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Bộ ngoại giao Mỹ vinh danh  

Đỗ Thị Minh Hạnh là 'anh thư nhân quyền'  
(VOA, 16/03/2018) 

 

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14/3 xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh 

Hạnh là "anh hùng nhân quyền" nhân tháng 3 là tháng tôn vinh 
phụnữ các nước. 

 

 
Trang Twitter của Phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ ngoại 

giao Hoa Kỳ (Twitter US DOS DRL) 

 
Trang thông tin của Phòng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động 

của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ viết : "Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập 
Phong trào Lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt 

Nam". 
Trích dẫn trang này, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh 

Mary Tarnowka viết trên Facebook rằng bà Minh Hạnh đã phải "chịu 4 

năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải 
thiện các điều kiện lao động". 

Nhà tranh đấu Trần Minh Nhật viết trên Facebook : "Bà Hạnh, người tranh 
đấu cho Phong trào Lao động Việt, xứng đáng được nêu tên cùng với 

những người phụ nữ kiên trường". 
Vào tháng 7/2014, bà Hạnh đươc trả tự do vô điều kiện giữa lúc Mỹ tăng 

áp lực về vấn đề nhân quyền Việt Nam trong khi Hà Nội đang muốn gia 
nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp 

định này đòi hỏi các nước thành viên phải tôn trọng quyền của người lao 
động, kể cả quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập. 

Việt Nam phóng thích bà Hạnh sớm 2 năm 8 tháng, so với bản án 7 năm 
tù về tội danh ‘Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân 

dân’ về tội tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương, và đấu tranh 
bảo vệ quyền lợi cho nông dân bị mất đất. Bà Hạnh bị bắt vào năm 2010 
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và bị tuyên án với 2 người bạn đồng chí hướng là Nguyễn Hoàng Quốc 

Hùng và Đoàn Huy Chương. 
 

 
Đỗ Thị Minh Hạnh, đại diện Phong Trào Lao động Việt trao hoa cho Đoàn 

Huy Cường vừa ra tù. (Facebook Phong Trào Lao động Việt) 
 

Trong một phỏng vấn với VOA sau khi ra tù, bà Hạnh nói : 
"Hạnh lặn lội từ Nam ra Bắc, đi khắp nơi tìm các nhà đấu tranh dân chủ. 

Sau mấy năm trời, Hạnh tìm được anh Chương, anh Hùng và rất nhiều 
người khác. Nhóm của Hạnh quyết định thành lập Lao động Việt. Thật 

sự Hạnh không còn tin tưởng vào công đoàn Việt Nam sau thời gian dài 
tìm hiểu từ phía công nhân. Tất cả công đoàn ở Việt Nam không đứng ra 

bảo vệ quyền lợi của công nhân". 
Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù tại trại giam 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Một thành viên khác là ông Hoàng Đức Bình, từng là Phó Chủ tịch của 

Phong trào Lao động Việt, cũng đang chịu án tù 14 năm tại tỉnh NghệAn. 

Phong trào Lao động Việt là một tổ chức được thành lập năm 2008 với 
mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của 

họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. 
************************** 

Nhà hoạt động công đoàn/cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh 
Hạnh được Hoa Kỳ vinh danh (RFA, 16/03/2018) 

Nhà hoạt động công đoàn và cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh 
được phía Hoa Kỳ vinh danh là nữ anh hùng nhân quyền, nhân tháng tôn 

vinh phụ nữ. 
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Cô Đỗ Thị Minh Hạnh nhận hoa của người thân và bạn bè gởi đến mừng 

cô được trả tự do – RFA 
 

Trên trang Facebook Phòng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động 
thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ : Cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã đồng sáng 

lập Phong trào Lao động Việt để cổ võ cho các công đoàn độc lập ở Việt 
Nam. Bà đã phải chịu 4 năm tù giam vì khuyến khích công nhân tại các 

nhà máy biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động. 
Đỗ Thị Minh Hạnh, người tù nhân lương tâm, nhà hoạt động công đoàn bị 

bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 cùng với hai người bạn đồng hành là và 
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, sau khi giúp đỡ 10.000 

công nhân nhà máy giầy Mỹ Phong ở Trà Vinh đình công đòi hỏi quyền lợi 
chính đáng của họ. Sau đó cô bị tuyên án 7 năm tù giam và được trả tự 

do vào ngày 27 tháng 6 năm 2014. Còn anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 
hiện vẫn đang thụ án 9 năm tù giam. Một thành viên khác của Phong trào 

lao động Việt là ông Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch của phong trào, vào 

năm ngoái cũng bị tuyên án 14 năm tù giam. 
 

Cũng tin liên quan, để vinh danh Ngày Phụ nữ Quốc tế năm 2018, Đệ 
nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Melania Trump sẽ tham gia trao giải Phụ nữ 

Dũng cảm 2018 dự kiến  được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 21 tháng Ba tới 
đây. 

Văn phòng Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ ra thông cáo vào hôm 8 tháng 3 vừa 
qua. 

Nội dung bản thông cáo cho biết bà Melania Trump sẽ phát biểu và trao 
giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm cho những người phụ nữ thể hiện lòng can 
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đảm và có những đóng góp trong việc lãnh đạo phong trào cổ võ cho 

quyền phụ nữ trên khắp thế giới. 
Năm nay, Hoa Kỳ sẽ vinh danh hơn 120 phụ nữ dũng cảm từ hơn 65 quốc 

gia. 
 

Bà Melania Trump nói rằng những nỗ lực bất chấp sự sợ hãi của những 
người phụ nữ đấu tranh cho sự bình đẳng và tự do ở những nơi không an 

toàn là rất đáng ghi nhận. Bà nói thêm rằng sự dũng cảm của phụ nữ 
khiến bà tăng thêm niềm tin vào những tác động mạnh mẽ mà phụ nữ có 

thể đem lại thông qua sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau. 
 

Năm ngoái, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam cũng 
được trao giải này khi cô đang bị cầm tù. Cô là người tham gia tích cực 

vào các hoạt động bảo vệ môi trường và đòi hỏi quyền con người chính 
đáng cho người dân Việt Nam nhưng đã bị chính quyền Việt Nam tuyên án 

10 năm tù giam. 

Giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm là giải thưởng dành cho nữ giới duy nhất 
của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. 
 

Nguồn: https://thongluan-rdp.org/vi-t-nam/item/6515-d-th-minh-h-nh-d-c-b-ngo-i-giao-hoa-k-vinh-

danh 
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