
CỰU TRỤ TRÌ CHÙA CHÙA PHƯỚC QUANG 
LỪA ĐẢO 68 TỈ ĐỒNG 'XIN NHẬN TỬ HÌNH', 
TÒA TUYÊN CHUNG THÂN 
14/04/2022 17:40 GMT+7 

TTO - Ông Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long, pháp danh 
Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang) thừa nhận tội lừa 
đảo gần 68 tỉ đồng trước tòa, xin nhận mức án tử hình. Nhưng hội 
đồng xét xử tuyên án chung thân. 

 

 
 Bị cáo Cung (áo xanh) và Sĩ tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: CHÍ 

HẠNH 
 

Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long 
đã tuyên bị cáo Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ Vĩnh Long, pháp 
danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam 
Bình) mức án tù chung thân. Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, hành nghề 
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xe ôm, cùng ngụ Vĩnh Long) 3 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản". 

Hai bị cáo nói trên bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo của 4 
người phụ nữ số tiền gần 68 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Cung là chủ 
mưu. 

Tại phiên xét xử, Cung từ chối luật sư bào chữa, đồng thời thừa 
nhận hành vi như cáo trạng cáo buộc. Bị cáo này cũng khai rằng do 
nợ nần nên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích trả nợ cho 
các chủ nợ trước. 

Ngoài ra, Cung còn cho rằng dù mình là người tu hành nhưng vẫn 
"còn tố chất của người đời", tự nhận mức án tử hình dù đại diện viện 
kiểm sát đề nghị mức án chung thân. 

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Cung có tình tiết tăng nặng do 
phạm tội nhiều lần, còn giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn 
hối cải, người thân có nộp một phần tiền khắc phục. Còn bị cáo Sĩ 
đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả và có vai trò đồng 
phạm nhưng không đáng kể nên được xem xét giảm nhẹ. 

Trừ các khoản tiền đã khắc phục, bị cáo Cung có trách nhiệm trả lại 
cho 4 bị hại hơn 60 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên một số tài 
sản của bị cáo Cung để thực hiện việc khắc phục hậu quả. 
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Cựu trụ trì chùa Phước Quang, Vĩnh Long 
dùng nhiều thủ đoạn để lừa gần 68 tỉ đồng 
02/03/2022 17:34 GMT+7 

TTO – Ông Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long, pháp danh Thích Phước Ngọc), cựu trụ trì chùa Phước 
Quang, tỉnh Vĩnh Long, bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng nhiều 
thủ đoạn để lừa đảo gần 68 tỉ đồng. 

 

 
Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, 
pháp danh Thích Phước Ngọc), cựu trụ trì chùa Phước Quang, thời 
điểm bị bắt tháng 11-2020 - Ảnh: CTV 
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Ngày 2-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện KSND tỉnh 
Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Cung, Nguyễn 
Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) cùng tội "lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản". 
Bị can còn lại của vụ án là Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ quận 
Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hiện đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Vĩnh 
Long truy nã. 

Dựng chuyện bị bắt cóc 
Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ tại chùa Phước Quang (thị 
trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) từ năm 2005 và 
lấy pháp danh là Thích Phước Ngọc. 

Tháng 9-2008, Cung được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang. 
Cũng trong năm này, UBND tỉnh Vĩnh Long cho phép thành lập 
trung tâm cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương nuôi dạy trẻ 
mồ côi. Tháng 11-2012, Cung được giao nhiệm vụ làm giám đốc 
trung tâm. 

Thời gian tu tại chùa, Cung quen biết, thường xuyên liên lạc với 
Khoa khi người này đến dự các lễ chùa. Sau đó Cung bổ nhiệm 
Khoa làm thư ký giúp việc. Cung cũng bổ nhiệm Huỳnh Khắc Duy 
(37 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) làm kế toán trưởng của trung 
tâm, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển đến. 

Trong quá trình làm việc tại chùa Phước Quang, Cung đã tổ chức 
nhiều chương trình, sự kiện có thật hoặc không có thật để tạo uy tín 
cho bản thân. Cung còn giới thiệu có quen với nhiều lãnh đạo cấp 
cao ở trung ương, làm các video về hoạt động từ thiện của chùa và 
trung tâm để đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá, tạo lòng tin cho 
nhiều người. 

Cụ thể vào năm 2015, Cung dùng thủ đoạn như xây chùa, xây 
trung tâm cô nhi viện và tượng Phật, thậm chí là thuê công nhân 
bốc vác ở Lạng Sơn dùng số điện thoại nước ngoài thông báo cho 



phật tử rằng Cung bị thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc 
không cho về Việt Nam... 

Bằng thủ đoạn trên, Cung đã lừa đảo của một nữ doanh nhân ngụ 
TP.HCM số tiền hơn 18,5 tỉ đồng. Khi bị phát giác, Cung hoàn trả 
một phần và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 11,6 tỉ đồng. 

Năm 2017, Cung tiếp tục dựng chuyện rằng mình và các trẻ mồ côi 
tại trung tâm cô nhi viện bị bắt cóc nhốt trên xe tải đòi tiền chuộc. 

Cung đã giao cho Khoa soạn tin nhắn, dựng hiện trường giả vụ bắt 
cóc gửi cho một nữ phật tử ở TP Hà Nội để lừa người này chuyển 
tiền vào tài khoản cho Cung, đồng thời mang tiền mặt đưa cho 
Khoa và tài xế của Cung tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng. 

Nổ là "đặc phái viên, đặc vụ…" 
Năm 2018, khi đi tham quan tại Liên bang Nga, Cung làm quen với 
một phụ nữ ngụ tỉnh Hưng Yên. Cung nói với người này mình là 
"đặc phái viên quốc tế của Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật 
giáo của Chính phủ Sri Lanka" và mời tham quan chùa Phước 
Quang. 

Sau đó Cung còn tặng giấy cảm tạ, giấy xác lập kỷ lục thiện 
nguyện cho nạn nhân, mời một số vị sư từ Vĩnh Long ra Hưng Yên 
làm lễ cúng bái nhằm tạo may mắn cho việc kinh doanh. 

Khi nạn nhân mất cảnh gác, Cung đã tung tin mình bị bệnh, hoặc 
đang gánh nợ thay phật tử, cho dì ruột, cho em, trốn sang Tây Tạng 
(Trung Quốc) vì sợ công an bắt… Nạn nhân đã 11 lần bị Cung lừa 
và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng. 

Ngoài ra, Cung còn nổ mình là "mật vụ, tình báo của Chính phủ 
thường đi nước ngoài để hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo rất 
nhạy cảm; có mối quan hệ quen biết nhiều quan chức cấp cao ở 
trung ương, Chính phủ, Bộ Ngoại giao" và hứa sẽ giúp một Việt kiều 



Anh về nước sống hợp pháp. Với thủ đoạn này, Cung đã lừa của 
một phụ nữ hơn 13 tỉ đồng. 

Với vai trò chủ mưu và được sự giúp sức của Lê Nguyên Khoa và 
Nguyễn Tuấn Sĩ, Phạm Văn Cung đã lừa đảo trót lọt của 4 bị hại 
nói trên tổng số tiền gần 68 tỉ đồng. Số tiền lừa đảo Cung chia cho 
các đồng phạm, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. 

Dự kiến phiên tòa xét xử Phạm Văn Cung và đồng phạm sẽ diễn ra 
vào ngày 4-3. 
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