
 

 
1. Ông Bùi Văn Trung : sinh năm 1964, cư ngụ tại 277 ấp Phước Hòa - xã 

Phước Hưng - huyện An Phú - tỉnh An Giang, là Cha của tù nhân Bùi 
Văn Thâm, ông cũng một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bị kết án bốn năm 
tù giam theo điều 257 chống người thi hành công vụ. Ông bị bắt vào 
ngày 30/10/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam Phân trại số 2 - 
trại giam Xuân Lộc Đồng Nai. 

 

 

 
2. Ông Bùi Văn Thâm: sinh năm 1987, cư ngụ tại 277 ấp Phước Hòa - xã 

Phước Hưng - huyện An Phú - tỉnh An Giang, là một tín đồ Phật giáo 
Hòa Hảo. Bị kết án hai năm sáu tháng tù giam theo điều 257 chống 
người thi hành công vụ. Ông  bị bắt vào ngày 26/07/2012, hiện đang 
bị giam giữ tại trại giam Xuân Phước - Phú Yên.  Gia đình khó khăn 
trong vấn đề đi thăm nuôi. 

 
  

3. Ông Cao Văn Tỉnh: sinh năm 1974, cư ngụ tại số 77, ấp Thạnh Xuân, xã 
Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, là một nhà bất đồng 
chính kiến, đòi đa nguyên – đa đảng tại Việt Nam. Bị kết án 4 năm 6 
tháng tù giam và 5 quản chế theo điều 79 BLHS âm mưu lật đỗ chính 
quyền. Ông bị bắt vào tháng 8/2010, hiện đang bị giam giữ tại trại 
giam phân trại số 2, Xuân Lộc –Đòng Nai.  Chưa liên lạc được với gia 
đình. 

 

  
    

 
4. Ts. Cù Huy Hà Vũ : sinh ngày 2/12/1957, cư ngụ tại Điện Biên - Ba Đình 

- Hà Nội là một Tiến sĩ Luật, nhà bất đồng chính kiến, là con trai của cố 
nhà thơ Huy Cận, là con nuôi của nhà thơ Ngô Xuân Diệu.  Bị kết án 07 
năm tù giam theo điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội 
chủ nghĩa VN. Bị bắt vào ngày 05/11/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh, hiện 
đang bị giam giữ tại trại giam số 05 Yên Định - Thanh Hóa.   

 

 

 
5. Ông Dương Âu: sinh năm 1955, cư trú tại số 145 QL20, tổ 2, thôn Định 

An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, là một dân oan, đi khiểu kiện đất 
đai nhiều lần. Bị bắt ngày 28/6/2009, bị kết án 6 nămtù giam và 5 năm 
quản chế theo điều 91 trốn đi nước ngoài chống chính quyền nhân 
dân. Hiện đang bị giam giữ tại trại giam An Phước, Bình Dương. Sức 
khỏe yếu, thường bị đánh trong tù trong thời gian 2012. 

 
 

   

 
6. Bà Dương Thị Tròn: sinh năm 1947, ngụ tại xã Tân Hòa - Lai Vung - 

Đồng Tháp, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tranh đấu cho quyền tự 
do tôn giáo. Bị kết án 06 nămtù giam theo điều 245 gây rối trật tự 
công cộng, bị bắt vào năm 02/10/2006, hiện đang bị giam giữ tại trại 
giam Phân trại số 5 - Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.  Sức khỏe yếu, hay 
xuống huyết áp. Gia đình khó khăn trong vấn đề tài chánh đi thăm 
nuôi.  

 



 

 
7. Ông Dương Văn Thả: Tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo, Thông tin không liên lạc 

được trực tiếp với thân nhân, đang cố gắng nhờ các tín đồ trong đạo 
PGHH tìm, hiện tại đang bị giam giữ tại trại giam Bằng Lăng, tỉnh An 
Giang. 

 

 

 
8. Ông Dương Kim Khải: sinh ngày 17/6/1958, cư ngụ tại phường 27, 

Quận Bình Thạnh là một mục sư Tin Lành. Bị kết án 05 năm tù giam, 
05 năm quản chế theo điều  79 tham gia họat động nhằm lật đổ chính 
quyền, bị bắt vào ngày 10/08/2010, hiện đang bị giam giữ tại trại giam 
Xuân Lộc Đồng Nai.  Gia đình khó khăn trong vấn đề đi thăm nuôi, vợ 
mất  vào ngày 23/03/2012, còn lại người con trai 21 tuổi. 

