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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp HCM, ngày   tháng 11 năm 2013 

  
      
ĐƠN GỬI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ XIN CAN THIỆP 
 
Kính gửi:    
 

- Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc             - Human Rights Committee   
- Hồng Thập Tự Quốc Tế 
- Bác sĩ không biên giới 
- Tổng lãnh sự Hoa Kỳ  
- Lãnh sự quán Nauy 
- Liên Hợp Quốc 
- Tổ chức Phóng viên không 
biên giới 
- Liên minh châu Âu 
- Văn phòng Cao ủy Nhân 
quyền Liên Hiệp Quốc · 
- Hiệp hội luật sư ASEAN. 
 

- International Red Cross 
- Médecins sans frontières, MSF 
- U.S. Consul General 
- Norwegian Consulate 
- United Nations 
- Reporters Without Borders 
 
- Council of Europe  
- Office of the High Commissioner for 
Human Rights United Nations · 
- Asean association lawyer 

 
Tôi, Đặng Thị Dinh, sinh năm 1962, thường trú tại nhà số 214, đường Nơ Trang Long, 
khối 4, T.tr Kiến Đức, huyện Đăk’R Lấp, tỉnh Đắk Nông; là vợ của ông Đinh Đăng Định. 
Ông Đinh Đăng Định sinh ngày 28/05/1963, nguyên giáo viên bộ môn Hóa học trường 
THPT Lê Quý Đôn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, bị Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà 
Nẵng cấp phúc thẩm kết án 6 năm tù kể từ ngày 21/10/2011 theo Điều 88 Bộ Luật Hình 
sự, hiện chấp hành án phạt tù tại phân trại số 2, trại giam An Phước, Tổng cục VIII, Bộ 
Công An, danh số phạm nhân 35S. Chỉ vì chồng tôi đã đã viết nhiều bài đặt câu hỏi với 
chính quyền về chuyện cho phép khai thác mỏ bô-xít trong khu vực nhạy cảm về môi 
trường ở Tây Nguyên.- đây là những hoạt động về “TỰ DO NGÔN LUẬN”- quyền 
được bày tỏ ý kiến chính trị được các Quy đinh Quốc tế cho phép và bảo vệ. Nhưng với 
chính quyền Việt Nam không chấp nhận – đã bỏ tù chồng tôi. 
http://www.voatiengviet.com/content/arrest-of-dinh-dang-dinh-03-07-12-141756333/1119962.html  

 
- Năm 2009, trước khi bị bắt hai năm, ông Đinh Đăng Định đã bị bệnh nhồi máu não 

phải cấp cứu, điều trị ở bệnh viện 175 quân đội. 
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- Trong 10 ngày cuối tháng 10/2011, ông Đinh Đăng Định đã tuyệt thực tại trại tạm 
giam Công An tỉnh Đắk Nông, nên xảy ra tình trạng xuất huyết dạ dày trầm trọng. 
Mặc dù vậy, vẫn không được trại tạm giam Công An tỉnh Đắk Nông đưa đi điều trị 
theo đúng chuyên khoa. Đây là nguyên nhân căn bệnh hiểm nghèo nói dưới đây. 

- Từ đó, ông Đinh Đăng Định liên tục bị chảy máu dạ dày trong thời gian ở trại tạm 
giam Công An tỉnh Đắk Nông và cả ở trại giam An Phước(nhập trại ngày 08/01/2013). 

- Đến 09/09/2013, ông Đinh Đăng Định đã nhập viện 30/4 Tp HCM để phẫu thuật cắt 
khối u với lượng bị cắt là 3/4 thể tích dạ dày vào ngày 18/09/2013. Hiện tình trạng 
sức khỏe của chồng tôi rất suy sụp, vẫn đang trong giai đoạn chăm sóc, hồi phục. 

- Ngày 02/10/2013, sau khi có kết quả sinh tiết, bác sĩ  Vũ Minh Hùng trưởng kíp phẫu 
thuật cũng là bác sỹ điều trị đã cho gia đình tôi biết rằng chồng tôi, ông Đinh Đăng 
Định đã bị ung thư và ung thư đã di căn đến các hạch trong cơ thể. 

 
Như vậy, cho thấy chồng tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo trong khi bị giam giữ. 

