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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao.
Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm gồm có các ông (bà): Lê Hồng
Quang, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Thăng,
Bùi Ngọc Hòa, Nguyễn Văn Thuân, Tống Anh Hào, Đặng Xuân Đào, Chu Xuân
Minh, Trần Văn Cò, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Tiến, Lương Ngọc Trâm, Nguyễn
Thị Hoàng Anh và Đào Thị Xuân Lan.
- Thư ký phiên tòa: bà Đỗ Thị Thu Hằng và bà Đinh Thị Vân Anh
- Thẩm tra viên.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa:
1. Ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Ông Hồ Đức Anh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Ông Nguyễn Văn Nông - Kiểm sát viênViện kiểm sát nhân dân tối cao.
Trong các ngày từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án
nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo:
Hồ Duy Hải, sinh năm 1985; đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 129/39
đường Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở (tạm trú)
ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; nghề nghiệp: không; trình độ
văn hóa: lớp 12/12; con ông Hồ Sỹ Trung và bà Nguyễn Thị Loan; tiền án, tiền sự:
không; bị bắt, tạm giam ngày 21/3/2008 (không triệu tập).
Người bị hại:
1. Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh năm 1985 (đã chết).
Người đại diện hợp pháp của bị hại: ông Nguyễn Văn Mừng, sinh năm 1962;
trú tại khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An (không
triệu tập).
2. Chị Nguyễn Thị Thu Vân, sinh năm 1987 (đã chết).
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Người đại diện hợp pháp của bị hại: ông Nguyễn Văn Hộ, sinh năm 1956; trú
tại ấp Cầu, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An (không triệu tập).
Nguyên đơn dân sự: Chi nhánh Bưu cục Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An. Người đại diện: ông Đinh Phú Hùng, sinh năm 1952; trú tại khu 1, ô 1,
thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (không triệu tập).
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (không triệu tập):
1. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1963; trú tại ấp 1, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An;
2. Bà Nguyễn Thị Rưởi, sinh năm 1957; trú tại ấp 1, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Những người được mời tham gia phiên toà giám đốc thẩm:
1. Công an tỉnh Long An:
- Ông Phạm Thanh Tâm - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Long An (có mặt).
- Ông Lê Thành Trung - Điều tra viên được phân công điều tra vụ án (có mặt);
- Ông Nguyễn Văn Minh - Điều tra viên được phân công điều tra vụ án
(có mặt);
- Ông Nguyễn Thanh Phong - Cán bộ điều tra, người lập biên bản về việc
bắt người theo Lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Long An đối với Hồ Duy Hải (có mặt).
2. Cán bộ giám định:
- Ông Dương Thành Thận - Cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm
hiện trường, bác sỹ pháp y khám nghiệm tử thi (có mặt);
- Ông Lê Hoàng Anh - Cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện
trường, bác sỹ pháp y khám nghiệm tử thi (có mặt).
3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An:
- Ông Nguyễn Công Pha - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Long An (có mặt);
- Ông Lê Ái Dân - Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều
tra vụ án hình sự (vắng mặt).
4. Tòa án nhân dân tỉnh Long An:
- Ông Lê Quốc Dũng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An (có mặt);
- Ông Lê Quang Hùng - nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Long An,
Chủ toạ phiên toà sơ thẩm (có mặt).
5. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- Ông Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt);
- Ông Lê Thành Dương - nguyên Viện trưởng Viện Thực hành quyền công
tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Kiểm sát viên
Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (vắng mặt).
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6. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Ông Quản Đức Tuyên - Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh (có mặt).
7. Luật sư:
- Ông Nguyễn Văn Đạt, Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí
Minh (vắng mặt);
- Ông Nguyễn Văn Hoà, Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí
Minh (vắng mặt);
8. Đoàn liên ngành Trung ương:
- Ông Lê Hữu Thể - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn liên
ngành (vắng mặt);
- Ông Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ
Công an (có mặt);
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều
tra Bộ Công an (có mặt);
- Ông Lê Thành Văn - Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố
Hồ Chí Minh (có mặt).
9. Ông Trần Hồng Phong - Người có đơn đề nghị giám đốc thẩm và yêu cầu
được cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ án (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án hình sự phúc thẩm, nội dung vụ án
được tóm tắt như sau:
Tháng 10/2007, Hồ Duy Hải quen chị Nguyễn Thị Thu Vân, là nhân viên
Bưu điện Cầu Voi đặt tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Qua tìm
hiểu, Hải biết số điện thoại của Bưu điện Cầu Voi, Hải dùng điện thoại di động có
số là 0909015712 điện vào số máy 592008 của Bưu điện Cầu Voi để đặt mua báo
thể thao với chị Vân. Sau đó, các lần đến nhận báo, Hải quen chị Nguyễn Thị Ánh
Hồng cũng là nhân viên Bưu điện Cầu Voi.
Khoảng 19 giờ ngày 13/01/2008, Hồ Duy Hải điều khiển xe mô tô Wave
biển kiểm soát 62F4-3040 của bà Nguyễn Thị Len (là dì ruột của Hải) đến hiệu
cầm đồ của chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh tại khu A, thị trấn Thủ Thừa cầm cố điện
thoại di động để vay 1.500.000 đồng. Sau đó, Hải về trả xe cho bà Len và lấy xe
mô tô Dream biển kiểm soát 62F5-0842 của bà Nguyễn Thị Rưởi (là dì ruột của
Hải) điều khiển đến quán cà phê Bảy Thanh tại ấp 1, xã Nhị Thành để đưa cho anh
Võ Lộc Đang 1.350.000 đồng do Hải thua cá độ bóng đá.
Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Hồ Duy Hải đến Bưu điện Cầu Voi. Hải
đậu xe phía trong cổng rào rồi vào phòng giao dịch thì gặp chị Vân đang ngồi trực,
Hải vào phòng trong ngồi ở ghế salon, chị Hồng từ phía sau nhà đi lên ngồi nói
chuyện với Hải và mời Hải uống nước. Khoảng 10 phút sau, Hải mượn điện thoại
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di động hiệu Nokia 1100 của Bưu điện (dùng để nạp card cho khách hàng), bấm
phím xem các chức năng của máy rồi để trên bàn.
Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Bưu điện nghỉ làm việc, chị Vân vào
phòng trong nơi Hải và chị Hồng đang ngồi, Hải đưa tiền cho chị Vân đi mua trái
cây. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Hồng, Hải nắm
tay kéo chị Hồng vào buồng, đẩy chị Hồng nằm ngửa xuống đi văng. Hải nắm hai
tay chị Hồng, chị Hồng dùng chân đạp vào bụng Hải, Hải buông chị Hồng ra, chị
Hồng dậy chạy về phía sau cầu thang (khu vực bếp nấu ăn), Hải đuổi theo, kéo tay
chị Hồng xô đẩy vào góc tường gần chân cầu thang, chị Hồng kêu lên a a… Do sợ
bị phát hiện, Hải dùng tay đánh vào mặt, bóp cổ và đẩy chị Hồng ngã xuống sàn
nhà rồi lấy thớt tròn đập vào vùng mặt, vùng đầu làm chị Hồng bất tỉnh. Sau đó,
Hải lấy con dao inox dài 30cmx3cm, lưỡi dao dài khoảng 20cm để trên bàn bếp.
Hải ngồi lên người chị Hồng đang nằm ngửa, tay phải cầm dao, tay trái nắm tóc chị
Hồng, cắt qua lại 02 cái vào cổ chị Hồng rồi Hải vào phòng vệ sinh rửa dao và tay.
Hải dắt dao vào lưng quần phía trước bụng đi vào nhà, đến cầu thang thì thấy chị
Vân đi mua trái cây về. Chị Vân kéo cửa sắt xuống, đóng cửa, đi vào nhà đặt túi
trái cây trên bàn salon. Lúc này, Hải cầm sẵn ghế xếp inox, chị Vân vừa xuống
phòng sau, nhìn thấy xác chị Hồng, chị Vân sợ chạy ngược trở lại phòng khách,
Hải cầm ghế xếp đuổi theo, dùng ghế đánh vào đầu làm chị Vân ngã xuống sàn bất
tỉnh. Hải dùng tay xốc nách chị Vân, kéo đến chỗ xác chị Hồng, đặt đầu chị Vân
nằm trên bụng chị Hồng và lấy con dao inox đang giắt ở thắt lưng cắt vào cổ chị
Vân 02 - 03 cái.
Khi cắt cổ chị Vân, máu bắn vào tay và quần áo nên Hải đi vào nhà vệ sinh
rửa tay, rửa dao và quẹt sạch các vết máu trên quần áo rồi đi lên nhà giắt dao vào
sau tấm bảng ở sát vách tường gần cầu thang. Hải lên phòng giao dịch mở tủ lấy
khoảng 1.400.000 đồng; khoảng 40-50 sim, card điện thoại, đến bàn salon lấy điện
thoại Nokia 1100 bỏ vào túi quần. Hải đi lại chỗ xác chị Vân lấy 01 dây chuyền
vàng không mặt, 01 vòng đeo tay bằng vàng và 01 nhẫn vàng; lấy ở xác chị Hồng
01 đôi hoa tai vàng, 01 sợi dây chuyền vàng mặt bông hoa, 01 lắc đeo tay vàng và
02 nhẫn vàng. Hải bỏ số nữ trang lấy được vào túi quần và đi ra cửa sắt phía sau,
kéo cửa lại rồi leo qua hàng rào ngăn giữa sân phía sau và sân trước, lấy xe mô tô
để ở sân Bưu điện chạy về nhà của Hải ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Về
đến nhà, Hải tắm, giặt quần áo và lấy số nữ trang rửa sạch, bỏ vào bịch nilon, cất
vào thùng đựng đồ dùng học tập rồi đi ngủ.
Khoảng 07 giờ ngày 14/01/2008, anh Phùng Phụng Hiếu, là nhân viên đưa
báo của Bưu điện huyện Thủ Thừa đến Bưu điện Cầu Voi, phát hiện vụ việc nên đã
trình báo Cơ quan Công an.