 

 

 
9. Ông Đặng Xuân Diệu: sinh năm 1977, là một giáo dân Công Giáo Hạt 

Nhân Hòa, Giáo Phận Vinh.  Bị kết án 13 năm tù giam, 05 năm quản 
chế theo điều 79 họat động lật đổ chính quyền nhân dân. Ông bị bắt 
vào ngày 30/07/2011, hiện đang bị giam giữ tại trại giam Nghi Sơn, 
Thanh Hóa.  Sức khỏe yếu, hay tụt huyết áp, đau dạ dày, đau thần 
kinh. Gia đình không được thăm nuôi đã hơn 1 năm. 

 

 

 
10. Bà Đặng Thị Ngọc Minh: sinh ngày 04/4/1957, cư ngụ tại 511, đường 

Kiên Thị Nhẫn, Khóm 3, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 
là một nhà bất đồng chính kiến, đòi tự do đa nguyên – đa đảng cho 
Việt Nam. Bị bắt ngày 2/8/11, bị kết án 3 năm tù giam, 02 năm quản 
chế theo điều 79 họat động lật đổ chính quyền nhân dân. Bà hiện 
đang bị giam giữ tại trại giam số 5, Yên Định Sơn, Thanh Hóa.   
 

 

 
11. Ông Đậu Văn Dương : sinh năm 1986, cư ngụ tại  tại Thành phố Vinh – 

Nghệ An, là sinh viên năm thứ 4 trường công nghệ Thông Tin, người 
Công giáo, là một blogger, tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo. Bị 
tuyên án 03 năm 6 tháng tù giam và 1 năm 6 tháng quản chế theo 
điều 88 Bộ Luật hình sự.  Ông bị bắt vào tháng 3/8/2011, đang bị giam 
tại Nghệ An. 
 

 

 
12. Ông Đinh Đăng Định : sinh năm 1963, cư ngụ tại  tỉnh Đắc Nông, là 

giáo viên trung học, có nhiều bài viết kêu gọi dân chủ, nhân quyền, đa 
nguyên – đa đảng. Bị tuyên án 06 năm tù giam theo điều 88 Bộ Luật 
hình sự.  Ông bị bắt  vào tháng 10/2011, đang được tạm hoãn thi 
hành án vào ngày 15/02/2014, đang bị bệnh nặng ung thư dạ dày giai 
đọan 4. 
 



 

 
13. Ông Đinh Nguyên Kha: sinh năm 1988, cư ngụ tại ngụ TP Tân An - Long 

An, là một sinh viên yêu nước, thành viên nhóm “ Tuổi trẻ yêu nước”. 
Bị kết án 04 năm giam 03 năm quản chế theo điều  88 tuyên truyền 
chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, bị bắt vào tháng 10/2012, hiện đang 
bị giam giữ tại trại giam trại giam khu 3 - Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng 
Tàu. 

 

 
14. Ông Đinh Nhật Uy: sinh năm 1983, cư ngụ tại ngụ TP Tân An - Long An 

là một Facebooker, tranh đấu cho sự tự do của em trai mình là Đinh 
Nguyên Kha. Bị kết án 16 tháng tù treo, 12 tháng thử thách theo điều  
258 lợi dụng quyền tự do ngôn luận, bị bắt vào ngày 15/06/2013, sơ 
thẩm vào ngày 29/10/2013. Hiện tại đang bị sách nhiễu về đời sống, 
không được ra khỏi khu vực địa phương. 

 

 

 
15. Ông Đinh Văn Nhượng: sinh năm 1958, cư ngụ ở xã Tâm Hiệp, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là một dân oan bị mất đất, tranh đấu cho 
công lý. Ông bị bắt vào ngày 7/6/2011, bị kết án 04 năm giam 03 năm 
quản chế theo điều  88 tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, bị Hiện đang bị giam giữ tại trại giam trại giam Ba Sao, tỉnh Hà 
Nam. Sức khỏe yếu 

 
  

16. Ông Đoàn Đình Nam:  sinh năm sinh năm 1951, cư trú thôn Đại Bình, 
xã Hòa Quang Nam, Phú Hòa, là thành viên tôn giáo “Hội đồng công 
luật công án Bia Sơn”, bị kết án 16 năm tù giam và 05 năm quản chế 
theo điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt 
vào ngày 6/02/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố 
Phú Yên, sức khỏe yếu. 

