8HtDYVysNWqlCE8D3f_s4cQfS8J-lt0JevR1cb-LkdtJuR92Wa2z8S_sy4O64gcBawGjlYoWmk-wEP9Pxbj4FeCBUipzTzoD6Kkv3qKkhknfSSdNolppGpchBWietLH8pyYIRwYsRrtlWrIJXj1J99yeaed7mv6-eKe0ZWt-g7U1UgDd47sd_MP5xYKemHfbM3DtdlbRGw69gkcX3PZdOVzAsR5Nejl4HkADLSJOPfutx3YmnGbJya1DxxvSFlXiFq2d_FAK6eBGJ53CuNky9p02XbRP4fEZMoX_FlsYg8erst2VWCAxpcqGae2itDr3REI0og2ENFd_A3fsD63pNOXmE7xXyKOOfvPIAHNOqxMzSquPzhdtxQxkWnuO9-foClJe827jpFI7gP4-avCbB5Jhl85t6jA-_CyUsGfO9jlBC4o0LCxhj4ujFJsVIbwkDhBL4t8O4xkag3skmzMJjzSTqJrk3PEE0VXeBFyLJ_H7Bdqb9MjF3k6ZLXTje0dETuNx6ClQs5Q3c2_GcdBM6FYixq6Z-F9EzxVwnKnfvYsKnFSj759pHBYWqSMQFQMrjWqmg5KPi7VpBHldwcjStgOB4RPhglxCXyy0idYXR16Fatq6IBpDiQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bpsos.org%2Fadvocacy-day%3Ffbclid%3DIwAR2E_6x6te9khF3EVzFThffDjSR_8kew0MCg8NEJ2lzDHwS-64kigl7HSzk&h=AT22oZRPrOFlXAO8bDaSf6rv5BSGth-wK3r0it3S3Zhfz_-5Mgx_dNJ_4xI75-Tq2LO4nhZ5O4g5SrBeDEPOWXzZuIbWhQmlSy-6WRgJrOWBzVK5-hEbHdMjqazyzefdSCcXAKV-y73KUdrRGh7oZgOVfBhH_CJznH35KLIC-_hjD57ey3vzxsQ2mtmIvoNDZBRrxb6PwfTqHE7vQFO9GPsT5Myg8vTAtaHQ-D7pHhQI0PfI-UAaXY0gel5EUCZ0SsVGBb_xZktQMyXfCDezXDVmtIzAcEEkaS0pkrablyzkvmXgRNN5Ww9MnxkugtriB5j8tRjtdLf3jnYyaV1qGtneGXA_pKPnnZasRnMg-y659MsoCdHHJ4uxkVCUUoDgLLat-2vyZ2MzeM9NaqwuWZQBgj9wWOn152EkUGol0mFqkP2sityaLdDan1o8TRJKIU7zzCbePvHf4j5Ue8ElurxPxelemYXD8g2e0Q_fpmEFX2L_AZcAuYOlA7x8DHrRCUDAlaa1s0M8B7G4jfe62Dyk5ldq4NnAmuhHp5jEBAWF2o9El7XhIIy9U9XVkZPQkS8O156EbuJZeMObxjebDImfiKhAJferCZ9cVXZfq_vIvKPIJiJRlyqiHukIrrjjQZl1IYSZOmxwYeeYbNsMDQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com%2Fa%2Fmot-cong-cu-moi-de-bao-ve-nhan-quyen-dao-luat-magnitsky-toan-cau%2F3659778.html%3Ffbclid%3DIwAR0oP0hR9isFjyc9LQ8fKiJvq8kG_RVjwCugKaOVWQwTTQA4HYuXGi_JA4U&h=AT1GSrdyqW8h_v4KULM2--T_Y53Xgan19u46ge1krAKiAnFLQO2RnrEzfDeTvtq--jMen9q_O1oVFrJIvj2Omh1eHVfnEZxOmo72L8uD_qB0sKnC1as2p32Fyf566