Hồ Duy Hải khai, ngày 18/01/2008 Hải mang số nữ trang, điện thoại, sim
card lấy của chị Hồng, chị Vân lên Thành phố Hồ Chí Minh bán. Hải bán điện
thoại Nokia 1100 cho cửa hàng điện thoại di động Thiện Mỹ số 124 Hùng Vương,
Phường 2, Quận 5 được 200.000 đồng; bán nữ trang tại quầy số 2 Cửa hàng vàng
bạc đá quý chợ An Đông số 50 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5 được
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3.500.000 đồng. Riêng số sim card, Hải bỏ vào bọc rác phi tang ở gần nhà số 111/2
Trần Bình Trọng, Quận 5. Sau khi gây án khoảng 01 tuần, do sợ bị phát hiện, Hải
đã mang toàn bộ quần áo, dây thắt lưng mặc hôm gây án đốt ở phía sau vườn nhà
bà Len cạnh nhà Hải.
Tại Bản giám định pháp y số 21/PY.08 ngày 17/01/2008, Phòng giám định
pháp y Bệnh viện đa khoa Long An kết luận: “Nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng,
sinh năm 1985, tử vong do bị vết thương hở làm đứt ngang vùng cổ phía trước gây
choáng chấn thương, mất máu cấp. Tổn thương kèm theo: máu tụ dưới da đầu và
vùng cổ có thể dẫn đến choáng cho nạn nhân”.
Tại Bản giám định pháp y số 22/PY.08 ngày 17/01/2008, Phòng giám định
pháp y Bệnh viện đa khoa Long An kết luận: “Nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân,
sinh năm 1987, tử vong do bị vết thương hở làm đứt ngang vùng cổ phía trước gây
choáng chấn thương, mất máu cấp”.
Ngoài ra, Hồ Duy Hải còn có hành vi đánh bạc, Cơ quan điều tra đã khởi tố
vụ án hình sự về hành vi đánh bạc, sau đó tách hành vi đánh bạc để giải quyết bằng
một vụ án khác.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2008/HSST ngày 28/11-01/12/2008, Tòa
án nhân dân tỉnh Long An áp dụng các điểm a và e khoản 1 Điều 93; khoản 1 Điều
133; các điểm b và p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999; xử phạt
Hồ Duy Hải tử hình về tội “Giết người”, 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp
hình phạt buộc Hồ Duy Hải phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là tử hình.
Ngày 05/12/2008, Hồ Duy Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28/4/2009, Tòa phúc
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giữ nguyên
các quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm đối với Hồ Duy Hải.
Ngày 04/5/2009, Hồ Duy Hải làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình
phạt tử hình.
Tại Quyết định tổng hợp hình phạt của nhiều bản án số 05/2010/QĐ/TA-HS
ngày 09/6/2010, Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổng hợp hình phạt 02 năm tù
tại Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2009/HSST ngày 01/12/2009 của Toà án nhân
dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An với hình phạt tử hình tại Bản án hình sự phúc
thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28/4/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải, buộc Hồ Duy Hải phải chấp
hành hình phạt chung của hai bản án là tử hình.
Ngày 24/5/2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định không
kháng nghị số 65/QĐ-TANDTC-TK không kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm
đối với Hồ Duy Hải; Quyết định không kháng nghị số 66/QĐ-TANDTC-TK không
kháng nghị Quyết định tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với Hồ Duy Hải
và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Tờ trình số 47/TTr-TANDTC-TK đề nghị
Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải.
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Ngày 24/10/2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết
định không kháng nghị số 131/QĐ-VKSTC-V3 không kháng nghị Bản án hình sự
phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải; Quyết định không kháng nghị số 132/QĐVKSTC-V3 không kháng nghị Quyết định tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối
với Hồ Duy Hải và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Tờ trình số
110/TTr-VKSTC-V3 đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình
của Hồ Duy Hải.
Tại Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012, Chủ tịch nước bác đơn xin
ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải.
Ngày 04/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số 1639/TBVPCTN-m, thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử
hình đối với Hồ Duy Hải và yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp Hồ Duy
Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước.
Ngày 04/12/2014, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An ra Quyết định
số 02/QĐ-HĐTHATH hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKSTC-V7 ngày
22/11/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định kháng nghị Bản
án hình sự sơ thẩm số 97/2008/HSST ngày 28/11-01/12/2008 của Tòa án nhân dân
tỉnh Long An và Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28/4/2009 của
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy
toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để điều tra lại
theo đúng quy định của pháp luật. Tạm đình chỉ thi hành Bản án hình sự phúc thẩm
số 281/2009/HSPT ngày 28/4/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải, với lý do (tóm tắt):
1. Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm của Tòa án hai cấp có nhiều nhận
định và kết luận chưa phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; việc thu
thập, đánh giá các chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ; nhiều nội dung cần chứng minh
của vụ án còn mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ…
2. Các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố
tụng như: bỏ sót những chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu;
không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án
dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án…
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao không
khẳng định bị cáo Hồ Duy Hải bị kết án oan nhưng vẫn đề nghị Hội đồng Thẩm
phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm của Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vì còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị
cáo, mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ
sơ vụ án; có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; có hay không hành vi
hiếp dâm chị Nguyễn Thị Ánh Hồng cần được làm rõ.
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao cho rằng, bản án kết luận Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường là không có
căn cứ, không có chứng cứ nào khẳng định được Hải có mặt tại hiện trường.
Nhận thấy, theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án như lời khai của những
người làm chứng là anh Hồ Văn Bình (Bl 256-257), anh Đinh Vũ Thường (Bl 250251), ông Nguyễn Văn Thu (Bl 265-267), bà Nguyễn Thị Rưởi (Bl 263-264), chị
Nguyễn Thị Bích Ngân (Bl 260) và lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải thể hiện:
Về phương tiện (xe mô tô Dream) Hải sử dụng: Hải khai nhận, đi xe mô tô
Dream màu nho đã cũ, có gương chiếu hậu bên trái, xe của bà Rưởi (khi về nhà lấy
xe thì có sẵn chìa khóa cắm trên xe), khi vào Bưu điện Cầu Voi, Hải dựng xe ở bên
phải, đầu xe hướng vào phía bưu điện. Theo lời khai của anh Đinh Vũ Thường, khi
vào bưu điện anh dựng xe máy “kế 01 chiếc xe loại Dream đã cũ màu nho, bên
trái xe có kính chiếu hậu màu đen loại theo xe nhưng gọn kính bị cắt cụt hơn kính
theo xe mô tô” (Bl 250); lời khai của ông Nguyễn Văn Thu (Bl 266) và bà Nguyễn
Thị Rưởi (Bl 263) thể hiện, thường ngày cũng như ngày 06/12/2007 âm lịch (tức
ngày 13/01/2008 dương lịch) là ngày thôi nôi cháu nội, ông bà có để xe mô tô
Dream biển kiểm soát 62F5-0842 màu nâu cũ ngoài sân, cắm sẵn chìa khóa. Như
vậy, lời khai của Hải về việc sử dụng xe máy có đặc điểm nêu trên và địa điểm để xe
máy khi đến Bưu điện Cầu Voi là phù hợp với lời khai của những người làm chứng.
Về tóc của Hải: theo lời khai của ông Nguyễn Văn Thu (Bl 266) thì Hải để
“tóc hai mái tém gọn, hơi dài, nhưng không dài lắm… khoảng hơn nửa tháng …
thì thấy Hải hớt tóc đầu đinh”; bà Nguyễn Thị Rưởi (là dì ruột của Hải) khai “Hải
để tóc hai mái chẻ 6/4 hoặc 7/3” (Bl 264). Anh Hồ Văn Bình mô tả đặc điểm của
người thanh niên là “tóc cắt ngắn phía trước tóc chảy làn” (Bl 257); anh Đinh Vũ
Thường khai “01 thanh niên ngồi giữa trên ghế salon dài 03 cái liền nhau, mặt
hướng ra ngoài trước nhưng lúc đó đang cúi đầu xuống bấm cái gì đó tôi không
thấy nhưng tôi thấy có ánh đèn màu sáng… tôi đoán là đang bấm điện thoại.
Người thanh niên tóc 02 mái, khi cúi xuống tóc che khỏi mí mắt… không nhìn lên
nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên đó, tôi không thể nhận dạng
chính xác người thanh niên đó qua khuôn mặt được” (Bl 250-251). Theo lời khai
của Hải thì “trước khi gây án... tóc tôi để dài chẻ 6/4 còn đuôi tóc dài phủ gáy. Sau
khi gây án khoảng 1 tháng… tôi hớt ngắn 1 phân” (Bl 94). Như vậy, lời khai của
Hải phù hợp với lời khai của những người làm chứng về việc mô tả đặc điểm tóc
của Hải.
Về mô tả quần, áo: theo lời khai của anh Đinh Vũ Thường, tối ngày
13/01/2008, khi anh đến Bưu điện Cầu Voi gọi điện thoại thì thấy “Người thanh
niên… mặc áo thun ngắn tay màu xám đen hoặc xanh đen có sọc trắng xen kẽ” (Bl
250). Hồ Duy Hải khai nhận mặc áo thun xanh lá cây hoặc xanh rêu trước ngực có
mấy chữ màu trắng (Bl 85, Bl 108). Theo Bản tự khai của Hải thì do quần áo lúc
gây án bị dính máu và sợ bị phát hiện nên sau khi gây án Hải đã đem đốt quần áo
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trên ở ngoài vườn sau nhà (Bl 108). Cơ quan điều tra đã khám xét và thu giữ đống
tàn tro. Căn cứ Biên bản mở niêm phong (Bl 325) và Biên bản xác định đồ vật (Bl
133) về các đồ vật thu giữ tại đống tàn tro, Cơ quan điều tra cho Hải nhận dạng và
Hải xác nhận mảnh vải màu đen đã bị than hóa là vải của áo thun xanh đậm mặc
khi gây án, mảnh vải nhỏ màu trắng ngà là vải áo thun mặc khi gây án nhưng ở vị
trí ngực có hàng chữ màu trắng. Như vậy, lời khai của Hải phù hợp lời khai của
người làm chứng, kết quả khám xét, Biên bản mở niêm phong và Biên bản xác
định đồ vật nêu trên.
