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Vào dịp kỷ niệm Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, nhà cầm quyền Việt Nam phải trả 
tự do ngay cho anh Nguyễn Văn Hóa, một ký giả phim ảnh bị bắt giữ từ tháng 
Giêng. 

Anh Hóa là một huấn luyện viên về an ninh số, một ký giả dân báo và cộng tác 
viên của Đài Á Châu Tự Do. Anh tường trình tin tức liên quan đến thảm họa môi 
trường do công ty Formosa gây ra hàng loạt cá chết dọc theo bờ biển miền Trung 
Việt Nam. Anh Hóa, 22 tuổi, là người đầu tiên dùng máy ảnh gắn trên drone để 
phát hình trực tiếp cuộc biểu tình trước cổng nhà máy thép Formosa. Trong 
tháng Mười năm ngoái, những hình ảnh và video của anh thực hiện về cuộc biểu 
tình trên 10 ngàn người ôn hòa đã được nhiều hãng thông tấn đưa tin và lan 
truyền trên mạng. Trước khi bị bắt, anh Hóa đã mở lớp để dạy về căn bản bảo 
mật máy tính tại các vùng nông thôn Việt Nam. 

Anh Hóa bị bắt giữ vào ngày 11 tháng Giêng, 2017 và bị cáo buộc tội “lợi dụng tự 
do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước” theo Điều 258 Bộ luật hình sự. Anh bị 
biệt giam nhiều tuần lễ trước khi gia đình được thông báo. Theo gia đình cho biết 
thì nhà cầm quyền đã thay đổi cáo buộc anh sang tội “tuyên truyền chống nhà 
nước” theo Điều 88. 

Nhà cầm quyền Việt Nam gần đây đã tung ra một video của anh Hóa “xin lỗi” về 
việc đưa tin biểu tình nhằm mục đích can ngăn quần chúng tham gia vào các sinh 
hoạt dân sự ôn hòa và làm phóng sự dân báo. 

Việc bắt giữ anh Nguyễn Văn Hóa diễn ra trong thời điểm nhà cầm quyền Việt 
Nam mở cuộc đàn áp các ký giả dân báo, các nhà hoạt động mạng và các nhà hoạt 
động bảo vệ nhân quyền. Hai blogger Nguyễn Văn Oai và Trần Thị Nga cũng bị 
bắt giữ sau anh Hóa vài ngày. 

Trước tình trạng gia tăng các vấn nạn xã hội và môi trường, chính quyền Việt 
Nam nên hoan nghênh những nỗ lực đối thoại ôn hòa và minh bạch. Đàn áp các 
ký giả dân báo chẳng những vi phạm nhân quyền mà còn là một rào cản lớn cho 
ước vọng của Việt Nam muốn trở thành một tụ điểm công nghệ và sáng tạo. 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CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN VÀ AN 
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