 

 

 
17. Ông Đoàn Huy Chương: sinh năm 1985, cư ngụ tại Đồng Nai, nhà 

tranh đấu cho quyền lao động công nhân. Bị kết án 7 năm tù giam 
theo điều 89 phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân 
dân, bị bắt vào ngày 13/02/2010, hiện đang bị giam giữ tại trại giam 
Xuân Phước - Phú Yên.  Năm 2006 bị kết án 18 tháng tù giam theo 
điều 258. Hiện tại sức khỏe yếu, đang bị giam tại tại phân trại 2 - Z30A 
Xuân Lộc. 
 

  
18. Ông Đòan Văn Cư: sinh năm 1962, cư ngụ tại thành phố Phú Yên, Tỉnh 

Tuy Hòa, là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”, 
bị kết án 5 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 12/02/2012, hiện 
đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú Yên, sức khỏe bình 
thường. 
 



 

 
19. Bà Đỗ Thị Hồng: sinh năm sinh năm 1957, cư ngụ tại thành phố Phú 

Yên, Tỉnh Tuy Hòa, là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án 
Bia Sơn”, bị kết án 13 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 
14/02/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại K5, Xuân Lộc, Đồng 
Nai, sức khỏe yếu. 

 

 

 
20. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh: sinh ngày 13/03/1985, cư ngụ tại Di Linh - tỉnh 

Lâm Đồng , là một người tranh đấu cho Dân Oan, quyền lao động công 
nhân. Bị kết án 07 năm tù giam theo điều  89 phá rối an ninh trật tự 
nhằm chống lại chính quyền nhân dân, bị bắt vào ngày 23/02/2010, 
hiện đang bị giam giữ tại trại giam Thanh Xuân - Hà Nội.  Sức khỏe 
yếu, bệnh nặng, có bịểu hiện bị ung thư vú. 
 

 

 
21. Ông Đỗ Văn Hoa: sinh năm 1966, cư ngụ Bắc Giang, là một dân oan bị 

mất đất, tranh đấu cho công lý. Ông bị bắt vào ngày 7/6/2011, bị kết 
án 04 năm giam 03 năm quản chế theo điều 88 tuyên truyền chống 
nhà nước xã hội chủ nghĩa, bị Hiện đang bị giam giữ tại trại giam trại 
giam Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Sức khỏe yếu 

 

 

 
22. Ông Hồ Đức Hòa: sinh năm 1974, cư ngụ Xứ Yên Hòa – Xã Quỳnh Vinh 

– Quỳnh Lưu – Nghệ An,  là một giáo dân Công Giáo thuộc giáo xứ 
Xuân Mỹ, Hạt Nhân Hòa, Giáo Phận Vinh.  Bị kết án 13 năm tù giam, 
05 năm quản chế theo điều  79 họat động lật đổ chính quyền nhân 
dân, bị bắt vào ngày 30/07/2011, hiện đang bị giam giữ tại trại giam a 
Sao - Nam Hà. 
 

 

 
23. Bà Hồ Thị Bích Khương: sinh năm 1967, cư trú tại xã Nam Anh, huyện 

Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một nhà tranh đấu cho Dân Oan. Bị kết án 
05 năm tù giam, 03 năm quản chế với tội danh theo điều 88 Tuyên 
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị bắt 
vào ngày 15/01/2011. Hiện bị giam tại trại giam số 5, Yên Định Thanh 
Hóa, sức khỏe rất yếu, bị đau bên vai trái, thường bị đánh trong tù. 
 

 

 
24. Ông Hồ Văn Oanh: sinh ngày 09/8/1985, cư trú Xóm 4, xã Quỳnh Vinh, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là một tín đồ Công Giáo, một cộng tác 
viên Truyền Thông dòng Chúa Cứu Thế Bị bắt vào ngày 16/8/2011, bị 
kết án 03 năm tù giam, 02 năm quản chế theo điều 79 tham gia họat 
động nhằm lật đổ chính quyền, , hiện đang bị giam giữ tại trại giam 
Phú Sơn, Thái Nguyên.   
 