 
Kính thưa quý vị,  
 
Căn cứ : 

- Khoản 1 Điều 57- Miễn chấp hành hình phạt (Bộ luật Hình sự) “Đối với người bị kết 
án cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, chưa chấp hành hình phạt mà lập công lớn 
hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và nếu người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, 
thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp 
hành toàn bộ hình phạt”;  

- Điều 34- Thủ tục miễn chấp hành án phạt tù (Luật Thi hành án Hình sự);  

- Khoản d Điều 78. Thủ tục miễn chấp hành án (Luật Thi hành án Hình sự); 

- Điểm c khoản 2 Điều 10- Điều kiện được đề nghị đặc xá (Luật Đặc xá) “Là người 
đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ốm đau thường xuyên, có kết luận giám định y 
khoa hoặc xác nhận bằng văn bản của cơ quan y tế có thẩm quyền”;  

- Điều 15- Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá (Luật Đặc xá),  

Hồ sơ xin đặc xá cho chồng tôi đã gửi đến các cơ quan có thẩm quyền từ ngày 4/10 /2013 
cho đến nay chưa thấy trả lời. Chỉ nhận được phiếu hồi đáp của bưu điện, thông báo rằng 
đã nhận được. tôi e rằng chồng tôi không còn sống nổi để kịp thời chữa trị trước khi được 
các cơ quan xem xét, chấp nhận.  

Vì Quyền con người, vì lòng nhân đạo, kính đề nghị quý vị vui lòng can thiệp với các cơ 
quan Nhà Nước đang giam giữ chồng tôi khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để 
cho chồng tôi là Đinh Đăng Định được miễn chấp hành hình phạt tù và được đưa đi chữa 
bệnh kịp thời trước khi quá muộn .  
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Và kính mong quý vị vui lòng tìm cách chữa trị, cứu giúp chồng tôi qua khỏi cơn bệnh 
ngặt nghèo này 

Thời gian chữa trị cho ông Đinh Đăng Định không còn nhiều. Chúng tôi kính mong sớm 
nhận được phản hồi từ quý vị trong thời gian sớm nhất. 

Vì hiện tại gia đình tôi đang ở TpHCM để chăm sóc cho chồng tôi nên mọi thư từ liên lạc 
với gia đình tôi, kính mong quý vị liên lạc theo thông tin dưới đây: 

- Địa chỉ liên lạc và tên người liên lạc:  Đinh Phương Thảo (Con gái tôi), phòng 
606, lầu 6, Zen Plaza, 54-56, đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp HCM. 

- Địa chỉ email : galasunogamen@gmail.com 

- Số điện thoại liên lạc: 01225499324 

Trân trọng cảm ơn quý vị, 

Nơi nhận:        Người đề nghị 
- Như trên; 
- Lưu. 

 

 Đặng Thị Dinh 

Địa chỉ : 
CICR  
Comité International de la Croix- rouge 
Add: 19 avenue de la paix CH 1202 Genève  
Tel: +41227346001 

Danh sách các Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_T%E1%BB%95ng_l%C3%A3nh_s%E1%BB%B1_qu%C3%A1n_t%

E1%BA%A1i_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh  

 
- Liên Hợp Quốc 
- Tổ chức Phóng viên không biên giới 
- Liên minh châu Âu 
- Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc · 

 
http://www.un.org.vn/unvvn/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=158  

 

5. WHO - Tổ chức Y tế thế giới 

Địa chỉ: Số 63 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: +844 39433734 
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Email: who.vtn@wpro.int  

9. UNV - Tổ chức tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 

Địa chỉ: Số 25-29 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm Hà Nội 

Điện thoại: +844 9421495 

Email: unv@undp.org.vn   

http://tiengchuong.vn/Cac-to-chuc-quoc-te-tai-Viet-Nam/Cac-To-chuc-co-lien-quan-cua-Lien-Hop-Quoc/5764.vgp  

 
Đại sứ quán Liên minh Châu Âu, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.  
Địa chỉ: 17th Floor, Pacific Place, 83B Ly thuong Kiet str HN . Điện thoại: 04-39410099. 
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

HCM City, 30 November 2013.    

To: - The UN’s Human Rights Committee  

      - The International Red Cross 

      - The Medicine Without Borders 

      - The U.S. Consul General 

      - The Norwegian Consulate 

      - The United Nations 

      - The Reporters Without Borders 

      - The European Council 

      - The UN’s Office of the High Commissioner for Human Rights 

      - The ASEAN Lawyer Association . 

Dear Sirs/Madams, 

CALL ON THE INTERNATIONAL ORGANISATIONS FOR A KIND 
INTERVENTION 

I am DANG Thi Dinh, born in 1962, residing at 214, No Trang Long Street, Khoi 4, Kien 
Duc, Dak Lap, Dak Nong Province, the wife of Mr DINH Dang Dinh, who was born on 
28/05/1963, a former chemistry teacher at Le Quy Don High School, Tuy Duc District , 
Dak Nong Province. He was sentenced to 6 years prison since 21/10/2011 pursuant to 
Article 88 of the Penal Code by the Supreme People's Court of Appeal in Da Nang, 
currently serving a prison sentence at Camp 2, An Phuoc prison, Head Quarters VIII, 
the Ministry of Public Security, his prisoner’s number is 35S.  

