
   HỘI CỜ ĐỎ - RED FLAG ASSOCIATION 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: 

Năm 2014, khi ảnh hưởng của các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ của nhân 

dân các mước Bắc Phi và Trung Đông lan đến Việt Nam, tại Hà Nội và Sài 

Gòn bắt đầu có những cuộc tuần hành ôn hòa của những người hoạt động 

đấu tranh cho dân chủ và những người yêu nước yêu cầu nhà cầm quyền 

Việt Nam lên tiếng bảo vệ chủ quyền trên biển Đông. Bắt đầu có những 

nhóm người quá khích mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ đỏ và tôn vinh ảnh 

tượng Hồ Chí Minh, thẳng tay đánh đập, trấn áp những người biểu tình tại 

Sài Gòn cũng như tại Hà Nội. Đặc biệt sau thảm họa ô nhiễm môi trường do 

nhà máy thép Formosa gây ra tại 4 tỉnh Miền Trung tháng 4 năm 2016, 

nhiều Hội Cờ Đỏ (HCĐ) được hình thành tại Nghệ An và Hà Tỉnh để trấn áp 

những nạn nhân thuộc các xứ đạo Công Giáo đi khiếu kiện với chính quyền 

vì không được bồi thường. Tiền thân của Hội Cờ Đỏ là các nhóm côn đồ và 

“dư luận viên” vẫn thường xuất hiện mỗi khi có các cuộc biểu tình hay tập 

họp bày tỏ lòng yêu nước. 

 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-m5ipeQwrBME/Wfd0xPUHJOI/AAAAAAAAY1c/0ofbRbXhrYkE_GqdQ0CHue7bEMSRtofeACLcBGAs/s1600/A%CC%89nh+chu%CC%A3p+Ma%CC%80n+hi%CC%80nh+2017-10-31+lu%CC%81c+1.51.23+SA.png


2. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

Hầu hết các Hội Cờ Đỏ được biết cho đến hôm nay đều phát xuất từ những 

địa phương có nhu cầu cần trấn áp những tiếng nói đòi hỏi công bằng, tự do 

dân chủ và các xứ đạo Công Giáo  đặc biệt tại giáo phận Vinh. Vào cuổi 

tháng 8 năm 2017, các HCĐ được thành lập tại các xã Sơn Hải, huyện 

Quỳnh Lưu và tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó một 

đại hội của Liên Minh các HCĐ Hà Nội, Sơn Hải, Diễn Mỹ, An Hòa với hơn 

700 thành viên tham dự được tổ chức sát cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai.  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897200373929196&set=pcb.1897202393928994&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1897200397262527&set=pcb.1897202393928994&type=3


 

Các thành viên của HCĐ là tập hợp của nhiều thành phần, trong số đó có an 

ninh địa phương, nhân viên chính quyền, thành viên của các hội được chính 

quyền công nhận như hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, 

những thành phần côn đồ du đãng, thanh niên nam nữ không có công ăn việc 

làm. Đôi khi có cả thiếu niên và trẻ em trong các cuộc tuần hành của HCĐ.  

 

Sau đây là một số người cầm đầu của các HCĐ xuất hiện trong thời gian 

qua: 

• TRẦN NHẬT QUANG: Người cầm đầu HCĐ Hà Nội (cầm micro) 

 



Y là một dư luận viên rất hăng say trong các vụ đàn áp người biểu 

tình phản đối Trung Cộng tại Hà Nội những năm 2014 – 2016. Y đã 

chỉ huy đám dư luận viên và hành hung nhiều người kể cả người già 

và trẻ em. Y điều hành trang mạng Vietvision Youtube chuyên chống 

phá, ngăn cản người dân khiếu kiện và phản đối Formosa, kích động 

chia rẻ giữa lương dân và giáo dân, đấu tố các linh mục đang dẫn dắt 

ngư dân khiếu kiện Formosa. Chính y đã tự khai trong lần phát biểu 

tại buổi ra mắt liên minh các HCĐ tại Văn Thai ngày 29 tháng 10 năm 

2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=B3zCQ5SlNeU 

 

• LÊ THỊ QUỲNH HOAN: Người cầm đầu HCĐ xã Sơn Hải. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3zCQ5SlNeU


Trưởng ban tổ chức của đại hội HCĐ tại Văn Thai ngày 29 tháng 10, 

2017. Trong diễn văn dài 15 phút, y thị đã dành ra 13 phút để tố cáo 

và lên án hai linh mục Nguyễn Đình Thục, chánh xứ giáo xứ Song 

Ngọc và cha Đỗ Hữu Nam, chánh xứ giáo xứ Phú Yên.  