LzagjUwLTnxZ7FK61ll-QHFaYdHdLPc21zhEWJCJdcNMEEpZ9RinWgeZ0_-Y-4qzUSrUpQ7xO1SY0aYJqjxE8r5KoxdjKrx62Q4HAOQhC8fTq3yuCZ_5FYt6kvMbJTizNq-uv4zhRFnaOp2slFfkOgGSJbVVqnni6YySHWfp-mGxSBmfBrLk3yG1rHgTewbfhL6Hs1269Nd63vkT6DF17ys8katxa64X6jLxL--dTblXCGElBD0HvQtLjxZ_WaB8jETueqKz_Rd9TC2JkeiZhZ4GaGauK88eVGflKWIatbM5oUj0N9pJvf2wsWq-Yna_5GprVRHYxowe7nHDpwRSm8-MRmVbu22W0pPRIgcSfibIr-_KhuCh2d6hnpcgbNjKVAfFIF-JrG5KPbfHU0v2iwPqKmOspmHdBlFml5jew_HV5QPKy22ZEcQfvuoFSM_Wu8x0vxxAsX-sdhufpN7nj6Sw801IZZA9JXG_w4UVnyv2xJcKqqqM5d8qls3CRF-xAwPTnBR74TDM9vk548HIuURpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com%2Fa%2Fmot-cong-cu-moi-de-bao-ve-nhan-quyen-dao-luat-magnitsky-toan-cau%2F3659778.html%3Ffbclid%3DIwAR0oP0hR9isFjyc9LQ8fKiJvq8kG_RVjwCugKaOVWQwTTQA4HYuXGi_JA4U&h=AT1GSrdyqW8h_v4KULM2--T_Y53Xgan19u46ge1krAKiAnFLQO2RnrEzfDeTvtq--jMen9q_O1oVFrJIvj2Omh1eHVfnEZxOmo72L8uD_qB0sKnC1as2p32Fyf566LzagjUwLTnxZ7FK61ll-QHFaYdHdLPc21zhEWJCJdcNMEEpZ9RinWgeZ0_-Y-4qzUSrUpQ7xO1SY0aYJqjxE8r5KoxdjKrx62Q4HAOQhC8fTq3yuCZ_5FYt6kvMbJTizNq-uv4zhRFnaOp2slFfkOgGSJbVVqnni6YySHWfp-mGxSBmfBrLk3yG1rHgTewbfhL6Hs1269Nd63vkT6DF17ys8katxa64X6jLxL--dTblXCGElBD0HvQtLjxZ_WaB8jETueqKz_Rd9TC2JkeiZhZ4GaGauK88eVGflKWIatbM5oUj0N9pJvf2wsWq-Yna_5GprVRHYxowe7nHDpwRSm8-MRmVbu22W0pPRIgcSfibIr-_KhuCh2d6hnpcgbNjKVAfFIF-JrG5KPbfHU0v2iwPqKmOspmHdBlFml5jew_HV5QPKy22ZEcQfvuoFSM_Wu8x0vxxAsX-sdhufpN7nj6Sw801IZZA9JXG_w4UVnyv2xJcKqqqM5d8qls3CRF-xAwPTnBR74TDM9vk548HIuURpg
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13. Lập các chương trình đào tạo và hỗ trợ các nhà lãnh đạo trẻ 
người Mỹ gốc Việt, đặc biệt giúp các bạn trẻ có ý định tham gia vào 
chính trị giòng chính. Trong 7 năm qua, chúng tôi đã tạo môi trường 
để đào tạo một đội ngũ ngày càng lớn mạnh những nhà vận động 
hành lang trẻ trung và năng động ở Hoa Kỳ. Xin xem: 

