
TƯỜNG TRÌNH RIÊNG 
gửi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc 

về Quyền Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng 
 

Báo Cáo Viên Đặc Biệt về Quyền Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng  được Hội 

đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm bằng Quyết nghị số 6/37 “để tiếp 

tục cố gắng quan sát các sự kiện và những hành động của chính quyền  không 

phù hợp với các qui định của Tuyên ngôn Bài trừ Mọi Hình thức Bất dung và 

Kỳ thị vì Lý do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng xảy ra trên mọi khu vực của thế giới, 

và đưa ra các khuyến nghị về các biện pháp khắc phục thiệt hại thích hợp.”  

Do đó Báo Cáo Viên Đặc biệt xin mời gọi các tổ chức chính quyền và phi chính 

phủ, các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng cũng như các cá nhân gửi cho 

Báo cáo Viên bất cứ thông tin khả tín nào mà họ đang có liên quan đến những 

hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đang xảy ra hoặc có thể 
sẽ xảy ra. 

 
Xin điền vào và gởi bản tường trình dưới đây cho: 
Special Rapporteur on freedom of religion or belief 
c/o Office of the High Commissioner for Human Rights 
United Nations at Geneva 
8-14 avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Fax: (+41) 22 917 90 06 
E-mail: freedomofreligion@ohchr.org (email để dùng trong trường hợp không khẩn 
cấp) hoặc  
urgent-action@ohchr.org  (email để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cần ghi rõ trong 
phần “chủ đề”: Special Rapporteur on freedom of religion or belief). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
- Nếu là một nhóm, xin ghi rõ số người bị ảnh hưởng và giáo phái của từng người  
Có khoản trên 100 người bị ảnh hưởng, tất cả là người theo Đạo Cao Đài độc lập.  

- Nơi chốn xảy ra sự việc (làng, xã, quận, huyện, tỉnh, quốc gia)  
Thánh thất An Ninh Tây tọa lạc tại Ấp An Hòa, Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An, 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  
Việt Nam là quốc gia bắt buộc đăng ký hoạt động tôn giáo. Đạo Cao Đài độc lập đã bị 
Cao Đài quốc doanh chiếm Tòa Thánh và danh hiệu. Một số Thánh thất còn lại (như 
An Ninh Tây) cũng đang bị đánh chiếm. 
 
2/- Thông Tin Về Các Nạn Nhân  
Xin cung cấp các thông tin dưới đây cho từng nạn nhân một. 
Họ: Lê 
Tên: Minh Châu 
Tôn giáo: Cao Đài. 
Nơi cư trú hay nguyên quán: Ngụ Ấp An Hiệp, Xã An Ninh Đông, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An. 
Ngày tháng năm sinh: 1983 
Giới tính: Nam 
(Các nạn nhân khác xin xem ở phụ lục đính kèm). 
Người được uỷ quyền để lên tiếng cho thay mình, nếu có là:  

Chúng tôi ủy quyền cho: 

. Ông Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là công dân Hoa Kỳ. Giám đốc BPSOS. 

. Cô Katie Dương là công dân Hoa Kỳ, đang phụ trách Ban Đối Ngoại KNS sđt: 469. 
525. 3356 (3112 North Jupiter Road, Suite 216, Garland, Texas 75044) trình bày mọi 
chi tiết. 

 
3/- Thông Tin Về Vụ Vi Phạm 
- Ngày giờ (ước chừng nếu như không biết đích xác):  
13 giờ 50 ngày 24/03/2016. 
- Nơi chốn xảy ra vụ vi phạm:  
Thánh Thất An Ninh Tây; Ấp An Hòa, Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long 
An, Việt Nam. 

