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TÓM TẮT TỔNG QUAN 

Báo cáo - nghiên cứu này bao gồm hai phần chính: (1) Thực trạng về tự 
do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam, và (2) Đánh giá Luật Tín ngưỡng, Tôn 
giáo 2016.  

Nói về tình hình tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam, báo cáo - 
nghiên cứu cho rằng mặc dù có chút ít tiến bộ kể từ năm 1975 đến nay, nhưng 
quyền tự do căn bản này ở Việt Nam vẫn bị chính quyền hạn chế nghiêm trọng. 
Có nhiều hình thức hạn chế, nhưng có bốn nhóm biện pháp được sử dụng chủ 
yếu là: 1. dùng luật pháp và các quy định hành chính; 2. sử dụng bộ máy tuyên 
truyền; 3. chia để trị; và 4. dùng sức mạnh bạo lực.  

Nhóm biện pháp thứ nhất là dùng luật pháp. Nhà nước Việt Nam, từ 
khởi thủy năm 1945 đến nay, đã ban hành rất nhiều luật, nghị định, pháp lệnh, 
thông tư, để quản lý tôn giáo, nhưng đều với tinh thần chung là để phục vụ 
công tác quản lý, chứ chưa bao giờ để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Hai công cụ 
pháp luật chính, được sử dụng nhiều nhất cho tới nay, là Pháp lệnh Tín 
ngưỡng Tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 và Nghị định số 92/2012/NĐ-
CP. Báo cáo tập trung phân tích nhiều điểm bất cập ở hai văn bản này – vốn là 
nền tảng cho Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 – cho  thấy chúng thực sự  là biện 
pháp để Nhà nước xiết chặt kiểm soát tôn giáo. 

Nhóm biện pháp thứ hai – sử dụng bộ máy tuyên truyền – tỏ ra đặc biệt 
hữu dụng trong thời đại Internet. Chính quyền không chỉ huy động báo chí 
chính thống mà còn tận dụng cả lực lượng dư luận viên (tức những 
facebooker, blogger “quốc doanh”, an ninh giả dạng “quần chúng nhân dân”, và 
những cá nhân, hội nhóm cực đoan) để tấn công những người ủng hộ dân chủ-
nhân quyền, bao gồm cả các cộng đồng tôn giáo. 

Nhóm biện pháp thứ ba là “chia để trị”, tức là thành lập các tổ chức tôn 
giáo quốc doanh sau năm 1975 – những bản sao của các tổ chức tôn giáo không 
bị chi phối bởi chính quyền – để gây chia rẽ giữa tôn giáo quốc doanh và tôn 
giáo thuần túy. Ngoài ra, cũng trong chính sách chia để trị này, chính quyền 
còn cài người vào các cộng đồng tôn giáo để kiểm soát hiệu quả hơn. 

Nhóm biện pháp thứ tư là dùng bạo lực: đánh đập, bắt giam, bỏ tù. Báo 
cáo - nghiên cứu nhấn mạnh rằng tín đồ tôn giáo, nhất là người thuộc các sắc 
dân thiểu số, chiếm hơn nửa tổng số tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Số vụ bạo 
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lực nhằm vào các cộng đồng tôn giáo không được thừa nhận cũng rất cao, đặc 
biệt ở vùng sâu như nông thôn, miền núi. 

Nhận xét về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, nhóm tác giả cho rằng Luật 
này không sát với nhu cầu của đời sống thực tế và cũng không phản ánh đúng 
thực tế, khi nó lờ đi vai trò của an ninh tôn giáo và các loại ban bệ, lực lượng 
do đảng Cộng sản lập ra để xiết chặt quản lý tôn giáo; khi nó tiếp tục giới hạn 
sự tham gia của tín đồ vào các hoạt động có ảnh hưởng tới xã hội như giáo 
dục, truyền thông (gồm cả xuất bản), từ thiện... 

Phần cuối báo cáo - nghiên cứu đối chiếu tình hình thực thi quyền tự do 
tôn giáo ở Việt Nam với chuẩn mực quốc tế về nhân quyền, mà chính quyền 
Việt Nam luôn vận dụng kết hợp với việc áp dụng triệt để một số giới hạn; 
đồng thời, diễn giải không rõ ràng các giới hạn này để che đậy cho hoạt động 
kiểm soát và trấn áp một cách tinh vi đối với việc thực hành tôn giáo. Bên cạnh 
đó, việc thiếu vắng các quy định về nghĩa vụ thực thi và bảo vệ quyền tự do tôn 
giáo của nhà nước cũng là vấn đề cần lưu tâm. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một 
số khuyến nghị liên quan đến quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong tình hình 
hiện nay. 

Với nội dung như vậy, cấu trúc báo cáo gồm bốn phần chính. Tuy nhiên, 
để độc giả tiện theo dõi, các ý trong báo cáo cũng được trình bày thành từng 
đoạn, có đánh số từ 1 đến 83. 

Hà Nội, ngày 31/10/2017 

Thay mặt nhóm tác giả, 

 

Phạm Đoan Trang 
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I.	LỜI	MỞ	ĐẦU	
 

Tổ Nghiên cứu Tôn giáo (gọi tắt là Tổ Nghiên cứu) là nhóm tác giả đệ 
trình bản báo cáo - nghiên cứu này, gồm ba nhà nghiên cứu và hoạt động nhân 
quyền hiện đều sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Nhóm được thành lập vào 
đầu năm 2016 cho mục đích ban đầu là nghiên cứu Dự thảo Luật Tín ngưỡng 
và Tôn giáo của Việt Nam (gọi tắt là Dự Luật), và sau đó là đánh giá Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo (gọi tắt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo) được Quốc hội thông 
qua vào tháng 11/2016. Bên cạnh đó, Tổ Nghiên cứu cũng đánh giá về thực trạng 
của quyền tự do tôn giáo/ tín ngưỡng ở Việt Nam bằng việc rà soát lại các quy 
định trước đây lẫn hiện hành liên quan đến quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng, 
qua đó đưa ra các nhận định về tự do tôn giáo/tín ngưỡng tại Việt Nam so với 
tiêu chuẩn chung của thế giới.  

Trong quá trình nghiên cứu, Tổ Nghiên cứu đã có nhiều chuyến đi thực 
địa tìm hiểu về các cộng đồng tôn giáo ở Hà Nội, Hà Tĩnh, TP. HCM, và Tây 
Nam Bộ trong năm 2016, tiến hành phỏng vấn sâu 10 chức sắc và tu sĩ của các 
tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Hòa Hảo, Cao Đài. Tổ Nghiên cứu cảm ơn quý 
chức sắc, tu sĩ đã cung cấp những thông tin góp phần làm nên bản báo cáo - 
nghiên cứu này. 

Bản báo cáo - nghiên cứu của Tổ Nghiên cứu ra đời như là một phần nối 
tiếp báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng Heiner 
Bielefeldt vào tháng 7/2014 về tình hình tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Nội 
dung của báo cáo - nghiên cứu sẽ cung cấp thêm những thông tin kể từ sau 
chuyến thăm Việt Nam của ông, và làm rõ thêm một số vấn đề về hệ thống 
quản lý và cách thức kiểm soát tôn giáo của chính quyền, dù hai báo cáo này 
hoàn toàn độc lập với nhau. 

	
II.	THỰC	TRẠNG	VỀ	TỰ	DO	TÔN	GIÁO	VÀ	TÍN	NGƯỠNG	Ở	
VIỆT	NAM	
	

1. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam là một 
nhà nước thế tục, không có tôn giáo chính (quốc giáo). Năm 1998, Chính phủ 
Việt Nam đã mời Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền tự do tôn 
giáo hay tín ngưỡng, ông Abdelfattah Amor, thực hiện một chuyến thăm quốc 
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gia đến nước mình. Hầu như các báo cáo, tài liệu liên quan đến chuyến thăm 
này của ông Abdelfattah Amor (đã mất) không được phổ biến rộng rãi bằng 
tiếng Việt tại Việt Nam, ngoại trừ bản dịch trích lược một số đoạn do Khoa 
Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.  

Năm 2014, nhân vật kế nhiệm ông Abdelfattah Amor – Tiến sĩ Heiner 
Bielefeldt, người Đức – tiếp tục đến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31/7 và 
có tổ chức họp báo, công bố báo cáo về chuyến thăm và đánh giá tổng quát về 
tình hình tự do tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam. Sau đó, bản báo cáo được đệ 
trình của Tiến sĩ Heiner Bielefeldt đã gây ra tiếng vang và thu hút được sự chú 
ý của công luận trong nước.1 

2. Trong báo cáo của mình, Báo cáo viên Đặc biệt Heiner Bielefeldt trích 
dẫn thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết tính đến năm 2014, Việt 
Nam có 37 tổ chức tôn giáo được đăng ký, và có khoảng 24 triệu tín đồ (của các 
tôn giáo được công nhận) trong tổng số 90 triệu dân. Con số 24 triệu tín đồ tôn 
giáo này bao gồm: 11 triệu Phật tử; 6,2 triệu người Công giáo; 1,4 triệu tín đồ Tin 
Lành; 4,4 triệu người theo đạo Cao Đài; 1,3 triệu Phật tử Hòa Hảo; 75.000 
người đạo Hồi; 7.000 người Baha’is; 1.500 người Ấn Độ Giáo (Bà-la-môn) và 
những người theo các tôn giáo khác. Đây là những số liệu do Ban Tôn giáo 
Chính phủ cung cấp cho Báo cáo viên Đặc biệt Heiner Bielefeldt theo yêu cầu 
của ông. Các nhà nghiên cứu độc lập rất khó có thể tiếp cận các số liệu này. 

3. Tiến sĩ Heiner Bielefeldt cũng nêu rõ rằng ở Việt Nam, còn có những 
người đang thực hành tôn giáo bên ngoài các cộng đồng tôn giáo được công 
nhận. Không xác định được con số này là bao nhiêu: Phía Chính phủ không 
thừa nhận những nhóm tôn giáo này và không có thống kê nào về họ. Có 
những nguồn nói với ông Heiner Bielefeldt rằng có tới hàng triệu người sinh 
hoạt trong các tôn giáo không đăng ký, không được công nhận như vậy. 

4. Quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam bị chính quyền hạn chế 
theo nhiều cách khác nhau, nhưng theo Tổ Nghiên cứu, về căn bản có bốn 
cách: 1. Dùng luật pháp và các quy định hành chính; 2. Sử dụng bộ máy tuyên 
truyền; 3. Chia để trị; 4. Dùng sức mạnh bạo lực (đánh đập, tống giam, bỏ tù). 

 

																																																													
1 Xem toàn văn báo cáo của Tiến sĩ Heiner Bielefeldt tại:  
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A_HRC_28_66_Add.2_E.doc 
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A.	Luật	pháp	và	các	quy	định	hành	chính	

 

5. Theo Tiến sĩ Heiner Bielefeldt, “khía cạnh cá nhân trong niềm tin và 
nhận thức tôn giáo, đạo đức hay triết lý của một người – thường được gọi là 
“forum internum” (niềm tin, hay thế giới nội tâm) – phải được tôn trọng vô 
điều kiện và không bao giờ được áp dụng bất kỳ giới hạn chính đáng hay can 
thiệp nào với bất cứ lý do nào, ngay cả trong trường hợp khủng hoảng nghiêm 
trọng hay tình trạng khẩn cấp”. Còn ở khía cạnh xã hội, việc hạn chế là có thể, 
nhưng phải quy định cụ thể các điều kiện mà (chính quyền) được phép áp đặt 
các hạn chế. Các điều kiện đó phải rõ ràng và có thể dự đoán được, và bên áp 
dụng quy định, tức chính quyền, có nghĩa vụ chứng minh việc hạn chế là cần 
thiết. Từ những phân tích của ông Heiner Bielefeldt với tư cách Báo cáo viên 
Đặc biệt của LHQ về quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng, có thể thấy quyền tự do 
này là một quyền căn bản, tuyệt đối ở khía cạnh cá nhân, và ở khía cạnh xã hội, 
quản lý nhà nước đối với nó phải thật sự cần thiết, phải rõ ràng, có thể dự 
đoán được, và nhà nước mới là bên phải giải trình sự cần thiết đó. 

6. Trong thực tế, ở Việt Nam, chính quyền tỏ thái độ rất rõ ràng theo 
hướng ngược lại, rằng tôn giáo/tín ngưỡng là lĩnh vực cần phải có sự quản lý 
của Nhà nước; quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng luôn có thể bị hạn chế theo 
hướng tạo điều kiện thuận lợi cho sự quản lý của Nhà nước. Thái độ này thể 
hiện rõ trong việc Việt Nam có cả một ngành gọi là “ngành quản lý nhà nước về 
tôn giáo”, và một ngày kỷ niệm gọi là “Ngày truyền thống của ngành quản lý 
nhà nước về tôn giáo” (ngày 2 tháng 8 hàng năm) – theo Quyết định Số 
445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành quản lý 
nhà nước về tôn giáo, ban hành ngày 27/5/2005. 