 

 
25. Ông Hoàng Khương (Hoàng Văn Khương nhà  báo): sinh năm 1975, cư 

trú tại Sài Gòn, quê quán Khánh Hòa, là một nhà báo, từng là phóng 
viên các báo Phụ nữ Thành Phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ. Bị bắt 
vào ngày 2/01/2012, bị kết án 4 năm tù giam về tội đưa hối lộ, lúc đó 
Ông đang làm một phóng sự về “ công an gia thông nhận hối lộ” hiện 
đang bị giam giữ tại trại Chí Hòa, Sài Gòn.  

 

 

 
26. Ông Lê Trọng Cư: Sinh ngày 20/10/1966, thường trú thôn Quy Hậu, xã 

Hòa Trị, Phú Hòa là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án 
Bia Sơn”, bị kết án 12 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 
5/02/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú Yên, 
sức khỏe yếu. 
 

  
27. Ông Lê Đức Động: sinh năm 1983, cư trú xã Phú Diên, Phú Vang, Thừa 

Thiên - Huế, là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án Bia 
Sơn”, bị kết án 12 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 5/02/2012, 
hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú Yên, sức khỏe 
bình thường. 
 

  
28. Ông Lê Duy Lộc:  sinh năm 1956, cư trú thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án Bia 
Sơn”, bị kết án 17 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 5/02/2012, 
hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú Yên, sức khỏe 
yếu. 
 

  
29. Ông Lê Phúc: sinh năm 1958, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, Ninh Thuận, là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án 
Bia Sơn”, bị kết án 15 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 
5/02/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú Yên, 
sức khỏe yếu. 
 

 

 
30. Ông Lê Quốc Quân:  sinh năm 1971, cư trú tại Hà Nội, là một nhà bất 

đồng chính kiến, tranh đấu cho dân chủ - nhân quyền tại Việt Nam., 
tham gia nhiều lần biểu tình chống Trung Quốc. Bị bắt vào ngày 
28/12/2012, bị kết án 30 tháng tù và nộp phạt 1,2 tỷ đồng theo điều 
161 tội trốn thuế. Hiện đang bị giam giữ tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội.  
Sức khỏe yếu. 
 



 

 
31. Ông Lê Văn Sơn : sinh ngày 20/10/1985, Thôn 2, Trinh Hà, xã Hoằng 

Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một tín đồ Công Giáo với 
tên Thánh là Paulus. Tranh đấu cho hòa bình – công lý. Bị bắt vào ngày 
3/8/2011, bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội “âm 
mưu lật đỗ chính quyền” theo điều 79 BLHS. Hiện đang bị giam ở trại 
giam tình Hà Nam. Ông bị đánh trong tù, sức khỏe yếu. 

 
  

32. Ông Lê Văn Tính: cựu dân biểu VNCH, Cố Vấn Ban Trị Sự Giáo Hội 
PGHH , thành viên đảng Đảng Nhân Dân Hành Động Việt Nam. Bị kết 
án 20 năm tù giam tội danh “trốn đi nước ngoài nhằm chống chính 
quyền nhân dân” theo quyết định số 246 ngày 21/10/1999 của TAND 
tỉnh An Giang, bị bắt vào ngày 28/11/1996, hiện đang bị giam giữ tại 
trại giam trại giam Z30A, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  Sức khỏe yếu 
 

 

 
33. Ông Lê Thanh Tùng: sinh năm 1968, cư ngụ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

là một trong những thành viên đầu tiên của khối 8406, tranh đấu cho 
Dân Oan, Dân chủ-Nhân Quyền. Bị kết án 05 năm tù giam và 04 năm 
quản chế theo điều  88 tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, bị bắt vào ngày 1/12/2011, hiện đang bị giam giữ tại Thanh 
Chương, Nghệ An.  Sức khỏe yếu thường bị biệt giam, gia đình khó 
khăn. 