 

• NGUYỄN TRỌNG NGHĨA: Sinh năm 1983, ngụ tại thành phỗ Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (mặc áo xanh da trời). 

 

Ngày 4 tháng 9, năm 2017 đã dẫn theo một nhóm Cờ Đỏ có mang 

theo sung ngắn , roi điện, bình xịt hơi cay xâm nhập giáo xứ Thọ Hòa, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và đe dọa trùng phạt linh mục chánh 

xứ Nguyễn Duy Tân và đánh một giáo dân tên Thanh. Trước đây y đã 

từng đem loa đến hò hét chửi bới trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 

Kỳ Đồng Sài Gòn và viết một lá thư với lời lẽ rất phạm thượng phản 

đối bản góp ý Luật tôn giáo của HĐGM Việt Nam. Đài truyền hinh 

quốc gia và báo Nhân dân đã gọi y là “giáo dân kính Chúa, yêu nước”. 

 

 

 

 



 

 

 

• PHAN SƠN HÙNG: 33 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn 

 

 

 

 Một tay anh chị trong giới giang hồ tại Sài Gòn, đã cùng một nhóm 

thanh niên xông vào căn nhà tại đường Trần Não, quận 2 vào đầu 

tháng 5, 2017, đãnh chị Lê Mỹ Hạnh và hai người bạn, quay video và 

đưa lên Facebook Phan Hùng vì cho rằng họ là “phản động” .  

 

3. TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH: 

• Trấn áp những nhà hoạt động dân chủ, những người yêu nước biểu 

tỉnh chống Trung Cộng. 



• Chống phá, ngăn cản và đàn áp những giáo dân khiếu kiện và phản 

đối Formosa, tạo chia rẻ giữa lương dân và giáo dân. 

• Tuyên truyền và ép buộc lương dân không làm ăn kinh tế, giao tiếp 

với giáo dân. 

• Mạ lị, lên án và đấu tố các vị linh mục, giám mục Công Giáo đang 

dẫn dắt ngư dân khiếu kiện Formosa. Họ chỉ đích danh Giám mục 

giáo phận Vinh, Nguyễn Thái Hợp, linh mục Đỗ Hữu Nam chánh xứ 

Phú Yên, linh mục Nguyễn Đình Thục chánh xứ Song Ngọc, linh mục 

Nguyễn Ngọc Ngữ, chánh xứ Đông Kiều để vu cáo và lên án. 

 

4. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN: 

• Việc thành lập các HCĐ đều có sự cho phép của chính quyền, kể cả địa 

điểm và thời gian hội họp như việc chính quyền xã Sơn Hải thông báo 

cho ban điều hành giáo họ Văn Thai về việc HCĐ ba miền sẽ tụ họp ở sát 

cạnh nhà thờ Văn Thai ngày 29/10/2017. Mặc dù có sự phản đối và yêu 

càu của linh mục chánh xứ Song Ngọc Nguyễn Đình Thục ngay 26 tháng 

10, 2017, cuộc họp vẫn tiến hành. 

 

• Trong tất cả các sự việc sách nhiễu, hành hung giáo dân, chính quyền địa 

phương và công an đều có mặt nhưng họ đã không can thiệp, thậm chí 

còn dung dưỡng và sắp đặt cho các cuộc tụ họp như ở Văn Thai, hoặc lừa 

giáo dân vào chổ thuận tiện cho HCĐ tấn công như tại cuộc biểu tình 

khiếu kiện ngày 14 tháng 2, 2017 của giáo dân Song Ngọc. 

 

• Đã có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo những hành động manh động, nguy 

hiểm gây ra tổn thất về vật chất, tinh thần và đe dọa tính mạng con người 

của HCĐ nhưng họ đã không bị pháp luật xứ lý bởi cơ quan công quyền. 