7. Trong lịch sử, Nhà nước Việt Nam có rất nhiều văn bản luật và dưới 
luật để quản lý tôn giáo (chứ chưa bao giờ để bảo vệ quyền tự do tôn giáo và 
tín ngưỡng): 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh tôn giáo số 234 (ngày 14/6/1955). 2 
- Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết 297-CP “về một chính sách đối với 

tôn giáo” (ngày 11/11/1977).  

																																																													
2	
http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/159/0/1064/Noi_dung_Sac_lenh_234_SL_Ngay_14_thang_6_nam_
1955_cua_Chu_tich_Nuoc_Viet_Nam_Dan_chu_Cong_hoa	
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- Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định 69/HĐBT “Quy định về các hoạt động 
tôn giáo” (ngày 21/3/1991) thay thế Nghị quyết 297-CP.  

- Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về 
công tác tôn giáo (ngày 12/3/2003). 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 
21/2004/PL-UBTVQH/QH11 quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 
(ngày 18/6/2004). 

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 1/3/2005) hướng dẫn 
thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21. 

- Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác 
đối với đạo Tin Lành (ngày 04/2/2005). 

- Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên 
quan đến tôn giáo (ngày 31/12/2008). 

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ  (ngày 08/11/2012) quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 21 về hoạt động tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử 
dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo (ngày 25/3/2013). 

- Quyết định số 1119/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (ngày 10/10/2013). 

Trong đó, Sắc lệnh tôn giáo số 234 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời sớm 
nhất, và tuy nội dung còn thô sơ (chỉ có 16 điều), phản ánh kỹ thuật lập pháp 
còn rất yếu của Việt Nam thời gian đó, nhưng ít ra nó lại có Điều 13 nêu rõ 
“chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo”, và “Riêng về Công giáo, 
quan hệ về tôn giáo giữa Giáo hội Việt Nam với Tòa thánh La Mã là vấn đề nội 
bộ của Công giáo”. 

Điều 9: “Các tôn giáo được phép tổ chức mở trường tư thục. Các trường 
tư thục đó phải dạy theo chương trình giáo dục của Chính phủ. Ngoài giờ dạy 
theo chương trình giáo dục của Chính phủ, có thể dạy thêm giáo lý cho những 
học sinh nào muốn học”. Với điều khoản này, Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có lẽ còn thoáng hơn các văn bản pháp luật chi phối tôn giáo hiện nay. 

Cho đến năm 2003, chính quyền nhất quán xem tôn giáo như kẻ thù; các 
sách giáo khoa dạy trong nhà trường đều gọi “tôn giáo là thuốc phiện của nhân 
dân”. Tới năm 2003, Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3 về công tác tôn giáo của 
Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX mới chấp nhận “tôn giáo là nhu cầu tinh 
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thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội”, sau khi đã xác định “tôn giáo là vấn đề còn 
tồn tại lâu dài”. Lưu ý rằng đây tuy đã là bước tiến lớn nhưng vẫn chỉ phản ánh 
tư duy “chấp nhận cho tồn tại” để quản lý. Có thể khẳng định rằng luật và 
chính sách liên quan ở Việt Nam, cho đến nay, chưa bao giờ cho thấy tư duy 
bảo vệ quyền tự do tôn giáo. 

8. Trong số các văn bản luật trên, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 
21/2004/PL-UBTVQH/QH11 (ra ngày 18/6/2004) quy định về hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ra ngày 
08/11/2012) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 21 này, là hai 
văn bản luật được sử dụng nhiều nhất để quản lý tôn giáo ở Việt Nam. Sau đây 
chúng được gọi tắt là Pháp lệnh 21 và Nghị định 92. 

9. Ngày 4/10/2013, một nhóm các chức sắc tôn giáo ở Việt Nam đã gửi 
đến Chính phủ và Quốc hội Việt Nam một bản lên tiếng về Pháp lệnh 21 và 
Nghị định 92, nêu rõ: “Các tôn giáo tự bản chất là những xã hội dân sự và mọi 
tín hữu đều là những công dân bình đẳng. Họ có những quyền và nghĩa vụ như 
mọi xã hội dân sự và mọi công dân khác. Những quyền và nghĩa vụ này - trên 
nguyên tắc - được xác định trong Hiến pháp và các bản văn dưới luật hình 
thành theo tinh thần tự do dân chủ, phù hợp với các Công ước quốc tế về nhân 
quyền. Thành ra không thể có và không được có những luật riêng cho tôn giáo. 
Như thế là đàn áp và kỳ thị! Chúng tôi thấy mình không có bổn phận chấp 
hành những luật lệ như thế”. Bản lên tiếng của họ không nhận được bất cứ hồi 
đáp nào từ Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Báo chí chính thống cũng không 
đả động gì tới bản lên tiếng này. Sự kiện chỉ được nhắc tới trên các blog “lề 
trái” bị Nhà nước coi là phản động, tiêu biểu là Dân Làm Báo. 3 

10. Tâm lý “thích quản lý” tôn giáo của chính quyền, và sự phân biệt, kỳ 
thị giữa người theo một tôn giáo nào đó với người không theo tôn giáo nào thể 
hiện ngay trong việc mọi giấy tờ tùy thân, sơ yếu lý lịch… của người dân, suốt 
hàng chục năm, đều có mục “Tôn giáo”. Mọi người Việt Nam (kể cả học sinh 
dưới 18 tuổi, chưa trưởng thành về mặt pháp lý) khi làm giấy tờ tùy thân đều 
phải khai rõ mình thuộc tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo. Điều này hàm 
ý rằng quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng, kể cả ở khía cạnh cá nhân, tâm linh 
bên trong mỗi con người, đều không phải là một quyền tuyệt đối, căn bản, phổ 
quát; nó vẫn cần phải được “khai báo” với chính quyền. Sự “khai báo” này gây 

																																																													
3	http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/ban-len-tieng-cac-chuc-sac-ton-giao.html 
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ra trở ngại cho những ai thay đổi niềm tin tôn giáo của mình khi tiến hành thủ 
tục làm lại chứng minh nhân dân và cả sổ hộ khẩu. 

 

 
 

Đến giữa năm 2012, Bộ Công an ra một thông tư quy định về mẫu chứng 
minh nhân dân (Thông tư số 27/2012/TT-BCA), 4 theo đó, công dân không còn 
phải khai báo về tôn giáo, nhưng lại có quy định mới là phải khai báo họ tên 
cha và mẹ. Một bộ phận dư luận (có cả Bộ Tư pháp) phản đối dữ dội mẫu mới 
này và do đó, đến tháng 9/2013, Chính phủ bỏ yêu cầu ghi tên cha mẹ trong 
chứng minh thư nhân dân. Vậy là sau hàng chục năm chịu đựng, công dân Việt 
Nam, trong đó có tín đồ của các tôn giáo, mới được có giấy tờ tùy thân tôn 
trọng nhân quyền của họ hơn một chút: không yêu cầu khai báo tôn giáo và tên 
cha mẹ. 

11. Cá nhân phải đăng ký sinh hoạt tôn giáo thì mới được phép sinh hoạt 
tôn giáo tập trung (Điều 5, Nghị định 92). Cần chú ý là, cá nhân có nghĩa vụ 
đăng ký, nhưng chính quyền có quyền xem xét và không có nghĩa vụ chấp 
thuận. 

12. Các cộng đồng tôn giáo phải có đăng ký và đáp ứng một số điều kiện 
bắt buộc thì mới được công nhận là tổ chức tôn giáo (Điều 16, Pháp lệnh 21). 
Trong số các điều kiện này, có những điều kiện chung chung như “có giáo lý, 
giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc”, và 
không có quy định nào về “thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc”, ít nhất là 
không hề có định nghĩa nào. Cộng đồng tôn giáo có nghĩa vụ đăng ký, nhưng 
chính quyền có quyền xem xét và không có nghĩa vụ chấp thuận. 

																																																													
4	http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27798 
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13. Các tổ chức tôn giáo phải có đăng ký hoạt động tôn giáo thì mới được 
phép có hoạt động tôn giáo (Điều 6, Nghị định 92). Tương tự, để đăng ký thành 
công, tổ chức tôn giáo phải đáp ứng một loạt điều kiện, trong đó có điều kiện 
chung chung như: “có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, đường hướng hành đạo và 
hoạt động gắn bó với dân tộc, không trái với thuần phong, mỹ tục và quy định 
của pháp luật”. Cộng đồng tôn giáo có nghĩa vụ đăng ký, nhưng chính quyền có 
quyền xem xét và không có nghĩa vụ chấp thuận. 

Tổ Nghiên cứu đã nghe tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuộc nhóm ngoài 
quốc doanh cáo buộc chính quyền, trong quá trình phê duyệt, đã can thiệp vào 
việc xây dựng Hiến chương của họ, như không thừa nhận Đại lễ 25/2, ngày 
“Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt” (mất tích 5), và can thiệp vào giáo lý khi cắt bỏ 
80% nội dung các bài giảng của Người khai đạo. Những chức sắc tôn giáo mà 
chính quyền có định kiến về mặt “tư tưởng” thì chính quyền sẽ không thông 
qua, hoặc tìm cách ngăn cản hay trì hoãn việc bổ nhiệm. 

14. Tất cả các cộng đồng tôn giáo, các nhóm tôn giáo, nếu không được 
công nhận (do không đăng ký hoặc đăng ký không thành công), đều bị đặt ra 
ngoài vòng pháp luật. Điều này mở đường cho việc họ bị kỳ thị nặng nề, có thể 
bị ngăn cản hành đạo, thậm chí bị bức hại, đàn áp. (Xem các đoạn đánh số từ 
40 đến 52 trong báo cáo này) 

15. Cụ thể hóa đoạn 14: Chẳng hạn, chỉ sau khi được cấp đăng ký, tổ chức 
tôn giáo mới có thể mở lớp bồi dưỡng giáo lý; hoạt động từ thiện nhân đạo; 
sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình thuộc cơ sở tôn giáo… Như thế có nghĩa 
là nhóm/cộng đồng tôn giáo nào không được công nhận thì được hiểu là 
không được phép có các hoạt động trên. 

16. Các hoạt động thuộc phạm vi nhân quyền căn bản, như xuất bản sách 
báo để truyền bá quan điểm, tư tưởng, cũng bị hạn chế. Điều 32 Pháp lệnh 21 
quy định: “Việc xuất bản, in, phát hành các loại kinh, sách, báo, tạp chí và các 
xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo; kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu 
văn hoá phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo; sản xuất đồ dùng phục vụ hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật”. Căn cứ theo 
đó, các cộng đồng tôn giáo không thể xuất bản sách báo và các ấn phẩm về tín 

																																																													
5 Đức Huỳnh Giáo chủ, hay Đức Thầy, của cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo là ông Huỳnh Phú Sổ (1920-1947). 
Ông là người sáng lập ra đạo Phật giáo Hòa Hảo vào năm 1939 khi ông còn rất trẻ, mới 19 tuổi. Ông được cho 
là đã bị Việt Minh thủ tiêu vào ngày 16/4/1947 tại Tân Phú, Đồng Tháp Mười. Các tài liệu của nhà nước 
CHXHCN Việt Nam, trước đây là Việt Nam DCCH, không bao giờ thừa nhận việc này mà cho là ông mất tích. 
Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì gọi tránh ngày mất của ông là “ngày Đức Thầy đi vắng”, “ngày Đức Huỳnh 
Giáo chủ vắng mặt”.   
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ngưỡng, tôn giáo, nếu không thông qua một nhà xuất bản quốc doanh và phải 
thực hiện các thủ tục xin phép theo luật định. (Lưu ý: Phải là nhà xuất bản 
quốc doanh, bởi tư nhân không được phép hoạt động xuất bản ở Việt Nam). 

17. Các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam đều không có đài phát thanh-
truyền hình riêng, không có chương trình riêng trên phương tiện truyền thông 
của nhà nước. Trang mạng và kênh truyền hình trực tuyến của Dòng Chúa Cứu 
Thế bị coi là tổ chức phản động, bị chặn bằng tường lửa. Phóng viên của Dòng 
Chúa Cứu Thế không được công nhận là nhà báo, và thường xuyên chịu sự 
sách nhiễu, đàn áp của công an, chính quyền. 

18. Khi không được công nhận là nhà báo, các phóng viên, người viết, 
người quay phim… của các kênh truyền thông ngoài nhà nước sẽ nghiễm nhiên 
không được tham dự tất cả các sự kiện có tính “chính thống”, do cơ quan nhà 
nước tổ chức, như các cuộc họp báo, các hội nghị, hội thảo. Đó mới chỉ là một 
sự thiệt thòi rất nhỏ, so với vô số thiệt hại, tổn thất khác, chẳng hạn như họ có 
thể bị đánh đập, cản trở tác nghiệp, và tuyệt đối không được pháp luật bảo vệ.   

