
 

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI 
 

V/V: Lễ Trao Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2020 

& Hội Thảo “Cùng Nhau Lên Tiếng Cho Quyền Tự Do Ngôn Luận” 

 
 

Đảng Việt Tân trân trọng kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự Lễ Trao Giải Thưởng Nhân 

Quyền Lê Đình Lượng 2020 và Hội Thảo “Cùng Nhau Lên Tiếng Cho Quyền Tự Do Ngôn Luận”, 

được tổ chức với các chi tiết như sau: 

 Thời gian: Từ 1pm đến 4pm, Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 12 Năm 2020 (giờ Sydney) 

 Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD NSW (8 Bibbys Place, Bonnyrigg NSW 2177) 

Với tâm nguyện “Nếu hôm nay mình không tranh đấu, thì tương lai con cháu và đất nước sẽ ra 

sao”, nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng đã tranh đấu chống bất công, giúp đỡ người nghèo, 

chính vì vậy mà ông đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Đáp trả 

sự khủng bố của chế độ độc tài, ngay tại phiên tòa ông Lê Đình Lượng đã bình thản nói, “Việc của 

tôi sẽ do lịch sử phán xét, tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân 

chủ.” 

  

Trước nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, năm 2018 Đảng Việt Tân đã thiết lập Giải 

Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và các hoạt động của những cá 

nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho các quyền căn bản của người dân Việt Nam. 

Chúng tôi mong mỏi được tiếp đón quý đồng hương trong buổi lễ này, nhằm cùng nhau vinh danh 

giá trị nhân quyền và trao đổi về những nỗ lực cụ thể cho công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ 

tại Việt Nam. 

  

Quý vị có thể tham dự bằng 2 cách:  

1. Hiện diện tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD NSW; hoặc  

2. Qua mạng xã hội, chúng tôi sẽ phát trực tuyến (livestream) toàn bộ chương trình qua trang 

www.facebook.com/viettan 

  

Quý đồng hương nào dự tính tham dự tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD NSW, xin hãy liên lạc với 

Ban Tổ Chức qua số điện thoại 0423 641 698 để chúng tôi tiện thu xếp ghi danh theo quy định kiểm 

tra an toàn COVID của tiểu bang NSW. 

 

Trân trọng, 

 

BS Nguyễn Đỗ Thanh Phong 
Đại Diện Đảng Việt Tân tại Úc Châu 
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