 

 

 
34. Bà Lê Thị Kim Thu: sinh năm 1968, Ngụ tại: tổ 3, Khu phố 6, Thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai là một dân oan, Bà đã đi 
khiếu kiện đất đai từ Nam ra Bắc nhiều năm,  Bà bị bắt bỏ tù nhiều 
lần, lần mới đây là ngày 7/07/2012, bị kết án 02 năm tù giam về tội 
“phá hoại tài sản nhân dân”, hiện đang bị giam giữ tại tỉnh Đồng Nai. 
 

 

 
35. Ông Lư Văn Bảy:  sinh năm 1952, cư ngụ tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang, Ông từng bị đi cải tạo 6 năm vào năm 1977, Ông tranh đấu cho 
tự do – nhân quyền, đòi đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam, có nhiều 
bài viết trên Internet với nhiều bút danh. Bị bắt ngày 26/3/2011, bị 
kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc theo điều 88 BLHS. Hiện 
Ông bị giam giữ tại thành phố Rạch Giá, kiên Giang. 
 

  
36. Ông Lương Nhật Quang: sinh năm 1987, cư ngụ thôn Lương Phước ,xã 

Hòa Phú, Tây Hòa là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án 
Bia Sơn”, bị kết án 12 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào tháng 
03/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú Yên. 
 



 

 
37. Bà Mai Thị Dung:  sinh năm 1969, cư ngụ tại Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bị kết 
án 06 năm tù giam theo điều 245 gây rối trật tự công cộng, bị bắt vào 
ngày tháng 08/2005, hiện đang bị giam giữ tại trại giam Phận trại số 5 
- Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Sức khỏe suy yếu, bị sỏi thận nặng, gia 
đình khó khăn trong vấn đề đi thăm nuôi. 
 

  
38. Ông Nguyễn Thái Bình: sinh năm 1986, ở tại xã Thành Hải, TP Phan 

Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là người theo Đạo “Hội đồng công 

luật công án Bia Sơn” do Phan Văn Thu sáng lập. Bị bắt vào ngày 
5/2/2012, bị kết án 12 năm tù giam, 5 năm quản thúc theo điều 79 
BLHS. Hiện bị giam tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 

 
  

39. Ông Nguyễn Hữu Cảnh: sinh năm 1950. Là tín đồ Cao Đài.Bị bắt tháng 
9/2005 tại biên giới Việt Nam-Cao Miên.Bị kết án 13 năm tù giam với 
tội danh “trốn đi nước ngoài chống chính quyền” theo điều 91 BLHS. 
Hiện đang bị giam tại trại An Phước, Bình Dương. 
 

 

 
40. Ông Nguyễn Hữu Cầu: sinh năm 1945, quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. Cựu đại úy quân lực VNCH, bị bắt đi cải tạo sau 30/4/75 đến 
năm 1980 được thả. Năm 1982 Ông bị bắt lại vì tố cáo tham nhũng, 
tội ác quan chức tại Kiên Giang, bị kết án tội phản động với mức tử 
hình. Sau đó, án giảm xuống còn chung thân. Hiện Ông bị giam tại 
Z30A, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại, mắt của ông bị kéo màng gần 
như bị mù. 
 

 

 
41. Ông Nguyễn Đình Cương: sinh 22/2/1981, ở xóm 4, xã Nghi Phú, TP 

Vinh- Nghệ An là thanh niên công giáo hoạt động trong trong việc bảo 
vệ sự sống, tham gia các cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền Nghệ 
An cướp đất của nhà thờ Cầu Rầm, bị bắt ngày 24/12/2011 tại Nghệ 
An, bị kết án 4 năm tù theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Hiện đang bị 
giam giữ tại trại giam Ba Sao-Nam Hà. 
 

 

 
42. Ông Nguyễn Ngọc Cường : sinh năm 1957, cư ngụ Đồng Nai là nhà 

tranh đấu dân chủ - nhân quyền, tranh đấu cho dân oan bị mất đất, 
thành viên tổ chức “Việt Nam và những vấn đề hôm nay”. Bị bắt vào 
ngày 28/3/2011, bị kết án 7 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống 
nhà nước” theo điều 88 BLHS vào ngày 21/10/2011. Hiện đang bị 
giam ở trại Xuyên Mộc , Đồng Nai. 
 



