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TƯỜNG TRÌNH 2016-2017: chùa An Cư thuộc thành phố Đà Nẵng 

gửi Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Quyền Tự Do 
Tôn Giáo hoặc Niềm Tin (bổ túc tháng 5 năm 2017) 

1.       Thông Tin Tổng Quát 
1.1.    Xin cho biết là sự việc xảy ra cho một cá nhân hay một nhóm người 

Sự việc xảy ra cho một nhóm người trong chùa An Cư thuộc thành phố Đà Nẵng gồm: thầy Trụ Trì và 
một số Phật tử xuất gia và phật tử làm công quả tại chùa. 

1.2.    Nếu là một nhóm, xin ghi rõ số người bị ảnh hưởng và giáo phái của từng người  
Số người bị ảnh hưởng thì rất đông bởi vì, chùa có rất nhiều Phạt tử. Nhưng, hiện nay số phật tử và 
các nhà sư còn gắn bó với chùa và cũng là những người thường xuyên bị công an sách nhiễu gồm có: 
1/- Thầy Trụ Trì: Thích Thiện Phúc. Thế danh: Huỳnh Văn Côi 
2/- Sư cô Thích Nữ ĐồngTâm. Thế danh Nguyễn Thị Chi 
3/- Sư cô Thích Nữ Quảng Y. Thế danh Đặng Thị Xinh 
4/- Phật tử Hồ Đủ. Pháp danh Nhuận Tín 
5/- Phật tử Nguyễn Chiến. Pháp danh Đồng Sỹ 
6/- Nguyễn Đình Thủy.  Pháp danh Quảng Lợi 
7/- Phật tử Phạm thị Hồng. Pháp danh Quảng Liên. 

1.3.    (Những) Quốc gia nơi xảy ra sự việc:   
Việt Nam 

1.4.    Quốc tịch, sắc tộc của nạn nhân 
Tất cả có quốc tịch Việt Nam, sắc tộc: Kinh 

1.5.    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  

Chính sách của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là mọi tôn giáo phải đăng ký với nhà cầm quyền, 
phải chịu dưới sự điều hành của nhà cầm quyền trong khi thực hành quyền tự do tôn giáo. Chùa An 
Cư do thầy Thích Thiện Phúc làm trụ trì thuộc Tăng Đoàn Giáo Hội Việt Nam Thống nhất, không đăng 
ký và đã liên tục bị công an, an ninh của nhà cầm quyền sách nhiễu, đàn áp. Hiện nay, chùa đang bị 
nhà cầm quyền cô lập không cho tổ chức lễ theo nghi thức của tôn giáo và đang trong tình trạng có 
thể bị cưỡng chiếm bất cứ lúc nào. 

Chùa An Cư tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng có diện tích tổng cộng là 317,8 mét vuông 

 2.       Thông Tin Về Các Nạn Nhân Xin cung cấp các thông tin dưới đây cho từng nạn nhân 
một. Nếu có nhiều nạn nhân thì xin ghi ở đây 3 nạn nhân chính, còn thông tin của các nạn 
nhân khác cần được ghi ở một tờ riêng. 
2.1.    Họ: Huỳnh   
2.2.    Tên: Văn Côi, Pháp danh: Thích Thiện Phúc, Trụ Trì chùa An Cư 
2.3.    Giáo phái: Giáo Hôi Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,  
2.4.    Nơi cư trú hay nguyên quán: Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 
2.5.    Ngày tháng năm sinh: 1963 
2.6.    Giới tính: Nam 
2.7.    Người được uỷ quyền để lên tiếng cho thay mình, nếu có là: Lư Văn Bảy 
     

3.       Thông Tin Về Vụ Vi Phạm 
3.1.    Ngày giờ xảy ra vụ vi phạm 

Ngày 13/1/2017. Chùa An Cư có tổ chức lễ tất niên cuối năm. Nhưng một số đông công an, an 
ninh của nhà cầm quyền mặc thường phục, đeo khẩu trang đến ngăn cản, không cho làm lễ và 
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đàn áp, đánh đập cướp điện thoại của các thầy tu và Phật tử có mặt tại chùa. Đồng thời chặn các 
đầu ngỏ đường vào chùa không cho các Phật tử các nơi đến chùa dự lễ. 