Vào ngày 30/10/2012, phóng viên Nguyễn Huyền Trang (Anna Huyền 
Trang) của Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế bị bắt, thẩm vấn và nhục mạ 
trong một đồn công an ở TP.HCM. Khi cô nói rằng cô là phóng viên, nhân viên 
công an quát vào mặt cô: “Ai công nhận chúng mày là nhà báo hả? Thẻ tác 
nghiệp của chúng mày đâu? Một lũ ăn không ngồi rồi, rủ nhau phản động hả?”. 
Trong khi Huyền Trang làm việc ở TP. HCM, gia đình cô ở quê thường xuyên 
bị công an địa phương hăm dọa. Bản thân cô bị cấm xuất cảnh, nhiều lần bị 
đuổi khỏi nhà trọ, và vào ngày 13/4/2014, bị ba nhân viên an ninh nam bóp cổ 
rồi câu lưu ở sân bay khi cô đang định ra nước ngoài. 6 

Phóng viên Huyền Trang không phải trường hợp duy nhất bị đàn áp. Tất 
cả các nhà báo công dân có đức tin tôn giáo, như J.B. Nguyễn Hữu Vinh, Trần 
Minh Nhật, Lê Văn Sơn, v.v. đều thường xuyên tố cáo tình trạng họ bị chính 
quyền, mà đại diện là công an, theo dõi, đánh đập, hành hung, sách nhiễu 
nhiều lần dưới nhiều hình thức. 

19. Các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam, nếu không được công nhận, thì 
không có nhà xuất bản hay cơ quan báo chí riêng. Các tổ chức tôn giáo được 
công nhận, ngược lại, có thể có cơ quan ngôn luận riêng, ví dụ như tạp chí Văn 
hóa Phật giáo (thành lập năm 2005) là cơ quan ngôn luận của Trung ương Giáo 

																																																													
6 Ghi theo lời kể của phóng viên Nguyễn Huyền Trang. 
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hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng có thể thấy rằng các cơ quan báo chí này chịu 
sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và không có nhiều tính độc lập. 

20. Các cộng đồng tôn giáo, nếu không được công nhận, cũng không 
được tham gia hoạt động giáo dục (không được mở trường học), chỉ trừ hỗ trợ 
phát triển cơ sở giáo dục mầm non (Điều 33 Pháp lệnh 21). Không có quy định 
pháp luật cấm nhưng hoạt động truyền giáo bên ngoài khuôn viên cơ sở tôn 
giáo bị coi là bất hợp pháp và bị cấm. Tín đồ của các cộng đồng tôn giáo không 
giấy phép, ví dụ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, thường xuyên được chính 
quyền địa phương vận động, thuyết phục để họ chấp nhận gia nhập tổ chức có 
đăng ký.  

21. Các cộng đồng tôn giáo không được thành lập và vận hành trại trẻ mồ 
côi (cô nhi viện), viện dưỡng lão, trạm xá, bệnh viện.  

22. Điều 8 Pháp lệnh 21 quy định điều cấm dành cho tín đồ tôn giáo rộng 
hơn nhiều so với điều cấm để bảo vệ tự do tôn giáo: “2. Không được lợi dụng 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất 
nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với 
pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia 
rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân 
phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp 
luật khác”. Trong khi đó, điều cấm để bảo vệ tự do tôn giáo chỉ là: “1. Không 
được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của công dân”. Đáng chú ý là quy định “không được lợi dụng 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo… để gây rối trật tự công cộng”. Điều này mở 
đường cho việc bắt giữ và kết tội tất cả các tín đồ và nhóm tiến hành sinh hoạt 
tôn giáo mà không xin phép hoặc không được cấp phép. 

23. Không có quy định thành văn, nhưng lãnh đạo các cơ quan cấp cao 
của Nhà nước được ngầm hiểu là phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 
không được theo tôn giáo nào. Người thực hành một tôn giáo nào đó hầu như 
không có cơ hội lên cao trong bộ máy quyền lực nhà nước. 

24. Người theo những tôn giáo không được thừa nhận ở Việt Nam hoàn 
toàn không có quyền tham gia chính trị, nhất là quyền ứng cử. Mục sư Nguyễn 
Trung Tôn là một cựu tù nhân lương tâm sống ở Thanh Hóa. Năm 2016, ông là 
một trong các ứng viên độc lập vào Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021). 
Ông đã bị gây khó khăn rất nhiều. Ủy ban Bầu cử địa phương cho rằng ông là 
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thành viên của một nhóm tôn giáo chưa đăng ký, và hồ sơ chỉ được chấp nhận 
nếu ông không nhận mình là thành viên của tổ chức đó. Mục sư Tôn tuyên bố 
ông không thể chối bỏ tôn giáo của mình. Kết cục là hồ sơ tự ứng cử của ông bị 
loại. 7 

Năm 2017, sự sách nhiễu của chính quyền đối với “cựu ứng cử viên đại 
biểu Quốc hội” Nguyễn Trung Tôn gia tăng mạnh mẽ. Ông bị hành hung nặng 
nề vào ngày 27/02 khi đang trên đường từ Thanh Hóa vào Quảng Bình. Khi các 
thương tật còn chưa lành hẳn, ngày 30/7, ông bị bắt và cáo buộc có âm mưu 
“lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự.  

 

B.	Sử	dụng	bộ	máy	tuyên	truyền	
 

25. Trong báo cáo đề ngày 31/7/2014, Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự 
do tôn giáo hay tín ngưỡng, ông Heiner Bielefeldt, trích nguồn từ Chính phủ 
Việt Nam cho biết: “Số các cơ sở đào tạo giáo chức của các tôn giáo khác nhau 
đã tăng đáng kể trong những thập kỷ gần đây”, “hiện nay có khoảng 45.000 cơ 
sở đào tạo tôn giáo trong cả nước”. Đây là một thông tin tích cực về mặt số 
lượng. Gần đây Học viện Công giáo được thành lập, tuyển sinh các chương 
trình Thần học cho nhiều cấp bậc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 một 
trường Công giáo tương đương với cấp bậc đại học được thành lập và hoạt 
động công khai. Tuy nhiên, Nhóm Nghiên cứu cho rằng sự thành lập dường 
như chỉ dựa vào quá trình “thương lượng” giữa Giáo hội và chính quyền chứ 
không phải căn cứ vào quy định pháp luật. 

26. Về mặt chất lượng đào tạo, Tiến sĩ Heiner Bielefeldt cũng cho biết: 
“Trong khi các cộng đồng tôn giáo quyết định những phần chính trong chương 
trình đào tạo – nghĩa là việc dạy các giáo lý, thực hành và nghi lễ, lịch sử của 
cộng đồng và các vấn đề khác – chương trình cũng bao gồm các môn học về 
lịch sử và luật pháp Việt Nam và chủ nghĩa Mác-Lenin, do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cung cấp”. Điều này cho thấy các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam không 
được tự chủ về giáo dục, cũng như bất kỳ một trường học nào ở đây sẽ không 
có được tinh thần tự do học thuật. 

Bên cạnh đó, hằng năm, chính quyền các cấp tỉnh thành đều mở nhiều 
lớp học tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
																																																													
7 Tóm tắt tường trình của nhóm Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016 qua báo cáo “Bầu cử phi dân chủ 
tại Việt Nam”, Phạm Đoan Trang, 22/5/2016. 
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nước trong lĩnh vực tôn giáo cho các chức sắc. Các lớp “học chính trị” cưỡng 
ép như vậy dành cho các chức sắc cũng là để phục vụ cho mục đích kiểm soát 
tư tưởng của chức sắc, lãnh đạo tôn giáo và tín đồ của họ. 

27. Như phân tích ở phần trên, chính quyền luôn tạo ra một sự phân biệt 
giữa các tổ chức tôn giáo có đăng ký và những cộng đồng tôn giáo không được 
thừa nhận: Những nhóm không được thừa nhận bị coi là bất hợp pháp, phải 
chịu nhiều hạn chế và thiệt thòi. Bên cạnh đó, chính quyền cũng luôn cố gắng 
tuyên truyền để xã hội ý thức được sự phân biệt ấy. Tiến sĩ Heiner Bielefeldt 
cho biết ông nhận thấy thái độ phủ nhận các hoạt động thực hành Phật giáo 
bên ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ví dụ, phán xét rằng các chức sắc Phật 
giáo ngoài Giáo hội chính thống này chỉ là một thiểu số, và là những người có 
tham vọng chính trị, vô đạo đức, có động cơ xấu, v.v. Đây cũng là luận điệu 
thường thấy ở truyền thông chính thống cũng như dư luận chống lại các tôn 
giáo không được công nhận. 

28. Hệ thống truyền thông chính thống của Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam gồm 1.517 tờ báo in và tạp chí, 105 báo điện tử, 207 trang thông tin điện tử, 
67 đài truyền hình-phát thanh (số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tính 
đến hết năm 2015). Có 6 kênh truyền hình làm nhiệm vụ tuyên truyền rất rõ 
ràng: Truyền hình VOV, Truyền hình Công an Nhân dân (của công an), Truyền 
hình Thông tấn, Truyền hình Quốc phòng (của quân đội), Truyền hình Quốc 
hội, Truyền hình Nhân dân. Trong khi đó, như ở trên đã nói, các cộng đồng tôn 
giáo ở Việt Nam đều không có đài phát thanh - truyền hình riêng, không có 
chương trình riêng trên phương tiện truyền thông của nhà nước. 

29. Toàn bộ hệ thống truyền thông chính thống tuân thủ rất nghiêm ngặt 
đường lối của quản lý nhà nước về tôn giáo. Họ không đưa tin, không phản 
ánh gì về sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo không được công nhận; chỉ trừ 
trong trường hợp có sự vụ mâu thuẫn giữa các cộng đồng này và Nhà nước, thì 
họ sẽ đưa tin theo hướng giải thích chính sách, đường lối của nhà nước và phê 
phán, chỉ trích các cộng đồng tôn giáo bị coi là ngoài vòng pháp luật kia. 

30. Đặc biệt, từ khi mạng xã hội ở Việt Nam phát triển (chủ yếu là 
Facebook), ngành tuyên giáo và an ninh Việt Nam thành lập thêm một lực 
lượng gọi là “dư luận viên” để “đấu tranh với các thế lực thù địch” như cách nói 
của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi, vào ngày 
9/1/2013. Có tới hàng chục trang blog và facebook chuyên làm nhiệm vụ công 
kích, mạ lị các nhà dân chủ, người bảo vệ nhân quyền, người bất đồng chính 
kiến, gồm cả tín đồ của những cộng đồng tôn giáo không được thừa nhận. Tất 
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cả các nhóm tôn giáo (như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo 
Hòa Hảo truyền thống, Dòng Chúa Cứu Thế…) và các chức sắc của họ (Hòa 
thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, các 
linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh, Trần 
Đình Lai, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Công 
Bình, v.v.) thường xuyên bị xúc phạm, bôi nhọ bởi các trang mạng dư luận 
viên, với những lời lẽ hằn học, buộc tội bất cần chứng cứ. 

31. Chẳng hạn, một trong số những trang mạng dư luận viên đó, 
Facebook Việt Nam Thời Báo, ngày 17/5/2016 đã đăng bài ký tên Tống Giang, 
công kích Giáo phận Vinh, vào Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp: “Thùng 
rỗng kêu to”, “với bản chất hằn học chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà 
nước lâu nay, những lời trong ‘Thư chung’ của Nguyễn Thái Hợp đã vô hình 
chung kích động những giáo dân quá khích thực hiện các hoạt động đi ngược 
lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước, cổ vũ, hậu thuẫn cho những hành vi tụ tập, 
gây rối an ninh trật tự”, “không lạ lẫm gì khi tên của vị chủ chăn giáo phận Vinh 
cũng được nhắc đến cùng với các đối tượng chống phá đất nước như Nguyễn 
Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Đặng Bích 
Phượng”. Nguyên do là trước đó, ngày 13/5, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái 
Hợp đã gửi một thư ngỏ nhan đề “Thư chung về thảm họa ô nhiễm môi trường 
biển Miền Trung”. 

Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp tiếp tục bị tấn công cả trên các trang 
mạng xã hội của dư luận viên lẫn báo chí chính thống, vào đầu tháng 8/2016 khi 
ông kêu gọi giáo dân ở Giáo phận Vinh bảo vệ môi trường và tuần hành ôn hòa 
hưởng ứng ngày Môi trường 7/8. Một dư luận viên lấy tên Hoàng Ngọc, viết 
bài “Âm mưu gì đằng sau cái gọi là “ngày môi trường” của Giáo phận Vinh vào 
ngày 7/8/2016”, trong đó tác giả cho rằng:  
Hoạt động nằm trong ý đồ ẩn chứa của vị chủ chăn hành động lạc lối, đi ngược 
lại với lợi ích của đất nước, lợi ích của Giáo hội, lợi ích của giáo dân ... dẫn dắt 
giáo dân lương thiện vào con đường tội lỗi … là kẻ rắp tâm lợi dụng Đức Chúa 
thiêng liêng để chuộc lợi cho lợi ích cá nhân của mình”.  
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Avatar của một dư luận viên có tên “Mừng Tin Ngô”, ngày 9/8/2016, sau sự kiện Giám 
mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp kêu gọi giáo dân tuần hành hưởng ứng ngày môi trường 7/8. 8 

 

Một người được coi là dư luận viên, có nick facebook Quan Khuc, cũng nhiều lần 
công khai thóa mạ các linh mục và tín đồ Công giáo ở miền Trung.  