  
43. Ông Nguyễn Công Chính:  sinh năm 1966, cư ngụ tại xã Vinh Quang, 

thị xã Kon Tum là một mục sư, truyền giáo. Bị kết án 11 năm tù theo 
Điều 87 tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, bị bắt vào ngày 
28/4/2011. Hiện đang bị giam giữ tại trại giam An Phước, Bình Dương.  
Sức khỏe yếu, thường xuyên bị đánh đập trong tù vì không chịu nhận 
tội, chính quyền địa phương thường gây khó khăn với vợ con Mục sư 
Chính.  

 
  

44. Ông Nguyễn Dinh: Sinh ngày 4/1/1968, thường trú thôn Ân Niên, xã 
Hòa An, Phú Hòa là thành viên tôn giáo “Hội đồng công luật công án 
Bia Sơn”, bị kết án 14 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào tháng 
05/02/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Phú 
Yên. 
 

 

 
45. Ông Nguyễn Văn Duyệt: sinh ngày 02/11/1980, xã Quỳnh Vinh, huyện 

Quỳnh Lưu, Nghệ An là thanh niên công giáo, thuộc giáo sứ Vinh tại 
Hà Nội; tham gia biểu tình chống Trung Quốc, xét xử Cù Huy Hà Vũ.Bị 
bắt ngày 7/8/2011 tại Nghệ An.Bị kết án 6 năm tù giam và 4 năm quản 
chế theo điều 79 BLHS, sau đó án giảm còn 3 năm 6 tháng và 4 năm 
quản chế. Hiện đang bị giam tại trại Lam Sơn, Thanh Hóa. 
 

 

 
46. Ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày): sinh ngày 23/9/1952, cư ngụ 

tại Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Năm 2008, 
ông bị tuyên án 30 tháng tù giam về tội “Trốn thuế”. Sau khi chấp 
hành đầy đủ án phạt tù giam, ông tiếp tục bị cáo buộc ” Tuyên truyền 
chống Nhà nước VN” theo điều 88 BLHS, bị kết án 12 năm tù giam. 
Hiện đang bị giam giữ tại trại giam số 6, Nghệ An 

 

 

 
47. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng: sinh năm 1981, tạm trú tại 14/12 

đường Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận I, Sài Gòn là một 
nhà tranh đấu cho quyền lợi công nhân, một thành viên khối 8406. Bị 
kết án 09 năm tù giam theo điều  89 phá rối an ninh trật tự nhằm 
chống lại chính quyền nhân dân, bị bắt vào ngày 24/02/2010, hiện 
đang bị giam giữ tại trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  
 

  
48. Ông Nguyễn Kỳ Lạc: Sinh ngày 1/1/1951, thường trú khu phố Triều 

Sơn Đông phường Xuân Đài, TX Sông Cầu là thành viên tôn giáo “Hội 
đồng công luật công án Bia Sơn”. Bị bắt, tạm giam ngày 6/2/2012, bị 
kết án 16 năm tù giam và 05 năm quản chế theo điều 79 hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, hiện đang bị giam giữ tại trại 
giam tại thành phố Phú Yên. Sức khỏe yếu 
 



 

 
49. Ông Nguyễn Văn Lía: sinh năm 1940, cư ngụ tại xã Kiến Thành, Chợ 

Mới, An Giang là tín đồ lão thành của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo, bị bắt 
ngày 24/04/2011 với cáo buộc vi phạm điều 258 - BLHS "Lợi dụng các 
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước", bị kết án 5 năm 
tù giam. Sau đó giảm còn 4 năm 6 tháng tù giam ở tòa phúc thẩm. 
Ông đang bị giam ở trại K3, Xuân Lộc, Đồng. Sức khỏe rất yếu. 
 