http://www.ghpgvntn.net/le-tat -nien-chua-an-cu-bi-an-ninh-th anh-pho-da-nang-sach-nhieu-xo- 
xac-phat-tu/ 

 

Lễ tất niên Chùa An Cư bị an ninh thành 

phố Đà Nẵng sách ... 
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Lễ tất niên Chùa An Cư bị an ninh thành 

phố Đà Nẵng sách nhiễu, xô xác Phật tử 

- Trong mùa Vu Lan suốt 9 ngày từ ngày 9/8/2016 đến 17/8/2016 chính quyền đã huy động lực 
lượng công an cô lập chùa, hăm dọa và chặn đầu đường không cho Phật tử vào chùa làm lễ. 

- Tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, sư cô Thích Nữ Quảng Ý cũng bị Công an vây giữ suốt 5 
ngày. Kể từ ngày 24-08 đến ngày 28-08-2015, sư cô cũng nằm trong tình trạng nội bất xuất ngoại 
bất nhập. 

- Phật tử Nguyễn Đình Thủy đã bị công an đàn áp và hăm dọa 2 lần như sau: 

 Lần thứ nhất vào ngày 02-07-2015, công An Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ gởi gấy mời anh Thủy 
làm việc sáng ngày 03-07-2015 đúng 8g30 có mặt tại công an phường để làm việc. Trong suốt 
buổi sáng làm việc, nói chung là công an đã chỉ trích và hạch sách đủ điều, v.v… Họ nói ông thầy 
đó làm chính trị nên anh không được đến đó? Họ lập biên bản qua nội dung theo ý của họ, sau 
khi đọc lại cho hai bên nghe trước khi ký nhưng vì không chấp nhận nội dung trong biên bản, nên 
anh Thủy không ký và khước từ xin phép ra về. 

Kế đến lần hai vào chiều ngày 26-08-2015, công an Quận Thanh Khê phối hợp với công an Quận 
Sơn Trà bằng khẩu lệnh mời Anh Nguyễn Đình Sơn là anh ruột của Phật tử Nguyễn Đình Thủy về 
tại công an phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê để làm việc. Suốt cả buổi chiều tại đây, công an 
đã thuyết trình với những luận điệu dối trá lặp đi, lặp lại nhiều lần không đúng với sự thật. Chẳng 
hạn như: Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  là Giáo hội bất hợp pháp nên nhà 
nước không công nhận. Ông thầy đó làm chính trị, hoặc nơi đó là cái nhà của ông ta chứ không 
phải là chùa chiền gì cả, v.v… 

www.dieungu.org/.../chua-an-cu -va-tin-do-tiep-tuc-bi-sach-nh ieu-trong-dai-le-phat-d...  
1.  

3.2.    Nơi chốn xảy ra vụ vi phạm:  
Chùa An Cư, Địa chỉ tổ 49, Phường An Hải Bắc, TP Đà Nẵng. 

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

Nhà cầm quyền CSVN đã bắt buộc các tôn giáo phải đăng ký và chịu sự quản lý, điều hành của Ủy 
Ban Mặt Trận Tổ Quốc và Ban Tôn Giáo là cơ quan của nhà cầm quyền. Nếu tôn giáo nào không 
chịu đăng ký thì bị liệt vào thành phần chống đối không cho hoạt động. Công an tại các nơi có cơ 
sở tôn giáo không đăng ký tìm đủ mọi cách để sách nhiễu, phá rối bằng nhiều hình thức như: 

 

http://www.ghpgvntn.net/le-tat-nien-chua-an-cu-bi-an-ninh-thanh-pho-da-nang-sach-nhieu-xo-xac-phat-tu/
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Ngăn cản không cho tổ chức lễ theo truyền thống tôn giáo, hăm dọa các tín đồ không được 
quyền đến các cơ sở tôn giáo không đăng ký. Chùa An Cư tại TP Đà Nẵng là ngôi chùa thuộc Tăng 
Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thuộc diện không chịu đăng ký với chính quyền 
cho nên, công an đã liên tục sách nhiễu, ngăn cản không cho các Phật tử về chùa tụng kinh, niệm 
Phật vào mỗi ngày, không cho tổ chức lễ Phật Đản, Lễ Vu lan, lễ tất niên hàng năm.  