Lời khai của Hải còn phù hợp với lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Ngân,
cụ thể: theo Bản tự khai ngày 05/7/2008 (Bl 112) và lời khai ngày 27/6/2008 (Bl
97), Hải khai nhận đưa tiền cho chị Vân đi mua trái cây về ăn (không nhớ rõ số
tiền). Theo lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Ngân, tối ngày 13/01/2008 “có một
cô gái... đi bộ lại chỗ tôi mua trái cây. Tôi biết cô gái này làm ở Bưu điện Cầu
Voi... cô gái nói với tôi là có người đưa tiền em kêu em mua nên em mua nhiều...
cô gái có nói với tôi là ở nơi làm có khách” (Bl 260). Kết quả khám nghiệm hiện
trường có 02 túi trái cây trên bàn salon là phù hợp với lời khai của Hải và lời khai
của chị Ngân.
Ngoài ra, Hải còn có nhiều lời khai về việc mô tả cụ thể, chi tiết các phòng
và đồ vật có trong Bưu điện Cầu Voi, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện
trường về vị trí, đặc điểm các đồ vật trong bưu điện. Trong số những đồ vật mà Hải
mô tả tại các lời khai có những đồ vật có đặc điểm, màu sắc, vị trí mà chỉ người có
mặt tại hiện trường tiếp cận trực tiếp với đồ vật đó mới có thể mô tả được cụ thể,
chính xác như: con gấu bông màu vàng xám, chiếc ly nước bằng thủy tinh, tấm nệm
ga màu hồng đỏ trên giường ngủ, bịch trái cây. Tổng hợp các tình tiết trên, có đủ cơ
sở xác định Hải có mặt tại hiện trường vụ án.
Do đó, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng,
không có nhân chứng và chứng cứ nào khẳng định và kết luận Hải có mặt tại hiện
trường là không đúng.
[2] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu: bản án
kết luận Hải có mặt tại hiện trường vào khoảng 19 giờ 30 là không có căn cứ và
Hải không thể có mặt tại Bưu điện Cầu Voi trước 19 giờ 39 phút 22 giây.
Theo lời khai của anh Hồ Văn Bình thì anh đến Bưu điện Cầu Voi gửi xe
“lúc đó đã hơn 19 giờ”, thấy một thanh niên ngồi trên ghế salon nói chuyện với chị
Hồng, khoảng ngoài 19 giờ 30 phút, anh Bình đến lấy xe vẫn thấy chị Hồng và
người thanh niên đó ngồi nói chuyện (Bl 256). Anh Đinh Vũ Thường khai, anh đến
Bưu điện Cầu Voi gọi điện thoại “lúc đó khoảng 20 giờ trở lại”, nhìn thấy một
thanh niên ngồi phía trong bưu điện (Bl 250); kết quả kiểm tra list điện thoại Bưu
điện Cầu Voi cho thấy anh Thường thực hiện cuộc gọi điện thoại vào lúc 19 giờ 39
phút 22 giây. Căn cứ Biên bản kiểm tra thời gian ngày 14/7/2008 (Bl 131) có sự
tham gia của Kiểm sát viên và người chứng kiến là ông Nguyễn Văn Thu thì đoạn
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đường từ tiệm cầm đồ Kim Hưng đến Bưu điện Cầu Voi (theo cung đường Hải
khai) là 7,5km và đi hết thời gian là 15 phút.
Do đó, nếu tính thời gian từ lúc 19 giờ 13 phút 39 giây, Hải nhận được điện
thoại của anh Võ Lộc Đang (Hải khai nói chuyện với anh Đang khoảng 30 giây Bl 94) với thời gian làm thủ tục cầm đồ (Hải khai làm thủ tục cầm đồ khoảng 05
phút - Bl 94, Bl 95B) và thời gian từ hiệu cầm đồ qua các cung đường như Hải mô
tả hết 15 phút thì thời gian Hải có mặt tại Bưu điện Cầu Voi khoảng 19 giờ 34 phút
09 giây. Điều này phù hợp với lời khai của Hải khai, khi đến bưu điện khoảng trên
19 giờ 30 phút (Bl 97) và phù hợp với lời khai của anh Bình và anh Thường là nhìn
thấy 01 thanh niên ngồi trên ghế salon ở Bưu điện Cầu Voi. Tại phiên tòa giám đốc
thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng trả lời, việc xác định thời gian
Hải có mặt tại hiện trường (như cách tính trong kháng nghị) chỉ mang tính ước
lượng chứ không có căn cứ khoa học. Vì vậy, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm,
phúc thẩm kết luận Hồ Duy Hải có mặt tại Bưu điện Cầu Voi khoảng 19 giờ 30
phút là có cơ sở. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho
rằng, Hồ Duy Hải không thể có mặt tại Bưu Điện Cầu Voi trước 19 giờ 39 phút 22
giây là không có căn cứ.
[3] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu: nội
dung lời khai của Hồ Duy Hải mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với kết quả khám
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng chưa được điều tra, thẩm vấn làm
rõ tại phiên toà, cụ thể:
Mâu thuẫn về hành vi tấn công nạn nhân: các lời khai ban đầu Hải khai, “lấy
dao ở kệ gần cửa chạy theo Hồng, dùng tay phải nắm đầu Hồng đập mạnh vùng mặt
vào lavabo rửa mặt khoảng 3 cái, dùng dao để cắt đứt cổ” (Bl 82); có lời khai “sau
khi đập đầu Hồng vào lavabo, Hải đi vào nhà lấy con dao ở bàn quay lại nhà tắm,
cắt cổ chị Hồng” (Bl 86); sau đó lại khai “Hải đập phần mặt và trán chị Hồng vào
lavabo, Hải kéo chị Hồng vào chân cầu thang lấy cái thớt đập mạnh vào vùng đầu
rồi dùng dao cắt cổ chị Hồng” (Bl 88, 93, 99); các lời khai sau “Hải đuổi theo xô
chị Hồng ngã ngửa dưới nền gầm cầu thang, dùng tay phải đánh vào mặt Hồng
nhiều cái, lấy cái thớt cầm hai tay đập lên vùng đầu, mặt của Hồng hai cái, lấy con
dao cắt cổ Hồng qua lại 2 cái”(Bl 100, 116)...
Mâu thuẫn về hành vi hiếp dâm chị Hồng: ban đầu Hải khai, “định quan hệ
tình dục nhưng chị Hồng phản ứng, bỏ xuống nhà vệ sinh” (Bl 82); nhiều lời sau
khai “Hải khống chế chị Hồng, dùng hai tay bóp cổ chị Hồng, cởi hết quần áo của
Hồng, giao cấu với Hồng xong Hải xuất tinh vào vạt áo của mình, cả hai mặc lại
quần áo” (Bl 89); sau đó lại khai “khống chế chị Hồng chưa làm được gì thì bị chị
Hồng đạp vào bụng bật ra, Hồng bật dậy chạy ra ngoài” (Bl 101)...
Xét thấy, trong quá trình điều tra, Hồ Duy Hải có một số lời khai có nội
dung mâu thuẫn như viện dẫn của kháng nghị giám đốc thẩm, điều này phù hợp
diễn biến tâm lý tội phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thể hiện các cơ
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quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm không mớm cung, ép cung đối
với bị cáo.
Tại các bản tự khai ngày 05/7/2008 (Bl 112-114) và ngày 14/8/2008 (Bl
102-103); các biên bản hỏi cung ngày 07/7/2008 (Bl 100-101) và ngày 11/7/2008
(Bl 116-121) đều có sự tham gia của Kiểm sát viên và Luật sư, Hồ Duy Hải khai:
“tôi là thủ phạm gây ra cái chết cho nạn nhân Hồng và Vân, nhưng quá trình khai
báo do tư tưởng chưa ổn định thấy mức án cao sợ bị xử sớm không còn thời gian
sống lâu gặp gia đình nên cố tình khai thiếu một số tình tiết và khai thêm một số
tình tiết để kéo dài điều tra, cụ thể là: tôi khai thêm đập đầu nạn nhân Hồng ngoài
labô nước nhà vệ sinh còn thực tế đúng là tôi đập bằng thớt trong chân cầu thang;
khai thêm hiếp dâm Hồng trong phòng ngủ rồi cho xuất tinh ra ngoài, sự thật là tôi
không hiếp dâm; khai thêm đập đầu Vân tại chân cầu thang mà đập trên phòng
khách là đúng…; thật ra tôi không có hành vi hiếp dâm mà chỉ có ý định quan hệ
với Hồng khi ngồi nói chuyện sờ sẩm qua lại Hồng không phản ứng nên tôi điều
Vân đi mua trái cây để quan hệ với Hồng. Hồng không cho nên tôi nóng tấn công
Hồng và giết Hồng, ban đầu thỏa mãn tức giận dục vọng, sau đó mới nảy sinh ý
định cướp, còn Vân tôi giết là vì sợ Vân phát hiện tố giác”. Các lời khai sau đó,
Hải vẫn thừa nhận dùng dao cắt cổ chị Hồng, chị Vân; dùng thớt đập đầu chị
Hồng, dùng ghế đập đầu chị Vân làm chị Hồng, chị Vân bị chết và không có hành
vi hiếp dâm chị Hồng.
Lời khai của Hải phù hợp với Biên bản khám nghiệm hiện trường, Bản ảnh
hiện trường, kết quả giám định như: Hải khai dùng thớt đập vào đầu chị Hồng thì
tại Bản ảnh hiện trường có chiếc thớt để cạnh đầu chị Hồng, cái thớt có dính máu;
Hải khai không đập đầu chị Hồng vào lavabo tại nhà vệ sinh là phù hợp với kết quả
khám nghiệm không thể hiện các dấu vết của việc đập đầu trên lavabo; Hải khai
không có hành vi hiếp dâm chị Hồng, phù hợp với Biên bản giám định pháp y về
dịch trong âm hộ chị Hồng không có tinh trùng; Hải khai có ý định quan hệ với chị
Hồng khi ngồi nói chuyện, sờ sẩm qua lại chị Hồng, chị Hồng không phản ứng,
phù hợp với Biên bản giám định pháp y đối với chị Hồng “có ít dịch nhầy trong âm
đạo”. Những tình tiết này chỉ có những người trực tiếp thực hiện hành vi mới biết,
Cơ quan điều tra không thể biết được. Điều này, một lần nữa khẳng định Hải có
mặt tại hiện trường.
