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Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân, tại cuộc biểu tình phản đối Tập đoàn Formosa Plastics ở Đài Bắc, 

Đài Loan, ngày 10/8/2016. 

Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông báo về tổ chức Việt Tân, gọi đây là một tổ chức “đã và 

đang tiến hành hoạt động khủng bố”. 
Sau khi tóm tắt sơ lược về lịch sử của Việt Tân, thông báo của Bộ Công an nói Việt Tân đã 

tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tiến 
hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin..., tiến hành các chiến 

dịch Đông tiến, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam để lập mật cứ, tiến hành 

hoạt động bạo loạn, khủng bố nhưng đã bị Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa. 
Thông báo cũng cáo buộc Việt Tân đã thành lập “Đội sát thủ K9” chuyên tiến hành khủng 

bố, thủ tiêu các nhà báo gốc Việt tại Mỹ. 
Ngoài ra, thông báo của Bộ Công an còn cảnh báo “người nào có hành vi tham gia, tuyên 

truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia 
các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt 

Tân…” sẽ bị cho là “đồng phạm tội khủng bố” và sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam. 
Việt Tân là một đảng chính trị không được phép hoạt động tại Việt Nam và Hà Nội lâu nay 

vẫn cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau các vụ biểu tình, kích động gây rối tại Việt Nam. 
Gần đây, vụ Formosa gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt ở khu vực miền Trung cũng bị 

cơ quan công an Việt Nam cho là Việt Tân đã lợi dụng sự việc này để kích động người dân 
biểu tình chống phá. 

Việt Tân có tên chính thức là Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng, được thành lập vào 
năm 1982 và người giữ chức vụ Chủ tịch đảng lúc đó là ông Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn 

tướng, Phó Đô đốc hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. 

Chủ trương của Việt Tân là “chấm dứt độc tài” và “canh tân đất nước” bằng phương pháp 
“đối đầu bất bạo động” ngay tại Việt Nam.                                         Ng:voa 