Nhà cầm quyền còn đưa giấy mời hoặc bằng khẩu lệnh làm việc, hù dọa khiến cho tư tưởng số 
đông Phật của chùa sợ mà không dám đến chùa An Cư nữa để tránh phiền phức cho gia đình và 
những người thân của họ. Hiện tại chùa An Cư đang trong tình trạng chờ ngày nhà cầm quyền 
giải tỏa bởi vì, chính quyền CSVN đã quy hoạch cưỡng chế chùa để xây dựng dự án khu dân cư, 
thông báo với múc bồi thường quá thấp so với giá thực tế của thị trường. 

Diện tích đất Chùa là 317,80m2. Trong giấy chứng nhận quyền sử đất cho phép đất ở là 300m2, 
nhưng khi đền bù thì họ chỉ đền bù 150m2 đất ở mà thôi với giá 448.000$một m2. Số còn lại họ 
đền theo đất trồng cây hằng năm với giá 35.000$ một m2. Cộng thêm tiền đền bù nhà cửa, vật 
kiến trúc, hoa màu, cây cối nữa được tổng cộng vỏn vẹn là:287.766.390 vnđ. Nếu tính trung bình 
đất trung tâm thành phố Đà Nẵng ở 55 triệu/1 mét vuông thì số tiền phải là 17 tỷ 479 triệu đồng. 
Như vậy, số tiền 287.766.390 vnđ chính quyền bồi thường không thể được làm cái gì hết. Coi như 
chính quyền CSVN đã cố tình dùng hình thức xây dựng dự án để xóa sạch ngôi chùa An Cư của 
thầy Thích Thiện Phúc và Giáo Hội Phật giáo VN Thống Nhất. Theo thông tin về đất hiện nay tại 
khu dự án mỗi lô đất 100m2 là 6 tỷ ba trăm triệu (6.300.000.000$). 

3.4.    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:  

Vì là một ngôi chùa không đăng ký với chính quyền cho nên, trong những lần chùa An Cư tổ chức 
lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, lễ tất niên hàng năm theo truyền thống của tôn giáo thì công an đến ngăn 
cản và tìm mọi cách ngăn chặn các Phật tử khắp nơi về chù dự lễ. trong những ngày này đường 
vào chùa đều bị công an canh gác. Dưới đây là nhứng đường link báo cáo và tường trình của chùa 
An Cư gởi đến Hôi đồng điều hành của tăng đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kể rõ 
về những sách nhiễu của công an . 

http://www.ghpgvntn.net/le-tat-nien-chua-an-cu-bi-an-ninh-thanh-pho-da-nang-sach-

nhieu-xo-xac-phat-tu/ 

www.ghpgvntn.net/chinh-quyen-d a-nang-van-co-lap-danh-pha-chu a-an-cu-trong-mu.. 

www.ghpgvntn.net/chua-an-cu-bi -sach-nhieu-tuyen-truyen-dau-t o-cong-khai-trong-l.. 

www.dieungu.org/.../chua-an-cu -va-tin-do-tiep-tuc-bi-sach-nh ieu-trong-dai-le-phat-d. 
 