 
- Xin mô tả chi tiết sự kiện vi phạm quyền tự do tôn giáo và sự liên can của các 
giới chức chính quyền 



13 giờ 50 phút ngày 24/03/2016 chính quyền, và phái Cao Đài quốc doanh tổ chức 
đánh chiếm Thánh thất An Ninh Tây. Bên chính quyền có các ông: Võ Văn Bon Phó 
Công An Xã An Ninh Tây; Ông Nguyễn Thanh Phong Ban Tôn Giáo Xã ANT; Ông 
Lại Trí Mẫn Phó Ban Tôn Giáo Xã ANT kiêm Ban thông tin văn hóa xã ANT, Ông 
Quý Bí Thư Chi Bộ Ấp An Hòa và một số Công an Xã.  
(Xem phụ lục ảnh: ảnh số 01, 02, 03) 
Bên Cao Đài quốc doanh gồm có: Ông Giáo Sư Thượng Cảnh Thanh Trưởng Ban Đại 
Diện 36 Họ Đạo Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An; Ông Cai Quản Thượng Nhường 
Thanh Cai quản Thánh thất Thị trấn Hậu Nghĩa Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An (Ông 
Nhường là người được Cao Đài quốc doanh bổ xuống Thánh Thất An Ninh Tây  nhưng 
không được đồng đạo chấp nhận và không được sự ủng hộ của dân địa phương. Ông 
Nhường từng tham gia đánh chiếm Thánh thất các lần trước). Ông Thượng Ngoan 
Thanh, cùng một số vị Lễ Sanh coi Cai quản các Thánh Thất địa phương khác. Nhóm 
người nầy xông vào Thánh Thất ANT; họ đem theo 02 ổ khóa để khóa cửa trước và 
cửa sau lại. (xem phụ lục ảnh: ảnh số 04, 05). 
Họ đến gặp Chánh Trị Sự Lê Minh Châu Và Phó Trị Sự Phan Trọng Hữu  yêu cầu giao 
Thánh Thất  CTS Châu và PTS Hữu  thấy nhóm người nầy xông vào rất hung hăng... 
sẳn sàng hành hung thì cả hai bỏ chạy ra ngoài. Chạy ra đến cổng mới biết cửa bị khóa, 
không thoát ra ngoài được nên hai người đồng thanh  la làng, dân làng nghe kêu cứu 
thì đến tiếp cứu.  
Khoản 10 phút sau có dân chúng ở địa phương đến mở cổng tràn vào tiếp cứu CTS 
Châu và PTS Hữu và báo cho đồng đạo các nơi biết để đến tiếp sức. Bọn người đánh 
úp Thánh thất thấy dân địa phương và đồng đạo mổi lúc một đông thì định kéo nhau ra 
về. Phó công an Ban bỏ chạy trước... 
Mọi người không chịu cho kẻ cướp ra về, yêu cầu phải ngồi lại để làm rõ hành vi vô 
đạo đức và vi phạm pháp luật của số người nầy. (Xem phụ lục Video 01). 
Trước mặt chính quyền mọi người xác định: Thánh thất nầy do Đức Hộ Pháp lập ra. 
Chúng tôi tín nhiệm việc hành đạo của CTS Châu theo chơn truyền của Đạo Cao Đài, 
không tín nhiệm Cao Đài quốc doanh.  
Yêu cầu từ đây Chánh Quyền Xã, Huyện,Tỉnh Long An không nên xen vào nội bộ Tôn 
Giáo, đồng thời cảnh báo nhóm người theo Cao Đài quốc doanh không được đến Thánh 
thất quấy rối nữa. 
Đến 5 giờ chiều Ông CTS Châu xin dân làng và đồng đạo tha thứ cho họ và mong rằng 
họ không tấn công Thánh thất nữa. (xem video 02). 
- 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 viên chức nhà nước như: Công an Xã, Ban Tôn giáo Xã... và nhân sự Cao Đài 
quốc doanh ép người Đạo Cao Đài (1926) phải theo Cao Đài quốc doanh lập năm 1997. 
Người Đạo không chấp nhận thì họ đã tấn công Thánh thất là đã vi phạm vào quyền sở 
hữu tài sản của Đạo, quyền văn hóa của đạo. 
Xét theo Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước quốc tế: 
Họ đã vi phạm điều 18 bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vi phạm công ước quốc 
tế về quyền dân sự và chính trị điều 18 (Quyền Tự Do Tư Tưởng, Lương Tâm và Tôn 
Giáo).  
Xét về luật quốc nội: 
Họ đã vi phạm điều 14, điều 24 hiếp pháp năm 2013 
Vi phạm điều 01 (một) pháp lệnh 21 năm 2004 về tín ngưỡng tôn giáo. 



