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“Cẩm nang nuôi tù” không phải cuốn sách đầu tiên của tác giả Đoan Trang mà tôi từng đọc. Nhưng nó là cuốn 
sách giấy đầu tiên tôi đặt trực tiếp từ Nhà xuất bản Tự Do. Lựa chọn ban đầu của tôi không phải là vì nội dung 
của cuốn sách mà xuất phát từ sự tò mò cá nhân. Tôi muốn kiểm chứng những khó khăn trong việc đặt sách 
từ Nhà xuất bản Tự Do như một số người vẫn bàn tán. Để tránh rắc rối không đáng có, tôi sử dụng một tài 
khoản ẩn danh để liên lạc với nhà xuất bản. Hai ngày sau, có người đến giao cho tôi một bọc túi nilon đen và 
nói đây là cuốn cẩm nang tôi đã đặt. Ngoài bưu phẩm không ghi nội dung hàng hóa, cũng không có địa chỉ 
người gửi – người nhận. 
 
Cuốn cẩm nang gồm tám chương với các chủ đề: khởi nguồn của sự việc bắt giữ, chính sách của nhà nước 
với đối tượng bị bắt giữ, các điều luật cơ bản trong đấu tranh pháp lý, làm truyền thông, vận động trong nước 
và quốc tế, hoạt động bảo mật và kết thúc bằng mục thăm nuôi tù. Nội dung của cuốn sách thật sự vượt ra 
ngoài mong đợi của tôi. 
 

  
“Cẩm nang nuôi tù” cùng hai cuốn sách khác của tác giả Phạm Đoan Trang.  

 
Tất cả các chương được trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Tôi bắt đầu đọc một cách thật chậm với 
tâm thế thăm dò. Dần dần vô hình chung, tôi lại tự tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của chính mình: 
chúng ta có đang thực sự tự do, vai trò quản lý của nhà nước, sự khác biệt giữa tuyên truyền và truyền thông 
là gì. 
 
Không nuôi tù, nhưng vẫn học được nhiều thứ 
 

“Nếu bạn có người nhà (bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em, con, cháu…) bị công an bắt giữ và đánh đập, 
bị tống giam, mặc dù bạn biết chắc là người nhà bạn vô tội; 
Nếu bạn có người nhà bị tù oan uổng, nhất là bị tù chỉ vì đã đi biểu tình hay đã viết gì đó trên mạng ta 
thán về chế độ; 
Thì cuốn sách này đúng là dành cho bạn.” 

 
Tác giả Đoan Trang đã giới thiệu cuốn sách của cô như vậy. Nhưng cá nhân tôi lại không nghĩ như thế. Sau 
khi đọc hết tám chương, tôi cho rằng đây là cuốn cẩm nang dành cho nhiều đối tượng độc giả, trong đó có 
những người như tôi – một nhân viên làm việc tại một tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Nó giúp tôi tự trang 
bị cho mình chút kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng cần thiết để ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể 
xảy ra. 
 
Đây cũng là một cuốn sách dành cho những người mới bắt đầu làm truyền thông, hoặc những người muốn 
tìm hiểu sơ bộ về hệ thống pháp luật của Việt Nam. Nó chỉ ra cho mọi người cái ranh giới giữa phạm pháp và 
phi pháp, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa tự vệ và phản kháng. Đây chắc hẳn là cuốn sách cần có cho mỗi 
người. 
 



Trải nghiệm cá nhân khi luôn được chính quyền “để mắt” 
 
Nếu bạn cũng giống như tôi, chấp thuận làm việc cho một tổ chức nước ngoài, bạn sẽ có những cuộc hẹn gặp 
ngẫu nhiên và định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước. Thông thường, các cuộc hẹn gặp sẽ chỉ được thông báo 
với bộ phận nhân sự của tổ chức 1-2 ngày, hoặc vài giờ trước đó. 
 
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam thuộc quyền quản lý của Liên hiệp các 
Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (PACCOM- VUFO) từ cấp trung ương tới địa phương. Ngoài ra, tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài còn phải khai báo nhân sự với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Service Department for 
Diplomatic Corps). Hàng tháng, đơn vị này sẽ liên hệ với các tổ chức nước ngoài để cập nhật tình hình nhân 
sự, cũng như hẹn gặp ngẫu nhiên với nhân viên của tổ chức. Mục đích, theo lời họ, là để hiểu thêm về hoạt 
động cũng như có điều kiện quan tâm và hiểu hơn về công việc của cán bộ làm việc tại các tổ chức. 
 
