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1. 

Bản án hình sự sơ chung thẩm số 01/HSSCT ngày 01, 02, 

03/12/1987 của Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân tối cao.  

Về việc Hoàn Cơ Minh và đồng bọn phản bội Tổ quốc và hoạt động 

phỉ 

Nội dung: Sau chiến thắng lịch sự của quân đội ta mùa xuân năm 

1975, Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn đứng lên tổ chức phản cách 

mạng nhằm chống lại Cách mạng Việt Nam. Ngày 30/4/1980, tại 

Caliphonia (Mỹ) Minh và đồng bọn dựng lên “Mặt trận quốc gia 

thống nhất giải phóng Việt Nam” và “Việt Nam Canh Tân Cách mạng 

Đảng” (Đảng Việt Tân) vạch kế hoạch chống lại Nhà nước XHCN 

Việt Nam. Trong vụ án này Hoàng Cơ Minh là tên chủ mưu cầm đầu 

chỉ huy với bản chất là tên phản cách mạng, làm tay sai đắc lực cho 

chủ nghĩa đế quốc, là tên cầm đầu tổ chức cách mạng, trực tiếp chỉ huy 

mọi hoạt động. Ngày 28/08/87 trên đường xâm nhập vào Việt Nam 

Hoàng Cơ Minh đã bị lực lượng bộ đội nhân dân Lào và nhân dân Việt 

Nam tiêu diệt. Trong số đồng phạm của Hoàng Cơ Minh có 18 tên bị 

truy tố trước phiên tòa.  

Bản án sơ chung thẩm số 01/HSSCT tuyên: Các bị cáo Đinh Văn 

Bé, Trần Đế, Đỗ Bạch Thổ, Danh Chánh (Lý Minh Chánh), Nguyễn 

Văn Bình, Lý Hồ, Lê Bảo, Nguyễn Tân Khỏe, Đỗ Xuân Trường, Trần 

Hữu Công, Phạm Hoàng Lê, Tất Tân, Thạch Sên Ly, Bùi Hùng Thúy, 

Trần Văn Náo, Tô Văn Hải, Đặng Quốc Hùng, Trần Khánh Linh đều 

phạm tội phản bội tổ quốc và hoạt động phỉ.  

1-22

2. 

Bản án hình sự sơ chung thẩm số 02/88/SCTngày 29-30/11/1988 

của Tòa án phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh 

Về việc Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “phản bội Tổ quốc và hoạt động 

phỉ” 

Bản án hình sự sơ chung thẩm số 02/88/SCT tiếp tục xét xử đồng 

bọn của Hoàn Minh Cơ và tuyên bố: Bị cáo Đỗ Thành Nhân, Trần 

Văn Sợi, Lâm Thành Tông, Thạch Cheng, Huỳnh Mạnh Hùng, Nguyễn 

Văn Cơ, Nguyễn Hoàng Công, Danh Đon, Trần Bá Thanh, Đoàn Văn 
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Thuận, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Thành Nam, Trần Văn Sơn, Trần 

Văn Lắm, Võ Kỳ Phát, Nguyễn Văn Điệu, Bùi Minh Thảo, Nguyễn 

Văn Thạch, Nguyễn Hồng Nam Trần Văn Chính, Trần Anh Minh, 

Trần Ngọc Thảo, đều phạm hai tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ.  

3. 

Bản án số 383/2008/HSST ngày 13/5/2008 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh  

Về việc các bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Vũ 

phạm tội “Khủng bố”. 

Nội dung: Các bị cáo nêu trên theo sự phân công, sắp xếp của Hoàng 

Minh Cơ đã thực hiện hàng loạt hành vi chống phá Việt Nam, phục vụ 

cho ý đồ nguy hiểm của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm khủng bố uy 

hiếp nhân dân tiến đến xóa bỏ chính quyền và vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam.  

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Hải, 

Nguyễn Thế Vũ phạm tội “Khủng bố”.  
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4. 

Bản án số 109/2018/HSST ngày 16/4/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh thành phố Hồ Chí Minh 

Về việc Bị cáo Nguyễn Hoàng D là cán bộ Đội C, Phòng B, cục 

KTNV – Bộ Công an có hành vi phạm tội “Gián điệp” và “Cưỡng 

đoạt tài sản”.  

Nội dung: Bị cáo Nguyễn Hoàng D do đánh bạc thua hết tiền nên đã 

có hành vi thực hiện nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần của ông Dương 

Danh K nhằm chiếm đoạt tiền, cùng thời gian này bị cáo đã có hành vi 

liên lạc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài để nhằm cung cấp các tài 

liệu nghiệp vụ của cơ quan Công an thuộc danh mục tài liệu “mật” mà 

bị cáo đã sao chép vào đĩa CD từ việc lấy cắp các thông tin lưu trữ 

trong máy tính của cơ quan Công an nơi bị cáo công tác nhằm bán các 

tài liệu này cho các tổ chức, cơ quan nước ngoài để lấy tiền đánh bạc, 

nhưng chưa bán được thì bị bắt. 

Bản án tuyên sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D 07 

năm tù về tội: “Gián điệp” và 01 năm tù về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt chung của cả 02 tội trên buộc bị cáo Nguyễn 

Hoàng D phải chấp hành là 08 năm tù. 
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5. 

Bản án số 129/2018/HS-PT ngày: 18/4 /2018 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng 

Về việc Bị cáo Huỳnh Hữu D, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Ng, Phạm 

Long DD1, Đoàn Thị Bích Th, Trần Thị Bích Ng1 phạm tội “Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.  
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Nội dung: Tạ Tấn L, Nguyễn Quang Th1, Nguyễn Văn Ng, Nguyễn 

Văn T và Huỳnh Hữu Đ đã tự nguyện làm hồ sơ xin gia nhập vào tổ 

chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do 

đối tượng Trần Minh Quân tự xưng là Thủ tướng nhằm chống phá, lật 

đổ Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Các bị cáo đã tích cực tiến hành các hoạt động tuyên truyền, 

chống phá bằng các hành vi cụ thể như: Đặt loa phát lời kêu gọi cho 

CPQGVNLT tại các chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh, in cờ ba que của 

chế độ Việt nam Cộng hòa, in khẩu hiệu để tuyên truyền, khuếch 

trương tổ chức CPQGVNLT, chuẩn bị các hoạt động chống phá nhân 

ngày 30/4/2017, lì xì tiền tết cho các thành viên trong “Tổ chức”, vận 

động trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Q là “Tổng thống Đệ tam Cộng 

hòa”. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Các bị cáo Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Văn Ng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân 

dân”. Các bị cáo Đoàn Thị Bích Th, Phạm Long Đ1, Trần Thị Bích 

Ng1 phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”. Bị cáo có đơn kháng cáo đều có chung nội dung án 

sơ thẩm áp dụng hình phạt đối với các bị cáo là quá nặng, xin được xét 

xử lại vụ án để được xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Bản án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của các bị cáo: Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn 

Ng, Phạm Long Đ1 và Đoàn Thị Bích Th. Không chấp nhận kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị cáo Trần Thị 

Bích Ng1. 

Giữ nguyên quyết định về hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu Đ 13 năm tù,  Nguyễn Văn T 12 năm tù, 

Nguyễn Văn Ng 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân”. Xử phạt bị cáo Phạm Long Đ1 06 năm tù, Đoàn Thị Bích 

Th 05 năm tù, Trần Thị Bích Ng1 03 năm tù về tội “Tuyên truyền 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  

6. 

Bản án số  233/2018/HSPT ngày 08-10-2018 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng.  

Về việc Bị cáo Đinh D phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân”  

Nội dung: Bị cáo Đinh D đã có hành vi tìm hiểu, liên lạc và thực tế đã 

tham gia vào tổ chức phản động “X” do Đào Minh Q cầm đầu. Trong 

quá trình tham gia, bị cáo Đinh D đã được bổ nhiệm giữ chức vụ “Chủ 

tịch Hội đồng liên tôn tại Việt Nam”. Đã nhận tiền, đã nhận máy vi 

tính và có nhiều hoạt động viết bài, chia sẻ những bài viết có nội dung 

tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
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Việt nam. Ngoài ra, bị cáo còn có những hoạt động lôi kéo người khác 

tham gia hoạt động nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích của tổ chức phản 

động “X” nhằm lật đổ chính quyền của nhân dân. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Đinh D (tức Đinh D) về tội “Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bị cáo có đơn kháng cáo về 

việc xin giảm nhẹ hình phạt. 

Bản án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo về việc xin 

giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh D (tức Đinh D), giữ nguyên phần 

quyết định về hình phạt của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo, xử phạt bị 

cáo Đinh D (tên gọi khác Đinh D) 16 năm tù.  

7. 

Bản án số 73/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang  

Về việc Bị cáo Lê Hồng V phạm tội: “Làm, phát tán tài liệu, vật phẩm 

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Nội dung: Do mâu thuẫn trong việc tổ chức trường gà với với ông Q 

(Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Takeo, Campuchia) và 

Nguyễn Ngọc TH (U) nên có ý định trả thù. Bị cáo thấy và biết cờ của 

chế độ Việt Nam Cộng hòa nên đã mua nguyên liệu và tiến hành làm 

sơ 3 sọc và viết lên một số tờ chữ “V-N-C-H”, “V-N-C-H TẤN 

CÔng”, “ChA1 bị TẤn”, “V-N-C-H ViTẢn”, “Vi-TẢN”, “THức-Ăn”, 

để làm cho người dân, chính quyền nơi đây nghĩ rằng trên địa bàn có 

lực lượng chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng hòa hoặc do người của tổ chức phản 

động ở nước ngoài gây ra, làm xôn xao dư luận để lực lượng Công an, 

Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoặc đóng cửa 

biên giới giữa hai nước Việt Nam – Campuchia tại khu vực xã V, 

huyện A, không cho khách qua chơi đá gà để trường gà của Q và TH 

thua lỗ, nghỉ hoạt động. Bị cáo đã trên đoạn đường gần khu vực biên 

giới Việt Nam – Campuchia. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Lê Hồng V phạm tội “Làm, phát tán 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”, xử phạt bị cáo 05 năm tù.  
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8.

Bản án số 10/2019/HS-ST ngày 15/03/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

Về việc Bị cáo Ksor R phạm tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. 

Nội dung: Bị cáo từng bị kết án về tội phạm xâm phạm an ninh quốc 

gia, thế nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học, không ăn năn, hối cải 

mà vẫn tiếp tục hoạt động tuyên truyền, lôi kéo bà con đồng bào dân 

tộc thiểu số tham gia “Tin lành Đề Ga” để tập hợp lực lượng đấu tranh 
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thành lập “Nhà nước Đề Ga” ở Tây nguyên do Ksor Kơk làm tổng 

thống. Theo sự chỉ đạo của Nay Ph là đối tượng FulRo sống lưu vong 

tại Mỹ, Ksor R đã hoạt động tuyên truyền tái phục hồi tổ chức Fulro, 

Tin lành Đề Ga ở địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên; Tại huyện K, 

tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Ksor R còn tuyên truyền cho 03 người tại 

huyện IaPa, tỉnh Gia Lai không được từ bỏ “Tin lành Đề Ga” và cung 

thực hiện phục hồi tổ chức phản động Fulrô bị cáo đã đến gặp những 

người có uy tín, những người đứng đầu ở các xã, thôn, làng trước đây 

đã từng tham gia “Tin lành Đề Ga”, tới, phải tập hợp lực lượng để khi 

có điều kiện sẽ đứng lên đấu tranh đấu tranh đòi đất đai của người 

Jarai, đuổi người kinh ra khỏi Tây Nguyên. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Ksor R phạm tội “Phá hoại chính sách 

đoàn kết”, xử phạt Ksor R 10 năm tù. 

9.

Bản án số 51/2019/HS-ST ngày 18/6/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai.  

Về việc Bị cáo Nguyễn Xuân T phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền nhân dân.” 

Nội dung: Hành vi của Nguyễn Xuân T gia nhập tổ chức khủng bố 

“CPQGVNLT”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các video 

trên mạng internet xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước ta; bôi nhọ, phỉ báng lãnh tụ; kích động, lôi kéo người 

dân biểu tình, ủng hộ tổ chức khủng bố; trực tiếp rải 5.999 tờ truyền 

đơn tại Hà Nội có nội dung lôi kéo, kích động biểu tình, chống lại 

chính quyền nhân dân gây hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự nên 

đã thỏa mãn dấu hiệu khách quan của tội Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền nhân dân.  

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Nguyễn Xuân T phạm tội “Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, xử phạt bị cáo 16 năm tù.  
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10.

Bản án số 34/2019/HS-ST ngày 23/8/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Nông 

Về việc Bị cáo Dương Thị L phạm tội “Phát tán thông tin, tài liệu 

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Nội dung: Bị cáo Dương Thị L lập và sử dụng tổng cộng 21 trang 

facebook có tên gọi và tài khoản khác nhau. Trong đó có 13 tài khoản 

L thường xuyên sử dụng để chia sẻ, bình luận, đăng tải các bài viết, 

hình ảnh và video (380 tài liệu) có nội dung xuyên tạc chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bóp méo sự6 thật lịch 

sử, kích động biểu tình, gây rối; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, lãnh tụ H; gây sự hoài nghi, lo lắng, tâm lý bất an trong 
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nhân dân. Mục đích của L thực hiện việc chia sẻ các bài viết là muốn 

làm xấu hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Dương Thị L phạm tội “Phát tán thông 

tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam”, xử phạt bị cáo 08 năm tù.  

11.

Bản án số 94/2019/HS-PT ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh thành phố Cần Thơ.  

Về việc bị cáo Quách Nguyễn Anh K phạm tội “Lợi dụng các quyền tự 

do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân”. 

Nội dung: Bị cáo Quách Nguyễn Anh K đã viết, chia sẻ, đăng tải và 

bình luận trên mạng xã hội facebook có chứa nội dung: Tuyên truyền, 

kích động, xuyên tạc, xúc phạm nói xấu chống lại Đảng, lãnh đạo 

Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Tuyên truyền, kích động, truyền bá tư tưởng phản động, 

chống lại các quy định pháp luật của Nhà nước về nghĩa vụ quân sự, về 

đất đai, về phòng chống tệ nạn xã hội. Các bài viết, chia sẻ, đăng tải, 

phát tán hình ảnh và bình luận các nội dung mang tính tiêu cực, xuyên 

tạc, chống đối trên mạng xã hội facebook đã làm ảnh hưởng đến vai 

trò, uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đến tình hình an ninh 

chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của địa 

phương. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Quách Nguyễn Anh K phạm tội “Lợi 

dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xử phạt bị cáo 6 năm tù. Bị 

cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo 

với lý do bị cáo không cố ý phạm tội mà do tính hiếu kỳ, bị cáo không 

biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật; bị cáo còn phải lo cho ông 

bà ngoại đã già yếu. 

Bản án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Quách Nguyễn Anh K 

phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xử phạt bị 

cáo 6 năm tù 

126-129 

12. Bản án số 550/2019/HS-PT ngày 23/9/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp ca tại thành phố Hồ Chí Minh.  
130-138 



Về việc Bị cáo Vũ Thị D, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S phạm tội: “Làm, 

tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Nội dung: Bị cáo Vũ Thị D viết 103 tờ rơi, sau đó giao cho bị cáo 

Nguyễn Thị Ngọc S mang đi phát tán nhiều nơi trên địa bàn huyện Đ, 

tỉnh Đ. Cơ quan điều tra thu giữa 103 tờ rơi có nội dung như: Bà con ơi 

mất nước rồi, phản đối Cộng sản bán nước, phản đối Cộng sản bán 

nước cho Trung Quốc, phản đối Cộng sản giao đất cho Tàu cộng, … 

để kêu gọi tổng biểu tình ngày 13/10/2018 tại nhà thờ Fatima Bình 

Triệu và trên toàn quốc.  

Bản án sơ thẩm tuyên: Tuyên bố các bị cáo Vũ Thị D, Nguyễn Thị 

Ngọc S phạm tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông 

tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam”. Xử phạt bị cáo D 06 năm tù giam, S 05 năm tù giam. 

Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

Bản án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ 

Thị D, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S; giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 
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Bản án số 30/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Bình 

Về việc Bị cáo Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc 

tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  

Nội dung: Bị cáo đã sử dụng mạng Internet, thiết lập tài khoản 

Facebook mang tên “A”, dùng điện thoại di động VIVO tự soạn thảo, 

đăng tải, chia sẻ 274 bài viết và phát trực tiếp 54 video trên Facebook 

cá nhân ở hình thức “bạn bè” có nội dung kêu gọi tập hợp lực lượng, 

biểu tình, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính 

trị tại Việt Nam. Nội dung đó mang tính xuyên tạc, bịa đặt, mang tính 

quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính 

sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa 

đặt, nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chống lại 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nói xấu, xuyên tạc tôn 

giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân 

tộc kêu gọi biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay đổi, lật đổ 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng trữ, 

phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,  xử phạt bị cáo Vũ 

Văn N 08 năm tù 

139-152 
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Bản án số 212/2020/HS-PT ngày 13/5/2020 của Tòa án nhân dân 

tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Về việc Bị cáo Trần Thanh Gi (V) phạm tội “Phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”. 

Nội dung: Trần Thanh Gi cư ngụ tại ấp LH, thị trấn CM, huyện CM, 

tỉnh An Giang. Do bất mãn với chính quyền địa phương, không đồng 

tình với chính sách của Đảng, Nhà nước và bị các đối tượng của các tổ 

chức phản động tuyên truyền, kích động, lôi kéo, nên nảy sinh tư tưởng 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gi sử dụng tài 

khoản này để đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết, hình ảnh, video 

clip có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, 

xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản 

Việt Nam, các cơ quan Trung ương và các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và Chính phủ. Ngoài ra, Gi còn sử dụng hộp thư điện tử 

thanhGi8795@gmail.com để liên lạc với đối tượng Nguyễn Thế Quang 

(tự xưng là Tổng thống Chính phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong), xin 

gia nhập vào Đảng Dân chủ Việt”. Đối tượng Nguyễn Thế Quang đã 

gửi cho Gi nhiều tài liệu liên quan đến tổ chức “Chính phủ Việt Nam 

cộng hòa lưu vong” và các tài liệu Gi dùng để đăng tải trên facebook 

nhằm kêu gọi người dân tham gia lật độ Đảng, Nhà nước. 

Bản án sơ thẩm tuyên: Bị cáo Trần Thanh Gi (V) phạm tội “Phát tán, 

tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” với mức khung hình phạt 08 năm tù. Bị cáo Trần 

Thanh Gi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án 

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt là quá cao so với hành vi phạm tội 

của bị cáo. 

Bản án phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Trần Thanh Gi, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo 

Trần Thanh Gi (V) phạm tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu 

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, xử phạt 

bị cáo 08 năm tù.  

153-164
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Bản án số: 109/2018/HSST. 
Ngày: 16/4/2018. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Lâm.

Thẩm phán: Ông Trần Minh Châu.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Võ Thị Nam.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hòa.

3. Ông Lê Giáo.

- Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo sự phân
công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Mai Chiến 
Thắng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 4 năm 2018 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 105/2018/TLST-
HS ngày 12/02/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 
1322/2018/QĐXXST-HS ngày 27/3/2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Hoàng D; giới tính: Nam; sinh năm: 1985, tại Thành phố Hồ Chí 
Minh; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: đường N, Khu phố C, phường B, quận G, Thành 
phố Hồ Chí Minh; trình độ văn hóa: Đại học; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Công an 
(đã bị tước quân tịch); con ông Nguyễn Anh M (chết) và bà Hoàng Thị S; hoàn 
cảnh gia đình: Chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; tạm giam ngày 04/10/2016 
(có mặt). 

- Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Thành C thuộc Công ty Luật TNHH
Đông Phương Luật thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị 
cáo Nguyễn Hoàng D (có mặt). 

- Bị hại:

Ông Dương Danh K, sinh năm: 1965 (có ý kiến xin vắng mặt tại phiên tòa).

Địa chỉ: chung cư S, phường C, quận N, Thành phố Hồ Chí Minh.
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Bà Nguyễn Hoàng P, sinh năm: 1987 (có mặt). 

Địa chỉ: đường M, phường C, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

1. Hành vi cưỡng đoạt 10.000.000 đồng của bà Nguyễn Hoàng P và
10.000.000 đồng của ông Dương Danh K. 

Nguyễn Hoàng D nguyên là cán bộ Đội C, Phòng B, Cục KTNV - Bộ Công 

an được nghỉ phép từ ngày 29/8/2016 đến ngày 26/9/2016. Vào khoảng 20 giờ 

ngày 18/9/2016, Nguyễn Hoàng D đến trụ sở cơ quan tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, đi vào phòng làm việc lấy 01 chiếc đĩa CD trắng tại tủ tài liệu của ông Lê 

Văn K, Đội phó Đội C, rồi vào mạng máy tính nội bộ của Đội C sao chép từ máy 

tính của bà Đoàn Thị T các tài liệu thuộc danh mục tài liệu mật (số điện thoại, địa 

chỉ email) đang do các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Cục KTNV - Bộ 

Công an quản lý nhằm mục đích mang theo sang nước CPC đánh bạc, nếu thua 

hết tiền sẽ bán tài liệu này để lấy tiền đánh bạc. 

Khoảng 06 giờ ngày 19/9/2016, Nguyễn Hoàng D cất giấu chiếc đĩa CD 

trong người đi xe máy hiệu Airblade của Nguyễn Hoàng D đến tiệm cầm đồ của 

anh Phạm Minh S tại số đường H, phường T, quận M, TP.Hồ Chí Minh cầm chiếc 

xe lấy 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng). Nguyễn Hoàng D đi xe mô tô chở 

khách từ cửa khẩu MB, tỉnh TN theo đường tiểu ngạch đến sòng bài LM tại nước 

CPC để đánh bạc và thua hết 15.000.000 đồng. Sáng ngày 21/9/2016, Nguyễn 

Hoàng D sử dụng Ipad, Faceboook cá nhân “Nguyen D” nhắn tin vào Facebook 

“Nguyen P” là em gái của Nguyễn Hoàng D để xin 5.500.000 đồng (năm triệu 

năm trăm nghìn đồng) và tiếp tục đánh bạc thua hết số tiền. 

Vào lúc 03 giờ 27 phút ngày 22/9/2016, Nguyễn Hoàng D dùng Ipad, tài 

khoản Facebook cá nhân, mạo danh là đối tượng “giang hồ” nhắn tin cho bà 

Nguyễn Hoàng P, với nội dung: “Chào chị, chị có phải là em của anh Nguyễn 

Hoàng D không, anh Nguyễn Hoàng D hiện đang thiếu nợ chúng tôi 10 triệu, nếu 

chị muốn anh Nguyễn Hoàng D về ngay trong ngày hôm nay thì hãy gửi số tiền 

trên vào tài khoản mà hôm qua chị gửi, chúng tôi hứa sẽ đưa anh Nguyễn Hoàng 

D về tận nơi…” (tin nhắn đã được dịch ra tiếng Việt có dấu, bị can xác nhận). Bà 

Nguyễn Hoàng P nhận định đây là tin nhắn của Nguyễn Hoàng D đã mạo danh 
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“giang hồ”, nên không gửi tiền và báo cáo Cục KTNV - Bộ Công an về hành vi 

phạm tội của Nguyễn Hoàng D. 

Vào các ngày 23, 24/9/2016, Nguyễn Hoàng D nhắn tin cho ông Đoàn Văn 

H, cán bộ Đội C, Cục KTNV với nội dung: “Nguyễn Hoàng D đang ở nước CPC 

và thiếu nợ 10.000.000 đồng, nếu không có tiền trả nợ thì không được về”. Ngày 

24/9/2016, Nguyễn Hoàng D đã gọi điện, nhắn tin cho ông Dương Danh K, Đội 

trưởng Đội C, Cục KTNV - Bộ Công an với nội dung: Nguyễn Hoàng D đang ở 

nước CPC và thiếu nợ 10 triệu đồng, nếu không có tiền trả nợ thì Nguyễn Hoàng 

D sẽ chết, không về cơ quan; Nguyễn Hoàng D yêu cầu ông Dương Danh K phải 

chuyển 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) cho Nguyễn Hoàng D vào tài khoản của 

Nguyễn Ngọc Kim L tại Ngân hàng DA. Do lo ngại việc Nguyễn Hoàng D xuất 

cảnh trái phép, có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, nên ông 

Dương Danh K đã đưa cho ông Đoàn Văn H 5.000.000 đồng chuyển cho Nguyễn 

Hoàng D. Nhận được tiền, Nguyễn Hoàng D không về Việt Nam mà tiếp tục đánh 

bạc và thua hết số tiền. 

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2016, Nguyễn Hoàng D dùng Ipad chụp hình đĩa 

CD, rồi nhắn tin và gửi kèm hình ảnh đĩa CD cho ông Đoàn Văn H, Nguyễn Duy 

T, là các cán bộ Phòng B, Cục KTNV - Bộ Công an với nội dung: Nguyễn Hoàng 

D thông báo trong đĩa CD có chứa tài liệu mật của Phòng B và yêu cầu ông Đoàn 

Văn H, ông Nguyễn Duy T báo cáo cho ông Dương Danh K biết nhằm mục đích 

để buộc ông Dương Danh K phải tiếp tục chuyển cho Nguyễn Hoàng D 5.000.000 

đồng, nếu không chuyển tiền theo yêu cầu, Nguyễn Hoàng D sẽ bán các tài liệu 

mật này cho Đại sứ quán nước T tại nước CPC và các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài hoặc tung lên mạng Internet, sẽ cho tất cả cùng chết với Nguyễn Hoàng D. 

Đồng thời, Nguyễn Hoàng D nhắn tin đến điện thoại di động của ông Dương 

Danh K, với nội dung: Yêu cầu ông Dương Danh K phải chuyển tiếp cho Nguyễn 

Hoàng D 5.000.000 đồng trước 15 giờ chiều ngày 25/9/2016 vào tài khoản của 

Nguyễn Ngọc Kim L; Nguyễn Hoàng D cũng thông báo cho ông Dương Danh K 

biết là Nguyễn Hoàng D có chụp lại một số “Báo cáo tin” của ông Dương Danh 

K, nếu không gửi tiền thì Nguyễn Hoàng D sẽ đưa các tài liệu mật này lên mạng 

Internet hoặc Nguyễn Hoàng D sẽ chuyển cho Đại sứ quán nước T tại nước CPC; 

Nguyễn Hoàng D đe dọa nếu Nguyễn Hoàng D chết thì tất cả cùng chết. Ông 

Dương Danh K không chuyển tiền theo yêu cầu cho Nguyễn Hoàng D và báo cáo 

cho Lãnh đạo đơn vị. Vào  lúc 13 giờ ngày 27/9/2016, Công an nước CPC đã tiến 

hành bắt giữ Nguyễn Hoàng D và giao cho Cục KTNV - Bộ Công an; sau đó, 

Nguyễn Hoàng D được cơ quan cho về nhà làm kiểm điểm. 
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Sáng ngày 29/9/2016, Nguyễn Hoàng D đến tiệm cầm đồ của Phạm Minh S bán 

luôn chiếc xe máy đã cầm cố trước đó lấy thêm 3.550.000 đồng (ba triệu năm trăm 

năm mươi nghìn đồng) tiếp tục đi sang sòng bài LM đánh bạc và cũng thua hết số tiền. 

2. Hành vi hoạt động gián điệp của Nguyễn Hoàng D.

Trong các ngày 20/9/2016, ngày 22/9/2016, ngày 29/9/2016 và ngày 

30/9/2016, Nguyễn Hoàng D liên tục dùng điện thoại; địa chỉ email gọi điện; gửi 

tin nhắn chào bán các tài liệu mà Nguyễn Hoàng D thu thập được với nội dung: 

Hiện tại Nguyễn Hoàng D đang có tài liệu mật của Bộ Công an Việt Nam cần bán 

và đề nghị liên lạc lại với Nguyễn Hoàng D nhưng không nhận được phản hồi của 

Đại sứ nước ngoài nơi Nguyễn Hoàng D gọi điện và nhắn tin đến. Tiếp đó cũng 

trong ngày 30/9/2016, bị cáo Nguyễn Hoàng D vào mạng Faebook của các cá nhân 

nước ngoài nhắn tin với nội dung chào bán các tài liệu mật của Bộ Công an Việt 

Nam nhưng cũng không nhận được phản hồi. 

Sáng ngày 02/10/2016, Nguyễn Hoàng D đến sòng bài LM để rút 2.000.000 

đồng (hai triệu đồng) tại tài khoản của Nguyễn Ngọc Kim L do anh Nguyễn Văn 

L - cán bộ Cục BVCT, Tổng cục A - Bộ Công an gửi cho Nguyễn Hoàng D vay, 

thì bị Công an nước CPC bắt giữ, bàn giao lại cho Công an Việt Nam. Trên đường 

đi, Nguyễn Hoàng D bẻ gãy ½ chiếc đĩa và khi về đến Cục KTNV, đã dấu chiếc 

đĩa dưới gầm làm việc của anh Vũ Văn Đ, Phó Trưởng Phòng B, Cục KTNV. 

Kết quả điều tra đã xác định: Tài liệu mà Nguyễn Hoàng D đã tự ý sao chép 

vào đĩa CD là tài liệu nghiệp vụ của Bộ Công an. Đây là tài liệu “Mật” thuộc danh 

mục “Bí mật Nhà nước” do Cục KTNV quản lý trong lĩnh vực an ninh quốc phòng; 

các số điện thoại 023720921, 012810928 và hộp thư điện tử 

“chinaemb_kh@mfa.gov.cn” mà Nguyễn Hoàng D đã liên lạc, trao đổi nhằm cung 

cấp tài liệu “Mật” là số điện thoại và email của tổ chức nước ngoài đặt tại CPC; các 

cá nhân nước ngoài mà Nguyễn Hoàng D đã liên lạc nhằm chuyển giao tài liệu 

“Mật” là các cá nhân đang làm việc cho tổ chức nước ngoài. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Hoàng D đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội như trên. Gia đình Nguyễn Hoàng D đã tự nguyện bồi thường cho ông Dương 

Danh K. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 2.000.000 đồng trong tài khoản của 

Nguyễn Ngọc Kim L giao trả cho ông Nguyễn Văn L. 

Tại bản Cáo trạng số 67/CTr-VKSTC-V1, ngày 26/10/2017 của Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng D về các tội: “Gián điệp” và 
“Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm c khoản 1 Điều 80; khoản 1 Điều 135 Bộ luật 
hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 
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Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hoàng D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 
như nội dung Cáo trạng đã truy tố, bị cáo chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Qua kết 
quả xét hỏi và các tài liệu chứng cứ đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Hoàng D đã 
phạm vào các tội: “Gián điệp” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Trong hành vi chiếm đoạt 
tài sản bị cáo đã chiếm đoạt được của ông Dương Danh K 5.000.000 đồng. Từ 
những căn cứ trên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 80; khoản 
1 Điều 135; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; căn cứ theo Nghị 
quyết 41 và theo Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) thì thuộc điểm c 
khoản 1 Điều 110, khoản 1 Điều 170; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ 
luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D hình phạt từ 12 đến 13 năm tù 
tội “Gián điệp” và 01 đến 02 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình 
phạt của 02 tội danh trên buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 13-15 năm tù 
giam. 

Về số vật chứng thu giữ của vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý 
theo quy định của pháp luật theo Biên bản giao nhận tang tài vật của Cục Thi 
hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 

Luật sư Nguyễn Thành C bào chữa cho bị cáo trình bày: 

Về tội danh không tranh luận tuy nhiên về hình phạt luật sư đề nghị Hội 
đồng xét xử xem xét mức hình phạt đối với bị cáo như vậy là quá nặng. 

Thứ nhất, đối với tội “Gián điệp”: Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 
tính “mật” của tài liệu mà bị cáo Nguyễn Hoàng D đã thu thập và cho rằng bị cáo 
Nguyễn Hoàng D đã thu thập, sau đó dùng tài liệu này để qua nước CPC bán cho 
phía nước ngoài, nhưng với mục đích không phải nhằm mục đích chống phá Nhà 
nước Việt Nam mà chỉ nhằm mục đích là để lấy tiền thỏa mãn nhu cầu đánh bạc 
của mình, bị cáo Nguyễn Hoàng D chưa cung cấp được các tài liệu này cho bất cứ ai. 

Thứ hai, đối với tội “Cưỡng đoạt tài sản”: Luật sư cho rằng trong trường 
hợp này rõ ràng mức nguy hiểm trong tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và với khoản 
tiền khởi điểm là chỉ có 5.000.000 đồng thì rõ ràng là hành vi này cũng ở mức 
thấp nhất nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trong quá trình lượng hình. 

Qua đó, Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng đối với bị cáo 
Nguyễn Hoàng D và cho bị cáo Nguyễn Hoàng D hưởng khoản 2 Điều 80 Bộ luật 
hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) mà hiện nay vẫn còn hiệu lực trong 
trường hợp này và có thể áp theo Nghị quyết 41/2017/QH14 để cho bị cáo Nguyễn 
Hoàng D được hưởng các tình tiết giảm nhẹ ở điểm b, h, i, s, và x đối với khoản 1 
Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xem xét hoàn 
cảnh, xem xét hành vi và xem xét mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị 
cáo Nguyễn Hoàng D mà tuyên buộc cho bị cáo Nguyễn Hoàng D một mức hình phạt 
vừa phải để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. 
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Trong phần tranh luận của mình, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh bảo lưu tất cả những quan điểm luận tội và tranh luận bổ sung vấn 
đề về tính chất của tài liệu mà bị cáo Nguyễn Hoàng D đã thu thập như sau: Qua 
trưng cầu giám định tài liệu và đã được xác định là tài liệu thuộc dạng “tuyệt mật” 
của Nhà nước trong lực lượng Công an và cũng đã được quy định tại Quyết định 
số 13/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, căn cứ 
vào mức độ của tài liệu mà bị cáo đã thực hiện hành vi Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao đã truy tố đối với bị cáo theo điểm c khoản 1 Điều 80 là có căn cứ, hành vi 
của bị cáo thực hiện nhưng đã được ngăn chặn kịp thời nhờ sự phối hợp giữa 
Công an Việt Nam và Công an nước CPC đã bắt giữ bị cáo nên bị cáo chưa kịp 
phát tán các tài liệu ra cho các đối tượng nước ngoài. 

Trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo, bị 
cáo đã cảm thấy rất ân hận về tội lỗi của mình, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà 
bị cáo đã đánh mất tất cả tương lai của mình, rất may hành vi của bị cáo đã bị các 
cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời nếu không bị cáo còn sai trái nữa. Bị cáo 
không có mong muốn gì hơn là được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước cho 
bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, bị hại, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 
án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, 
Điều tra viên, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều 
tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự quy định của Bộ luật tố tụng 
hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố ban đầu có những sai sót như sau: 

- Bị cáo Nguyễn Hoàng D bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, truy tố về tội “Gián điệp”  theo điểm c khoản 1 
Điều 80 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt cao nhất là tử hình theo quy 
định tại Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình 
sự năm 2015 thì buộc phải có Luật sư trong giai đoạn điều tra, truy tố nhưng Cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát chưa chỉ định Luật sư cho bị cáo là chưa đúng thủ tục 
tố tụng. Tòa án đã trả hồ sơ điều tra bổ sung và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã 
bổ sung thủ tục luật sư chỉ định cho bị cáo Nguyễn Hoàng D. Đây là các sai sót, các 
cơ quan tố tụng từ giai đoạn điều tra, truy tố cần rút kinh nghiệm. 

Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo xuất trình tài liệu, chứng cứ phù 
hợp với quy định của pháp luật; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và không có 
khiếu nại gì. 
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[2] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Hoàng D do đánh bạc thua hết tiền nên đã có 
hành vi thực hiện nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần của ông Dương Danh K nhằm 
chiếm đoạt tiền, cùng thời gian này bị cáo đã có hành vi liên lạc với các cá nhân, tổ 
chức nước ngoài để nhằm cung cấp các tài liệu nghiệp vụ của cơ quan Công an 
thuộc danh mục tài liệu “mật” mà bị cáo đã sao chép vào đĩa CD từ việc lấy cắp các 
thông tin lưu trữ trong máy tính của cơ quan Công an nơi bị cáo công tác nhằm bán 
các tài liệu này cho các tổ chức, cơ quan nước ngoài để lấy tiền đánh bạc, nhưng 
chưa bán được thì bị bắt. Như vậy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Hoàng D đã 
phạm vào các tội “Gián điệp” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Tội phạm, hình phạt được 
quy định tại Điều 80; Điều 135 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 
2009). Bị cáo đã có hành vi sử dụng tin nhắn đe dọa, uy hiếp tinh thần đối với ông 
Dương Danh K nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản và thực tế đã chiếm đoạt được 
5.000.000 đồng của ông Dương Danh K, hành vi này thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều 135 của Bộ luật hình sự. Đặc biệt bị cáo đã có hành vi thu thập nhằm 
cung cấp các tài liệu thuộc danh mục tài liệu mật cho các tổ chức, cơ quan nước 
ngoài thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 80 Bộ luật hình sự. Đối 
với hành vi Cáo trạng truy tố bị cáo có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với bà 
Nguyễn Hoàng P; kết quả xét hỏi, thẩm tra các chứng cứ tại phiên tòa, bà Nguyễn 
Hoàng P khẳng định khi nhận các nội dung tin nhắn của bị cáo thì bà Nguyễn Hoàng 
P không bị đe dọa, uy hiếp về mặt tinh thần vì bà biết đó là các tin nhắn của 
Nguyễn Hoàng D bịa đặt ra, chính vì lẽ đó bà đã không chuyển tiền theo yêu cầu 
của Nguyễn Hoàng D; hành vi này chưa đủ yếu tố quy kết bị cáo có hành vi đe dọa, 
uy hiếp tinh thần của bà Nguyễn Hoàng P nhằm chiếm đoạt tài sản nên xác định lại 
tư cách tham gia tố tụng của bà Nguyễn Hoàng P là người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan đến vụ án. 

Do bị cáo cùng một lúc phạm vào hai tội nên cần áp dụng Điều 50 Bộ luật 
hình sự để tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo. 

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét thái độ của bị cáo khai 
báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, nhân thân bị cáo phạm tội lần đầu và chưa có 
tiền án, tiền sự; hậu quả vụ án được ngăn chặn kịp thời nên các tài liệu bị cáo thu 
thập chưa bị phát tán, do vậy cần xem xét hậu quả vụ án có phần hạn chế. Trong 
hành vi cưỡng đoạt tài  sản số tiền bị cáo chiếm đoạt có giá trị không lớn, đã được 
bồi thường toàn bộ cho người bị hại, gia đình bị cáo là gia đình có truyền thống 
trong ngành Công an, cha mẹ bị cáo đều được tặng thưởng nhiều huy chương 
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc để áp dụng các điểm b (trong tội cưỡng đoạt tài 
sản), p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ 
cho bị cáo một phần về hình phạt nên chấp nhận một phần quan điểm của người 
bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 
cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: 

- Bị hại là ông Dương Danh K đã nhận lại số tiền 5.000.000 đồng do gia đình 
bị cáo Nguyễn Hoàng D bồi thường và không có yêu cầu gì thêm; bà Nguyễn 
Hoàng P không có yêu cầu gì nên không đặt ra vấn đề giải quyết. 
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[3] Xử lý vật chứng của vụ án: 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia; 01 (một) điện thoại di động hiệu 
Iphone; 01 (một) Ipad (bể màn hình) và 01 (một) ổ cứng là tài sản liên quan đến 
hành vi phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- 01 (một) thẻ sim và 01 (một) đĩa CD (đĩa bị gãy bể) là tài sản liên quan đến 
hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng D phạm các tội: “Gián điệp” và “Cưỡng 
đoạt tài sản”. 

1/ Áp dụng Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm c khoản 1 Điều 80; 
khoản 1 Điều 135; Điều 33; Điều 45; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 
Điều 47 và Điều 50 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D 07 (bảy) năm tù về tội: “Gián điệp” và 01 
(một) năm tù về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung của cả 02 
tội trên buộc bị cáo Nguyễn Hoàng D phải chấp hành là: 08 (tám) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2016. 

2/ Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) 
và căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia; 01 
(một) điện thoại di động hiệu Iphone; 01 (một) Ipad (bể màn hình) và 01 (một) ổ 
cứng. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) thẻ sim và 01 (một) đĩa CD (đĩa bị gãy bể). 

 (Theo Biên bản giao nhận tang tài vật số 45/18 ngày 02/11/2017 của Cục 
Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền 
kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt 
thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết. 
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Nơi nhận: 
- TAND TC; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THA DS TP.HCM; 
- Sở Tư pháp TP.HCM; 
- Trại tạm giam 
- Bị cáo;  
- Đương sự; 
- Luật sư; 
- THA HS; 
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; 
- UBND nơi bị cáo cư trú; 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (20) 

 
(1) 
(1) 
(1) 
(3) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(6) 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Vũ Thanh Lâm 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 129/2018/HS-PT 

Ngày: 18 - 4 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến 

Các thẩm phán: Ông Phạm Việt Cường 

Ông Mai Xuân Thành 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên

tòa: Ông Đinh Ngọc Kính, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 135/2018/TLPT-HS ngày 05 

tháng 02 năm 2018 đối với Huỳnh Hữu Đ và đồng phạm về tội “Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “Tuyên truyền chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Do có kháng cáo của các bị cáo, đối với 

bả ẩm số 59/2017/HSST ngày 27 - 12 - 2017 củ

Bình Định. 

- Bị cáo có kháng cáo:

1. HUỲNH HỮU Đ - Sinh ngày: 26.02.1970 tại Bình Định; nơi cư trú: 09

đường V, phường L, thành phố Q, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Không; trình độ 

học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Huỳnh Đình P1, sinh năm: 1945 và bà Cao Thị H, sinh năm: 

1948; có vợ: Đoàn Thị Bích Th (bị cáo trong cùng vụ án); có 01 con, sinh năm 

2004 (con riêng của Đ); tiền án, tiền sự: Không; bắt tạm giam: 18.02.2017. Bị 

cáo có mặt. 

2. NGUYỄN VĂN T - Sinh ngày: 16.7.1984 tại Thái Bình; nơi

ĐKHKTT: số nhà 297, khu X, thị trấn D, huyện T, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: Tổ 7, 

thị trấn Q, huyện M, TP. Hà Nội; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 
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12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn T (chết) và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm: 1961; có vợ Lê Thị 

Th, sinh năm: 1989; có 02 con, sinh năm 2010 và 2016; tiền án, tiền sự: Không; 

bắt tạm giam: 04.3.2017. Bị cáo có mặt. 

3. NGUYỄN VĂN NG - Sinh ngày: 08.6.1978 tại Tiền Giang; nơi

ĐKHKTT: 7/5 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang; chỗ ở: Khu phố 4, đường 16, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Thợ sơn nước; trình độ học vấn: 7/12; 

giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn Mốt (chết) và bà Dương Thị Bông (chết); vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không; bắt tạm giam: 19.02.2017. Bị cáo có mặt. 

4. ĐOÀN THỊ BÍCH TH - Sinh ngày: 10.6.1972 tại Bình Định; nơi cư

trú: 09 Võ Xán, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Q, tỉnh Bình Định; nghề 

nghiệp: Dịch vụ vận tải; trình độ học vấn: 3/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Không rõ và bà Đoàn Thị Được, 

sinh năm: 1947; có chồng: Huỳnh Hữu Đ (bị cáo trong cùng vụ án); có 03 con, 

sinh năm 1990, 1994 và 2003 (con riêng của Th); tiền án, tiền sự: Không; bắt 

tạm giam: 20.02.2017. Bị cáo có mặt. 

5. PHẠM LONG Đ1 - Sinh ngày: 18.02.1996 tại Gia Lai; nơi cư trú:

Hẻm 107, đường Đường H, phường S, thị xã A, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: 

Không; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm M, sinh năm: 1964 và bà Đoàn Thị Ph, sinh 

năm: 1962; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bắt tạm giam: 19.02.2017. 

Bị cáo có mặt.  

6. TRẦN THỊ BÍCH NG1 - Sinh ngày: 10.9.1994 tại Bình Định; nơi cư

trú: 09 đường V, phường L, thành phố Q, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Chỉnh 

nhạc (DJ); trình độ học vấn: 9/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần C (50 tuổi) và bà Đoàn Thị Bích Th (bị cáo 

trong cùng vụ án); chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt. 

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến 

kháng cáo: 

1. Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn Ng theo yêu

cầu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Hồ K - Luật sư, Đoàn luật sư 

tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 110 Đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Có mặt. 

2. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn T theo yêu cầu của Tòa án

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Bùi Văn P – Luật sư, Văn phòng Luật sư P, 
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Đoàn luật sư tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 654 đường N, phường Q, thành phố Q, 

tỉnh Bình Định. Có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 03 bị cáo và 01 người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Rạng sáng ngày 16.02.2017, tại một số địa điểm thuộc tỉnh Bình Định 

như: TP. Q, Thị xã A, huyện T đã phát hiện có một số truyền đơn có nội dung: 

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “toàn dân chúng ta hãy đón chào... 

Thủ tướng Đào Minh Q sẽ về nước”, “Lấy lại đất tổ - Không làm khổ dân”, 

“Việt không giết Việt - bỏ Cộng còn Việt”, có cờ ba que của chế độ ngụy quyền 

và cờ Mỹ, ảnh của Đào Minh Q, logo tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia 

Việt Nam lâm thời”, ảnh Bác Hồ bị gạch chéo.  

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành khám 

nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc; đồng thời phối hợp với Cơ quan 

An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành xác định các đối tượng thực hiện hành vi 

rải truyền đơn. 

Qua điều tra đã xác định được Nguyễn Quang Th1, Huỳnh Hữu Đ là thành 

viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT). Đây 

là tổ chức do đối tượng Đào Minh Q (sinh năm: 1952 - quốc tịch: Mỹ - nguyên 

Trung úy Hải quân Ngụy) cầm đầu thành lập tại Mỹ năm 1991, phát triển lực 

lượng số người Việt trong các trại tị nạn rồi về nước theo con đường hồi hương 

tiến hành các hoạt động chống phá. Năm 2007, Cơ quan an ninh Bộ Công an đã 

phá tổ chức này. 

Từ tháng 3.2015, tổ chức “CPQGVNLT” tăng cường hoạt động tập hợp 

lực lượng. Bên ngoài thành lập 8 Hội đồng, 3 Viện, 2 Văn phòng, 4 sở, 16 Bộ và 

các tổ chức ngoại vi như “Hội phụ nữ Tân dân chủ”, “Tổng cục võ học”. Trong 

nước cơ cấu thành 3 cấp, cấp trung ương có 7 quân khu, mỗi quân khu có 4 ban 

trực thuộc. Cấp tỉnh có 72 Chí nguyện đoàn ở 72 tỉnh, thành phố (theo cách chia 

tỉnh của CPQGVNLT). Ở cơ sở thành lập các Biệt đội hình sự, nhóm hành động 

độc lập như “Biệt động quân”, “Phượng hồng”, “Đại Việt”, “Mãng xà”, Biệt đội 

“Black Tiger”, “Vệ binh quốc gia” để tổ chức thực hiện các hoạt động khủng bố 

trong nước; Sử dụng biện pháp đấu tranh bạo động theo chủ trương 3 sạch “phá 

sạch, giết sạch, đốt sạch”. 

Từ năm 2016 đến năm 2017, tổ chức “CPQGVNLT” đã chỉ đạo Cơ sơ nội 

địa tiến hành nhiều hoạt động chống phá như: khủng bố, âm mưu ám sát cán bộ, 
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hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam, lên kế hoạch chống phá trong các dịp lễ, Tết. 

Trong thời gian ngắn thông qua mạng internet “CPQGVNLT” đã câu móc, 

lôi kéo hàng trăm đối tượng tham gia tổ chức ở 45 tỉnh, thành phố trong cả nước 

Việt Nam. Trong số đối tượng nói trên có nhiều đối tượng được tổ chức phong 

cấp bậc trung tướng, thiếu tướng... giữ các chức vụ như: tư lệnh cấp quân khu, sư 

đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, trưởng quân khu, Đô trưởng, Tỉnh trưởng... 

Tại tỉnh Bình Định: “CPQGVNLT” đã móc nối một số người tham gia tổ 

chức và đã hình thành 2 Chí nguyện đoàn: thị xã A và tỉnh Bình Định. 

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an, Cơ quan ANĐT 

Công an tỉnh Bình Định, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thái Bình đã xác định 

được ngoài Nguyễn Quang Th1 và Huỳnh Hữu Đ, còn một số đối tượng khác là 

Nguyễn Văn Ng, Tạ Tấn L, Nguyễn Văn T, Phạm Long Đ1, Trương Thị Thu 

Hằng, Trần Thị Bích Ng1, Đoàn Thị Bích Th, Võ Văn L1 đã thực hiện một số 

hành vi nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước Việt 

Nam. Cụ thể như sau: 

1. Đối với Nguyễn Văn Ng:

Khoảng tháng 12.2016, Ng sử dụng facebook “Ng Nguyen” do Ng lập ra, 

quản lý, sử dụng nói chuyện qua messenger với nguời có tài khoản facebook 

“Long Nguyễn” (tức là Nguyễn Quang Th1). Quá trình nhắn tin trên messenger 

thì “Long Nguyễn” trò chuyện với “Ng Nguyen” các thông tin về tổ chức 

“CPQGVNLT”, sau đó Ng hỏi Nguyễn Quang Th1 thủ tục xin tham gia tổ chức 

và được Nguyễn Quang Th1 gửi cho Ng bộ hồ sơ mẫu tham khảo để Ng làm hồ 

sơ gửi cho Kelly Triệu. Qua tham khảo hồ sơ mẫu do Nguyễn Quang Th1 gửi thì 

Ng đã tự làm hồ sơ tham gia “CPQGVNLT” gồm những thủ tục như sau: Đơn 

xin tham gia tổ chức CPQGVNLT trong đó ghi rõ thông tin cá nhân, số điện 

thoại; Ảnh chụp Chứng minh nhân dân của Ng; Ảnh chụp Ng cầm tờ tiền mệnh 

giá 500.000 đồng có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bị gạch chéo giữa mặt; Ảnh 

chụp Ng dùng chân đạp lên ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị gạch chéo giữa mặt 

trên tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng; Ảnh chụp cảnh Ng viết đơn xin tham gia tổ 

chức CPQGVNLT và bài viết cảm tưởng muốn tham gia tổ chức CPQGVNLT 

để xóa bỏ chế độ Đảng trị tại Việt Nam. 

Sau khi làm xong hồ sơ gồm các thủ tục nêu trên, Ng đã gửi cho “Kelly 

Triệu” qua facebook. Do “Kelly Triệu” làm thất lạc hồ sơ nên “Kelly Triệu” yêu 

cầu Ng làm lại hồ sơ gửi cho “Long Nguyễn”. Khoảng cuối tháng 12/2016, Ng 

đã làm lại hồ sơ xin tham gia tổ chức “CPQGVNLT” cũng gồm các thủ tục như 

trên gửi qua facebook cho “Long Nguyễn”. Sau đó, “Long Nguyễn” đưa tài 

khoản facebook “Ng Nguyen” vào nhóm kín messenger trong Room “Triệu 
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Thanh Hoa” để trò chuyện với các tài khoản facebook khác cũng là thành viên 

của “CPQGVNLT”. 

2. Đối với Nguyễn Văn T:

Khoảng đầu tháng 01.2017, Nguyễn Văn T sử dụng facebook có nickname 

“Quehuong Yeu” nói chuyện với nickname “Long Nguyễn”. Qua nói chuyện 

“Long Nguyễn” (Nguyễn Quang Th1) giới thiệu cho T biết về tổ chức 

“CPQGVNLT” và T đã truy cập vào mạng internet để tìm hiểu về tổ chức. Sau 

khi tìm hiểu về tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh của tổ chức thì T hỏi Nguyễn 

Quang Th1 thủ tục xin tham gia “CPQGVNLT” và được Nguyễn Quang Th1 gửi 

cho T bộ hồ sơ mẫu để tham khảo. Qua tham khảo, T đã tự làm hồ sơ gửi cho 

“Long Nguyễn” gồm: một tấm ảnh T chụp cảnh cầm bút gạch mặt Bác Hồ trên 

tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng; Ảnh chụp chứng minh nhân dân và giấy phép lái 

xe của T; Một đơn xin gia nhập tổ chức, ngoài nội dung xin tham gia tổ chức 

trong đơn còn có nội dung đồng ý tham gia chiến dịch “gạch mặt tên Việt gian 

Hồ Chí Minh”; Bài văn nói về lý do tham gia tổ chức và kêu gọi mọi người tham 

gia “CPQGVNLT”. 

Các thủ tục xin tham gia tổ chức nói trên, T đã gửi cho “Long Nguyễn” 

qua facebook vào khoảng giữa tháng 01.2017. Sau khi nhận hồ sơ, “Long 

Nguyễn” thông báo cho T biết đã trở thành thành viên của tổ chức 

“CPQGVNLT”. 

Qua sinh hoạt trong nhóm kín “Triệu Thanh Hoa”, Nguyễn Văn T biết chủ 

trương của “CPQGVNLT” là rải truyền đơn vào đêm giao thừa 30 Tết Đinh Dậu 

2017. Mẫu truyền đơn do Kelly Triệu gửi qua nhóm kín nói trên có nội dung 

giống với truyền đơn tại thành phố Hồ Chi Minh. Sau khi biết về nhiệm vụ rải 

truyền đơn, T đã hỏi Nguyễn Quang Th1 có thể rải truyền đơn trước ngày 

27.01.2017 vài ngày có được không. Nguyễn Quang Th1 trả lời không được và 

nói tất cả các thành viên đồng loạt rải truyền đơn vào tối ngày 27.01.2017 (tức 

ngày 30 Tết âm lịch Đinh Dậu) theo chỉ đạo của tổ chức “CPQGVNLT”. 

Nguyễn Văn T đi đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Mê Linh 

(Hà Nội) đổi được 100 tờ mệnh giá 1.000 đồng. Sau đó T dùng mỗi tờ tiền làm 

thành 01 tờ truyền đơn như sau: T dùng bút gạch chéo mặt Bác Hồ trên tờ tiền 

1.000 đồng và trên mỗi tờ tiền T viết: “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, 

lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, Thủ tướng Đào Minh Q sẽ về nước, toàn dân 

chúng ta hãy đón chào”. Trong quá trình gạch mặt Bác Hồ, T chỉ gạch 1 số tờ 

còn lại một số tờ T không gạch. 

Đến khoảng 18 giờ ngày 27.01.2017, T mang 100 tờ tiền (truyền đơn) nói 

trên xếp thành 5 tập, mỗi tập có 20 tờ rồi sử dụng xe mô tô BKS: 30K8-8272 đi 

rải tại 5 điểm trên vỉa hè hoặc lòng đường Quốc lộ 37 thuộc khu 6 thị trấn D, 
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huyện T, tỉnh Thái Bình đoạn hướng từ ngã tư thị trấn D đi ngã tư C và quay về 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện T, Thái Bình. Sau khi hoàn thành việc rải truyền 

đơn, T nhắn tin cho Nguyễn Quang Th1 thông qua facebook thông báo cho 

Nguyễn Quang Th1 biết việc T đã rải truyền đơn tại Thái Bình. 

3. Đối với Huỳnh Hữu Đ:

Khoảng tháng 01.2017, Huỳnh Hữu Đ sử dụng Facebook có nickname: 

“Cong Hoa Huynh” kết bạn với facebook “Long Nguyễn”. Sau khi kết bạn, Đ 

truy cập vào trang facebook “Cong Hoa Huynh” thì thấy facebook “Long 

Nguyễn” chia sẻ nhiều video clip giới thiệu, quảng bá tổ chức “CPQGVNLT” 

nên mở ra xem. Qua tìm hiểu Đ được biết tổ chức “CPQGVNLT” có tôn chỉ, 

mục đích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xỏa bỏ 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó Đ liên lạc qua facebook 

với “Long Nguyễn” xin tham gia tổ chức “CPQGVNLT” và được “Long 

Nguyễn” gửi cho Đ bộ hồ sơ mẫu để tham khảo làm hồ sơ xin tham gia tổ chức. 

Sau đó, Đ tự làm hồ sơ xin tham gia tổ chức “CPQGVNLT” gồm: Đơn tình 

nguyện xin tham gia tổ chức; Lời kêu gọi và lý do xin tham gia tổ chức; Ảnh 

chụp Đ cầm tờ tiền có hình Bác Hồ bị gạch chéo; Ảnh chụp Giấy phép lái xe của 

Huỳnh Hữu Đ. Đ đã gửi toàn bộ hồ sơ cho “Long Nguyễn” qua email. Qua kiểm 

tra thấy hồ sơ của Đ đầy đủ nên “Long Nguyễn” thông báo cho Đ biết đã được tổ 

chức kết nạp làm thành viên. Sau đó “Long Nguyễn” thêm facebook “Cong Hoa 

Huynh” của Đ vào nhóm kín “Triệu Thanh Hoa” để sinh hoạt. Sau khi gửi hồ sơ 

xong thì Đ xóa bỏ hồ sơ trên khỏi email lưu trữ. 

Sau khi tham gia vào “CPQGVNLT”, Đ đã có hoạt động phát triển người 

cho tổ chức. Đ đã có hành vi lôi kéo 10 người tham gia tổ chức trong đó có: 

Đoàn Thị Bích Th (vợ), Trần Thị Bích Ng1 (con riêng của vợ), Trương Thị Thu 

Hvà Võ Văn L1. Ngoài hành vi lôi kéo Đoàn Thị Bích Th như đã nêu trên, đối 

với 9 cá nhân còn lại thì Đ lợi dụng mối quan hệ họ hàng, quen biết nói với 9 

người này cầm tờ tiền có hình Bác Hồ bị gạch chéo để Đ chụp ảnh và ký chữ ký 

mẫu cho Đ đế Đ gửi ra nước ngoài sau này nước ngoài sẽ cho tiền hoặc tạo công 

ăn việc làm ổn định lương cao. Nghe Đ nói vậy nên các cá nhân đồng ý để Đ 

chụp ảnh và ký chữ ký mẫu đưa cho Đ. Sau đó Đ tự làm đơn xin tham gia 

“CPQGVNLT” cho các cá nhân và ghép chữ ký mẫu vào đơn. Do hồ sơ còn 

thiếu 2 bài viết gồm: lý do xin tham gia tổ chức và lời kêu gọi người dân ủng hộ 

“CPQGVNLT” nên Đ không gửi cho Nguyễn Quang Th1. Sau đó, Đ đã xóa các 

đơn xin tham gia tổ chức mà Đ làm cho các cá nhân nói trên. 

Cơ quan điều tra đã kiểm tra email, facebook của Huỳnh Hữu Đ thu thập 

ảnh chụp cầm tờ tiền có hình Bác Hồ bị gạch chéo của 10 cá nhân nói trên. 
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Ngày 13.2.2017, Huỳnh Hữu Đ và Nguyễn Quang Th1 liên lạc qua 

facebook nói chuyện với nhau về việc rải truyền đơn tại địa bàn Bình Định. Sau 

đó, Th1 đã gửi mẫu truyền đơn cho Đ qua facebook. 

Mẫu truyền đơn Th1 gửi cho Đ có nội dung: “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA 

VIỆT NAM LÂM THỜI”, “TOÀN DÂN CHÚNG TA HÃY ĐÓN CHÀO..! THỦ 

TƯỚNG ĐÀO MINH Q SẼ VỀ NƯỚC”, “LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ 

DÂN”, “VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT - BỎ CỘNG CÒN VIỆT..!”. Ngoài ra mặt trước 

và mặt sau của truyền đơn còn in cờ của chế độ cũ “Việt Nam Cộng hòa” và cờ 

Mỹ, ảnh của Đào Minh Q, logo tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, 

ảnh Bác Hồ bị gạch chéo. 

Sau khi nhận mẫu, Đ nói với Th1 sẽ tạm ngừng liên lạc qua facebook để Đ 

làm truyền đơn và Đ xin số điện thoại của Th1 để có gì liên lạc qua điện thoại và 

Th1 đã cho Đ số điện thoại của Th1. 

Khoảng trưa ngày 15.02.2017, Huỳnh Hữu Đ đưa cho Phạm Long Đ1 

200.000đ bảo đi mua 02 ram giấy A4, 01 con dao rọc giấy và 01 thước kẻ thẳng. 

Đến khoảng 14 giờ ngày 15.02.2017, Đ sử dụng máy vi tính xách tay màu đen 

hiệu DELL và máy in CANON LBP 2900 (của Đ) để in truyền đơn theo mẫu do 

Long Nguyễn gửi. Đ đã in khoảng 2 ram giấy A4 (mỗi ram có 500 tờ giấy), mỗi 

tờ giấy A4 chứa 3 mẫu truyền đơn. Đ gọi Đ1 lên phòng riêng của Trần Thị Bích 

Ng1 (con riêng Th) tại tầng 2 và tại đây Đ đưa cho Đ1 số truyền đơn mới in ra 

nhờ Đ1 rọc giúp. Đ1 ngồi dưới nền nhà sử dụng con dao rọc giấy và thước kẻ 

nói trên rọc truyền đơn, mỗi tờ giấy A4 in truyền đơn Đ1 rọc thành 03 mẫu 

truyền đơn, mỗi mẫu truyền đơn có kích thước khoảng 10cm x 21cm, rọc xong 

Đ1 xếp tất cả truyền đơn vào một túi nilon để trong phòng của Ng1. Sau đó Đ 

chia số truyền đơn vừa làm được thành 3 phần và cho số truyền đơn này vào 3 

túi nilon. Khoảng 22 giờ ngày 15.2.2017, Đ giao nhiệm vụ rải truyền đơn như 

sau: 

- Giao cho Trương Thị Thu Hvà Phạm Long Đ1 01 túi để rải các tuyến 

đường TBH, LTT, NH, TP(thành phố Q). 

- Giao cho Lê Anh T và Trần Thị Bích Ng1 01 túi để rải khu vực phường 

G (Thành phố Q). 

- Riêng Đ và Đoàn Thị Bích Th sẽ đem 01 túi rải tại địa bàn thị xã A, 

huyện T. 

Lê Anh T lấy lý do nhậu say nên không đi rải truyền đơn, nên Đ yêu cầu 

Hđiện thoại cho Võ Văn L1 đến nhà Đ và Đ giao nhiệm vụ cho L1 chở Ng1 rải 

truyền đơn khu vực phường G. 

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16.2.2017, Huỳnh Hữu Đ điều khiển xe ô tô 

biển số 77A-048.31 chở Đoàn Thị Bích Th mang 1 túi nilon chứa truyền đơn đi 
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rải trên các đường: NVS, HL, LD, NN (phường Đ, thị xã A), khu vực cầu Đ 

(phường N, thị xã A), đường LHP (phường B, thị xã A), thị trấn T và khu vực 

tượng đài trước Ga tàu lửa Thành phố Q. 

Tối ngày 16.2.2017, Đ điện thoại cho Long Nguyễn báo cáo việc rải 

truyền đơn tại Bình Định. 

4. Đối với Đoàn Thị Bích Th:

Khoảng Mồng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Huỳnh Hữu Đ cho Th 

xem các video clip giới thiệu về “CPQGVNLT” do Đào Minh Q ở Mỹ cầm đầu. 

Các video clip này nói về việc Đào Minh Q lãnh đạo “CPQGVNLT” hoạt động 

lật đổ Nhà nước CHXHCNVN để Đào Minh Q sẽ về nước “lấy lại đất tổ, không 

làm khổ dân” và chống lại Trung Quốc. Đ nói cho Th biết mới tham gia tổ chức 

này và rủ Th cùng tham gia. Vì muốn làm Đ vui lòng, nên Th đồng ý tham gia 

“CPQGVNLT”. 

Sau đó Đ yêu cầu Th cầm tờ tiền có hình Bác Hồ bị gạch chéo để Đ chụp 

ảnh; Đ bảo Th ký chữ ký mẫu. Th không biết Đ đã làm hồ sơ xin tham gia tổ 

chức “CPQGVNLT” cho Th như thế nào, gồm thủ tục gì, đã gửi chưa, gửi cho ai 

vì Th không nghe Đ nói gì về những việc này. Theo lời khai của Huỳnh Hữu Đ, 

sau khi Th ký chữ ký mẫu đưa cho Đ thì Đ tự viết đơn xin tham gia 

“CPQGVNLT”, viết bài nói về lý do xin tham tổ chức cho Th và ghép chữ ký 

của Th vào đơn. Sau đó, Đ gửi bộ hồ sơ xin tham gia “CPQGVNLT” mà Đ làm 

cho Th gồm: Đơn xin tham gia tổ chức, lý do xin tham gia tổ chức, ảnh chụp Th 

cầm tờ tiền có hình Bác Hồ bị gạch chéo, ảnh chụp chứng minh nhân dân của Th 

cho “Kelly Triệu” qua facebook. Đ không biết Kelly Triệu có nhận đuợc hồ sơ 

này không vì không thấy Kelly Triệu trả lời. 

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16.2.2017, Huỳnh Hữu Đ Đ điều khiển xe ô tô 

biển số 77A-048.31 chở Đoàn Thị Bích Th trục tiếp đi rải truyền đơn trên các 

đường: NVS, HL, LD, NN (phường Đ, thị xã A), khu vục cầu Đập Đá (phường 

N, thị xã A), đường LHP (phường B, thị xã A), thị trấn T và khu vực tượng đài 

trước Ga tàu lửa Thành phố Q. 

5. Đối với Phạm Long Đ1:

Sau khi nhận nhiệm vụ rải truyền đơn mà Huỳnh Hữu Đ giao, khoảng 01 

giờ ngày 16.2.2017, Trương Thị Thu H điều khiển xe mô tô BKS: 77L1 - 211.84 

của Trần Thị Bích Ng2 (con gái của bị cáo Th) chở Đ1 mang túi nilon chứa 7 

truyền đơn đi rải truyền đơn tại các điểm: khu vực chợ A (đường TBH), khu vực 

quán cà phê GR (đường LTT), trước khách sạn Y, Trường PTTH T (đường NH), 

đường BT thuộc thành phố Q rồi về lại nhà 09 đường X, Tp Q . 

6. Đối với Trần Thị Bích Ng1:
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Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 16.2.2017, Võ Văn L1 điều khiển xe mô tô 

của L1 chở Trần Thị Bích Ng1 mang theo túi truyền đơn đi rải truyền đơn tại các 

điểm: trước cổng chợ G (đường Chế Lan Viên), phía sau Trường tiểu học G, khu 

vực ngã tư đường Lê Văn Tú - Đặng Thùy Trâm, trước xí nghiệp gỗ (đường Lê 

Văn Tiến), khu vực Dốc Mộng cầm đường Lê Công Miễn, khu vực đèo QH 

thuộc QL1D, trước chùa Minh Tịnh trên đường Hàm Nghi thuộc thành phố Q rồi 

về nhà 09 Võ Xán. (Võ Văn L1 đã chết). 

Lúc này khoảng 2h30 sáng ngày 16.2.2017, Ng1 đốt số truyền đơn còn lại 

do lo sợ Đ về nhà thấy rải truyền đơn không hết thì sẽ bị Đ mắng, khi chưa kịp 

đốt hết thì Hnói Đ điện thoại về la rầy, nên L1 đưa số truyên đơn chưa đốt cho 

Đ1 cùng với H đến đường Tôn Đức Thắng gần chợ S rải, sau đó đi về nhà 09 

đường V, thành phố Q ngủ. 

Ngày 20.7.2017, Hội đồng thẩm định nội dung tài liệu tỉnh Bình Định đã 

kết luận nội dung truyền đơn như sau: 

- Hiện nay Hiến pháp 2013 và pháp luật của Việt Nam chỉ công nhận 

Chính phủ hợp pháp duy nhất là Chính phủ Nước CHXHCNVN, tuy nhiên tài 

liệu trên truyền đơn đưa nội dung “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM 

THỜI” là vi phạm Hiến pháp 2013, pháp luật Việt Nam và vi phạm Điều 10 Luật 

xuất bản về tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN; phá hoại khối Đ1 đoàn 

kết toàn dân tộc. 

- Nội dung tài liệu “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI”, “TOÀN 

DÂN CHÚNG TA HÃY ĐÓN CHÀO..! THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH Q SẼ VỀ NƯỚC”, 

“LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN” với nội dung này của tài liệu đã 

thông tin tuyên truyền cho một tổ chức ở nước ngoài; không được Hiến pháp, 

pháp luật và nhân dân thừa nhận; 

- Nội dung “LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN” nhằm gián tiếp 

tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược; kích động bạo lực nhằm phục vụ 

cho mục đích lật đổ chính quyền; truyền bá tư tưởng phản động, xúi giục chống 

lại Nhà nước CHXHCNVN. 

- Việc gạch chéo hình ảnh Bác Hồ trên tài liệu là hành vi phủ nhận danh 

nhân, anh hùng dân tộc. 

- Sử dụng cờ, hình ảnh của tài liệu đã thông tin tuyên truyền cho một tổ 

chức ở nước ngoài không được Hiến pháp, pháp luật và nhân dân thừa nhận. 

 59/2017/HSST ngày 27 - 12 - 2017

Bình Định : 

Tuyên bố: 
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- Các bị cáo Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Ng phạm tội 

“Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. 

- Các bị cáo Đoàn Thị Bích Th, Phạm Long Đ1, Trần Thị Bích Ng1 phạm 

tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 79; điểm p, s Khoản 1 Khoản 2 Điều 46; Điều 92 

của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Hữu Đ 13 năm tù; Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 18.02.2017. Phạt quản chế 03 năm sau khi chấp hành xong hình 

phạt tù. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 79; điểm p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46; Điều 92 

của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 12 năm tù; Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 04.3.2017. Phạt quản chế 03 năm sau khi chấp hành xong hình 

phạt tù. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 79; điểm p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46; Điều 92 

của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Ng 12 năm tù; Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 19.02.2017. Phạt quản chế 03 năm sau khi chấp hành xong 

hình phạt tù. 

Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 88; điểm p Khoản 1 Điều 46 Điều 92 của 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Long Đ1 06 năm tù; Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 19.02.2017. Phạt quản chế 01 năm sau khi chấp hành xong hình 

phạt tù. 

Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 88; điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 

Điều 92 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Thị Bích Th 05 năm tù; Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 20.02.2017. Phạt quản chế 01 năm sau khi chấp hành xong 

hình phạt tù. 

Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 88; điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 

Điều 92 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Bích Ng1 03 năm tù; Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Phạt quản chế 01 năm sau khi chấp 

hành xong hình phạt tù. 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần tội danh và hình phạt đối 

với các bị cáo: Tạ Tấn L, Nguyễn Quang Th1, Trương Thị Thu Hằng; xử lý vật 

chứng; án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi án xử sơ thẩm trong các ngày: 08/3/2018, 10/01/2018 và 

05/01/2018 các bị cáo: Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn T, Huỳnh Hữu Đ, Phạm 

Long Đ1 và Đoàn Thị Bích Th có đơn kháng cáo đều có chung nội dung án sơ 

thẩm áp dụng hình phạt đối với các bị cáo là quá nặng, xin được xét xử lại vụ án 

để được xem xét giảm nhẹ hình phạt;  ngày 30/12/2017, bị cáo Trần Thị Bích 

Ng1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa các bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ 

nguyên hình phạt của Bản án sơ thẩm đã quyết định đối với các bị cáo.  

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo: Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn Ng, 

Nguyễn Văn T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

Sau khi nghe: Các bị cáo trình bày nội dung kháng cáo; lời bào chữa của 

các Luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa; quan điểm của 

Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án và tranh luận tại phiên tòa. Sau khi thảo 

luận và nghị án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1]. Theo lời khai của các các bị cáo và các tài liệu, chứng cứ thu thập 

được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm  

thì có cơ sở để kết luận: Trong thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 01/2017, Tạ 

Tấn L, Nguyễn Quang Th1, Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn T và Huỳnh Hữu Đ 

đã tự nguyện làm hồ sơ xin gia nhập vào tổ chức phản động lưu vong “Chính 

phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do đối tượng Trần Minh Quân 

tự xưng là Thủ tướng nhằm chống phá, lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi được tổ chức CPQGVNLT 

đồng ý kết nạp làm thành viên và phân công nhiệm vụ thì Tạ Tấn L, Nguyễn 

Quang Th1, Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn T và Huỳnh Hữu Đ đã tích cực tiến 

hành các hoạt động tuyên truyền, chống phá bằng các hành vi cụ thể như: Đặt 

loa phát lời kêu gọi cho CPQGVNLT tại các chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh, in 

cờ ba que của chế độ Việt nam Cộng hòa, in khẩu hiệu để tuyên truyền, khuếch 

trương tổ chức CPQGVNLT, chuẩn bị các hoạt động chống phá nhân ngày 

30/4/2017, lì xì tiền tết cho các thành viên trong “Tổ chức”, vận động trưng cầu 

dân ý bầu Đào Minh Q là “Tổng thống Đệ tam Cộng hòa”. Các bị cáo Đoàn Thị 
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Bích Th, Phạm Long Đ1, Trương Thị Thu Hvà Trần Thị Bích Ng1 không tham 

gia vào “Tổ chức” nhưng đã có hành vi giúp Huỳnh Hữu Đ thực hiện rải truyền 

đơn theo phân công của Huỳnh Hữu Đ.   

