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PHỤ LỤC 11 

Thông tin về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án có liên quan đến bức cung, dùng nhục hình tại Việt Nam 

 

Stt 
Ngày/tháng/ 

năm xét xử 
Bị cáo Người bị hại Hành vi phạm tội và kết quả xử lý 

1.  13/02/2012 

1. Nguyễn Văn Thọ 

- Sinh năm: 1985 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: xã Ea 

Kpam, huyện Cư M’Gar, tỉnh 

Đăk Lăk 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Thiếu úy Cán bộ 

giáo dục tại trại giam Đắk 

Trung, Tổng cục Cảnh sát thi 

hành án hình sự và hỗ trợ tư 

pháp, Bộ Công an 

2. Hoàng Đình Nam 

- Sinh năm: 1987 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: xã 

Eapil, huyện M’Đrăk, tỉnh 

Đăk Lăk 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Thượng sỹ - Cán bộ 

quản giáo tại trại giam Đăc 

Tân, Tổng cục Cảnh sát thi 

hành án hình sự và hỗ trợ tư 

Họ tên: Trương 

Thanh Tuấn (đã 

chết) 

- Sinh năm: 1988 

- Giới tính: Nam 

- Phạm nhân 

đang thi hành án 

tại trại giam Đắc 

Trung, Tổng cục 

Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ 

trợ tư pháp, Bộ 

Công an 

 

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/9/2010, tại nhà thăm gặp 

phạm nhân Phân trại KII Trại giam Đăk Trung (nay là trại 

giam Đăk Tân), Nguyễn Văn Thọ là cán bộ giáo dục được 

Phó giám thị trại giam giao nhiệm vụ giáo dục đối với phạm 

nhân Trương Thanh Tuấn về việc không chấp hành kỷ luật 

lao động. Hoàng Đình Nam là cán bộ quản giáo đội phạm 

nhân cùng với Lê Hữu Thiết và Trần Văn Phúc là chiến sỹ 

Cảnh sát bảo vệ, được phân công phối hợp với Thọ thực hiện 

nhiệm vụ này. Trong quá trình làm việc Tuấn không thành 

khẩn nhận vi phạm mà còn có thái độ chống đối, cãi lại, 

văng tục đối với các bị cáo. Để nhanh chóng đạt được kết 

quả giáo dục, kỷ luật Tuấn, các bị cáo đã dùng gậy cao su 

(công cụ hỗ trợ được trang bị) để đánh vào chân và vai Tuấn. 

Do bị đánh đau, Tuấn đã thừa nhận và ký vào biên bản vi 

phạm nội quy của Trại giam và tự viết bản kiểm điểm. 

Đến 18 giờ ngày 23/9/2010, Tuấn được đưa đi Bệnh viện đa 

khoa khu vực 333 - EaKar - Đăk Lăk cấp cứu, nhưng đã bị 

tử vong trên đường đi. 

Theo kết luận của cơ quan Pháp y thì nguyên nhân tử vong 

của Tuấn bị tử vong là suy hô hấp và trụy tim mạch. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/2012/HSST ngày 

13/2/2012, Tòa án nhân dân huyện M’Đrắk quyết định: 

- Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Văn Thọ, Hoàng Đình Nam, 

Lê Hữu: Thiết và Trần Văn Phúc phạm tội “Dùng nhục hình” 
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pháp, Bộ Công an. 

3. Lê Hữu Thiết 

- Sinh năm: 1988 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: xã 

Eapil, huyện M’Đrăk, tỉnh 

Đăk Lăk 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Binh nhất - Chiến sỹ 

Cảnh sát bảo vệ tại trại giam 

Đăk Tân, Tổng cục Cảnh sát 

thi hành án hình sự và hỗ trợ 

tư pháp, Bộ Công an. 

4. Trần Văn Phúc 

- Sinh năm: 1991 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: xã 

Eapil, huyện M’Đrăk, tỉnh 

Đăk Lăk 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Binh nhất - Chiến sỹ 

Cảnh sát bảo vệ tại trại giam 

Đăk Tân, Tổng cục Cảnh sát 

thi hành án hình sự và hỗ trợ 

tư pháp, Bộ Công an. 

- Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 298 BLHS, 

điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn Thọ, Hoàng Đình Nam, Lê Hữu 

Thiết, Trần Văn Phúc: Cảnh cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo và gia đình các bị cáo và 

gia đình anh Tuấn đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường. 

2.  09/01/2012 

1. Trần Bá Tuấn 

- Sinh năm: 1976 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: phường 

Họ tên: Trần Thị 

Lan 

- Sinh năm: 1976 

- Giới tính: Nữ 

Ngày 28/11/2010, Đội Cảnh sát điều tra hình sự về trật tự xã 

hội Công an thành phố Nha Trang tiếp nhận tin báo của anh 

Võ Hà Trang về việc gia đình anh bị mất trộm 07 triệu đồng 

và 1.750 USD và nghi ngờ bà Trần Thị Lan (là người giúp 
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Vạn Thạnh, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Đại úy - Điều tra 

viên Đội Cảnh sát điều tra 

hình sự về trật tự xã hội Công 

an thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

2. Nguyễn Đình Quyết 

- Sinh năm: 1984 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: phường 

Phước Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Trung úy - cán bộ 

điều tra Đội Cảnh sát điều tra 

hình sự về trật tự xã hội, Công 

an thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Hộ khẩu thường 

trú: xã Suối 

Hiệp, huyện Diên 

Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa 

 

việc cho gia đình anh Trang từ cuối tháng 9/2009) trộm cắp 

số tài sản trên. 

Đội cảnh sát điều tra hình sự về trật tự xã hội Công an thành 

phố Nha Trang phân công Trần Bá Tuấn là Điều tra viên và 

Nguyễn Đình Quyết là cán bộ trinh sát xác minh tin báo. 

Khoảng 10 giờ ngày 28/11/2010, Trần Bá Tuấn và Nguyễn 

Đình Quyết đưa bà Lan đến nơi ở trọ để khám xét và lập 

biên bản thu giữ một số tư trang quần áo, mỹ phẩm. Sau đó 

Tuấn và Quyết đưa bà Lan vào phòng làm việc trên tầng 02 

trụ sở Công an thành phố Nha Trang để yêu cầu bà Lan khai 

báo việc trộm cắp tài sản của gia đình anh Trang. 

Nhằm mục đích buộc bà Lan phải khai nhận việc trộm số 

tiền trên của gia đình anh Trang, Tuấn và Quyết đã sử dụng 

gậy cao su đánh vào tay và chân bà Lan. 

Ngày 30/11/2010, Trần Thị Lan ngất xỉu tại nhà tạm giữ nên 

đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn 

thương. 

Khi bị điều tra, Trần Bá Tuấn và Nguyễn Đình Quyết đã 

khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2012/HSST ngày 

09/01/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

- Về trách nhiệm hình sự: 

+ Xử phạt bị cáo Trần Bá Tuấn 09 tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm 

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Quyết 09 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

+ Giao các bị cáo Trần Bá Tuấn và Nguyễn Đình Quyết cho 

Ủy ban nhân dân phường  Vạn Thạnh và phường Phước Hải, 
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thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giám sát và giáo dục 

trong thời gian thử thách. 

- Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 604; khoản 1 Điều 

605; Điều 606 và Điều 609 Bộ luật dân sự. Các bị cáo Trần 

Bá Tuấn và Nguyễn Đình Quyết phải bồi thường cho bà Lan 

số tiền 3.000.000 đồng. 

3.  08/6/2012 

Lê Khắc Sáu 

- Sinh năm: 1986 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận. 

- Nghề nghiệp khi phạm tội: 

Cán bộ Đội cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm. 

 

Trần Gòn 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu 

thường trú: 

Xã Khánh Hải, 

huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

Khoảng 12h30 ngày 07/8/2011, Trần Gòn trộm cắp tài sản ở 

chùa Phước Huệ thuộc khu phố 02, phường Mỹ Hải, TP. 

Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận bị quần chúng nhân dân bắt quả 

tang. 

Khi bị bắt, Gòn bị quần chúng nhân dân đánh vào gáy và 

lưng nhưng khi đưa Gòn về Công an phường Mỹ Đông thì 

tình trạng sức khỏe bình thường, tinh thần tỉnh táo, không bị 

thương tích gì. 