Ngày 7 đến ngày 10-5-2017: Sự việc đã xảy trong mùa Phật đản, Phật lịch 2561 vừa qua. 
Một lực lượng rất là hùng hậu gồm các ban nghành của chính quyền sở tại đã đang tâm tàn bạo 
sách nhiễu khủng bố công khai đối với Chùa An cư và tín đồ. Trong suốt 4 ngày. Kể từ ngày 12 cho 
đến ngày 15-4 Đinh dậu. Nhằm ngày 7 đến ngày 10-5-2017. Trong 4 ngày đó họ canh giữ nghiêm 
ngặt chặn tất cả các chốt điểm vào Chùa với hàng rào an ninh dày đặc cùng đủ mọi thành phần 
trong đó có cả phụ nữ số lượng lên đến có thể là vài trăm. Ngoài ra họ còn huy động nhiều loại xe 
báo động, cứu thương, xe tải chở hàng, bình chữa cháy nhằm thực hiện âm mưu dã tâm khi sự 
cố có thể xảy ra. Đặc biệt hơn họ còn nhồi nhắt vào trong trí não của những phần tử bất hảo phi 
nhân tính chuyên môn vu khống xuyên tạc sai sự thật, bôi nhọ thanh danh người khác nhằm chia 
rẻ cô lập và phân hóa. Vào lúc 11giờ trưa ngày 14-4 Al (Ngày 9-5 2017). Con (Thích Thiện Phúc) đi 
sang thất của Sư cô Đồng tâm dự tính mấy thầy trò đón xe đi Huế để sáng 15 hành lễ Phật đản 

http://www.ghpgvntn.net/le-tat-nien-chua-an-cu-bi-an-ninh-thanh-pho-da-nang-sach-nhieu-xo-xac-phat-tu/
http://www.ghpgvntn.net/le-tat-nien-chua-an-cu-bi-an-ninh-thanh-pho-da-nang-sach-nhieu-xo-xac-phat-tu/
http://www.ghpgvntn.net/chinh-quyen-da-nang-van-co-lap-danh-pha-chua-an-cu-trong-mu
http://www.ghpgvntn.net/chua-an-cu-bi-sach-nhieu-tuyen-truyen-dau-to-cong-khai-trong-l
http://www.dieungu.org/.../chua-an-cu-va-tin-do-tiep-tuc-bi-sach-nhieu-trong-dai-le-phat-d
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chính thức tại Tổ đình Chùa Quốc ân. Vừa đi ra khỏi cổng thì ông Trần Văn Hường phó an ninh 
công an Quận, ông Nguyễn Hữu Khánh công an Quận, ông Lê Bá Công mặt trận phường đứng dậy 
chặn xe lại và hỏi đi đâu? Con trả lời tôi đi đâu là quyền của tôi, chạy thêm một đoạn nữa thì 
nhóm an ninh khác rất đông ngụy trang bằng thường phục, che mặt bằng khẩu trang níu xe lại 
làm mất thăng bằng nên ngã vào lề đường, rồi họ rút lấy chìa khóa xe thì con mới la lên. “Bà con 
ơi! Công an cướp xe”.Nhưng những tiếng kêu cứu ấy cũng chìm trong yên lặng và bỏ mặt của 
những người đi đường và dân cư địa phương nơi đây. Lúc này họ sang ra và ẩn náu quay lưng sợ 
chụp hình.Con phản đối hành vi ngang ngược của chính quyền bằng cách ngồi tọa kháng suốt gần 
3 giờ liền. Đệ tử của con Sư cô Thích nữ Quảng Ý cũng đồng ngồi tọa kháng, đến nay chiếc xe 
Honda Future biển số 43E1-024.85 của con ở nơi đâu con không biết.  
Cùng trong thời điểm này, Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm, Huynh trưởng Hồ Đủ (Nhuận Tín) Huynh 
trưởng Nguyễn Chiến (Đồng Sỹ) cũng có mặt tại một điểm cạnh bên nhưng không thấy mặt con, 
Sư cô và hai huynh trưởng đã phản đối kịch liệt mục đích là để gặp mặt được thầy tôi và muốn 
biết lý do đàn áp, dùng số đông để lấy thịt đè người. Nhưng chỉ nhận được những âm thanh phá 
sóng của các luận điệu xuyên tạc, vu khống bịa đặt sai sự thật được điêu luyện tinh vi bài bản, 
giữa thanh thiên bạch nhật cứ lặp đi lặp lại không nhàm chán của nhóm người vô lương. Nào là 
công trình đang thi công để làm cống, nào là trong đó có đám tang nên không vào được. Những 
lý do ngụy biện xảo trá như thế này đã được kéo rê đi quanh Chùa con suốt bao nhiêu năm qua là 
như vậy!  
Tại Tịnh thất của Sư cô Thích nữ Quảng Ý ở Thôn nhơn thọ 2 ,Xã Hòa phước Huyện Hòa vang ĐN 
.Công an cũng canh gác không cho sư cô đi đâu ra khỏi thất. Sáng 12-4 Al. Nhằm ngày 7-5 2017. 
Rất sớm, Sư cô nhờ một phật tử Quảng Quý chở về Chùa bằng Honda để lo phụ giúp Chùa trong 
dịp đại lễ Phật đản. Mới vừa vào cổng Chùa thì phát hiện 2 thanh niên cũng đuổi theo Sư cô. 
trong đó có một công an viên Xã Hòa phước tên là Lê Văn Hà còn lại thanh niên kia thì không 
biết.Trưa ngày sau 13-4 al. Ông Lê Viết Lộc mặt trận huyện Hòa vang điện thoại cho Phật tử 
Quảng Quý hăm dọa bảo người nhà xuống chở Sư cô về, Phật tử Quảng Quý trả lời tôi đang bận 
việc nên khước từ. Sáng rằm. Dù chỉ có 2 Thầy trò nhưng chúng con vẫn hành lễ Khánh đản trang 
nghiêm theo nghi thức. Lạy danh hiệu Bổn sư. Tứ hoằng thệ nguyện và hồi hướng.12 giờ trưa 
cùng ngày họ giải tán. 