Với hành vi và hậu quả như trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 

59/2017/HSST ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên 

bố các bị cáo: Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Quang Th1, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn 

Ng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ”; các bị cáo: Phạm 

Long Đ1, Đoàn Thị Bích Th, Trương Thị Thu Hvà Trần Thị Bích Ng1 phạm tội 

“Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 79 và khoản 1 Điều 88 Bộ 

luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Sau khi án xử sơ thẩm 

các bị cáo Tạ Tấn L, Nguyễn Quang Th1 và Trương Thị Thu Hkhông có kháng 

cáo và không bị kháng cáo, kháng Nghị. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Nguyễn Văn 

Ng, Nguyễn Văn T, Huỳnh Hữu Đ thì thấy: Theo lời khai của các bị cáo tại cơ 

quan Điều tra và trong suốt quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa phúc thẩm 

thì các bị cáo đều khai nhận rõ hành vi của mình như nhận định của Bản án sơ 

thẩm. Bị cáo Huỳnh Hữu Đ đã tham gia tổ chức CPQGVNLT từ tháng 01/2017 

và câu móc người khác tham gia vào tổ chức này. Bị cáo liên hệ với bị cáo 

Nguyễn Quang Th1 để tự in ấn truyền đơn do Th1 gửi, chỉ đạo phân công những 

người thân của bị cáo Th đi rải truyền đơn và trực tiếp cùng bị cáo Th đi rải 

truyền đơn. Bị cáo Nguyễn Văn T cũng  tham gia tổ chức CPQGVNLT từ tháng 

01/2017 và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của bị cáo Th1 như rải truyền 

đơn, dùng tờ tiền loại mệnh giá 1.000 đồng làm truyền đơn để rải tại nhiều địa 

điểm của tỉnh Thái Bình. Bị cáo Nguyễn Văn Ng tham gia tổ chức CPQGVNLT 

từ tháng 12/2016. Bị cáo là người đã nhận 248 tờ “truyền đơn” từ bị cáo Th1 và 

bàn bạc với bị cáo Th1 về việc rải truyền đơn có nội dung phản động tại một số 

địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm giao thừa tết Đinh Dậu năm 2017 

(27/01/2017). Sau khi nhận “truyền đơn” bị cáo đã chia cho Lê Đình T1 100 tờ, 

số còn lại bị cáo tự rải. Các bị cáo Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn T, Huỳnh Hữu 

Đ biết rõ vào tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm 

thời” do đối tượng Trần Minh Quân tự xưng là Thủ tướng nhằm chống phá, lật 

đổ Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn T, Huỳnh Hữu Đ đã xâm 

phạm trực tiếp vào sự tồn tại của chính quyền nhân dân, nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân, thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa nên bị truy tố và xét xử về tội “Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; tội phạm và hình phạt được quy định 
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khoản 1 Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Sau khi phạm tội các bị cáo đều thành khẩn 

khai báo nên khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, Bản án sơ thẩm đã 

đánh giá đúng tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo 

đã gây ra, nhân thân của từng bị cáo để cho các bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 đối với tất cả các bị 

cáo, Bản án sơ thẩm cũng áp dụng thêm điểm s khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

đối với bị cáo Huỳnh Hữu Đ để xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu Đ 13 năm tù, xử phạt 

các bị cáo Nguyễn Văn Ng, Nguyễn Văn T mỗi bị cáo 12 năm tù là mức án khởi 

điểm đầu khung của tội mà các bị cáo bị truy tố và xét xử nên không nặng. 

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo Phạm Long Đ1, Đoàn Thị Bích Th và 

Trần Thị Bích Ng1 thì thấy: Các bị cáo đã có hành vi rải 2.311 tờ truyền đơn có 

nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa bàn thành 

phố Q, huyện T, thị xã A thuộc tỉnh Bình Định theo sự phân công của Huỳnh 

Hữu Đ. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền 

nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam nên bị truy tố và xét xử về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 

1 Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.  

Khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo, án sơ thẩm đã xem xét tính chất, 

mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra, nhân thân của 

từng bị cáo để cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định 

tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; đối với các bị cáo Đoàn 

Thị Bích Th, Trần Thị Bích Ng1, Bản án sơ thẩm còn áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 để xử phạt bị cáo 

Phạm Long Đ1 6 năm tù, bị cáo Đoàn Thị Bích Th 5 năm tù, bị cáo Trần Thị 

Bích Ng1 3 năm tù là không nặng, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội 

của từng bị cáo.  

[4]. Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo: Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Văn Ng, Phạm Long Đ1, Đoàn Thị Bích Th kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt; bị cáo Trần Thị Bích Ng1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được 

hưởng án treo nhưng không có tình tiết nào mới để được xem xét giảm nhẹ hình 

phạt như kháng cáo của các bị cáo. Vì vậy, kháng cáo của các bị cáo và luận cứ 

bào chữa của các Luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Hội đồng 

xét xử không chấp nhận. 

[5]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo có kháng cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 
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Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

[6]. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 59/2017/HSST 

ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định không có kháng cáo, 

kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét. 

Từ những nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm  a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo:  

Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Ng, Phạm Long Đ1 và  Đoàn Thị 

Bích Th. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án 

treo của bị cáo Trần Thị Bích Ng1. Giữ nguyên quyết định về hình phạt tại Bản 

án hình sự sơ thẩm số 59/2017/HSST ngày 27/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 79; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 92 

Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Hữu Đ 13 (mười ba) năm tù về tội “Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 18 tháng 02 năm 2017. Hình phạt bổ sung: Phạt quản chế 03 (ba) năm kể từ 

ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

-  Áp dụng khoản 1 Điều 79; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 92 

Bộ luật hình sự năm 1999. 

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 12 (mười hai) năm tù về tội “Hoạt động 

nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 04 tháng 3 năm 2017. Hình phạt bổ sung: Phạt quản chế 03 (ba) năm kể từ 

ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ng 12 (mười hai) năm tù về tội “Hoạt 

động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 19 tháng 02 năm 2017. Hình phạt bổ sung: Phạt quản chế 03 (ba) năm kể 

từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

-  Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 88; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 92 Bộ 

luật hình sự năm 1999. 

+ Xử phạt bị cáo Phạm Long Đ1 06 (sáu) năm tù về tội “Tuyên truyền 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thời gian chấp hành 
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hình phạt tù tính từ ngày 19 tháng 02 năm 2017. Hình phạt bổ sung: Phạt quản 

chế 01 (một)  năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Bích Th 05 (năm) năm tù về tội “Tuyên 

truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 20 tháng 02 năm 2017. Hình phạt bổ sung: Phạt 

quản chế 01 (một) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Xử phạt bị cáo Trần Thị Bích Ng1 03 (ba) năm tù về tội “Tuyên truyền 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thời gian chấp hành 

hình phạt của bị cáo tính từ ngày bắt thi hành án. Hình phạt bổ sung: Phạt quản 

chế 01 (một) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

2. Án phí phúc thẩm:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ 

phí Tòa án: 

Buộc các bị cáo: Huỳnh Hữu Đ, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn Ng, Phạm 

Long Đ1, Đoàn Thị Bích Th và Trần Thị Bích Ng1 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo khác và

các quyết định về: Xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị  có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Công an tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cục THADS tỉnh Bình Định; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Tiến 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số: 233/2018/HSPT 

Ngày: 08 - 10 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Công Thi 

Các thẩm phán: Ông Vũ Thanh Liêm 

Ông Nguyễn Thanh Long 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Đức, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên

tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 276/2018/TLPT-HS ngày 16 

tháng 8 năm 2018 đối với Đinh D về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền nhân dân”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với bả ẩm số 

07/2018/HS-ST ngày 12 - 7 - 2018 củ Quảng Ngãi.  

- Bị cáo có kháng cáo:

Đinh D (tên gọi khác: Đinh D), sinh ngày 19/6/1962, tại tỉnh Quảng 

Ngãi; Nơi cư trú: tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 

7/12; Dân tộc: Hrê; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Tin lành; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Đinh R (Chết) và bà Đinh Thị T (Chết); Có vợ tên là Đinh Thị X, sinh 

năm 1975 và có hai con lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05/01/2018 cho đến nay; Có mặt. 

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc có liên quan đến

kháng cáo: 

1. Người bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng: Ông Phan Thanh V - Luật sư của Văn phòng Luật sư Q, Đoàn 

luật sư tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: tỉnh Quảng Ngãi; Có mặt. 
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2. Người phiên dịch tiếng Hrê: Ông Trần Đức Q, trú tại: tỉnh Quảng

Ngãi; Có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng cuối năm 2015, trong quá trình lên mạng Internet Đinh D biết 

được tổ chức “X”, đây là tổ chức phản động lưu vong do Đào Minh Q cầm đầu. 

Mục đích của tổ chức là lôi kéo người, phát triển lực lượng tiến hành các hoạt 

động nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thay thế, thành lập 

Chính phủ mới do Đào Minh Q làm Thủ tướng.  

Tháng 02/2016, Đinh D dùng tài khoản facebook của mình có tên “D” 

nhắn tin vào tài khoản facebook có tên là “Q” xưng là mục sư Đinh D xin được 

gặp Đào Minh Q và được Đào Minh Q nhắn tin trả lời để lại số điện thoại di 

động sẽ có người liên lạc sau, sau đó Đinh D nhắn tin số điện thoại di động 

0169.237.4741 của mình vào tài khoản facebook “Q”. Hôm sau, Đào Minh Q sử 

dụng số điện thoại 0017605233011 liên lạc trực tiếp với Đinh D. Khoảng một 

tháng sau, Quân tiếp tục liên lạc qua facebook “D” và đề nghị Đinh D tham gia 

vào tổ chức X, D đồng ý.  

Vài ngày sau, tài khoản facebook có tên “T” nhắn tin vào facebook của 

Đinh D giới thiệu là chuẩn tướng Nguyễn Đức T – Chánh Văn phòng Thủ tướng 

của tổ chức “X”. T cho D biết muốn tham gia vào tổ chức thì phải làm thủ tục 

“ký đạp mặt H” và T đã gửi cho D một mẫu phiếu bảo điền các thông tin vào 

mẫu và gửi lại cho T. Mẫu phiếu có nội dung “Phía trên ghi Việt Nam Cộng 

hòa, X, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, phía dưới yêu cầu điền các thông tin 

như họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ liên lạc, mục đích quyết định, phía 

dưới là hình ảnh chân dung Chủ tịch H bị gạch chéo”. Đinh D đã hoàn thành 

mẫu và dùng gmail Y gửi vào tài khoản gmail có tên Z. Sau đó, T tiếp tục liên 

lạc với Đinh D qua facebook yêu cầu D phải làm lại thủ tục vì mẫu nói trên 

không hợp lệ, đồng thời hướng dẫn Đinh D lấy tờ tiền Việt Nam có hình Chủ 

tịch H dùng chân dẫm lên hình Chủ tịch H trên tờ tiền, sau đó chụp hình và gửi 

theo đường bưu điện cho tổ chức nhưng Đinh D không làm vì sợ bị phát hiện. 

Một thời gian sau, T tiếp tục liên lạc với Đinh D và nói rằng chụp hình ảnh đạp 

mặt Chủ tịch H qua đường email cũng được, không cần gửi qua đường bưu điện. 

D dùng máy tính cá nhân hiệu Lenovo R60 chụp hình và gửi qua mail từ địa chỉ 

Y đến địa chỉ email của T là X@cpqgvnlt.com thì được Thủ tướng chấp nhận và 

đặt bí danh hoạt động của Đinh D là “HT01”.  
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Ngày 26/8/2016, Đinh D gửi thư từ email Y đến Y@gmail.com của tổ 

chức “X” vạch ra một kế hoạch gồm 3 bước. Bước 1: D cùng thành viên “Bộ tư 

lệnh chiến lược toàn quốc” trong quốc nội thăm các chức sắc hiện tại của Hội 

đồng liên tôn đang ở trong nước. Bước 2: Cho dù các vị trong Hội đồng liên tôn 

có tham gia hay không thì vẫn tiến hành thành lập văn phòng “Hội đồng liên tôn 

Việt Nam” của tổ chức đặt tại TP. H và bầu chọn chức vụ. Bước 3: Đinh D cùng 

tổ chức X thăm các chức sắc trong “Hội đồng liên tôn Việt Nam” phạm vi toàn 

quốc, đồng thời giới thiệu tổ chức và mời gọi tham gia X.  

Đến tháng 9/2016, Đinh D nhận được Lệnh bổ nhiệm số 

23/30082016/VPCPQGVNLT ngày 30/8/2016 từ địa chỉ email 

Y@cpqgvnlt.com có nội dung “Thủ tướng X Quyết định bổ nhiệm mục sư Đinh 

D nhận nhiệm vụ Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam” do Đào 

Minh Q ký và đóng dấu. Lệnh bổ nhiệm tên là mục sư Đinh D, không để tên thật 

là Đinh D vì sợ lộ danh tính và kể từ đây tổ chức không gọi D theo HT01 nữa 

mà gọi là Đinh D.  

Tháng 08/2016, Đinh D được Nguyễn Đức T (Chánh văn phòng của tổ 

chức) đề nghị liên lạc với Chu Văn H1 (tên gọi khác là Đại tá Hữu, trú tại thành 

phố H, thành viên của tổ chức X) ở Sài Gòn để nhận tiền phục vụ cho việc thành 

lập Hội đồng liên tôn. Tháng 09/2016, Đinh D trực tiếp vào thành phố H gặp 

Đại tá Hữu và được Hữu chuyển cho 300 USD. Ngày 19/9/2016, D gửi email 

cho Nguyễn Đức T thông báo là đã nhận được tiền của Đại tá Hữu.  

Cuối năm 2016, D liên lạc với Đào Minh Q qua facebook xin được cấp 

một máy tính xách tay và tiền để liên lạc, hoạt động, Quân đồng ý. Ngày 

05/4/2017, Nguyễn James H (tên gọi khác là Nguyễn Thanh H, thành viên của 

tổ chức X từ Mỹ về Việt Nam) điện thoại bảo D vào thành phố H nhận máy tính, 

sau đó D vào gặp H được giao 01 máy tính xách tay hiệu Dell Vostro 1000, số 

seri CJTRDF1 và 100 USD.  

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến năm 2017, D đã vận động một số 

chức sắc tôn giáo tham gia vào tổ chức “X” của Đào Minh Q gồm hòa thượng 

Thích Không T, linh mục Đinh Hữu T, mục sư Nguyễn Mạnh H, mục sư Huỳnh 

Thúc K đều ở thành phố H, chánh trị sự Hứa P ở tỉnh Lâm Đồng và Lê Văn S ở 

tỉnh Vĩnh Long nhưng những người này đều không đồng ý tham gia.  

Thông qua tài khoản facebook “D” và “Đ” Đinh D đã viết, đăng tải 59 

bài; chia sẻ 28 bài viết nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Theo kết luận giám định của Hội đồng giám định thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi kết luận:  
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“Lợi dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến An ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.  

Lợi dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm xúc phạm lãnh tụ H và 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Lợi dụng Internet và thông tin trên mạng để tuyên truyền, nói xấu, đả kích 

chế độ Cộng sản và xúi giục chống Đảng cộng sản Việt Nam.  

Tích cực tham gia, ủng hộ tổ chức phản động lưu vong có tên gọi “X” với 

âm mưu và kêu gọi lật đổ chính quyền.” 

 07/2018/HS-ST ngày 12 - 7 - 2018

Quảng Ngãi 

Tuyên bố bị cáo Đinh D phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 109; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 122 

của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Đinh D 16 (mười sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam 05/01/2018. Phạt quản chế bị cáo 

Đinh D 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về biện pháp tư pháp, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 16-7-2018 bị cáo Đinh D có đơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên kháng cáo, bị cáo trình bày 

hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân như Bản án sơ thẩm đã xét 

xử đối với bị cáo là đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức án xử phạt 16 năm 

tù đối với bị cáo là quá nặng, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét giảm nhẹ hình phạt, bởi lẽ gia đình bị cáo 

khó khăn, con còn nhỏ, vợ đau ốm, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia 

đình. Ngoài ra, bị cáo cũng trình bày thêm chính bị cáo là người khai ra ông Chu 

Văn H1 ở thành phố H và ông Nguyễn Thanh H ở Mỹ đã đưa tiền và bảo bị cáo 

thành lập Hội đồng liên tôn Việt Nam nhưng chưa bị bắt, chưa bị xử lý mà xử bị 

cáo quá nặng. 

Người bào chữa cho bị cáo, luật sư Phan Thanh V trình bày luận cứ bào 

chữa cho bị cáo như sau: Hành vi của bị cáo Đinh D bị xét xử theo Khoản 1 

Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức hình 

phạt mà cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 16 năm tù là nghiêm khắc, tuy bị cáo có 

nhận tiền từ tổ chức “X” nhưng chỉ để sử dụng chi tiêu sinh hoạt cho cá nhân 
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chứ không phải để tổ chức, xúi dục hay thành lập “Hội đồng liên tôn”. Bị cáo đã 

từ chối thực hiện một số hành vi như xịt sơn lên tượng của Chủ tịch H. Mặt 

khác, tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, là người đồng bào 

dân tộc thiểu số, học vấn thấp nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần hình phạt. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu như sau: 

- Về tố tụng: Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm Hội đồng xét xử, những 

người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện và chấp hành đúng các 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Về nội dung: Sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, 

nội dung đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và luận cứ bào chữa của luật sư. 

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức hình phạt mà Bản án 

Hình sự sơ thẩm số 07/2018/HS-ST ngày 12-7-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi đã tuyên xử đối với bị cáo Đinh D. Bởi lẽ tại phiên tòa phúc thẩm 

không có tình tiết gì mới, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được cấp 

sơ thẩm đánh giá, xem xét áp dụng đầy đủ. Mức án 16 năm tù đối với bị cáo 

Đinh D là tương xứng, đúng pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được 

thẩm tra xem xét và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định 

như sau: 

[1]. Tóm tắt các hành vi phạm tội của bị cáo: 

Trong khoảng cuối năm 2015, Đinh D đã có hành vi lên mạng internet tìm 

hiểu về tổ chức “X” là một tổ chức phản động do Đào Minh Q ở nước ngoài 

cầm đầu. Nhận biết được mục đích, việc làm của tổ chức là lôi kéo người khác 

tham gia để tiến hành các hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân nhằm thiết lập 

chính phủ của tổ chức phản động nên Đinh D đã có các hành vi cụ thể như sau: 

Tháng 02/2016, Đinh D dùng Facebook cá nhân có tên là “Dinh D” nhắn tin 

vào facebook của “Q” (tức Đào Minh Q) xin được gặp Đào Minh Q. Quân yêu 

cầu cung cấp số điện thoại di động để liên lạc thì Đinh D đã nhắn tin số điện 

thoại 0169.237.4741 cho Quân. Sau đó Quân đã dùng số điện thoại 

0017.605.233.011 để liên lạc với D. Khoảng 1 tháng sau, theo đề nghị của 

Quân, Đinh D đồng ý tham gia tổ chức “X”. 

Sau đó vài ngày, thông qua Facebook có tên “T” (tức Nguyễn Đức T 

được tổ chức phản động “X” phong chức Chuẩn tướng, Chánh văn phòng Thủ 

tướng của tổ chức này) liên lạc với Đinh D để làm thủ tục tham gia tổ chức bằng 

cách “Kỳ đạp H” theo mẫu Đinh D đã thực hiện theo yêu cầu của Nguyễn Đức 

T và gửi cho T theo gmail U@gmail.com đến gmail Z 
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Sau khi gửi đi, T cho rằng thủ tục chưa được chấp nhận, yêu cầu Đinh D 

làm lại thủ tục. Đinh D đã dùng hình ảnh xúc phạm Chủ tịch H gửi đi và được 

chấp nhận tham gia tổ chức phản động, lấy bí danh là “HT01”. 

Ngày 26/8/2016, Đinh D đã gửi một bản kế hoạch vào gmail 

X@gmail.com của tổ chức “X”, nội dung bản kế hoạch gồm 3 bước như đã nêu 

ở trên. 

Đến ngày 30/8/2016, thông qua gmail bị cáo Đinh D nhận lệnh bổ nhiệm 

số 23/30082016/VPCPQGVNLT có nội dung “Thủ tướng Chính phủ quốc gia 

Việt Nam lầm thời Quyết định bổ nhiệm mục sư Đinh D (tức Đinh D) nhận 

nhiệm vụ Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam”. 

Tháng 9/2016, sau khi liên lạc với Nguyễn Đức T, Đinh D đã vào thành 

phố H gặp Chu Văn H1 là thành viên của tổ chức “X” nhận 300USD. 

Cuối năm 2016, D xin Đào Minh Q một máy tính xách tay và được Quân 

đồng ý. Ngày 05/4/2017, D vào thành phố H gặp Nguyễn James H (tức Nguyễn 

Thanh H) cũng là thành viên của tổ chức “X” từ Mỹ về để nhận chiếc máy tính 

hiệu Dell Vostro 1000 và 100USD. 

Các hoạt động của bị cáo Đinh D là thông qua tài khoản Facebook “Dinh 

D” và “Đinh D”, bị cáo Đinh D đã viết đăng tải 58 bài, chia sẻ 28 bài theo kết 

luận của Sở Thông tin và truyền thông Tỉnh Quảng Ngãi là có nội dung chống 

phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngoài ra, từ cuối năm 2016 đến năm 2017, bị cáo Đinh D đã có hành vi 

vận động một số người có chức sắc tôn giáo như các ông Hòa thượng Thích 

Không T, Linh mục Đinh Hữu T, Mục sư Nguyễn Mạnh H, Huỳnh Thúc K ở 

thành phố H, ông Hứa P Chánh tự sự phật giáo ở Lâm Đồng, ông Lê Văn S ở 

Vĩnh Long tham gia tổ chức “X” nhưng những người nêu trên không tham gia. 

Xét thấy: Bị cáo Đinh D đã có hành vi tìm hiểu, liên lạc và thực tế đã 

tham gia vào tổ chức phản động “X” do Đào Minh Q cầm đầu. Trong quá trình 

tham gia, bị cáo Đinh D đã được bổ nhiệm giữ chức vụ “Chủ tịch Hội đồng liên 

tôn tại Việt Nam”. Đã nhận tiền, đã nhận máy vi tính và có nhiều hoạt động viết 

bài, chia sẻ những bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

Ngoài ra, bị cáo còn có những hoạt động lôi kéo người khác tham gia hoạt 

động nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích của tổ chức phản động “X” nhằm lật đổ 

chính quyền của nhân dân. Vì vậy, tại Bản án số 07/2018/HSST ngày 12-7-

2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên xử bị cáo Đinh D (tức Đinh D) 

về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1 Điều 109 

Bộ luật Hình sự năn 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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[2]. Xem xét đơn kháng cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

Hành vi của bị cáo Đinh D như đã phân tích nêu trên là đặc biệt nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, cần phải xét xử đúng theo các 

quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, theo Khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năn 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 quy định như sau: 

“Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ 

chính quyền nhân dân, thì bị xử phạt như sau: 

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu

quả  nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử 

hình”. 

Sau khi xem xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, quá trình nhân 

thân, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi đã áp dụng  Khoản 1 Điều 109, Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 122 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Đinh D 16 năm tù và phạt quản 

chế đối với bị cáo 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt là tương xứng, 

đúng với quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày là bị 

cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo ra những người khác; Luật sư bào 

chữa cho bị cáo cho rằng, bị cáo nhận tiền của tổ chức “X” là để sử dụng cho cá 

nhân chứ không phục vụ cho hoạt động thành lập Hội đồng liên tôn. Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xét thấy các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được 

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét áp dụng đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Việc 

bị cáo đã nhận tiền từ kinh phí của tổ chức phản động, tuy không đưa lại cho ai, 

nhưng bị cáo đã chi phí cho việc đi lại, viết bài nhằm lật đổ chính quyền nhân 

dân. Do đó, luận cứ bào chữa của luật sư là không có căn cứ chấp nhận. 

Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

gì mới, trên cơ sở phát biểu quan điểm của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm nhận thấy cần giữ nguyên quyết định về hình phạt của Bản án sơ thẩm. 

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh D. 

[3]. Do không chấp nhận kháng cáo nên bị cáo Đinh D phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[4]. Các nội dung khác của Bản án hình sự sơ thẩm về Biện pháp tư pháp, 

xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên 

Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ  nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Đinh D (tức Đinh D), giữ nguyên phần quyết định về hình phạt của Bản án sơ 

thẩm đối với bị cáo. 

2. Áp dụng Khoản 1 Điều 109, Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều

43; Điều 122 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Đinh D (tên gọi khác Đinh D) 16 năm (mười sáu năm) 

tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05-01-2018.  

Phạt quản chế bị cáo Đinh D 05 (năm) năm kể từ ngày chấp hành xong 

hình phạt tù.  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH ngày

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Đinh D phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về Biện pháp tư pháp, xử lý

vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Trương Công Thi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN           

TỈNH AN GIANG 
–––––––––––––––

 Bản án số:  73/2018/HS-ST

   Ngày 29 - 11 - 2018  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa  phiên tòa: Ông La Hồng; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Khỏe; 

Ông Võ Văn Ngân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Giang, là Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông

Trần Văn Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, xét 

xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 54/2018/TLST-HS ngày 09 

tháng 11 năm 2018 theo Quyết Đ đưa vụ án ra xét xử số: 62/2018/QĐXXST-HS ngày 

13 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo: 

Lê Hồng V, sinh ngày 13/3/1970, tại huyện A, tỉnh An Giang; nơi cư trú: ấp 

H, xã Đ, huyện A, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: Biết đọc, 

biết viết; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Lê Văn D (chết) và bà Nguyễn Thị B (chết); có vợ: Nguyễn Thị H; có 01 

người con sinh năm 1993; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt tạm giam: 14/7/2018 cho đến nay, có mặt tại P tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông C, luật sư Văn phòng Luật sư C, THUộc

Đoàn Luật sư tỉnh An Giang, có mặt.

- Người làm chứng:

1. Ông Lê Văn Đ;

2. Ông Trung Văn T;

3. Bà Cao Thị Đ1;
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4. Ông Phan Văn Đ2;

5. Bà Lê Thị Kim P;

6. Ông Nguyễn Minh C;

7. Bà Nguyễn Thị S;

8. Ông Trương Văn A1;

9. Ông Nguyễn Văn A2;

10. Ông Lê Tấn A3;

11. Ông Trương Văn A4;

12. Bà Lê Thị A5;

13. Ông Lê Văn A6;

14. Bà Lê Hồng A7;

15. Ông Phan Văn A8;

16. Ông Nguyễn Văn A9;

17. Bà Trần Thị Ngọc A10;

18. Bà Nguyễn Thị A11;

19. Ông Lê Văn A12;

20. Bà Trần Thị A13;

21. Bà Nguyễn Thị Kim A14;

22. Bà Huỳnh Thị Minh A15;

23. Bà Đặng Ngọc A16;

24. Ông Nguyễn Ngọc A17.

3 người làm chứng Lê Thị A5, Lê Văn A6 và Nguyễn Thị A11 có mặt tại P 

tòa, còn lại 21 người làm chứng vắng mặt không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại P tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 6/2018, Lê Hồng V do có mâu thuẫn trong việc tổ chức 

trường gà (thuộc xã Pungsang, huyện Paraychusa, tỉnh Takeo, Vương quốc 

Campuchia giáp với xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) với ông Q 

(Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Takeo, Campuchia) và Nguyễn Ngọc 

TH (U), ngụ xã Đ, huyện A, nên có ý định trả thù. 

Ngày 07/7/2018, V sử dụng điện thoại di động mở Youtube xem video ca 

nhạc của ca sĩ Chế Linh, phát hiện video clip của chương trình “Đáp lời sông núi” 

nên mở xem, thấy có hình ảnh cờ 3 sọc và biết đây là cờ của chế độ Việt Nam Cộng 

hòa. V nảy sinh ý định làm cờ 3 sọc rải trên địa bàn ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội 
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Đông để làm cho người dân, chính quyền nơi đây nghĩ rằng trên địa bàn có lực 

lượng chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ủng hộ chế độ 

Việt Nam Cộng hòa hoặc do người của tổ chức phản động ở nước ngoài gây ra, làm 

xôn xao dư luận để lực lượng Công an, Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát hoặc đóng cửa biên giới giữa hai nước Việt Nam – Campuchia tại khu 

vực xã V, huyện A, không cho khách qua chơi đá gà để trường gà của Q và TH thua 

lỗ, nghỉ hoạt động.  

Sáng ngày 08/7/2018, V điều khiển xe mô tô biển số 67G1-009.80 đến nơi 

bán văn phòng phẩm của chị Huỳnh Thị Minh A15 tại phường A, thành phố C mua 

03 tờ giấy hai mặt màu vàng, mỗi tờ tương đương khổ giấy A3 mang về nhà cất 

giấu trong phòng của V. Đến chiều cùng ngày, V đến tiệm tạp hoá của chị Nguyễn 

Thị Kim A14 (cùng xóm) mua 01 cây bút lông mực màu đỏ. Sau đó, V tiến hành 

làm cờ 3 sọc với việc dùng kéo cắt 03 tờ giấy màu vàng thành những tờ nhỏ được 

khoảng hơn 42 tờ, kích thước mỗi tờ (08 x 12)cm, dùng A12 tre và bút lông mực đỏ 

kẻ 3 sọc lên hai mặt những tờ giấy màu vàng, nhưng sợ bị người nhà phát hiện nên 

một số tờ V chỉ kẻ ba sọc ở một mặt. Xong, V dùng viết mực màu xanh viết lên một 

số tờ chữ “V-N-C-H”, “V-N-C-H TẤN CÔng”, “ChA1 bị TẤn”, “V-N-C-H Vi-

TẢn”, “Vi-TẢN”, “THức-Ăn”, rồi để tất cả cờ 3 sọc vào bọc nylon cất giấu trong 

phòng của V. Khoảng 02 giờ ngày 09/7/2018, thấy vắng người, V liền mang bọc cờ 

3 sọc rải trên đoạn đường gần khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia, đoạn đi 

qua trường gà của Q và TH thuộc ấp V, xã V. Đến khoảng 04 giờ 30 phút cùng 

ngày, các ông Lê Văn Đ, Trung Văn T và một số người dân đi tập thể dục tại khu 

vực ấp V, xã VĐ, phát hiện nhiều tờ giấy màu vàng có kẻ 3 sọc đỏ nằm rải rác trên 

đoạn đường khoảng 800m nên báo Công an xã V. Ngày 14/7/2018, V bị bắt giữ và 

ngày 23/7/2018 bị khởi tố điều tra. 

* Tài liệu, đồ vật thu giữ: 42 tờ giấy kích thước (08 x 12)cm, hai mặt đều có

màu vàng, trong đó: 02 tờ có 3 sọc đỏ ở một mặt, 40 tờ có 3 sọc đỏ ở cả hai mặt, 

trong tổng số 42 tờ THU giữ có 22 tờ có chữ viết tay, gồm 15 tờ có ghi chữ “V-N-

C-H TẤN CÔng”, 01 tờ có ghi chữ “ChA1 bị TẤn”, 01 tờ có ghi chữ “V-N-C-H”, 

01 tờ có ghi chữ “V-N-C-H Vi-TẢn”, 01 tờ có ghi chữ “Vi-TẢN”, 03 tờ có ghi chữ 

“THức-Ăn”, 20 tờ còn lại không có chữ và các đồ vật liên quan.  

* Kết luận giám định ngày 20/7/2018 của Tổ giám định tư pháp theo vụ việc

theo Quyết định số 56/QĐ-STTTT ngày 17/7/2018 của Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh An Giang, kết luận: 

- 42 tờ giấy màu vàng có vẽ 3 sọc màu đỏ là hình vẽ cờ của chế độ Việt Nam 

Cộng Hoà. 

- Các chữ viết “V-N-C-H TẤN CÔng” được viết trên những tấm giấy màu 

vàng có vẽ 3 sọc màu đỏ là hình vẽ cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hoà được hiểu là 

“Việt Nam Cộng Hoà tấn công”. 

- Các chữ viết “V-N-C-H”, “V-N-C-H TẤN CÔng”, “Vi-TẢN” được viết 

trên những tấm giấy màu vàng có vẽ 3 sọc màu đỏ là hình vẽ cờ của chế độ Việt 

Nam Cộng Hoà được hiểu là “Việt Nam Cộng Hoà”, “Việt Nam Cộng Hoà tấn 

công”, “Vi-TẢn”.  
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- Mẫu vật có chữ viết “V-N-C-H TẤN Công” là hành vi bịa đặt, có tác động 

gây kích động, hoang mang đối với người nhặt và người xem thể hiện qua hành vi 

người dân nhặt được những mẫu vật báo tin cho Công an địa phương. (BL: 110 – 

112). 

* Kết luận giám định số 403/KLGT-PC54 ngày 14/7/2018 của Phòng Kỹ

thuật Hình sự - Công an tỉnh An Giang theo Quyết Đ số 35 ngày 12/7/2018 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện A, tỉnh An Giang: 

“- Chữ viết trên 22 (hai mươi hai) tài liệu cần giám định (ký hiệu: A1-A22) so 

với chữ viết trên 11 (mười một) tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu: M1-M11) không phải 

do cùng một người viết ra. 

- Chữ viết trên 22 (hai mươi hai) tài liệu cần giám định (ký hiệu: A1-A22) so 

với chữ viết của ông Lê Hồng V trên Tờ tường trình mẫu so sánh (ký hiệu: M12) do 

cùng một người viết ra”. 

* Kết luận giám Đ số 404/KLGT-PC54 ngày 17/7/2018 của Phòng Kỹ thuật

Hình sự - Công an tỉnh An Giang theo Quyết định số 36 ngày 14/7/2018 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện A, tỉnh An Giang: 

“01 (một) dấu vết phát hiện được (ký hiệu A) trên các mẫu vật (gồm 42 tờ 

giấy) màu vàng, có vẽ 03 sọc màu đỏ và chữ viết tay bằng mực màu xanh) do Cơ 

quan Cảnh sát điều tra – Công an huyên A gửi giám định và dấu vân tay in trên 

danh chỉ bản mẫu so sánh, mang tên Lê Hồng V, sinh năm 1970, nơi ĐKTT: Ấp V, 

xã V, huyện A, tỉnh An Giang (ký hiệu M) là một một người in ra” (BL 26). 

Quá trình điều tra và tại P tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về Kết 

luận giám định. 

Bản cáo trạng số 54/CT-VKSAG-P1 ngày 08/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh An Giang truy tố bị cáo Lê Hồng V về tội “Làm, phát tán hoặc tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” theo điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.   

Tại phiên  tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố yêu cầu xét xử bị 

cáo về tội “Làm, phát tán tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự. Chứng cứ 

chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo qua lời thú nhận của bị cáo tại Cơ quan 

điều tra và tại P tòa phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với các Kết 

luận giám định đối với các vật chứng do bị cáo làm, phát tán. 

Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh chính 

trị xã hội, cần được xử lý nghiêm, Tuy nhiên, bị cáo phạm tội mang tính nhất thời, 

thành thật khai báo, phạm tội lần đầu là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho bị 

cáo. 

Đề nghị xử phạt bị cáo từ 05 đến 07 năm tù; không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 
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Đề nghị tịch thu vật chứng: điện thoại, xe mô tô của bị cáo và các vật chứng 

khác xử lý theo quy định pháp luật. 

Trong phát biểu lời bào chữa cho bị cáo, người bào chữa đã công nhận những 

chứng cứ đã được Cơ quan tiến hành tố tụng thu thập, đánh giá để chứng minh hành 

vi phạm tội của bị cáo; đồng tình với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội 

danh của bị cáo “Làm, phát tán tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Người bào chữa cho là bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

Tuy nhiên, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định 

cả 2 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải mà bị cáo đã thực 

hiện sau khi tội phạm bị phát giác. 

Ngoài ra, hoàn cảnh của gia đình bị cáo rất khó khăn, đề nghị áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đề nghị Hội đồng xét xử có sự khoan hồng, áp dụng hình phạt dưới mức thấp 

nhất để tạo điều kiện cho bị cáo có điều kiện hối cải, trở thành người công dân tốt. 