																																																													
8	https://www.facebook.com/cago.nguyen.18?fref=ts 



18	
	

32. Ngay cả Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng 
Heiner Bielefeldt cũng bị dư luận viên chỉ trích. Một dư luận viên ẩn danh bình 
luận trên trang Góc Nhìn Thời Đại: “Chính phủ và Nhà nước CHXHCNVN sẵn 
sàng chấp nhận mọi tôn giáo song phải tôn trọng pháp luật VN, mỗi con người 
trước khi là giáo dân đều là con dân sống trên đất VN, vì vậy phải tôn trọng 
pháp luật VN trước rồi mới đến niềm tin tôn giáo, không thể cứ thích làm gì 
thì làm, coi thường pháp luật được”. Các trang báo độc lập (như Dân Làm Báo) 
đăng tin về chuyến thăm quốc gia của ông Heiner Bielefedlt thì đều bị dư luận 
viên lên án là “bịa đặt” nhưng không bao giờ nói rõ là bịa đặt ở chi tiết nào. 

33. Tuy nhiên, đối chiếu với thực tế thì chính bản tin của Thông tấn xã 
Việt Nam ngày 12/3/2015 mới đưa thông tin sai lệch khi viết rằng nội dung chủ 
đạo mà Tiến sĩ Heiner Bielefeldt báo cáo với Hội đồng Nhân quyền LHQ là: 
“Báo cáo viên đặc biệt về tôn giáo và tín ngưỡng Heiner Beilefeldt đã đánh giá 
cao sự hợp tác và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng Việt Nam trong suốt 
thời gian chuyến thăm. Báo cáo cũng ghi nhận những thành tựu mà Việt Nam 
đã đạt được trong việc thúc đẩy, bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là sự 
phát triển số lượng tín đồ, chức sắc tôn giáo cũng như các cơ sở thờ tự tại 
khắp các tỉnh trong những năm vừa qua…”. 9 

Trước đó, trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 
10/3/2015, ông Heiner Beilefeldt nói: “Tôi đã nhìn thấy những bằng chứng rõ 
ràng của sự vi phạm nhân quyền, trong đó có việc công an bố ráp, phá hoại nhà 
thờ, phá đám các nghi lễ tôn giáo, bắt bỏ tù, tấn công tín đồ, thậm chí tra tấn, 
giết người, và các hình thức bức hại khác. Thật không may là một số người 
đồng ý gặp tôi đã bị ngăn cản, không cho gặp, bị đặt trong tình trạng thực chất 
là giam lỏng ở nhà. Những người khác tôi gặp thì sau đó bị trả thù, trong một 
số trường hợp họ bị đánh đập tàn tệ trong thời gian tôi thăm Việt Nam hoặc 
ngay sau đó. Hơn nữa, tính chất riêng tư của nhiều cuộc đối thoại bị vi phạm. 
Tình hình tệ đến mức một số cuộc gặp gỡ và thảo luận đã không thể diễn ra 
như kế hoạch. Đây là sự vi phạm trắng trợn các điều khoản quy định về hoạt 
động thăm viếng quốc gia của các Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ”. Phần cảm 
ơn và ghi nhận thành tựu của ông chỉ là một vài lời mở đầu theo thông lệ, 
mang tính chất ngoại giao và không phải nội dung chính của báo cáo. 

34. Báo chí quốc doanh cũng rất ít đưa thông tin về các cộng đồng tôn 
giáo và đời sống, sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Tuy thế, đôi khi truyền thông 
lại đăng tải những tin có tính chất chỉ trích chức sắc, ví dụ tin “sư thầy mặc áo 
																																																													
9	http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-doi-thoai-van-hoa-ton-giao-tai-hoi-dong-nhan-quyen/311771.vnp 
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rằn ri”, “sư thầy thích i-Phone”, “sư hôn môi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng”… Do hòa 
thượng, sư sãi, linh mục đều được coi là những người của cộng đồng, đời sống 
của họ bị báo chí giám sát là điều có thể hiểu được và chấp nhận được. Tuy 
vậy, một số Phật tử ngờ rằng việc báo chí đưa tin rầm rộ về những vụ việc như 
vậy giống như nằm trong một âm mưu làm mất uy tín chức sắc và bôi nhọ Phật 
giáo ở Việt Nam. Một số khác thì đánh giá, sự tha hóa này hệ quả của việc 
chính quyền can thiệp và chi phối toàn bộ hệ thống hoạt động của Phật giáo ở 
Việt Nam. 

35. Sự tuyên truyền chống lại các tôn giáo đã có hiệu quả lớn, khi những 
người tự nhận là “quần chúng bức xúc” bắt đầu tập hợp lại thành nhóm, hội, 
thậm chí liên minh, để công khai đe dọa và tấn công các cộng đồng tôn giáo, 
đặc biệt là Tin Lành và Công giáo – hai tôn giáo có biểu hiện nhập thế nhất sau 
khi xảy ra thảm họa môi trường biển ở bốn tỉnh miền Trung.  

Chiều chủ nhật 29/10/2017, khoảng 700 người mặc áo cờ đỏ sao vàng đã 
rẩm rộ tụ tập ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, reo hò, hát 
xướng và tung ra những tuyên bố thóa mạ cộng đồng tôn giáo (giáo xứ Song 
Ngọc) ở đây: “Từ tháng 4/2016, bọn cha cố quạ đen Đặng Hữu Nam, Nguyễn 
Đình Thục đã lừa bịp giáo dân, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà 
nước… Chúng xuyên tạc nỗ lực khắc phục hậu quả môi trường của Đảng và 
Nhà nước”. Cuộc tụ tập được họ gọi là lễ ra mắt “Liên minh Hội Cờ đỏ Bảo vệ 
An ninh Tổ quốc”, diễn ra chỉ cách nhà thờ giáo họ Văn Thái khoảng 30 mét. 
Họ cũng có rất nhiều hành động, lời nói khiêu khích giáo dân trong cuộc tụ tập 
đó và cả trên mạng.  

Cũng vào lúc đó, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú 
Trọng đang thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân 
khu 4. Tại đây, với tư cách Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, 
ông lưu ý đảng bộ Quân khu 4 “nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp 
thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đổ và âm mưu “phi chính trị hoá quân đội” của các thế lực thù 
địch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác 
dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp 
phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận 
lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc…”. (“Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 4”, bài và ảnh: Nguyễn Tấn 
Tuân; Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 29/10/2017). 
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36. Cần nhấn mạnh rằng chính quyền các cấp chưa bao giờ có một hành 
động, lời nói, hay bày tỏ một thái độ nào để ngăn chặn việc các dư luận viên và 
“quần chúng tự phát” thóa mạ, đe dọa, hay tấn công vào cộng đồng tôn giáo. 
Trong khi đó, các phát ngôn thóa mạ, đe dọa đều được đăng tải đầy rẫy trên 
mạng, bởi cả dư luận viên ẩn danh lẫn những người đã công khai tên tuổi. Sự 
tấn công (bằng gạch đá, gậy gộc, tay chân…) vào các nhà thờ hay cá nhân các 
tín đồ cũng luôn có tổ chức, có chủ đích, có tính bạo lực, gây thiệt hại rõ ràng, 
và đều để lại bằng chứng cũng như có nhân chứng chứng kiến. Luật pháp Việt 
Nam cũng có đủ cơ sở cho việc xử lý những phát ngôn gieo rắc thù hận và chia 
rẽ lương-giáo, những hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, 
cố ý gây thương tích; tuy nhiên, chưa từng có vụ việc nào, người xúc phạm tôn 
giáo hay tấn công cộng đồng tôn giáo bị trừng phạt, ít nhất là trong hai năm 
2016-2017.  

Tình trạng đó, cùng với mâu thuẫn xã hội gia tăng, cho thấy nguy cơ bạo 
lực, đàn áp tôn giáo và mâu thuẫn lương-giáo sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian 
tới.   

 

 

Một cuộc tụ tập của “quần chúng bức xúc” nhằm đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam. Sự việc 
được báo Nghệ An đưa tin. Cách sự kiện này diễn ra cũng cho thấy nó rất có tổ chức và phải 

được chính quyền bật đèn xanh. Nguồn ảnh: Báo Nghệ An. 
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Nguyên nhân nào khiến bạo lực và đàn áp tôn giáo gia tăng trong hai 
năm 2016-2017 và có nguy cơ tiếp tục? 

 
Câu hỏi đặt ra là vì sao số lượng phát ngôn thù hận và các vụ bạo lực 

nhằm vào cộng đồng Công giáo và Tin Lành có biểu hiện tăng vọt trong hai 
năm 2016-2017 với tính chất công khai và hung hãn hơn. Nhóm tác giả báo cáo 
cho rằng điều này xuất phát từ việc cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam, nhất là 
Công Giáo, Tin Lành, có chủ trương nhập thế hơn, tham gia sâu hơn vào 
phong trào đấu tranh đòi nhân quyền ở Việt Nam.  

 
  Một sự kiện có tác động sâu rộng khác là thảm họa biển miền Trung: 

Ngày 6/4/2016, người ta phát hiện hải sản chết hàng loạt, kể cả hải sản tự nhiên 
lẫn hải sản nuôi trồng, ở một số tỉnh ven biển Miền Trung. Thiệt hại nặng nề 
nhất là bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Trong đó, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình cùng với Nghệ An là ba tỉnh hợp thành giáo phận Vinh, 
một giáo phận Công giáo Roma Việt Nam. Diện tích tổng cộng của giáo phận 
Vinh là 30.599km2, với số giáo dân là 523.046 người, chiếm 10% dân số toàn 
vùng. Nguyên nhân chính của vụ việc được xác định là do công ty TNHH gang 
thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan) xả 
thải vào lòng biển.   

 
Thảm họa đã gây thiệt hại cực kỳ to lớn và khó khắc phục về môi trường 

biển Miền Trung. Trước mắt, nó đe dọa sinh kế của người dân trong vùng. 
Khoản tiền bồi thường của Formosa (500 triệu USD) quá ít, tiến trình bồi 
thường diễn ra chậm chạp và không bảo đảm thỏa đáng, công bằng.  

 
Linh mục Nguyễn Đình Thục (giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An) cho biết: “Khi người dân đối diện với đói nghèo, thất nghiệp, 
khổ cực thì họ sẽ có sức mạnh khủng khiếp để đấu tranh. Đấu tranh sinh tồn. 
Tất cả là vấn đề sinh tồn mà thôi. Và giáo dân cũng vậy. Người Công giáo 
chúng tôi được dạy là phải sống với chân lý, sự thật và làm điều tốt, điều đúng, 
thấy sai trái thì phải đấu tranh. Chính vì chính quyền sai trái, nên chúng tôi 
mới phải liên kết đấu tranh” (trao đổi với nhóm tác giả, ngày 28/4/2017).    

 
Đáng tiếc là mọi sự lên tiếng, bất mãn của dân chúng đều bị chính quyền 

địa phương mặc định là phản động, chống phá nhà nước. Mọi cuộc tuần hành 
ôn hòa đều bị gắn nhãn “gây rối trật tự công cộng”. Ngay từ ngày 5/5/2016, tức 
là chưa đầy một tháng sau khi thảm họa xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã ra 
“chỉ đạo 9 điểm” trong đó nêu rõ: “Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 
các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung điều tra, làm rõ các vi phạm về 
môi trường tại khu vực miền Trung; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, 
xác định các đối tượng tung tin xuyên tạc, lợi dụng để kích động phá hoại, gây 
rối an ninh trật tự, chống Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
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theo quy định của pháp luật”. 
 
Tư duy và chủ trương này đi ngược với quan điểm của cộng đồng Công 

giáo, Tin Lành, và nghiêm trọng nhất là nó mở đường cho Bộ Công an và các 
bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm soát và trấn áp mọi sự thể hiện chính 
kiến. 

 
Đáng lo ngại hơn cả là mâu thuẫn giáo-lương, tức giữa cộng đồng tôn 

giáo và những người không theo tôn giáo nào (mặc định là ủng hộ đảng Cộng 
sản và chủ thuyết vô thần), giữa những người ủng hộ dân chủ, nhân quyền và 
những người ủng hộ chính quyền của đảng Cộng sản. Các lý lẽ mà bên ủng hộ 
chính quyền đưa ra để giải thích cho việc họ lên án và tấn công tôn giáo 
thường là những lời buộc tội vô căn cứ các tín đồ, nhất là người Công giáo và 
Tin Lành, “vọng ngoại”, “bán nước”, “ăn bám”, “đu càng bọn ba que/ ba sọc”, 
“gây rối”, “phá hoại luân thường đạo lý”… Đặc điểm chung là chúng thường rất 
vô căn cứ (không có bằng chứng cụ thể) và rất giống với các lý luận của đảng 
Cộng sản về tôn giáo, đặc biệt những tôn giáo có nguồn gốc phương Tây như 
Công giáo và Tin Lành.   

 
Về phía cộng đồng tôn giáo, trong quá trình nhập thế và lên tiếng đấu 

tranh để bảo vệ nhân quyền-công lý, một số linh mục, chức sắc tôn giáo đã bày 
tỏ chính kiến, ví dụ nêu cách nhìn nhận của họ về lịch sử và tình hình hiện tại 
của đất nước. Những chính kiến đó nằm ngoài phạm vi hạn chế của giáo luật, 
không vi phạm giáo luật, nhưng lại không tránh khỏi bất đồng với quan điểm 
của đảng Cộng sản và chính quyền các cấp. Nhiều nhà thờ, giáo xứ còn là nơi 
công khai ủng hộ, bảo vệ, hỗ trợ các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền trong 
nước, như nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà (Hà Nội), Kỳ Đồng 
(TP.HCM), giáo xứ Song Ngọc, Phú Yên (Nghệ An), giáo xứ Đông Yên (Hà 
Tĩnh)... 