http://www.vasummit2011.org/ 
https://www.bpsos.org/nextgen-summit 

 

14. Huấn luyện và hỗ trợ cả ngàn thành viên của nhiều cộng đồng tôn 
giáo độc lập về báo cáo vi phạm tự do tôn giáo. Chưa bao giờ ở trong 
nước lại có một đội ngũ chuyên báo cáo vi phạm đông đảo như vậy. 
Họ đã thực hiện khoảng 200 bản báo cáo để nộp cho LHQ, Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ và các tòa đại sứ ở Hà Nội; phân nửa số báo cáo này 
được đưa vào website: http://dvov.org/religious-freedom/ 
15. Tranh thủ sự yểm trợ của các tổ chức XHDS vùng Đông Nam Á 
và quốc tế cho việc đào tạo và phát triển nội lực của XHDS ở Việt 
Nam. Đã và đang thực hiện chương trình đào tạo toàn thời gian trong 
12 tháng cho 200 người ở Việt Nam và Thái Lan về kỹ năng hoạt 
động XHDS. Đây là chương trình phát triển nội lực cho các cộng đồng 
tôn giáo và tổ chức XHDS. Xin xem: http://dvov.org/khoa-huan-luyen-ve-

xhds/ 

16. Tổ chức các chương trình dạy Anh Văn cho đồng bào tị nạn và 
các nhà hoạt động XHDS tại Thái Lan và Việt Nam; 

17. Yểm Trợ cho cộng đồng Cao Đài chân truyền 1926 bảo vệ thành 
công danh hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH 
do chi phái 1997 được lập ra bởi cộng sản Việt Nam nhằm âm mưu 
chiếm đoạt danh hiệu của Đạo Cao Đài. Xin xem: 

https://www.youtube.com/watch?v=yifTJ3vXnvo&feature=youtu.be 

18. Mở các mũi nhọn nhân quyền như quyền Tự Do Tôn Giáo, quyền 
Lao Động, quyền Phụ Nữ và Trẻ Em, quyền không bị tra tấn, quyền 
của các nhóm người thiểu số, quyền của những người bị khuyết tật, 
quyền Dân Sự và Chính Trị để đẩy lùi sự chuyên chế của chính quyền 
Việt Nam. Xin xem: 

http://dvov.org/upr/ 
https://www.rfa.org/…/persecution-survivors-from-vietnam-at… 