Bị cáo được người bào chữa yêu cầu về tình tiết bị casco đã tích cực hợp tác 

với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đề nghị áp 

dụng theo điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Qua đối đáp với 

đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa đã rút yêu cầu này. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: 

Tòa án đã triệu tập và tại P tòa chỉ có mặt 3/24 người làm chứng, 21 người 

làm chứng vắng mặt không có lý do. Thấy rằng, các người làm chứng đều được Cơ 

quan điều tra ghi lời khai, việc vắng mặt của các người làm chứng không ảnh 

hưởng đến việc xét xử. Áp dụng khoản 1 Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử như theo đề nghị của đại diện 

của đại diện Viện kiểm sát. 

[2] Về tội danh: 

Từ sáng sớm ngày 09/7/2018, tại khu vực ấp V, xã V, những người dân địa 

phương, có các ông, bà: Lê Văn Đ, Trung Văn T, Cao Thị Đ1, Phan Văn Đ2, Lê 

Thị Kim P, Nguyễn Minh C, Nguyễn Thị S, Nguyễn Văn A2, Trương Văn A4, Lê 

Thị A5, Nguyễn Văn A9, Trần Thị Ngọc A10, Nguyễn Thị A11, Lê Văn A12, Trần 

Thị A13, Nguyễn Thị Kim A14, Huỳnh Thị Minh A15, Đặng Ngọc A16 và Nguyễn 

Ngọc TH nhặt được 42 tờ giấy kích thước (08 x 12)cm, hai mặt đều có màu vàng, 

trong đó: 02 tờ có 3 sọc đỏ ở một mặt, 40 tờ có 3 sọc đỏ ở cả hai mặt, trong tổng số 

42 tờ thu giữ có 22 tờ có chữ viết tay, gồm 15 tờ có ghi chữ “V-N-C-H TẤN 

CÔng”, 01 tờ có ghi chữ “ChA1 bị TẤn”, 01 tờ có ghi chữ “V-N-C-H”, 01 tờ có 
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ghi chữ “V-N-C-H Vi-TẢn”, 01 tờ có ghi chữ “Vi-TẢN”, 03 tờ có ghi chữ “THức-

Ăn”, 20 tờ còn lại không có chữ. 

Kết luận giám đinh số 403/KLGT-PC54 về chữ viết trên 22 (hai mươi hai) tờ 

giấy trên so với chữ viết của ông Lê Hồng V trên Tờ tường trình mẫu so sánh do 

cùng một người viết ra và Kết luận giám Đ số 404/KLGT-PC54 thì 01 (một) dấu 

vết vân tay phát hiện được trên 42 tờ giấy thu được và dấu vân tay in trên danh chỉ 

bản mẫu so sánh, mang tên Lê Hồng V là một một người in ra. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo V khai nhận đã làm và phát tán 

những tài liệu trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các người làm 

chứng và kết luận giám định. 

Những tài liệu cờ 3 sọc có những chữ viết V-N-C-H tấn công, ChA1 bị tấn, 

VNCH di tản, thức ăn đã làm người dân địa phương nhặt, biết được, trở nên hoang 

mang, lo sợ về tình hình Ch trị địa phương. Bị cáo khai chỉ muốn trả thù cá nhân, 

nhưng cũng nhận thức được tác hại của việc mình làm làm mất ổn Đ tình hình an 

ninh, chính trị của địa phương. 

Bị cáo nhận thức được hành vi làm, rải tài liệu cờ chính quyền chế độ cũ là 

nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết được rằng sẽ gây rối an ninh, từ đó lực lượng 

Công an, Biên phòng sẽ tăng cường bảo vệ, ngăn chặn dân qua lại biên giới, đạt 

được mục đích riêng làm trường gà ông Q thua lỗ. 

Hành vi làm, phát tán 42 lá cờ 3 sọc nhưng không tuyên truyền thông tin, gây 

mất ổn định chính trị, làm hoang mang trong nhân dân địa phương của bị cáo V, đã 

đủ yếu tố cấu thành tội: “Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

117 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa về xác 

định tội danh của bị cáo. 

 [3] Về hình phạt: 

Hành vi của bị cáo đã tác động không nhỏ đến tình hình chính trị của địa 

phương thể hiện qua lời khai của các người làm chứng trong sự hoang mang, lo sợ 

khi nhặt được tờ giấy cờ 3 sọc. Mặt khác, sau khi phát hiện sự việc trên, các cơ 

quan, đoàn thể xã Vĩnh Hội Đông và người dân trên địa bàn ấp V, xã V, huyện A có 

đơn yêu cầu xử lý nghiệm khắc đối với đối tượng gây ra. Tuy nhiên, thấy rằng bị 

cáo có nhân thân tốt và trong quá trình điều tra cũng như tại P tòa, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo và ăn năn hối cải, xét giảm nhẹ cho bị cáo như theo đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát và của người bào chữa. 

Chấp nhận theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, người bào chữa cho bị 

cáo về áp dụng về tình tiết hoàn cảnh của gia đình bị cáo rất khó khăn để áp dụng 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 
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[4] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh 

An Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Về người bào chữa đã sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy Đ để làm 

sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo; 

[5] Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để 

xử lý những vật thu giữ của bị cáo. 

[5.1] 42 tờ giấy kích thước (08 x 12) cm, hai mặt đều có màu vàng, trong đó: 

02 tờ có 3 sọc đỏ ở một mặt, 40 tờ có 3 sọc đỏ ở cả hai mặt, trong tổng số 42 tờ 

THU giữ có 22 tờ có chữ viết tay, gồm 15 tờ có ghi chữ “V-N-C-H TẤN CÔng”, 

01 tờ có ghi chữ “Chẩn bị TẤn”, 01 tờ có ghi chữ “V-N-C-H”, 01 tờ có ghi chữ “V-

N-C-H Vi-TẢn”, 01 tờ có ghi chữ “Vi-TẢN”, 03 tờ có ghi chữ “THức-Ăn”, 20 tờ 

còn lại không có chữ. Tài liệu này là vật chứng trong vụ án, xét lưu vào hồ sơ vụ 

án. 

[5.2]  Các vật chứng được thu giữ gồm: 01 cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, 

cán nhựa màu tím xám, dài 22.5cm, 01 cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa 

màu đỏ, dài 21cm, 01 cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa màu đen quấn keo 

vải, dài 13cm, 01 cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa màu xanh, dài 13cm,  01 

cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán kéo được bịt ống nhựa màu tím, dài 20cm, 02 

bút lông loại hai đầu, mực đỏ, vỏ nhựa màu đỏ, 01 bút mực màu xanh (loại mực 

nước), vỏ nhựa màu đen, 01 bút mực màu xanh (loại mực nước), vỏ nhựa màu 

trắng, 01 bút mực màu xanh (loại bút bi), vỏ nhựa màu đen, 01 A12 tre, 01 Tờ lịch;  

Là công cụ phạm tội. Xét, không có giá trị sử dụng, tịch thu và tiêu hủy. 

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12/11/2018 của Cục thi hành án 

dân sự tỉnh An Giang) 

[5.3] 01 xe Honda nhãn hiệu Air Blade màu đỏ - bạc – đen, số máy 

JF27EO616104, số khung 180XAY591048, biển số đăng ký 67G1 – 009.80, đã qua 

sử dụng và 01 giấy phép đăng ký xe mô tô, xe máy số 006350 tên Lê Hồng V. V sử 

dụng xe để mua vật phẩm phát tán tài liệu là vật chứng trong vụ án 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy J2 Prim, màu vàng, 02 sim, số Imei 

1: 359046085104677, Imei 2: 359047085104675 nằm trong gói niêm phong, có chữ 

ký của ông Nguyễn Th và ông Chau R để làm công cụ nghiên cứu để làm, phát tán 

tài liệu; 

Xét tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 
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 [6] Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy Đ tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của 

Ủy  ban Thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Hồng V phạm tội: “Làm, phát tán tài liệu, vật phẩm

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 117, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và 

điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; 

Xử phạt: Lê Hồng V: 05 (năm) năm tù, thời hạn tù dược tính kể từ ngày bị 

bắt tạm giam: 14/7/2018. 

2. Về xử lý vật chứng:

- Lưu vào hồ sơ vụ án: 42 tờ giấy kích thước (08 x 12) cm, hai mặt đều có 

màu vàng, trong đó: 02 tờ có 3 sọc đỏ ở một mặt, 40 tờ có 3 sọc đỏ ở cả hai mặt, 

trong tổng số 42 tờ THU giữ có 22 tờ có chữ viết tay, gồm 15 tờ có ghi chữ “V-N-

C-H TẤN CÔng”, 01 tờ có ghi chữ “ChA1 bị TẤn”, 01 tờ có ghi chữ “V-N-C-H”, 

01 tờ có ghi chữ “V-N-C-H Vi-TẢn”, 01 tờ có ghi chữ “Vi-TẢN”, 03 tờ có ghi chữ 

“THức-Ăn”, 20 tờ còn lại không có chữ. 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa màu tím 

xám, dài 22.5cm, 01 cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa màu đỏ, dài 21cm, 01 

cây kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa màu đen quấn keo vải, dài 13cm, 01 cây 

kéo hai lưỡi bằng kim loại, cán nhựa màu xanh, dài 13cm, 01 cây kéo hai lưỡi bằng 

kim loại, cán kéo được bịt ống nhựa màu tím, dài 20cm, 02 bút lông loại hai đầu, 

mực đỏ, vỏ nhựa màu đỏ, 01 bút mực màu xanh (loại mực nước), vỏ nhựa màu đen, 

01 bút mực màu xanh (loại mực nước), vỏ nhựa màu trắng, 01 bút mực màu xanh 

(loại bút bi), vỏ nhựa màu đen, 01 A12 tre và 01 Tờ lịch. 

 (Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12/11/2018 của Cục thi hành án 

dân sự tỉnh An Giang). 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 

 01 xe Honda nhãn hiệu Air Blade màu đỏ - bạc - đen, số máy

JF27EO616104, số khung 180XAY591048, biển số đăng ký 67G1 -

009.80, đã qua sử dụng và 01 giấy phép đăng ký xe mô tô, xe máy số

006350 tên Lê Hồng V.

 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy J2 Prim, màu vàng, 02

sim, số Imei 1: 359046085104677, Imei 2: 359047085104675 nằm
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trong gói niêm phong, có chữ ký của ông Nguyễn A16 Thịnh và ông 

Ch R. 

 (Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 12/11/2018 của Cục thi hành án 

dân sự tỉnh An Giang). 

3. Về án phí:

Bị cáo Lê Hồng V phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

4. Về kháng cáo:

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa 

án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ CHỦ TỌA P TÒA 

     Nguyễn Văn Khỏe      Võ Văn Ngân     La Hồng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số:10/2019/HS-ST 

Ngày 15/3/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Võ Văn Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông Nguyễn Tấn Đức.

+ Bà Rơ Com Sa Duyên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Việt Anh – Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà

Nguyễn Thị Hương Sen – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2019/TLST – HS ngày 24 

tháng  01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64/2019/QĐXXST – 

HS ngày 08 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo: 

Ksor R, (tên gọi khác: Ama San), sinh năm 1975 tại huyện K, tỉnh Gia Lai; 

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Buôn Toát, xã I,  huyện K, tỉnh Gia 

Lai; trình độ học vấn: 02/12; nghề nhiệp: làm nông; giới tính: nam; dân tộc: Jrai; 

quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Tin lành; Con ông Nay K(đã chết) và bà Ksor H, 

sinh năm 1938; Có vợ là Nay H1, sinh năm 1980; Có 05 con,lớn nhất sinh năm 

1999, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án: 01 tiền án, tại Bản án số 59/2007/HSST 

ngày 25/4/2007 bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai kết án 06 (sáu) năm tù về tội 

“Phá hoại chính sách đoàn kết”; tiền sự: không; Bị bắt ngày 30/10/2018, hiện 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai.Có mặt. 

- Người phiên dịch tiếng Ja rai: Bà Nay H’Yan. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

a.Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Năm 2011, sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội “Phá hoại chính sách 

đoàn kết”, Ksor R trở về địa phương sinh sống. Đến tháng 7/2016, Ksor Phom 

(chú của Ksor R) bị kết án tù 07 năm về tội “Phá rối an ninh” đã chấp hành xong 

hình phạt tù năm 2009 đã yêu cầu  Ksor R hoạt động phục hồi “Tin Lành Đê Ga” 
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khu vực Lệ Bắc, huyện K, tỉnh Gia Lai. Sau đó, Ksor R đi tuyên truyền, lôi kéo 

nhiều người tham gia nhóm họp bầu ra Ban chấp sự “Tin Lành Đê Ga” khu vực 

Lệ Bắc do Ksor Kl làm chấp sự trưởng; Ksor Drunh làm Chấp sự phó; Ksor Núi là 

thư ký và Nay Kueo làm thủ quỹ. Đồng thời Ban chấp sự “Tin Lành Đê Ga” khu 

vực Lệ Bắc đã họp bầu ra Ban chấp sự “Tin Lành Đê Ga” tại 09 buôn, với mục 

đích để tuyên truyền, kêu gọi những người trước đây đã từng tham gia “Tin Lành 

Đê Ga” tái nhóm họp, cầu nguyện, nhằm tập hợp lực lượng khi có điều kiện sẽ 

đấu tranh thành lập “Nhà nước Đê Ga” do Ksor Kơk làm Tổng thống. Tuy nhiên, 

hoạt động “Tin Lành Đê Ga” nêu trên duy trì đến tháng 10/2016 thì bị Cơ quan 

Công an phát hiện và đưa các đối tượng ra kiểm điểm, giáo dục nên đã chấm dứt 

hoạt động. 

Đến tháng 10/2017, Nay Ph (con của Ksor Phom) là đối tượng FULRO 

sống lưu vong ở Mỹ đã điện thoại và chỉ đạo cho Ksor R tiếp tục hoạt động phục 

hồi tổ chức FULRO, “Tin Lành Đê Ga” trên địa bàn huyện K tỉnh Gia Lai và 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; khôi phục lại Ban chấp sự “Tin Lành Đê Ga” 

huyện K, tỉnh Gia Lai như năm 2016 và thành lập Ban chấp sự “Tin Lành Đê Ga” 

từ cấp huyện đến cấp xã và cấp buôn; Đồng thời, tìm cách liên lạc với các đối 

tượng trước đây tham gia “Tin Lành Đê Ga” nay đã hết hạn tù về, động viên họ 

tiếp tục tham gia hoạt động trong tổ chức FULRO, “Tin Lành Đê Ga” như trước 

đây không được từ bỏ “Tin Lành Đê Ga”, tiếp tục tin tưởng vào sự thành công của 

“Nhà nước Đê Ga” và thu thập số điện thoại của các đối tượng này cung cấp cho 

Nay Ph. 

Nay Ph giao nhiệm vụ cho Ksor R, trực tiếp đến gặp những người đứng đầu 

“Tin Lành Đê Ga” các buôn đã bầu năm 2016 để tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho 

họ giữ lại chức vụ cũ; tuyên truyền, vận động, lôi kéo, động viên họ không được 

từ bỏ “Tin Lành Đê Ga”; Nếu không nhóm họp tập trung được, thì nhóm họp 

riêng lẻ theo từng hộ, ngoài việc cầu nguyện cho cuộc sống bình an, hạnh phúc … 

thì phải cầu nguyện để cho “Nhà nước Đê Ga” của người dân tộc thiểu số nhanh 

chóng được thành công; nếu có nhiều người tham gia, có điều kiện thuận lợi thì 

cùng nhau đứng lên đấu tranh đòi lại đất đai của người Jrai, đuổi người Kinh ra 

khỏi Tây Nguyên, đòi ly khai, tự trị để thành lập “Nhà nước Đê Ga” của người 

dân tộc ở Tây Nguyên do Ksor Kơk làm Tổng thống. 

Để tránh sự phát hiện của Công an, Nay Ph yêu cầu Ksor R sử dụng 

facebook để liên lạc. Ksor R không biết sử dụng mạng xã hội facebook nên đã nhờ 

Nay Bông sử dụng facebook của Nay Bông có tên là “Sít Tơi Lơi” liên lạc qua 

facebook của Nay Ph có tên là “Tơi Lơi Pogop” để nhận sự chỉ đạo của Nay Ph vào 

các sáng chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, Nay Ph còn tuyên truyền cho  Ksor R và 

Nay Bông ở nước Mỹ đã có Nhà thờ “Tin Lành Đê Ga”, có “Nhà nước Đê Ga” do 

Ksor Kơk làm Tổng thống.  

Sau khi nhận sự chỉ đạo của Nay Ph, Ksor R đến gặp Ksor Klvà truyền đạt 

lại nội dung Nay Ph chỉ đạo. Ksor Klvà Ksor R thống nhất tái phục hồi Ban chấp 

sự “Tin Lành Đê Ga” huyện K, tỉnh Gia Lai đã bầu như năm 2016. Ksor R phân 

công nhiệm vụ cho Ksor Klđi tuyên truyền, động viên về tinh thần, củng cố niềm 

tin cho những người theo “Tin Lành Đê Ga”, tổ chức cầu nguyện để động viên 

mọi người tiếp tục tin tưởng vào sự thành công của “Nhà nước Đê Ga”. Còn 
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nhiệm vụ của Ksor R là trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Nay Ph; đến gặp những 

người phụ trách “Tin Lành Đê Ga” của các buôn trước đây để hỏi về tình hình, số 

lượng các hộ theo “Tin Lành Đê Ga” trong buôn và truyền đạt lại nội dung do Nay 

Ph chỉ đạo, lôi kéo và yêu cầu những người này giữ lại chức vụ đã bầu như năm 

2016, Cụ thể: 

*Tại tỉnh Gia Lai:

-Khu vực huyện K: 

  Ksor R đã đến gặp, tuyên truyền và giao nhiệm vụ cho 10 người phụ trách 

“Tin Lành Đê Ga” tại 10 buôn thuộc 07 xã như sau: 

1/ Ksor Drunh  phụ trách  buôn Toát, Ia Rsươm; 

2/ Ksor Puch  phụ trách buôn Nu B, Ia Rsươm; 

3/ Ksor Chung  phụ trách buôn Tieng, Uar; 

4/ Hiao Krum phụ trách buôn Choanh, Uar; 

5/ Ksor Tý phụ trách buôn Ban, Krông Năng; 

6/ Nay Phik phụ trách buôn H’Ngôm, Chư Đrăng; 

7/ Rơ Ô Thuy phụ trách buôn Chai, Chư Đrăng; 

8/ Ksor Nhung phụ trách buôn Blái, Ia Rmok; 

9/ Rơ Ô Bai phụ trách buôn Lang, Chư Rcăm; 

10/ Siu Nhíp phụ trách buôn Jrông, Ia Hdreh; 

Trong tháng 6/2018, Ksor R đã tổ chức và chủ trì hai cuộc họp để thành lập 

Ban chấp sự “Tin Lành Đê Ga” tại buôn Toát và buôn Nu A xã I, cụ thể: 

Tại buôn Toát: 

- Ksor Drunh  phụ trách buôn Toát; 

- Ksor Wim giúp việc cho Ksor Drunh; 

- Nay Hôn và Nay Ty có nhiệm vụ đi tuyên truyền, lôi kéo người ở nhiều 

địa phương khác tham gia vào tổ chức “Tin Lành Đê Ga”; 

- Nay Bông giúp việc cho Ksor R trong việc đi lại và liên lạc với Nay Ph. 

Tại  buôn Nu A: 

- Ksor Kl(Ama Nuy) Chấp sự trưởng buôn Nu A, xã I. 

- Ksor Phô (Ơi Đét) giúp việc cho Ksor Kltrong buôn Nu A. 

Ksor R nói rõ việc phục hồi lại ban chấp sự các buôn đã được Ksor R và 

Ksor Klthống nhất và yêu cầu những người trên đến gặp Ksor Klđể bàn bạc và 

trao đổi thêm. 

- Khu vực huyện Ia Pa: Vào khoảng cuối tháng 9/2018, Ksor R đến nhà 

Ksor Jan (buônTul, xã Broãi, huyện Ia Pa), Ksor R đã hỏi thăm tình hình và được 

biết tại buôn Tul còn 06 hộ theo “Tin Lành Đê Ga” nên đã tuyên truyền, động viên 

vợ chồng Ksor Jan và Ksor Tuy (cùng buôn với Ksor Jan) tiếp tục duy trì 
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nhóm họp và không được từ bỏ “Tin Lành Đê Ga”, tin tưởng vào sự thành công của 

“Nhà nước Đê Ga”. 

Ngoài ra, ngày 13/7/2018, tại đám cưới của Nay Ty (buôn Toát, xã I, huyện 

K), thông qua Nay Ty giới thiệu, Ksor R đã lấy thông tin, số điện thoại của Rơ 

Lan Blom, Nưm, Nhi, Kpă H’Sanh (là đối tượng theo “Tin lành Đê Ga” đã chấp 

xong án phạt tù cùng với Nay Ty) để cung cấp cho Nay Ph. Sau đó, Nay Ph đã 

trực tiếp liên lạc với Rơ Lan Blom, động viên Blom không được từ bỏ “Tin Lành 

Đê Ga” vì sau này “Nhà nước Đê Ga” sẽ thành công. Do Blom không có tiền mua 

điện thoại thông minh để sử dụng facebook nên Nay Ph đã gửi cho Blom 

3.000.000 đồng thông qua một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). 

Blom đã sử dụng số tiền trên mua 01 điện thoại di động và đi khám bệnh. Đến 

nay, Phoan chưa giao nhiệm vụ gì cho Blom.  

Ngoài việc, Nay Ph liên lạc với Ksor R và Nay Bông ra, thì Nay Ty đã sử 

dụng Facebook để liên lạc với Nay Ph và được Nay Ph tuyên truyền ở nước Mỹ 

đã có “Nhà nước Đê Ga” do Ksor Kơk làm tổng thống, có nhà thờ Đê Ga đang 

hoạt động được Quốc tế công nhận, ủng hộ; động viên không được từ bỏ “Tin 

Lành Đê Ga” và giao cho Nay Ty giúp việc cho Ksor R. Sau đó, Nay Ty đã đi đến 

nhà một số đối tượng theo “Tin lành Đê Ga” đã chấp hành xong án phạt tù cùng 

với Nay Ty để động viên những người này tiếp tục duy trì, hoạt động, không được 

từ bỏ “Tin Lành Đê Ga” và giữ Giấy ra trại để sau này có cơ hội sẽ được ưu tiên đi 

Mỹ. 

*Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên :

Vào khoảng tháng 12/2017 đến tháng 9/2018, Ksor R và Nay Bông đã 05 

lần đến nhà của Ksor Thuy (buôn Bưng, Ea Lâm, Sông Hinh, Phú Yên) để hỏi 

thăm tình hình, số lượng các hộ “Tin Lành Đê Ga” trong buôn và tuyên truyền các 

nội dung do Nay Ph chỉ đạo. Ksor R đã họp và giao nhiệm vụ Ban chấp sự “Tin 

Lành Đê Ga” ở buôn Bưng, cụ thể:  

+ Ksor Y Thêm làm Chấp sự trưởng buôn Bưng, Ea Lâm; 

+ Nay Y Blang  làm Chấp sự phó 

+ Ksor Thuy  giúp việc cho Ksor YThêm và nhận liên lạc từ Ksor R 

Ngoài ra, Ksor R giao cho Ksor Y Khóa và Ama Drai (buôn Danh, Ia Bia, 

Sông Hinh) tự quản lý hoạt động “Tin Lành Đê Ga” ở buôn của mình, vì ở đó ít có 

người theo “Tin Lành Đê Ga”, có việc gì thì báo cho Ruk thông qua Ksor Thuy. 

Đối với các đối tượng được giao phụ trách “Tin Lành Đê Ga” ở các buôn, 

sau khi được Ksor R giao nhiệm vụ, do sợ bị công an phát hiện nên họ chưa đi 

tuyên truyền, lôi kéo được người nào trong buôn tham gia “Tin Lành Đê Ga” và họ 

cũng chưa báo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Ksor R.  

Sau khi thực hiện sự chỉ đạo của Nay Ph, Ksor R đã báo cho Nay Ph 

biết người đứng đầu “Tin Lành Đê Ga” huyện K và phụ trách “Tin Lành Đê Ga” tại 

các buôn thuộc huyện K, tỉnh Gia Lai và huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để tiếp 

tục nhận sự chỉ đạo từ Nay Ph. Do sợ bị phát hiện, nên Ksor R đã yêu cầu Nay 
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Bông xóa tất cả nội dung tin nhắn, nhật ký các cuộc gọi liên quan đến việc liên lạc 

giữa Ksor R và Nay Ph.  

Quá trình điều tra, Ksor R đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai 

của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều 

tra vụ án. 

Tại bản cáo trạng số: 08/CT-VKS-P1 ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố Ksor R về tội: "Phá hoại chính sách 

đoàn kết” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Hình sự năm 

2015. 

b. Về các vấn đề khác của vụ án:

Vật chứng của vụ án: 

- 01 điện thoại hiệu Iphone 4 và 01 sim điện thoại số 01663220151 (thu của 

Nay Bông). 

- 01 điện thoại hiệu OPPO và 01 sim điện thoại số 01629172295 (thu của 

Nay Bông). 

- 01 điện thoại hiệu OPPO và 02 sim điện thoại số 01635912413, 0163524744 (thu 

của Nay Ty).  

- 01 điện thoại hiệu Sam Sung và 02 sim điện thoại số 0397770325, 

0817485057 (thu của RơLan Blom).  

2. Quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa:

 Ý kiến của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận thực hiện hành vi phạm 

tội như Cáo trạng đã truy tố, bị cáo đã bị kết án, kiểm điểm, giáo dục nhiều lần về 

hành vi phá hoại chính sách đoàn kết nên bị cáo nhận thức được việc tuyên truyền, 

lôi kéo bà con người đồng bào dân tộc thiểu số theo “Tin lành Đê Ga” là hành vi 

trái pháp luật, gây mất đoàn kết dân tộc. nhưng vì hám lợi, vì muốn có cuộc sống 

sung sướng, muốn được hưởng quyền lợi về kinh tế, chính trị nên bị cáo đã nghe 

theo sự chỉ đạo của đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài tiếp tục hoạt động 

tái phục hồi tổ chức phản động Fulrô. Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của 

mình, mong Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: Đại diện Viện kiểm sát thực hành 

quyền công tố tại phiên tòa, giữ nguyên quan điểm truy tố Ksor R về tội “Phá hoại 

chính sách đoàn kết”; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 116, 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015. Xử phạt: Ksor R từ 10 năm đến 11 năm tù; về hình phạt bổ sung: phạt 

quản chế tại địa phương 03 năm, tính từ  ngày chấp hành xong hình phạt tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên tòa, bị cáo Ksor R khai nhận thực hiện hành vi phạm tội đúng như 

cáo trạng đã truy tố, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp 

với lời khai của những người có liên quan,vật chứng thu giữ và các chứng cứ tài 

liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đủ cơ sở khẳng định, 

Ksor R là đối tượng từng bị kết án về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đã 

được chính quyền địa phương kiểm điểm, giáo dục nhiều lần về hành vi chống 

chính quyền nhân dân, thế nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học, không ăn năn, 

hối cải mà vẫn tiếp tục  hoạt động tuyên truyền, lôi kéo bà con đồng bào dân tộc 

thiểu số tham gia “Tin lành Đề Ga” để tập hợp lực lượng đấu tranh thành lập “Nhà 

nước Đề Ga” ở Tây nguyên do Ksor Kơk làm tổng thống. Theo sự chỉ đạo của 

Nay Ph là đối tượng FulRo sống lưu vong tại Mỹ, trong khoảng thời gian từ tháng 

10/2017 đến tháng 9/2018, Ksor R đã hoạt động tuyên truyền tái phục hồi tổ chức 

Fulro, Tin lành Đề Ga ở địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên; Tại huyện K, tỉnh 

Gia Lai, Ksor R đã: Tái phục hồi Ban chấp sự “Tin lành Đề Ga” cấp huyện và 

phân công nhiệm vụ cho 10 người phụ trách “Tin lành Đê Ga” tại 10 buôn/07 xã; 

thành lập bộ khung Ban chấp sự “Tin lành Đề Ga” tại buôn Toát và buôn Nu A xã 

I với tổng số 18 người tham gia. Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên  Ksor R đã 

phục hồi Ban chấp sự “Tin lành Đề Ga” tại 01 buôn/ 01 xã với 05 người tham gia. 

Ngoài ra, Ksor R còn tuyên truyền cho 03 người tại huyện IaPa, tỉnh Gia Lai 

không được từ bỏ “Tin lành Đề Ga” và cung cấp số điện thoại của 04 đối tượng 

theo “Tin lành Đề Ga” đã chấp hành xong án phạt tù cho Nay Ph. Để thực hiện 

phục hồi tổ chức phản động Fulrô bị cáo đã đến gặp những người có uy tín, những 

người đứng đầu ở các xã, thôn, làng trước đây đã từng tham gia “Tin lành Đề Ga”, 

tới các hộ gia đình tuyên truyền, lôi kéo họ tiếp tục theo “Tin Lành Đề Ga”, không 

được bỏ “Tin lành Đề Ga”, phải cầu nguyện cho “Nhà nước Đề Ga” của người 

đồng bào dân tộc thiểu số mau thành công, phải tập hợp lực lượng để khi có điều 

kiện sẽ đứng lên đấu tranh đấu tranh đòi đất đai của người Jarai, đuổi người kinh 

ra khỏi Tây Nguyên. 

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, đi ngược lại chính 

sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, gây mất đoàn kết dân tộc, gây 

chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, nhưng vì hám lợi, vì muốn được hưởng quyền 

lợi về chính trị, kinh tế bị cáo đã bất chấp pháp luật tiếp tục hoạt động tái phục hồi 

tổ chức phản động Fulrô. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tác động 

xấu đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương, gây hằn thù, kì thị, chia rẽ dân 

tộc. Hành vi của bị cáo phạm vào tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều  116 của Bộ luật Hình sự  năm 2015 như Cáo trạng 

của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố đối với bị cáo.  
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[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội với tính chất rất nghiêm trọng, 

bị cáo đã từng bị kết án, kiểm điểm, giáo dục nhiều lần về hành vi chống phá 

chính sách đoàn kết dân tộc, bị cáo nhận thức được trên lãnh thổ Việt Nam chỉ có 

một nhà nước duy nhất là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái gọi 

là “Nhà nước Đề Ga” thực chất đây là tổ chức phản động do những kẻ phản động 

Fulro lưu vong ở nước ngoài giật dây, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây 

Nguyên thành lập để nhằm gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, gây mất đoàn 

kết dân tộc nhưng vì muốn có cuộc sống sung sướng, có địa vị về chính trị, kinh 

tế, vì bị sự xúi giục, lôi kéo của thế lực thù địch bị cáo đã bất chấp pháp luật, bất 

chấp quyền lợi chính đáng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục hoạt 

động tiếp tay cho các thế lực phản động. Trước đó bị cáo đã bị kết án về tội “Phá 

hoại chính sách đoàn kết”, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội nên lần 

phạm tội này phạm vào tình tiết tăng nặng “Tái phạm nguy hiểm” được quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xét nhân thân, tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện, Hội đồng xét xử thấy rằng 

cần phải trừng trị bị cáo thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian dài và phải phạt quản chế bị cáo tại địa phương mới đủ tác dụng răn 

đe, giáo dục riêng đối với bị cáo và góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống 

tội phạm nói chung. 

Tuy nhiên, xét bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức 

pháp luật có phần hạn chế, trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình là những 

tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng cho bị cáo khi lượng hình. 

Đối với các đối tượng liên quan trong vụ án: Đối với Nay Ty, Nay Bông, 

Ksor Wim, Nay Hôn, Ksor Phô, Ksor Drunh, Ksor Puch, Ksor Chung, Hiao 

Krum, Ksor Tý, Nay Phik, Rơ Ô Thuy, Nay Kueo, Ksor Nhung, Rơ Ô Bai, Siu 

Nhíp, RơLan Blom: Do bị Ksor R lôi kéo, đã thành khẩn khai báo, nhận thức 

được việc làm sai trái và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Gia Lai đã giao 

các đối tượng trên cho chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý giáo dục, 

đồng thời đưa ra kiểm điểm trước nhân dân là phù hợp; Đối với Ksor Klvà Ksor 

Núi đã chết nên không đề cập đến; Đối với các đối tượng tham gia hoạt động 

FULRO, “Tin Lành Đê Ga” trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên: Cơ quan 

An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An 

ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền là đúng 

pháp luật. 

[4] Về xử lý vật chứng: 
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Xét vật chứng gồm 04(bốn) chiếc điện thoại thu giữ được trong vụ án là 

phương tiện bị cáo và các đối tượng liên quan sử dụng để liên lạc trong quá trình 

thực hiện tội phạm nên cần tịch thu sung công quỹ. 

Đối với có 06 sim điện thoại không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố bị cáo Ksor R phạm tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 116, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Ksor R 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/10/2018. 

-Về hình phạt bổ sung:  Áp dụng Điều 122 Bộ luật Hình sự. 

Phạt quản chế tại địa phương đối với Ksor R thời hạn 03(ba) năm kể từ 

ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

 [2] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự 

- Tịch thu sung công quỹ: 01 điện thoại hiệu Iphone 4; 01 điện thoại hiệu 

OPPO; 01 điện thoại hiệu OPPO; 01 điện thoại hiệu Sam Sung. 

-Tịch thu tiêu hủy: 06 Sim điện thoại. 

(Đặc  điểm  vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng số 23/2019  ngày 

25/01/2019  giữa cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai và Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Gia Lai). 

[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí lệ, 

phí Tòa án. 

- Buộc bị cáo Ksor R phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

[4] Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo có quyền kháng cáo yêu 

cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm./. 

Nơi nhận: 

-VKSND tỉnh Gia Lai; 

-VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Gia Lai; 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Cục THA Dân sự tỉnh Gia Lai; 

- Trại tạm giam T20; 

- Bị cáo; 

- Người TGTT khác; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.  Võ Văn Bình 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN  

Bản án số: 51/2019/HS-ST 

Ngày 18/6/2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Quốc Huy. 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Biểu 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đào Ngọc Khải, 

Ông Hoàng Văn Thông  

Ông Lương Thường Tín. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thư ký Toà án tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà:

Ông Đào Đức Thông - Kiểm sát viên. 

Ngày 18/6/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2019/TLST-HS ngày 22/3/2019; Theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 50/2019/QĐXXST-HS ngày 04/6/2019,  

Đối với bị cáo: Nguyễn Xuân T, sinh ngày 01/7/1986 tại Hưng Yên; 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn P, xã C, thành phố H, tỉnh Hưng Yên 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12;  

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Nguyễn Quang L, sinh năm 1958 và bà: Đào Thị B, sinh năm 

1958; Vợ, con: Chưa có;  

Tiền án, tiền sự: Không. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/6/2018 đến nay, 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Bùi Đình S- Văn phòng Luật sư PS, 

Đoàn Luật sư tỉnh Hưng Yên. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Ông Nguyễn Quang L, sinh năm 1958; Địa chỉ: thôn P, xã C, thành phố

H, tỉnh Hưng Yên 

+ Anh Trần Văn D, sinh năm 1987; Địa chỉ cư trú: thôn N, xã T, huyện L,

tỉnh Hưng Yên (địa chỉ cửa hàng phô tô: thôn K, xã T, huyện L, tỉnh Hưng Yên). 

Có mặt. 

103



2 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 15/6/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên phối 

hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và ra Lệnh giữ người trong 

trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân T, sinh ngày 07/01/1986 có hộ khẩu 

thường trú tại thôn P, xã C, thành phố H, tỉnh Hưng Yên đang thuê trọ tại số nhà 

46, đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố H. Nguyễn Xuân T khai nhận 

hành vi tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” 

(CPQGVNLT) và tự nguyện giao nộp các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi 

phạm tội gồm: Đơn tình nguyện tham gia “CPQGVNLT” và chiến dịch “Lấy lại 

đất tổ - không làm khổ dân”; Sơ yếu lý lịch; tài liệu ký đạp mặt Chủ tịch Hồ Chí 

Minh do Nguyễn Xuân T làm theo mẫu của tổ chức “CPQGVNLT” đều ghi 

ngày 06/3/2018; 01 tờ truyền đơn kêu gọi trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân 

làm “Tổng thống đệ tam VNCH”; 01 điện thoại Lenovo màu xám, 01 máy tính 

bảng nhãn hiệu Samsung Galaxy Tab S2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Masstel màu đen; 01 thẻ nhớ Sandisk Ultra; 04 sim điện thoại; 01 xe mô tô 

Sirius màu đen- đỏ, BKS 89N1-8980; các tờ mẫu đơn; sơ yếu lý lịch, tài liệu ký 

đạp mặt của tổ chức “CPQGVNLT”, cùng một số tài liệu, đồ vật khác. 