Lê Khắc Sáu được giao nhiệm vụ làm rõ hành vi phạm tội 

của Gòn. Trong quá trình lấy lời khai của Gòn tại trụ sở 

Công an phường Mỹ Đông và trụ sở Công an phường Mỹ 

Hải, Lê Khắc Sáu đã dùng chân tay, gậy cao su, dép nhựa 

đánh vào người, đầu và mặt gây thương tích cho Gòn vì Gòn 

không khai báo đúng sự thật. Gòn được đưa đi cấp cứu tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận và chết hồi 21h30 ngày 

08/8/2011. 

Theo kết luận của cơ quan Pháp y thì nguyên nhân trực tiếp 

Gòn tử vong là do bị chấn thương sọ não. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2012/HS-ST ngày 

08/6/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết định: 

- Về trách nhiệm hình sự: 

 + Bị cáo Lê Khắc Sáu phạm tội “Dùng nhục hình”, áp dụng 

khoản 2, khoản 4 Điều 298; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự với mức hình phạt là 05 năm tù. 
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+ Cấm Lê Khắc Sáu đảm nhiệm các chức vụ trong ngành 

Công an 01 năm sau khi mãn hạn tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo Lê Khắc Sáu đã bồi 

thường cho gia đình Trần Gòn số tiền 30.000.000 đồng. 

- Công an tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ cho gia đình Trần Gòn 

số tiền 40.000.000 đồng. 

4.  06/3/2012 

Lang Thành Dũng 

- Sinh năm: 1985 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: phường 

Vĩnh Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: cán bộ Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội Công an thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 

1. Nguyễn 

Trường Vũ 

- Sinh năm: 1982 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường 

trú: phường 

Phước Hải, Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

2. Trương Chí 

Bình 

- Sinh năm: 1970 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường 

trú: phường Vĩnh 

Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

 

Khoảng 02h45 ngày 22/7/2011, Công an thành phố Nha 

Trang nhận được trình báo của anh Nguyễn Tiến Minh và 

anh Lê Thiện Toán về việc bị mất 7.000.000 đồng khi đi mát 

xa tối ngày 21/7/2011 và nghi ngờ người lái xe ôm tên Hùng 

cùng với nhân viên mát xa đã dàn dựng để lấy số tiền trên. 

Công an thành phố Nha Trang đã phân công Lang Thành 

Dũng, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 

thụ lý điều tra vụ việc nêu trên. 

Khoảng 22h00 ngày 26/7/2011, Lang Thành Dũng cùng với 

một số đồng đội đã khóa tay và đưa Nguyễn Trường Vũ, 

Trương Chí Bình là 02 đối tượng nghi vấn về trụ sở Công an 

thành phố Nha Trang để làm việc. Trong quá trình làm việc, 

do Vũ và Bình không thừa nhận hành vi phạm tội nên Lang 

Thành Dũng đã dùng tay và gậy cao su đánh Vũ và Bình 

Đến khoảng 01 giờ ngày 27/7/2011, Vũ và Bình được cho về 

nhà và Vũ đã đến Bệnh việc đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị 

thương tích. Ngay sau khi ra viện, Vũ đã làm đơn tố cáo 

Lang Thành Dũng. 

Trước Cơ quan điều tra, Lang Thành Dũng đã thừa nhận 

hành vi của mình. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2012/HSST ngày 

06/3/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

- Về trách nhiệm hình sự: 
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+ Tuyên bố bị cáo Lang Thành Dũng phạm tội “Dùng nhục 

hình”. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 298; điểm b. p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự đối với Lang Thành Dũng; 

xử phạt Lang Thành Dũng 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 18 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (06/3/2012). 

+ Giao bị cáo Lang Thành Dũng cho Ủy ban nhân dân 

phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

+ Lang Thành Dũng đã tự nguyện bồi thường cho anh Vũ 

27.000.000 đồng. 

+ Anh Bình không đề nghị gì về vấn đề bồi thường và làm 

đơn đề nghị cơ quan pháp luật không xử lý hình sự đối với 

Lang Thành Dũng. 