19. Thành lập các Nhóm Kết Nghĩa tại hải ngoại để yểm trợ các cộng 
đồng tôn giáo và các tổ chức XHDS độc lập nhằm bảo vệ Nhân 
Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại quê nhà và giúp đỡ người tị nạn tại 
Thái Lan; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vasummit2011.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Nv1GGMCtmB94sYP4x7JWN2N1GurZOi0VFZHCtJdYWKQEtRIgDu_tgOt0&h=AT2awLTMz-sEftSCHrWQdBdkQ-6ozJJRHMnsZHajEDm_SNd9_mVM_SfMZSGdHgpsu1XqaqKC6VDvvDZxBn6MymL-DEf9fl1XHeQwvxharSH-AHsT5v28hvLhVD4X3IytrYLfWYcB7F19IlNvV7tzvjNSRgMseYtQaRt15YENRHhjb_lX15ZXwocyPq2HSrmTyTcFzYwSsBc3oFeCUjbTnxS-WRDp7lyWUamrEeeEcSr92ViX-8mXdDaJfBssS5C5yAvZJjhAmbCttURIIpBomyxP3FDrMafk1hC-H2_HU5sA25Bc1JM6kN5O7PTNtiecOwe9e2DNLx9NcFkoXCLfEQwnHydK2lw5rN47oHUdgN14OIaHbS6YYTuR-knLUXNIZyIp_UDe_JH2OkNgrSenA68JYUdo5e_yuokKXDzEzEhqZhybfS3avwobfwoMFbmEKBrV95qflu-pr2fxlhk8QFfJSrFA9EIQesD6d7ZmKTGMx_r3D2YHLTRqNgG1K_cXNkNSow2AYT9XrCavQT7Qm4YFyrlm1IUdl7O2b38W2b3EqtgTee4NMI5qZH7EaGfUbU0FBQ360ZJbFCWrETSvurlWtKbmNJZjPrZa_KtDE8nJ0saAkEKzCJNeTwOHb_LDg4VoNemBJCDQBvQmVtTwFA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bpsos.org%2Fnextgen-summit%3Ffbclid%3DIwAR0xajskpNnc9uACQJVdnstjN_zjX4DNHQqDMwsi7Cra-1mP9SUrSrdKtg8&h=AT0sX_ANleKqTsv2FM_f5hf6TtD0SwbzTxUe3Onym202YDViMJWGouGoWah2k_IbfUHYfNK8J19rTnRDV6MA8k-UjHDDVx7izsBv7lruq8JHgFytQnkuikTsYN8Au7Y6yn3pQjwEp5MELQN28ANHsFbk4Cx2PJoHtDbKEW9FrjMvcIxNhXFL5x_PLeZVL2YYpGp9zsWeQrEsyPXFtCbJTvqwo8pskAjqLeuRf4Iqq-B7HaCDPm8uNu2H307EbAyGTtUHrNBFQo2ZlCBT8MTdnNvzaF0OX_qXoKcCETcqw7t5_z9ji1W1dPxAU_oSd9Nlv_chS_k9Y66bjxHhVX1x1jMk2QQ4k_rLcWkU4D1UxbhQIelX-MNmBIgD6rjIAsn9iZlADhxmj4negRKnK4RhgyLgWIb5qENA-L8JyCWyDOdPi-CVPcNFtvwE6HjUmM68FAzRbP8bakwxd4Et0QGkBoK1WoVY7HF_4qRCc5ciaJF_5uEPQ8Ic6_MwpSk78czEoa5Y3dEheLHjUU9WL8_hAh6w5sbDAF5qnG3OoD1N2zzkY6hzykqJJ_N3Fs9Xw-k2TxHk4DOzm5x9vaxDr59ENU0QpqDvrF6QIC5upvEavd6_mT7hyBty-kefUiH5joejAijUrNhP3ynLLCDmZi4o2w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdvov.org%2Freligious-freedom%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wzJABaaukaGRYIrEsaLREo3K6fI27uY8StlMszBoB-IT9WogP8g8GINc&h=AT2d7QJdK8xC1I0StQaphqM89OTDAVew50EJGXc14OG-7MRFUBvG03oQHL85Km5BkaxnD6RvTNcPMW_MVm1myfS7eenWfSp1-tQaLbTpAfpFYq6mDHBSjaUI6Fm_AcqQGB1FSpdt4kbNhIpfyPZvkz-9-NMA9GJ5pqOOrBR7K270Ihv6SIshQBS34Itd3ANw879FJ6HQVfeMZim2h4fTVd5_NRjDyGktU-lUmbHSf4qZXyI0kyl1HmrGAGD2EDOeIMfMq_tIpkO5CQHK8fhhB0iYnhTyyIS-pX_BOKVhNsVKJBGK1jC3kDbkDWaNxTutEpS_ly5ZDqthi6wGFWJH_d0ipmThNpvkBusRswl0gCWr7JvqcsJijX8Ty7jjJWiFnDn4L2bzsxjUOW50JKs2oe_x-_9sNPYoBYmZxo316CO17UWs9XyUygsSJyT2EivfyaeoFQtPkFvK7PcavtdB3kZEOJhk1TFIisq2jOb0p7A8_wE9JEDOWbikyJRHNhTMkTM3c9lzTmW9rO1aPU0iAy1SxHaIaYdVzrtYckQMC03jS7tJqBmDPulyXeTTdyCg9oEiE3328XHQhBOT9wnmwMr7EOfPBEKc8tA3iTW8mm9xdJJO_nKnU0eJZ4OJaLiS5nDpbQ2o5A8Ciwl7a4sRgg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdvov.org%2Fkhoa-huan-luyen-ve-xhds%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FlMqNlUlNaRLQ8k4asqHr8b0aqHM6Xn0mXDuGqP25keM4fHVJu6-_76M&h=AT0kNCKVpEBrkK6iqI9XofDvqjbHSaQHbmrYZZs_-KeBhGmrP21xI8zN_YiB157ppkiZlDPqs4Zbl0kxZui76K7Gjjb4Hd_UbyExArrOXwRipKHt5727QYXpJMcTC_1SqnCNmuiwuuCEF1cUwVitF7lsTPT39CPEluq5KoJ8SzgxjTqoLN66b4JwtYPk0ZSMnJRtyXkPxj-rZNrB3e1B5uWvGLr09sbyjux5Vw8cUK4L2jK5sknlK_2yyiAk79JNnc9gsnEeTEvkm4U3Q_Kc7TGTsbgsRU0bK1KV4aP1ayzREv-WjkE7eWrtvsLl4REXcvrV3-C_ReC-m75C5Izg0_h8mHFx5-fqxdT4yHaKmQoQOkBgjvVa6CdJUV6G6QgVZM9t7oux5gdGMrVtn-8O3muTC412R-pyMewBtQy4c6UYnVw6nKKN_4yEx5K68CFMn3sTS9nw2fL0Xmmdx51zyaeWv-SNiqOB6ugARqGb0bSqh_GVlgySLzmUYXfzHgz3ZHE0rMr-UNmruESwS-g2A2jXyzyLKdGqkZKR507vgIIK0hJC0rsLh2wjiTY6dNPpFDbFLgFtIKxWfGRWH3Gw25zZkLXdZRnvE8GMNzV8XL9PpCqp9fNcJ9wOjW1Q9FUNlF9AUc54d4tehDBiZC8fTg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdvov.org%2Fkhoa-huan-luyen-ve-xhds%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FlMqNlUlNaRLQ8k4asqHr8b0aqHM6Xn0mXDuGqP25keM4fHVJu6-_76M&h=AT0kNCKVpEBrkK6iqI9XofDvqjbHSaQHbmrYZZs_-KeBhGmrP21xI8zN_YiB157ppkiZlDPqs4Zbl0kxZui76K7Gjjb4Hd_UbyExArrOXwRipKHt5727QYXpJMcTC_1SqnCNmuiwuuCEF1cUwVitF7lsTPT39CPEluq5KoJ8SzgxjTqoLN66b4JwtYPk0ZSMnJRtyXkPxj-rZNrB3e1B5uWvGLr09sbyjux5Vw8cUK4L2jK5sknlK_2yyiAk79JNnc9gsnEeTEvkm4U3Q_Kc7TGTsbgsRU0bK1KV4aP1ayzREv-WjkE7eWrtvsLl4REXcvrV3-C_ReC-m75C5Izg0_h8mHFx5-fqxdT4yHaKmQoQOkBgjvVa6CdJUV6G6QgVZM9t7oux5gdGMrVtn-8O3muTC412R-pyMewBtQy4c6UYnVw6nKKN_4yEx5K68CFMn3sTS9nw2fL0Xmmdx51zyaeWv-SNiqOB6ugARqGb0bSqh_GVlgySLzmUYXfzHgz3ZHE0rMr-UNmruESwS-g2A2jXyzyLKdGqkZKR507vgIIK0hJC0rsLh2wjiTY6dNPpFDbFLgFtIKxWfGRWH3Gw25zZkLXdZRnvE8GMNzV8XL9PpCqp9fNcJ9wOjW1Q9FUNlF9AUc54d4tehDBiZC8fTg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyifTJ3vXnvo%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR39yBfYP3-UBJw0ON-jbgH0LGpXvqYsrQ4QOcGrkwRV855QorB1v9lfcMo&h=AT3iv1dnVi26u0YJ1PqkC5LWQSkFbYnB8hqmfv3Rgv2fXrBYWZCX2jVnxUMkQFLTZP-c3vqCtsoOfkgwO1v0O-9ruqkf0D1h70JsB6HbVre9xf_QQ68E9HOKQ3NrX5FMyOiPAqLoc4oiOR7hflYx6bFYxZeVdREQWLVk_v47_T2XxRkzt1dwbF8v-84tESeVO4dDL_7P2UnrUnfsIVELpZzUVFSOOgA_CjfaU8yk5X27dIRMET8MFPTTssvuUU8RK-CDXvXKHM_u3G4y9tY6UhFTa3p-iYCbeWyLBshLXmEKPbPSLJ1wlo2B7gtvIlU2YzFTyFRMoIY967vCLPlvpX6-mydOoliQgxE0R2JW5umx0XzSuUwD2oGST-ka3p0wDnk9dMGTAmlVd5tu4vXsxcMXIvBnuujPReozwxOsb6RvhBiDZuTxs62vlZEhTnmDc1v-CDiOxNm9PDOJwKmNlw2MhCPr5orNancSxRePzac62SQOQCZg3OJXtg0WMyMjlC9noV4v0N-ysCL3McjfRMDAsqc3jv47bzV7PgSQo__TuLZigUEPmgY3J-kGgsYbCW67bT31aD4ciYY27nlM77Qe2TZ6IXvFE4WwCc2BWqjiMQhX5ak0MEhHHjkZrbWJ4-3hE7HMsW_1daYXhz6GzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdvov.org%2