Just because my husband had been writing articles questioning the government 
about allowing bauxite mining in environmentally sensitive areas in the 
Central Highlands - This is the work of "freedom of speech" - the right to express 
political opinions, which is the international regulations for the empowerment and 
protection. But the government of Vietnam did not accept – and imprisoned my 
husband. 

http://www.voatiengviet.com/content/arrest-of-dinh-dang-dinh-03-07-12-
141756333/1119962.html 
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- In 2009, two years before his arrest, he had suffered from cerebral infarction and was 
admitted into emergency treatment at the military hospital 175 (with attached 
photocopy of medical history). 

- In the last 10 days of October 2011, he was on hunger strike in a police detention in 
Dak Nong Province, which resulted in a severe stomach bleeding. Even so, the police 
at the Dak Nong detention camp did not get him seek proper specialist 
treatment. This caused the serious illness mentioned below. 

- Since then, he continuously has had the stomach bleeding while in police 
detention in Dak Nong Province and even in An Phuoc Prison (admission date: 
08/01/2013) . 

- Up to 09/09/2013, he was hospitalised to the 30/4 hospital in HCM City for the tumor 
resection with the cut being 3/4 of the stomach’s volume on 18/09/2013. 
Currently my husband’s health is very deteriorated, and still in the stage of intensive 
care. 

- On 02/10/2013, after a biopsy result, Dr. Vu Minh Hung, the chief surgical team, was 
also the treatment doctor told my family that my husband had had cancer and the 
cancer had spread to the lymph nodes in the body. 

Thus, to see that my husband has suffered from the serious illness while incarcerated. 

Sirs and Madams, 

Based on : 

- Clause 1, Article 57 - Exemption from penalty (the Criminal Code) "For persons 
sentenced to non-custodial reform, a term in prison, not yet serving a sentence but 
having large contribution, or suffering from fatal diseases and if that person is no longer 
a danger to society anymore, then at the request of the Head of the Prosecutor, the 
Court may decides the entire exemption of penalty " ; 

- Article 34 - Procedure for exemption of imprisonment (Criminal Enforcement) ; 

- Article 78 paragraph d. Procedures for remission of sentence (Criminal Law 
Enforcement); 

- Point c, Clause 2, Article 10 - Conditions proposed for amnesty (Amnesty Law) "As 
people suffering from serious or chronic ailments, having concluded medical 
examinations or a written confirmation of an authorised medical agency"; 

- Article 15 - Order of documented procedures proposed for amnesty (Amnesty Law), 

Dossiers of application for amnesty for my husband was sent to the competent 
authorities since 04/10/2013 so far have not found answers. The responses I received 
were only from the post office, which noticed that it has received the application. I'm 
afraid that my husband will no longer live long enough for the prompt treatment before 
the authorities even consider, then accept it. 
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For human rights, for humanity, I request you to kindly intervene with the State 
agencies who are detaining my husband to urgently proceed necessary procedures for 
my husband, DINH Dang Dinh to be exempted from imprisonment and be sent for a 
treatment before it's too late. 

And I respectfully request that you please find a cure, and help my husband to get 
through this severe illness. 

The treatment time for DINH Dang Dinh is not much left. We look forward to receiving 
your feedback as soon as possible. 

As my family is currently staying in HCM City in order to care for my husband, so any 
correspondence with my family we respectfully request that you contact at the below 
address: 

Contact person’s name, address, email and phone number:  

Miss Dinh Phuong Thao (my daughter)  

Room 606, 6th floor, Zen Plaza,  

54-56, Nguyen Trai Street,  

District 1,  

HCMC, Vietnam. 

E-mail address: galasunogamen@gmail.com 

Telephone number: 01225499324. 

 

Thank you very much for your attention. 

Yours sincerely, 

 

DANG Thi Dinh 

Recipients:   

- As above;                                                                    

- Filed. 

 

Address: 

CICR 

Comite International de la Croix - rouge 

Add : 19 avenue de la paix CH 1202 Geneva 
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Tel : +41227346001 

List of Consulate General in Ho Chi Minh City 

- United Nations 

- Reporters Without Borders 

- European Union 

- Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations 

http://www.un.org.vn/unvvn/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemi
d=158 

5 . WHO - World Health Organization 

Address: 63 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District , Ha Noi 

Phone : +844 39433734 

Email : who.vtn @ wpro.int 

9 . UNV - Volunteer Organization of the United Nations in Vietnam 

Address: 25-29 Phan Boi Chau Street , Hoan Kiem District Hanoi 

Phone : +844 9421495 

Email : unv@undp.org.vn 

 

Embassy of the European Union, the European Union Delegation in Vietnam . 

Address: 17th Floor, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet str HN . Tel: 04 to 39,410,099 . 

576 ) 


