Bảo Vệ An Toàn cho Công Dân Mỹ khi ở Việt Nam
Theo thỏa thuận giữa Hoa kỳ và Việt nam ký kết năm 1994:
 Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ có quyền tiếp xúc với công dân bị giam giữ nội trong vòng 96 tiếng đồng hồ
kể từ khi bị bắt.
 Công dân Mỹ có quyền cự tuyệt không trả lời và không hợp tác với nhân viên thẩm vấn của Việt
nam, cho đến khi đã nói chuyện được với Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.
Như một biện pháp phòng thân, công dân Mỹ nên giữ các số điện thoại dưới đây để liên lạc khi mình hay thân
nhân của mình là công dân Mỹ gặp khó khăn ở Việt Nam:
- Trong giờ làm việc: (04) 3850-5000 nếu gọi ở Việt Nam, hoặc 011-84-4-3850-5000 nếu từ Hoa Kỳ.
- Ngoài giờ làm việc: 090-340-1991 nếu gọi ở Việt Nam, hoặc 011-84-90-340-1991 nếu từ Hoa Kỳ.
Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ và chính quyền Hoa Kỳ nói chung có trách nhiệm bảo vệ công dân.
Chúng tôi khuyên những công dân Hoa Kỳ trước khi lên đường đến Việt Nam nên để lại cho thân nhân ở
Hoa Kỳ các thông tin liên lạc kể trên cùng với một bản photocopy passport của mình, phòng khi trở ngại
và cần sự can thiệp của Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam.

Cần Biết Thêm:
https://step.state.gov/step/ là một website rất hữu dụng cho công dân Mỹ khi du lịch đến bất cứ nước nào
trên thế giới có quan hệ ngoại
giao với Mỹ.
Trước khi khởi hành đi Việt Nam, quý vị nên mở một account ghi danh miễn phí qua website:
https://travelregistration.state.gov/ibrs/ui/ để thông báo với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lịch trình chuyến
đi, địa chỉ, số điện thoại, tên khách sạn, thành phố của nước sở tại để được Tòa Đại Sứ Mỹ giúp đỡ trong
trường hợp khẩn cấp.
Việc ghi danh này đơn giản nhưng rất hữu hiệu khi mất passport, bị bắt giữ. v…v… Quý vị cũng sẽ nhận
được thông tin về nước sắp đến như nước này có thể bị khủng bố hoặc đang có dịch hạch, v...v...
Đặc biệt là khi quý vị đang ở VN mà bị bắt giữ vì bất cứ lý do gì, quí vị có thể liên lạc ngay với Tòa Đại Sứ Mỹ
ờ Hànội hat với các Tòa Lãnh Sự Mỹ để xin can thiệp
Nếy Việt Nam bị Tầu cộng đánh chiếm hoặc có đảo chánh, nổ súng tranh dành quyền lợi của mấy anh tư bản
đỏ trong Bộ Chính Trị thì qúy vị sẽ được ưu tiên di tản.

