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6 quân nhân tham gia đánh chết một đồng ngũ 
 

 

 

hình minh họa 

 

Sáu người của trung đội vệ binh thuộc trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1, tự cho mình 

quyền đánh và xử phạt với quân nhân vi phạm kỷ luật quân đội. Hậu quả là binh nhất Trần Văn 

Đại đã bị chết sau những trận đòn của họ. 

Tối 20/1, binh nhất Trần Văn Đại (trung đội 1, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 209) vi phạm kỷ 

luật ra ngoài trong giờ giới nghiêm. Đại vừa trèo tường qua lỗ hổng dây thép gai, nhảy vào đơn 

vị thì bị nhóm tuần tra bắt giữ. Trần Đức Hải và Phan Văn Phú, hai binh nhất trong tổ tuần tra, 

yêu cầu Đại lên trung đội vệ binh để xử lý kỷ luật. Tại đây, Hải không lập biên bản, không báo 

cáo chỉ huy mà bắt Đại đứng sát tường, vung tay đấm thẳng vào ngực người vi phạm kỷ luật. 

Thấy vậy, 4 binh nhất khác là Cù Văn Sơn, Nguyễn Văn Quyền, Trịnh Văn Kết, Phạm Cao Sơn 

cũng tham gia đánh Đại. Nạn nhân càng xin tha thì họ lại càng mạnh tay. Khi Đại gục xuống nền 

nhà, hai tay ôm bụng thì hạ sĩ Bùi Văn Thắng vừa về phòng liền sai Đại đi quét nhà cho trung 

đội. 

Thấy Đại làm việc trong dáng điệu mệt mỏi, nhóm của Hải lại tưởng anh này có thái độ chống 



đối nên tiếp tục đánh. Đại không còn sức chống cự, ngày hôm sau anh chết tại Viện quân y 91, 

quân khu 1. 

Biên bản giám định pháp y ngày 31/1/2004 kết luận: Đại bị tụ máu cơ vùng, tụ máu nặng ở mạc 

treo, giập nát ruột non... Bệnh nhân chết do chịu nhiều tác động, cường độ mạnh. 

Mới đây, Cơ quan Điều tra hình sự quân đội đã chuyển kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát 

Quân sự Quân đoàn 1 truy tố các bị cáo nêu trên về tội cố ý gây thương tích (với tình tiết tăng 

nặng dẫn đến hậu quả chết người theo Điều 104, Bộ luật Hình sự). Riêng Bùi Văn Thắng được 

miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì không tham gia trực tiếp. 

 

Phương Vũ   

https://vnexpress.net/6-quan-nhan-tham-gia-danh-chet-mot-dong-ngu-

2015379.html?fbclid=IwAR0OxCIjMPlLe3iKW7p_kEuEe3tdCa_srkNSgqI7Q9kxjORK_CwJfN

uhtz0 
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