Kết quả điều tra xác định: Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm 

thời” là tổ chức phản động lưu vong, do Đào Minh Quân, sinh năm 1952, quốc 

tịch Mỹ, nguyên là Trung úy chế độ Việt Nam cộng hòa cầm đầu, thành lập 

ngày 16/02/1991, trụ sở đặt tại Mỹ. Ngày 30/01/2018, Bộ Công an Việt Nam đã 

công bố tổ chức chức “CPQGVNLT” là tổ chức khủng bố. 

1. Hành vi tham gia tổ chức phản động; đăng, tin bài chống phá Đảng,

Nhà nước ta của Nguyễn Xuân T. 

Nguyễn Xuân T đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ năm 2008 đến tháng 

5/2016 thì về nước. Trong thời gian ở nước ngoài, T tìm hiểu, phát hiện một số 

công ty môi giới ở Việt Nam đưa người sang Đài Loan lao động đã thu tiền lệ 

phí quá cao, trong khi công việc và lương của người lao động không đúng như 

hứa hẹn, T cho rằng đó là chính sách của Đảng và Nhà nước ta nên nảy sinh tư 

tưởng bất mãn. Do đó, T thường xuyên truy cập, tìm hiểu trên mạng internet các 

thông tin, hoạt động của các tổ chức phản động chống Nhà nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam, trong đó có tổ chức “CPQGVNLT” do Đào Minh Quân cầm 

đầu. 

Sau khi về nước, đến tháng 10/2016 T tiếp tục làm thủ tục xuất cảnh sang 

Singapore lao động. Thời gian này, T làm quen, kết bạn với đối tượng có tài 

khoản facebook “Nguyễn Thị Huế” có tên thật là Đặng Ngọc Được, sinh năm 

1987 trú tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và bị Được lừa đảo 

chiếm đoạt của T 288.787.000đ. Khi phát hiện bị “lừa tình và lừa tiền”, T suy 

sụp về tâm lý, sinh ra chán nản, bất mãn nên tiếp tục theo dõi về tổ chức 

“CPQGVNLT” và được đối tượng có tài khoản facebook “Huỳnh Thanh 

Hoàng” lôi kéo tham gia tổ chức. Ngày 03/5/2017 T đã đồng ý và làm thủ tục 

104



3 

gia nhập tổ chức phản động theo hướng dẫn của đối tượng này. T viết đơn xin 

tham gia tổ chức, dẫm chân lên ảnh Bác Hồ của tờ tiền mệnh giá 200 nghìn 

đồng, rồi chụp ảnh gửi qua facebook cho “Huỳnh Thanh Hoàng” và thực hiện 

trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng 

hòa (ĐTVNCH). Mặc dù không nhận được tin nhắn thông báo kết quả được gia 

nhập tổ chức, nhưng T đã lập và sử dụng 02 tài khoản facebook là “Mặt Nạ 

Máu” và “Đào Bất Diệt” để đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết có nội dung ủng 

hộ CPQGVNLT, ủng hộ Đào Minh Quân làm Tổng thống ĐTVNCH; xuyên 

tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta. 

Sau đó, T tạm dừng việc viết bài, chia sẻ và bình luận các bài viết có nội 

dung phản động để mở quán bán hàng ăn ở thành phố H và Thành phố Hà Nội. 

Do việc làm ăn thua lỗ, đến tháng 02/2018 T dừng việc kinh doanh và tiếp tục 

sử dụng tài khoản facebook “Mặt Nạ Máu”, “Đào Bất Diệt” để bình luận, chia 

sẻ các bài viết có nội dung ủng hộ Đào Minh Quân, ủng hộ CPQGVNLT; xuyên 

tạc, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; phỉ báng chính quyền nhân dân, gieo rắc 

sự hoài nghi, bất mãn với nhà nước ta. T tiếp tục được một số đối tượng lôi kéo 

tham gia tổ chức phản động, trong đó có đối tượng có tài khoản facebook 

“Nguyet Anh Tran”, “Lam Ai Hue”.  

Ngày 06/3/2018, theo hướng dẫn của Nguyệt Ánh Trần, T tiếp tục làm hồ 

sơ ra nhập tổ chức CPQGVNLT, gồm: Đơn xin tình nguyện tham gia Chính phủ 

quốc gia Việt Nam lâm thời và chiến dịch “Lấy lại đất tổ- không làm khổ dân”; 

Sơ yếu lý lịch; tài liệu gạch mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó T sử dụng máy 

tính bảng Samsung chụp ảnh và dùng tài khoản gmail 

phamdiahai0968@gmail.com gửi đến địa chỉ email GI_TRAN@outlook.com 

của Nguyet Anh Tran. Đồng thời, T gọi đến số điện thoại 0017605233011 của tổ 

chức phản động thực hiện trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống 

“ĐTVNCH” để thay thế chế độ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, do Đảng Cộng 

sản Việt Nam lãnh đạo. 

T lập và sử dụng nhiều tài khoản facebook như: “Mặt Nạ Máu”, “Nguyễn 

Song Toàn”, “Châu Chiến Lược”, “Chân Vương Tinh”, “Bùi Mạnh Nghĩa”, 

“Nguyễn Hà Phương”, “Tan Tác Lửa Thiêng”, “Nguyễn Xuân T”, “Nguyễn Lý 

Hải”, “Lý Thiên Hình”, “Đoàn Ngọc Hưởng”, “Nguyễn Văn Du”, “Mặt Nạ 

Chính Nghĩa”, “Đào Bất Diệt”, “Tien Huy Doan” để bình luận và đăng tải bài 

viết dưới hình thức livestream (phát trực tiếp) nội dung ủng hộ tổ chức 

CPQGVNLT, kêu gọi người dân tham gia “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh 

Quân làm tổng thống Đệ tam VNCH; xuyên tạc, chống phá Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam. T kết bạn facebook với nhiều đối tượng 

cầm đầu, cốt cán của tổ chức CPQGVNLT ở nước ngoài như: “Lam Ai Hue”, 

“Nguyet Anh Tran”, “Nguyen Thu Minh” và được Nguyet Anh Tran mời tham 

gia nhóm kín “Ban Ngoại vụ” có 52 thành viên và “Hội những người Việt Nam 

yêu nước chân chính” có 74 thành viên để trao đổi tình hình, trưng cầu ý dân. T 

cũng được hướng dẫn cách cài đặt và cung cấp mật khẩu để vào họp nhóm kín 

qua phần mềm FCC (Free Conference Call). Theo quy định, mỗi tuần nhóm họp 

02 buổi vào lúc 1lh (giờ Việt Nam) các ngày thứ 3, thứ 6, thông báo kết quả 
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trưng cầu ý dân và cách thức kêu gọi, vận động người dân tham gia “trưng cầu 

dân ý”. Nguyệt Ánh Trần cho T làm biên tập viên trang Facebook fanpage “Phơi 

bày sự thật”, có quyền đăng tải và xóa các bài viết của trang. 

Trong các video livestream T thường mặc áo phông cộc tay có kẻ ngang 

màu xanh và xám; bịt mặt bằng vải có sọc kẻ ngang màu xám và trắng; có hình 

ảnh cờ 3 sọc màu đỏ trên nền vàng ở phía sau hoặc tay cầm phía trước ngực; đầu 

đội khăn len có màu vàng hoặc đội mũ lưỡi trai màu hồng. Cơ quan ANĐT 

Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hưng Yên kiểm tra facebook fanpage tài khoản “Phơi Bày Sự Thật” có 60 

video; tài khoản youtube “Mặt Nạ Máu 1 Đệ tam VNCH” có 02 video; tài khoản 

youtube “Mặt Nạ Máu 2 Bộ Tư lệnh chiến lược toàn quốc” có 03 video; tài 

khoản youtube “Mặt Nạ Máu 3 Quân lực VNCH” có 03 video; tài khoản 

youtube “Dia Hai Pham” có 01 video; tài khoản youtube “VN Toi Dau” có 21 

video; tài khoản youtube “Free Vietnam.Now” có 01 video; tài khoản youtube 

“Kiet Vuong” có 03 video; tài khoản youtube “Phuong Hoang Lua” có 01 video. 

Các video trên do T thực hiện và có nội dung kêu gọi trưng cầu dân ý, ủng hộ tổ 

chức CPQGVNLT, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa để 

thay thế chế độ Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.  

Cơ quan ANĐT phối hợp cùng Sở TT&TT tỉnh Hưng Yên chụp màn hình 

các tài khoản facebook, youtube đồng thời tiến hành in sao 01 video để phục vụ 

công tác giám định nội dung và giám định giọng nói.  

Kết luận giám định của Sở TT&TT tỉnh Hưng Yên xác định nội dung video 

là phản động.  

Kết luận của Viện khoa học hình sự xác định: giọng nói của đối tượng 

trong video là giọng nói của Nguyễn Xuân T. 

2. Hành vi in, rải truyền đơn của Nguyễn Xuân T. 

Khoảng 11 giờ trưa ngày 09/6/2018, đối tượng có tài khoản facebook “Lam 

Ai Hue” và “Nguyet Anh Tran” - hai đối tượng cốt cán của tổ chức phản động 

triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong nhóm kín để thông báo việc người dân biểu 

tình phản đối Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam sắp 

thông qua; chúng lợi dụng sự kiện này để rải truyền đơn kêu gọi người tham gia 

tổ chức CPQGVNLT, kêu gọi xóa bỏ chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước CHXHCN Việt Nam, ủng hộ Đào Minh Quân làm tổng thống Đệ tam Việt 

Nam Cộng hòa. Nguyễn Xuân T nhận nhiệm vụ rải truyền đơn tại Hà Nội. Tiếp 

đó, các thành viên đã thảo luận, góp ý về cách thức, địa điểm rải truyền đơn. 

“Lam Ai Hue”, “Nguyet Anh Tran” thống nhất địa điểm rải truyền đơn tại Tp 

Hà Nội là khu vực Hồ Hoàn Kiếm; tượng đài Lý Thái Tổ; Nhà hát lớn và các 

khu vực đông dân cư, bến xe bus; thời gian rải truyền đơn vào đêm ngày 09 và 

rạng sáng ngày 10/6/2018. Nội dung truyền đơn “Lam Ai Hue” sẽ trao đổi trực 

tiếp với T, đồng thời thông báo cho T biết “CPQGVNLT” sẽ hỗ trợ tài chính cho 

thành viên rải truyền đơn. Cuộc họp kết thúc khoảng 13 giờ ngày 06/9/2018. 

Khoảng 14h ngày 09/6/2018 Lâm Ái Huệ gửi tờ truyền đơn đến tài khoản 

email “botulenhchienluoctoanquoc@gmail.com” của T có nội dung: “YÊU CẦU 
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CÔNG AN KHÔNG ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH, VÌ: VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT 

- VIỆT CỘNG, BỎ CỘNG CÒN VIỆT, TRƯNG CẦU DÂN Ý, BẦU THỦ TƯỚNG 

ĐÀO MINH QUÂN LÀM TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH”, kèm theo là website, 

email và số điện thoại của tổ chức CPQGVNLT.  

T điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius màu đen- đỏ BKS: 89N1-8980 đến 

cửa hiệu phô tô của Trần Văn D, SN 1987 tại thôn K, xã T, huyện L, Hưng Yên 

để thuê in và phô tô truyền đơn. T sử dụng máy tính bảng samsung mở email có 

nội dung truyền đơn và nói với D “photo cho em cái này”, D cầm máy tính bảng 

của T xem nội dung file truyền đơn, xem xong D nói nếu photo thì gửi sang 

email của D. Lúc này T lại nhận được tin nhắn do Lâm Ái Huệ gửi đến với nội 

dung: “Đợi tôi gửi bản truyền đơn mới” nên T đã nói với D “đợi file hoàn thiện 

sẽ in”. T ngồi tại của hiệu phô tô của D đợi bản truyền đơn mới và nhắn tin, trao 

đổi với “Nguyet Anh Tran” về vị trí, cách thức rải truyền đơn. Đợi lâu không 

thấy Lâm Ái Huệ gửi bản truyền đơn mới nên T ra về và hẹn với D khi nào có 

bản đầy đủ sẽ quay lại photo. 

Khoảng 21 giờ cùng ngày, T sử dụng điện thoại số 0986.328.614 gọi đến 

số điện thoại 0947.121.777 của D thông báo sắp nhận được tài liệu hoàn chỉnh 

và bảo D cố gắng photo giúp, D cho biết đang uống rượu, chưa về. Đến khoảng 

hơn 22h ngày 09/6/2018 T nhận được bản truyền đơn mới do Lâm Ái Huệ gửi 

đến có nội dung: “LẤY LẠI ĐẤT TỔ KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, KÊU GỌI 

CÔNG AN KHÔNG ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH VÀ QUAY VỀ VỚI CHÍNH 

NGHĨA SIÊU ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, THAM GIA CÙNG ĐỆ TAM VIỆT NAM 

CỘNG HÒA ĐỂ GIÚP DÂN, CỨU NƯỚC NGĂN CHỐNG LẠI TÀU CỘNG XÂM 

LƯỢC. VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT- VIỆT CỘNG, BỎ CỘNG CÒN VIỆT. TRƯNG 

CẦU DÂN Ý, BẦU THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN LÀM TỔNG THỐNG ĐỆ 

TAM VNCH” kèm theo là địa chỉ website, email và số điện thoại của 

CPQGVNLT.  

Sau khi nhận được mail của Huệ, T đến cửa hiệu photo của D, lúc này cửa 

hiệu photo đã đóng cửa, T gọi điện thoại cho D, D cho biết đang ngủ, không 

photo được, bảo T mai photo, T nói mai không kịp, photo cho T ngay bây giờ, 

T bồi dưỡng thêm nên D đồng ý. T gửi nội dung bản truyền đơn vào email của 

D là Tranthanh556@gmail.com. D mở máy tính, mở email và hỏi T in bao 

nhiêu bản, T trả lời in 6000 bản kích thước bằng 1/6 giấy A4, D nói nhỏ quá 

không làm được, T nói kích thước bằng 1/4 giấy A4, D đồng ý và cho biết giá 

tiền phô tô là 450 đồng/1 tờ A4, tổng cộng phô tô 1.500 tờ A4 hết 675.000đ. 

Khoảng 01 tiếng sau, D thực hiện xong việc in, photo và cắt thành 6.000 tờ 

truyền đơn, mỗi tờ truyền đơn bằng 1/4 tờ giấy A4. T chụp ảnh tờ truyền đơn để 

gửi cho các đối tượng trong tổ chức phản động, rồi xếp truyền đơn vào 02 túi 

nilon, cho vào ba lô và trả D 730.000đ (gồm cả tiền bồi dưỡng thêm). T mang 

truyền đơn về phòng trọ tại số 46 đường Bãi Sậy, TP Hưng Yên, tháo biển số xe 

máy, đeo khẩu trang, mặc áo phông cộc tay màu tím, quần dài sáng màu, đi dép 

cao su, đội mũ xe máy màu tím và điều khiển xe mô tô lên Hà Nội rải truyền 

đơn tại các địa điểm: khu vực chung cư gần đường Nguyễn Hữu Thọ; khu dân 

cư đối diện khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm; xung quanh Hồ Hoàn Kiếm; 

khu dân cư tại đường Hai Bà Trưng, đường Lý Thường Kiệt, đường Trần Hưng 
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Đạo; khu vực sau nhà hát lớn; khu dân cư dọc đường Xuân La... Khi rải truyền 

đơn, T sử dụng máy tính bảng Samsung chụp ảnh và sử dụng tài khoản gmail 

huynhquyennang257@gmail.com với tên gọi “Quyền Linh Hoàng” gửi đến địa 

chỉ email GI_TRAN@outlook.com của “Nguyet Anh Tran” lúc 01 giờ 36 phút 

ngày 10/6/2018 với mục đích báo cáo kết quả cho tổ chức phản động. Đến 08 

giờ 38 phút cùng ngày, “Nguyet Anh Tran” gửi tin nhắn email cho T với nội 

dung “Chị nhận được email của em rồi, chị sẽ gửi những hình ảnh em chụp để 

trình lên TT&BTL (Thủ tướng và Bộ tư lệnh)”. Đến khoảng 12h ngày 

10/6/2018 T rải hết số truyền đơn đã in, chỉ giữ lại 01 tờ làm kỉ niệm 

(CQANĐT đã thu giữ tờ truyền đơn này) và điều khiển xe máy về nhà trọ tại 

đường Bãi Sậy, Hiến Nam, TP Hưng Yên.  

Các ngày tiếp theo, T tiếp tục lên mạng internet Livestream kêu gọi trưng 

cầu dân ý ủng hộ CPQGVNLT và bầu Đào Minh Quân làm tổng thống Đệ tam 

Việt Nam cộng hòa. Hồi 18 giời 44 phút, ngày 15/6/2018, T sử dụng tài khoản 

gmail huynhquyennang257@gmail.com cung cấp họ tên, ngày sinh, số CMND, 

địa chỉ, số điện thoại đến địa chỉ email của “Nguyet Anh Tran” để Nguyệt Ánh 

Trần gửi cho T 500USD hỗ trợ việc in, rải truyền đơn. Đến khoảng 22 giờ ngày 

15/6/2018, Cơ quan ANĐT phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát 

hiện và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân T.  

Ngày 21/6/2018 T đã phối hợp với cơ quan ANĐT nhận 500USD do 

Nguyệt Ánh Trần gửi qua Công ty TNHH Kiều hối Đông Á, địa chỉ trụ sở 

chính tại 468 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Cơ 

quan ANĐT đã quản lý 500 USD để xử lý theo quy định của pháp luật.  

Vật chứng thu giữ gồm: Hồ sơ tham gia tổ chức phản động của Nguyễn 

Xuân T (bản viết tay); 1.800 tờ truyền đơn do Công an Hà Nội thu giữ bàn giao 

lại cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên; 01 tờ truyền đơn thu tại phòng 

trọ của Nguyễn Xuân T; 02 bản truyền đơn thu tại cửa hàng phô tô của Trần 

Văn D; các đĩa DVD, USB trích xuất từ các camera của người dân ghi lại cảnh 

T rải truyền đơn tại Hà Nội. Điện thoại di động, máy tính bảng, xe mô tô; quần 

áo Nguyễn Xuân T sử dụng đi rải truyền đơn ngày 10/6/2018 và các tài liệu, đồ 

vật khác. 

Cáo trạng số 38/CT-VKS-P1 ngày 21/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hưng Yên truy tố Nguyễn Xuân T về tội: Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền nhân dân, quy định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo trình bày: Do nảy sinh tư tưởng bất mãn trong cuộc sống, T đã vào 

mạng internet để tìm hiểu các tổ chức có quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước 

ta, trong đó có tổ chức phản động “CPQGVNLT” có trụ sở đặt tại Mỹ, do Đào 

Minh Quân là thủ tướng tự xưng. T đã viết đơn xin gia nhập tổ chức phản động 

“CPQGVNLT” vào ngày 06/3/2018, theo sự hướng dẫn của đối tượng có tài 

khoản facebook là Nguyet Anh Tran. Đồng thời, T trực tiếp tiến hành trưng cầu 

dân ý, bầu Đào Minh Quân là tổng thống; ký gạch mặt lãnh tụ, đoạn tuyệt với 

chế độ nhà nước ta. Sau khi được kết nạp vào tổ chức phản động, T đã đăng tải 
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nhiều viedeo trên Youtube và trang facebook fanpage “phơi bày sự thật” có nội 

dung chống phá Đảng, Nhà nước ta; kích động, lôi kéo người dân tham gia trưng 

cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống; trực tiếp rải truyền đơn tại Hà 

Nội vào đêm ngày 09, rạng sáng ngày 10/6/2018 kêu gọi người dân tham gia tổ 

chức phản động “CPQGVNLT”, nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân. 

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội; tỏ rõ thái độ ăn năn, hối hận về hành vi 

phạm tội của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Quang L (bố bị cáo) 

trình bày: Gia đình hoàn toàn bất ngờ về việc làm của bị cáo; bản thân ông và bố 

ông đã từng tham gia Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Hành vi phạm tội của bị cáo đi 

ngược lại truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, ông L đề nghị Tòa án xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin được nhận lại chiếc xe mô tô bị cáo sử 

dụng đi rải truyền đơn để gia đình lấy phương tiện đi lại.  

Anh Trần Văn D trình bày: Quá trình bị cáo nhờ in, phô tô truyền đơn, anh 

không đọc nội dung và không biết mục đích T in các tờ truyền đơn để làm gì nên 

mới nhận làm. Anh D tự nguyện nộp lại số tiền bị cáo trả cho anh tiền công in, 

phô tô là 730.000đ và 20.000đ tiền bị cáo mua 02 tờ đề can để Tòa án giải quyết 

theo pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trình bày luận tội, giữ 

nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Xuân T về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính 

quyền nhân dân. Đại diện VKS đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 109 Bộ 

luật hình sự; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 122 Bộ luật 

hình sự năm 2015; xử phạt Nguyễn Xuân T từ 14 năm đến 16 năm tù; phạt quản 

chế từ 02 đến 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Về vật chứng: 

Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước 500USD; 730.000đ anh D giao nộp lại; 

01 máy tính bảng nhãn hiệu Lenovo PB1-770M màu xám đã qua sử dụng; 01 máy 

tính bảng nhãn hiệu Samsung Galaxy Tab S2 màu trắng đã qua sử dụng; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Masstel màu ghi đã qua sử dụng và các tài liệu, đồ vật 

khác theo quy định. Trả lại ông Nguyễn Quang L 01 xe máy Sirius màu đen đỏ, 

BKS: 89N1-8980. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân T xác định cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố bị cáo về tội Hoạt động nhằm lật đổ 

chính quyền nhân dân, theo khoản 1 Điều 109 của BLHS là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội, ăn năn hối cải; nhận thức rõ hành vi phạm tội; bố đẻ bị cáo tham gia 

Quân đội được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; ông nội bị cáo tham 

gia thanh niên xung phong, thời kỳ chống Mỹ. Do đó, Luật sư đề nghị HĐXX áp 

dụng khoản 1 và khoản 2 Điều 51 xử phạt bị cáo mức án thấp nhất của khung 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

109



8 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan An ninh Điều tra- Công an tỉnh 

Hưng Yên và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo khai báo 

tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình và không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Xuân T quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội 

dung cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp khách quan với các 

tài liệu, chứng cứ sau đây:  

Hồ sơ xin gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của 

Nguyễn Xuân T ngày 06/3/2018 gồm cả bản giấy viết tay và bản T chụp ảnh rồi 

gửi qua Email cho đối tượng có tên Nguyệt Ánh Trần; 60 video đăng trên tài 

khoản facebook fanpage “phơi bày sự thật”; 35 video đăng trên tài khoản 

youtobe: “Mặt Nạ Máu 1 Đệ tam VNCH”, “Mặt Nạ Máu 2 Bộ Tư lệnh chiến 

lược toàn quốc”, “Mặt Nạ Máu 3 Quân lực VNCH”, “Dia Hai Pham”, “VN Toi 

Dau”, “Free Vietnam.Now”, “Kiet Vuong” và “Phuong Hoang Lua”; 1800 tờ 

truyền đơn do Công an Thành phố Hà Nội thu giữ ngày 10/6/2018; 01 tờ truyền 

đơn thu giữ tại phòng trọ của T ngày 15/6/2018; Các công cụ, phương tiện là 

điện thoại, máy tính bảng, xe mô tô, cờ ba sọc T sử dụng để thực hiện hành vi 

phạm tội; 500USD của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài gửi về để hỗ 

trợ kinh phí cho T in và rải truyền đơn ngày 09 và 10/6/2018; Lời khai của Trần 

Văn D là người đã in, phô tô 6000 tờ truyền đơn cho T vào đêm ngày 09/6/2018. 

Kết luận giám định ngày 01/10/2018 của Tổ giám định tư pháp- Sở Thông 

tin truyền thông tỉnh Hưng Yên kết luận: Các tài liệu giám định đều có nội dung 

phản động. Có 40 tài liệu có nội dung tuyên truyền, kích động, rủ rê người khác 

tham gia tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thay thế chế độ 

Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Có 42 tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên 

tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền những luận điệu chiến tranh 

tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, qua đó truyền bá những 

tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

gieo giắc sự nghi ngờ, bất mãn với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Tài liệu dạng video hình ảnh, âm thanh (đĩa DVD) và 11 trang văn bản 

được chuyển thể từ dạng âm thanh của video sang dạng chữ viết: Có nội dung 

tuyên truyền, kích động, rủ rê người khác tham gia tổ chức phản động nhằm lật 

đổ chính quyền nhân dân, thay thế chế độ Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam và nội 

dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, tuyên truyền những luận 

điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, qua đó 

truyền bá những tư tưởng phản động nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và tuyên truyền, kích động rủ rê người khác tham gia tổ 

chức phản động nhằm lật đổ XHCN Việt Nam. 
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Kết luận giám định số 5520 ngày 07/11/2018 của Viện khoa học hình sự - 

Bộ Công an kết luận: Không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa trong 

video mẫu cần giám định. Tiếng nói của đối tượng livestream bịt mặt trong 

video mẫu cần giám định và tiếng nói của Nguyễn Xuân T trong video mẫu so 

sánh là của cùng một người. 

Từ các tài liệu, chứng cứ trên có đủ căn cứ kết luận: Trong thời gian từ năm 

2016 đến khi bị bắt, Nguyễn Xuân T nảy sinh tư tưởng bất mãn, phản động, chủ 

động tìm hiểu trên mạng internet các tổ chức phản động đang chống phá Đảng 

và Nhà nước ta, trong đó có tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” 

do Đào Minh Quân cầm đầu đang sống lưu vong ở Mỹ. Ngày 03/5/2017 T viết 

đơn xin gia nhập tổ chức khủng bố “CPQGVNLT”, theo sự hướng dẫn của đối 

tượng có tài khoản facebook “Huỳnh Thanh Hoàng” nhưng không thành công. 

Ngày 06/3/2018 T tiếp tục viết đơn, gửi hồ sơ cho đối tượng có tài khoản 

facebook là “Nguyet Anh Tran” gồm: Đơn xin tình nguyện tham gia “Chính phủ 

quốc gia Việt Nam lâm thời” và chiến dịch “Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân”; 

Sơ yếu lý lịch; tài liệu gạch mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, T chụp ảnh tài 

liệu rồi gửi đến Email của Nguyệt Ánh Trần là đối tượng cốt cán của tổ chức 

phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài. T gọi điện thoại đến số điện thoại 

của tổ chức phản động đăng tải trên internet để thực hiện trưng cầu dân ý bầu 

Đào Minh Quân làm Tổng thống “ĐTVNCH” để thay thế chế độ Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi được kết nạp vào tổ chức phản 

động, T được vào “Ban Ngoại vụ” và “Hội những người Việt Nam yêu nước 

chân chính”; được cấp tài khoản và mật khẩu để tham gia nhóm kín, mỗi tuần 

họp 2 lần vào lúc 11 giờ (giờ Việt Nam) các ngày thứ ba và thứ sáu để trao đổi 

thông tin, bàn bạc cách thức tổ chức vận động, lôi kéo người dân tham gia tổ 

chức phản động và phương thức hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. T 

đã đăng tải 60 Video trên trang facebook fanpage “Phơi bày sự thật” và 35 

Video trên Youtube có nội dung phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước ta; phao tin bịa đặt, gieo giắc sự nghi ngờ, bất 

mãn, lôi kéo người khác tham gia tổ chức phản động. Ngày 09/6/2018 T được tổ 

chức phản động “CPQGVNLT” phân công rải truyền đơn tại khu vực Hà Nội, 

nội dung kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, kêu gọi TCDY bầu Đào Minh 

Quân làm tổng thống đệ tam cộng hòa, thay đổi chế độ chính trị của Nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam. Trong các ngày 09/6/2018 và ngày 10/6/2018 T đã in, 

phô tô 6000 tờ truyền đơn và đã rải hết 5.999 tờ còn giữ lại 01 tờ để làm kỷ 

niệm, đến ngày 16/6/2018 T đã bị Cơ quan an ninh bắt giữ, thu toàn bộ vật 

chứng.  

Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu 

vong, do Đào Minh Quân sinh năm 1952, nguyên là Trung úy chế độ Việt Nam 

cộng hòa cầm đầu, thành lập ngày 16/02/1991, trụ sở đặt tại Mỹ. Thời gian gần 

đây, số đối tượng cầm đầu bên nước ngoài ráo riết phát triển lực lượng vào trong 

nước, thành lập các nhóm “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, 

“Đại Việt”, thực hiện ý đồ “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch” nhằm khủng bố, 

ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu trọng điểm; xịt sơn màu lên tượng đài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; chèn cướp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, kích động biểu tình 
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trong dịp lễ 30/4/2017. Trên thực tế chúng đã thực hiện các vụ rải truyền đơn 

phản động trên diện rộng với hơn 10.000 tờ tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình 

Định, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Thái Bình; ném bom xăng gây cháy tại 

kho tạm giữ xe máy của Công an Đồng Nai vào ngày 08/4/2017; đặt bom xăng 

tại nhà xe và cổng ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017; tiến hành 

khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ nhà máy giấy Lee&man Việt Nam tại Hậu 

Giang, nhà máy nhiệt điện tại Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và ý đồ gây nổ tại khu 

vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30/4/2017 nhưng ta đã kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn. Trước hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức 

“CPQGVNLT”, ngày 30/01/2018, Bộ Công an Việt Nam đã công bố tổ chức 

“CPQGVNLT” là tổ chức khủng. 

Hành vi của Nguyễn Xuân T gia nhập tổ chức khủng bố “CPQGVNLT” 

ngày 06/3/2018; thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các video trên mạng 

internet xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta; 

bôi nhọ, phỉ báng lãnh tụ; kích động, lôi kéo người dân biểu tình, ủng hộ tổ chức 

khủng bố; trực tiếp rải 5.999 tờ truyền đơn vào ngày 10/6/2018 tại Hà Nội có nội 

dung lôi kéo, kích động biểu tình, chống lại chính quyền nhân dân gây hậu quả 

nghiêm trọng về an ninh trật tự nên đã thỏa mãn dấu hiệu khách quan của tội 

Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại khoản 1 Điều 109 

của Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy 

tố bị cáo theo tội danh và Điều luật đã viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an 

ninh quốc gia; xâm phạm nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ 

chính trị của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức phản động 

“CPQGVNLT” là tàn dư của một số kẻ thua trận, ngoan cố, sống lưu vong, luôn 

tìm mọi cách câu kết với các thế lực trong nước và ngoài nước âm mưu phá hoại 

đất nước ta trên mọi lĩnh vực; chúng luôn nuôi ảo vọng khôi phục lại chế độ 

ngụy quân, ngụy quyền mà nhân dân ta đã lật đổ. Hoạt động của chúng được lên 

kế hoạch bài bản, dưới các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, đấu tranh bất bạo 

động, thực hiện “diễn biến hòa bình”, kết hợp với đấu tranh bạo động chống phá 

Đảng, Nhà nước ta. Bị cáo Nguyễn Xuân T là thế hệ sinh ra khi các cuộc chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc gian khổ của dân tộc ta đã đi qua, trong đó có một phần 

đóng góp của cha, ông bị cáo; bị cáo không biết trân trọng thành quả cách mạng 

của cha ông mình, không tu dưỡng, rèn luyện bản thân, góp sức xây dựng quê 

hương, đất nước mà nghe theo sự lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu chống lại đất nước 

đã sản sinh và nuôi dưỡng mình là hành vi không thể chấp nhận được. Bị cáo có 

đầy đủ năng lực hành vi, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, vì động cơ, mục đích 

chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, cần phải có bản án nghiêm khắc tương xứng 

với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, khai nhận 

mọi hành vi phạm tội của mình giúp cho việc điều tra vụ án được nhanh chóng. 

Bố đẻ bị cáo là ông Nguyễn Quang L tham gia Quân đội và được tặng thưởng: 
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Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba. Ông 

nội bị cáo tham gia Thanh niên xung phong, thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Do đó, 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 BLHS. Bị cáo không còn có tình tiết giảm nhẹ nào khác. Bị cáo không 

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào và nhân thân chưa có tiền 

án, tiền sự. 

[5] Về hình phạt: Căn cứ tính chất tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng 

nặng trách nhiệm hình sự như đã nêu trên thì cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian, với mức án cao mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng 

Yên giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị 

cáo và phòng ngừa tội phạm.  

Hình phạt bổ sung: Bị cáo là người hoạt động tích cực trong tổ chức phản 

động, có tư tưởng chống phá quyết liệt; do đó, cần áp dụng hình phạt bổ sung là 

quản chế sau khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. 

[6] Đối với Trần Văn D có hành vi in, photocoppy 6000 tờ truyền đơn cho 

Nguyễn Xuân T vào đêm ngày 09/6/2018. Kết quả điều tra và tại phiên tòa xác 

định quá trình in và photocoppy truyền đơn D không trao đổi, bàn bạc gì với T 

về nội dung truyền đơn; D không biết mục đích của T in, phô tô truyền đơn để 

làm gì; không biết T tham gia tổ chức khủng bố; Hành vi của T chỉ nhằm động 

cơ, mục đích vụ lợi lấy tiền công. Do đó, không đủ căn cứ kết luận D đồng phạm 

với T hoặc xử lý về hành vi phạm tội khác.  

[7] Về vật chứng:  

+ Đối với các tài liệu, chứng cứ là hồ sơ gia nhập “CPQGVNLT”, 1801 tờ 

truyền đơn; 02 cờ ba sọc và một số giấy tờ, tài liệu khác thu giữ của bị cáo là tài 

liệu được đánh số bút lục lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án. 

+ Đối với 01 máy tính bảng nhãn hiệu Lenovo PB1-770M màu xám đã qua 

sử dụng, màn hình bị vỡ, nứt, không kiểm tra chất lượng; 01 máy tính bảng nhãn 

hiệu Samsung Galaxy Tab S2 màu trắng đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu ghi đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng. Các đồ vật, tài sản nêu trên là tài sản cá nhân của bị cáo sử 

dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội nên sẽ tịch thu, bán đấu giá, nộp ngân 

cách nhà nước. 

+ Số tiền 500USD do tổ chức phản động ở nước ngoài tài trợ cho bị cáo 

thực hiện hành vi in, rải truyền đơn ngày 09 và 10/6/2018; 750.000đ do Trần 

Văn D tự nguyện giao nộp cho CQĐT là tiền bị cáo T trả cho Trần Văn D để in, 

phô tô truyền đơn và mua 02 tờ giấy đề can làm công cụ phạm tội sẽ tịch thu 

nộp vào ngân sách nhà nước. 

+ Đối với các tài liệu, đồ vật là tài sản cá nhân của bị cáo sử dụng để thực 

hiện hành vi phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng nên sẽ tịch thu cho hủy 

gồm: 01 mũ bảo hiểm màu tím than, có kính, dây buộc, trên mũ có chữ GRS. 01 

thùng giấy cát- tông, bên ngoài có chữ “HURA”, được niêm phong theo quy 

113



12 

định, trên niêm phong có 21 dấu của CQANĐT Công an tỉnh Hưng Yên và 18 

chữ ký, bên trong có: 01 ba lô màu xanh rêu đã cũ; 01 quần dài màu ghi đã cũ; 

01 áo sơ mi dài tay kẻ caro màu đen nền trắng đã cũ; 01 quần dài kaki màu nâu 

xám đã cũ; 01 áo cộc tay kẻ ngang đen xám đã cũ; 01 áo cộc tay ba lỗ kẻ ngang 

đen trắng đã cũ; 01 khăn len tròn màu vàng- xanh đã cũ; 01 khẩu trang trắng 

viền xanh đã cũ; 01 áo phông cộc tay màu tím đã cũ; 01 đôi dép cao su (gồm 02 

chiếc) màu đen đã cũ, mỗi chiếc có 05 quai, dép đã qua sử dụng; 01 (một) bút 

sơn màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) bút bi màu xanh đã qua sử dụng; 01 

(một) bút chì màu xanh đã qua sử dụng; 01(một) vỏ đựng thẻ nhớ nhãn hiệu 

SanDisk Ultra, mã số 5312DMA7R2C9 (bên trong không có thẻ nhớ); 01(một) 

thiết bị điện tử ký hiệu RSA, có dãy số 240154205 màu đen xám; 01(một) sổ tay 

lịch 2014 gồm 50 tờ cả bìa.  

