
 

 

Thông Cáo Về Tin Đồn VOICE Là Tổ Chức Của Việt Tân 

21/4/2016 

Thời gian qua, một số cá nhân và cơ quan an ninh Việt Nam đưa tin đồn rằng VOICE là một tổ 

chức của đảng Việt Tân và ông Trịnh Hội, Giám đốc điều hành của VOICE, là một thành viên của 

Việt Tân. 

Để phản hồi trước những tin đồn vô căn cứ này cũng như xác định vai trò của VOICE trong tiến 

trình xây dựng xã hội dân sự Việt Nam nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, Hội Đồng Quản Trị 

của VOICE xin làm rõ như sau: 

1. VOICE không có mối quan hệ nào về mặt tổ chức với Việt Tân hay bất kỳ đảng phái chính trị 

nào khác trong quá khứ cũng như hiện tại. VOICE là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và 

hoàn toàn độc lập, được đăng ký tại tiểu bang California theo quy chế 501(c)(3) của pháp luật 

Hoa Kỳ vốn không cho phép việc tham gia các hoạt động chính trị đảng phái. 

2. Không có thành viên Hội Đồng Quản Trị nào của VOICE hiện nay, bao gồm cả Giám đốc điều 

hành Trịnh Hội, là thành viên của Việt Tân hay của bất kỳ đảng phái chính trị Việt Nam nào khác, 

trong quá khứ cũng như hiện tại. 

3. Việc ông Hoàng Tứ Duy, đảng viên kiêm phát ngôn viên của Việt Tân hiện nay, từng là thành 

viên Hội Đồng Quản Trị của VOICE từ năm 2007 đến năm 2010 không tạo ra mối quan hệ nào về 

mặt tổ chức giữa VOICE và Việt Tân. Ông Hoàng Tứ Duy tham gia Hội Đồng Quản Trị của VOICE 

khi đó với tư cách cá nhân, không phải với tư cách đại diện của Việt Tân. 

Tuyên bố này không đồng nghĩa với việc VOICE chống lại bất kỳ đảng phái chính trị nào. VOICE 

tái khẳng định lập trường ủng hộ một nền dân chủ cho Việt Nam với sự tham gia mạnh mẽ và 

hiệu quả của người dân, trong đó có các đảng phái chính trị, vốn là điều kiện để phát triển một 

xã hội dân sự lành mạnh. 

Các thành viên Hội đồng quản trị của VOICE (đã ký): 

Chủ tịch: Đoàn Việt Trung 

Thành viên: Jaclyn Fabre/Maxwell Vo/Jessica Soto/Trịnh Hội  

 

--- Hết thông cáo --- 


