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TƯỜNG TRÌNH RIÊNG 

gửi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc 

về Quyền Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng 

Mục đích của việc mở Đại Hội Nhơn Sanh là muốn tập hợp đạo hữu để công cử nên một hàng ngũ các chức sắc lãnh 

đạo mới, hoạt động độc lập không do nhà nước kiểm soát. khối Nhơn Sanh không thừa nhận tính chính danh của 

Hội đồng chưởng quản đang lãnh đạo hiện nay, được nhà nước cấp pháp nhân năm 1997. 

Trong khi nghiêm cấm tất cả các nhóm Đạo Cao Đai khác, nhà nuớc dựng lên Hội Đồng Chuởng Quản (Cao Đai 

quốc danh) do nhà nước kiểm soát, cho phép Hội Đồng này ghi danh và nhìn nhận họ như là một tổ chức Cao Đai 

hợp pháp duy nhất mà tất cả những nguời theo Đạo Cao Đài phải gia nhập nếu muốn chính thức thực hành tín 

nguỡng của họ.  

MẪU TƯỜNG TRÌNH  

 

 (1) Thông Tin Tổng Quát 

- Xin cho biết là sự việc xảy ra cho một cá nhân hay một nhóm 

Sự việc xảy ra cho một nhóm người. 

- Nếu là một nhóm, xin ghi rõ số người bị ảnh hưởng và giáo phái của từng người  

Có 6 nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp và khoảng 200 nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp. 

- Nơi chốn xảy ra sự việc (làng, xã, quận, huyện, tỉnh, quốc gia) 

Tòa Thánh Tây Ninh, Xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

- Quốc tịch, sắc tộc của nạn nhân  

Quốc tịch Việt Nam, Sắc tộc: Kinh 

- Chính sách quốc gia có bắt buộc đăng ký hoạt động tôn giáo không, và nếu có thì tình trạng của 

nhóm hiện nay ra sao  

Pháp Lệnh về Tôn Giáo và Tín Nguỡng 2004 của Việt Nam đòi hỏi tất cả tổ chức tôn giáo phải đăng ký hoạt động. 

Nhóm bị ảnh huởng không ghi danh và từ chối tham gia Hội Đồng Chưởng Quản đã đuợc nhà nước cấp pháp nhân. 

 (2) Thông Tin Về Các Nạn Nhân  

Xin cung cấp các thông tin dưới đây cho từng nạn nhân một.  

- Họ: Trần 

- Tên: Văn Hạp 

- Giáo phái: Cao Đài 

- Nơi cư trú hay nguyên quán: ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

- Ngày tháng năm sinh: 3/7/1978 

- Giới tính: Nam 

- Người được uỷ quyền để lên tiếng cho thay mình, nếu có là: Huỳnh Trọng Hiếu – REM Defenders - Tổ 

chức Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc. 

(Xem danh sách nạn nhân Phụ lục I) 

(3) Thông Tin Về Vụ Vi Phạm 

- Ngày giờ (ước chừng nếu như không biết đích xác): Vào lúc 6 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 27/5/2015 

- Nơi chốn xảy ra vụ vi phạm: Khu Vực Đại Đồng Xã (đối diện Đình Thánh) nằm trong khuôn viên Tòa 

Thánh Tây Ninh, Xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 
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- Xin mô tả chi tiết sự kiện vi phạm quyền tự do tôn giáo và sự liên can của các giới chức chính quyền: 

- Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ sáng ngày 27/5/2015, khoảng 200 tín hữu Cao Đài thuộc khối Nhơn 

Sanh, tập hợp tại khu vực Đại Đồng Xã nằm trong khuôn viên Tòa Thánh Tây Ninh, thuộc Xã Long Thành Bắc, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam để tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh. 

Việc tổ chức Đại hội Nhơn Sanh đã không thực hiện được, vì gần 200 tín đồ Cao Đài Khối Nhơm Sanh độc lập bị 

khoảng 100 công an thường phục kết hợp với gần 100 nhân viên Trật tự nội ô (Xem phụ lục V: 1a) của Tòa Thánh 

xua đuổi, không cho các nạn nhân tụ tập trong khuôn viên Tòa Thánh.  

Nhân viên công an thường phục và lực lượng trật tự nội ô ra lệnh cho các tín đồ khối Nhơn Sanh đi ra khỏi khu vực 

Tòa Thánh, cấm tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Họ dùng xe tải và xe cứu hỏa diễu hành quanh khu vực 

Đại Đồng Xã để kêu gọi giải tán đám đông.  

Các tín đồ khối Nhơn Sanh lên tiếng phản đối yêu cầu vô lý của nhân viên công an mặc thường phục và nhân viên 

trật tự nội ô. Nhân viên trật tự nội ô mặc thường phục, tay cầm Thánh Lệnh (1 cây gỗ dài 40cm, 1 đầu hình tròn, có 

hoa văn của đạo Cao Đài) thường dùng để xô đẩy và đe dọa đánh các tín đồ khối Nhơn Sanh. 