 
Vì thế, cộng đồng tôn giáo tiếp tục là đối tượng, là đích tấn công của dư 

luận viên – những cá nhân, hội nhóm cực đoan, được chính quyền tổ chức 
hoặc “bật đèn xanh” cho hoạt động, để dùng vào việc cổ vũ chủ trương, chính 
sách của Nhà nước và trấn áp đối lập khi cần.    
 
 

C.	Chia	để	trị	
 

 37. Nhóm biện pháp thứ ba là “chia để trị”, tức là thành lập các tổ chức 
tôn giáo quốc doanh – những bản sao của các tổ chức tôn giáo đã có trước đó, 
hoặc cài cắm nhân sự lãnh đạo vào trong tổ chức tôn giáo, với mục đích phân 
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hóa và kiểm soát tổ chức tôn giáo để dễ bề cai trị và đưa tôn giáo phục vụ cho ý 
chí chính trị. Chẳng hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tức phiên bản chính 
thống) được lập ra vào năm 1981 bị chỉ trích là một tổ chức được nhà cầm 
quyền dựng lên nhằm xóa bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (cơ 
quan lãnh đạo sinh hoạt Phật giáo ở miền Nam Việt Nam được thành lập vào 
năm 1964).  

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất) công bố một số văn bản mật, cho biết sự ra đời của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam dựa trên Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 18-5-1977 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – vốn nêu chủ trương: "... chuẩn bị cẩn 
thận để tiến tới thành lập một tổ chức Phật giáo yêu nước chung cho cả nước. 
Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (phái Ấn Quang) phải có kế 
hoạch cải tạo và sau khi cải tạo tốt sẽ đưa vào tổ chức Phật giáo chung của cả 
nước".  

Và sau đó đến Nghị quyết số 40-NQ/TW 1-10-1981 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản, có đề ra chủ trương: "Giúp Ban vận động thống 
nhất Phật giáo Việt Nam" thành lập một tổ chức chung cho Phật giáo cả nước 
theo hướng đi với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó mà xóa bỏ tổ chức 
giáo hội Phật giáo Ấn Quang...". 

Những cáo buộc này là có cơ sở khi nhìn vào những biểu hiện trên thực 
tế. Sau năm 1975 chính quyền tịch thu nhiều cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam Thống nhất. Thậm chí những cơ sở công ích của Giáo hội như Cô nhi 
viện Quách Thị Trang, Viện Đại học Vạn Hạnh, Nhà xuất bản Lá Bối cũng bị 
đóng cửa… mở đường cho sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 
1981. Từ khi ra đời, những lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
chưa bao giờ ngại ngùng công kích vào hàng ngũ lãnh đạo của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất. Sự “qua lại” thân thiết một cách quá mức giữa hàng 
ngũ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam với an ninh là một vấn đề đề khá tế 
nhị nhưng công nhiên. Ngay như Lời mở đầu của Hiến chương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam cũng nêu rõ hoạt động theo phương châm “Đạo pháp, Dân tộc”, 
ngoài ra còn có thêm “chủ nghĩa xã hội” -  một tư tưởng chính trị của Đảng 
Cộng sản. 
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Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đi thăm và chúc mừng Phòng An ninh Tôn 
giáo của Thành phố (PA88) TP.HCM vào ngày 12/7/2016, nhân ngày thành lập lực lượng An 

ninh Nhân dân. 

(Nguồn ảnh: http://www.phattuvietnam.net/tintuc/34637-bts-ghpgvn-tp.hcm-ch%C3%BAc-
m%E1%BB%ABng-ph%C3%B2ng-an-ninh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-c%C3%B4ng-an-tp.hcm.html) 

  

38. Gần như tất cả các tôn giáo chính ở Việt Nam đều có hai “phiên bản” 
kể từ sau năm 1975: chính thống (do Nhà nước thành lập sau năm 1975) và phi 
chính thống (các tổ chức tôn giáo đã có trước năm 1975 không chấp nhận gia 
nhập tổ chức tôn giáo do Nhà nước lập ra). Hoặc, Nhà nước thành lập cơ quan 
lãnh đạo mới thay thế cho cơ quan lãnh đạo trước đó. Quy trình thực hiện 
“phiên bản chính thống” của đạo Hòa Hảo và Cao Đài cũng giống như Phật 
giáo. Đạo Hòa Hảo có Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (chính thống) và Giáo hội 
Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền 
thống (đều không được thừa nhận). Đối với đạo Cao Đài, vào năm 1979 một cơ 
quan hành đạo cao nhất của Hội Thánh Cao Đài là Hội đồng Chưởng Quản 
được thành lập; toàn bộ cơ cấu tổ chức Chính Trị Đạo, từ trung ương xuống 
địa phương, bị giải tán. 

Đối với Công giáo, cũng tồn tại song song hai tổ chức là Giáo hội Công 
giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 
Nam tuy có tư cách pháp nhân, được Nhà nước công nhận, nhưng hoạt động 
của họ vẫn còn là một chủ đề gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ Công giáo. 
Nhân sự của Ủy ban không được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm và công nhận. 
Giới học giả cho biết Ủy ban là bản sao của mô hình của Giáo hội Công giáo 
Yêu nước Trung Quốc – một tổ chức do Đảng Cộng sản Trung Quốc lập ra 
nhằm kiểm soát Công giáo ở Trung Quốc, thay thế vai trò của Tòa Thánh 



25	
	

Vatican tại quốc gia này. Một linh mục Việt Nam khi được hỏi cho biết, Trung 
Quốc thành công với mô hình này, nhưng cho tới nay nó đã thất bại ở Việt 
Nam. 

 

D.	Dùng	sức	mạnh	bạo	lực	
 

39. Bên cạnh các biện pháp liên quan tới luật lệ, chia để trị và tuyên 
truyền, chính quyền cũng sử dụng nhóm biện pháp thứ tư, rất cứng rắn, là 
dùng sức mạnh bạo lực (công an, nhà tù), nhằm vào những cộng đồng tôn giáo 
mà họ cảm thấy không kiểm soát được. Công an Việt Nam có bộ phận riêng 
chuyên quản lý tôn giáo, gọi là an ninh tôn giáo. Phái viên tư vấn cho Thủ 
tướng Chính phủ về an ninh tôn giáo, thời Nguyễn Tấn Dũng, là Thượng 
tướng công an Nguyễn Văn Hưởng. Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ kế nhiệm 
là Trung tướng công an Phạm Dũng, và hiện nay là Vũ Chiến Thắng. Tất cả họ 
đều là những đảng viên Cộng sản rất kiến định. 

40. Không thể có bằng chứng, nhưng những cơ sở tôn giáo lớn ở Việt 
Nam được cho là luôn có lực lượng an ninh chìm, nổi theo dõi, ví dụ chùa 
Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội), vốn là Trung ương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Cũng vậy, an ninh chìm, nổi theo dõi chặt chẽ tại trụ sở của Tỉnh 
Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là không thể chối cãi. Những camera trên các 
trụ điện ở lề đường công nhiên giám sát 24/24 tất cả các hoạt động của Tỉnh 
Dòng theo đổi con đường dấn thân vào đời phục vụ ơn gọi. 

Huy động cả một hệ thống khổng lồ để thực hiện việc quản lý và theo dõi 
tôn giáo bằng phương pháp công khai và bí mật là hệ quả tất yếu của việc giới 
cầm quyền lo ngại vấn đề an ninh sẽ xuất phát từ các nhóm và cộng đồng tôn 
giáo – nơi có khả năng huy động rộng rãi lực lượng quần chúng nhân dân. Vấn 
đề này đã đặt các cộng đồng tôn giáo phải đối mặt với những thách thức thật 
sự nếu khước từ đối thoại, bằng không, phải thỏa hiệp trong sự kìm kẹp của 
chính quyền. 

41. Ở nhiều nơi, nhất là ở nông thôn, miền núi, công an địa phương giữ 
một đường lối đặc biệt cứng rắn với các tín đồ. Chẳng hạn, tín đồ Phật giáo 
Hòa Hảo thường xuyên phản ánh (trên các trang mạng độc lập) rằng họ bị 
chính quyền và công an địa phương bức hại tàn nhẫn. Nhiều Phật tử, kể cả phụ 
nữ và trẻ em, bị đánh đập đến bất tỉnh, thậm chí thương tật. Số vụ việc như vậy 
xảy ra hàng chục lần mỗi năm. Do chúng xảy ra ở vùng sâu, rất khó có thể điều 
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tra nguồn gốc của xung đột và ai thực sự là bên có lỗi. Nhưng điều có thể chắc 
chắn là công an đã dùng đến bạo lực. 

 

Tu sĩ Võ Thị Thu Ba tự rạch cổ để phản đối công an 
đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại chùa Quang Minh (huyện Chợ Mới, An Giang), ngày 

02/4/2016. 

 

 

Một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị đánh, ngày 02/4/2016. 
Nguồn ảnh: Facebook Nguyễn Bắc Truyển 

 

42. Những vũ khí thô sơ như gạch đá, gậy gộc, dao… được huy động triệt 
để bởi lực lượng “quần chúng tự phát” nhằm vào cộng đồng tôn giáo, và phía 
chính quyền không hề can thiệp ngăn chặn ngay cả khi các linh mục quản xứ 
đã có thư kêu cứu. Ngày 30/5/2017, một đám đông đã bao vây giáo họ Văn Thai 
(xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), hò hét chửi bới, đe dọa linh 
mục và ném đá vào trong nhà thờ của giáo họ này. Đám đông cũng vây nhà 
giáo dân trong giáo họ, ném gạch đá, thậm chí xông vào nhà đập phá đồ đạc. 
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Nhà ông Ngô Văn Hải (giáo họ Văn Thai) bị ném đá vào tối 30/5. Ảnh do giáo dân ở 
Song Ngọc ghi lại. 

42. Kể từ thảm họa môi trường biển do tập đoàn thép Formosa (Đài 
Loan) gây ra tháng 4/2016 tại các tỉnh miền Trung, cộng đồng Công giáo ở miền 
Trung – mà phần rất lớn sinh sống dựa vào biển – tỏ ra “nhập thế” hơn khi 
tham gia tích cực vào việc lên tiếng đòi bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi các 
nạn nhân của thảm họa. Tuy nhiên, từ năm 2017, các cuộc tụ tập, tuần hành ôn 
hòa của giáo dân đều bị công an địa phương đàn áp mạnh tay. Có nhiều lần, Bộ 
Công an huy động cả các trung đoàn cảnh sát cơ động ở những nơi khác về để 
đàn áp tuần hành. Ngày 14/2/2017, đoàn giáo dân đi nộp đơn kiện Formosa ở 
Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh đã bị công an Nghệ An quây đánh bằng dùi cui, 
gậy gộc, gạch đá và hơi cay. Ít nhất 30 người bị thương nặng trong đó có cả 
phụ nữ, người già, trẻ em. 

Đêm 02/4/2017, xuất phát từ một xô xát giữa cảnh sát khu vực và hai nhà 
hoạt động Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, công an cũng kéo đến nhà thờ 
giáo xứ Trung Nghĩa (Hà Tĩnh). Hai bên – công an và giáo dân – đã xô xát bạo 
lực và cả hai bên đều có người bị thương. Sáng 03/4/2017, giáo dân đến trụ sở 
Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Lộc Hà để đòi chính quyền bồi thường cho 
nạn nhân vụ Formosa và “phản đối công an Lộc Hà nổ súng, đàn áp dân”. 
Những ngày sau đó, công an Hà Tĩnh, Nghệ An khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã 
Bạch Hồng Quyền. Ngày 15/5/2017, công an đã chặn xe, bắt cóc Hoàng Đức 
Bình đưa về đồn, đánh đập. Bình bị chuyển ra giam giữ tại trại B14 (Hà Nội) từ 
đó đến nay.    

43. Việc đánh đập, hành hung luôn được kết hợp với bắt giam, kết án, bỏ 
tù. Một số lượng khá đông tù nhân lương tâm là tín đồ thuộc các cộng đồng 
tôn giáo được thừa nhận và không được thừa nhận ở Việt Nam. Năm 2011, 
chính quyền truy tố, truy nã và bắt giam 17 thanh niên Công giáo và Tin Lành; 
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14 người trong số này bị xử tù vào đầu năm 2013 theo Điều 79 Bộ luật Hình sự, 
tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (gồm: Nông Hùng Anh, 
Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Đình Cương, Đặng Xuân Diệu, Thái Văn Dung, 
Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Ngọc Minh, 
Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, và 
Lê Văn Sơn). Người chịu án nặng nhất phải ngồi tù tới 13 năm (Hồ Đức Hòa).  