Vi phạm Nghị định 92 tại điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân 
Chính quyền và nhân sự Cao Đài quốc doanh đang tiếp tục thi hành văn thư 42/90 ngày 
14/10/2015 của chi phái 1997 ra lịnh cho các Ban Cai Quản dùng bạo lực ngăn cản 
người Đạo Cao Đài 1926 sinh hoạt tôn giáo và hành đạo (có bút phê của chính quyền 
đề nghị các địa phương giúp Cao Đài quốc doanh thực hiện). 
(xem phụ lục chứng từ 01). 
- Lai lịch của (những) kẻ vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tên họ 
(nếu biết) và động cơ của họ:  
Bên chính quyền có các ông:  
Võ Văn Bon Phó Công An Xã An Ninh Tây; Ông Nguyễn Thanh Phong Ban Tôn Giáo 
Xã ANT; Ông Mẫn Phó Ban Tôn Giáo Xã ANT; Ông Quý Bí Thư Chi Bộ Ấp An Hòa 
và một số Công an Xã.  
Bên Cao Đài quốc doanh gồm có:  
Ông Giáo Sư Thượng Cảnh Thanh Trưởng Ban Đại Diện 36 Họ Đạo Thành Phố Tân 
An, Tỉnh Long An; Ông Cai Quản Thượng Nhường Thanh  Ông Thượng Ngoan Thanh, 
cùng một số vị Lễ Sanh coi Cai quản các Thánh Thất địa phương khác.  
Động cơ của họ là tiếp tục thi hành Bản án Cao Đài ngày 20/07/1978 và quyết nghị 
ngày 13/12/1978 để tiêu diệt Đạo Cao Đài và chủ nghĩa Cao Đài. 
- Nạn nhân có biết (những) kẻ vi phạm không?  
Nạn nhân biết rõ những kẻ vi phạm nầy. (xem video 02). 

- 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?  
Họ là nhân viên nhà nước đương quyền, và Cao Đài quốc doanh là công cụ nhà nước 
tạo ra để diệt đạo (có hệ thống) nên họ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nầy. 
- 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.  
Các ông Võ Văn Bon Phó Công An Xã An Ninh Tây; Ông Nguyễn Thanh Phong Ban 
Tôn Giáo Xã ANT; Ông Mẫn Phó Ban Tôn Giáo Xã ANT; Ông Quý Bí Thư Chi Bộ 
Ấp An Hòa và một số Công an Xã... là những viên chức nhà nước. Họ phải chịu trách 
nhiệm vì họ đã thực hiện hành vi sai trái so với qui định của pháp luật quốc nội và 
không phù hợp với các công ước quốc tế mà họ có bổn phận phải thi hành.  
(xem phần phụ lục video: 01). 
- 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?  
Nạn nhân đã nhận diện được nhân sự bên nhà cầm quyền và Cao Đài quốc doanh. 
(xem phần phụ lục video: 02) 
- 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.  
 
 



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, …). 
- Ngoài ra, họ còn có thêm hành động nào nữa?  
- Các hành động hồi đáp/ giải quyết của chính quyền, nếu có:  
- 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.  
Chính quyền sẽ không điều tra như bao nhiêu vụ khác. Bởi vì chính họ là kẻ chủ mưu 
và chỉ huy. 

- 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? 
Chính quyền sẽ qui kết những người báo cáo là âm mưu lật đổ chính quyền. Tùy theo 
tình hình mà họ sẽ mời làm việc liền hay tích tụ lại chờ cơ hội kết tội xâm hại an ninh 
quốc gia. 
 