Tuy nhiên, cách nơi diễn ra vụ đàn áp khoảng 1000m, ngay tại Đình Thánh, buổi lễ Nhơn Sanh do Hội đồng 

Chưởng Quản tổ chức vẫn diễn ra bình thường (Hội đồng Chưởng Quảng được chính quyền địa phương bảo kê nên 

không bị đàn áp). (Xem Phụ lục phần II: 1a) 

Hội Đồng Chưởng Quản Tòa Thánh Tây Ninh đã có thông cáo chính thức phản đối về việc mở Đại Hội Nhơn Sanh 

ngày 27/5/2015. Đại hội Nhơn Sanh đã được khối Nhơn Sanh thông báo cho ban tôn giáo chính phủ và Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (Xem Phụ lục phần IV: 1a, 1b) 

Khu vực Cửu Trùng Thiên bao gồm Đông Kháng Đài và Tây Kháng Đài, cách Đại Đồng Xã khoảng 500 m, là nơi 

dự kiến sẽ tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh và tiếp kiến quan khách. Lúc 6 giờ sáng, đã bị Hội đồng Chưởng Quản ra 

lệnh cho dựng 3 lớp hàng rào di động và cho khoảng hơn 100 nhân viên Trât Tự Nội ô do công an mặc thường phục 

đảm nhiệm canh gác cẩn trọng. (Xem phụ lục phần II: 2a, 2b, 2c, 2d) 

- Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, 200 đạo hữu làm lễ rước Bửu ảnh Đức Hộ Pháp đi đến khu vực Đại Đồng Xã, họ mặc 

đạo phục trắng đứng tập trung dưới chân 3 bửu tháp. Vì khu vực Cửu Trùng Thiên - nơi dự kiến sẽ tổ chức Đại Hội 

bị dựng rào chắn nên các tín đồ tề tựu dưới chân 3 bửu tháp để chờ diễn biến mới. Trong khi chờ, họ bị khoảng 100 

nhân viên mật vụ mặc thường phục trà trộn vào số tín đồ để chụp hình, quay phim, đe dọa và khuyên can yêu cầu 

các tín đồ khối Nhơn Sanh đi về, không tụ tập đông người bất hợp pháp. 

Vào lúc 6 giờ 50 phút sáng, ông Nguyễn Văn Thọ (là Chánh Trị Sự ở Vĩnh Long – thành viên Khối Nhơn Sanh) 

giao cho hai tín đồ khối Nhơn Sanh tên Nguyễn Văn Khoái và ông Thái Văn Phiên phụ trách giữ Bửu đức Hộ pháp 

(hình ảnh đức hộ pháp Phạm Công Tắc – người sáng lập đạo Cao Đài). Ông Cư (không biết họ chính xác) là một 

tín đồ thuộc hệ phái Cao Đài nhà nước đến xem rồi xông vào cướp bửu ảnh, rồi mang đến cất giữ trong văn phòng 

gần nhất của Hội Đồng Chưởng Quản, các tín hữu lên tiếng phản đối nhưng lực lượng trật tự nội ô xô đẩy các tín đồ 

khối Nhơn Sanh và lên tiếng đe dọa các tín đồ. (xem phụ lục phần II: 3a) 

- 8 giờ sáng, ông Phạm Quốc Sách, một tín hữu khối Nhơn Sanh dùng máy ảnh chụp hình các hoạt động của nhân 

viên công an tại Đại Đồng Xã thì bị một người mặc đạo phục khác, mang kính đen, không nhận diện được giật máy 

ảnh và dùng tay đấm vào ngực ông Sách.  

Khi đánh ông Sách xong, thủ phạm gọi thêm khoảng 5 người khác, gồm có nhân viên mặc thường phục và nhân viên 

trật tự nội ô xông vào đánh ông Sách hội đồng. Vì sợ ông Sách bị đánh, các vị đồng đạo nữ phái của khối Nhơn 

Sanh đứng bao vây ông Sách không cho lực lượng bảo vệ đánh đập ông. Những nữ đạo hữu này la hét kêu cứu và 

lên tiếng phản đối hành vi côn đồ, họ đẩy nhân viên bảo vệ không cho tiếp cận ông Sách 
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Ông Sách cho biết, người giật máy ảnh và đánh vào ngực ông hoạt động kiểm soát khối Nhơn Sanh rất năng nổ. Anh 

ta đến tất cả những nơi có tín hữu khối Nhơn Sanh hiện diện để theo dõi mọi hoạt động một cách rất tỷ mỉ. Ông 

Sách cho rằng, người này mang kiến đen, đi vớ màu xanh, giày đen, hoạt rất chuyên nghiệp nên có khả năng là công 

an giả dạng người đạo.  

- Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, khoảng 20 người trong đội trật tự xông vào xô đẩy các tín đồ, 1 nhân viên trật tự phát 

loa kêu gọi giải tán và cấm không được tụ tập gây rối trật tự công cộng. Ông Trần Văn Hạp – phó trị sự phản đối 

thái độ khiếm nhã của lực lượng trật tự và nói rằng: “việc các tín đồ tụ tập ở đây là hoàn toàn hợp pháp. Cơ sở tôn 

giáo này được xây dựng bằng nhân lực và tài lực của thế hệ cha ông của những người đang đứng ở đây. Việc các 

tín đồ khối Nhơn Sanh đứng trước bửu tháp để làm lễ là chính đáng và họ không đi chỗ khác”.  

Có 5 nhân viên trong đội trật tự xô đẩy ông Hạp, bắt ông Hạp phải rời khỏi nội ô Tòa Thánh ngay lập tức, có 1 

người mặc thường phục hét lớn, đòi bắt trói ông Hạp lại. Thấy vậy, ông Hạp xin được đi chỗ khác nhưng người mặc 

thường phục không chấp nhận. Họ đòi bắt trói ông Hạp lại. Ngay lúc đó, 1 nhân viên trật tự dùng bình sơn xịt màu 

xanh xịt vào mặt và Đạo phục ông Hạp rồi vật ông ngã xuống đất.  

Có 4 nhân viên trật tự xông vào đè ông Hạp xuống đất, ông vùng vẫy kêu cứu, thêm 4 nhân viên trật tự khác xông 

vào đè ông xuống đất. Có khoảng 10 người trật tự đè ông Hạp xuống nền đất, dùng dây rút trói tay ông lại. Họ dùng 

dùi cui và Thánh lệnh đánh liên tục vào đầu ông Hạp, nhân viên trật tự dùng chân đạp vào hông, và bụng, đá vô mặt 

ông. Ông Hạp vừa bị lôi đi vừa bị đấm đá khoảng 20m thì có một người mặc thường phục ra lệnh dừng lại, rồi họ áp 

giải ông ra dãy nhà Hậu Diện phía sau Đình Thánh. (Xem Phụ lục phần hình ảnh II: 5 a, 5b, 5c, 5d và phần phụ lục 

III: video số 2) 

Vào trong nhà, ông Hạp nhận ra có khoảng 12 nhân viên công an mặc sắc phục đợi sẵn, có 2 nhân viên công an mặc 

sắc phục cắt dây trói tay cho ông Hạp và yêu cầu ông hợp tác điều tra với cơ quan công an. Hai nhân viên công an 

bắt ông Hạp viết 1 bản tường trình về sự việc rồi bắt ông ký tên xác nhận. 

Công an đọc cho ông Hạp viết Biên Bản Cam Kết có nội dung là: ông Hạp cam kết sẽ không gây rối trật tự nơi công 

cộng, không tiếp tục tham gia, tập trung đông người với tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận. Sau đó, 

công an bắt ông Hạp ký tên vào biên bản.  

Công an làm Biên Bản Kê Khai Tang Vật như: điện thoại, chìa khóa xe, túi đựng áo quần, rồi bắt ông Hạp ký tên 

vào biên bản mới cho nhận lại tư trang. Công an bắt ông Hạp viết giấy ghi họ tên, năm sinh, quê quán rồi đưa lên 

trước ngực cho cơ quan công an chụp ảnh. Tiếp đến họ đưa ông ra khỏi dãy nhà Hậu Diễn phía sau Đình Thánh. 

- Khoảng 8 giờ 45 phút, trong lúc đám đông đang xô xát hỗn loạn, nghe tiếng Ông Hạp la lớn là: “Giết người đạo” 

nhiều lần, thì có 3 nữ đạo hữu xông vào ứng cứu, 3 nữ đạo hữu bị xịt sơn vào đạo phục và bị đánh ngã xuống đất: 

Nguyễn Thị Ngăn – 73 tuổi: Thấy ông Hạp bị 6-7 người đánh nên rất bức xúc, bà Ngăn chạy lại can thiệp. Khi bà 

xông vào ngăn cản nhân viên trật tự đánh ông Hạp thì bị nhân viên trật tự dùng bình sơn xanh xịt vào mặt và đạo 

phục, 1 nhân viên trật tự đá vào mông khiến bà ngã xuống đất. Hiện nay, bà cảm thấy đâu nhức trong cơ thể. (Xem 

phụ lục phần II: hình ảnh 6c. ) 

Bà Trà Thị Thu Hà: cũng đứng dưới chân Tháp Hộ pháp – Đại đồng xã nhưng bị lực lượng trật tự đuổi đi, bà đi dần 

ra phía cổng số 2, trật tự tiếp tục xua đuổi bà đi nơi khác thì bà lên tiếng phản đối, bà phản đối việc đuổi các đạo 

hữu, không cho tụ tập tại khu vực thiên liêng, phản đối cả việc tịch thu máy ảnh và điện thoại trái phép.  