 

 
50. Cha Nguyễn Văn Lý: sinh ngày 15/5/1946, tại làng Ba Bình, Vĩnh Chấp, 

Vĩnh Linh, Quảng Trị, là một linh mục Công giáo thuộc Tổng giáp phận 
Huế.  Năm 2006 Cha đồng sáng lập “Khối 8406” và đến năm 2007, Cha 
bị bắt và xét xử với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa  VN”  tuyên án 8 năm tù giam. Hiện đang bị giam tại ở 
Ba Sao, Hà Nam. Sức khỏe yếu 
 

 

 
51. Bà Nguyễn Đặng Minh Mẫn con gái Bà Đặng Thị Ngọc Minh: sinh ngày 

10/01/1985, cư ngụ tại Số 511, đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 3, 
Phường 7, Tp. Trà Vinh,  là một nhà bất đồng chính kiến, biểu tình 
chống Trung Quốc. Bị bắt ngày 2/8/11, bị kết án 8 năm tù giam, 5 năm 
quản chế theo điều 79 họat động lật đổ chính quyền nhân dân. Bà 
hiện đang bị giam giữ tại trại giam số 5, Yên Định Sơn, Thanh Hóa. 
 

  
52. Ông Nguyễn Tuấn Nam: sinh năm 1936; quê quán ở Hà Nội. Nguyên là 

sỹ quan cộng sản Bắc Việt và là đảng viên “Đảng nhân dân hành 
động”.Bị bắt ngày 28/11/1996 và bị kết án 19 năm tù giam với tội 
danh “ trốn đi nước ngoài chống chính quyền” theo điều 91 BLHS.Hiện 
đang bị giam tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Nhiều 
lần bị tai biến, viêm phế quản mãn tính , đau dây thần kinh tọa và hầu 
như không thể đi lại một mình. Gia đình không có tại Việt Nam. 
 

 

 
53. Ông Nguyễn Kim Nhàn : sinh 1949, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang. 

Tranh đấu cho nhân quyền – dân chủ, bị bắt vào tháng 9/2008, bị kết 
án 2 năm tù, 2 năm quản chế theo điều 88 BLHS. Ông được thả vào 
tháng 1/2011. Ông bị bắt lại vào 7/06/2011 tại nhà riêng, bị kết án 5 
năm 6 tháng theo điều 88 BLHS. Hiện tại, Ông đang bị giam tại trại 
giam số 6, Nghệ An. Gia đình khó khăn tài chánh trong vấn đề thăm 
nuôi. 
 

 

 
54. Nguyễn Xuân Nghĩa: sinh năm 1949, cư ngụ quận Kiến An, TP Hải 

Phòng là nhà văn, và cũng là người đồng sáng lập khối 8406, tranh 
đấu cho dân chủ - nhân quyền, bị bắt vào ngày 10/9/2008, bị kết án 6 
năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 88 BLHS. Hiện đang bị giam 
tại trại giam ở Trại 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 
An. Sức khỏe rất yếu, có khối u tiền liệt tuyến, bệnh trĩ. 
 



  
55. Ông Nguyễn Xuân Nô: sinh năm 1945. Là tín đồ Cao Đài.Bị bắt năm 

9/2005 và bị kết án 9 năm tù giam với tội danh “trốn đi nước ngoài 
chống chính quyền” theo điều 91 BLHS.Hiện đang bị giam tại phân trại 
số 2, trại Xuân Lộc, Đồng Nai. 
 

 

 
56. Ông Nguyễn Văn Oai: sinh ngày 18/6/1981, cư ngụ xã Quỳnh Vinh, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là thanh niên Công giáo, hoạt động 
bảo vệ quyền lợi công nhân trong các nhà máy xí nghiệp ở Bình 
Dương, tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Bị bắt ngày 30/7/2011 
tại sân bay TP Hồ Chí Minh, bị kết án 3 năm tù giam và 2 năm quản 
chế theo điều 79 BLHS. Hiện đang bị giam tại trại Hà Nam, Nam Hà.  
 

 

 
57. Ông Nguyễn Tiến Trung: sinh 16/9/1983,ở 6/1 Nguyễn Cảnh Dị, 

phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh là thạc sĩ công nghệ thông 
tin du học ở Pháp. Là người thành lập tổ chức” Tập hợp thanh niên 
dân chủ” và thành viên ”Đảng Dân chủ Việt Nam”. Bị bắt 7/7/2009, bị 
tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 79 BLHS. Hiện 
đang bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu,TP Hồ Chí Minh. 
 