5/- Thông Tin Về Người Hay Tổ Chức Nộp Bản Báo Cáo Này 
- Họ: Dương. 
- Tên: Katie 
- Thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, tên Skype…): 
sđt: 469. 525. 3356 (3112 North Jupiter Road, Suite 216, Garland, Texas 75044). 
- Tên người hay tổ chức được uỷ quyền đại diện, nếu có:  
Cô Katie Dương là công dân Hoa Kỳ, đang phụ trách Ban Đối Ngoại Khối Nhơn Sanh 
sđt: 469. 525. 3356 (3112 North Jupiter Road, Suite 216, Garland, Texas 75044) trình 
bày mọi chi tiết. 
- Tư cách của thành phần làm báo cáo: cá nhân, nhóm, tổ chức phi chính phủ, tổ 
chức tôn giáo:  
Tập thể Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài tranh đấu để các tôn giáo và Đạo Cao Đài năm 
1926 có quyền tự do tôn giáo (không phải xin cho) theo công ước quốc tế mà Việt Nam 
đã ký kết và có nghĩa vụ phải thực hiện. 
- 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 có biết, có hợp tác và một số nạn nhân như ông Lê Văn Bé, Lê Minh Châu, 
Tống Minh Hiếu.... là người tham gia viết báo cáo nầy 
- Xin cho biết là có cần bảo mật thông tin cá nhân của người làm bản báo cáo:  
Không nhứt thiết phải bảo mật thông tin. 
 

Ngày nộp bản báo cáo: 27/03/2016 
Chữ ký (người viết báo cáo):  

Katie Dương. 
 
Phụ lục danh sách nạn nhân. 



 
Họ Tên Tôn giáo Quê quán Năm 

sinh 
Giới 
tính 

Lê Minh Châu. Cao Đài.  Ấp An Hiệp, Xã An Ninh, 
Đông, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An. 

1983 Nam 

Nguyễn Văn Bé Cao Đài.  Ấp 2, Xã Long Thuận, 
Huyện Thủ Thừa, Tỉnh 
Long An. 

1945 Nam 

Phan Trọng Hữu Cao Đài. Ấp An Hiệp, Xã An Ninh 
Đông, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An.. 

1983 Nam 

Nguyễn Thị Liễu Cao Đài. Ấp An Hòa, Xã An Ninh 
Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh 
Long An. 

1950. Nữ. 

Tống  Minh Hiếu Cao Đài. Ấp An Hiệp, Xã An Ninh, 
Đông, Huyện Đức Hòa, 
Tỉnh Long An. 

1988 Nam 

Võ Văn Liêm Cao Đài 03/69 Ấp Trường Lưu, Xã 
Trường Đông, Hòa Thành, 
Tây Ninh. 

1937 Nam 

Phụ Lục 
- Hình ảnh: Nếu có hình ảnh, xin đánh số trên hình (hoặc ở phần đặt tên cho hình, nếu 
là file), ghi chú nơi chốn và ngày giờ, giải thích mối liên quan thế nào đến bản báo cáo, 
và nhận diện các nhân vật trong ảnh. Ở những điểm thích hợp trong phần báo cáo, cũng 
nên ghi chú là có ảnh số mấy đính kèm. 
 
ẢNH 01. 
Công an Xã trước Thánh Thất An Ninh Tây. 
(quan hệ với phần ba “mô tả chi tiết trong báo cáo) 
 

 
 
ẢNH 02: 



Phó Công an Xã Võ Văn Bon là chỉ huy. 
(quan hệ với phần ba “mô tả chi tiết trong báo cáo) 
 

 
 
ẢNH 03. 
Ôn Mẫn Ban tôn giáo và ông Bon Phó Công an trong TT ANT. 
(quan hệ với phần ba “mô tả chi tiết trong báo cáo) 
 
 

 
 