Fupr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mdPbfnWfcvxVpvDvXY24NySn5pCferayiJAY9q7jqMEVYJtbGXDQNdaQ&h=AT0_FGZ3lBVGu7nCMWn-yT9MtnaqCDAklDNltLSpe_SCpYsEnpXoVmCfzNjEeS-IxM-d1xVzDoLAsJ6b-deJdywNviICfB4QGlFHQJf7HUApvlvjtlrqufsFaqIvFLwI14rdpFMZX5fwi3Y-KpwypmqlTfDI6jh-BfqQ7uVI361s6hFDWy1wmG-qp4JlnvQHqGwlIehIz4UA92lV_5bU7oT7J0nQ-EtWpQAQ_4zbH0V2XXQB1fQ9oQXnaFaKLG8KV11kzNaX2rEoasEUC3rsdAuuUhU9mtzPfkM_spiURcEj9jRXBtwHe1ydTpgQ9zMM2DOYBrHP7et3WaUBO_rn6BVy5QQ91kRKspnCmWWSh76gmWx3YfW8yfR6xNB-ttEZ9gGQYNnpTnHI73-ytjc0OWjqgeSmPFcYj3obK1tReXr4ZWRjJwp2fB3qn5NCelGlL7t6MqBRfaBPku-4m4b-nmkC-sJ9VvEKShecqv-7bUaTf-95wj6nuJEF_7LH4TXTubAInF9LI-xYoFRSt455O6DdQXB99n4-y_vejerN7ISEJiSC5VV4fcnnJwP0w0nO5b85tYbO5eRwHMeXt1gATcDxgyriGQ_fdHkc0MXowuiEmMnFlj5fVPJ9Pr6iGG_kEdMorECIeqJGVB32z_s8fw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Fpersecution-survivors-from-vietnam-attending-marf-07192019110237.html%3Ffbclid%3DIwAR0EVD1lO1R5B9Mbux__7QfzMNhjUI3xQfO1inEcaGiHuoRbW_S5zxAJ49U&h=AT3TAUBPceBBMqLedx7ZddyzaHQvhkq8oGi_m8KtotMST0zU-rg43qx5txEGpAGZ9cvY4MSGHaOz5Ep7wrK-7g-N3rkz1ovB63pKY7Ak_RaSNwOPNZUAiAFv3ZOCc9lJwUimiBntciLX_TVv6nCnMq3EIKwstw6e9TVAvsI1vscvbNRZAV7T-Qba59kSBkMjhvdez2yDP3yoD8YgEQYNVa543kO3fNIEX7JHYTcdkgP689WnpA6zpxTKwjPPZzq3gWvlRbcJPtfYteIAwBZYUw2iHNa57L6sW1KghYmJeKE5ECl0yM8ln7wa9fgc3iiwsNvyeDuPTETO-xAFcABpmhYPH7ejLX3-pjXRzM3GVnM_5gmTvddryCMg-NOBCiko4R1z1e81N_mVCQGS9E0r7zxyh3M0zmoPuwQ_28W26GNht3WFxnV48MnHwXkL1YTa6Yf6gUnkdKOx_ucVdmkF1E6Q-2dH3JvmhQLfWp9bvbqjcZTaWrMnyqsmgZMHccbj1LVo91N3Ca-zLFHP4tSwx8u4cXzEig8JvXskTybP1dVacAxW4gkHjC58Y4dSzDiya3DkmBNvGumSkz-u2MFfgrartdE-hdu_qLH2W63ShgbSiFUwl7UJUoa52wE4u8hGaqvT_M6QKCGtRQFjVo1F3w
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20. Thành lập đài truyền thông Coalition for a Free and Democratic 
Vietnam (CFDV) Channel trên Youtube để quảng bá những sinh hoạt 
của Nhóm. Xin xem: 
https://www.youtube.com/channel/UCMgg_wQnUo7i-okbT80Z-Ug 

Trên đây là sơ lược một số thành quả mà nhóm TTHK đã âm thầm 
đóng góp tài lực và công sức từ năm 2012. 

Các thành viên trong nhóm TTHK luôn một lòng khiêm cung, và tuân 
giữ ba tôn chỉ: "Tâm Huyết", "Đạo Đức", và "Chiều Sâu". Mọi việc 
chúng tôi làm trong âm thầm hay công khai đều xét theo ba tiêu 
chuẩn: "Đúng Người", "Đúng Việc" và "Đúng Cách" để "góp một bàn 
tay" cứu nguy đất nước theo tinh thần "Quốc Gia Hưng Vong, Thất 
Phu Hữu Trách". 

 

Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 11 năm 2019 

T.M. Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt 

Đinh Ngọc Tuyết 
 
Email: tthkvietnam@gmail.com 
 

 http://www.machsongmedia.com/vietnam/chong-buon-nguoi/1502-2019-11-15-16-Nguồn:
17-24.html 
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