Mặc dù, Hải có một số lời khai mâu thuẫn trên nhưng những mâu thuẫn này
đã được Hải lý giải cụ thể, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và
các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử nên
không cần thiết phải hủy bản án để điều tra lại.
[4] Nội dung kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
nêu: có sự mâu thuẫn rất lớn giữa kết quả khám nghiệm hiện trường với lời khai
nhận tội của bị cáo về các vấn đề: đêm ngày 13/01/2008, Bưu điện Cầu Voi có
nước hay không; Hải có nhiều lời khai về việc đập đầu, mặt chị Hồng vào lavabo
nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường không thể hiện các dấu vết ở lavabo. Xem
xét vấn đề này thì thấy:
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- Về việc đêm ngày 13/01/2008, Bưu điện Cầu Voi có nước hay không?
Theo lời khai của chị Lê Thị Thu Hiếu thì “Khoảng 09 giờ 30 phút ngày
13/01/2008, tôi ghé Bưu cục Cầu Voi chơi với Hồng, Vân, 17 giờ thì về; nấu cơm
trưa ăn, ăn xong tôi mang chén, bát đũa xoong nấu canh ra nhà vệ sinh rửa sạch
sẽ và úp chén gọn gàng vào một cái thau để cạnh cầu thang” (Bl 201-202); “gần
17 giờ dậy rửa mặt xong ra về” (Bl 197). Chị Huỳnh Thị Kim Tuyền khai “tôi biết
là trong nhà vệ sinh có nước sinh hoạt… tôi nghĩ là không có bị cúp nước ở bên
bưu cục vì bưu cục có riêng giếng nước và ngày 13/01/2008 không có cúp điện”
(Bl 258-259). Hồ Duy Hải có nhiều lời khai thể hiện, Hải nắm tóc hai nạn nhân
ghì, nhất là đối với Vân nên đứt nhiều tóc dính do mồ hôi tay; sau khi cắt cổ các
nạn nhân, Hải đi ra nhà tắm mở vòi nước rửa tay, rửa dao và gột áo cho sạch máu
(Bl 83, 99, 101, 103, 118). Theo Biên bản khám nghiệm hiện trường (Bl 44-47) thì
có một số sợi tóc dính trong lọc rác của lavabo trong nhà vệ sinh. Những tài liệu
nêu trên phù hợp với lời khai của Hải về việc sau khi giết chị Hồng, chị Vân, Hải ra
nhà vệ sinh rửa dao, rửa tay và gột quần áo, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện
trường, nền nhà vệ sinh có một giọt máu và theo Kết luận giám định số 3705/C21B
ngày 05/6/2008 (Bl 68) thì máu trên nền nhà vệ sinh là máu người. Như vậy, có cơ
sở kết luận, tối ngày 13/01/2008, Bưu điện Cầu Voi không mất nước. Việc khám
nghiệm hiện trường thể hiện 08 giờ 10 phút ngày 14/01/2008 “khi mở vòi trên
lavabo không thấy có nước chảy” không có ý nghĩa chứng minh tối ngày 13/01/2008
Bưu điện Cầu Voi không có nước.
- Về dấu vết để lại ở lavabo trong nhà vệ sinh
Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, Hải
có lời khai đập đầu chị Hồng vào lavabo nhưng khám nghiệm hiện trường không
thu được dấu vết này ở lavabo là mâu thuẫn. Đây là nhận định trái với nguyên tắc
chứng minh tội phạm nếu lời khai không phù hợp với dấu vết tại hiện trường thì đó
là lời khai sai, chứ không phải như suy diễn của kháng nghị.
Mặc dù, trước ngày 05/7/2008, Hải có một số lời khai về việc đập đầu, mặt
chị Hồng vào lavabo, nhưng tại các lời khai nhận tội sau đó: Bản tự khai ngày
05/7/2008 (Bl 112-113) và các biên bản hỏi cung ngày 07/7/2008 (Bl 100 - 101),
ngày 11/7/2008 (Bl 116-117) đều có sự tham gia của Luật sư và Kiểm sát viên, Hải
khẳng định không đập đầu, mặt chị Hồng vào lavabo. Kết luận điều tra, Cáo trạng,
Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án hình sự phúc thẩm cũng không kết luận Hồ Duy
Hải đập đầu, mặt chị Hồng vào lavabo. Do đó, việc không thu được dấu vết của
việc đập đầu ở lavabo là phù hợp với lời khai của Hải nên không cần thiết phải
điều tra lại vấn đề này.
[5] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng,
diễn biến lời khai của bị cáo không phù hợp với thực tế khách quan, với hiện
trường vụ án về vị trí và dấu vết trên ghế.
Theo lời khai của Hải tại các bản cung ngày 07/7/2008 (Bl 100-101) và ngày
11/7/2008 (Bl 116-117), sau khi dùng ghế đập đầu chị Vân trên phòng khách, Hải
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đem ghế để ở khu vực chân cầu thang, cạnh xác chị Hồng. Lời khai của Hải phù
hợp với Bản ảnh hiện trường và Biên bản khám nghiệm hiện trường thể hiện chiếc
ghế nằm dưới nền nhà và nạn nhân Vân gác chân lên ghế (Bl 44-47). Những tài
liệu này đều phản ánh đầy đủ trong hồ sơ vụ án, do vậy không cần thiết hủy án để
điều tra lại làm rõ nội dung này.
Lời khai của Hải thể hiện, sau khi giết chị Hồng, chị Vân, Hải đi lên phòng
giao dịch lấy tiền, sim card, điện thoại sau đó Hải đi dép vào rồi mới đến khu vực
cầu thang chỗ chị Hồng, chị Vân chết để lấy các đồ trang sức của chị Hồng, chị Vân.
Biên bản khám nghiệm hiện trường (Bl 44-47) và Bản ảnh hiện trường thể
hiện: nền nhà có các hạt cơm, chiếc ghế xếp được nằm ngay sát vũng máu; Hải mô
tả về đôi dép Hải đi đến chỗ xác nạn nhân để lấy tài sản là đôi dép xốp màu trắng, đế
dép có rãnh đường gấp khúc chống ma sát (Bl 117-118). Như vậy, căn cứ lời khai
của Hải, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Bản ảnh hiện trường thể hiện có dấu
vết dép trên ghế nên có cơ sở để nhận định, các dấu vết để lại trên mặt ghế là do Hải
gây ra trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Mặc dù, Cơ quan điều tra không
kết luận về những vết máu quệt, vết đế dép, hạt cơm khô có trên chiếc ghế là do đâu
mà có nhưng xét thấy vấn đề này không có ý nghĩa quyết định trong việc khẳng định
Hồ Duy Hải có phạm tội hay không, nên không cần thiết phải điều tra lại để làm rõ
hơn về tình tiết này.
[6] Về việc không có dấu vết máu trên cổng sau của Bưu điện Cầu Voi
Kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng, khi cắt cổ chị Hồng, chị Vân máu bắn
rất nhiều lên người bị cáo; sau khi gây án, bị cáo trèo cổng sau để đi ra cổng trước
nhưng theo Biên bản khám nghiệm hiện trường thì trên cánh cổng sau không có
bất kỳ dấu vết máu nào để lại.
Nhận thấy, theo lời khai của Hải, sau khi cắt cổ chị Hồng và chị Vân, máu
bắn rất nhiều lên người Hải nhưng sau đó Hải đã vào nhà vệ sinh rửa dao, rửa tay và
gột quần áo (Bl 99, Bl 117). Lời khai của Hải phù hợp với kết quả khám nghiệm
hiện trường không có dấu vết máu để lại trên cổng sau nên không phải là tình tiết
mâu thuẫn như kháng nghị giám đốc thẩm đã nêu. Do đó, không cần thiết phải điều
tra lại và hiện nay cũng không thể điều tra làm rõ được về vấn đề này.
[7] Về dấu vân tay thu được tại hiện trường
Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, dấu
vân tay thu được ở hiện trường (cửa kính, vòi nước ở lavabo) không phải của Hồ
Duy Hải, dấu vân tay của ai cũng chưa được làm rõ.
Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và trình bày của Cơ quan điều tra Công an
tỉnh Long An tại phiên tòa giám đốc thẩm thể hiện, trong quá trình khám nghiệm
hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ một số dấu vết đường vân ở mặt
trong cửa kính trên cánh cửa sau và trên tay nắm mở vòi nước ở lavabo. Cơ quan
điều tra đã thu thập vân tay của khoảng 144 người nghi có liên quan để truy
nguyên với các dấu vết đường vân thu tại hiện trường, nhưng không có kết quả
trùng khớp. Bản kết luận giám định số 158/KL-P21 ngày 11/4/2008 của Phòng kỹ
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thuật hình sự Công an tỉnh Long An kết luận: các dấu vết vân tay thu được tại hiện
trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ
Duy Hải (Bl 53). Như vậy, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra truy nguyên dấu
vấn tay thu giữ tại hiện trường. Việc không trùng khớp dấu vân tay thu được tại
hiện trường với dấu vân tay của Hồ Duy Hải không phải là tình tiết chứng minh
yếu tố ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Mặc dù, không phát hiện dấu vân tay thu được
tại hiện trường trùng với dấu vân tay của Hải, nhưng căn cứ vào các lời khai nhận
tội của Hải phù hợp với bản ảnh hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường,
Biên bản giám định pháp y, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai của người làm
chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định Hồ
Duy Hải là người thực hiện hành vi phạm tội.