Đặng Xuân Diệu (13 năm) đã chấp nhận đi tị nạn vào đầu năm 2017. Đáng 
chú ý, những người án nhẹ hơn, được trả tự do, thì đều đang bị quản chế rất 
hà khắc hoặc đã bị bắt lại vì tội không chấp hành án: Nguyễn Văn Oai bị bắt lại 
và Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử 5 năm tù (phiên sơ thẩm ngày 18/9/2017). 
Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật bị truy nã toàn quốc. Lê Văn Sơn, Chu Mạnh 
Sơn bị đe dọa, sách nhiễu nặng nề.  

44. Từ nửa cuối năm 2016 đến cuối năm 2017, công an đã bắt giam hàng 
chục nhà hoạt động nhân quyền-dân chủ ở Việt Nam, trong đó, phần lớn là tín 
đồ Công giáo hoặc Tin Lành: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Hóa, 
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn 
Trung Tôn, Trần Thị Xuân… Nhiều người khác bị truy nã toàn quốc, trong đó 
có ít nhất ba tín đồ Công giáo là Bạch Hồng Quyền, Thái Văn Dung và Trần 
Minh Nhật.  

Số vụ bắt bớ trong hai năm 2016-2017 dồn dập đến mức gây cảm tưởng 
rằng Nhà nước đang thực thi một chủ trương cứng rắn đối với người Công 
giáo và người Tin Lành. Bên cạnh đó, họ đều bị khép vào những tội hình sự có 
khung hình phạt nặng, như “tuyên truyền chống nhà nước” (Điều 88 Bộ luật 
Hình sự), “lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79 Bộ luật Hình sự), hoặc tổng 
hợp nhiều tội như Hoàng Đức Bình – một tín đồ Công giáo nổi bật trong phong 
trào chống tập đoàn Formosa, bảo vệ môi trường ở Nghệ An. Anh Bình bị gán 
ba tội: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lợi dụng các 
quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích Nhà nước (Điều 245, 257 và 258). Theo 
luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Bình, ngày 30/10/2017, công an tỉnh 
Nghệ An đã đề nghị truy tố Hoàng Đức Bình theo Khoản 2, Điều 258 Bộ luật 
Hình sự. (Khoản 2, Điều 258 là phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, mức 
án từ hai đến bảy năm tù). 

Mức án dành cho những người đã bị đưa ra xét xử cũng cao bất ngờ: 
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, Trần Thị Nga 9 năm, Nguyễn Văn Oai 5 
năm.   
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45. Vào đầu năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử 22 người là 
thành viên của “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn” – một tổ chức bị coi là tổ 
chức chính trị, trong khi các thành viên của nó khẳng định họ là một nhóm tôn 
giáo. Tất cả đều bị xử án rất nặng theo Điều 79 Bộ luật Hình sự, tới 16-17 năm 
tù. Người đứng đầu, ông Phan Văn Thu, bị kết án chung thân. Người được 
mức án thấp nhất cũng tới 10 năm tù giam.  

46. Phật giáo Hòa Hảo, nhóm ngoài quốc doanh, cũng có hàng chục tín 
đồ là tù nhân lương tâm: Dương Thị Tròn, Mai Thị Dung, Nguyễn Văn Thơ, Võ 
Văn Bửu, Nguyễn Văn Điền, Lê Văn Sóc, Nguyễn Văn Thùy… Trong đó, đáng 
chú ý là bà Dương Thị Tròn bị án 9 năm tù, chồng bà là Nguyễn Văn Thơ 5 
năm tù, chỉ vì “gây rối trật tự công cộng” – một tội nhẹ, thích hợp hơn với việc 
xử phạt hành chính. 

47. Năm 2013, 8 người H’mong theo giáo phái Dương Văn Mình bị bắt 
giam và kết tội theo Điều 258 Bộ luật Hình sự, “lợi dụng các quyền tự do dân 
chủ, xâm hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công 
dân”. Năm 2014, có thêm 3 người H’mong nữa theo giáo phái này bị kết án tù vì 
Điều 258. 

48. Cần lưu ý là Điều 79 Bộ luật Hình sự là một điều luật mơ hồ, nhằm 
vào những cá nhân “hoạt động có tổ chức” với mục đích bị gán cho là “lật đổ 
chính quyền nhân dân”. Như vậy, thành viên của mọi đảng phái, tổ chức tôn 
giáo… đều có thể bị dễ dàng khép vào tội này. 

49. Còn mơ hồ hơn nữa và cũng rất khắc nghiệt, là Điều 245 Bộ luật 
Hình sự, quy định về tội gây rối trật tự công cộng, và Điều 258, “lạm dụng các 
quyền tự do dân chủ…”. Do quá mơ hồ nên mọi tín đồ tôn giáo không đăng ký, 
khi hành đạo, đều có thể bị kết tội theo một trong hai điều này. 

50. Bên cạnh đánh đập và bỏ tù, là những hành vi sách nhiễu có tính bạo 
lực khác như cưỡng chế, đuổi khỏi nơi tu hành (để lấy đất), hay huy động côn 
đồ tấn công, ném gạch đá. Đây là chuyện từng xảy ra với Hội thánh Tin Lành 
Mennonite ở Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ngày 2/11/2014. 
Hàng trăm thanh niên ném gạch đá vào nhà nguyện của Hội thánh, cầm gậy vụt 
các tín đồ, làm một số nạn nhân bị thương. Trước đó, từ tháng 6/2014, côn đồ 
đã hơn 10 lần tấn công hội thánh theo cách tương tự. Công an địa phương 
không xuất hiện. 10 

																																																													
10	http://danlambaovn.blogspot.com/2014/11/cong-binh-duong-dung-con-o-tan-cong.html 
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Ảnh lấy từ video clip, đăng trên Dân Làm Báo ngày 11/4/2014 

51. Vụ bạo lực đáng sợ nhất nhằm vào tín đồ tôn giáo thiểu số ở Việt 
Nam năm 2017 có lẽ là vụ ông Nguyễn Hữu Tấn (sinh năm 1979, tín đồ Phật 
giáo Hòa Hảo) chết trong thời gian bị giam và thẩm vấn ở đồn công an tỉnh 
Vĩnh Long. Ông Tấn bị cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long 
khám nhà, bắt khẩn cấp tối 02/5/2017 với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà 
nước” (Điều 88 Bộ luật Hình sự). Trưa hôm sau, 03/5, công an gọi gia đình ông 
Tấn lên nhận xác ông. Thi thể ông Tấn có một vết cắt rất sâu ở cổ, khiến đầu 
gần như đứt lìa. Công an giải thích rằng ông đã tự sát. Gia đình không chấp 
nhận lời giải thích này, song không có cách nào lật ngược lại kết luận của công 
an. Báo chí quốc doanh cũng đồng loạt đưa tin rằng ông Nguyễn Hữu Tấn đã 
tự cắt cổ chết.  

Dễ thấy rằng vụ việc không còn nằm trong phạm vi quyền tự do tôn giáo, 
mà đã là hồi chuông cảnh báo về một loạt vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam: 
nạn bắt giữ tùy tiện, bạo lực và thù ghét đối với người theo tôn giáo cũng như 
người bất đồng chính kiến, và trên tất cả, sự thiếu vắng hoàn toàn một cơ chế 
giám sát quyền lực hành pháp, độc lập điều tra và xét xử các sai phạm của 
ngành hành pháp.      

52. Đuổi giáo sĩ khỏi nơi tu hành, nhưng lại cấm cản, ngăn chặn xuất 
cảnh, cũng là một hình thức kiểm soát của chính quyền với tín đồ tôn giáo và vi 
phạm nhân quyền nghiêm trọng (quyền tự do đi lại). Nhóm nghiên cứu được 
biết đến một loạt trường hợp chức sắc tôn giáo bị cấm xuất cảnh trong ba năm 
trở lại đây (từ 2013): Hòa thượng Thích Không Tánh, Linh mục Đinh Hữu 
Thoại, Linh mục Lê Ngọc Thanh, Linh mục Phan Văn Lợi, Chánh trị sự Cao Đài 
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Hứa Phi, Chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng, Mục sư Nguyễn Trung 
Tôn, Mục sư Phạm Ngọc Thạch, v.v.  

 

E.	Không	có	cơ	chế	giải	quyết	xung	đột,	mâu	thuẫn	
 

53. Trong báo cáo đề ngày 31/7/2014 dành cho báo chí, Tiến sĩ Heiner 
Biedefeldt, Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về quyền tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng, đề cập tới vấn đề truy đòi khắc phục pháp lý, tức là một cơ chế để một 
tổ chức tôn giáo có thể không chấp nhận một quyết định của cơ quan chức 
năng, nếu họ thấy quyết định đó vi phạm nhân quyền hay không đảm bảo thủ 
tục, tiến trình thích đáng và công bằng. Ông Heiner Biedefeldt cho rằng ở Việt 
Nam chưa từng có vụ việc nào như thế, mặc dù đã có rất nhiều mâu thuẫn về 
đất đai giữa chính quyền và cộng đồng tôn giáo. Kiến nghị của các cộng đồng 
tôn giáo nói chung không được cơ quan hành chính hay tòa đáp lại, nhiều vụ 
việc đơn kiến nghị bị chuyển trả về địa phương để xem xét lại, kéo dài và rơi 
vào quên lãng. 

54. Chưa từng có một trường hợp “người của chính quyền” nào vi phạm 
quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng bị đưa ra tòa. Cũng chưa từng một cá nhân 
nào bị quy trách nhiệm hay kết tội trong các vụ bạo lực nhằm vào các cộng 
đồng tôn giáo không được công nhận. 

55. Bản thân các gợi ý và khuyến nghị của Báo cáo viên Đặc biệt Heiner 
Bielefeldt nhằm cải thiện quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam cũng 
không được thực thi, kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của ông đến nay.   
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III.		 ĐÁNH	GIÁ	LUẬT	TÍN	NGƯỠNG,	TÔN	GIÁO	2016	
	
A.	Sự	hình	thành	và	quá	trình	xây	dựng		
	

56. Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh 21 và Nghị định 92, giới chức cho 
biết lý do cần có Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo là để khắc phục những bất cập 
thiếu sót từ Pháp lệnh 21 về các vấn đề như: thẩm quyền xử lý vi phạm pháp 
luật của tổ chức, cá nhân tôn giáo trong hoạt động tôn giáo và quan trọng hơn 
hết là để đáp ứng nhu cầu đảm bảo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 

57. Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo lần tiên ra đời vào đầu năm 2015 
nhằm thay thế cho Pháp lệnh 21 và Nghị định 92. Sau hơn một năm, Dự thảo đã 
trải qua 9 lần sửa đổi và cuối cùng được thông qua thành Luật Tín ngưỡng, 
Tôn giáo vào tháng 11/2016, nhưng vẫn vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các 
tổ chức bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo với lý do luật 
dùng để kiểm soát và cai trị. 

58. Thực tế là, Bộ Nội vụ (thuộc Chính phủ) lại là cơ quan được giao 
nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự án Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Việc xây dựng 
luật này có vẻ đã đi ngược lại quy trình xây dựng luật thông thường khi cơ 
quan hành pháp, mang chức năng quản lý trong lĩnh vực tôn giáo, lại là cơ 
quan được giao nhiệm vụ viết luật. Quốc hội – cơ quan lập pháp – chỉ đóng vai 
trò góp ý Dự Luật và thông qua sau đó. 

59. Sự ra đời của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trong bối cảnh này rõ ràng 
là công cụ của chính quyền nhằm gia tăng kiểm soát tôn giáo/tín ngưỡng chứ 
không phải nhằm mục đích bảo vệ quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng. 

 

B.	Khía	cạnh	pháp	lý	và	sự	hạn	chế	của	Luật	Tín	ngưỡng,	Tôn	giáo	
	

60. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo không phản ánh hệ thống quản lý tôn 
giáo ở Việt Nam. Nhà nước Việt Nam vốn trao quyền quản lý tôn giáo theo bốn 
cấp đơn vị hành chính từ Trung ương xuống địa phương. Ở cấp Trung ương, 
đứng đầu là Ban Tôn giáo Chính phủ, là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ 
Nội vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên toàn lãnh thổ. Ở địa 
phương có Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ trực thuộc UBND tỉnh, có chuyên 
môn giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực 
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công tác tôn giáo. Cấp huyện cũng có Phòng Tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ là cơ 
quan chuyên môn giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về lĩnh vực công tác tôn giáo ở huyện. Đối với cấp xã, không có tổ chức 
độc lập giúp UBND xã quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, nhưng có nhân 
sự phụ trách lĩnh vực này, đứng đầu là Phó Chủ tịch xã kiêm nhiệm và vài 
người giúp việc theo dõi, quản lý tôn giáo trên địa bàn. 

61. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng không hề đề cập đến thực tế lâu nay 
là, ngoài sự quản lý của các đơn vị hành chính, các cơ sở tôn giáo còn chịu sự 
theo dõi và kiểm soát ngầm của các đơn vị được biết dưới tên gọi “an ninh tôn 
giáo”, thuộc Bộ Công an và các sở công an tỉnh/thành phố, và Tổ an ninh phụ 
trách tôn giáo địa bàn (thuộc cấp huyện). Thông thường các UBND ra những 
quyết định liên quan đến tôn giáo thường dựa trên tham vấn và đề xuất của các 
an ninh tôn giáo. Chẳng hạn như một chức sắc nhận được sự bổ nhiệm vào các 
chức vụ điều hành hoặc lãnh đạo tôn giáo thì phải được sự chấp thuận của 
UBND, UBND ra quyết định chấp thuận hay không sẽ được căn cứ theo báo 
cáo của an ninh tôn giáo về chức sắc đó.  