+ Đối với các tài liệu, đồ vật thu giữ của bị cáo không liên quan đến hành 

vi phạm tội nhưng không có giá trị sử dụng nên cũng tịch thu, cho hủy gồm: 01 

(một) tập tài liệu gồm 10 tờ có nội dung được ghi bằng tiếng nước ngoài (tiếng 

Anh) có tên Nguyễn Xuân T, SN: 01/07/1986; 03 (ba) tập giấy có chữ Trung 

Quốc, gồm 10 tờ; 01(một) thẻ visit pass mang tên Nguyễn Xuân T, SN: 

01/07/1986, trên thẻ có số L7452808 và số 09398384; 01 (một) thẻ có ký hiệu 

LC01264359, 75/07/01 có ảnh của Nguyễn Xuân T; 01 (một) thẻ có ký hiệu 

FB304485073 mang tên Nguyễn Xuân T, thẻ có ghi số hộ chiếu B2087139; 01 

(một) thẻ ký hiệu IC14C001 có chữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; 01 (một) 

thẻ có ký hiệu ESYCARD, trên thẻ có dãy số 9122014909445517; 01 (một) thẻ 

có ký hiệu NETS Flashpay, có dãy số 1111700230403208; 01 (một) thẻ ATM 

ngân hàng Agribank số 9704.0509.2111.7391; 01 (một) thẻ Khách hàng thân 

thiết của VinID số 8888.2006.6061.7896. 

+ Đối với các tài liệu, đồ vật là các giấy tờ, tài sản cá nhân của bị cáo, 

không liên quan đến hành vi phạm tội nên sẽ trả lại bị cáo, gồm: 01 túi da màu 

nâu, cũ, kích thước 20cm x 25cm; 01 đồng hồ trên mặt có ghi dòng chữ “Se 

Sapphire” đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 ví da màu nâu đen và 

01 ví da màu da lươn đều đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 (một) 

Hộ chiếu số B2087139 mang tên Nguyễn Xuân T, SN: 01/7/1986, nơi sinh: 

Hưng Yên, ngày cấp: 07/5/2008. 01 (một) Hộ chiếu số C1915722 mang tên 

Nguyễn Xuân T, SN: 01/7/1986, nơi sinh: Hưng Yên, ngày cấp 05/7/2016; 01 

(một) Bằng tốt nghiệp THPT số 2086252 mang tên Nguyễn Xuân T. 01 (một) 

CMND số 145188340 do Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 08/4/2004, mang tên 

Nguyễn Xuân T; 01 (một) thẻ CCCD số 033086002475 do Cục CSĐKQLCT và 

DKQGVDC cấp ngày 08/3/2017, mang tên Nguyễn Xuân T; 01 (một) Giấy 

phép lái xe số 330058005994 do Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên cấp, mang 

tên Nguyễn Xuân T; 01(một) Quyết định thi hành án chủ động số 60 ngày 

29/12/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh; 01(một) Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 05A8005076 đăng ký lần đầu ngày 24/8/2017 do Phòng 

tài chính, kế hoạch Tp Hưng Yên cấp; 01(một) Giấy khai sinh số 34 ngày 

11/5/1988 của UBND xã C, Phù Tiên, Hải Hưng.  
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+ Đối với 01 xe máy Sirius màu đen đỏ, BKS: 89N1-8980, số khung: 

RLCS5C630-AY350604; số máy: 5C63-350656 đăng ký tên ông Nguyễn Quang 

L, bị cáo sử dụng làm phương tiện đi rải truyền đơn. Kết quả điều tra xác định 

chiếc xe này là tài sản cá nhân của ông L giao cho bị cáo sử dụng; ông L không 

biết bị cáo sử dụng chiếc xe mô tô của mình vào việc phạm tội nên sẽ trả lại 

chiếc xe trên cho ông L. 

[10] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Xuân T phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Xuân T phạm tội Hoạt động nhằm lật đổ chính

quyền nhân dân. 

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 109; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều

38; Điều 43; Điều 122 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Xuân T 16 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm 

giữ, tạm giam 15/6/2018. 

Buộc Nguyễn Xuân T phải chịu Quản chế 03 năm tại xã C, thành phố H, 

tỉnh Hưng Yên kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Giao cho UBND xã C, 

thành phố H, tỉnh Hưng Yên kiểm soát, giáo dục Nguyễn Xuân T trong thời gian 

bị quản chế. 

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 Bộ luật hình sự năm 2015.

3.1. Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 500USD của Nguyễn Xuân T được 

tổ chức phản động ở nước ngoài tài trợ, hiện đang quản lý tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh Hưng Yên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/6/2018 giữa Công an 

tỉnh Hưng Yên và Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 750.000đ bị cáo T sử dụng để in, 

phô tô truyền đơn và mua 02 tờ giấy đề can của anh Trần Văn D, hiện đang quản 

lý tại tài khoản số 3949.0.9042658, tại KBNN Hưng Yên theo Giấy nộp tiền vào 

tài khoản ngày 29/6/2018. 

3.2. Tịch thu, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước các tài sản, đồ vật sau 

đây: 01 máy tính bảng nhãn hiệu Lenovo PB1-770M màu xám đã qua sử dụng, 

màn hình bị vỡ, nứt, không kiểm tra chất lượng; 01 máy tính bảng nhãn hiệu 

Samsung Galaxy Tab S2 màu trắng đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu ghi đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng. 

3.3. Tịch thu, cho tiêu hủy các tài sản, đồ vật sau đây: 

+ 01 (một) bút sơn màu trắng đã qua sử dụng; 01 (một) bút bi màu xanh đã 

qua sử dụng; 01 (một) bút chì màu xanh đã qua sử dụng; 01(một) vỏ đựng thẻ 

nhớ nhãn hiệu SanDisk Ultra, mã số 5312DMA7R2C9 (bên trong không có thẻ 
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nhớ); 01(một) thiết bị điện tử ký hiệu RSA, có dãy số 240154205 màu đen xám; 

01(một) Sổ tay lịch 2014 gồm 50 tờ cả bìa; 01 mũ bảo hiểm màu tím than, có 

kính, dây buộc, trên mũ có chữ GRS. 

+ 01 thùng giấy cát- tông, bên ngoài có chữ “HURA”, đã niêm phong theo 

quy định, trên niêm phong có 21 dấu của CQANĐT Công an tỉnh Hưng Yên và 

18 chữ ký. Bên trong gồm: 01 ba lô màu xanh rêu đã cũ; 01 quần dài màu ghi đã 

cũ; 01 áo sơ mi dài tay kẻ caro màu đen nền trắng đã cũ; 01 quần dài kaki màu 

nâu xám đã cũ; 01 áo cộc tay kẻ ngang đen xám đã cũ; 01 áo cộc tay ba lỗ kẻ 

ngang đen trắng đã cũ; 01 khăn len tròn màu vàng- xanh đã cũ; 01 khẩu trang 

trắng viền xanh đã cũ; 01 áo phông cộc tay màu tím đã cũ; 01 đôi dép cao su 

(gồm 02 chiếc) màu đen đã cũ, mỗi chiếc có 05 quai, dép đã qua sử dụng.  

+ 01 (một) tập tài liệu gồm 10 tờ có nội dung được ghi bằng tiếng nước 

ngoài (tiếng Anh) có tên Nguyễn Xuân T, SN: 01/07/1986; 03 (ba) tập giấy có 

chữ Trung Quốc, gồm 10 tờ; 01(một) thẻ visit pass mang tên Nguyễn Xuân T, 

SN: 01/07/1986, trên thẻ có số L7452808 và số 09398384; 01 (một) thẻ có ký 

hiệu LC01264359, 75/07/01 có ảnh của Nguyễn Xuân T; 01 (một) thẻ có ký 

hiệu FB304485073 mang tên Nguyễn Xuân T, thẻ có ghi số hộ chiếu B2087139; 

01 (một) thẻ ký hiệu IC14C001 có chữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; 01 (một) 

thẻ có ký hiệu ESYCARD, trên thẻ có dãy số 9122014909445517; 01 (một) thẻ 

có ký hiệu NETS Flashpay, có dãy số 1111700230403208; 01 (một) thẻ ATM 

ngân hàng Agribank số 9704.0509.2111.7391; 01 (một) thẻ Khách hàng thân 

thiết của VinID số 8888.2006.6061.7896. 

3.4. Trả lại Nguyễn Xuân T các tài sản, đồ vật sau đây:  

01 (một) Hộ chiếu số B2087139 mang tên Nguyễn Xuân T, SN: 01/7/1986, 

nơi sinh: Hưng Yên, ngày cấp: 07/5/2008. 01 (một) Hộ chiếu số C1915722 

mang tên Nguyễn Xuân T, SN: 01/7/1986, nơi sinh: Hưng Yên, ngày cấp 

05/7/2016. 01 (một) Bằng tốt nghiệp THPT số 2086252 mang tên Nguyễn Xuân 

T. 01 (một) CMND số 145188340 do Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 

08/4/2004, mang tên Nguyễn Xuân T. 01 (một) thẻ CCCD số 033086002475 do 

Cục CSĐKQLCT và DKQGVDC cấp ngày 08/3/2017, mang tên Nguyễn Xuân 

T. 01 (một) Giấy phép lái xe số 330058005994 do Sở giao thông vận tải tỉnh 

Hưng Yên cấp, mang tên Nguyễn Xuân T. 01(một) Quyết định thi hành án chủ 

động số 60 ngày 29/12/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh. 01(một) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 05A8005076 đăng ký lần đầu ngày 

24/8/2017 do Phòng tài chính, kế hoạch Tp Hưng Yên cấp. 01(một) Giấy khai 

sinh số 34 ngày 11/5/1988 của UBND xã C, Phù Tiên, Hải Hưng. 

01 túi da màu nâu, cũ, kích thước 20cm x 25cm; 01 đồng hồ trên mặt có ghi 

dòng chữ “Se Sapphire” đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 ví da 

màu nâu đen và 01 ví da màu da lươn đều đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng. 

3.5. Trả lại ông Nguyễn Quang L 01 xe máy Sirius màu đen đỏ, BKS: 

89N1-8980, số khung: RLCS5C630-AY350604; số máy: 5C63-350656. 
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(Các vật chứng nêu trên, Số lượng, chủng loại, đặc điểm, tình trạng vật 

chứng được ghi tại Quyết định chuyển vật chứng số 10/QĐ-VKS-P1 ngày 

21/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên) 

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Xuân T phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ

thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến

vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Vụ GĐKT 1- TAND Tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- Cq ANĐT(PA09)- CA tỉnh Hưng Yên; 

- Phòng HSNV- CA tỉnh Hưng Yên (PC53); 

- Bị cáo; 

- Người liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP, Tòa Hình sự. 
 Lê Quốc Huy 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 Bản án số: 34/2019/HS-ST 

        Ngày 23 - 8 - 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đức Dương

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Thị Hà và ông Bùi Xuân Vấn

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Vụ là Thẩm tra viên Tòa án nhân

dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà:

Ông Nguyễn Văn Hưng - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 

6 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2019/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 8 năm 2019, đối với bị cáo:  

Dương Thị L (tên gọi khác: Ng L), sinh năm 1983 tại tỉnh Khánh Hòa; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn V, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; tạm trú: 

Thôn Z, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 

5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Dương N (đã chết) và bà Lê Thị L; có chồng là Võ Văn P (đã ly hôn năm 2003) và 

01 con, sống chung như vợ chồng với anh Dương Văn T; tiền sự: Ngày 12-6-2018 

bị Công an phường T, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính bằng 

hình thức phạt tiền về hành vi không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu 

cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 30-01-

2019 - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, qua rà 

soát, theo dõi, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đ đã phát hiện một số địa chỉ 

facebook cá nhân có nội dung thường xuyên chia sẻ các thông tin sai trái, xuyên 

tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ và lãnh tụ Chủ tịch H. Do đó, ngày 31-10-

2018 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đ đã thu thập các tài liệu liên quan và 
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chuyển các thông tin trên cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông 

để điều tra, xử lý. 

Quá trình điều tra đã xác định được người sử dụng các trang mạng xã hội 

facebook trên là Dương Thị L. Từ tháng 6-2017 đến ngày 30-8-2019, L lập và sử 

dụng tổng cộng 21 trang facebook có tên gọi và tài khoản khác nhau, trong đó có 

13 tài khoản thường xuyên dùng để chia sẻ, đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội 

dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bóp méo 

sự thật lịch sử, kích động biểu tình, gây rối; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, lãnh tụ H, có tên và địa chỉ như sau: 

1. http://www.facebook.com/philip.tran.31924 (Nguyễn Thị Ngọc L);

2. http://www.facebook.com/hungtam.nguyen.52056 (Trần Huỳnh Ngọc L);

3. http://www.facebook.com/profile.php?id=100028502563754 (Le L);

4. http://www.facebook.com/duong.amasaskas (Amasaky D);

5. https://www.facebook.com/duylan.tran.186 (Vo Huu T);

6. http://www.facebook.com/johny.duong.37 (Dương Thị L);

7. Nguyễn Thị Kim T (hiện không tìm được mật khẩu và tài khoản);

8. https://www.facebook.com/100028290760777 (Chim Về Núi Ngạn);

9. http://www.facebook.com/100027968086940 (Jimmy T, Ác thần);

10. http://www.facebook.com/thilanh.duong.16 (D Jony);

11. http://www.facebook.com/100027243383307 (Ngọc L SG);

12. http://www.facebook.com/100025751813915 (Ngọc L Nha Trang);

13. http://www.facebook.com/nhatrang.tqchiem (Ngọc L Nguyễn Thị).

Trong 13 tài khoản trên, thì có 08 tài khoản là do Dương Thị L trực tiếp lập 

và sử dụng gồm: “Nguyễn Thị Ngọc L”, “Trần Huỳnh Ngọc L”; “Vo Huu T”, 

“Dương Thị L”; “D Jony”, “Ngọc L SG”, “Ngọc L Nha Trang” và “Ngọc L 

Nguyễn Thị”; 05 tài khoản còn lại là do L được người khác lập và cho để sử 

dụng, cụ thể: tài khoản “Le L” do bà Châu T ở Thái Lan cho, “Amasaky D” do 

ông T Nguyễn sống ở Mỹ cho, “Nguyễn Thị Kim T” do đối tượng tên Th ở Úc 

cho, “Chim Về Núi Ngạn” do đối tượng H ở Mỹ cho và “T Jimmy” là do đối 

tượng Hồ H (không rõ địa chỉ) cho. Sau khi nhận được tài khoản L thay đổi mật 

khẩu và sử dụng, những người lập hộ facebook L đều quen qua các trang mạng 

và hiện tại không biết họ đang sinh sống ở đâu. 

Thông qua 13 tài khoản cá nhân của Dương Thị L, Cơ quan điều tra đã thu 

được tổng số 380 trang tài liệu, gồm: “Nguyễn Thị Ngọc L” có 17 trang, “Trần 

Huỳnh Ngọc L” có 15 trang, “Le L” có 31 trang, “Amasaky D” có 27 trang, “Vo 

Huu T” có 13 trang, “Dương Thị L” có 09 trang, “Nguyễn Thị Kim T” có 37 trang, 

“Chim Về Núi Ngạn” có 47 trang, “T Jimmy” có 18 trang, “D Jony” có 11 trang, 

“Ngọc L SG” có 67 trang, “Ngọc L Nha Trang” có 78 trang và “Ngọc L Nguyễn 

Thị” có 10 trang. Trong tổng số 380 trang này, có 98 trang tài liệu là các bài chia sẻ 

thông tin có nội dung không được công bố chính thức thể hiện trên các tài khoản 
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“Nguyễn Thị Ngọc L” có 03 trang, “Trần Huỳnh Ngọc L” có 05 trang, “Le L” có 

14 trang; “Amasaky D” có 03 trang, “Vo Huu T” có 02 trang, “Dương Thị L” có 

04 trang, “Nguyễn Thị Kim T” có 12 trang, “Chim Về Núi Ngạn” có 17 trang, “T 

Jimmy” có 03 trang, “D Jony” có 02 trang, “Ngọc L SG” có 12 trang và “Ngọc L 

Nha Trang” có 21 trang. Ngoài ra, khi khai thác trong điện thoại di động thu giữ 

của L còn thu được thêm 16 trang tài liệu từ hình ảnh, tin nhắn khác, trong đó có 03 

trang có nội dung xấu (theo kết luận giám định). Cụ thể một số bài chia sẻ có nội 

dung như sau:  

Tài khoản “Ngọc L Nguyễn Thị” ngày 31-5-2018 cập nhật ảnh bìa có hình cô 

gái cầm kiếm với nội dung: “ĐỨa Nào Theo CỘng Sản. Em chém ĐỨt Cu Hết”, 

hình ảnh này có 21 lượt bày tỏ cảm xúc, 12 bình luận và 05 lượt chia sẻ. Tài khoản 

“Ngọc L Nha Trang” ngày 07-5-2018 chia sẻ bài có hình ảnh một người đàn ông 

chĩa súng vào mặt TBT với nội dung: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Bảy lốp 

giết dân máu ngập nhà. Tướng loan xử tử tên cộng ác. Phen này trọng lú cũng tiêu 

ma”, ngày 08-5-2018 chia sẻ bài viết có 02 hình ảnh (hình bên trái là một nhóm 

thanh niên mặc áo thun trắng có in dọc áo màu vàng có ba sọc đỏ; hình bên phải là 

hình con chó mặc cờ đỏ sao vàng) với nội dung: “Người có trí khôn ngoan thì biết 

mặc áo cờ Vàng của tổ tiên Việt Nam. Chỉ có lũ súc vật việt cộng ngu xuẩn mới 

mặc áo cờ tháng của cộng sản Phúc Kiến…”, ngày 13-5-2018 chia sẻ bài viết có 

hình ảnh của Chủ tịch H với nội dung: “những nghi vấn rất đời thường…đối với 

những điều không bình thường xung quanh H…nghi vấn thứ 9: Mồ mả của thân 

mẫu và anh chị ông H rất đơn sơ mộc mạc nghèo nàn như mộ của dân thường, 

không xứng tầm với phụ mẫu của chủ tịch nước….Là vì không phải bố mẹ ruột của 

Hồ Tập C đang đóng giả vai Nguyễn Ái Q đã chết !...”, ngày 16-5-2018, chia sẻ bài 

viết có hình ảnh các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nội dung: “Chưa có 

một chế độ nào thối nát và hèn hạ như chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay”. 

Tài khoản “Ngọc L SG” ngày 23-7-2018 chia sẻ bài viết có hình ảnh hai cha 

con đang ăn cơm trắng với khoai có nội dung: “chó Đảng: không có bác và đảng, 

các bạn có được như ngày hôm nay không? DCL: đỉ mẹ tụi mày thứ súc sinh, 

rừng vàng biển bạc thì bán hết, Lũ về tàn phá miền bắc là do cái lũ mọi rợ tụi 

mày mà ra…đừng có mà đổ thừa cho thiên tai nhé lũ súc sinh!!!. Lối sống Cộng 

sản là sự sỉ nhục và cản trở sự phát triển và tiến bộ của đời sống văn minh trong 

XH loài người với những điều ác độc và gian dối!!!...”, bài viết này có 01 lượt 

bày tỏ cảm xúc và 01 lượt chia sẻ, ngày 11-12-2018 chia sẻ bài viết có nội dung 

“cổng sản không có khả năng điều hành đất nước, hãy mau thoái vị”. 

Tài khoản “Dương Thị L” ngày 09-7-2018 chia sẻ bài viết có nội dung 

“cộng sản việt nam nhục nhã chưa”. 

Kết quả giám định của cơ quan chức năng: Toàn bộ nội dung thông tin 

được Dương Thị L chia sẻ trên các tài khoản facebook cá nhân “Ngọc L Nha 
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Trang”, “Ngọc L SG”, “Ngọc L Nguyễn Thị”, “Trần Huỳnh Ngọc L”, “Lê L”, 

“Amasaky D”, “Võ Hữu T”, “Dương Thị L”, “Nguyễn Thị Kim T”, “Chim về 

núi ngạn”, “T Jimmy” và “D Jony” đều là các thông tin không được công bố 

chính thức; nội dung thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị, xã hội và 

các sự kiện lịch sử ở Việt Nam; các thông tin được chia sẻ này là các thông tin 

có chủ đích nhằm xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, chống nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng 

và Nhà nước về vấn đề biên giới, lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đường lối 

ngoại giao; lợi dụng một số vụ việc, vấn đề xã hội để gieo rắc sự nghi ngờ bất 

mãn của người xem với chế độ. Gây tâm lý lo lắng, hoang mang, dẫn đến bi 

quan về thực tại xã hội trong các tầng lớp nhân dân khi tiếp cận, tạo sự hoài nghi 

vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách 

pháp luật và quá trình điều hành, quản lý nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; tạo sự hiểu lầm về lịch sử của đất nước, dân tộc, đời tư của lãnh tụ H 

và các cá nhân là lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam; kích động tâm lý chống 

đối đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền, quảng bá một 

chiều những giá trị của nền dân chủ, văn hóa phương tây, từ đó tạo tâm lý, nhận 

thức sai lệch cho người tiếp cận về chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam.  

Lý do L lập và sử dụng nhiều facebook cá nhân (21 tài khoản) là do thường 

xuyên lên mạng xã hội tranh cãi với các đối tượng chống đối có nicname như 

“uyên thùy”, “Tân T”, “Benny T”, “Phi H Phan Thị”… Ngoài ra, L cho rằng 

các đối tượng này chỉ biết hô hào, kích động người khác chống đối Đảng, nhà 

nước Việt Nam mà bản thân những người này không chịu đóng góp tiền, công 

sức cho những người trực tiếp chống đối. Nguyên nhân L chia sẻ các bài viết, 

hình ảnh, video là do tiếp nhận các thông tin sai trái được cắt ghép trên mạng xã 

hội từ các trang facebook của các đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước Việt 

Nam trong và ngoài nước nên đã nhận thức sai lệch các vấn đề đang nổi lên của 

xã hội như: Phản đối Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường, phản đối Luật An 

ninh mạng, dự thảo Luật Đặc Khu, vấn đề biển đảo… Mục đích L thực hiện việc 

chia sẻ các bài viết này là muốn làm xấu hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Cáo trạng số: 45/CTr-VKS(P1) ngày 10-6-2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Nông đã truy tố bị cáo: Dương Thị L về tội “Phát tán thông tin, 

tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy 

định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Thị L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk 
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Nông và thừa nhận việc truy tố bị cáo về tội “Phát tán thông tin, tài liệu nhằm 

chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại các 

điểm a, b khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Hình sự là không oan. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông sau khi phân tích các tình 

tiết của vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên 

bố bị cáo phạm tội “Phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 117;  điểm s 

khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt 

Dương Thị L từ 07 đến 08 năm tù. Áp dụng Điều 43 và Điều 122, phạt bổ sung: 

Quản chế bị cáo L từ 02 đến 03 năm tại nơi cư trú. Về xử lý vật chứng: Áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 46 và điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ 

các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Lưu giữ vào hồ sơ 

tập tài liệu là hình ảnh và các bài chia sẻ của Dương Thị L để phục vụ công tác 

xét xử; tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 03 chiếc điện thoại di động (viết 

tắt là ĐTDĐ) gồm: 01 ĐTDĐ SamSung màu trắng, 01 ĐTDĐ Mobistar màu 

vàng đồng và 01 ĐTDĐ LG V20 màu bạc là công cụ phương tiện mà Dương 

Thị L sử dụng vào việc phạm tội; tịch thu tiêu hủy 02 mũ nồi, 01 mũ lưỡi trai, 

01 áo khoác và 01 chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh Ngọc L (Có đặc điểm 

như trong biên bản khám xét chỗ ở). 

Bị cáo Dương Thị L không tranh luận, bào chữa, chỉ đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk 

Nông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

Như vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Từ tháng 6-2017 đến ngày 30-8-

2019, Dương Thị L lập và sử dụng tổng cộng 21 trang facebook có tên gọi và tài 

khoản khác nhau. Trong đó có 13 tài khoản L thường xuyên sử dụng để chia sẻ, 

bình luận, đăng tải các bài viết, hình ảnh và video (380 tài liệu) có nội dung 

xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bóp méo sự 
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thật lịch sử, kích động biểu tình, gây rối; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, lãnh tụ H; gây sự hoài nghi, lo lắng, tâm lý bất an trong nhân dân. 

Mục đích của L thực hiện việc chia sẻ các bài viết là muốn làm xấu hình ảnh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Do đó, hành vi của Dương Thị L phạm tội “Phát tán thông tin, tài liệu 

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại 

các điểm a, b khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Như vậy, quyết định truy 

tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với bị cáo Dương Thị L là có 

căn cứ và đúng pháp luật. 

Điều 117 của Bộ luật Hình sự quy định: “1. Người nào có một trong những 

hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì 

bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có

nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b)Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có

nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;”. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm an ninh trên lĩnh vực tư tưởng - 

văn hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể là sự ổn định của 

đời sống tinh thần và sự thống nhất về nền tảng chính trị - tư tưởng, lòng tin của 

quân chúng vào hệ thống chính trị và thể chế xã hội hội chủ nghĩa, làm suy yếu 

sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. 

[3]. Mặt khác, L còn tham gia tổ chức “Thanh Luân” với nhiệm vụ móc 

nối, lôi kéo người, phát triển lực lượng cho tổ chức. Tổ chức này sử dụng 

mạng Internet làm phương tiện liên lạc, chỉ đạo hoạt động, sử dụng bí danh, 

quy ước chặt chẽ cách thức, thời gian liên lạc để tung tin bịa đặt, xuyên tạc 

nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa; kêu gọi kích động, phá hoại tập trung vào 

các mục tiêu trụ sở cơ quan, nhà máy có liên quan đến người nước ngoài làm 

việc. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng giáo dục, thuyết phục nhiều lần 

và bản thân đã viết cam kết từ bỏ các hoạt động chống phá nhà nước, nhưng 

sau đó vẫn tiếp tục hoạt động trở lại. Bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội 

với động cơ vụ lợi theo sự hứa hẹn của các đối tượng khác. 

 [4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thực hiện 

hành vi phạm tội nhiều lần, do đó có căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự đối 

với bị cáo. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, do đó có căn cứ áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự đối với bị cáo.  

[5]. Từ những phân tích đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần 

phải áp dụng mức cao của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 117 của 

Bộ luật Hình sự, cách ly bị cáo với xã hội một thời gian dài mới đảm bảo 
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được mục đích của hình phạt. Mặt khác, cần áp dụng hình phạt quản chế đối 

với bị cáo sau khi chấp hành xong hình phạt tù. 

[6]. Xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 03 chiếc điện 

thoại di động (viết tắt là ĐTDĐ) gồm: 01 ĐTDĐ samsung màu trắng, 01 ĐTDĐ 

Mobistar màu vàng đồng và 01 ĐTDĐ LG V20 màu bạc, là công cụ phương tiện 

mà Dương Thị L sử dụng vào việc phạm tội; tịch thu tiêu hủy 02 mũ nồi, 01 mũ 

lưỡi trai, 01 áo khoác và 01 chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh Ngọc L 

không còn giá trị sử dụng. 

[7]. Về án phí: Bị cáo Dương Thị L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Dương Thị L phạm tội “Phát tán thông tin, tài liệu

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

1.1. Áp dụng các điểm a, b khoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Dương Thị L 08 (Tám) 

năm tù, tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 30-01-2019; 

1.2. Áp dụng Điều 43 và Điều 122 của Bộ luật Hình sự: Phạt quản chế bị 

cáo Dương Thị L thời hạn 02 (Hai) năm, tính từ ngày chấp xong hình phạt tù tại 

nơi cư trú. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật

Tố tụng hình sự: 

2.1. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 03 chiếc điện thoại di động (viết 

tắt là ĐTDĐ) gồm: 01 ĐTDĐ samsung màu trắng, 01 ĐTDĐ Mobistar màu 

vàng đồng và 01 ĐTDĐ LG V20 màu bạc. 

2.2. Tịch thu tiêu hủy 02 mũ nồi, 01 mũ lưỡi trai, 01 áo khoác và 01 chứng 

minh nhân dân mang tên Huỳnh Ngọc L. 

(Vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 11-6-2019 

giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông và Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Đ). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp

dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí 

Tòa án.  

Buộc bị cáo Dương Thị L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

124



Nơi nhận:  
- VKSNDCC tại Tp. H; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đ; 

- Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đ; 

- CQANĐT Công an tỉnh Đắk Nông; 

- THAHS Công an tỉnh Đ; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đ; 

- Cục THADS tỉnh Đ; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM        

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   (Đã ký và đóng dấu) 

      Lương Đức Dương 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 
       THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

    –––––––––––––––

     Bản án số: 94/2019/HS-PT 

     Ngày: 28-8-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thái Quang Hải

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Trinh

Ông Nguyễn Hoàng Quí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Giang – Thư ký Tòa án nhân dân thành
phố Cần Thơ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia phiên
tòa: Ông La Quốc Khánh – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 
Cần Thơ xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 
115/2019/TLPT-HS ngày 01 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Quách Nguyễn 
Anh K do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 
105/2019/HS-ST ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận Ninh 
Kiều. 

- Bị cáo có kháng cáo:

Quách Nguyễn Anh K (Tên gọi khác: B), sinh năm: 1996.

ĐKTT: 44/58 đường Y, phường X, quận S, thành phố Cần Thơ; Chỗ ở:
107/60/42 đường P, phường Z, quận S, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: 
Không; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông Quách Phi A và bà Nguyễn Thị Ngọc C; tiền án, tiền sự: Không; 
Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Qua công tác tuần tra các trang mạng xã hội, ngày 13/02/2019, lực lượng 
Công an quận S phát hiện tài khoản facebook mang tên “Quach Nguyen Anh K” 
cập nhật ảnh đại diện là hình lá cờ “03 sọc” (là cờ của chế độ Việt Nam cộng 
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hòa trước đây) kèm theo dòng tin “Hy vọng một ngày nào đó lá cờ này sẽ bay 
trên khắp đất nước Việt Nam”.   

Tiến hành làm việc và kiểm tra tài khoản facebook nêu trên đối với chủ tài 
khoản là Quách Nguyễn Anh K, Cơ quan điều tra xác định ngoài hình ảnh đại 
diện trên trang cá nhân là cờ “03 sọc”, K còn đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh 
và bình luận trực tiếp trên video livestream có nội dung xuyên tạc các chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xúc phạm Đảng Cộng Sản 
Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Oppo model 
A33w. Tiến hành trích xuất 15 trang tài liệu là những bài viết, hình ảnh mà 
Quách Nguyễn Anh K đã viết, đăng, chia sẻ và bình luận trên facebook cá nhân 
mang tên “Quach Nguyen Anh K” để trưng cầu Sở thông tin và Truyền thông 
thành phố Cần Thơ giám định nội dung, ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng đến lợi ích 
tổ chức, cá nhân và hậu quả của các tài liệu thu giữ. 

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ 
kết luận như sau: Trong 15 trang tài liệu, có 12 trang mà tài khoản “Quach 
Nguyen Anh K” đã viết, chia sẻ, đăng tải và bình luận trên mạng xã hội 
facebook có chứa nội dung: Tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, xúc phạm nói 
xấu chống lại Đảng, lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tuyên truyền, kích động, truyền bá tư tưởng phản 
động, chống lại các quy định pháp luật của Nhà nước về nghĩa vụ quân sự, về 
đất đai, về phòng chống tệ nạn xã hội. 

Hậu quả: Các bài viết, chia sẻ, đăng tải, phát tán hình ảnh và bình luận 
các nội dung mang tính tiêu cực, xuyên tạc, chống đối trên mạng xã hội 
facebook đã làm ảnh hưởng đến vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những việc này làm 
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất 
nước và của địa phương. 

Quá trình điều tra, Quách Nguyễn Anh K khai nhận: do thường xuyên 
chơi game và lên mạng xã hội facebook nên bị cáo đã tạo tài khoản facebook cá 
nhân tên “Quach Nguyen Anh K” để đăng tải hình ảnh, trò chuyện cùng bạn bè. 
Do thường xem các đoạn phim được phát trực tuyến từ các tài khoản tên “Quoc 
Huy Truong” và ‘Lisa Phạm” có nội dung mang tính xuyên tạc, chống đối trên 
mạng xã hội facebook, bị cáo đã bị ảnh hưởng tiêu cực nên trong khoảng thời 
gian từ ngày 21/12/2017 đến ngày 01/02/2019, bị cáo đã đến các tiệm internet và 
dùng điện thoại di động của bà Nguyễn Thị Ngọc C (mẹ của bị cáo) đăng nhập 
tài khoản cá nhân để viết, chia sẻ các bài viết có nội dung, hình ảnh và tham gia 
bình luận khi xem các đoạn phim trực tuyến có nội dung mang tính xuyên tạc, 
chia rẽ sự đoàn kết của đất nước, chống đối Đảng và Nhà nước, đồng thời bị cáo 
đã tải và sử dụng cờ “03 sọc” làm hình đại diện cho trang facebook cá nhân của 
mình. 
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Bà Nguyễn Thị Ngọc C khai: khi cho K mượn điện thoại di động, bà 
không biết K sử dụng điện thoại này thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan 
điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 105/2019/HSST ngày 13/6/2019 của Tòa 
án nhân dân quận Ninh Kiều tuyên bố bị cáo Quách Nguyễn Anh K phạm tội 
“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Áp dụng: khoản 1 Điều 331; điểm i, s khoản 
1, 2 Điều 51; Điều 47 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Quách Nguyễn Anh K 06 
tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 
cáo theo quy định.  

Sau khi tuyên án sơ thẩm, vào ngày 19/6/2019, bị cáo Quách Nguyễn Anh 
K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ 
thẩm đã tuyên. Bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được 
hưởng án treo với lý do: bị cáo không cố ý phạm tội mà do tính hiếu kỳ, bị cáo 
không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật; bị cáo còn phải lo cho ông 
bà ngoại đã già yếu. 

Kiểm sát viên đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm do đã xét xử đúng 
người đúng tội và hình phạt đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi 
phạm tội của bị cáo. Tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm vận dụng, tại tòa 
phúc thẩm bị cáo không cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới nên không có cơ sở 
xem xét kháng cáo của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Quá trình tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm đã tuân thủ các quy định của 
pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. Các 
chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo, cũng như để 
giải quyết các vấn đề khác có liên quan. 

[1] Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở 
xác định bị cáo có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ, đăng 
tải và bình luận các nội dung mang tính tiêu cực, xuyên tạc, không chính xác và 
chống đối lên tài khoản facebook cá nhân của bị cáo, nhằm tuyên truyền, kích 
động, truyền bá tư tưởng phản động. Xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 331 Bộ 
luật Hình sự là có căn cứ. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến trật 
tự quản lý hành chính của Nhà nước; gây ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quyền 
và lợi ích hợp pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam, xâm phạm đến lợi ích của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài ra còn gây ảnh hưởng 
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đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo cho rằng không biết hành vi 
mình thực hiện là vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận, vì bị cáo thực hiện 
hành vi này trong khoảng thời gian dài từ ngày 21/12/2017 đến ngày 
01/02/2019; trình độ học vấn của bị cáo cũng không phải là thấp, nên bị cáo biết 
rõ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Nên nhất thiết phải có hình 
phạt cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian tương xứng với hành vi phạm tội 
của bị cáo. 

Các lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị 
cáo đã được xem xét ở cấp sơ thẩm; mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp nên 
Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 
giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của Kiểm sát viên. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Tuyên bố bị cáo Quách Nguyễn Anh K phạm tội “Lợi dụng các quyền 
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân”.  

Áp dụng: khoản 1 Điều 331; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Quách Nguyễn Anh K 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực thi hành. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND CC tại TP. Hồ Chí Minh; 
- VKSND Tp. Cần Thơ; 
- Trại tạm giam; 
- Cơ quan tố tụng quận Ninh Kiều; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 (Đã ký) 

 Thái Quang Hải 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 550/2019/HS-PT 

Ngày 23 tháng 9 năm 2019 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đặng Văn Ý 

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Đình Thanh 

Ông Đặng Văn Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí

Minh: Bà Nguyễn Thị Mai - Kiểm sát viên, tham gia phiên tòa. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 322/2019/TLPT-HS 

ngày 21 tháng 06 năm 2019 đối với bị cáo Vũ Thị D và Nguyễn Thị Ngọc S do 

có kháng cáo của các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo có kháng cáo 

1. Vũ Thị D, sinh năm 1965; tại tỉnh Tiền Giang;

Nơi cư trú: Ấp N, xã P, huyện T, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Đạo Thiên chúa; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Buôn 

bán; Con ông Vũ Văn C (đã chết) và bà Trần Thị V (đã chết); Bị cáo có chồng là 

Nguyễn Văn C, sinh năm 1957; Bị cáo có 04 con, lớn nhất sinh năm 1985, nhỏ 

nhất sinh năm 1991; Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo tạm giam từ ngày 13/10/2018 (có mặt). 