Khi đang phân trần với 1 người trật tự thì bà thấy ông Hạp bị đánh và bà chạy ra can. Kết quả là bà Hà bị 1 nhân 

viên trong đội trật tự xịt sơn vào đạo phục và đá vào bên hông làm cho bà Hà ngã xuống đất. Người của bà bị trầy 

trụa và đau nhức. Bà cho biết là sau khi bị đánh, bà đau nhức không còn quỳ lạy để làm lễ được nữa. (Xem phụ Lục 

phần II: hình ảnh 6a) 

Đặng Thị Ngọc Anh: Thấy ông Trần Văn Hạp bị đánh và bị đè xuống đất, bà Ngọc Anh yêu cầu lực lượng trật tự 

không được đánh đập tín đồ.  
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Khi thấy bà Ngọc Anh chạy lại ngăn cản thì lực lượng trật tự nắm cổ áo của bà lôi ra ngoài, dùng sơn xịt màu xanh 

xịt thẳng vào mặt bà Ngọc Anh rồi xịt khắp người bà. Họ dùng dùi cui đánh vào lưng bà Ngọc Anh khiễn bà ngã 

xuống đất. (Xem phụ lục Phần II: hình ảnh 6b) 

Ông Trần Ngọc Điệp: Thấy ông Trần Văn Hạp bị đánh nên đã xông vào ứng cứu. Ông Điệp dùng tay đẩy 1 nhân 

viên trật tự nội ô ra, không cho người này đánh ông Hạp, ngay lúc đó, 1 nhân viên trật tự khác nắm lấy vai ông Điệp 

xịt sơn xanh vào mặt và xịt vào lưng ông. Khoảng 4 nhân viên trật tự khác xô đẩy ông Điệp ra ngoài và cảnh cáo 

không cho ông can thiệp.  

Nhân viên công an làm việc với ông Hạp khoảng 40 phút, sau đó họ thả ông Hạp ra về. 

Từ khoảng 10:00 – 12:00 giờ ngày 27/5, Hầu hết các tín hữu khối Nhơn Sanh bị đuổi ra khỏi khuôn viên Tòa Thánh. 

Con đường dẫn vào khu vực Đại Đồng Xã thông với cửa số 2, đã bị công an giao thông phong tỏa. Cổng số 2 của 

Tòa Thánh được lệnh đóng cửa. Bên ngoài, lực lượng dân phòng tiếp tục dùng loa yêu cầu tín hữu không được tụ 

tập gây rối trật tự công cộng và cản trở giao thông.  

Bên ngoài, cơ quan công an, lực lượng dân phòng, cơ quan mật vụ đứng phong tỏa cánh cửa số 2 và chỉ đạo việc 

giải tán các tín đồ Khối Nhơn Sanh. (Xem Phụ lục phần II: hình ảnh 8) 

- Xin liệt kê và giải thích những chỉ dấu nào cho thấy nạn nhân bị hại vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng 

của họ:  

Các nạn nhân đều là thành viên của Nhóm Cao Đài Bảo Thủ Chân Truyền – hay Khối Nhơn Sanh. Họ đến Tòa 

Thánh sáng ngày 27/5/2015 để tham dự Đại Hội Nhơn Sanh để công cử ban lãnh đạo mới của họ. 

Khối Nhơn Sanh không được nhà nhà nước cấp phép hoạt động. 

Đại Hội Nhơn Sanh là một nghi lễ tôn giáo do các tín đồ Cao Đài thuộc khối Nhơn Sanh tổ chức. Cơ quan công an 

bắt ông Trần Văn Hạp ký vào biên bản gây rối trật tự công cộng là vi phạm tự do tôn giáo. 

Ông Trần Văn Hạp bị lực lượng Trật tự nội ô và công an mật vụ bắt đưa vào phòng để làm việc với cơ quan công an. 

Điều này chứng minh, cơ quan công an và lực lượng trật tự nội ô và công an mật vụ làm việc chặt chẽ với nhau để 

cản trở việc tổ chức Đại hội Nhơn sanh.  

-Lai lịch của (những) kẻ vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tên họ (nếu biết) và động cơ của họ:  

Lai lịch: 

Có gần 20 công an mặc sắc phục, khoảng 5 công an giao thông, 100 nhân viên công an mật vụ, 200 nhân viên trật tự 

nội ô, 20 người của Hội đồng chưởng quản.  

