
 



 



Thông tin mà tôi nhận được cho thấy rằng VOICE là thành phần chủ lực đứng ra tổ 

chức Đại Hội Kỳ 6 của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường.  Ban tổ chức quảng 

cáo rầm rộ 3 “yếu nhân” người Việt của đại hội: Hoàng Tứ Duy, Lisa Nguyễn 

Thuỳ Dương và Trịnh Hội. Lisa Thuỳ Dương, lúc này là MC cho Trung Tâm 

ASIA và là Chủ Tịch của Senhoa Foundation, một hậu thân của VOICE. Đây là 

chứng cớ: 

Theo những thông tin còn truy cập được trên mạng Internet, một đảng viên Việt 

Tân tên là Thái Văn Dung đã bị chính Việt Tân “trừng phạt” bằng cách chụp mũ 

là công an chỉ vì thanh niên này đã đặt nhiều câu hỏi cắc cớ tại Đại Hội. 

Cô Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn, trong tư cách Phát Ngôn Nhân của ĐH6, đã dùng 

Chương Trình Việt Ngữ của RFA để bạch hoá thông tin cá nhân của Thái Văn 

Dung: “Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức còn nêu rõ có một nhân sự công an tên 

Thái Văn Dung sinh ngày 3 tháng 6 năm 1988, quê Nghệ An giả dạng ghi danh 

tham dự và bị khám phá đã bị trục xuất ngay trong đại hội. Dù phát hiện từ trước 

khi đại hội diễn ra,  việc Đại Hội bị theo dõi  từ phía an ninh Việt Nam và cả đại sứ 

quán Việt Nam tại Manila, Philippines, nhưng Ban Tổ chức đợi đến chiều ngày kết 

thúc đại hội mới phổ biến thông cáo báo chí vừa nêu.” 

 

Ban Tổ Chức ĐH6 không ngưng ở đó mà đã đăng phóng ảnh Passport của Thái 

Văn Dung lên trang mạng của ĐH6. 

DH6Hậu quả là Thái Văn Dung đã bị công an bắt để điều tra ngay khi trở về Việt 

Nam. Chỉ vài tuần sau là cuộc truy quét của công an. Họ lần lượt bắt Thái Văn 

Dung và nhiều thanh niên Công Giáo là đảng viên hay cảm tình viên Việt Tân. 

Những người này nằm trong nhóm 15 Thanh Niên Công Giáo tham gia đảng Việt 

Tân bị bắt năm 2011. Họ đã bị xử án tù tổng cộng gần 90 năm. 

 

 

 

 



Điều này đã tạo nên sự phẫn nộ trong giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. 

Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lên án hành động bán đứng 

đảng viên và cảm tình viên này của Việt Tân. 

Speakupnow 

Trước phản ứng bất lợi ấy, Ban Tổ Chức ĐH6 phải xoá đi thông tin cá nhân của 

Thái Văn Dung trên trang mạng của 

họ. Đồng thời Việt Tân đưa ra chiến 

dịch “Phải Lên Tiếng!” (Speak Up 

Now!) như biện pháp chữa cháy: 

đòi tự do cho những đảng viên Việt 

Tân mà do chính Việt Tân làm lộ 

danh tính, dẫn đến tù đày. Mạng 

Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường lại được 

Việt Tân dùng để phát động chiến 

dịch này. 

Trịnh Hội phụ hoạ cho chiến dịch 

này trên trang blog của mình: “Một Lê Quốc Quân vừa bị bắt như anh Điếu Cày 

đang bị giam trong Hỏa Lò, Hà Nội. 15 thanh niên Công giáo vừa bị xử án chỉ 

trong vòng 2 ngày nhưng tổng cộng với số năm bị giam giữ, bị cho vào ngục tù lên 

đến gần 100 năm… Đầu tiên cả tôi lẫn bạn đều đồng ý cho rằng điều chúng ta cần 

phải làm trong mọi lúc, mọi nơi là: phải lên tiếng.” Xem: 

https://kietchay.wordpress.com/2013/01/18/tan-man-dau-nam-trinh-hoi/ 

Ls. Lê Quốc Quân mà Trịnh Hội nhắc đến chính là người đã kết nạp Thái Văn 

Dung và nhiều thanh niên Công Giáo vào Đảng Việt Tân. 

 

 

 

 

 

https://kietchay.wordpress.com/2013/01/18/tan-man-dau-nam-trinh-hoi/


Và chỉ ít lâu sau thì SBTN đã dùng hình ảnh của những thanh niên Công Giáo 

này để kêu gọi gây quỹ cho HRVN PAC trong chuỗi chương trình Hát Cho Nhân 

Quyền. Xem: https://www.youtube.com/watch?v=KrLn9Fy7Dcs 

 

 

 

 

The collusion between Viet Tan and Sanchez is more than the explanation of FEC 

in its response: hiring Lily Ngoc-Hieu Nguyen for her merits. She publicly 

presented herself as a voice and face of Viet Tan. For example, on August 8, 2011, 

she served as Viet Tan’s spokesperson at its Sixth International Vietnamese Youth 

Conference held in Manila, Philippines. She then went on Radio Free Asia to 

falsely accuse Thai Van Dung of being an undercover agent sent by the 

Vietnamese government’s public security police to infiltrate the conference and 

spy on its participants.  She disclosed his name, date of birth, hometown, and 

attendance at the Viet Tan-sponsored event in Manila. To the left is the screenshot 

of the RFA interview with Ms. Nguyen.  Leading to his arrest upon return to 

Vietnam and the subsequent arrests of many other of his fellow activists in 

Vietnam. All in all, fourteen (14) individuals were arrested. They were later 

sentenced to 86 years in prison followed by 34 years under administrative 

detention.  Amnesty International reported this case in the following publication 

(pages 16-17): 

https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/asa410072013en.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=KrLn9Fy7Dcs
https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/asa410072013en.pdf


(Dang Xuan Dieu – vua ra/$$ gui bo nhung hoi doan khac ko phai Bang Dang VT) 

Nguyen Van Khanh va Mac Lam 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Khanh tại buổi 

ra mắt sách “Vì Ngọn Cờ Vàng & 

Những Chuyện Chưa Kể về 

Tướng Hoàng Cơ Minh” ngày 15 

tháng 1, 2012 ở Falls Church, 

Virginia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Similarly the next two photos show 

Mr. Khanh and Mr. Mac Lam at the 

same fundraising event in Falls 

Church, Virginia on November 20, 

2013. Mr. Khanh was listed as MC; 

Mr. Mac Lam was a keynote 

speaker. Note that Mr. Ly Thai 

Hung, the Secretary General of Viet 

Tan party, flew in from Sacramento 

to attend this event. Many other Viet 

Tan members were seen in the 

audience. It appears that RFA staff 

ostensibly violate RFA rules knowing that they can do so with impunity thanks to extreme 

negligence or even cover-up by Ms. Liu. 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Khanh đang tham 

gia buổi huấn luyện về truyền thông 

do Việt Tân đồng tổ chức, ngày 15 

tháng 5, 2015 ở Singapore 

 

 

 



There are indicators that Mr. Mac Lam (real 

name: Pham Than) is also working for other 

Vietnamese language media organizations, like 

Nguoi Viet daily. Below are examples of his 

work with this newspaper, which is based in 

Orange County, California. 

 
 



 

https://www.opentech.fund/article/otf-2013-projects-part-1 

 

 

 

https://www.opentech.fund/article/otf-2013-projects-part-1


 

 


