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THÔNG BÁO 
 
Tân Lãnh Đạo Của Đảng Việt Tân Nhiệm Kỳ 2022-2025 
Đảng Việt Tân vừa kết thúc Đại Hội Đảng lần thứ 9 tại miền Bắc California với ba 
trọng tâm chính. 

Thứ nhất là lượng duyệt tình hình đấu tranh và những nỗ lực của Việt Tân trong công 
cuộc dân chủ hóa Việt Nam thoát ách cai trị độc tài, thoái hóa của đảng Cộng sản 
Việt Nam. 
Thứ hai là thông qua những chính sách và một số kế hoạch công tác nhằm phát huy 
sức mạnh đối kháng của người dân trước sự đàn áp, khủng bố của bộ máy bạo lực 
CSVN. 

https://viettan.org/2022/09/21/
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Thứ ba là bầu ra thành phần nhân sự mới để lãnh đạo Việt Tân trong nhiệm kỳ 3 năm 
(2022-2025) gồm: 
 

• Chủ Tịch Đảng: Ông Lý Thái Hùng 
• Tổng Bí Thư Đảng: Ông Hoàng Tứ Duy 
• Phát Ngôn Nhân: Tiến Sĩ Đông Xuyến 
•  

Ông Đỗ Hoàng Điềm, cựu Chủ Tịch Đảng, vẫn tiếp tục nằm trong bộ phận lãnh đạo 
trung ương của Việt Tân. 

Việt Tân nguyện đồng hành cùng với các lực lượng, đảng phái, tổ chức và đồng bào 
vì mục tiêu đấu tranh chấm dứt ách độc tài cộng sản để canh tân con người và canh 
tân xã hội Việt Nam. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 

Đảng Việt Tân 
 
Mọi chi tiết xin liên lạc: TS Đông Xuyến, +1 346-704-4744 
 
 

 
Việt Tân là một tập hợp những người Việt yêu dân chủ với khát vọng 

Canh Tân con người và Canh Tân Việt Nam qua các hoạt động đấu tranh bất bạo động. 
  

 

 

Chuyển Đến: Nguyen817@brighthouse.com 
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