Ông Trần Văn Hạp bị bắt vào tòa nhà phía sau Đình Thánh, và ông thấy có khoảng 12 công an mặc sắc phục đang 

ngồi trong tòa nhà. Nhân viên công an không cho biết tên, chức vụ, cấp bậc. Ông Trần Văn Hạp cũng không biết tên 

những người này. 

Có khoảng 5 nhân viên công an mặc sắc phục khác, 5 nhân viên dân phòng không cho người dân tụ tập gần cổng số 

2, đuổi các tín đồ khối Nhơn Sanh không cho tập trung gần cổng số 2. Các tín đồ khối Nhơn Sanh không biết họ tên, 

chức vụ, cấp bậc của những nhân viên công an này. 

100 nhân viên công an mật vụ không thể nhận diện, các tín đồ không biết họ tên gì, làm việc ở đâu, thuộc cơ quan 

nào. Những nhân viên mật vụ thường chụp ảnh, xua đuổi các tín đồ. Có khoảng gần 5 người trong số đó điều khiển 

những nhân viên mật vụ khác và điều khiển khoản 100 người thuộc lực lượng trật tự nội ô. 

Động cơ: 
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 Chính quyền lo ngại nếu để Đại Hội Nhơn Sanh diễn ra thành công, thì sẽ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi 

phái Cao Đài mới thành lập năm 1997.  

Việc khối Nhơn Sanh tập hợp tín đồ làm chính quyền lo ngại sẽ gây ra tính trạng chống đối chính quyền.  

Vì những yếu tố trên, chính quyền đã tiếp tay cho Hội đồng chưởng quản đàn áp các tín hữu thuộc Hội Thánh Cao 

Đài Độc lập.  

- Nạn nhân có biết (những) kẻ vi phạm không?  

(1). Biết những kẻ vi phạm vì họ công khai danh tính: 

Nạn nhân không biết rõ họ tên, chức vụ, cấp bậc của những kẻ đã vi phạm. 

Có khoảng 22 công an mặc sắc phục. 

Khoảng 12 nhân viên công an mặc sắc phục ngồi trong Tòa nhà phía sau Đình Thánh. 

5 nhân viên công an mặc sắc phục và khoảng 5 công an giao thông phong tỏa cổng số 2. 

 (2). Không biết những nhân viên an ninh mặc thường phục (mật vụ): 

Khoảng 100 nhân viên trật tự nội ô (có khoảng 50 người mặc đạo phục và 50 người mặc thường phục); Khoảng 100 

nhân viên công an mặc thường phục. 

100 người trong Đội trật tự và 100 người mặc thường phục thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại di động. 

Việc bắt người, đánh người đều phải liên lạc bằng điện thoại để xin lệnh cấp trên. 

Những người này bắt các tín đồ khối Nhơn Sanh rồi đem giao cho phía công an mặc sắc phục giải quyết. 

- Nhân viên nhà nước hoặc của các tổ chức không-thuộc-nhà-nước có phải chịu trách nhiệm về hành 

vi vi phạm này không?  

Có. Cơ quan công an trực tiếp tham gia vào quá trình vi phạm 

Nạn nhân trực tiếp: ông Trần Văn Hạp bị 2 nhân viên công an mặc sắc phục bắt ký vào biên bản nhận tội là đã gây 

rối trật tự công cộng trong khuôn viên Tòa Thánh sáng ngày 27/5. Cơ quan công an nói với ông Hạp, nếu ông Hạp 

không ký vào biên bản thì sẽ không được thả về. 

Gần 200 tín đồ khối Nhơn Sanh là nạn nhân gián tiếp, bị đội trật tự nội ô đuổi khỏi khu vực Tòa Thánh, không cho 

tụ tập gây rối trật tự công cộng. Nhân viên công an mật vụ đe dọa tín đồ nên rời khỏi khu vực Đại Đồng xã trước khi 

xảy ra xô xác.  

Nhân viên công an mặc sắc phục, thường phục, và đội trật tự đi trên xe công vụ phát loa cáo buộc công khai việc tụ 

tập của các tín đồ khối Nhơn Sanh là gây rối trật tự công cộng. Sự việc này diễn ra trước sự chứng kiến của gần 200 

tín đồ khối Nhơn Sanh và gần 100 người dân đứng gần đó.  

- Kẻ vi phạm có thể nào là nhân viên của cơ quan nhà nước không? Xin cho biết rõ về họ (chức vụ, cấp 

bậc; ngành công an, bộ đội, an ninh; đơn vị cấp địa phương, huyện, tỉnh, trung ương). Xin cho biết tại sao lại 

cho rằng họ phải chịu trách nhiệm? Xin cho biết càng chi tiết càng tốt.  