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của một cơ quan có thẩm quyền rộng 
lớn hơn nhưng Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo không quy định, đó là các cơ quan 
như Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. 
Các ban do Đảng Cộng sản lập ra, có chức năng giám sát và chỉ đạo tại các 
vùng, khu vực địa lý “nhạy cảm” có nguy cơ xảy ra xung đột liên quan đến sắc 
tộc và tôn giáo. 

62. Điều 4 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo quy định, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (gọi tắc là Mặt trận) và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 
nhiệm “tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín 
ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc”. Như vậy, bên cạnh sự quản lý và theo dõi từ chính quyền, các cộng 
đồng tôn giáo phải đối diện với Mặt trận Tổ quốc – một cơ quan được đánh giá 
là “cánh tay nối dài” của Đảng Cộng sản cầm quyền. Dù chỉ là một tổ chức đoàn 
thể chính trị-xã hội, không phải là cơ quan quản lý nhà nước, nhưng trên thực 
tế Mặt trận có tham gia vào việc kiểm soát tôn giáo, thông qua các hoạt động đề 
cử, hoạch định nhân sự lãnh đạo tôn giáo.  

Hiện có ba tổ chức tôn giáo là thành viên của Mặt trận là Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Tổng Hội thánh Tin 
Lành Việt Nam. Trong các cuộc bầu cử nhân sự của các tổ chức tôn giáo là 
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thành viên của mình, Mặt trận thực hiện vai trò tổ chức “hiệp thương” như 
trong bầu cử Quốc hội 

Cùng một đức tin và giáo lý tôn giáo nhưng có hiện tượng các nhóm, tổ 
chức tôn giáo không được Nhà nước công nhận, khi tổ chức các nghi lễ tôn 
giáo, bị những tổ chức tôn giáo được công nhận phối hợp với Mặt trận và 
chính quyền địa phương cản trở sinh hoạt. Một số chức sắc của cộng đồng tôn 
giáo không được công nhận nói rằng, chính quyền thường xuyên sử dụng các 
chức sắc tham gia Mặt trận công kích công khai các chức sắc, tổ chức tôn giáo 
không được nhà nước công nhận. Hiện nay, sự công kích có phần dịu đi nhưng 
vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột. 

63. Điều 54 quy định về xuất bản phẩm liên quan đến tín ngưỡng, tôn 
giáo, theo đó các tổ chức tôn giáo được thực hiện hoạt động xuất bản kinh 
sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập 
khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo, đồ dùng tôn giáo theo quy định của 
pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật. Dễ dàng đối chiếu với 
“pháp luật về xuất bản” được quy định tại Điều 12 và 36 Luật Xuất bản có hiệu 
lực vào ngày 1/7/2013: Hai điều luật này lại không liệt kê tổ chức tôn giáo là đối 
tượng được thành lập nhà xuất bản, và hoạt động phát hành ấn phẩm. Như 
vậy, áp dụng quy định “pháp luật về xuất bản” tức là đã tước đi quyền thành lập 
nhà xuất bản và hoạt động phát hành ấn phẩm của tổ chức tôn giáo. 

64. Mặc dù Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã mở rộng thêm một số quyền 
cho tổ chức tôn giáo như được thành lập cơ sở giáo dục - đào tạo, nhưng móc 
thêm quy định “pháp luật về giáo dục” vào lại là trở ngại khiến Luật này không 
có khả năng thực hiện trên thực tế. Như Điều 55 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 
cho phép tổ chức tôn giáo được hoạt động giáo dục, đào tạo. Cũng giống như 
Luật Xuất bản, đối chiếu với Điều 48 Luật Giáo dục hiện hành quy định về các 
loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thì Luật giáo dục cũng 
không liệt kê các loại hình nhà trường của các tổ chức tôn giáo. Và Điều 19 của 
Luật Giáo dục cũng nghiêm cấm việc truyền bá tôn giáo trong các trường học 
và các cơ sở giáo dục. Như vậy, trên thực tế, khi áp dụng “pháp luật có liên 
quan”, Nhà nước đã tước đi quyền thành lập cơ sở giáo dục - đào tạo của tổ 
chức tôn giáo. 

65. Điều 41 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng yêu cầu tổ chức tôn giáo khi 
mở lớp bồi dưỡng giáo lý cũng phải có “văn bản đăng ký” gửi đến cơ quan 
chức năng, trong đó phải cung cấp thông tin về người học, người giảng dạy, 
nội dung bài giảng và lý do mở lớp. Mặc dù Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo gọi đây 
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là “văn bản đăng ký”, nhưng thực chất nó chính là đơn xin phép, bởi cơ quan 
quản lý là UBND cấp huyện có quyền yêu cầu không tổ chức, dừng việc mở lớp 
bồi dưỡng này. 

66. Nhìn vào Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, các cộng đồng tôn giáo gia tăng 
bày tỏ lo ngại là hoàn toàn có cơ sở khi Luật trao thẩm quyền công nhận một tổ 
chức tôn giáo cho cơ quan quản lý tôn giáo (Khoản 3, Điều 22). Hoạt động và 
sinh hoạt của tổ chức tôn giáo phụ thuộc vào ý chí và quyết định của cơ quan 
quản lý, khi mà điểm 13, Điều 2 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo định nghĩa “tổ chức 
tôn giáo là tập hợp tín đồ của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất 
định được Nhà nước công nhận...”. Điều 21 và 22 đặt ra những điều kiện để 
một tổ chức tôn giáo hoạt động và sinh hoạt, đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo 
muốn được công nhận hợp pháp đều phải qua sự phê chuẩn của chính quyền. 
Tất cả các sự lự lệ thuộc này dẫn đến một thực tế là: Trong nhiều trường hợp, 
chính quyền có thể tước bỏ hay trì hoãn nhu cầu sinh hoạt/công nhận tôn giáo 
vì các lý do chủ quan mà cơ quan quản lý nhà nước tự định ra. Tổ Nghiên cứu 
nhắc lại quan điểm của Báo cáo viên Đặc biệt Heiner Bielefeldt: Trên phương 
diện pháp lý, việc thực hành một tôn giáo/tín ngưỡng không được phụ thuộc 
vào bất kỳ sự phê chuẩn hoặc quyết định hành chính nào. 

67. Bên cạnh vấn đề phê duyệt công tác nhân sự, bổ nhiệm giáo chức, sự 
luân chuyển chức sắc, còn có các vấn đề xây dựng hiến chương, tổ chức đại 
hội/hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cũng được Luật Tín ngưỡng, 
Tôn giáo quy định, mà lẽ ra là đây là việc riêng trong nội bộ của tổ chức tôn 
giáo đó. Những quy định này đòi hỏi các tổ chức tôn giáo tiếp tục phải có sự 
đăng ký/thông báo và phải chờ đợi sự chấp thuận hoặc phê duyệt của chính 
quyền. Điều đó phản ánh sự can thiệp thô bạo của chính quyền vào công việc 
nội bộ của tôn giáo, rõ ràng nhằm gia tăng sự kiểm soát của chính quyền đối 
với các tổ chức tôn giáo, đi ngược lại tinh thần tôn trọng quyền tự do tôn giáo. 
Vấn đề này đã đặt các tổ chức tôn giáo được công nhận trong trạng thái phải 
phục tùng chính quyền. 

68. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã ghi nhận Tổ chức tôn giáo là pháp 
nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công 
nhận theo Khoản 1, Điều 30. Điều này đã mang lại thuận lợi cho các tổ chức tôn 
giáo nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ dân sự  trong tư cách của 
một tổ chức tôn giáo như mở tài khoản ngân hàng, chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất... Trước đây các hoạt động giao dịch dân sự này thường được chức 
sắc, tu sĩ thực hiện trong tư cách cá nhân của một công dân. 
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69. Khoản 4, Điều 56 ghi nhận việc quản lý và sử dụng đất của cơ sở tín 
ngưỡng, cơ sở tôn giáo qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho 
thuê, thế chấp, góp vốn tài sản bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy 
định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 181 Luật Đất đai lại 
quy định cơ sở tôn giáo không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 
tặng cho quyền sử dụng đất. Việc ngăn cấm những hoạt động giao dịch dân sự 
liên quan tới tài sản là quyền sử dụng đất của tổ chức tôn giáo đã tạo nên một 
sự bất bình đẳng và làm suy yếu về pháp nhân tôn giáo trong đời sống dân sự. 
 

70. Điều 21 quy định về điều kiện để công nhận một tổ chức tôn giáo là 
phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động, và hoạt 
động tôn giáo ổn định, liên tục từ 5 năm trở lên. Như vậy trong ít nhất 5 năm 
năm hoạt động đó, tổ chức tôn giáo này vẫn phải trong vị thế của một tổ chức 
tôn giáo không được công nhận hoặc bán công nhận. Thời gian tối thiểu 5 năm 
có thể xem là quá trình “thử thách” của chính quyền đối với một tổ chức tôn 
giáo, và sau đó việc được Nhà nước công nhận hay không sẽ phụ thuộc vào quá 
trình đánh giá thái độ phục tùng của tổ chức tôn giáo đó trong ít nhất 5 năm 
hoạt động, và có thể dẫn đến khả năng “chạy chọt” các quan chức quản lý tôn 
giáo trong quan hệ hành chính. 
 

71. Với các quy định từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Tổ Nghiên cứu nhận 
thấy, chính quyền có thể chi phối và can thiệp vào tất cả các hoạt động của tổ 
chức tôn giáo nếu muốn, từ vấn đề bổ nhiệm nhân sự, đến xây dựng điều lệ, 
hiến chương, khi tổ chức tôn giáo nào muốn có được sự công nhận từ chính 
quyền. Đây là vấn đề phổ biến đang diễn ra, một mặt các tổ chức tôn giáo phải 
xoay sở duy trì tốt mối quan hệ tốt với chính quyền, tránh làm phật lòng các 
giới chức nhưng mặt khác cố gắng “vượt rào” tìm kiếm mở rộng không gian 
sinh hoạt và phát triển cộng đồng tôn giáo của mình trong sự kìm kẹp. 
 

72. Bên cạnh nghĩa vụ công dân, chức sắc và tín đồ còn được Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo trao thêm nghĩa vụ khi “có đạo”. Khoản 2 Điều 9 quy định 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ thực hiện 
hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. Thiếu cơ chế đảm bảo tự do 
trong quá trình hành đạo, nhưng lại muốn trao thêm cho họ nghĩa vụ và trách 
nhiệm trong quá trình hành đạo sẽ là một gánh nặng pháp lý. Các quy định 
thừa thãi này có thể đưa các chức sắc, chức việc, nhà tu hành vào sự  liên đới 
trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là các quy chụp “trách nhiệm chính trị”, khi 
những tín đồ do họ dẫn dắt đối mặt với các cáo buộc bất lợi từ chính quyền. 
 
C.	Đối	chiếu	với	chuẩn	mực	và	cam	kết	quốc	tế	

 
73. Trước tiên, về xung đột pháp luật (nếu có) giữa luật Việt Nam và 

quốc tế: Phiên bản Dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có quy định rằng: 
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“Trong trường hợp điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên có 
quy định khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của điều 
ước quốc tế đó”. Tuy nhiên, đến khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được thông 
qua thì đã bỏ đi quy định này.  Dù vậy, vẫn tồn tại một quy định pháp luật khác 
để sử dụng trong trường hợp có xung đột, đó là Khoản 1, Điều 6 Luật Điều ước 
Quốc tế (2016), quy định: “Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 
định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế 
đó, trừ Hiến pháp”. 

 
74. Theo luật nhân quyền quốc tế, quyền tự do tôn giáo là một quyền cơ 

bản, được ghi nhận và bảo vệ từ rất sớm trong Điều 18 Tuyên ngôn Quốc tế 
Nhân quyền (UDHR): Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và 
tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình, và tự do bày 
tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng các hình thức như truyền giảng, 
thực hành, thờ cúng và tuân thủ các nghi lễ, dưới hình thức cá nhân hay tập 
thể, tại nơi công cộng hoặc nơi riêng tư. Quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng đã 
được tái khẳng định qua Điều 18 Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và 
Chính trị (ICCPR), theo đó: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do 
lương tâm và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo 
một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín 
đáo, dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng. 
Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin 
theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. 

 
75. Tổ Nghiên cứu nhận thấy quy định về quyền tự do tôn giáo/tín 

ngưỡng từ hai văn kiện này vẫn bộc lộ sự thiếu sót khi nhấn mạnh đến sự “lựa 
chọn” (theo; không theo; hoặc thay đổi) mà không nói lên bản chất quyền tự do 
của con người cần phải bao hàm cả nội dung có thể “thành lập”, dù thực tế các 
cộng đồng hay cá nhân thành lập một tổ chức tôn giáo/tín ngưỡng mới không 
phải là hiếm. 

