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   Đúng theo những gì chúng ta biết qua NQ 36 nhằm phá hoại Cộng Đồng Việt Nam tại 
hải ngoại, tin riêng từ trong nước cho hay song song với những vụ đàn áp trong quốc nội, 

ĐCS ra lệnh cán bộ nằm vùng trong các cộng đồng, cán bộ tại các tòa đại sứ, lãnh sự quán 
tổng thi hành NQ 36 nhằm mục tiêu: 

“Tối Mật” ”khẩn”  

Gửi các đc R…. 

1- Triệt hạ tất cả những cá nhân đang giữ trọng trách cấp cao trong các tổ chức cộng 
đồng, đoàn thể phản động bằng cách – stop - 

a. Đánh phá uy tín cá nhân bẳng tung tin tức giả, chứng cứ bịa đặt, tin thất thiệt bội lọ 

những tên phản động đầu sỏ, tránh khỏi bị thưa kiện.- stop - 

b. Dùng thủ đoạn ly gián giữa các đoàn thể, cá nhân, giữa tôn giáo với tôn giáo.., đặc biệt 
phải đánh gục bọn Công Giáo cực kỳ phản động không đội trời chung với cncs chúng ta; 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang làm nguy hại cho chế độ ta, Phật Giáo Hòa 
hảo, Cao đài, Tin lành… đều là những thành phần cực kỳ phản động cần phải triệt tiêu. – 

stop - 

c. Cần đánh phá những tên đầu sỏ đang thực hiện cái gọi là “tranh đấu nhân quyền”, thực 
ra bọn này đang ra sức tuyên truyền sai lạc tình trạng nhân quyền tại nước ta. – stop - 

d. Làm nhụt chí những tên còn hăng hái chống phá Cách Mạng và Nhà Nước ta – stop - 

e. Lợi dụng các diễn đàn tự do trên mạng ảo thi hành những công tác ở trên. Dùng những 

nick name không kiểm tra được, nhưng nghe có vẻ thuộc phe “quốc gia”, để triển khai 

công tác phá hoại. – stop - 

f. Cho cán bộ mạng kịch liệt phản bác những luận điệu vu khống chống phá Đảng và Nhà 
Nước XHCN. – stop - 

2- Làm suy yếu các tổ chức phản động cộng đồng bằng cách tung tin thất thiệt, bịa đặt, 

như đã kể trên, hoặc bé xé ra to, tạo nghi ngờ, làm cho Việt kiều không còn tin tưởng, 
không ủng hộ, lánh xa bọn này. – stop - 

3- Cho cán bộ xâm nhập vào các ban đại diện cộng đồng, tổ chức, các tôn giáo, chờ cơ 

hội gây chia rẽ nội bộ, gây xáo trộn, tạo nghi ngờ các tên lãnh đạo, làm mất uy tín của tổ 
chức, nhưng tuyệt đối không để lộ tông tích.. – stop - 

4- Cần móc nối với các thành phần cựu quân đội ngụy từng làm điểm chỉ cho chúng ta 

(mà ngụy gọi là “ăng ten”) trong các trại cải tạo, nhà tù, đã đi nước ngoài bằng con đường 
h.o., đoàn tụ, vượt biên… tiếp tục làm công tác phá hoại nói trên. Nếu chúng cưỡng lại, ta 

tố cáo những việc làm trong tù của chúng. – stop - 

5- Hợp tác với các công ty gởi tiền về Việt Nam để gữi nhiều kiều hối về cho Đảng và Nhà 

Nước. Khuyến khích bà con đến các trung tâm chuyển tiền do nhà nước ta tổ chức. – stop 
- 

6- Vận động bà con về thăm quê hương xứ sở thường xuyên, mang về nhiều kiều hối, 

bằng những tuyên truyền nước nhà hoàn toàn có tự do, tự do thờ phượng, tự do đi lại, 
không bị xét hỏi, cấm cản.., phản bác những luận điệu phản động của các phần tử phản 

động chống phá nhà nước. – stop - 

7- …………… 



(7/8/2013 Cụm tình báo R…) 

Trên đây chi là một số đoạn trong kế hoạch R. bị tiết lộ mà bộ phận tình báo hn của cs 

Việt Nam được lệnh tổng tấn công sau khi Trương Tấn Sang sang thăm Mỹ nhằm bảo vệ 

“thành quả” này của TTS. Chúng ta cần cảnh giác cao độ, đừng để mắc mưu, hãy tố giác 

rộng rãi trước công luận. 