Vi phạm trực tiếp: 

Kẻ vi phạm trực tiếp gồm 12 nhân viên công an mặc sắc phục nhưng không biết rõ họ tên, chức vụ, cấp bậc. Nhân 

viên công an không đeo bản tên, không mang số hiệu. 

Khoảng 100 người là công an mật vụ, chuyên làm công việc quay phim, chụp hình, và xua đuổi, đe dọa các tín đồ, 

yêu cầu họ về nhà. 
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Trong đó, có khoảng 5 người mặc thường phục chỉ đạo trực tiếp việc bắt người. 

100 người trong đội trật tự nội ô do Hội đồng Chưởng quản chịu trách nhiệm quản lý 

5 công an mặc sắc phục, 5 nhân viên dân phòng tại khu vực cổng số 2. 

Xin cho biết tại sao lại cho rằng họ phải chịu trách nhiệm? Xin cho biết càng chi tiết càng tốt. 

Trước khi diễn ra Đại Hội Nhơn Sanh, khối Nhơn Sanh đã thông báo các cấp chính quyền, ban tôn giáo chính phủ, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận tổ quốc không có văn bản trả lời. Khối Nhơn Sanh đến Ban Tôn Giáo Trung 

Ương tại Hà Nội gặp thông báo thì họ nói miệng là không cho phép tổ chức nhưng sẽ cũng sẽ không cấm việc tổ 

chức Đại hội Nhơn Sanh. 

Tuy đã thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông Internet, và đã gửi đơn cho các cấp chính quyền 

nhưng chính quyền đã không có biện pháp bảo vệ các tín đồ khối Nhơn Sanh khi họ đang thực thi quyền Tự do Tôn 

giáo của mình. 

Khi xảy ra vụ vi phạm, 5 nhân viên công an mặc sắc phục và 5 nhân viên dân phòng đứng cách hiện trường khoảng 

100m. Cơ quan công an không thực hiện chức năng giữ gìn trật tự, họ chỉ làm nhiệm vụ không cho dân chúng tụ tập 

ở cổng số 2. 

Hung thủ đánh đập tín đồ khối Nhơn Sanh và bắt các tín đồ đưa vào phòng làm việc với cơ quan công an. Tại đây, 

cơ quan công an thu giữ tư trang của nạn nhân như điện thoại, chìa khóa xe, túi hành lý, bắt nạn nhân ký vào biên 

bản gây rối trật tự công cộng. 

- Nếu không nhận diện ra bàn tay của chính quyền, bạn có nghĩ các cơ quan chính quyền hoặc những 

người có liên quan đến nhà nước phải chịu trách nhiệm về sự kiện này không, và tại sao?  

Có. Vụ vi phạm diễn ra có liên quan đến cơ quan công an và nạn nhân làm việc trực tiếp với nhân viên công an mặc 

sắc phục. 

Có 6 nạn nhân trực tiếp bị hành hung bởi những người mặc thường phục. 

ông Trần Văn Hạp (1 trong 6 nạn nhân) bị chính những kẻ hành hung bắt đưa vào làm việc với cơ quan công an. 

Điều này chứng minh những kẻ vi phạm làm việc theo sự chỉ đạo của cơ quan công an. 

- Nếu có các nhân chứng trong sự kiện này, xin cho biết họ tên, mối quan hệ với nạn nhân và địa chỉ, 

email, số điện thoại của họ. Nếu họ muốn giữ kín danh tánh, xin cho biết rõ rằng họ là thân nhân, người qua 

đường, v. v…; Xin cho các bằng chứng, nếu có.  

Nhân chứng: 

Sự việc đánh đập ông Trần Văn Hạp có sự chứng kiến của ông Huỳnh Trọng Hiếu – Tổ chức Bảo vệ Tôn giáo và 

Sắc tộc (REM Defenders) 

Huỳnh Trọng Hiếu 

SN: 4/8/1989 

305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, HCM, Việt Nam.  

0935. 774. 116 

Thành viên của nhóm Những Người Bảo Vệ Tôn Giáo và Sắc Tộc – REM Defenders (Religion and Ethnic Minorities 

Defenders) 

tongiaosactoc@gmail. com 

mailto:tongiaosactoc@gmail.com
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Nhân chứng công khai danh tính. 

   

(4) Các Việc mà Nạn Nhân, Gia Đình Nạn Nhân hay Người Nào Khác Đã Làm Cho Nạn Nhân 

- Xin cho biết đã có ai nộp đơn khiếu nại vào lúc nào cho các giới chức chính quyền hay cơ quan hữu 

trách (công an, ban tôn giáo, viện kiểm sát, uỷ ban nhân dân, tòa án nhân dân, …). 