Những cuộc nói chuyện đó không có nội dung cụ thể. Câu chuyện thường xoay quanh công việc của bạn tại tổ 
chức bạn đang làm việc, về các mối quan hệ đối tác hoặc cá nhân của bạn, về người thân (bố, mẹ, anh chị 
em, chồng vợ, con cái…..)  và nó được lặp đi lặp lại bằng các kỹ thuật đặt câu hỏi khác nhau. Đây là một kỹ 
thuật phổ biến của cơ quan nhà nước để kiểm tra độ nhất quán trong các câu trả lời của bạn. Việc nhắm tới 
các đối tượng là người thân cũng chính là đánh vào tâm lý của bạn. Họ thường hỏi những câu như: Bố em là 
đảng viên à, bác còn sinh hoạt đảng sau khi nghỉ hưu không? Anh trai em làm quản giáo trại A à, có phải vừa 
được điều chuyển từ trại B về trại A không? Tổ chức bên em ngoài mảng C có mảng dự án nào về chính sách 
không?… Ngay cả khi dự án của bạn đã được cấp phép tại địa phương, bạn vẫn không thoát khỏi vòng vây 
kiểm soát của chính quyền, đặc biệt là tại các địa bàn được coi là trọng điểm như khu vực Tây Nguyên, các 
tỉnh miền núi phía Bắc hay các tỉnh, thành phố có nhiều hoạt động tôn giáo. 
 
Bất cứ khi nào dự án của bạn triển khai hoạt động tại địa phương, bạn sẽ được các đồng chí an ninh mặc 
thường phục tiếp đón và tháp tùng. Tôi từng có một vài trải nghiệm tương tự khi làm dự án tại tỉnh. Những cán 
bộ an ninh này đi theo đoàn mỗi ngày để yêu cầu chúng tôi trình bày về hoạt động của dự án. Có những ngày 
họ chỉ ngồi quan sát đoàn trong suốt thời gian chúng tôi triển khai hoạt động. Chính vì vậy, bạn cần có một số 
kỹ năng trả lời câu hỏi cơ bản: trả lời trực tiếp vào câu hỏi, ngắn gọn, súc tích, nhất quán, đặc biệt không cung 
cấp các thông tin thừa thãi. Bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, không nổi nóng, không tỏ ra khó chịu 
nếu họ chỉ đi theo bạn, có thái độ nhã nhặn lịch sự trong giao tiếp và bình tĩnh để trả lời hàng loạt các câu hỏi 
lặp đi lặp lại mỗi ngày. 
 
Các kỹ năng này được mô tả khá kỹ trong chương III của cuốn cẩm nang. Theo đó, cơ quan nhà nước luôn 
muốn biết tất cả thông tin về bạn. Họ có kỹ thuật thu thập thông tin cá nhân đặc thù. Chính bạn sẽ góp phần 
hỗ trợ họ hình thành một hồ sơ hoàn chỉnh về mình, bao gồm điểm mạnh điểm yếu, công việc, thói quen sinh 
hoạt và quan hệ cá nhân. Những thông tin này có thể được họ sử dụng bất cứ khi nào. Nếu có người thân làm 
trong lực lượng an ninh, bạn cũng sẽ được chính người thân hỏi thăm về công việc mình đang làm theo công 
tác thẩm tra lý lịch của lực lượng công an (Thông tư 30-2009/TT BCA). Các câu hỏi sẽ xoay quanh nội dung 
gần đây bạn làm gì, ở đâu, gặp ai, đi công tác tỉnh nào, có công tác ngoài lãnh thổ Việt Nam không, thời gian 
bao lâu…v…v… 
 
Bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm gặp mặt với các cơ quan quản lý nhà nước nói trên, cũng như bị người 
thân trong gia đình đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra lý lịch. Do đó, tôi khá quan tâm đến 
những gì được miêu tả trong chương này.  
 
Nuôi tù hay không, vẫn cần hiểu về làm truyền thông  
 
Đối với hoạt động truyền thông, tác giả Đoan Trang giới thiệu tới độc giả các khái niệm cơ bản về truyền 
thông, kỹ năng đưa tin, hình thức truyền tải nội dung. Trong đó, một nội dung quan trọng là giải đáp các câu 
hỏi cơ bản: ai cần làm truyền thông, truyền thông về vấn đề gì, thời điểm nào, ở đâu. Những ai có thân nhân 
gặp cảnh tù oan hiển nhiên cần phải hiểu biết về cách làm truyền thông để hỗ trợ người thân của mình. 
Nhưng ngay cả khi chưa lâm vào hoàn cảnh đó, bạn vẫn sẽ học được nhiều điều có ích từ phần này. Ngoài 
việc học được các kỹ năng về truyền thông, bạn còn có thể nhận biết và phân biệt được truyền thông tự do và 
truyền thông bị kiểm duyệt. 

http://vufo.org.vn/
http://sddc.gov.vn/
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-30-2009-TT-BCA-quy-dinh-tuyen-Cong-an-nhan-dan-97788.aspx