 

• Tại Việt Nam, tất cả các cơ quan truyền thông đều do nhà nước kiểm soát 

và quản lý. Chiến dịch vu cáo và lên án các vị lãnh đạo Công Giáo được 

thực hiện trên các cơ quan truyền thông như đài truyền hình Nghệ An, 

báo chí, bích chương trên đường và trong các buổi hội họp của HCĐ. 

Trong các bài phát biểu của những người cầm đầu HCĐ, họ đã gọi các 

Linh mục là “quạ đen”, hô hào “diệt giặc đạo”. 



 

• Nhà cầm quyền Việt Nam đã dung túng và nuôi dưỡng những tổ chức 

bạo lực. Văn phòng của HCĐ được đặt trong khu hành chánh của chính 

quyền địa phương, được cấp giấy phép thành lập, hội họp trong trụ sở của 

chính quyền. HCĐ đã trở thành một cánh tay nối dài và là chiến lược mới 

nhằm trấn áp người dân mà không bị trả giá trước pháp luật. 

 

5. CÁC HÀNH ĐỘNG KHỦNG BỐ: 

• GIÁO HỌ VĂN THAI (Giáo xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh): xã Sơn 

Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An. 

Từ đầu tháng 6 năm 2017, HCĐ liên tiếp phá hoại tài sản, đánh đập giáo 

dân, kích động chia rẽ hận thù giữa lương giáo tại giáo họ Văn Thai giáo 

xứ Song Ngọc. Họ còn đập phả ảnh tượng Đức Mẹ, các Thánh và những 

hành động xúc phạm tôn giáo. Ngày 29 tháng 10, năm 2017, 700 thành 

viên của các HCĐ Hà Nội và HCĐ của các xã Sơn Hải, Diễn Mỹ, Diễn 

Châu, An Hòa tổ chức đại hội tại sát bên nhà thờ Văn Thai. Nội dung của 

các phát biểu trong đại hội đều để tố cáo, vu khống và lên án các linh 

mục Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Song Ngọc và linh mục Đỗ Hữu Nam, 

chánh xứ Phú Yên. Ngày 26 tháng 10 năm 2017 Linh mục Nguyễn Đình 

Thục đã gởi đơn yêu cầu giải thích và phản đối việc họp HCĐ ngay cạnh 

nhà thờ Văn Thai, nhưng cuộc họp vẫn tiến hành. 

 



 
 

• GIÁO XỨ ĐÔNG KIỀU (Giáo phận Vinh): xã Diễn Mỹ, huyện Diễn 

Châu, Nghệ An. 

Từ ngày 30 tháng 8 đến 20 tháng 9 năm 2017, một số côn đồ ném đá vào 

nhà làm hư hại nhà cửa của môt số giáo dân. Ngày 3 tháng 9 năm 2017 

nhóm côn đồ xông vào nhà ông Trần Văn Trịnh đập phá và dùng súng 



bắn bể tượng Đức Mẹ cũng như tấn công giáo dân. Ngày 20 tháng 9, năm 

2017 một số thành viên HCĐ xã Diễn Mỹ dưới sự chỉ đạo của chính 

quyền và hỗ trợ của công an, mang cờ đỏ sao vàng và băng rôn, khẩu 

hiệu vào chung quanh nhà thờ gây rối và đòi trục xuất linh mục Chánh xứ 

Nguyễn Ngọc Ngữ ra khỏi xã Diễn Mỹ. Ngày 22 tháng 9 năm 2017 , 

Linh mục đoàn Giáo hạt Đông Tháp đã nộp đơn tố cáo những thủ phạm 

gây rối trên địa bàn giáo xứ Đông Kiều và yêu cầu chính quyền xứ lý 

những kể vi phạm nhưng không có sự phản hồi từ phía chính quyền. 

  

• ĐE DỌA 2 LINH MỤC GIÁO PHẬN VINH: 

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, hai Linh mục Phạm Xuân Kế, quản hạt 

Đông Tháp và Nguyễn Ngọc Ngữ quản xứ Đông Kiều, bị khoảng 300 

người tự xưng là “Hội Cờ Đỏ” bao vây, hò hét, đe dọa sau khi có cuộc 

làm việc với cơ quan chức năng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diễn Mỹ 

để dàn xếp những sựu việc xảy ra tại giáo xứ Đông Kiều. Chính quyền 

giải thích rằng họ là những người dân “tự phát” đến phản đối các vị Linh 

mục. Họ đem theo dao, kiếm và thậm chí thả dây điện trần xuống đường 

để cản đường các vị Linh mục trên đường về nhà. 