ẢNH 04: 
Công an và ông Nhường, ông Ngoan (Cao Đài quốc doanh) hội ý trước Thánh Thất. 
(quan hệ với phần ba “mô tả chi tiết trong báo cáo) 
 



 
 
ẢNH 05. 
Nhân sự Cao Đài quốc doanh... 
(quan hệ với phần ba “mô tả chi tiết trong báo cáo) 

 
 
- Video: Nếu có video, xin đánh số (ở phần đặt tên cho video), ghi chú nơi chốn và 
ngày giờ, giải thích mối liên quan thế nào đến bản báo cáo, và cho biết là xem từ giây 
phút nào đến giây phút nào. Ở những điểm thích hợp trong phần báo cáo, cũng nên ghi 
chú là có video số mấy đính kèm. 
Có 02 video đính kèm: 
 
Video 01 dài 2,19 giây:  
(Liên hệ đến phần ba; mục viên chức phải chịu trách nhiệm). 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=w_DAYNYnqoY&feature=youtu.be 
Đoạn phim thể hiện Phó công an Xã Võ Văn Bon tháo chạy để chối bỏ vai trò chỉ huy 
đánh úp Thánh thất. 
Do đồng bào và đồng đạo đến tiếp cứu kịp thời nên việc đánh úp Thánh Thất An Ninh 
Tây bị thất bại. Phó công an xã Võ Văn Bon tháo chạy trước nhưng lúc đó mọi người 
đã khóa cổng lại. Phó công an xã trở giọng để rút lui bỏ chi phái quốc doanh lại chịu 
trận... 
Giây 45: ... Cái gì thì cái mở cửa ra rồi nói chuyện sau... (trong khi chính họ là người 
đem ống khóa theo để khóa cửa và đánh úp Thánh thất.Kế hoạch của họ là không cho 
bên ngoài trợ giúp). 
1,14 thể hiện gian trá của chính quyền làm bộ như người vô can... 
1,49 Phó công an chỉ huy bọn ăn cướp vào Thánh thất hỏi giấy tờ CTS Lê Minh Châu 
là Bàn Trị Sự sở tại. 
 



Video 02 (dài 5,35 giây):  
(Liên hệ đến phần ba, mục nhận diện kẻ vi phạm là Cao Đài quốc doanh). 
Link: https://www.facebook.com/ijavn.org/?fref=ts 

Sau khi Phó công an tháo chạy khỏi Thánh thất. Mọi người thể hiện sự tín nhiệm CTS 
Lê Minh Châu và bất bình với nhân sự Cao Đài quốc doanh. 
1,35: mọi người tiển Cao Đài quốc doanh ra về trong sự phẩn nộ và đòi ống khóa lại 
để làm bằng chứng. 
3,09: yêu cầu Cao Đài quốc doanh về lo tu hành cho tử tế... 
3,35: kéo xe Cao Đài quốc doanh lại đòi chìa khóa...rất quyết liệt... 
4,57 mắng thẳng Cao Đài quốc doanh vào để ăn cướp... 
Cảnh yên bình đã trở lại với người đạo.  
 
- Chứng từ: Nếu có các giấy tờ liên quan như biên bản của giới chức chính quyền, đơn 
khiếu nại mà nạn nhân gởi chính quyền, giấy triệu tập lên đồn công an, cáo trạng, bản 
án, quyết định của chính quyền, giấy khám bác sĩ, ... thì có thể đính kèm. Cần ghi chú 
mối quan hệ với điểm nào trong bản báo cáo. Ngược lại, nên chú thích ở những điểm 
thích hợp trong phần báo cáo là có đính kèm các loại chứng từ nào.  
Phụ lục chứng từ 01: Văn bản 42/90 ngày 14/10/2015. 
Liên hệ đến phần ba: Thông tin vi phạm mục liệt kê và giải thích những chỉ dấu nào 
cho thấy nạn nhân bị hại vì lý do tôn giáo. 
 

 
Trang 02. 



 
 
 

 

 