Thực tế, không phải chỉ giới báo chí mới làm truyền thông. Tất cả chúng ta đều đang tham gia vào quá trình 
này một cách vô tình hay hữu ý, bắt đầu từ thao tác nhỏ nhất là đăng tải một dòng trạng thái trên mạng xã hội. 
Theo quan sát chủ quan, tôi nhận thấy cơ quan nhà nước còn làm truyền thông nhiều và mạnh hơn cả người 
dân và các nhà hoạt động. Họ có ưu thế nắm quyền kiểm soát và kiểm duyệt các cơ quan truyền thông trong 
nước. Trong vài lần trò chuyện với người bạn làm luật sư trong nước, tôi hiểu rằng có một mối liên hệ chặt 
chẽ giữa giới luật sư – báo chí – chính quyền. Chính quyền là bậc thầy về truyền thông. Họ có nhiều kênh 
thông tin và thường kiểm duyệt nội dung trước khi phổ biến rộng rãi ra công chúng. Họ quyết định thời điểm 
đưa tin. Họ tự tạo ra một thế kiềng ba chân vững chắc trong lĩnh vực truyền thông pháp lý. 
 

Chính quyền có nhiều kênh thông tin, và thường kiểm duyệt trước 
khi công bố đến công chúng. Đồ họa: Luật Khoa. 
 
Giới truyền thông pháp lý vốn cần thông tin nên thường phải tiếp cận 
luật sư để có được thông tin trọng điểm, nhất là với các vụ án được 
dư luận quan tâm. Luật sư cần cung cấp thông tin cho truyền thông 
để nâng cao vai trò của mình trong vụ án, để định hướng và đưa ra 
những thông tin có lợi cho thân chủ mà họ đang bảo vệ. Nhà nước 
cần dựa trên căn cứ tư vấn pháp lý của luật sư và các kênh truyền 

thông để tuyên truyền về chính sách và bảo vệ chế độ. 
 
Học cách bảo vệ tự do qua chuyện bảo mật thông tin 
 
Toàn bộ chương VII của cuốn cẩm nang cung cấp nhiều nội dung rất bổ ích giúp tôi trả lời một số câu hỏi, 
cũng như hóa giải những quan niệm sai lầm như “mình không làm việc gì sai, tại sao phải sợ?”, “mình không 
làm gì trái pháp luật, tại sao phải bảo mật?”, “không việc gì phải bảo mật, công an biết hết!” hay “đi đâu, làm 
công việc gì cũng nên báo với bố mẹ, người thân để mọi người đỡ lo lắng và đỡ ảnh hưởng tới gia đình”. Tác 
giả giải thích cặn kẽ lý do vì sao bảo mật thông tin cá nhân cũng chính là bảo vệ tự do và an toàn của mình, 
đặc biệt là khi chúng ta đang sống dưới chế độ công an trị. Vậy cần bảo mật những gì? Tôi có phải khai báo 
đầy đủ công việc hiện tại đang làm với người thân của mình không? Tôi có không trung thực nếu không chia 
sẻ thông tin tới tất cả mọi người? 
 
Theo tác giả, bảo mật cần được từ từ xây dựng bằng ý thức của mỗi cá nhân. Bảo mật có hai lĩnh vực chính 
là bảo mật vật lý và bảo mật thiết bị. Trong đó: 

 Bảo mật vật lý là lưu ý lời ăn tiếng nói, hành xử, sinh hoạt hàng ngày, phân tầng việc chia sẻ thông tin 
tới đúng đối tượng. 

 Bảo mật thiết bị là bảo mật điện thoại, email, máy tính, phần mềm nhắn tin. Một trong những cách thức 
để bảo mật thông tin hữu hiệu là sử dụng VPN để thay đổi vị trí IP trên cả điện thoại lẫn máy tính.  

 
*** 
 
Việt Nam là một trong những quốc gia quản lý, cai trị xã hội theo kiểu độc tài, dù có cam kết với quốc tế qua 
một số văn kiện đã ký kết. Những cam kết đó chỉ là hình thức. Thực tiễn đã cho chúng ta thấy một khoảng 
trống lớn giữa cam kết và hành động của chính quyền.  
 
“Cẩm nang nuôi tù” là minh họa sinh động cho khoảng trống đó, với những nội dung lấy từ các câu chuyện 
hiện thực đã và đang xảy ra hàng ngày trên đất nước này. Đối tượng độc giả của “Cẩm nang nuôi tù” không 
chỉ là thân nhân của những người tù. Cuốn sách còn có nhiều nội dung bổ ích cho những người đang làm việc 
trong các cơ quan nhà nước nói chung, các cơ quan an ninh và cảnh sát nói riêng. Họ là những người mắc 
kẹt hai đầu, giữa một bên là ràng buộc từ những quy định vô lý, và một bên là sự dằn vặt khi phải nhắm mắt 
làm theo sức ép của cấp trên. Ở khía cạnh nào đó, họ cũng chính là người cần được bảo vệ và cần có tự do 
tinh thần như những người khác. 
 
Hạ Anh 
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