[8] Về cơ chế hình thành vết thương
Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, việc
Hải dùng tay đánh vào mặt của chị Hồng thì không thể tạo ra các vết thương “rách
da bờ mép sắc gọn ở trên vùng mặt và trên cằm”; các vết thương của chị Vân ở
“vùng thái dương phải có hai vết trầy sước da 1x0,5cm, 1x0,3cm nằm cách nhau
2cm”, các dấu vết trên do vật gì gây ra, cơ chế hình thành như thế nào chưa được
làm rõ.
Về vấn đề này, hồ sơ vụ án thể hiện: tại Biên bản khám nghiệm tử thi hồi 11
giờ 40 phút ngày 14/01/2008, xác định nạn nhân Vân có “01 vết thương tụ máu ở
trên đầu (vùng đỉnh), 02 vết trầy xước da vùng thái dương, 01 vết thương hở, sâu
bờ mép sắc gọn ở cổ” (Bl 55-56).
Tại Biên bản khám nghiệm tử thi hồi 12 giờ 10 phút ngày 14/01/2008, xác
định nạn nhân Hồng có “04 vết thương bầm tụ máu ở trên đầu, 04 vết thương hở
rách da trên mặt (trong đó có hai vết rách có bờ mép sắc gọn ở vùng lông mày
trái), 01 vết rách da, bờ mép sắc gọn ở cằm bên trái, 01 vết thương hở, sâu bờ mép
sắc gọn ở cổ” (Bl 56-57).
Tại Bản giám định pháp y số 21/PY.08 ngày 17/01/2008, Phòng giám định
pháp y Bệnh viện đa khoa Long An kết luận: “Nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng,
sinh năm 1985, tử vong do bị vết thương hở làm đứt ngang vùng cổ phía trước gây
choáng chấn thương, mất máu cấp. Tổn thương kèm theo: máu tụ dưới da đầu và
vùng cổ có thể dẫn đến choáng cho nạn nhân”.
Tại Bản giám định pháp y số 22/PY.08 ngày 17/01/2008, Phòng giám định
pháp y Bệnh viện đa khoa Long An kết luận: “Nạn nhân Nguyễn Thị Thu Vân,
sinh năm 1987, tử vong do bị vết thương hở làm đứt ngang vùng cổ phía trước gây
choáng chấn thương, mất máu cấp”.
Tại Công văn số 37/GĐ.PY.08 ngày 07/4/2008, Phòng giám định pháp y
Bệnh viện đa khoa Long An, trả lời giải trình dấu vết trên cơ thể các nạn nhân như
sau: “1. Nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng: vùng đầu, mặt có nhiều vết bầm tụ máu
diện rộng, đồng thời có những vết rách da bờ mép sắc gọn (mô tả trong bản Giám
định pháp y - xem ảnh trong bản ảnh). Điều đó chứng tỏ: vùng đầu, mặt của nạn
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nhân đã bị va đập vào những vật vừa có bờ mép hình thù cứng, trơn nhẵn, đồng
thời ở đó cũng có các vật cứng sắc gọn và bị va đập nhiều lần. 2. Nạn nhân
Nguyễn Thị Thu Vân: da đầu không bị rách, chỉ bị tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh,
kích thước khá rộng (6cmx3cm) xương hộp sọ nguyên vẹn. Điều đó chứng tỏ: đỉnh
đầu của nạn nhân bị va đập vào một vật có bề mặt lớn và vật đó không quá cứng
(chỉ tổn thương ở mức độ nhẹ) còn nếu vật đó cứng thì lực tác động phải nhẹ, mới
không gây rách da đầu và vỡ xương hộp sọ. 3. Cả 2 nạn nhân đều bị vết thương
hở, có bờ mép sắc gọn làm cắt đứt phần cổ trước. Động tác, cơ chế hình thành vết
thương, cách thực hiện hành động, hung khí gây án, kích thước, độ sâu vết
thương… tương đối giống nhau. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ
là vật sắc bén”.
Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, việc
bị cáo dùng tay đánh vào mặt của chị Hồng thì không thể tạo ra các vết thương
“rách da bờ mép sắc gọn ở trên vùng mặt và trên cằm” là nhận định chủ quan và
loại trừ các cơ chế hình thành vết thương do dùng dao cắt, dùng thớt và ghế đập.
Như vậy, kết luận giám định và giải thích kết luận giám định đã cơ bản kết
luận, giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hồng và chị Vân là do vật
sắc bén cắt cổ. Các vết thương còn lại chứng tỏ vùng đầu, mặt của nạn nhân Hồng
bị va đập vào những vật vừa có bờ mép hình thù cứng, trơn nhẵn, đồng thời ở đó
cũng có các vật cứng sắc gọn và bị va đập nhiều lần; nạn nhân Vân đỉnh đầu bị va
đập vào một vật có bề mặt lớn và vật đó không quá cứng, còn nếu vật đó cứng thì
lực tác động phải nhẹ, mới không gây rách da đầu và vỡ xương hộp sọ. Các kết
luận giám định và giải thích của Cơ quan giám định phù hợp với lời khai của Hải
là dùng tay đấm vào mặt, dùng hung khí thớt, ghế để đập, xô đẩy nạn nhân vào
tường, dùng dao cắt cổ các nạn nhân; phù hợp với Bản ảnh hiện trường, Biên bản
khám nghiệm tử thi, nên có đủ cơ sở kết luận nguyên nhân chết của chị Hồng và
chị Vân là do Hải dùng dao cứa cổ. Việc điều tra lại làm rõ các tình tiết trên là
không cần thiết.
[9] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng
mẫu tàn tro được thu giữ không có giá trị chứng minh trong vụ án.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Cơ quan điều tra giải trình: việc tiến hành
khám xét nhà Hải và lấy lời khai của Hải được tiến hành bởi hai Điều tra viên khác
nhau; khi Hải khai về việc đốt quần áo mặc khi gây án thì Điều tra viên ghi lời khai
Hải đã thông tin cho Điều tra viên chủ trì khám xét tiến hành khám xét mở rộng,
phát hiện, thu giữ 02 đống tro trên.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Biên bản ghi lời khai của Hồ Duy Hải lần đầu tiên bắt
đầu từ 19 giờ 30 phút, kết thúc hồi 20 giờ 30 phút ngày 21/3/2008 do Điều tra viên
Nguyễn Văn Minh tiến hành, Hải khai đốt quần áo, thắt lưng mặc khi gây án… ở
vườn sau nhà của Hải và nhà của dì út Len (Bl 83). Căn cứ Biên bản khám xét nhà
Hải ngày 21/3/2008 do Điều tra viên Lê Thành Trung thực hiện, bắt đầu hồi 18 giờ
30 phút, kết thúc hồi 21 giờ 30 phút, thể hiện có việc khám xét mở rộng ở nền đất
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phía sau nhà bà Nguyễn Thị Loan (mẹ của Hải) và nhà bà Nguyễn Thị Len (dì của
Hải), phát hiện phía sau nhà bà Nguyễn Thị Len có hai đống tro bị đốt cháy còn
nằm kết dính trên nền đất, Cơ quan điều tra đã tiến hành thu hai đống tro này, cho
vào hộp niêm phong (Bl 323-324).
Như vậy, có căn cứ kết luận sau khi Hải khai về tình tiết này, Cơ quan điều
tra mới tiến hành khám xét mở rộng vì việc đốt quần áo ở một hiện trường khác,
hiện trường này không thuộc phạm vi khám xét ban đầu, nếu không có lời khai của
Hải thì Cơ quan điều tra không thể phát hiện được.
Theo Biên bản mở niêm phong ngày 05/4/2008 (Bl 325) và Biên bản xác định
đồ vật ngày 15/8/2008 (Bl 133), Hải xác định đoạn dây da cháy là đoạn thắt lưng
của Hải đốt sau khi gây án; mảnh vải cháy dở màu đen sọc nhiễn là vải của quần vải
màu đen đã khai trước đây gây án; mảnh vải màu đen đã bị than hóa là vải của áo
thun xanh đậm mặc gây án; mảnh vải nhỏ màu trắng ngà là vải áo thun mặc khi gây
án nhưng ở vị trí ngực có hàng chữ màu trắng.
Tại Kết luận giám định số 3200/C21B ngày 08/5/2008, Phân viện khoa học
kỹ thuật hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: trong mẫu tàn than tro có
thành phần vải và nhựa polyster.
Lời khai của Hải về việc đốt quần áo mặc khi gây án (Hải không khai về
nguyên liệu làm thắt lưng, quần áo) phù hợp với việc thu giữ 02 đống tro, phù hợp
với việc xác định các đồ vật của Hải nêu trên, phù hợp với kết luận giám định về
việc mẫu tàn tro có thành phần vải và nhựa polyster nên có giá trị chứng minh Hải
có mặt tại hiện trường và thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, kháng nghị của Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng mẫu tàn tro được thu giữ không có
giá trị chứng minh trong vụ án là không đúng.
[10] Kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng có mâu thuẫn về việc tiêu thụ tài
sản: lúc đầu Hải khai, bán điện thoại cho một thanh niên lạ mặt được 200 ngàn
đồng, bán nữ trang được 3 triệu không nhớ tiệm cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh
(Bl 82); sau đó Hải khai: bán điện thoại cho một thanh niên lạ mặt được 200.000
đồng, bán nữ trang cho một thanh niên lạ mặt khác được 3 triệu đồng (Bl 120); rồi
lại khai: bán điện thoại cho một cô gái trên đường Hùng Vương được 200.000
đồng, bán nữ trang cho một cô gái ở tiệm thứ 2 được 3,5 triệu đồng (Bl 120, 113);
Cơ quan điều tra không làm rõ được địa điểm, người tiêu thụ tài sản do phạm tội
mà có theo lời khai của bị cáo.