2. Nguyễn Thị Ngọc S, sinh năm 1968; tại tỉnh Đ;

Nơi cư trú: Ấp 2, xã P, huyện Đ, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con 

ông Nguyễn Văn M (đã chết) và bà Huỳnh Thị C (đã chết); Bị cáo có chồng là 

Đỗ Văn Hồng, sinh năm 1969; Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ 

nhất sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo tạm giam từ ngày 13/10/2018 (có mặt). 

130



- Người bào chữa theo yêu cầu cho các bị cáo: 

Luật sư Đặng Đình Mạnh - Văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh, thuộc 

đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - Công ty luật TNHH Quốc tế và Cộng sự, thuộc 

đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

Luật sư Nguyễn Văn Miếng – Văn phòng luật sư Hồng Đức, thuộc đoàn 

luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vũ Thị D và Nguyễn Thị Ngọc S làm nghề buôn bán tại chợ 115 thuộc xã 

P, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đ. D sử dụng 02 tài khoản Facebook cá nhân với tên 

“Salem Trần” và “Ma Ma Ma Ma”, còn S sử dụng tài khoản Facebook tên “Hoa 

Hong Ha Ngoc”. Cả hai thường xuyên lên mạng tương tác để xem, nghe đọc nội 

dung các video, bài viết trên các tài khoản Facebook “Tân Thái”, “Benny 

Trương”, “Chân trời mới”, “Nhật ký yêu nước”, “BBC”, “Đài Châu Á Tự do” , 

“Tôi yêu sài gòn xưa trước năm 1975” của các đối tượng có tư tưởng kích động 

kêu gọi biểu tình chống Luật đặc khu, Luật an ninh mạng, phản đối Trung Quốc, 

chống phá Nhà nước Việt Nam, nên D cùng S cũng có tư tưởng chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Từ khoảng 20 đến 22 giờ ngày 07/10/2018, D vào xem video phát trực 

tiếp bài viết có tựa đề “Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (số 63)” và nghe 

được những nội dung chống đối Đảng cộng sản kêu gọi mọi người xuống đường 

biểu tình để phản đối Trung Quốc vào ngày 13/10/2018, trên tài khoản facebook 

có tên “Tân Thái”. Trên Facebook này, còn có một số đối tượng vào bình luận 

với nội dung nêu cách thức kêu gọi, tổ chức người dân xuống đường biểu tình. 

Trong đó có bình luận ghi nội dung thể hiện cách kêu gọi biểu tình là “Mọi 

người hãy viết các tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam, 

kêu gọi biểu tình vào ngày 13/10/2018 và mang các tờ rơi, khẩu hiệu đi rải hoặc 

dán ở các khu vực, vị trí mọi người dễ nhìn thấy”. Sau đó, D nẩy sinh ý định 

tham gia chống phá Nhà nước Việt Nam bằng cách viết tờ rơi (truyền đơn), rồi 

bàn bạc với Nguyễn Thị Ngọc S mang đi rải ở nhiều nơi tại khu vực huyện Đ, 

tỉnh Đ để nhiều người biết đến và S đồng ý nói “chị cứ viết đi, rồi em sẽ cầm đi 

rải”. Khoảng 09 giờ ngày 09/10/2018, D mua 04 quyển vở học sinh hiệu “Hoa 
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Sen” loại 200 trang, giá tổng cộng là 40.000đ (Bốn mươi nghìn đồng) tại Chợ 

115 xã P và mang về nhà của D tại Ấp N, xã P, huyện T, tỉnh Đ. Đến khoảng 12 

giờ trưa cùng ngày, D vào phòng ngủ lấy 04 quyển vở nêu trên tách ra từng tờ 

và dùng bút lông màu đỏ, màu xanh viết 103 (Một trăm lẻ ba) tờ có nhiều nội D 

kêu gọi gồm“Tổng biểu tình ngày 13/10/2018; biểu tình tại nhà thờ Fatima 

Bình Triệu và trên toàn quốc; xuống đường chống lại áp bức; tẩy chay hàng 

Trung Quốc; xuống đường biểu tình phản đối an ninh mạng, 3 đặc khu; tổng 

biểu tình để giải thể Cộng sản bán nước; biểu tình ngày 13/10 phản đối Trung 

Quốc xâm lược; hướng dẫn vào Facebook Tân Thái, Benny Trương, Youtube 

Tân Thái - Benny Trương; Tổng biểu tình ngày 13/10 cứu nước - cứu con cháu 

chúng ta; sắp thông qua luật đặc khu hãy xuống đường phản đối bà con ơi…; 

không làm nô lệ cho Tàu cộng bà con phải xuống đường gấp lắm rồi; xuống 

đường biểu tình, phản đối cộng sản bán nước; tổng biểu tình bà con ơi mất nước 

rồi ngày 13/10 tất cả mọi người dân hãy hưởng ứng; phản đối mất nước thành 

đô hãy xuống đường bà con ơi hãy đồng hành biểu tình để cứu nước…”. D 

mang số tờ rơi “truyền đơn” đã viết bỏ vào túi nilong màu đen để trên giỏ xe đạp 

ở nhà và dùng chiếc áo mưa che lên. Đến 10 giờ cùng ngày, D cầm túi nilon màu 

đen đựng số tờ rơi “truyền đơn” đưa cho S tại chợ Phú Lợi. S cầm túi nilon có 

đựng số tờ rơi treo vào giữa của xe mô tô mang về nhà tại ấp 2, xã P, huyện Đ, 

tỉnh Đ cất giấu ở hàng rào phía trước đường vào nhà để sáng hôm sau cầm đi rải.  

Đến khoảng 05 giờ ngày 10/10/2018, S sử dụng xe mô tô hiệu Wave màu 

đen xám, biển số 60P6 - 4557 chở con là Đỗ Ngọc H, sinh năm 2010 đi ra chợ P 

để bán hàng, trên đường đi S cầm túi nilon đựng số tờ rơi mang rải tại 04 địa điểm 

sau:  

Điểm thứ nhất: S dùng tay phải rải một số tờ rơi xuống lề đường trên 

đường Quốc lộ 20 (cây số 116 đến 118) thuộc xã P, huyện Đ.  

Điểm thứ hai: Sau khi đi xe đến quán bánh canh (sau chùa Ngọc Định) S 

cho con là Đỗ Ngọc H ăn sáng, còn S đi xe đến đoạn đường phía sau Ủy ban nhân 

dân thị trấn Đ dùng tay phải rải một số tờ rơi xuống lề đường. 

Điểm thứ ba: S tiếp tục đi đến đoạn đường Quốc lộ 20 phía trước của nhà 

thờ Đ (gần đá ba chồng), rồi dùng tay phải rải một số tờ rơi xuống lề đường.  

Điểm thứ tư: Trên đường về lại đón con, khi đến gần chùa thì S dùng tay 

phải rải một số tờ rơi xuống lề đường.  

Sau khi rải xong túi tờ rơi (truyền đơn), Nguyễn Thị Ngọc S đến điểm bán 

hàng tại Chợ 115 báo cho D biết đã rải xong hết toàn bộ túi tờ rơi mà D đã đưa. 
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Sáng ngày 11/10/2018, D gặp và hỏi S là có nghe ai nói hay bàn tán gì về truyền 

đơn thì S trả lời không nghe thấy gì. Đến ngày 13/10/2018, Công an huyện Đ 

phát hiện bắt giữ Vũ Thị D cùng Nguyễn Thị Ngọc S đồng thời thu giữ gồm 117 

(Một trăm mười bảy) tờ rơi loại giấy tập học sinh khổ 20,5cm x 31cm, trong đó 

có 103 (Một trăm lẻ ba) tờ có ghi khẩu hiệu nội D xuyên tạc, kích động biểu tình 

và 14 (Mười bốn) tờ giấy trắng do ông Đào Văn K, Nguyễn Bình N, Trần Hoàng 

M và Dương Văn H giao nộp. 

- Thu của Vũ Thị D tài sản là 01 điện thoại Iphone 6 màu trắng cũ, số máy 

MG4H2ZP/A, sử dụng sim số 0987791741 đã cài đặt 02 tài khoản Facebook cá 

nhân tên “Salem Trần” và “Ma Ma Ma Ma” để liên lạc với một số đối tượng cực 

đoan trong và ngoài nước.  

- Thu của Nguyễn Thị Ngọc S tài sản là 01 xe mô tô hiệu Honda Wane 

màu đen xám, biển số 60P6 - 4557 kèm Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên 

Đỗ Văn Hồng; 01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy J5 cũ, số máy SM- J5 10FN, 

sử dụng sim số 0398846990 đã cài đặt tài khoản Facebook cá nhân tên “Hoa 

Hong Ha Ngoc” để liên lạc với một số đối tượng cực đoan, xem phát trực tiếp 

các video có nội D chống phá Nhà nước Việt Nam, kêu gọi biểu tình; 01 điện 

thoại hiệu Lenovo A600 cũ, màu trắng, số IME1- 86731024001171, IME2- 

867371024001189, gắn sim số 0353026920. 

Tại Bản kết luận giám định số 488/KLGĐ ngày 05/11/2018 của phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đ kết luận: Chữ viết những câu khẩu hiệu trên 103 

(Một trăm lẻ ba) tờ rơi tài liệu thu được và chữ viết mẫu của Vũ Thị D trên 103 

tờ giấy là do cùng một người viết ra. 

Tại Bản kết luận giám định ngày 12/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Đ kết luận 103 (Một trăm lẻ ba) tờ rơi tài liệu có chữ viết của Vũ Thị 

D là có nội D tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

 - Ngày 13 và 15/10/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đ đã 

tiến hành lập biên bản kiểm tra nhật ký hoạt động đối với tài khoản Facebook 

“Salem Trần”, “Ma Ma Ma Ma” trên máy điện thoại và đã trích xuất in được 91 

tờ cùng 136 trang tài liệu giấy A4 đã có chữ ký tên xác nhận của Vũ Thị D vào 

từng tờ, trang tài liệu. 

 - Ngày 15/10/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đ đã tiến 

hành lập biên bản kiểm tra nhật ký hoạt động đối với tài khoản Facebook “Hoa 

Hong Ha Ngoc” trên máy điện thoại và đã trích xuất in được 192 trang tài liệu 
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giấy A4 đã có chữ ký tên xác nhận của Nguyễn Thị Ngọc S vào từng trang tài 

liệu. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2019/HS-ST ngày 10/5/2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đ đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Vũ Thị D, Nguyễn Thị Ngọc S phạm tội: “Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt:  

- Bị cáo Vũ Thị D 06 (sáu) năm tù. 

- Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S 05 (năm) năm tù. 

Thời hạn tù của các bị cáo tính từ ngày 13/10/2018. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 24/5/2019 bị cáo Vũ Thị D, Nguyễn Thị 

Ngọc S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 

Tại phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có quan điểm: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo nhận tội, 

chỉ xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo cho rằng phản đối nhà nước cho Trung 

Quốc thuê đất nhưng các bị cáo viết tờ rơi có nội D chống phá nhà nước, nên 

cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo phạm tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” là đúng tội, nay các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng 

không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt, nên đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Các luật sư trình bày phần bào chữa cho các bị cáo với 3 nội dung chính 

đó là: (1) Giám định tư pháp do một giám định viên thực hiện, không ghi rõ 

thông tin tên tuổi, chức vụ của giám định viên, tòa chưa xét xử nhưng giám định 

đã kết luận các bị cáo chống phá nhà nước là không đúng quy định của pháp 

luật. (2) Trong quá trình điều tra, điều tra viên lấy lời khai, lấy thông tin lưu trên 

điện thoại của các bị cáo không có Kiểm sát viên tham gia là vi phạm Điều 183 

Bộ luật tố tụng hình sự; Cáo trạng ghi thời gian thực hiện hành vi của các bị cáo 

không khớp nhau là vi phạm tố tụng. (3) Hành vi của các bị cáo chỉ phản đối, 
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chống lại hàng giả của Trung Quốc, chứ không có nội dung chống lại nhà nước; 

việc kêu gọi biểu tình đó là quyền của công dân nên không có căn cứ cho rằng 

các bị cáo phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Do đó, các luật sư đề nghị tòa 

cấp phúc thẩm tuyên bị cáo D và bị cáo S không phạm tội. 

Thông qua bào chữa của các luật sư cho các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát 

cho rằng: Kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đ và Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đ đúng thẩm quyền, đúng theo quy định của 

pháp luật. Tại phiên tòa các luật sư cắt xén nội dung các tờ rơi do các bị cáo viết 

và phát tán để bào chữa các bị cáo không xuyên tạc, không chống đối Đảng và 

nhà nước cho rằng các bị cáo không phạm tội là không có căn cứ. Án sơ thẩm 

dựa vào lời khai, nhận tội của các bị cáo; dựa vào kết luận giám định để xét xử 

các bị cáo là đúng pháp luật. 

Tại phiên tòa, các bị cáo không tham gia tranh tụng, các bị cáo thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội và xác định cấp sơ thẩm xét xử đúng tội, chỉ mong Hội 

đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Thị D, Nguyễn Thị Ngọc S đúng luật định, 

nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[1]. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Vũ Thị D, Nguyễn Thị Ngọc S và 

luật sư bào chữa cho các bị cáo không thắc mắc, khiếu nại về hành vi tiến hành 

tố tụng của người tiến hành tố tụng, Cơ quan tố tụng; nay tại phiên tòa phúc 

thẩm các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng: Trong quá trình điều tra, điều 

tra viên lấy lời khai, lấy thông tin lưu trên điện thoại của các bị cáo không có 

Luật sư, Kiểm sát viên tham gia là vi phạm Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự là 

chưa phù hợp. Vì đây là vụ án các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

khi bắt giữ, phù hợp với vật chứng thu giữ được. Cáo trạng ghi thời gian thực 

hiện hành vi của các bị cáo là phù hợp, khớp nhau nên các Luật sư cho rằng điều 

tra viên và Cơ quan kiểm sát vi phạm thủ tục tố tụng là chưa đủ căn cứ.  

[2]. Ngày 09/10/2018, bị cáo Vũ Thị D viết 103 tờ rơi, sau đó giao cho bị 

cáo Nguyễn Thị Ngọc S mang đi phát tán nhiều nơi trên địa bàn huyện Đ, tỉnh 

Đ. Cơ quan điều tra thu giữa 103 tờ rơi trên, theo Kết luận giám định số 

488/KLGĐ ngày 05/11/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đ thì chữ 
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viết trên 103 tờ rơi trên do bị cáo Vũ Thị D viết ra và theo kết luận giám định 

ngày 12/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đ thì 103 tờ rơi trên có 

nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

phù hợp với 103 tờ rơi Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo Vũ Thị D, Nguyễn 

Thị Ngọc S có nội D như: Bà con ơi mất nước rồi, phản đối Cộng sản bán nước, 

phản đối Cộng sản bán nước cho Trung Quốc, phản đối Cộng sản giao đất cho 

Tàu cộng, … để kêu gọi tổng biểu tình ngày 13/10/2018 tại nhà thờ Fatima Bình 

Triệu và trên toàn quốc. Do đó, lời bào chữa của các luật sư cho các bị cáo cho 

rằng: Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đ và của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đ không đúng pháp luật, kết luận các bị cáo 

chống phá nhà nước trước khi tòa xét xử là không có căn cứ.  

Hành vi làm và tuyên truyền nội dung phản động của các bị cáo nhằm 

mục đích xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, gieo rắc những 

tư tưởng nghi ngờ, bất mãn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động tư tưởng, 

hành động nhằm lôi kéo đi biểu tình, chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (BL: 99 đến 101C) nên lời bào chữa của các luật sư cho rằng 

nội dung các bị cáo thực hiện không chống phá lại nhà nước, là không đúng với 

thực tế và tài liệu Cơ quan điều tra đã thu giữ. Do đó, cấp sơ thẩm quy kết các bị 

cáo phạm tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm b 

khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có 

căn cứ, đúng tội, phù hợp với lời nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa. 

[3]. Trong vụ án này, cấp sơ thẩm xác định có hai đồng phạm là Vũ Thị D 

và Nguyễn Thị Ngọc S cùng thực hiện, các bị cáo đã bàn bạc thông mưu thực 

hiện tội phạm từ trước, nên hành vi có tính nguy hiểm cho xã hội cao. Trong đó, 

bị cáo Vũ Thị D là người khởi xướng, trực tiếp làm 103 tờ rơi, có nội D bịa đặt 

không đúng sự thật, phản động gây hoang mang trong nhân dân, rồi giao cho bị 

cáo Nguyễn Thị Ngọc S mang đi phát tán tại 04 địa điểm trọng yếu trên địa bàn 

huyện Đ, tỉnh Đ: Như khu dân cư,  Ủy ban nhân dân huyện, nhà thờ Đ và chùa 

N. Nhằm mục đích phát tán, tuyên truyền nhanh chóng những luận điệu bịa đặt, 

để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin tham gia biểu tình. Cấp sơ thẩm xác định 

hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an 

ninh quốc gia, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội, gây mất ổn 

định tình hình chính trị tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung, gây 
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hoang mang trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với 

chế độ xã hội chủ nghĩa là có căn cứ.  

[4]. Cấp sơ thẩm đã xem xét về nhân thân, hành vi phạm tội của từng bị cáo 

và áp dụng tình tiết giảm nhẹ thật thà khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

và gia đình các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, theo điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 

xử phạt bị cáo D 6 năm tù và bị cáo S 5 năm tù là phù hợp, đã xem xét chiếu cố 

cho các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp chứng cứ 

mới, để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, các quyết định của bản án 

sơ thẩm là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận quan điểm 

của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bác 

đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ y mức án sơ thẩm. Các bị cáo phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thị D, bị cáo Nguyễn Thị

Ngọc S; giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị D, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S phạm tội: “Làm, 

tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt:  

- Bị cáo Vũ Thị D 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 13/10/2018. 

- Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

13/10/2018. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Nghị quyết

326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

- Bị cáo Vũ Thị D phải nộp 200.000 đồng. 

- Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc S phải nộp 200.000 đồng. 
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3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày

23/9/2019. 

Nơi nhận: 
TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao (1) 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1) 

- TAND tỉnh Đ (1); 

- VKSND  tỉnh Đ  (1); 

- Cục THADS  tỉnh Đ (1);  

- CA  tỉnh Đ  (1); 

- Sở tư pháp  tỉnh Đ (1); 

- Trại tạm giam Công an  tỉnh Đ  (3) 

(để tống đạt cho 02 bị cáo) 

- Lưu HS (1) VT (6) 17b-PTHH. 

(đã ký) 

     Đặng Văn Ý 
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TÒA ÁNNHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

     Bản án số: 30/2019/HS-ST

     Ngày 22 -11- 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁNNHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Ngọc Quang 

 Ông Đinh Văn Tuyển 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh

Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:

Ông Vũ Hoài Nam - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2019/TLST-HS ngày 03 

tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2019/QĐXXST-HS 

ngày 11 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

Vũ Văn N, sinh năm 1981 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi ĐKNKTT: Xóm 

Đ, xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở: Khối .., thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh 

Bình; nghề nghiệp làm nông nghiệp; trình độ văn hoá 6/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn L (tên gọi 

khác Vũ Tiến L) và bà Phạm Thị T; có vợ Nguyễn Thị H và 03 con; tiền án, tiền sự 

không;bị bắt trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 27/02/2019, tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay (Có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; nơi cư trú: Xóm Đ, xã C, huyện K, tỉnh 

Ninh Bình (Có mặt). 

- Người làm chứng: Anh Phạm Văn Đ (Có mặt); anh Trần Văn T; ông Vũ

Văn L (Vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vũ Văn N, sinh năm 1981, đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đ, xã C, huyện 

K, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở: Khối .., thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Tháng 

9/2018, sau khi mua điện thoại di động thông minh nhãn hiệu VIVO 1801, Vũ Văn 

Nam đã sử dụng số điện thoại 091125… để thiết lập và sử dụng tài khoản Facebook 

cá nhân mang tên “A”, có đường dẫn http://www.facebook.com.anhnam.vu.372. N 

dùng điện thoại kết nối Internet đọc những bài viết trên các trang Web và các 

Facebook cá nhân khác có nội dung xuyên tạc lịch sử Đảng cộng sản, đường lối 

lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa dẫn đến hình thành tư tưởng bất 

mãn, tiêu cực. Vũ Văn N cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam là do Trung Quốc lập 

nên, đã và đang lãnh đạo đất nước làm khổ nhân dân, người dân không được hưởng 

tự do dân chủ, tình trạng đất nước kém phát triển, đứng bên bờ vực bị hủy diệt khi 

xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bệnh dịch tràn lan, đạo đức con 

người thoái hóa, biến chất còn tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt…. Do 

đó, từ tháng 9/2018 đến tháng 02/2019, Vũ Văn Nam đã sử dụng tài khoản 

Facebook cá nhân “A” để soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, buổi phát trực 

tiếp (Livestream) ở hình thức “bạn bè” có nội dung kêu gọi tập hợp lực lượng, biểu 

tình, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. 

Số lượng bạn bè trên Facebook“A” là 3761 bạn bè. 

Ngày 26/02/2019, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, Vũ Văn N biết 

được Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội. Sáng 

ngày 27/02/2019, Vũ Văn N đón xe khách lên Hà Nội với mục đích muốn được gặp 

Tổng thống Mỹ … để xin được đứng lên kêu gọi, tập hợp lực lượng xuống đường 

biểu tình xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại Việt 

Nam. Sau khi lên xe ô tô biển kiểm soát 35B - 007…. tuyến C đi Hà Nội lúc 05 giờ 

10 phút, Vũ Văn N đã phát trực tiếp trên Facebook “A” đoạn video thời lượng 6 

phút 41 giây với nội dung: Kêu gọi bạn bè trên Facebook tập hợp tại Hà Nội tới Đại 

sứ quán Mỹ, gặp giới truyền thông để tố cáo tội ác của chế độ và đòi tự do dân 

chủ…. khi đang đi xe khách đến địa phận thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Vũ 

Văn N đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh giữ 

người trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ của Nam: 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu đen đã qua sử dụng; số kiểu 

140

http://www.facebook.com.anhnam.vu.372/


máy VIVO 1801; IMEI 1: 868993038505…; IMEI 2: 868993038505… 

- 01 thẻ sim điện thoại Viettel, trên mặt sim có dãy số 8984 04066 7066 112... 

- 01 thẻ sim điện thoại Vinaphone trên mặt sim có dãy số 8984020001 07294 

46… 

- Tiền Việt Nam đồng: 924.000 VNĐ. 

Kiểm tra điện thoại và tài khoản Facebook “A” Cơ quanAn ninh điều tra 

Công an tỉnh Ninh Bình đã in ra tổng số 831 bài viết và sao chép dữ liệu 60 video 

là các buổi phát trực tiếp hay còn gọi là Livestream (được lưu giữ trong 02 USB và 

được niêm phong theo quy định) theo đúng trình tự và có xác nhận của Vũ Văn N. 

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã tiến 

hành thu thập 03 video chứa đựng tiếng nói, hình ảnh của Vũ Văn N (được lưu giữ 

trong 01 USB và được niêm phong theo đúng quy định) để phục vụ công tác điều 

tra. 

Tiến hành kiểm tra nội dung các bài viết và các video, Cơ quan An ninh điều 

tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định 494/813 bài viết và 55/60 video ghi hình buổi 

phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A”có liên quan tới nội dung tuyên truyền, 

kêu gọi biểu tình, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại 

Việt Nam. Đối với 319/813 bài viết và 05/60 video (buổi phát trực tiếp) còn lại 

chứa đựng nội dung liên quan đến vấn đề tôn giáo, mong muốn xây dựng một thế 

giới hòa bình, mọi người đều được an lành, hạnh phúc; những nội dung liên quan 

đến cuộc sống hàng ngày của bị cáo Vũ Văn N. 

* Kết quả trưng cầu giám định:

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành trưng cầu Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình giám định nội dung 494/813 bài viết, 

55/60 video buổi phát trực tiếp. Trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an về 

âm thanh, hình ảnh và tính nguyên vẹn của 55/60 video. Kết quả: 

- Ngày 01/3/2019; 20/5/2019 và 30/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Ninh Bình có các kết luận giám định tập thể, kết luận: 

“ 274/494 bài viết chứa đựng các thông tin chống lại Nhà nước CHXHCN 

Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại 

khối đại đoàn kết dân tộc; thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân 

phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 274 bài viết 

gồm: 13h50 ngày 17/10/2018; 11h20 ngày 16/12/2018; ngày 17/12/2018: 5 bài; 

141



bài 09h33, 09h47, 10h03, 10h12, 10h36;ngày 31/12/2018: 02 bài lúc 08h 33, 16h 

59; ngày 03/01/2019: 01 bài lúc 21h 42; ngày 04/01/2019: 01 bài lúc 07h12; ngày 

09/01/2019: 01 bài lúc 20h31; ngày 10/01/2019: 5 bài lúc 8h27, 16h51, 19h47, 

20h44, 22h07; ngày 12/01/2019: 2 bài lúc 08h51, 08h55; ngày 13/01/2019: 2 bài 

lúc 07h30, 21h14; ngày 14/01/2019: 5 bài lúc 12h49, 13h17, 16h32, 17h10, 19h08; 

ngày 15/01/2019: 5 bài lúc 00h43, 07h31, 11h10, 21h16; ngày 16/01/2019: 6 bài 

lúc 09h50, 12h01, 13h08, 17h29, 20h24, 21h09; ngày 17/01/2019: 4 bài lúc 7h20, 

11h35, 14h26, 16h26; ngày 18/01/2019: 13 bài lúc 05h07, 06h03, 10h23, 10h29, 

10h45, 11h21, 11h55, 15h04, 15h57, 17h14, 18h51, 19h17, 23h43; ngày 

19/01/2019: 9 bài lúc 07h58, 10h16, 10h42, 11h16, 15h29, 16h27, 17h33, 18h16, 

18h20; ngày 20/01/2019: 3 bài lúc 14h03, 15h29, 20h05; ngày 21/01/2019: 7 bài 

lúc 06h24, 06h28, 06h40, 09h39, 09h41, 11h52, 12h24; ngày 22/01/2019:4 bài lúc 

14h55, 15h47, 19h41, 21h24; ngày 23/01/2019: 8 bài lúc 05h42, 06h03, 06h22, 

07h55, 08h05, 10h39, 11h07, 12h56; ngày 24/01/2019: 1 bài lúc 08h59; ngày 

25/01/2019: 4 bài lúc 06h32, 17h37, 20h59, 21h10; ngày 26/01/2019: 3 bài lúc 

06h52, 12h33, 17h56; ngày 27/01/2019:2 bài lúc 15h57, 19h00; ngày 28/01/2019: 

4 bài lúc 07h54, 10h19, 18h51, 20h32; ngày 29/01/2019: 5 bài lúc 11h39, 15h03, 

16h07, 16h40, 17h07; ngày 30/01/2019: 11 bài lúc 05h39, 06h11, 07h43, 09h16, 

10h27, 14h07, 14h23, 18h37, 19h05, 20h47, 21h03; ngày 31/01/2019: 6 bài lúc 

06h32, 08h19, 11h28, 13h22, 15h37, 18h32; ngày 01/02/2019: 1 bài lúc 10h25; 

ngày 02/02/2019: 18 bài lúc 06h52, 07h31, 07h53, 08h17, 10h42, 11h07, 12h17, 

13h52, 14h00, 20h17, 20h28, 20h34, 20h39, 20h54, 21h12, 21h33, 22h09, 22h39; 

ngày 03/02/2019: 04 bài lúc 12h51, 13h10, 19h55,22h29; ngày 04/02/2019: 4 bài 

lúc 13h03, 14h33, 18h50, 23h42; ngày 05/02/2019: 3 bài lúc 00h14, 16h40, 17h07; 

ngày 06/02/2019: 10 bài lúc 03h52, 04h20, 04h32,04h35, 10h46, 10h56, 11h33, 

16h14, 18h17, 18h39; ngày 07/02/2019: 2 bài lúc 16h47, 17h23; ngày 08/02/2019: 

2 bài lúc 12h45, 18h42; ngày 09/02/2019: 4 bài lúc 15h23, 16h24, 18h21, 18h32; 

ngày 10/02/2019: 1 bài lúc 18h48; ngày 11/02/2019: 7 bài lúc 07h33, 13h19, 

14h13, 19h07, 19h17, 19h27, 21h02; ngày 12/02/2019: 7 bài lúc10h56, 12h40, 

13h10, 16h59,18h47, 19h24, 19h42; ngày 13/02/2019: 13 bài lúc 04h42, 04h53, 

07h49, 08h33, 08h42, 10h31, 10h51,10h59, 11h39, 17h13,20h02, 21h07, 21h12; 

ngày 14/02/2019: 8 bài lúc 04h28, 05h41, 07h02, 07h11, 07h19, 17h16, 18h51, 

19h06; ngày 15/02/2019: 8 bài lúc 04h09, 05h47, 16h06, 18h18, 18h34,19h18, 

19h48, 21h56; ngày 16/02/2019: 10 bài lúc 06h30, 06h40, 07h45, 10h48, 11h16, 
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12h32, 12h46, 16h25, 17h43,19h32; ngày 17/02/2019: 7 bài lúc 7h19, 13h28, 

15h37, 17h29, 17h37, 18h14, 20h07; ngày 18/02/2019: 2 bài lúc 01h40, 01h52; 

ngày 20/02/2019: 1 bài lúc 11h24; ngày 21/02/2019: 8 bài lúc 11h27, 15h05, 

15h11, 17h29, 18h01, 19h22,19h53, 21h00; ngày 22/02/2019: 11 bài lúc 06h19, 

08h06, 08h48, 08h56, 10h36, 12h29, 17h26, 17h44, 21h24, 21h47, 21h55; ngày 

23/02/2019: 7 bài lúc 05h48, 6h24, 07h6, 07h13,08h29, 11h16, 20h25;ngày 

24/02/2019: 5 bài lúc 06h09, 08h21, 11h14, 11h18, 22h36; ngày 25/02/2019: 6 bài 

lúc 06h17, 11h12, 12h18, 18h19, 18h24, 18h33; ngày 26/02/2019: 3 bài lúc 06h21, 

07h19, 09h29; ngày 27/02/2019: 1 bài lúc 05h22. 

Đối với 220 bài viết còn lại, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình 

không có đủ căn cứ, cơ sở kết luận nội dung các bài viết có chứa đựng nội dung vi 

phạm pháp luật. 

- Ngày 18/4/2019, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình kết luận giám định 

tập thể, kết luận: “Nội dung 54/55 video là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “Anh Nam Vũ” mang tính xuyên tạc, bịa đặt, mang tính quy chụp chủ 

trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kêu gọi 

biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay đổi, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; nói xấu, xuyên tạc tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc, 

chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 54/55 buổi phát trực tiếp chứa đựng nội dung vi 

phạm pháp luật, gồm: 

+ Hồi 08h10 ngày 16/01/2019, có thời lượng 30 phút 05 giây. 

+ Hồi 08h18 ngày 20/01/2019, có thời lượng 33 phút 22 giây. 

+ Hồi 14 giờ ngày 02/02/2019, có thời lượng 34 phút 22 giây. 

+ Ngày 03/02/2019: hồi 07h47 thời lượng 20 phút 57 giây; hồi 19h59 thời 

lượng 46 phút 04 giây. 

+ Hồi 00h29 ngày 05/02/2019, có thời lượng 31 phút 52 giây. 

+ Ngày 06/02/2019: hồi 13h28 thời lượng 26 phút 35 giây; hồi 20h32 thời 

lượng 52 phút 58 giây. 

+ Ngày 08/02/2019: hồi 05h51 thời lượng 31 phút 27 giây; hồi 12h47 thời 

lượng 02 phút 44 giây; hồi 12h50 thời lượng 22 phút 18 giây. 

+ Ngày 09/02/2019: hồi 12h44 thời lượng 16 phút 13 giây; hồi 18h46 thời 
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lượng 27 phút 58 giây. 

+ Hồi 14h11 ngày 10/02/2019, có thời lượng 28 phút 53 giây. 

+ Ngày 11/02/2019: hồi 12h36 thời lượng 55 phút 18 giây; hồi 14h20 thời 

lượng 20 phút 20 giây. 

+ Ngày 13/02/2019: hồi 12h18, thời lượng 28 phút 36 giây; hồi 18h14 thời 

lượng 39 phút 35 giây. 

+ Ngày 14/02/2019: hồi 07h47 thời lượng 37 phút 02 giây; hồi 16h39 thời 

lượng 30 phút 10 giây; hồi 20h47 thời lượng 41 phút 34 giây. 

+ Ngày 15/02/2019: hồi 04 giờ 18 thời lượng 01 giờ 06 phút 04 giây; hồi 

12h48 thời lượng 11 phút 57 giây. 

+ Ngày 16/02/2019: hồi 09h45 thời lượng 55 phút 51 giây; hồi 04h48 thời 

lượng 28 phút 21 giây. 

+ Ngày 17/02/2019: hồi 05h22 thời lượng 26 phút 17 giây; hồi 13h29 thời 

lượng 17 phút 32 giây; hồi 13h55 thời lượng 17 phút 02 giây; hồi 18h41 thời lượng 

02 phút 36 giây; hồi 18h58 thời lượng 59 phút 43 giây. 

+ Ngày 21/02/2019: hồi 18h26 thời lượng 20 phút 17 giây; hồi 18h14 thời 

lượng 11 phút 26 giây. 

+ Ngày 22/02/2019: hồi 06h16 thời lượng 42 phút 41 giây; hồi 13h22 thời 

lượng 28 phút 56 giây; hồi 16h46 thời lượng 33 phút 18 giây; hồi 18h53 thời lượng 

21 phút 16 giây; hồi 19h42 thời lượng 33 phút 50 giây. 

+ Ngày 23/02/2019: hồi 05h53 thời lượng 31 phút 32 giây; hồi 09h43 thời 

lượng 24 phút 55 giây; hồi 12h41 thời lượng 01 giờ 27 phút 29 giây; hồi 15h30 thời 

lượng 24 phút 42 giây; hồi 16h01 thời lượng 06 phút 14 giây; hồi 17h24 thời lượng 

19 phút 01 giây. 

+ Ngày 24/02/2019: hồi 06h24 thời lượng 35 phút 03 giây; hồi 13h19 thời 

lượng 37 phút 41 giây; hồi 14h57 thời lượng 29 phút 41 giây; hồi 17h12 thời lượng 

24 phút 04 giây; hồi 13h20 thời lượng 04 phút 49 giây. 

+ Ngày 25/02/2019: hồi 12h29 thời lượng 56 phút 46 giây; hồi 18h57 thời 

lượng 52 phút 26 giây; hồi 14h44 thời lượng 17 phút 44 giây. 

+ Hồi 06h34 ngày 26/02/2019, có thời lượng 37 phút 54 giây. 

+ Ngày 27/02/2019: hồi 05h10 thời lượng 06 phút 41 giây; hồi 04h39 thời 

lượng 01 phút 01 giây. 

Đối với 01 buổi phát trực tiếp còn lại (hồi 00h01 ngày 05/02/2019) không 

chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật. Do đó Cơ quan an ninh điều tra Công an 

144



tỉnh Ninh Bình không đủ cơ sở căn cứ xem xét, kết luận. 

- Ngày 22/5/2019, Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an có kết luận 

giám định số 1337/C09-P6 kết luận: “Không phát hiện dấu hiệu cắt ghép hay chỉnh 

sửa trong 55 video. Tiếng nói của người nam giới trong 55/55 video và hình ảnh 

của người nam giới trong 54/55 video (trừ video phát hồi 18h41 ngày 17/02/2019) 

là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A” nêu trên là hình ảnh, tiếng 

nói của bị can Vũ Văn N”. 

Quá trình điều tra bị cáo Vũ Văn N khai báo thành khẩn, thừa nhận đã soạn 

thảo, đăng tải, chia sẻ 494/813 bài viết 55/60 buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “A” nhằm mục đích tuyên truyền, kêu gọi biểu tình, xóa bỏ Đảng Cộng 

sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Tài khoản Facebook “A” 

do một mình Vũ Văn N thiết lập và sử dụng. Việc soạn thảo, đăng tải, chia sẻ các 

bài viết, buổi phát Livestream do một mình Vũ Văn N thực hiện tại phòng khách 

nhà ở của bị cáo tại khối .., thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Vũ Văn N không 

thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 

* Kết quả ghi nhận hiện trường: Ngày 25/6/2019, Cơ quan an ninh điều tra

Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành xác định lại hiện trường nơi ở của Vũ Văn N đã 

phát Livestream tại khối …, thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Kết quả ghi nhận 

tại hiện trường phù hợp với lời khai của Vũ Văn N. 