  

 Ông Nguyễn Văn Thọ đã làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Thành Tám – chưởng quản nội ô Tòa Thánh Tây 

Ninh và ông Tư Cư thuộc cấp của ông Nguyễn Thành Tám về việc đã cướp tài sản cá nhân, gửi cho Toàn 

án nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Đơn khởi kiện được gửi ngày 3/6/2015 (Xem phụ lục IV mục 2a ) 

 

 Ông Phạm Quốc Sách đã làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Thành Tám – chưởng quản nội ô tòa thánh Tây 

Ninh về việc bị đánh và bị cướp tài sản, Biên bản được gửi cho Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Đơn khởi kiện được gửi ngày 1/6/2015 (Xem phụ lục IV mục 3a) 

 

 Ban đại diện khối Nhơn Sanh gửi đơn yêu cầu chính quyền huyện Hòa Thành và chính quyền tỉnh Tây 

Ninh điều tra về việc đánh người và cướp tài sản đối với các tín đồ khối Nhơn Sanh. Đơn khởi kiện được 

gửi ngày 4/6/2015 (Xem phụ lục IV mục 4a, 4b) 

 

- Ngoài ra, họ còn có thêm hành động nào nữa?  

Họ có ủy quyền cho anh Huỳnh Trọng Hiếu viết báo cáo về vụ vi phạm cho các nạn nhân. 

Huỳnh Trọng Hiếu 

SN: 4/8/1989 

305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, HCM, Việt Nam.  

0935. 774. 116 

Thành viên của nhóm Những Người Bảo Vệ Tôn Giáo và Sắc Tộc – REM Defenders (Religion and Ethnic Minorities 

Defenders) 

tongiaosactoc@gmail. com 

 

- Các hành động hồi đáp/ giải quyết của chính quyền, nếu có:  

Sau ngày 27/5/2015, cơ quan công an mời miệng thành viên ban đại diện của khối Nhơn Sanh lên đồn công an để 

làm việc nhưng các tín đồ không đi. Từ đó đến bây giờ, chính quyền chưa có thêm hồi đáp/hành động nào khác. 

- Xin cho biết, theo sự hiểu biết của mình, giới chức thẩm quyền có thực hiện điều tra hay không; nếu 

có, thì điều tra như thế nào? Xin cho biết tiến triển và tình trạng của cuộc điều tra cũng như các biện pháp 

nào khác của chính quyền.  

a/ Giới chức chính quyền không thực hiện điều tra, bởi vì những thủ phạm thực hiện hành vi vi phạm Tự do tôn giáo 

được chỉ đạo bởi chính quyền. 

b/ Chúng tôi không thấy chính quyền có biện pháp điều tra nào. 

- Nếu bản báo cáo do nạn nhân hay thân nhân của họ thực hiện, thì các giới chức thẩm quyền ứng xử 

với bản báo cáo và đối xử với nạn nhân ra sao? Có những kết quả nào?  

mailto:tongiaosactoc@gmail.com


 8 

Chính quyền sẽ bác bỏ những sự việc viết trong bản báo cáo và cho rằng thông tin sai sự thật. 

Nạn nhân sẽ bị chính quyền đe dọa, có thể bị tấn công bằng vũ lực. 

Một số trường hợp, chính quyền cho người đánh đập các nạn nhân sau khi họ đến trình bày quá trình bị vi phạm 

nhân quyền cho các cơ quan ngoại giao phương Tây, hoặc các cơ quan nhân quyền quốc tế. 

(5) Thông Tin Về Người Hay Tổ Chức Nộp Bản Báo Cáo Này 

- Họ: Huỳnh 

- Tên: Trọng Hiếu 

- Thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, tên Skype…):  

305/16 Trường Chinh, phường 14, Tân Bình, TP HCM, Việt Nam. 

Phone: 0935.774.116 

Thành viên của nhóm Những Người Bảo Vệ Tôn Giáo và Sắc Tộc – REM Defenders (Religion and Ethnic Minorities 

Defenders) 

tongiaosactoc@gmail.com 

 

- Tên người hay tổ chức được uỷ quyền đại diện, nếu có: Tổ chức Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc: 

Religion and Ethnic Minorities Defenders. 

- Tư cách của thành phần làm báo cáo: cá nhân, nhóm, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo:  

Tổ chức phi chính phủ 

- Nếu không do nạn nhân trực tiếp báo cáo, xin cho biết là nạn nhân có biết hay cho phép quý vị thực 

hiện bản báo cáo này.  

Nạn nhân ủy quyền cho Tổ chức Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc thực hiện bản báo cáo này. 

- Xin cho biết là có cần bảo mật thông tin cá nhân của người làm bản báo cáo:  

Không cần bảo mật.  

Ngày nộp bản báo cáo: Chữ ký (người viết báo cáo):    

22/6/2015 

Huỳnh Trọng Hiếu 

SN: 4/8/1989 

305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, HCM, Việt Nam.  