5.  06/6/2013 

1. Nguyễn Hoài Việt 

- Sinh năm: 1985 

- Hộ khẩu thường trú: xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Trung úy, Công an 

huyện Bình Chánh 

2. Dương Thoại Kha 

- Sinh năm: 1989 

-  Hộ khẩu thường trú: xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hữu 

Phước 

- Giới tính: Nam 

- Sinh năm: 1990 

- Hộ khẩu thường 

trú: xã Tân Kiên, 

huyện Bình 

Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Vào tháng 8/2012, ông Mùi Cẩm có đơn gửi Công an xã Tân 

Nhựt để tố cáo Nguyễn Hữu Phước đã có hành vi giao cấu 

với con gái ông là Mùi Mỹ Mỹ (sinh ngày 24/8/1996). 

Ngày 18/9/2012, Công an xã Tân Nhựt chuyển hồ sơ vụ 

“giao cấu với trẻ em” và yêu cầu Nguyễn Hữu Phước cùng 

đến trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Tại Đội cảnh sát 

Điều tra về trật tự xã hội, Trung úy Nguyễn Hoài Việt - cán 

bộ điều tra (trực ban chính) và Dương Thoại Kha (trực ban 

phụ) đã tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu Phước ở lại công an 

huyện để làm việc. 

Tại trụ sở Công an huyện Bình Chánh, Nguyễn Hoài Việt, 

Dương Thoại Kha được lãnh đạo phân công làm việc với 

Nguyễn Hữu Phước. Kha đã có hành vi cùm chân Phước trái 

pháp luật và Việt có hành vi dùng dùi cui cao su đánh 
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- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội:Thiếu úy, Công an 

huyện Bình Chánh 

Phước. 

Đến khoảng 00 giờ ngày 19/9/2012 thì Phước được cho về 

nhưng khi ra đến cổng thì Phước bị ngất và được Trần Quốc 

Cường hành nghề xe ôm chở Phước đi cấp cứu. Sau đó gia 

đình Phước làm đơn tố cáo hành vi đánh người của Việt, Kha. 

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y số 986/TgT.12 ngày 

01/10.2012 của Trung tâm pháp y thành phố Hồ Chí Minh 

đối với đương sự Nguyễn Hữu Phước, xác định mức độ tổn 

hại sức khỏe do thương tích gây nên là 6%. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 167/2013/HSST ngày 

6/6/2013, Toà án nhân dân huyện Bình Chánh quyết định: 

- Về trách nhiệm hình sự: 

+ Nguyễn Hoài Việt và Dương Thoại Kha và tuyên bố các bị 

cáo phạm tội “Dùng nhục hình” theo khoản 1 Điều 298 Bộ 

luật hình sự. 

+ Xử phạt Nguyễn Hoài Việt 09 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách là 01 năm, tính từ ngày tuyên án. 

+ Xử phạt Dương Thoại Kha 09 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách là 01 năm, tính từ ngày tuyên án. 

+ Giao 02 bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Việt đã bồi thường 

22.000.000 đồng theo yêu cầu của Nguyễn Hữu Phước. 

6.  15/4/2015 

1. Nguyễn Thân Thảo Thành 

- Sinh năm: 1984 

- Hộ khẩu thường trú: xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

Ngô Thanh Kiều 

- Sinh năm: 1982 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường 

trú: xã Hòa 

Đồng, huyện Tây 

Sáng sớm ngày 13/5/2012, Ngô Thanh Kiều bị bắt vì đã thực 

hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và được đưa về trụ sở Công 

an thành phố Tuy Hòa. 

Đến 8h ngày 13/5/2012, Nguyễn Minh Quyền và Phạm Ngọc 

Mẫn được Lê Đức Hoàn phân công xét hỏi Kiều tại phòng 

làm việc của Đội điều tra tổng hợp. 
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phạm tội: cán bộ Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội Công an thành phố Tuy 

Hòa. 

2. Nguyễn Minh Quyền 

- Sinh năm: 1972 

- Hộ khẩu thường trú: xã Bình 

Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Phó đội trưởng, 

Phòng cảnh sát điều tra tội 

phạm                                                                                                                                          

về trật tự xã hội Công an tỉnh 

Phú Yên 

3. Phạm Ngọc Mẫn 

- Sinh năm: 1980 

- Hộ khẩu thường trú: thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: cán bộ, Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội Công an thành phố Tuy 

Hòa. 

4. Nguyễn Tấn Quang 

- Sinh năm: 1975 

- Hộ khẩu thường trú: thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

 

Mẫn dùng còng số tám còng một tay Kiều vào thành ghế. 