Nhận thấy, quá trình điều tra, Hải có nhiều lời khai nhận, sau khi giết chị
Hồng, chị Vân, Hải lên phòng giao dịch mở tủ lấy khoảng 1.400.000 đồng; khoảng
40-50 sim, card điện thoại, lấy điện thoại Nokia 1100 bỏ vào túi quần. Sau đó, Hải
đến chỗ xác chị Vân lấy 01 dây chuyền vàng không có mặt, 01 vòng đeo tay bằng
vàng và 01 nhẫn vàng; lấy ở xác chị Hồng 01 đôi hoa tai vàng, 01 sợi dây chuyền
vàng mặt bông hoa, 01 lắc đeo tay vàng và 02 nhẫn vàng. Lời khai của Hải về
chiếm đoạt những tài sản trên phù hợp với lời khai của ông Nguyễn Văn Mừng là
bố đẻ của chị Hồng về tài sản bị mất của chị Hồng (Bl 158); phù hợp lời khai của
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ông Nguyễn Văn Hộ là bố đẻ của chị Vân về các tài sản bị mất của chị Vân (Bl
160), ngoài ra ông Hộ còn khai “…tôi nhận xác (Vân) kiểm tra lại thì còn… một
mặt dây chuyền rơi lại trên người của Vân do công an giao trả” (Bl 162); phù hợp
lời khai của chị Lê Thị Thu Hiếu và lời khai của anh Nguyễn Mi Sol (là bạn của
chị Hồng, chị Vân); phù hợp lời khai của ông Đinh Phú Hùng là Giám đốc Trung
tâm Bưu điện huyện Thủ Thừa (Bl 223) về các tài sản của Bưu điện Cầu Voi bị
mất. Cơ quan điều tra đã cho Hải nhận dạng các tài sản có đặc điểm tương tự tài
sản mà Hải chiếm đoạt (theo mô tả của Hải và những người làm chứng), tại các
biên bản nhận dạng (Bl 136, Bl 150-157), Hải đều xác định những tài sản do Hải
chiếm đoạt phù hợp với lời khai của những người làm chứng nêu trên. Do đó, có
cơ sở xác định, Hải đã chiếm đoạt những tài sản trên của các bị hại.
Những mâu thuẫn trong lời khai về việc tiêu thụ tài sản như kháng nghị nêu
đã được Hải xác định và nêu lý do khai không thống nhất tại Bản tự khai ngày
05/7/2008 (Bl 112-113), Biên bản hỏi cung ngày 07/7/2008 và ngày 11/7/2008 (Bl
100-101, 116-121). Tại Bản tự khai ngày 05/7/2008, Hải khai chi tiết và vẽ sơ đồ về
vị trí Hải đã bán nữ trang (vàng), điện thoại và nơi vứt sim, card điện thoại. Trên cơ
sở đó, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, cụ thể:
Về địa điểm bán vàng: theo lời khai của Hải và sơ đồ do Hải vẽ thì Hải bán
vàng tại quầy số 2 Cửa hàng bán vàng bạc số 50 An Dương Vương, Phường 9,
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Xác minh tại Cửa hàng số 50 An Dương Vương
thì chị Nguyễn Kim Chi là nhân viên cửa hàng khai: quầy hàng của tôi đứng thuộc
cửa số 2... tôi đứng ở tủ hàng phía bên trái tính theo hướng từ ngoài đường An
Dương Vương nhìn vào cửa hàng... (Bl 169); bà Đặng Thị Liên là chủ cửa hàng
khai: nếu vàng của cửa hàng mua vào thì không có hóa đơn, còn vàng không phải
cửa hàng thì khi mua vào sẽ có hóa đơn tính tiền cho khách hàng (Bl 171); lời khai
của Hải phù hợp với lời khai của người làm chứng về địa điểm bán vàng và việc
sau khi đồng ý bán vàng, Hải nhận tiền, giấy biên nhận.
Về địa điểm bán điện thoại: tại biên bản lấy lời khai ngày 15/7/2008, chị
Nguyễn Thị Huệ là chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động tại số 124 Hùng
Vương, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh khai: thời điểm tháng 1/2008
có mua điện thoại loại Nokia 1100 với giá 200.000 đồng (Bl 178), phù hợp với lời
khai của Hải về địa điểm bán, giá bán loại điện thoại này, lời khai ông Đinh Phú
Hùng về việc Bưu điện Cầu Voi bị mất điện thoại Nokia 1100 (Bl 223-224) và phù
hợp với kết quả xác minh ngày 15/7/2008 của Công an Phường 2, Quận 10, Thành
phố Hồ Chí Minh (Bl 174).
Về địa điểm vứt sim card: bản tự khai ngày 05/7/2008 của Hải kèm sơ đồ do
Hải vẽ, lời khai của Hải ngày 11/7/2008 (Bl 120) thể hiện, Hải vứt bỏ sim card vào
bọc rác (do người dân để) trong hẻm trên đường Trần Bình Trọng, đối diện đầu
hẻm này có nhà thờ. Kết quả xác minh ngày 07/7/2008 của Công an Phường 2,
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bl 175) phù hợp với lời khai trên của Hải.
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Từ những nhận định trên cho thấy, chỉ người đi bán tài sản mới biết được
những cụ thể địa điểm bán tài sản. Những nội dung này đã được xác minh, làm rõ
nên không cần thiết phải điều tra lại.
[11] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng,
Hải lần đầu vào phía trong của Bưu điện Cầu Voi với thời gian rất ngắn nhưng lại
khai rất chi tiết các đồ vật có trong từng căn phòng.
Việc Hồ Duy Hải mô tả được chi tiết các phòng và các đồ vật trong Bưu
điện Cầu Voi đã được phân tích tại phần nhận định nêu trên [mục 1].
Trước khi ban hành Cáo trạng, Viện kiểm sát lấy lời khai của Hải và tại
phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm, Hải khai sở dĩ biết được các chi tiết như
trên là do anh Nguyễn Thanh Hải - Công an viên của xã Nhị Thành kể lại. Nhưng
cũng tại bản cung này, khi Kiểm sát viên hỏi Hải cho điều tra xác minh, đối chất
với anh Nguyễn Thanh Hải thì Hải lại khai “không cần, sự kiện trên là không có
thật do tôi sợ xử nên tôi kéo dài thời gian xét xử”. Mặc dù vậy, để làm rõ hơn nội
dung này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã xác minh, lấy lời khai của anh
Nguyễn Thanh Hải vào ngày 20/11/2008 thể hiện, khi Cơ quan điều tra khám
nghiệm hiện trường, anh Nguyễn Thanh Hải giữ trật tự bên ngoài bưu điện, sau khi
vụ án xảy ra anh cũng không gặp Hồ Duy Hải và không kể gì về vụ án cho Hải
nghe. Lời khai của anh Nguyễn Thanh Hải phù hợp Biên bản khám nghiệm hiện
trường thể hiện không có anh Nguyễn Thanh Hải tham gia. Vì thế, lời khai của Hải
về việc nghe anh Nguyễn Thanh Hải kể lại chi tiết các phòng, đồ vật có trong Bưu
điện Cầu Voi là không có cơ sở. Mặt khác, Hải có mặt tại hiện trường từ khoảng
19 giờ 30 phút đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/01/2008, khoảng thời gian này
không phải là quá ngắn; với diện tích phòng khách của Bưu điện Cầu Voi có kích
thước 4,6m x 5,6m không lớn và trong điều kiện có ánh sáng điện. Do đó, việc Hải
khai chi tiết các đồ vật có trong hiện trường vụ án là có căn cứ nên không cần thiết
phải điều tra lại vấn đề này.
[12] Việc Hồ Duy Hải về nhà sau khi gây án
Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, có sự
mâu thuẫn về thời gian sau khi gây án: lúc đầu Hải khai, về nhà cửa không khóa,
vào nhà ngủ không ai biết (Bl 82); sau đó Hải khai: tự lấy chìa khóa mở cửa vào
nhà (Bl 84); rồi lại khai: khi về nhà cửa còn mở, tôi tự dẫn xe vào rồi kêu Nguyễn
con dì Út đóng cửa dùm (Bl 87).
Xét thấy, tình tiết này không phải là mâu thuẫn về thời gian như kháng nghị
nêu mà là lời khai của Hải về hành vi ở hiện trường khác và ở thời điểm sau khi vụ
án xảy ra, nên không có ý nghĩa chứng minh hành vi phạm tội của Hải, việc điều
tra lại vấn đề này là không cần thiết.
[13] Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng,
hai bản án xác định chiếc ghế được thu giữ là công cụ phạm tội, nhưng thực tế
chiếc ghế đó không liên quan đến vụ án; hai đồ vật là con dao và cái thớt thu giữ
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được (do anh Nguyễn Văn Thu và chị Lê Thị Thu Hiếu cung cấp) không có giá trị
chứng minh về công cụ gây án của người phạm tội.
Về vấn đề này, qua nghiên cứu Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2008/HSST
ngày 01/12/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và Bản án hình sự phúc thẩm
số 281/2009/HSPT ngày 28/4/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử không xác định chiếc ghế thu được là
công cụ phạm tội. Do đó, nhận định trên của kháng nghị là không đúng với bản án
sơ thẩm và bản án phúc thẩm. Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát
nhân dân tối cao đã thừa nhận sai sót này và đề nghị được đính chính kháng nghị
về nội dung này.
Kết quả khám nghiệm hiện trường vụ án thể hiện có chiếc thớt dính máu để
ở gần nạn nhân Hồng và chiếc ghế xếp mà nạn nhân Vân gác chân lên, không phát
hiện con dao được nhét vào sau tấm bảng treo đối diện cầu thang. Khi khám
nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra chưa thể biết được hung thủ dùng thớt, ghế
để gây án cho đến khi Hồ Duy Hải khai chính Hải khai đã dùng thớt, ghế, dao làm
công cụ gây án. Lời khai của Hải phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường,
phù hợp với vị trí con dao khi các anh Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn
Văn Vàng và Nguyễn Tuấn Ngọc phát hiện được trong lúc dọn dẹp hiện trường
vào ngày 14/01/2008.