 



 
 

• GIÁO XỨ KẺ GAI (Giáo phận Vinh) 

Ngày 17 tháng 12 năm 2017, một nhóm nữ giáo dân giáo xứ Kẻ Gai đang 

làm thủy lợi tại phần đất thuộc sở hữu của họ trước nhà thờ thị bị chính 

quyền và công an xã Hưng Tây đến ngăn cản, đe dọa và ra lệnh ngưng 

công việc. Thấy yêu cầu vô lý, họ không chấp nhận. Một lúc sau hơn 100 

thanh niên đi xe máy và xe khách khoác áo cờ đỏ sao vàng tấn công 

những phụ nữ ngay trên khu ruộng họ đang làm thủy lợi, trước sự chứng 

kiến của nhà cầm quyền và công an địa phương. Dưới sự chỉ đạo của ông 

chủ tịch xã và trưởng công an xã Hưng Tây, những thanh niên này đã 

đánh đập dã man những người phụ nữ, khiến nhiều người bị thương. Vài 

giáo dân nam đến can ngăn liền bị họ đánh bất tỉnh, nằm gục tại hiện 

trường. Linh mục Nguyễn Đức Nhân, chánh xứ Kẻ Gai đã có mặt yêu 

cầu giải thích vụ việc lập biên bản. Nhận thấy hàng ngàn cảnh sát cơ 

động trang bị vũ khí đầy đủ và chó nghiệp vụ chuẩn bị tấn công, Linh 

mục Nhân đã giải tán giáo dân để tránh đổ máu. 



 



• GIÁO XỨ THỌ HÒA (Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) 

Ngày 4 tháng 12 năm 2017, một nhóm 12 người thuộc HCĐ bịt mặt, đeo 

kiếng đen, mang theo cờ, băng rôn, súng ngắn, roi điện và bình xịt hơi 

cay xông vào giáo xứ Thọ Hòa, đòi có biện pháp rừng phạt với Linh mục 

Nguyễn Duy Tân vì ông từng lên tiếng về vấn đề trưng cầu dân ý trên 

trang facebook của mình. Đây là lần hứ hai nhóm người này tràn vào 

giáo xứ Thọ Hòa để đòi xử lý Linh mục Nguyễn Duy Tân. Họ đã bị giáo 

dân bắt lập biên bản vì việc gây rối trật tự này. Tuy nhiên họ chỉ bị phạt 

hành chính đóng một ít tiền phạt, như thanh niên tên Trần Hiếu Nghĩa chỉ 

bị phạt 8,2 triệu đồng do “mang theo súng đồ chơi nguy hiểm” (như kết 

luận của công an điều tra). 

 



 

• GIÁO XỨ ĐĂNG CAO (Giáo phận Vinh) 

Mới đây ngày 23 tháng 2 năm 2018, một số phụ huynh thuộc giáo xứ 

Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An tố cáo chính quyền 

và trường Tiểu học Diễn Đoài huy động HCĐ đên hành hung phụ huynh 

học sinh khi những người này đến gặp ban giám hiệu để biết nguyên 

nhân tại sao con em họ bị đuổi học. Chính quyền xã đã điều động Ban an 

ninh tự quản bảo vẹ chính quyền (HCĐ) đem gậy gộc, ống thép đã chuẩn 

bị sẵn đến trước cổng trường để đánh đập gây thương tích cho nhiều phụ 

huynh. Trước đó một số học sinh công giáo đã bị thầy giáo dèm pha, chế 

diễu và hăm dọa không cho đến trường nữa với lý do là các em không 

nộp tiền cho lớp học thêm buổi, một việc làm sai quy định của bộ Giáo 

dục. Các em còn bị bạn học chế diễu, không cho dùng máy vi tính và 

đóng cửa không cho vào lớp. Linh mục chánh xứ Đinh Văn Minh còn bị 

cáo buộc vu khống là đã kích động giáo dân Đăng Cao gây rối trong vụ 

việc này. 

 

 

 