Tiếp đó, Mẫn và Quyền dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào 

bắp đùi, cẳng chân của Kiều. 

Khoảng 10h30 cùng ngày, Đỗ Như Huy được Lê Đức Hoàn 

phân công đến phòng xét hỏi Kiều để đối chiếu với lời khai 

của Ngô Thanh Sơn, nghi phạm được cho là cùng nhóm với 

Kiều. Do Kiều không trả lời, thái độ bất hợp tác, Huy dùng 

gậy cao su đánh vào đùi Kiều. 

Hơn 11h cùng ngày, Nguyễn Tấn Quang hết ca trực ban ở 

cổng Công an thành phố Tuy Hòa đã vào phòng xét hỏi 

Kiều, khi đó trong phòng có Quyền và Mẫn. Quang dùng 

còng số tám còng ngoặt hai tay Kiều ra sau thành ghế tựa rồi 

xét hỏi. Quang dùng gậy cao su đánh vào chân Kiều nhiều 

cái, dùng chân đạp vào còng đang còng tay Kiều. Sau đó, 

Quang bỏ ra ngoài. 

Tiếp đó, Nguyễn Thân Thảo Thành được phân công canh giữ 

Ngô Thanh Kiều để Quyền, Mẫn đi ăn cơm trưa. Do Kiều 

không trả lời các câu hỏi về việc trộm cắp, Thành đã dùng 

gậy cao su đánh vào đầu nghi phạm. 

Khoảng 14h ngày 13-5-2012, Lê Đức Hoàn chỉ đạo Mẫn, 

Thành và Đặng Quốc Bảo (cũng là công an TP Tuy Hòa) dẫn 

giải Kiều lên Phòng PC45 Công an Phú Yên để làm việc. 

Tại đây, ông Hồ Tấn Thắng - phó trưởng Phòng PC45 - thấy 

Kiều không ổn về sức khỏe nên đã chỉ đạo đưa nghi phạm 

đến bệnh xá Công an Phú Yên khám. 

Khoảng 17h40, Kiều được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Phú Yên cấp cứu, song Kiều đã tử vong trên đường đến 

viện. 

Tại Bản giám định pháp y số 91/2012/GĐPY ngày 

20/6/2012 kết luận: Ngô Thanh Kiều chết do chấn thương sọ 
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phạm tội: Điều tra viên, Phó 

đội trưởng Đội điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội Công an 

thành phố Tuy Hòa 

5. Đỗ Như Huy 

- Sinh năm: 1985 

- Hộ khẩu thường trú: huyện 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: cán bộ, Đội cảnh sát 

điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội Công an thành phố Tuy 

Hòa 

6. Lê Đức Hoàn 

- Sinh năm 1963 

- Hộ khẩu thường trú: thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Phó Trưởng Công an 

- Phó Thủ trưởng Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Tuy Hòa 

não. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2015/HSST ngày 

15/4/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định: 

- Về trách nhiệm hình sự: 

+ Các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Minh 

Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy 

đều phạm tội “Dùng nhục hình”. Bị cáo Lê Đức Hoàn phạm 

tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Bộ 

luật Hình sự. 

+ Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành 08 năm tù. Cấm Thành 

đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động điều tra trong 

thời hạn 05 năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Bị cáo Nguyễn Minh Quyền 02 năm 06 tháng tù. 

+ Bị cáo Phạm Ngọc Mẫn 02 năm 03 tháng tù. 

+ Bị cáo Nguyễn Tấn Quang 02 năm tù. 

+ Cấm các bị cáo Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, 

Nguyễn Tấn Quang đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến 

hoạt động điều tra trong thời hạn 03 năm tính từ ngày chấp 

hành xong hình phạt tù của mỗi bị cáo. 

+ Bị cáo Đỗ Như Huy 01 năm tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (15/4/2015). 

+ Bị cáo Lê Đức Hoàn 09 tháng tù, cho hưởng án treo thời 

gian thử thách 01 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (15/4/2015). 

+ Cấm bị cáo Lê Đức Hoàn, Đỗ Như Huy đảm nhiệm chức 

vụ có liên quan đến hoạt động điều tra, điều tra trong thời 

hạn 03 năm tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Về trách nhiệm dân sự: 
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+ Các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho đại diện hợp pháp 

của bị hại số tiền 186.000.000 đồng. 