Mặc dù, Hải có lời khai mô tả đặc điểm chiếc thớt không thống nhất về bề
dày, kích thước, nhưng căn cứ vào bản ảnh hiện trường có chiếc thớt; lời khai của
chị Lê Thị Thu Hiếu (là bạn của chị Hồng và chị Vân) đã nhìn thấy và sử dụng
chiếc thớt này; lời khai của anh Nguyễn Mi Sol (là bạn của chị Hồng); lời khai của
các anh Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Tuấn Ngọc
là những người phát hiện ra con dao, Cơ quan điều tra đã yêu cầu chị Hiếu mua
chiếc thớt tương tự như chiếc thớt chị Hiếu và anh Sol đã nhìn thấy và có ở hiện
trường; yêu cầu anh Thu mua 01 con dao có đặc điểm tương tự như những người
làm chứng trên và Hải mô tả. Tại Biên bản nhận dạng (Bl 134), Hải nhận dạng
được chiếc thớt này có đặc điểm tương tự như chiếc thớt Hải dùng để gây án, phù
hợp với mô tả đặc điểm chiếc thớt của chị Hiếu, anh Sol và bản ảnh hiện trường vụ
án. Tại Biên bản nhận dạng (Bl 144), Hải nhận dạng được con dao có đặc điểm,
kích thước tương tự con dao mà Hải dùng để gây án, phù hợp với việc mô tả đặc
điểm con dao mà các người làm chứng phát hiện được tại hiện trường vụ án. Điều
đó có ý nghĩa chứng minh lời khai của Hải đã dùng dao và thớt để gây án là có cơ
sở. Việc mua dao, thớt là có thật nhưng để phục vụ cho nhận dạng vật tương tự và
thực nghiệm điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng không xác định những đồ vật
này là vật chứng của vụ án.
[14] Về việc xác định thời điểm chết của các nạn nhân
Khám nghiệm tử thi ghi nhận “Bụng... dạ dày có chứa thức ăn đã nhuyễn,
lượng ít...” (Bl 60), nhưng Cơ quan điều tra không giám định thời điểm chết của
các nạn nhân là thiếu sót như Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
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tối cao nêu. Tuy nhiên, theo trình bày của Giám định viên tại phiên tòa giám đốc
thẩm thì trong trường hợp trên chỉ giám định xác định được nạn nhân chết trong
khoảng thời gian bao lâu kể từ bữa ăn cuối mà không giám định được thời điểm chết
của nạn nhân. Mặt khác, căn cứ lời khai nhận tội của Hải, Biên bản khám nghiệm
hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, lời khai của các nhân chứng và các
chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án thì đủ cơ sở khẳng định Hải là người
thực hiện hành vi giết chị Hồng và chị Vân. Thiếu sót nêu trên không thay đổi bản
chất vụ án nên không cần thiết phải điều tra lại.
[15] Về thủ tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
Kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng, khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi
13 giờ 10 phút ngày 14/01/2008; khám nghiệm tử thi Vân bắt đầu hồi 11 giờ 40
phút, khám nghiệm tử thi Hồng bắt đầu hồi 12 giờ 10 phút, đều do Điều tra viên Lê
Thành Trung thực hiện là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì cùng một người,
cùng một lúc vừa thực hiện khám nghiệm hiện trường vừa thực hiện khám nghiệm
hai tử thi.
Về vấn đề này, tại phiên tòa giám đốc thẩm, Cơ quan điều tra đã trình bày,
việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi là cùng địa điểm tại Bưu
điện Cầu Voi; khi khám nghiệm tử thi Hồng và tử thi Vân thì ngoài Điều tra viên
Lê Thành Trung còn có Điều tra viên Nguyễn Văn Minh tham gia.
Tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện: khám nghiệm hiện trường bắt
đầu hồi 08 giờ 10 phút, kết thúc hồi 13 giờ 10 phút ngày 14/01/2008, thành phần
tham gia khám nghiệm ngoài Điều tra viên Lê Thành Trung còn có các cán bộ
khác của Phòng kỹ thuật hình sự; khám nghiệm tử thi Vân bắt đầu hồi 11 giờ 40
phút, kết thúc hồi 12 giờ 10 phút ngày 14/01/2008; khám nghiệm tử thi Hồng bắt
đầu hồi 12 giờ 10 phút, kết thúc hồi 13 giờ ngày 14/01/2008, đều được tiến hành
tại Bưu điện Cầu Voi. Về thành phần khám nghiệm tử thi thì ngoài hai Điều tra
viên Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Minh còn có các bác sỹ pháp y của Phòng giám
định pháp y Long An thực hiện. Như vậy, việc khám nghiệm hiện trường, khám
nghiệm tử thi Vân và Hồng đều cùng một địa điểm, đúng thành phần, nên đây không
phải vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như kháng nghị của Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao nêu.
[16] Về lời khai ngày 20/3/2008 của Hồ Duy Hải, lời khai của người làm
chứng Phùng Phụng Hiếu và lời khai của các đối tượng tình nghi Nguyễn Văn
Nghị, Nguyễn Mi Sol.
Theo trình bày của Cơ quan điều tra tại phiên tòa giám đốc thẩm: tại lời khai
đầu tiên của Hồ Duy Hải ngày 20/3/2008, Hải trình bày về việc sử dụng thời gian
ngày 13/01/2008. Kết quả xác minh, Hải khai không đúng sự thật nên Cơ quan
điều tra không đưa vào hồ sơ xét xử vụ án, nhưng được lưu trong hồ sơ nghiệp vụ
của Cơ quan Công an. Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã xác minh nhiều đối
tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mi Sol, nhưng đã làm rõ
những đối tượng này không liên quan đến vụ án, nên Cơ quan điều tra không đưa
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vào hồ sơ vụ án mà được lưu trong hồ sơ nghiệp vụ của Cơ quan Công an. Cơ quan
điều tra cũng đã lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu (là người đầu tiên phát
hiện ra vụ án) nhưng không lưu trong hồ sơ vụ án mà được lưu trong hồ sơ hồ sơ
nghiệp vụ của Cơ quan Công an. Việc không lưu các lời khai này trong hồ sơ vụ án
là thiếu sót của Cơ quan điều tra. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Cơ quan điều tra đã
công bố những tài liệu này cho Hội đồng giám đốc thẩm. Qua xem xét những tài
liệu nêu trên, tuy không được lưu trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật
nhưng nội dung của những tài liệu này không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án
nên không cần thiết điều tra lại.
[17] Đối với nội dung kháng nghị giám đốc thẩm cho rằng, một số biên bản
nhận dạng không có người chứng kiến (Bl 133, 144, 211, 213-222, 232, 238, 244,
253); một số biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung có sửa chữa, nhưng không có
chữ ký xác nhận của người khai (Bl 85, 97, 250). Qua kiểm tra hồ sơ vụ án và
thẩm tra công khai tại phiên tòa giám đốc thẩm thì thấy đây là các sai sót, vi phạm
thủ tục tố tụng của Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, tại các biên bản hỏi cung ngày
07/7/2008 và ngày 11/7/2008 (Hải khai nhận cụ thể hành vi phạm tội của mình)
không có các vi phạm nêu trên. Mặt khác, tại Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án
hình sự phúc thẩm cũng không viện dẫn, trích các bút lục có vi phạm để làm chứng
cứ kết tội bị cáo. Do đó, những vi phạm, sai sót nêu trên không phải vi phạm
nghiêm trọng thủ tục tố tụng và không làm thay đổi bản chất vụ án nên không cần
thiết phải điều tra lại.
[18] Từ những nhận định nêu trên, xét thấy:
Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra có một số vi
phạm, thiếu sót trong việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, giám định
pháp y và nhận dạng như:
Không thu giữ các vật chứng gây án khi khám nghiệm hiện trường (con dao,
chiếc thớt, chiếc ghế inox);
Ghi nhận không chính xác về hung khí gây án: Biên bản khám nghiệm hiện
trường ghi mã số tem đảm bảo chất lượng của ghế là HNP2 447052, biên bản thu
giữ chiếc ghế ghi HPM3 44705 đều không chính xác vì ảnh chụp hiện trường thể
hiện rõ chiếc ghế xếp khung inox có số tem đảm bảo chất lượng là HPM2 447052;
không trưng cầu giám định ngay dấu vết máu thu được khi khám nghiệm hiện
trường mà để hơn 04 tháng sau mới trưng cầu giám định dẫn đến máu bị phân hủy,
không giám định được; không ra quyết định trưng cầu để xác định thời điểm chết
của nạn nhân.
Biên bản nhận dạng của anh Đinh Vũ Thường, anh Nguyễn Mi Sol không có
người chứng kiến;
Biên bản ghi lời khai của chị Lê Thị Thu Hiếu có sửa chữa nhưng không có
chữ ký xác nhận của người khai (nội dung sửa chữa là sửa lỗi chính tả);
Không đưa vào hồ sơ vụ án một số tài liệu như: các biên bản ghi lời khai
người làm chứng Đinh Vũ Thường, Nguyễn Mi Sol trước ngày phát hiện ra Hồ
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Duy Hải; lời khai của các anh Phùng Phụng Hiếu, Nguyễn Mi Sol, Nguyễn Văn
Nghị và lời khai của Hồ Duy Hải (04 bản cung, 23 bản tường trình, bản tự khai, sơ
đồ do Hải vẽ, viết, trong đó có lời khai ngày 20/3/2008).
Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về những vấn đề
nêu trên là đúng. Tuy nhiên, những vi phạm, thiếu sót này không làm ảnh hưởng đến
việc xác định bản chất của vụ án. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Long An tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về những vi phạm, sai sót trên.
Một số nội dung Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao là không chính xác, một số nội dung kháng nghị cho rằng có những mâu thuẫn
chưa được làm rõ thì đã được thu thập đầy đủ trong quá trình điều tra nên không
cần thiết phải điều tra lại; một số nội dung kháng nghị yêu cầu điều tra lại không có ý
nghĩa trong việc chứng minh tội phạm như đã phân tích ở các phần trên.
[19] Trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách thận trọng, khách quan và toàn
diện các chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội; căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo
trong quá trình điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm nhận thấy: trong quá
trình điều tra, Hải có 25 lời khai, trong đó có 03 lời khai do Viện kiểm sát nhân dân
tiến hành ở giai đoạn truy tố, 03 lời khai có Kiểm sát viên và Luật sư bào chữa tham
gia, Hải đều khai nhận giết chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và chị Nguyễn Thị Thu Vân,
sau đó lấy tài sản của chị Hồng, chị Vân và một số tài sản của Bưu điện Cầu Voi.