0935. 774. 116 

Thành viên của nhóm Những Người Bảo Vệ Tôn Giáo và Sắc Tộc – REM Defenders (Religion and Ethnic Minorities 

Defenders) 

tongiaosactoc@gmail. com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tongiaosactoc@gmail.com
mailto:tongiaosactoc@gmail.com
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Phụ Lục 

 

I. Thông tin các nạn nhân 

II.  

STT Họ Tên Giáo phái Quê quán Năm sinh Giới tính Ủy quyền 

1 Trần Văn Hạp Cao Đài Nhơn 

Sanh 

ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

1978 Nam  

2 Nguyễn Thị Ngăn Cao Đài Nhơn 

Sanh 

Đường Âu Văn Lân, phường 3, quận 8, 

HCM, Việt Nam 

1942 Nữ  

3 Trà  Thị Thu Hà Cao Đài Nhơn 

Sanh 

ấp Ông Rèn, xã Long Hựu, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An, Việt Nam 

1960 Nữ  

4 Đặng Thị Ngọc Anh Cao Đài Nhơn 

Sanh 

C3/27/n4 đường Phạm Hùng, ấp 4Mới, xã 

bình hưng, huyện Bình Chánh, Việt Nam 

1952 Nữ  

5 Trần Ngọc Điệp Cao Đài Nhơn 

Sanh 

Ấp Bình Hòa, xã Thái bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

1955 Nam  

6 Phạm  Quốc Sách Cao Đài Nhơn 

Sanh 

Phường 1, khu phố 3, thị xã Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam 

1959 Nam  

(Có 6 nạn nhân trực tiếp được đính kèm trong phần Phụ lục mục I: thông tin về nạn nhân, và khoảng 200 tín đồ Cao 

Đài khối Nhơn Sanh) 

 

II. Hình ảnh:  

1. HĐCQ tổ chức Đại lễ Nhơn Sanh 

a.  

 

2. Cửu Trùng Đài bị chặn bởi rào chắn di động và đội trật tự nội ô: 
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a. b.  

c.  . . d 

3. Người cướp bửu ảnh Hộ pháp của KHỐI NHƠN SANH 

a.  

 

 

4. Xe cứu hỏa để giải tán đám đông  

a.  
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5. Ông Trần Văn Hạp bị đánh: 

a.  

b.  
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c.  

d.  

6. Các nạn nhân: 

a. Trà Thị Thu Hà  

  

b. Đặng Thị Ngọc Anh 
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c. Nguyễn Thị Ngăn 

 

7. Cơ quan công an chỉ đạo việc đánh đập tín đồ, và ngăn cản mở Đại hội Nhơn Sanh 

a.  
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b.  

 

c. công an giao thông cho đóng cổng số 2 khi các tín đồ khối Nhơn Sanh bị đuổi hết ra ngoài 
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d. 5 công an mặc sắc phục và 5 dân phòng đứng gần cổng số 2 

 

III. Video:  

1. Cảnh 1 tín đồ của Hội đồng chưởng quản giật máy ảnh của ông Phạm Quốc Sách tín hữu thuộc Khối Nhơn Sanh 

https://www. youtube. com/watch?v=WdBJl3rnidA 

2. Phó trị sự Trần Văn Hạp bị đánh 

https://www. youtube. com/watch?v=09IJ5KnxpQI 

 

IV. Chứng từ:  

1. a, b, c: Hình ảnh về… 

https://www.youtube.com/watch?v=WdBJl3rnidA
https://www.youtube.com/watch?v=09IJ5KnxpQI
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2a. Đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Thọ. 
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3a. Đơn khởi kiện của ông Phạm Quốc Sách: 
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4a,4b Đơn khiếu kiện Khối Nhơn Sanh: 

 

4a.  
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4b. 
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V. Chú thích từ ngữ 

1. Đội trật tự nội ô: là lực lượng do Hội đồng chưởng quản điều hành, do các tín đồ Cao Đài thuộc Hội đồng 

chưởng quản đảm nhiệm, thực thi việc giữ gìn trật tự trong khu vực Tòa Thánh khi tổ chức các buổi lễ. Đội trật tự 

nội ô ngày 27/5 chia thành 2 nhóm, nhóm 1 gồm những người mặc đạo phục trắng, đội mũ đen, đeo băng đỏ trên 

tay trái là tín đồ đạo Cao Đài của Hội Đồng Chưởng Quản. Nhóm 2 gồm những người mặc thường phục, đeo băng 

đỏ trên tay trái, cầm dùi cui,  những người này lạ mặt, các tín đồ khối Nhơn Sanh không nhận diện được họ. khối 

Nhơn Sanh nghi ngờ những người này do công an điều khiển để đánh đập các tín đồ khối Nhơn Sanh. 

 