 

 
58. Bà Nguyễn Phương Uyên:  sinh 1992, ở xã Hàm Trí, huyện Hà Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận là sinh viên yêu nước, thành viên nhóm “Tuổi trẻ 
yêu nước”. Bị bắt ngày 14/10/2012, bị kết án 6 năm tù giam và 3 năm 
quản thúc theo điều 88 BLHS tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/5/2013. 
Sau được giảm án thành 3 năm tù treo và 52 tháng thử thách. Bị buộc 
thôi học ở trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh. 
 

 

 
59. Ông Ngô Hào: sinh năm sinh năm 1948, cư ngụ tại thành phố Phú Yên, 

Tỉnh Tuy Hòa trước năm 1975, Ông phục vụ trong quân đội VNCH 
trước 1975, bị kết án 15 năm tù giam và 05 năm quản chế  theo điều 
79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân, bị bắt vào ngày 
02/08/2012, hiện đang bị giam giữ tại trại giam tại thành phố Tuy 
Hòa, Phú Yên.  Sức khỏe yếu. 
 

  
60. Ông Phạm Nguyễn Thanh Bình:sinh năm 1983; quê ở Hải Phòng; ngụ ở 

TP Hồ Chí Minh.Tham gia viết blog để bày tỏ sự bất bình trước các tệ 
nạn, tham nhũng, lãng phí trong xã hội.Ngày 17/4/2013 bị kết án 3 
năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 88 BLHS.Sau án giảm còn 2 
năm tù giam và 3 năm quản chế.Hiện đang bị giam tại thành phố Hồ 
Chính Minh. 
 



 

 
61. Ông Phạm Viết Đào: sinh năm 1952, quê ở Nghệ An, trú tại số 02 hẻm 

39/7/460 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.Là nhà văn 
và blogger.Bị bắt ngày 13/6/2013 với tội danh “lợi dụng các quyền tự 
do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, công dân” theo điều 258 BLHS.Hiện chưa có ngày xét xử 
và đang bị giam giữ tại Hà Nội. 
 

 

 
62. Bà Phạm Thị Phượng: sinh năm 1945; trú tại xã Suối Nho, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai.Là đảng viên “ Đảng vì dân”, từng là nữ quân 
nhân của Quân Lực VNCH.Bị bắt ngày 21/4/2010.Bị kết án 11 năm tù 
giam với tội danh “ hoạt động lật đổ chính quyền” theo điều 79 BLHS 
.Hiện đang bị giam tại phân trại số 5, trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. 
 

  
63. Ông Phạm Bá Thông: sinh năm 1962; ngụ ở Ấp 2, xã Phú Lễ, huyện Ba 

Tri,Bến Tre.Là tín hữu Tin lành dòng Mennonite , thường gọi “ Hội 
thánh chuồng bò”.Bị bắt vào ngày 18/7/2010 và bị kết án 7 năm tù 
giam và 5 năm quản chế theo điều 79 BLHS.Hiện đang bị giam tại 
phân trại số 2,trại giam Xuân Lộc , Đồng Nai. 
 

 

 
64. Ông Phan Văn Thu: sinh năm 1948; trú tại tổ 10,khu phố Liêm Trực, 

phường Bình Định, xã An Nhơn, Bình Định.Là người sáng lập “ Hội 
đồng công luật công án Bia Sơn”. Bị bắt ngày 5/2/2012. Bị kết án 
chung thân với tội danh “hoạt động lật đổ chính chuyền” theo điều 79 
BLHS. Hiện đang bị giam tại An Phước, Bình Dương. Sức khỏe yếu. 

 

 
65. Ông Phan Ngọc Tuấn: sinh năm 1953, cư ngụ TP Phan Rang- Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận là nhà tranh đấu cho dân oan đi khiếu kiện, 
Ông là tín hữu Tin lành thuộc hệ phái Lutheran. Bị bắt ngày 
10/8/2011, bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 88 
BLHS. Hiện đang bị giam tại trại Xuyên Mộc, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Gia 
đình bị bao vây về kinh tế, khó khăn trong việc đi thăm 
 

  
66. Ông Phan Thanh Tường: sinh năm 1987; trú ở Mỹ Thạnh Tung 1, xã 

Hòa Phong, Tây Hòa.Là thành viên trong “ Hội đồng công luật công án 
Bia Sơn”.Bị bắt ngày 8/3/2012 và bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm 
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