Ngay khi nhận Quyết định khởi tố bị can (Bl 17), Hải đồng ý các nội dung
trong Quyết định; khi nhận Kết luận điều tra (Bl 381) Hải đồng ý với nội dung
trong Bản kết luận điều tra; khi nhận Cáo trạng (Bl 525) Hải tự đọc Cáo trạng và
khẳng định nội dung trong Cáo trạng là đúng như Hải đã làm. Tại phiên tòa sơ
thẩm, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thẩm vấn thì bị cáo nhận tội; khi Luật sư và đại
diện Viện kiểm sát hỏi, Hải lại khai không có hành vi giết chị Hồng, chị Vân và
không chiếm đoạt tài sản như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố, nhưng không lý
giải được lý do chối tội. Sau khi xét xử sơ thẩm, Hải có đơn kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, có lúc Hải nhận tội, có lúc không nhận tội.
Sau khi xét xử phúc thẩm, Hải có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, không kêu
oan (Đơn xin tha tội chết đề ngày 04/5/2009). Trước khi trình Chủ tịch nước bác
đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành xác
minh, lấy lời khai của Hồ Duy Hải trong trại tạm giam, Hải nhận tội và tỏ ra ân hận
về hành vi tội lỗi của mình. Như vậy, trong những thời điểm quan trọng thì Hải
đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn được giảm hình phạt.
[20] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm không
có việc mớm cung, bức cung, ép cung, nhục hình đối với Hải, không có cơ sở
chứng minh Hải ngoại phạm. Nhiều tình tiết thể hiện chỉ người thực hiện hành vi
phạm tội mới có thể đưa ra được lời khai phù hợp với hiện trường vụ án, diễn biến
sự việc và kết quả giám định. Những vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm nêu ra sau
khi được phân tích, lý giải càng làm rõ hơn hành vi phạm tội của Hải. Với những
lý do đã nêu trên, đủ cơ sở để khẳng định:
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Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/01/2008, Hồ Duy Hải đến Bưu điện Cầu
Voi bằng chiếc xe Dream biển kiểm soát 62F5-0842, Hải đậu xe phía trong cổng
rào và đi vào phòng giao dịch gặp chị Nguyễn Thị Thu Vân đang ngồi trực. Sau đó
vào phòng trong ngồi giữa ghế salon, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (nhân viên bưu
điện) lên ngồi nói chuyện với Hải và mời Hải uống nước. Quá trình ngồi nói
chuyện với chị Hồng, Hải mượn điện thoại Nokia 1100 của Bưu điện dùng để nạp
Card cho khách hàng để bấm các chức năng máy một lúc rồi bỏ trên bàn.
Đến khoảng 20 giờ 30 phút, Bưu điện nghỉ, chị Vân vào phòng trong nơi
Hải và chị Hồng đang ngồi, do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Hồng nên
Hải đã đưa tiền cho chị Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi, Hải nắm tay kéo chị
Hồng vào buồng, Hải đẩy chị Hồng nằm ngửa xuống đi văng loại xếp. Hải dùng
hai tay nắm hai tay chị Hồng, chị Hồng phản ứng dùng chân đạp vào bụng Hải, Hải
buông chị Hồng ra, chị Hồng ngồi dậy chạy về phía sau cầu thang (khu vực bếp
nấu ăn), Hải đuổi theo, kéo tay chị Hồng xô vào góc tường gần chân cầu thang, chị
Hồng kêu lên, Hải sợ bị phát hiện nên Hải dùng tay đánh vào mặt, bóp cổ và đẩy
chị Hồng ngã xuống sàn gạch rồi dùng thớt tròn đập vào vùng mặt và vùng đầu
làm chị Hồng bị ngất. Sau đó, Hải lấy con dao inox dài 30cmx3cm trên mặt bàn
nấu ăn, tay phải cầm dao, tay trái nắm tóc chị Hồng rồi cắt qua lại 02 cái vào cổ chị
Hồng. Thấy chị Hồng nằm im, Hải đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh rửa dao và tay
cho sạch máu. Hải dắt dao vào lưng quần phía trước bụng đi vào nhà, đến cầu
thang thì thấy chị Vân đi mua trái cây về. Chị Vân kéo cửa sắt xuống đóng cửa, đi
vào nhà đặt túi trái cây trên bàn salon. Lúc này, Hải nảy sinh ý định giết chị Vân để
bịt đầu mối. Hải cầm ghế xếp inox thủ sẵn, khi chị Vân vừa xuống phòng sau thấy
chị Hồng bị cắt cổ chết, chị Vân sợ chạy ngược trở lại phòng khách, Hải đuổi theo,
dùng ghế đánh vào đầu làm chị Vân ngã xuống nền gạch. Hải đem ghế để tại chân
cầu thang nơi để xác chị Hồng, rồi quay ra dùng tay xốc nách chị Vân, kéo đến chỗ
xác chị Hồng, Hải đặt đầu chị Vân nằm trên người chị Hồng và lấy con dao inox
đang dắt ở lưng quần phía trước bụng cắt vào cổ chị Vân 02-03 cái. Khi cắt cổ chị
Vân, máu bắn vào quần áo nên Hải đi vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa dao và quẹt
sạch các vết máu trên quần áo rồi nhét dao vào phía sau tấm bảng ở sát vách tường
gần cầu thang.
Sau khi thực hiện hành vi giết chị Hồng và chị Vân, Hải lên phòng giao dịch
mở tủ lấy khoảng 1.400.000 đồng; khoảng 40-50 sim, card điện thoại, đến bàn
salon lấy điện thoại Nokia 1100 bỏ vào túi quần. Hải đi dép vào và đến gầm cầu
thang chỗ xác chị Vân lấy 01 dây chuyền vàng không có mặt, 01 vòng đeo tay
bằng vàng và 01 nhẫn vàng; lấy ở xác chị Hồng 01 đôi hoa tai vàng, 01 sợi dây
chuyền vàng mặt bông hoa, 01 lắc đeo tay vàng và 02 nhẫn vàng kiểu. Hải leo qua
hàng rào ngăn giữa sân phía sau và sân trước, lấy xe rồi chạy về hướng nhà dì ruột
Nguyễn Thị Len. Sau đó, Hải tắm, giặt quần áo, lấy số nữ trang rửa sạch rồi bọc
nilon cất. Ngày 18/01/2008, Hải mang số nữ trang, điện thoại, sim card lấy của chị
Hồng, chị Vân lên Thành phố Hồ Chí Minh bán. Hải bán điện thoại được 200.000
đồng; bán nữ trang được 3.500.000 đồng; riêng số sim card, Hải bỏ vào bọc rác phi
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tang. Sau khi gây án một tuần, Hải sợ bị phát hiện nên lấy quần áo mặc hôm gây án
và dây lưng ra đốt ở vườn sau nhà bà Len.
[21] Như vậy, các lời nhận tội của bị cáo và những chứng cứ tài liệu thu thập
được đã được các cơ quan tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm và Đoàn liên
ngành Trung ương thẩm định, đánh giá và khẳng định: do không đáp ứng được mục
đích quan hệ tình dục với chị Hồng, bị chị Hồng phản ứng và đạp mạnh vào bụng
của Hải, Hải bực tức và sợ bị phát hiện nên đã giết chị Hồng. Khi chị Vân đi mua
trái cây về, phát hiện thấy xác chị Hồng, Hải đã giết chị Vân để bịt đầu mối. Sau đó,
Hải đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc
thẩm kết án Hồ Duy Hải về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” là có căn cứ, không
oan; xử phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội “Giết người” và 05 năm tù về tội “Cướp tài
sản”, tổng hợp hình phạt chung của hai tội là tử hình, là đúng pháp luật.
Mặc dù, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử có những thiếu sót, vi phạm
nhưng những thiếu sót, vi phạm này không phải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố
tụng và không làm thay đổi bản chất của vụ án. Do vậy, không cần thiết phải huỷ
bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị giám đốc thẩm của
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
[22] Về thủ tục tố tụng của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
Sau khi xét xử phúc thẩm, Hồ Duy Hải không có đơn đề nghị xem xét Bản
án hình sự phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm, chỉ có đơn gửi Chủ tịch nước
xin ân giảm hình phạt tử hình. Theo quy định tại khoản 2 Điều 258 Bộ luật Tố tụng
hình sự năm 2003 (nay là điểm e khoản 1 Điều 367 Bộ luật Tố tụng hình sự năm
2015) thì “Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám
đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch
nước”; “Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản
án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm”. Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có
Quyết định không kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên đối với Hồ Duy
Hải và Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy
Hải. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày
17/5/2012 bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải.
Ngày 24/7/2019, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số 688/VPCTNPL-m, thông báo ý kiến của Chủ tịch nước, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân tối cao xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của
pháp luật đối với vụ án Hồ Duy Hải. Pháp luật tố tụng hình sự quy định, các quyết
định tố tụng hình sự chỉ được thay thế, hủy bỏ bằng một quyết định tố tụng hình sự
khác của cấp có thẩm quyền, chứ không thể thay thế bằng một văn bản hành chính.
Trong khi Quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ
Duy Hải đang có hiệu lực thi hành nhưng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao lại có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm và
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Bản án hình sự phúc thẩm là vi phạm pháp luật tố tụng hình sự, không đúng thẩm
quyền, không đúng với nội dung thông báo yêu cầu của Chủ tịch nước “bảo đảm
đúng quy định của pháp luật” tại Công văn nói trên. Bộ luật Tố tụng hình sự không
quy định về thủ tục tố tụng trong trường hợp Chủ tịch nước đã có quyết định bác
đơn xin ân giảm hình phạt tử hình nên các cơ quan tố tụng không được phép thực
hiện các hành vi tố tụng khác, trừ các quyết định về thi hành án. Do đó, không có
cơ sở chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân tối cao. Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28/4/2009 của Tòa
phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực
pháp luật từ ngày 28/4/2009.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 5 Điều 382, khoản 1 Điều 388 và Điều 389 Bộ luật Tố
tụng hình sự;
Không chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKSTCV7 ngày 22/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.
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