 
76. Bản thân Điều 18 của ICCPR dù cụ thể hóa quy định về quyền tự do 

tôn giáo của Điều 18 UDHR, nhưng nó là một bước lùi về tiêu chuẩn nhân 
quyền so với UDHR khi đặt ra giới hạn nhằm theo đuổi tiêu chí bảo vệ “an toàn 
công cộng, trật tự, sức khỏe, đạo đức hay những quyền tự do căn bản của 
người khác” được quy định tại Khoản 3. Quy định này cho thấy quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối, theo đó, quyền tự do bày tỏ 
tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi pháp luật. 

 
77. Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ Heiner Bielefeldt đã có lý giải hữu ích, 

rằng quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng được xác lập bởi yếu tố phần hồn, phần 



38	
	

nội tâm (khía cạnh niềm tin, đức tin) là quyền tuyệt đối không bị giới hạn 
trong bất kỳ trường hợp nào, và chỉ có phần bên ngoài (sự biểu đạt của tôn 
giáo hay tín ngưỡng ra đời sống xã hội) mới có thể bị giới hạn. Nhưng khi luật 
pháp là công cụ của giới cầm quyền dùng để cai trị, thì việc kiểm soát có hệ 
thống sự biểu đạt tôn giáo hay tín ngưỡng bên ngoài đời sống xã hội sẽ dẫn 
đến sự thu hẹp phạm vi đời sống và niềm tin tôn giáo/tín ngưỡng theo thời 
gian. 

 
78. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi 

pháp luật theo Công ước này được thành viên Việt Nam áp dụng triệt để, thậm 
chí mở rộng thêm một số giới hạn qua Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, 
vốn quy định: nghiêm cấm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dẫn đến xâm hại 
quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn công cộng, môi 
trường; xâm hại đạo đức xã hội, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của 
người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; lợi dụng hoạt 
động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Các quy định như vậy vốn dĩ rất mơ hồ 
và tạo điều kiện cho cơ quan quản lý tôn giáo tùy tiện diễn giải và quy chụp 
theo ý chí chủ quan của mình. 

 
Khoản 3, Điều 24 Hiến pháp năm 2013 cho phép hạn chế rộng rãi để ngăn 

cấm bất cứ ai "lợi dụng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng để vi phạm pháp 
luật". Điều 258 của Bộ luật Hình sự quy định người nào lợi dụng các quyền tự 
do dân chủ (trong đó có tự do tôn giáo) xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

 
79. Quy định “lợi dụng quyền tự do dân chủ…” dù bị chỉ trích mạnh mẽ 

là một thuật ngữ mơ hồ, dẫn đến việc áp dụng tùy tiện của cơ quan chức năng, 
nhưng lại là quy định được sử dụng phổ biến không chỉ để trừng phạt những 
người hoạt động tôn giáo mà còn cả những người hoạt động dân chủ và nhân 
quyền. Đây là một quy định mở của pháp luật, giúp các cơ quan chức năng dễ 
dàng xử lý không chỉ về hành vi mà cả về “quan điểm/tư tưởng”. Chẳng hạn, 
khi một nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo không đăng ký, chính quyền lấy 
lý do an ninh quốc gia hoặc an toàn trật tự xã hội thì thông thường sẽ chỉ áp 
dụng biện pháp yêu cầu giải tán hoặc phạt hành chính. Nhưng nếu chính quyền 
nhận thấy đức tin tôn giáo hay những người tổ chức có tư tưởng/quan điểm 
có nguy cơ đe dọa sự cai trị ổn định chính trị, thì những người đó có nguy cơ 
đối diện với cáo buộc về các tội danh hình sự. 

 
80. Thực tế là Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa qua tiếp tục nới rộng thẩm 

quyền xử lý các vấn đề về tư tưởng/quan điểm vì lý do “an ninh quốc gia”. Cụ 
thể, Chương XIII, Bộ luật Hình sự sửa đổi 2015, đã bổ sung thêm quy định cho 
tất cả các tội danh về an ninh quốc gia: “Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị 
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phạt tù…”, mà Bộ luật Hình sự 1999 không có quy định. Với quy định bổ sung 
này thì tội danh liên quan đến an ninh quốc gia là tội duy nhất mà pháp luật 
cho phép kết tội không cần cấu thành hành vi, chỉ cần cấu thành hình thức. 
Tức là không cần có hành động, chỉ cần thể hiện quan điểm/tư tưởng thì pháp 
luật cũng cho phép luận tội. Một số tội danh về an ninh quốc gia được dùng 
phổ biến để bắt và kết án các chức sắc, tín đồ tôn giáo như: tội phá hoại chính 
sách đoàn kết; tội tuyên truyền chống Nhà nước; tội hoạt động nhằm lật đổ 
chính quyền nhân dân. 

 
81. Trước vấn đề này, Tổ Nghiên cứu nhấn mạnh lại tầm quan trọng của 

“Các nguyên tắc Siracusa” được Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) của 
LHQ xác lập vào năm 1984, quy định về các giới hạn và đình chỉ quyền trong 
ICCPR, theo đó: “Các hành vi vi phạm có hệ thống vào quyền con người là làm 
tổn hại an ninh quốc gia thật sự và có thể gây nguy hiểm cho hòa bình và an 
ninh quốc tế. Một nhà nước chịu trách nhiệm về hành vi đó không được viện 
dẫn an ninh quốc gia như là một sự biện hộ cho các biện pháp nhằm trấn áp sự 
phản đối hoặc bằng những hành vi đàn áp chống lại dân chúng”. Và rõ ràng, 
việc mở rộng phạm vi xử lý các hoạt động tôn giáo bằng các điều luật an ninh 
quốc gia cho thấy chính quyền Việt Nam đã hoàn toàn làm ngược lại với các 
cam kết của mình tại kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về nhân quyền vào 
tháng 6/2014 về việc chấp nhận sửa đổi các điều luật an ninh quốc gia phù hợp 
hơn với ICCPR, tuân theo chuẩn mực quốc tế. 

 
82. Theo luật nhân quyền quốc tế, nghĩa vụ của nhà nước trong việc thúc 

đẩy và bảo vệ nhân quyền (trong đó có quyền tự do tôn giáo/tín ngưỡng) được 
đảm bảo bởi ba yếu tố: tôn trọng, bảo vệ và thực thi. Tuy nhiên, Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo không có bất kỳ điều khoản nào quy định về nghĩa vụ nào 
của nhà nước. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo chỉ dừng lại ở các ghi nhận tôn trọng 
quyền tự do, mà không cụ thể hóa nghĩa vụ bảo vệ và thực thi của nhà nước 
bằng các cơ chế như xử lý giới chức vi phạm hay thiết lập hệ thống truy đòi 
khắc phục pháp lý. 

 

IV.	KẾT	LUẬN	VÀ	KIẾN	NGHỊ	
 
Quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, mặc dù đã được cải thiện đôi chút 

theo thời gian kể từ năm 1975 đến nay, nhưng vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề 
để được tôn trọng, bảo vệ và thực thi như một nhân quyền cơ bản, mà nguyên 
do chính đến từ sự “cảnh giác cao độ” của chính quyền đối với các nhóm, cộng 
đồng tôn giáo/tín ngưỡng có khả năng huy động lực lượng quần chúng thoát 
khỏi sự kiểm soát và cai trị của chính quyền. 
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Không một tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, 
Hồi giáo, v.v.) hay tín ngưỡng nào được thụ hưởng quyền tự do đầy đủ. Nhà 
nước dùng hàng loạt biện pháp để kiểm soát tôn giáo theo hướng “tạo thuận 
lợi cho công tác quản lý” thay vì để thực thi và bảo vệ quyền tự do tôn giáo. 
Những biện pháp này rất đa dạng như: dùng luật pháp và các quy định hành 
chính; sử dụng bộ máy tuyên truyền; chia để trị; và dùng sức mạnh bạo lực. 

 
Sau rất nhiều văn bản pháp luật quản lý tôn giáo mà tất cả đều là dưới 

luật, đặc biệt là Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 
và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là lần đầu tiên tôn giáo ở 
Việt Nam được “quản lý” bằng một Luật chính thức thay vì bằng các sắc lệnh, 
pháp lệnh, nghị định, thông tư, nghị quyết và chỉ thị.  Nó là một công cụ hiệu 
quả hơn để dễ bề quản lý tôn giáo theo ý chí của nhà nước. Với công cụ này, 
chính quyền tiếp tục đóng vai trò là bên ban phát tự do tôn giáo theo cơ chế 
xin-cho, là bên phán xét và định hướng tôn giáo, là bên nắm quyền quyết định 
các cộng đồng tôn giáo, các tín đồ được phép làm gì và không được làm gì. Rất 
nguy hiểm, khi sự can thiệp thô bạo của chính quyền vào hoạt động tôn giáo lại 
được bảo đảm công khai bằng thiết chế luật.  

 
Trên tất cả, Nhà nước vẫn tiếp tục duy trì sự phân biệt đối xử giữa 

những tổ chức tôn giáo hợp pháp vì được công nhận, với những cộng đồng tôn 
giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật vì không có giấy phép. Chính sự phân biệt 
đối xử này mới đi ngược lại tinh thần khoan dung và tiềm ẩn khả năng gây 
mâu thuẫn giữa các tôn giáo – điều rất có hại cho sự phát triển chung; chứ 
không phải là một thiểu số tín đồ tôn giáo đang làm loạn, gây rối và chia rẽ xã 
hội, như chính quyền thường nhận định.  

 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo vẫn giữ nguyên các trở ngại gây ra khó khăn 

trong việc thực hành tôn giáo mà nhiều chức sắc tôn giáo, và cả Báo cáo viên 
Đặc biệt của LHQ về quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, đã chỉ ra và khuyến 
nghị sửa đổi. Điều đó khiến Tổ Nghiên cứu nghi ngờ thiện chí của chính quyền 
trong việc tìm ra những giải pháp, những hướng đi nhằm khắc phục tình trạng 
bị xem là mất tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

 
Luật đã không đáp ứng được tinh thần bảo vệ quyền tự do tôn giáo/tín 

ngưỡng. Nó để lại những mối nguy hiểm hiện hữu khi được áp dụng vào đời 
sống và trên phương diện mối quan hệ giữa nhà nước và các cộng đồng tôn 
giáo. 

 
Qua đó, bên cạnh sự lưu tâm đến những khuyến nghị hữu ích của Báo 

cáo viên Đặc biệt Heiner Bielefeldt đưa ra, Tổ Nghiên cứu cũng nêu ra một số 
khuyến nghị: 
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1. Hoãn thời hiệu thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Luật chỉ nên được 
thi hành sau khi trải qua quá trình tham vấn minh bạch và đầy đủ các 
chuyên gia nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng tôn giáo 
ở Việt Nam, gồm cả và đặc biệt là các nhóm không được thừa nhận; và 
mọi ý kiến đóng góp đều phải được lắng nghe, phản hồi công khai, minh 
bạch; 
 

2. Các nhóm và cộng đồng tôn giáo cần lưu tâm sâu sắc đến việc áp dụng 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trong thời gian sắp tới. Trong khả năng có 
thể, thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên môn, tham gia tích cực vào 
quá trình phản ánh, đánh giá các trở ngại khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 
đi vào thực tế, nhằm tạo nên lộ trình thay đổi chính sách và Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo ngày càng cởi mở hơn. 
 

3. Chính quyền cần chấm dứt các hình thức can thiệp vào công việc nội bộ 
của những tôn giáo được công nhận, đặc biệt là chấm dứt sử dụng, huy 
động lực lượng an ninh vào lĩnh vực này. Thúc đẩy sự hiểu biết và tin 
cậy với các tổ chức tôn giáo không được thừa nhận, thay cho thái độ kỳ 
thị và thù địch. Tiến tới việc đối xử bình đẳng giữa các nhóm, cộng đồng 
tôn giáo trên khía cạnh thụ hưởng quyền tự do; 
 

4. Nuôi dưỡng tinh thần khoan dung ngay từ trong hệ thống giáo dục lẫn 
truyền thông đại chúng; đảm bảo rằng bạo lực (cả về thể chất và tinh 
thần, hành động lẫn ngôn từ) chống lại các tôn giáo/tín ngưỡng phải bị 
chấm dứt;  
 

5. Sửa đổi Bộ luật Hình sự, đặc biệt ở các điều khoản mơ hồ (như các điều 
liên quan đến an ninh quốc gia, đến quản lý trật tự hành chính, trật tự 
công cộng) và/hoặc xâm phạm quyền con người (như các quy định liên 
quan đến Luật Xuất bản và Luật Giáo dục). Cần luật hóa nghĩa vụ cụ thể 
của nhà nước trong việc thực thi và bảo vệ các quyền con người căn bản 
như: tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do truyền thông và xuất bản, tự 
do tụ tập ôn hòa, tự do hiệp hội, v.v.; 
 

6. Xây dựng cơ chế độc lập giải quyết khiếu nại, phản đối các quyết định và 
hành vi vi phạm nhân quyền của cơ quan chức năng, không bao che cho 
các cán bộ, quan chức xâm hại đến quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. 
Các khiếu kiện về tôn giáo cần được tòa án độc lập thụ lý và phân xử 
công tâm. 

 