3.5.    Lai lịch của (những) kẻ vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc niềm tin, tên họ (nếu biết) và 
động cơ của họ:  

Công an thường đeo khẩu trang và mặc thường phục khi sách nhiễu cho nên, khó mà biết tên họ. 
3.6.    Nạn nhân có biết (những) kẻ vi phạm không?  

Nạn nhân biết họ là công an nhưng không biết tên.  
3.7.    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?  

Những người đến sách nhiễu chùa An Cư khi thì mặc đồ công an [ nhưng không đeo bản tên ], khi 
thì mặc thường phục có đeo khẩu trang. Các phật tử của chùa thường xuyên bị công an sách 
nhiễu như: mời về cơ quan làm việc, ngăn cản không cho đến chùa. Đây là hành vi vi phạm quyền 
tự do tôn giáo và tín ngưỡng của nhân dân. Chính quyền CSVN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về hành vi vi phạm này. 

3.8.    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.  

Kẻ vi phạm là công an nhưng vì không đeo bản tên, mặc thường phục và đeo khẩu trang để cho 
mọi người không nhận dạng được họ. Hành động ngăn cản này là thường xuyên xảy ra trong 
những ngày chùa làm lễ cho nên, chính quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

3.9.    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 
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tại sao?  
Tuy không biết danh tánh của những công an vì họ đã ngụy trang, mặc thường phục nhưng đây là 
công an bởi vì, họ đã thường xuyên sách nhiễu như vậy mỗi khi chùa tổ chức làm lễ cho 
nên,chính quyền phải chịu trách nhiệm. 

3.10.             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.  
Nạn nhân trong danh sách ở phần cuối là nhân chứng. 

ây  

4.       Các Việc mà Nạn Nhân, Gia Đình Nạn Nhân hay Người Nào Khác Đã Làm Cho Nạn 
Nhân 
4.1.    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, 
…). 

Vì đây là chủ trương của nhà cầm quyền CSVN đã được công khai cho nên, chùa không có ai nộp 
đơn khiếu kiện bởi vì, chùa cảm thấy nếu có nộp đơn thì chính quyền cũng không giải quyết.   