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKS-P1 ngày 02 tháng 10 năm 2019 Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Ninh Bình truy tố Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán 

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Vũ Văn N thừa nhận đã soạn thảo, đăng tải, chia sẻ 

494/813 bài viết; 55/60 buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A” nhưng bị 

cáo không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Theo bị cáo những bài 

viết bị cáosoạn thảo, đăng tải, chia sẻ và các buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “A” là phản ánh đúng thực trạng trong xã hội Việt Nam hiện nay và bị 

cáo muốn đứng ra đấu tranh loại bỏ những xấu xa , để xây dựng một xã hội trong 

sạch. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình sau khi phân tích đánh giá 

tính chất vụ án, tranh luận với bị cáo, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị 

cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối vớibị cáo, 

Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng số 
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24/CT-VKS-P1 ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Bình và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bốbị cáo Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1 Điều 51;điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn N từ 07 đến 09 năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 

27/02/2019.  

Về xử lý vật chứng:Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 02 thẻ sim điện thoại và 02 phong bì niêm phong đồ vật, tài 

liệu đã thu giữ của bị cáo Vũ Văn N. 

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 

1801. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo bác bỏ kết luận điều tra và cáo trạng, bị 

cáo sẽ không ký bất kỳ tại liệu nào khác nữa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên, 

Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người 

tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận đã soạn thảo, đăng tải, chia sẻ 494/813 bài 

viết và 55/60 buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook“A” nhưng không thừa 

nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà 

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ gồm: 494/813 bài viết và 54 video ghi hình 

buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook“A”từ tháng 9/2018 đến ngày 

27/02/2019. Ngày 01/3/2019; 20/5/2019 và 30/7/2019, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Ninh Bình có các kết luận giám định tập thể, kết luận:“ 274/494 bài viết 
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chứa đựng các thông tin chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây phương hại 

đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; 

thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.Ngày 18/4/2019, Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Ninh Bình kết luận giám định tập thể, kết luận: “Nội dung 54/55 

video là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A” mang tính xuyên tạc, 

bịa đặt, mang tính quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, 

nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, kêu gọi biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay đổi, lật 

đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nói xấu, xuyên tạc tôn giáo, tín 

ngưỡng truyền thống dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 54/55 buổi phát 

trực tiếp chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật. Ngày 22/5/2019, Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an có kết luận giám định số 1337/C09-P6 kết luận: “Không phát 

hiện dấu hiệu cắt ghép hay chỉnh sửa trong 55 video. Tiếng nói của người nam giới 

trong 55/55 video và hình ảnh của người nam giới trong 54/55 video (trừ video 

phát hồi 18h41 ngày 17/02/2019) là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “A” nêu trên là hình ảnh, tiếng nói của bị can Vũ Văn N”.Như vậy đã có 

đủ cơ sở xác định bị cáo Vũ Văn N với tư tưởng bất mãn, tiêu cực từ tháng 9/2018 

đến ngày 27/02/2019 đã sử dụng mạng Internet, thiết lập tài khoản Facebook mang 

tên “A”, dùng điện thoại di động VIVO tự soạn thảo, đăng tải, chia sẻ 274 bài viết 

và phát trực tiếp 54 video trên Facebook cá nhân có nội dung mang tính xuyên tạc, 

bịa đặt, mang tính quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, 

nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, nói xấu, xuyên tạc tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc, chia 

rẽ khối đại đoàn kết dân tộc kêu gọi biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay 

đổi, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của bị cáo Vũ 

Văn N đã phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thuộc trường 

hợp “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội 
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dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

117 Bộ luật Hình sự. 

Điều 117.Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm; 

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có

nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. 

b)…… 

……. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Vũ 

Văn N với tội danh và điều luật như đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự ổn 

định, tồn tại vững mạnh của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây 

tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng, làm giảm lòng tin của nhân dân 

đối với Đảng và Nhà nước, xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, gây bất bình trong 

quần chúng nhân dân. Căn cứ vào tính chất tội phạm, hậu quả do hành vi phạm tội 

bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hành vi 

phạm tội của bị cáo phải được xử lý nghiêm minh, cách ly bị cáo với xã hội một 

thời gian tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để giáo dục bị cáo 

và răn đe phòng ngừa những hành vi tương tự. Bị cáo Vũ Văn N đã có 274 bài viết 

và54 video phát trực tiếp trên Facebook cá nhân của mình thuộc trường hợp tăng 

nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáochỉ thừa 

nhận có 274 bài viết và 54 buổi phát trực tiếp trên Facebook cá nhân “A” nhưng 

không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng Hội đồng xét xử vẫn 

xem xét áp dụng cho bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được xem 

xét áp dụng khi lượng hình. 

[4] Ngoài hình phạt chính là hình phạt tù căn cứ quy định tại Điều 122 Bộ luật 

Hình sự buộc bị cáo Vũ Văn N còn phải chấp hành hình phạt bổ sung là phạt quản 

chế tại địa phương nơi cư trú một thời gian nhất định sau khi chấp hành xong hình 

phạt tù. 
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[5]Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra có thu giữ 

của bị cáo Vũ Văn N một số vật chứng là đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án xét 

thấy:  

- 01 điện thoại di động VIVO màu đen làcông cụ, phương tiện bị cáo sử dụng 

để soạn thảo đăng tải, chia sẻcác bài viết và phát các video trực tiếp trên mạng 

Facebook nên cần tịch thu sung hóa giá sung quỹ Nhà nước. 

- 01 thẻ sim điện thoại Vinaphone có số thuê bao 0911253… bị cáo Vũ Văn 

N mua, sử dụng từ khoảng tháng 6/2018 để đăng ký dịch vụ 3G, sử dụng mạng 

Internet và mạng xã hội Facebook. Sim điện thoại này là công cụ, phương tiện để bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội và02 phong bì niêm phong đồ vật, tài liệu không 

còn giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 thẻ sim điện thoại Viettelcó số thuê bao 0987819…, bị cáo Vũ 

Văn N sử dụng để liên lạc không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị 

cáo. 

[6] Đối với các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang Web đính 

kèm các bài viết: 

Khi đăng tải, chia sẻ 274 bài viết (theo các kết luận giám định ngày 

01/3/2019; 20/5/2019 và 30/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh 

Bình), Vũ Văn N đã đính kèm đường link của 39 báo điện tử, trang thông tin điện 

tử tổng hợp, trang Web. Tài liệu điều tra xác định, nội dung các bài viết của Vũ 

Văn N không có trong các nội dung các bài viết trên các báo điện tử, trang thông 

tin điện tử tổng hợp và trang Web nêu trên. 

* Đối với các tài khoản Facebook đính kèm các bài viết:

Khi chia sẻ 274 bài viết (theo các kết luận giám định ngày 01/3/2019; 

20/5/2019 và 30/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình), Vũ 

Văn Nam đã đính kèm bài viết, video của nhiều tài khoản Facebook khác, gồm: 

“T1”; “M”; “T2”; “L1”; “B”; “K”; “T3”; “T4”; “T5”; “T6”; “C1”; “T7”; “V”; 

“L2”; “T8”; “G”; “Đ” “H”; “G”; “T9”; “T10” và “C2”. Tuy nhiên các Facebook 

đều không có thông tin cụ thể, bản thân Vũ Văn N cũng không quen biết, không 

biết thông tin tổ chức, cá nhân sử dụng Facebook. Do đó Cơ quan an ninh điều tra 

Công an tỉnh Ninh Bình không có cơ sở, căn cứ điều tra xác minh, xử lý. 

* Đối với tài khoản Facebook “Giuse L”: Trong quá trình sử dụng Facebook

“A”, Vũ Văn N đã nhiều lần nhắn tin qua mạng ứng dụng Messenger cho tài khoản 

Facebook “Giuse L” với nội dung mong muốn cho toàn thể giáo dân Việt Nam và 

nhân dân Việt Nam có được cơ sở vật chất, cuộc sống tốt đẹp nhất. Tài khoản 
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Facebook “Giuse L”chỉ trả lời Vũ Văn Nam với nội dung “Chúa ở cùng N”. Tài 

liệu điều tra xác định, tài khoản Facebook “Giuse L”không có thông tin cụ thể, bản 

thân Vũ Văn N cũng không quen biết, không biết thông tin cụ thể cá nhân sử dụng 

Facebook là ai, ở đâu. Do đó Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình 

không có cơ sở, căn cứ điều tra, xác minh xử lý. 

[7] Đối với chị Nguyễn Thị H (vợ của bị cáo Vũ Văn N): Quá trình điều tra 

xác định điện thoại di động VIVO 1801 và tài khoản Facebook “A” do một mình 

Vũ Văn N quản lý, sử dụng. Chị Nguyễn Thị H không sử dụng Facebook nên 

không biết việc Vũ Văn N soạn thảo, đăng tải, chia sẻ các bài viết, các buổi phát 

trực tiếp trên Facebook. Do vậy chị Nguyễn Thị H không liên quan đến hành vi 

phạm tội của Vũ Văn N. 

Đối với số tiền 924.000 đồng bị cáo Vũ Văn N cất giữ trong người và bị Cơ 

quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ khi thi hành Lệnh giữ người 

trong trường hợp khẩn cấp. Tài liệu điều tra xác định ngày 26/02/2019 chị H đưa 

cho Vũ Văn N 1.000.000 đồng, việc chị H đưa tiền cho Nam là do N yêu cầu, chị H 

không biết việc N lấy tiền để đi Hà Nội vào ngày 27/02/2019, Vũ Văn N không 

trao đổi gì với chị H về việc này. Bị cáo đã sử dụng 76.000 đồng còn lại 924.000 

đồng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó Cơ quan an ninh điều 

tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử lý, trả lại cho chị Nguyễn Thị H số 

tiền 924.000 đồng là đúng quy định của pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo bị tuyên có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:Tuyên bố bị cáo Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ điểm akhoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1 Điều 51;điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn N 08 (Tám) năm tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 

27/02/2019.  
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Căn cứ Điều 122; Điều 43 Bộ luật Hình sự phạt quản chế bị cáo Vũ Văn N 02 

(Hai) năm tại nơi cư trú xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình kể từ ngày bị cáo chấp hành 

xong hình phạt tù.  

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố

tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy01 thẻ sim điện thoại Vinaphone trên mặt sim có dãy số: 

89840 20001 07294 46773 và 02 phong bì niêm phong đồ vật, tài liệu đã thu giữ 

của bị cáo Vũ Văn N. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu VIVO, màu đen, đã 

qua sử dụng. 

- Trả lại cho bị cáo Vũ Văn N 01 thẻ sim điện thoại Viettel, trên mặt sim có 

dãy số 8984 04066 70066 11247. 

(Chi tiết như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/10/2019 giữa Cơ quan an 

ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình) 

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Vũ Văn 

N phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 

vụ áncó mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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14 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao (1 bản);

- Tòa án nhân dân cấp cao (1 bản);

- VKSND cấp cao (1 bản);

- VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);

- Phòng Kiểm tra thi hành án (4 bản);

- Phòng PA 09 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);

- Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);

- Trại tạm giam (1 bản);

- Bị cáo (1 bản);

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (1 bản);

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 bản);

- Lưu hồ sơ (2 bản);

- Lưu tòa (1 bản);

- Lưu tổ hành chính tư pháp (1 bản).

(Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị

cáo cư trú).

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký và đóng dấu) 

  Bùi Thị Thảo 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Bản án số: 212/2020/HS-PT 

 Ngày 13 – 5 – 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Đình Thanh 

Các thẩm phán:    Ông Trần Xuân Minh 

 Ông Nguyễn Văn Hùng 

- Thư ký phiên toà: Ông Dương Đức Thắng – Thư ký Toà án nhân dân

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí

Minh tham gia phiên toà: Ông Trần Anh Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ 

án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 886/2019/TLPT-HS ngày 31 tháng 12 năm 2019 

đối với bị cáo Trần Thanh Gi do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 54/2019/HS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo:

Trần Thanh Gi (tên gọi khác: V), sinh năm 1971; sinh – trú quán: Số 

50/1, đường 942, ấp LH, thị trấn CM, huyện CM, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: 

Mua bán; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Phật Giáo Hòa Hảo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Minh Th (đã chết) 

và bà Hồ Thị H, sinh năm 1950; có vợ là Nguyễn Thị X, sinh năm 1979 (đã ly 

hôn); có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2002; 

Nhân thân: Ngày 20/6/2006, bị Ủy ban nhân dân thị trấn CM ra Quyết 

định áp dụng biện pháp giáo dục tại thị trấn 06 tháng về hành vi “Gây rối trật tự 

công cộng”. Ngày 29/3/2011, bị Công an thị trấn CM lập biên bản về hành vi 

“Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”. Ngày 05/4/2013, bị 
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Công an xã Long Điền A, CM lập biên bản về hành vi “Gây rối trật tự công 

cộng”. 

Tiền án: Không; 

Tiền sự: Ngày 13/12/2005, bị Công an thị trấn CM xử phạt vi phạm hành 

chính 125.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, nhưng chưa nộp 

phạt. 

Bị bắt tạm giam ngày 23/4/2019 cho đến nay; (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thanh Gi: Ông Đặng Đình M – Luật 

sư làm việc tại Văn phòng Luật sư Đặng Đình M, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh; (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trần Thanh Gi cư ngụ tại ấp LH, thị trấn CM, huyện CM, tỉnh An Giang. 

Do bất mãn với chính quyền địa phương, không đồng tình với chính sách của 

Đảng, Nhà nước và bị các đối tượng của các tổ chức phản động tuyên truyền, 

kích động, lôi kéo, nên nảy sinh tư tưởng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Từ năm 2014 đến ngày 01/3/2019, Gi sử dụng số điện thoại 

01634558795 (nay nhà mạng đổi thành 0334558795) và 0977736106 để tạo tài 

khoản facebook có nickname “Gi Tran Thanh” (đến ngày 12/12/2018, Gi đổi 

nickname thành “Thanh Tran”). Sau đó, Gi sử dụng tài khoản này để đăng tải, 

chia sẻ, bình luận các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền 

những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, 

xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan Trung ương và các cá nhân 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. 

Ngoài ra, Gi còn sử dụng hộp thư điện tử thanhGi8795@gmail.com để 

liên lạc với đối tượng Nguyễn Thế Quang (tự xưng là Tổng thống Chính phủ 

Việt Nam cộng hòa lưu vong), xin gia nhập vào Đảng Dân chủ Việt”. Đối tượng 

Nguyễn Thế Quang đã gửi cho Gi nhiều tài liệu liên quan đến tổ chức “Chính 

phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong” và các tài liệu Gi dùng để đăng tải trên 

facebook nhằm kêu gọi người dân tham gia lật độ Đảng, Nhà nước. Đến ngày 

02/11/2018, trong quá trình kiểm tra, quản lý về công nghệ thông tin, Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện CM, tỉnh An Giang đã phát hiện tài khoản 

facebook của Gi đăng tải thông tin tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, nên báo tin cho cơ quan Công an. Nhận được tin báo, 

Công an huyện CM kết hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện CM tiến hành 

thu giữ các tài liệu và vật chứng có liên quan. 
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Ngày 25/4/2019, Gi bị khởi tố, điều tra. 

* Vật chứng thu giữ: 14 điện thoại di động các loại, 12 thẻ sim (trong đó,

có 02 thẻ sim số thuê bao 0977736106 và 01634558795 nay là 0334558795), 04 

thẻ nhớ; 01 quyển tập học sinh trang đầu tiên ghi nội dung “Sổ tay Trần Thanh 

Gi (V), Facebook Trần Thanh Gi – Gi Trần Thanh, mật khẩu: thanhbinh, mã xác 

nhận: 014416, số điện thoại: 0977736106”; 13 đơn xin tị nạn tôn giáo; 01 bài 

viết có tên “Thêm một tai họa cho nhà đấu tranh đòi tự do cho PGHH”; 01 tờ 

giấy ghi “thanhGi8795@gmail.com, mật khẩu Mwg@01634558795”; 01 phiếu 

thông tin khách hàng Trần Thanh Gi, số điện thoại 01634558795, tài khoản 

thanhGi8795@gmail.com, mật khẩu Mwg@01634558795; 3.134 trang tài liệu 

và 99 video clip thu giữ từ facebook có nickname “Gi Tran Thanh”, “Thanh 

Tran” của Trần Thanh Gi; 297 tờ tài liệu thu giữ từ hộp thư điện tử 

thanhGi8795@gmail.com của Trần Thanh Gi; 01 đĩa DVD lưu trữ nội dung 

giám định 14 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 04 thẻ nhớ thu giữ của Trần Thanh 

Gi và các đồ vật khác có liên quan. 

* Căn cứ Kết luận giám định ngày 05/12/2018, ngày 05/3/2019, ngày

29/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, kết luận: 

3.134 trang tài liệu và 99 video clip thu giữ từ facebook có nickname “Gi 

Tran Thanh”, “Thanh Tran” của Trần Thanh Gi, 297 tờ tài liệu thu giữ từ hộp 

thư điện tử thanhGi8795@gmail.com của Trần Thanh Gi và 01 đĩa DVD lưu trữ 

nội dung giám định 14 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 04 thẻ nhớ thu giữ của 

Trần Thanh Gi: Có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, có nội 

dung bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, có nội dung tuyên truyền luận 

điệu chiến tranh tâm lý, có nội dung gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết 

dân tộc, tôn giáo, có xúc phạm danh dự của các tổ chức, gồm: Đảng Cộng sản 

Việt Nam; Cơ quan Trung ương và một số cơ quan, tổ chức khác và có xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm đối với các cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ và một số cá nhân khác... 

* Căn cứ Kết luận giám định số 59/KLGT-PC09 ngày 27/6/2019 của

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang, kết luận: 14 điện thoại di 

động các loại, 04 thẻ nhớ thu giữ của Trần Thanh Gi: 

- Không tiến hành giám định, trích xuất dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ của 

14 điện thoại di động (ký hiệu A1 - A4) gửi giám định: do các điện thoại không 

mở nguồn được hoặc không có mật khẩu (password) để truy cập thiết bị. 

Tìm thấy dữ liệu nghi vấn có liên quan đến vụ việc, lưu trữ trong: Các thẻ 

Sim và thẻ nhớ gắn trong các điện thoại di động do Cơ quan An ninh điều tra - 

Công an tỉnh An Giang gửi giám định, chi tiết thể hiện trong Phụ lục và đĩa 
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DVD kèm theo. Kèm theo kết luận giám định: 01 (một) Phụ lục gồm 39 trang 

A4 và 01 đĩa DVD có tổng dung lượng dữ liệu 2,54GB. 

* Căn cứ Công văn số 936/CNVTQĐ-TTKT ngày 15/4/2019 của Tập đoàn

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, qua kiểm tra, kết quả như sau: 

Thông tin chủ thuê bao, bảng kê chi tiết các cuộc gọi đi, đến, tin nhắn của 

02 số điện thoại 0977736106, 01634558795 từ ngày 01/11/2018 đến ngày 

20/3/2019 bao gồm 05 trang giấy khổ A4 kèm theo. Trong đó, thông tin chủ 

thuê bao của 02 số điện thoại 0977736106, 01634558795. Họ tên: Trần Thanh 

Gi, sinh ngày 27/12/1971, địa chỉ: Ấp Long Hòa, thị trấn CM, huyện CM, tỉnh 

An Giang. Loại thuê bao: Trả trước. CMTND: 350963294. Ngày cấp 03/3/2010. 

Nơi cấp An Giang. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2019/HS-ST ngày 27/11/2019, Tòa án 

nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trần Thanh Gi (V) phạm tội “Phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Trần Thanh Gi (V): 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo bị tạm giam 23/4/2019. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí hình 

sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 28/11/2019, bị cáo Trần Thanh Gi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt với lý do mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt là quá cao so với 

hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Trần Thanh Gi kháng cáo kêu oan. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với kháng cáo kêu oan của bị 

cáo Trần Thanh Gi: 

Mặc dù, bị cáo Trần Thanh Gi không nhận tội, nhưng có đủ căn cứ xác 

định, từ năm 2014 đến ngày 01/3/2019, bị cáo đã sử dụng số điện thoại 

01634558795 (sau đổi thành 0334558795) và 0977736106 để tạo tài khoản 

facebook có nickname “Gi Tran Thanh” và đến ngày 12/12/2018 đổi nickname 

thành “Thanh Tran” để thực hiện hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài 

liệu có các nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt gây 

hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý; gây chia 
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rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xúc phạm danh dự của các tổ 

chức, gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan Trung ương và một số cơ quan, 

tổ chức khác và có xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với các cá nhân lãnh đạo, 

nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã quy 

kết bị cáo Trần Thanh Gi phạm tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu 

nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo các điểm a, 

b, c khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, đủ 

căn cứ, đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật, không oan. Hành vi phạm 

tội của bị cáo Trần Thanh Gi là rất nguy hiểm cho xã hội, đã gây tâm lý hoang 

mang cho quần chúng nhân dân, xúc phạm đến uy tín của Đảng và uy tín của 

Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mức án 08 năm tù mà Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ 

thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

bác kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Gi, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thanh Gi trình bày: 

Cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Trần Thanh Gi sử dụng facebook có nickname 

“Thanh Tran” để thực hiện hành vi phạm tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, 

tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là suy diễn 

buộc tội không có căn cứ cho bị cáo Gi.  

Cấp sơ thẩm còn quy kết bị cáo Trần Thanh Gi sử dụng hộp thư điện tử 

thanhGi8795@gmail.com để liên lạc với tổ chức “Chính phủ Việt Nam cộng 

hòa lưu vong” để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tổ chức này chưa bị 

các cơ quan chức năng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp vào 

danh sách các tổ chức phản động. Vì vậy, việc bị cáo Trần Thanh Gi sử dụng 

hộp thư điện tử thanhGi8795@gmail.com liên lạc với tổ chức “Chính phủ Việt 

Nam cộng hòa lưu vong” chỉ là để trao đổi về quan điểm, không thể coi đây là 

hành vi phạm tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Qua xem xét hồ sơ vụ án thể hiện, trong quá trình kiểm tra, quản lý về 

công nghệ thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện CM, thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh An Giang, là đơn vị đã tố giác tội phạm cho cơ quan 

Công an. Thế nhưng, trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án thì Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh An Giang lại là cơ quan được giao thực hiện việc giám định 

các tài liệu vật chứng của vụ án, là thuộc trường hợp “vừa đá bóng, vừa thổi 

còi”, không đảm bảo tính khách quan, vô tư. Hơn nữa, việc giám định tư pháp 

về tư tưởng, nhận thức, quan điểm của một con người thì giám định viên thuộc 

Sở Thông tin và Truyền thông như trên là không đủ trình độ đánh giá, nên 

không thể coi là chứng cứ buộc tội bị cáo. 
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Từ các nội dung, vấn đề nêu trên, Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần 

Thanh Gi cho rằng cấp sơ thẩm đã không có đủ chứng cứ để buộc tội đối với bị 

cáo Trần Thanh Gi, nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bị cáo Trần 

Thanh Gi vô tội và trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. 

Trong phần đối đáp, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trình bày với nội 

dung cho rằng những ý kiến, quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần 

Thanh Gi như trên là không có gì mới so với trước đây ở cấp sơ thẩm, nên Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên ý kiến, quan điểm đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Gi, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

Đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Thanh Gi nộp 

trong thời hạn và đúng thủ tục theo quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, 

bị cáo Gi thay đổi là kháng cáo kêu oan. Xét việc thay đổi kháng cáo này của bị 

cáo là phù hợp với quy định tại khoản 1, 2 Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự nên 

hợp lệ, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm:  

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thanh Gi cho rằng, trong quá 

trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, khi khám xét thì Điều tra viên bóp cổ và 

bắt giữ bị cáo. Trong quá trình hỏi cung, các Điều tra viên đã dụ cung yêu cầu bị 

cáo nhận tội thì sẽ được hỗ trợ 1.000 USD. Bị cáo không nhận tội đã bị Điều tra 

viên bóp miệng. Tuy nhiên, bị cáo không có căn cứ chứng minh, nên không 

chấp nhận lời khai về vấn đề này của bị cáo. 

Như vậy có đủ cơ sở kết luận, trong quá trình giải quyết vụ án, hành vi và 

quyết định của người tiến hành tố tụng và các cơ quan tiến hành tố tụng của cấp 

sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[1.2] Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thanh Gi đã thực đúng quyền, 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật để bào chữa cho bị cáo. 

 [2] Về việc bị cáo Trần Thanh Gi kháng cáo cho rằng tài khoản facebook 

có nickname “Thanh Tran” không phải là của bị cáo, bị cáo không sử dụng 

facebook có nickname “Thanh Tran”: 
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Mặc dù, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thanh Gi không thừa nhận 

tài khoản facebook có nickname “Thanh Tran” là của bị cáo và cho rằng bị cáo 

cũng không sử dụng facebook có nickname “Thanh Tran”.  

[2.1] Tuy nhiên, qua xem xét các vật chứng Cơ quan điều tra đã thu giữ 

trong vụ án, trong đó có 3.134 trang tài liệu và 99 video clip thu giữ từ facebook 

có nickname “Gi Tran Thanh” và “Thanh Tran” của Trần Thanh Gi. 

[2.2] Đồng thời, tại phiên tòa phúc thẩm, vì bị cáo Trần Thanh Gi đã thừa 

nhận, từ năm 2014 đến ngày 01/3/2019, bị cáo đã sử dụng 02 số điện thoại 

01634558795 (sau nhà mạng đổi thành 0334558795) và số 0977736106. Tài 

khoản facebook “Gi Tran Thanh” là của bị cáo nhờ nhân viên điện máy xanh ở 

tỉnh Bình Dương tạo giùm cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo còn tạo tài khoản zalo, 

facebook tên “Gi Tran Thanh” và tạo hộp thư điện tử 

“thanhGi8795@gmail.com”. Xét lời khai thừa nhận của bị cáo Trần Thanh Gi 

về nội dung này là đúng, vì phù hợp với lời khai của Nguyễn Thị X (là vợ của 

Gi, đã ly hôn) đã xác định bị cáo Gi đã sử dụng số điện thoại 01634558795, tạo 

tài khoản zalo, facebook tên “Gi Tran Thanh” (BL 330); phù hợp với lời khai 

của Trần Thanh B (con ruột của bị cáo) xác định biết được Gi sử dụng facebook 

tên “Gi Tran Thanh” nhiều lần gửi kết bạn nhưng B không đồng ý (BL 382); 

phù hợp với nội dung Công văn số 936/CNVTQĐ-TTKT ngày 15/4/2019 của 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và phù hợp với các chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án. 

[2.3] Trong khi đó, về nguyên tắc quản lý account của facebook thì qui 

định căn bản là người dùng tạo 1 account phải cung cấp các thông tin: Số điện 

thoại (không bắt buộc), địa chỉ email (bắt buộc), tên người dùng (nickname) và 

các thông tin phụ khác. Sau khi cung cấp các thông tin trên, Facebook sẽ cấp 

cho người dùng 1 ID (identification), 01 link dẫn đến facebook của người dùng; 

02 thông tin này là không thay đổi và không trùng lặp với bất kỳ ai. Trong quá 

trình sử dụng, người dùng có thể thay đổi nickname, cũng có thể thay đổi số 

điện thoại, cũng có thể thay đổi email. Trong quá trình điều tra, cấp sơ thẩm đã 

thu thập được chứng cứ qua giám định từ ID (identification) và 01 link dẫn đến 

trang facebook có nickname từ “Gi Tran Thanh” được đổi thành nickname 

“Thanh Tran” vào ngày 29/9/2017. Qua đó, đã có đủ cơ sở xác định, nickname 

“Gi Tran Thanh” và nickname “Thanh Tran” từ cùng ID (identification) và 01 

link, kết luận đều là của bị cáo Trần Thanh Gi.  

Như vậy, đã có đủ chứng cứ kết luận, bị cáo Trần Thanh Gi kháng cáo và 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Gi cho rằng tài khoản facebook có nickname 

“Thanh Tran” không phải là của bị cáo, bị cáo không sử dụng facebook có 

nickname “Thanh Tran”, là không có căn cứ chấp nhận. Tòa án cấp sơ thẩm xác 

định, từ năm 2014 đến ngày 01/3/2019, bị cáo đã sử dụng 02 số điện thoại 
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01634558795 (sau nhà mạng đổi thành 0334558795) và số 0977736106; tài 

khoản facebook nickname “Gi Tran Thanh” và nickname “Thanh Tran”, cùng 

hộp thư điện tử “thanhGi8795@gmail.com” đều là của bị cáo, là đúng. 

[3] Về việc Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Trần Thanh Gi phạm tội 

“Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” theo các điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

[3.1] Về hành vi phát tán thông tin, tài liệu của bị cáo Trần Thanh Gi: 

Trong quá trình điều tra hộp thư điện tử “thanhGi8795@gmail.com”, cấp 

sơ thẩm đã thu giữ 297 tờ tài liệu; trong đó, bị cáo đã chuyển tiếp đến email: 

nguyenthequanggusa@gmail.com, tài liệu có nội dung: “Quan điểm chính 

trị đấu tranh lật đổ tà quyền ác đảng Việt Cộng, nhằm xây dựng chế độ dân chủ 

theo Hiến pháp đa đảng” (BL 2727). 

phamvanloi@fvpoc.org, tài liệu: “Đăng ký phản đối nhà cầm quyền cộng 

sản đàn áp 2 LM: ĐHN và NĐT” và nội dung: “Gửi từ điện thoại thông minh 

OPPO: Tôi tên Trần Thanh Gi, SN 1971, là tín đồ Phật giáo Hòa hảo ở tỉnh An 

Giang – ngụ ấp Long Hòa, thị trấn CM, huyện CM, tỉnh An Giang, xin được 

đăng ký phản đối nhà cầm quyền cộng sản đàn áp sách nhiễu, đấu tố ---2 LM 

Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục” (BL 2728, 2729). 

kieulehb@gmail.com (BL 2735), khanang2010@gmail.com (BL 2738), 

buidungpghh@gmail.com (BL 2741) và anhvuvenlo@gmail.com (BL 2744), 

cùng tài liệu: “Người công giáo Việt Nam: Thư phản đối nhà cầm quyền cộng 

sản Việt Nam đàn áp hai linh mục Đặng Hữu N và Nguyễn Đình Th”. 

[3.2] Về nội dung tài liệu, thông tin tuyên truyền của bị cáo Trần Thanh 

Gi: 

Tại Kết luận giám định ngày 05/12/2018, ngày 05/3/2019, ngày 29/8/2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, kết luận: 3.134 trang tài liệu 

và 99 video clip thu giữ từ facebook có nickname Gi Tran Thanh”, “Thanh 

Tran” của Trần Thanh Gi, 297 tờ tài liệu thu giữ từ hộp thư điện tử 

thanhGi8795@gmail.com của Trần Thanh Gi và 01 đĩa DVD lưu trữ nội dung 

giám định 14 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 04 thẻ nhớ thu giữ của Trần Thanh 

Gi: Có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, có nội dung bịa đặt 

gây hoang mang trong nhân dân, có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh 

tâm lý, có nội dung gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, 

có xúc phạm danh dự của các tổ chức, gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan 

Trung ương và một số cơ quan, tổ chức khác và có xúc phạm danh dự, nhân 
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phẩm đối với các cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính 

phủ và một số cá nhân khác.  

Xét những ý kiến, quan điểm trình bày, tại phiên tòa phúc thẩm, của Luật 

sư bào chữa bị cáo Trần Thanh Gi cho rằng Kết luận giám định nêu trên không 

đảm bảo tính khách quan, vô tư, không thể coi là chứng cứ buộc tội bị cáo Gi, là 

không có cơ sở. Các nội dung của Kết luận giám định hợp pháp của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh An Giang nêu trên là phù hợp với lời khai của những 

người làm chứng, cụ thể: 

Người làm chứng Trần Thị Thanh Th (em ruột của Gi) cho biết Gi có 

facebook tên “Gi Tran Thanh”, Gi có chửi bới, chống đối Nhà nước, Đảng… gia 

đình có nhiều lần khuyên can nhưng Gi không nghe. Do sợ dính líu đến Gi nên 

gia đình đã không nói chuyện tiếp xúc với Gi khoảng 10 năm nay và Th cũng 

không có kết bạn facebook với Gi (BL 372). 

Người làm chứng Mai Tuấn D có lời khai phát hiện vợ D (Nguyễn Thị C) 

thường nhắn tin với Gi qua messenger, tài khoản của Gi tên là “Gi Tran Thanh” 

ảnh đại diện là nữ thần tự do. D có lần đăng nhập xem tài khoản của Gi thì thấy 

Gi đăng tải nội dung tuyên truyền kích động lật đổ Đảng, Nhà nước, chửi xúc 

phạm, bôi nhọ, xuyên tạc Lãnh tụ (BL 332).  

Người làm chứng Mai Thị Thu Th và Nguyễn Thị Kim Thuận có mối 

quan hệ thân thích với C, biết được C quan hệ tình cảm với Gi, qua tìm hiểu biết 

được Gi có sử dụng facebook tên “Gi Tran Thanh” đăng nhiều bài viết có nội 

dung xuyên tạc Nhà nước, Đảng. 

Người làm chứng Phan Thanh Tùng là người cùng xóm với Gi biết Gi có 

hành vi chống đối Nhà nước và Đảng như thường xuyên chửi Nhà nước, Đảng, 

Lãnh đạo cấp cao và viết lên vách nhà dòng chữ “Cướp đêm cơ động”, Gi còn 

thường xuyên qua lại với các đối tượng Nguyễn Văn L, Võ Văn Thanh L. Do Gi 

có hành vi sai trái nên gia đình và bà con không ai dám qua lại với Gi (BL 378). 

Đồng thời, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, trong quá trình xét xử 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định 3.134 trang tài liệu và 99 video clip thu giữ từ 

facebook có nickname Gi Tran Thanh”, “Thanh Tran” của Trần Thanh Gi, 297 

tờ tài liệu thu giữ từ hộp thư điện tử thanhGi8795@gmail.com của Trần Thanh 

Gi và 01 đĩa DVD lưu trữ nội dung giám định 14 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 

04 thẻ nhớ thu giữ của Trần Thanh Gi có các nội dung: Kêu gọi lật đổ chính 

quyền nhân dân, gây chiến tranh tâm lý (điển hình BL 142, 145, 146, 208, 260); 

xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân (điển hình BL 137, 165, 167, 195); 

bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân (điển hình BL 164, 167), là đúng. 

[4] Do bị cáo Trần Thanh Gi đã thực hiện hành vi phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liệu như trên, nên Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo Trần Thanh 
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Gi phạm tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo các điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không oan. 

[5] Hiện nay, mạng xã hội đang phát triển, thu hút nhiều người sử dụng, 

do đó, việc bị cáo sử dụng các ứng dụng trên để thực hiện hành vi phạm tội là rất 

nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, xúc phạm đến uy 

tín của Đảng và uy tín của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phải 

nghiêm trị. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Trần Thanh Gi 08 năm 

tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đủ đảm bảo 

giáo dục, cải tạo riêng và răn đe, phòng ngừa chung. 

[6] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thanh Gi kháng cáo kêu oan 

nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới; những ý kiến, quan điểm của Luật 

sư bào chữa bị cáo Trần Thanh Gi cho rằng không đủ chứng cứ để buộc tội bị 

cáo Trần Thanh Gi, bị cáo Gi bị oan là không có cơ sở, nên không được Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

[7] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

thống nhất với ý kiến, quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, 

không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thanh Gi; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

[8] Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Trần Thanh Gi 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

[9] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Gi; giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 54/2019/HSST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang: 

Tuyên bố bị cáo Trần Thanh Gi (V) phạm tội “Phát tán, tuyên truyền 

thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

+ Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 1 Điều 117 và Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 
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Xử phạt: Trần Thanh Gi (V): 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo bị tạm giam là ngày 23/4/2019. 

+ Tiếp tục tạm giam bị cáo Trần Thanh Gi (V) để đảm bảo thi hành án 

theo quy định pháp luật. 

- Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thanh Gi (V) phải chịu 

200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 54/2019/HSST ngày 

27/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị theo quy định pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án là ngày 13 

tháng 5 năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- VKSND tỉnh An Giang; 

- Cục THADS tỉnh An Giang;  

- CA tỉnh An Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh An Giang; 

- Trại tạm giam CA tỉnh An Giang 

(Để tống đạt cho bị cáo) (2); 

- Lưu (3) 16b (Án - Trúc). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đỗ Đình Thanh 
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Các thẩm phán 

Trần Xuân Minh         Nguyễn Văn Hùng 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Đỗ Đình Thanh 
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