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Văn Phòng Thường Trực CPQGVNLT trân trọng thông báo tin vui cho côṇg đôǹg người Viêṭ 

trên toàn thế giơí và đặc biệt là đồng bào trong nước được biết: 
– Sau nhiêù ngày tháng làm việc tích cực và quyêt́ liệt tranh đấu của Bộ Tư Pháp, chúng 

ta đã được TOÀ ÁN HOA KỲ chấp thuận thụ lý vụ kiêṇ công ty FORMOSA tại Quận Cam-
California, hồ sơ số: SACV16-02052 JAK (AFM) UNITED STATES DISTRICT COURT-Central 

District of California – Southern Division, 14/11/2016. 
– Nếu vụ kiện được thụ lý tại Hà Tỉnh, Đài Loan hay tại New Jersey sẽ rất kho ́thắng vì 

qúa tốn keḿ. Riêng tại Việt Nam, trong môṭ đất nước tham quan ô lại, nêú không nói là 
còn lệ thuôc̣ Tàu Cộng, thì quan tòa chắc chắn bị mua chuộc khiến vụ kiện không đi đến 

đâu, hay nạn nhân chỉ được bồi thường tươṇg trưng lấy lê.̣ Có khi coǹ bị nhà cầm quyền 
trù dập, cắt xén. 

– Nay vụ kiện công ty FORMOSA được thụ lý tại quận Cam nên mọi ngươì có thể dễ dàng 
theo dõi. 

– Sau khi được bôì thươǹg, chúng tôi sẽ ưu tiên cho nhưñg nạn nhân đã đê ̣nạp đơn nhờ 

CPQGVNLT khởi kiện. Những nạn nhân chưa có trong danh sách có thê ̉bô ̉túc sau. 
– Để ngăn chận những nhóm thừa nước đục thả câu, thu góp bưà bãi, chúng tôi cũng xin 

nhắc lại rõ ràng: TẤT CẢ CÁC NẠN NHÂN NHỜ CPQGVNLT KIỆN FORMOSA SẼ KHÔNG PHẢI 
TRẢ BẤT CƯ ́LỆ PHÍ NÀO, KỂ CẢ LUẬT SƯ PHÍ. Đó là do sự hy sinh tình nguyện của những 

luật sư tài giỏi, giàu lòng yêu nươć, sẳn sàng cống hiêń trí tuệ và năng lực đê ̉đem lại công 
lý, sự sống cho đồng bào Việt Nam và hồi sinh lại môi trường biên̉ Đông. 
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