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 TUYÊN BỐ 

Ngày 05.05.2021, Tòa án của nhà nước độc tài CSVN đã kết án bà Cấn Thị Thêu và 

anh Trịnh Bá Tư, mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế, với cáo buộc tuyên truyền 

chống nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự VN 2015. 

Hội AEDC khẳng định: 

1/ Bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư chỉ sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự 

do báo chí để bày tỏ một cách ôn hòa các quan điểm chính trị, những bức xúc trước 

các vấn nạn xã hội và đưa các tin tức một cách trung thực về vụ Đồng Tâm. 

2/ Chính quyền độc tài CSVN tước đoạt và bóp chết các quyền tự do ngôn luận, tự 

do báo chí là một hành động độc ác, phi nhân tính và chống lại loài người. 

3/ Một xã hội mà không có các tiếng nói đối lập, không có những người dám phê 

phán, chỉ trích chính quyền thì đó là một xã hội man rợ do những kẻ man rợ cai trị. 

4/ Chính quyền độc tài CSVN bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử bà Cấn Thị Thêu và 

anh Trịnh Bá Tư là một hành động tội ác chống lại Nhân dân Việt Nam. 

5/ Hội AEDC cực lực lên án tội ác này của chính quyền độc tài cộng sản VN và kêu 

gọi Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế cùng lên án mạnh 

mẽ tội ác của chính quyền độc tài cộng sản VN. 

7/ Hội AEDC yêu cầu chính quyền độc tài cộng sản VN trả tự do ngay lập tức và 

không điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Tư và tất cả các tù nhân lương 

tâm, tù nhân chính trị đang bị giam cầm. 
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