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Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam 
 

 

Ngày 11/03/2020: Việc vi phạm quyền của người bị giam giữ trước khi xét xử ở Việt Nam trở thành 

tâm điểm ngày nay với công bố nghiên cứu của Safeguard Defenders mang tên “Cưỡng bức trước 

camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam.” Báo cáo này là nghiên cứu đầu tiên về việc chế độ cộng 

sản Việt Nam thực hành ép buộc người đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc hình sự phải thú tội 

và sau đó phát lời thú tội này trên truyền hình. Hành động ép buộc thú tội rồi phát trên truyền hình vi 

phạm các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật quốc tế mà chế độ đã ký kết. 

 

Cưỡng bức trước camera cung cấp thông tin về tình trạng nhà cầm 

quyền Việt Nam thường xuyên phát các lời thú tội thu được từ việc 

ép buộc người đang bị giam giữ trước khi xét xử trên hệ thống 

truyền hình địa phương hoặc Đài truyền hình trung ương VTV. Báo 

cáo đã thu thập và phân tích hơn một chục chương trình phát sóng 

truyền hình lời lời thú tội của nhiều người bảo vệ quyền bao gồm 

một số luật sư có tiếng tăm, nhà báo công dân và người nông dân, 

và hai cá nhân nghi can trong một vụ án tham nhũng và một vụ án 

giết người. Phỏng vấn với một số nạn nhân cho thấy cách cảnh sát 

thao túng hoặc đạo diễn lời thú tội trước máy quay, lừa hoặc ép 

buộc họ hợp tác và cách những người bị giam giữ bị từ chối tiếp 

cận với luật sư. 

 

Việt Nam từ lâu đã bị lu mờ bởi Trung Quốc, một quốc gia độc tài 

khác sử dụng những lời thú tội bị ép buộc để phát trên truyền hình 

nhằm bóp nghẹt bất đồng chính kiến, cô lập những người bảo vệ quyền và phản bác sự chỉ trích của 

cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã sử dụng báo cáo đầu tiên của mình công bố năm 2018 mang tên 

Scripted and Staged: Behind the Scenes of China’s Forced Televised Confession về tình trạng ép 

buộc thú tội và phát trên truyền hinh ở Trung Quốc để so sánh thực tiễn ở hai quốc gia cộng sản. Giống 

như ở Trung Quốc, các nạn nhân Việt Nam (bị buộc) thú nhận hành động chống Nhà nước và cảm ơn 

chính quyền đã cho họ thấy lỗi của họ nhưng nói chung các chương trình phát sóng được sản xuất 

đơn giản hơn, không tinh vi như các chương trình của Trung Cộng. 

  

-- tiếp tục -- 

 

 

 



 

 

Một sự phát triển đáng lo ngại gần đây cho thấy Việt Nam đang sao chép một số mánh khóe của Trung 

Quốc- bao gồm cả lời thú tội của một cựu quan chức nhà nước đã bị bắt cóc từ Đức vào năm 2017 và 

buộc phải nói rằng anh ta đã tự nguyện trở về để đầu thú, phát sóng lời thú tội của người nước ngoài 

đầu tiên vào năm 2018, và trường hợp gần đây nhất vào tháng 1 năm 2020 khi 4 người nông dân đấu 

tranh để ngăn chặn nhà cầm quyền cưỡng chế đất nông nghiệp của họ bị buộc nhận tội trước máy 

quay. Kỹ thuật sản xuất của các chương trình thú tội cũng được cải thiện rõ rệt. 

 

Phát sóng trên truyền hình những lời thú tội thu được bằng cách ép buộc không chỉ vi phạm luật pháp 

của Việt Nam về quyền tiếp cận luật sư, xét xử công bằng và quyền được bảo vệ chống tra tấn-tự buộc 

tội, nhà cầm quyền Việt Nam còn vi phạm các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của các hiệp 

ước nhân quyền quốc tế bao gồm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và các biện pháp 

bảo vệ tư pháp khác. 

 

Safeguard Defenders kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ trách nhiệm của mình với tư cách là quốc 

gia đã ký kết Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước của Liên Hợp quốc về Chống 

tra tấn, và tuân thủ luật pháp của chính Việt Nam bằng cách ngay lập tức cấm việc cưỡng bức người 

đang bị giam giữ nhận tội rồi phát trên truyền hình. Thay vào đó, người đang bị giam giữ cần được 

bảo vệ theo đúng quy trình và quy định của luật pháp. 

 

 

-- Hết thông cáo báo chí -- 

 

Đọc hoặc tải báo cáo tại đây: 

https://safeguarddefenders.com/en/blog/c-ng-b-c-tr-c-camera-vi-t-nam-bu-c-ng-i-b-b-t-th-t-i-tr-n-

truy-n-h-nh-nh-th-n-o 

 

Liên hệ 

 

Tiếng Anh, Trung: Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, kể cả tiếp cận với nạn nhân hoặc cần hình ảnh 

sử dụng trong báo cáo, xin liên hệ theo email Dinah@Safeguarddefenders.com hoặc giao tiếp bảo mật 

Signal +886 908 413 307. 

 

 Tiếng Việt: liên hệ theo email VuQuocNgu2017@protonmail.com, hoặc giao tiếp bảo mật Signal và 

Telegram theo số: +84 948 736 786 
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