+ Buộc Công an thành phố Tuy Hoà cấp dưỡng nuôi 02 con 

của Ngô Thanh Kiều mỗi cháu tháng 575.000 đồng/tháng 

cho đến khi phát sinh một trong các trường hợp chấm dứt 

nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 118 Luật hôn 

nhân và gia đình năm 2014. 

7.  07/10/2015 

1. Nguyễn Hoàng Quân 

- Sinh năm: 1977 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: phường 

3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: 

Thiếu tá - Điều tra viên, Đội 

trưởng, Phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về trật tự xã hội, 

Công an tỉnh Sóc Trăng. 

2. Triệu Tuấn Hưng 

- Sinh năm: 1981 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: phường 

3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: 

Đại uý - Điều tra viên, Đội 

phó, Phòng Cảnh sát điều tra 

1. Thạch Sô 

Phách 

- Hộ khẩu thường 

trú: xã Đại Ân 2, 

huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Trần Văn Đở 

- Hộ khẩu thường 

trú: thị trấn Trần 

Đề, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc 

Trăng. 

3. Khâu Sóc 

- Hộ khẩu thường 

trú: xã Viên 

Bình, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

Ngày 08/7/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc 

Trăng khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 06/7/2013 tại ấp 

Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

Vào các ngày 13 và 14/7/2013, tại trụ sở Công an tỉnh Sóc 

Trăng, trong quá trình điều tra vụ án, do nôn nóng phá án 

nên Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tuấn Hưng đã dùng nhục 

hình đối với Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc để 

ép buộc họ khai nhận tham gia vào hành vi giết người. 

Phạm Văn Núi là kiểm sát viên được phân công thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án “Giết người” đã 

không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quyền hạn của Kiểm sát 

viên, đã đề xuất lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, quyết 

định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Thị Bé 

Diễm, Thạch Mươl, Khâu Sóc, Trần Cua, Trần Văn Đở, 

Thạch Sô Phách khi không có chứng cứ chắc chắn. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2015/HSST ngày 

07/11/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định: 

- Về trách nhiệm hình sự: 

+ Tuyên bố: Nguyễn Hoàng Quân, Triệu Tuấn Hưng phạm 

tội “Dùng nhục hình”; Phạm Văn Núi phạm tội “Thiếu trách 

nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

+ Phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Quân 01 năm 06 tháng tù; cấm 
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tội phạm về trật tự xã hội, 

Công an tỉnh Sóc Trăng. 

3. Phạm Văn Núi 

- Sinh năm: 1958 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường trú: phường 

4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: 

Kiểm sát viên, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động điều tra 

trong thời hạn 02 năm kể từ chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Phạt bị cáo Triệu Tuấn Hưng 02 năm tù; cấm đảm nhiệm 

chức vụ có liên quan đến hoạt động điều tra trong thời hạn 

02 năm kể từ chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Phạt bị cáo Phạm Văn Núi 01 năm cải tạo không giam giữ; 

cấm đảm nhiệm chức vụ có liên quan đến hoạt động kiểm sát 

trong thời hạn 01 năm kể từ chấp hành xong cải tạo không 

giam giữ. 

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo đã bồi thường chi 

anh Phách và anh Sóc mỗi người 11.500.000 đồng. Anh Đỡ 

không có mặt khi xét xử nên sẽ giải quyết phần trách nhiệm 

dân sự của anh Đỡ khi anh Đỡ có yêu cầu. 

8.  17/5/2016 1. Huỳnh Ngọc Tòng 

- Sinh năm: 1975 

- Hộ khẩu thường trú:  

- Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Thiếu tá, Phó đội 

trưởng Đội điều tra Công an 

thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

2. Phạm Xuân Bình 

- Sinh năm: 1985 

- Hộ khẩu thường trú: 

 - Nghề nghiệp, chức vụ khi 

phạm tội: Thiếu úy, cán bộ 

điều tra Công an thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Nguyễn Tuấn 

Thanh  

- Sinh năm: 1986 

- Giới tính: Nam 

- Hộ khẩu thường 

trú: xã Mỹ Thạnh 

Tây, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long 

An 

Đang trong quá trình xét xử 

 