4.2.    Ngoài ra, nạn nhân hay người nào khác còn có thêm hành động nào nữa? (khởi kiện, 
biểu tình, chất vấn, gửi báo cáo cho tổ chức nhân quyền, …) 

Chùa có gởi báo cáo và tường trình lên ban điều hành của hội đồng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, chưa gởi cho các tổ chức nhân quyền. 

4.3.    Các hành động hồi đáp/ giải quyết của chính quyền, nếu có:  
không 

4.4.    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.  

Vì đây là việc làm của công an trong hệ thống của chính quyền cho nên, các giới chức thẩm quyền 
không bao giờ điều tra hay làm rõ sự việc. 

4.5.    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? 

Chàu An Cư và các nạn nhân chưa có báo cáo những hành động vi phạm này của công an đến các 
giới chức có thẩm quyền bởi vì, chùa cảm thấy sự sách nhiễu và ngăn chặn này là lệnh của các 
cấp có thẩm quyền của chính quyền cộng sản VN 

 5.       Thông Tin Về Người Hay Tổ Chức Nộp Bản Báo Cáo Này 
5.1.    Họ: 
5.2.    Tên: Bảy 
5.3.    Thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, tên Skype…): 

5.4.    Tên người hay tổ chức được uỷ quyền đại diện, nếu có:  
Hội Phát Huy Quyền Tự Do Tôn Giáo và Niềm Tin Việt Nam 

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

Tổ chức Phát Huy Quyền Tự Do  Tôn Giáo và Niềm Tin 
5.6.    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.  

Thầy Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư đã biết và cho phép Hội Phát Huy Quyền Tự Do Tôn 
Giáo và Niềm Tin thực hiện báo cáo này. 

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

 Ngày nộp bản báo cáo: 13 tháng 5, 2017   Chữ ký (người viết báo cáo):  
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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. 
 - 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. 
 - 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.  
Danh sách Phật tử làm công quả trong chùa, thường xuyên bị công an sách nhiễu, đều thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất 
2/- Nguyễn Thị Chi, Pháp danh Thích Nữ Đồng Tâm, sư cô xuất gia. Năm sinh: 1976 
Cư trú: Số 12 đường Trần Xuân Lệ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Giới tính: Nữ 
3/- Đặng Thị Xinh, pháp danh Thích Nữ Quảng Y, sư cô xuất gia. Năm sinh: 1966. 
Cư trú: Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng. Giới tính: Nữ. 
4/-Phật tử Hồ Đủ, pháp danh Nhuận Tín. Sinh năm 1943. Cư ngụ: Thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, Huyện Thanh Bình, 
tỉnh Quảng Nam. Giới tính: Nam 
5/- Phật tử Nguyễn Chiến, pháp danh Đồng Sỹ, sinh năm 1965, cư ngụ: Thôn 2, xã Duy Thành, Quận Liên Chiểu, TP 
Đà Nẵng. Giới tính: Nam 
6/- Phật tử Nguyễn Đình Thủy, Pháp danh Quảng Lợi, sinh năm 1961, cư ngụ: tổ 89 Phường Hòa Khánh, quận Liên 
Chiểu TP Đà Nẵng. Giới tính: Nam 
7/- Phật tử Phạm Thị Hồng, Pháp danh Quảng Liên, sinh năm 1966, cư ngụ: tổ 61 Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, 
TP Đà Nẵng. giới tính: Nữ 
Tất cả đã ủy quyền cho Lư Văn Bảy lên tiếng thay cho mình. 
 
Ảnh chụp công an quấy nhiễu chung quanh chùa 
 

u  
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(Chùa hành lễ Phật Đản)        (Thầy trò ngồi tọa kháng)      (Phó an ninh Quận Trần Văn Hường)   (nhóm an ninh kéo 

xe) 

         

(Ông Lê Văn Hòa.Công An  (CA chặn đầu kiệt vào Chùa)    (Canh gác lối sau Chùa)        (canh trước cổng Chùa) 
xả Hòa Phước ,ngồi trước) 
         


