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Việt ki ều Pháp tử vong trong khách sạn ở Sài Gòn 
• 17:44 20/11/2016  

Nữ nhân viên gõ cửa để dọn phòng nhưng không thấy ai trả lời, mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện 
người đàn ông gần 70 tuổi tử vong trên giường.  

Ngày 20/11, Công an TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng Pháp để làm rõ nguyên nhân tử vong của 
ông Trương Tấn Trung (69 tuổi, quốc tịch Pháp) trong khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến 
Thành, quận 1. 

 

Khách sãn nơi phát hiện cụ ông Việt kiều Pháp tử vong. Ảnh: Hải Hiếu. 

Trưa hai hôm trước, nữ nhân viên gõ cửa phòng ông Trung trên tầng 3 của khách sạn để đọn phòng. Đợi mãi 
không thấy ai trả lời, người này chạy xuống báo cho bảo vệ khách sạn. Mọi người phá cửa vào trong, hoảng 
hốt phát hiện ông Trung nằm bất động trên giường.  

Cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ 
nguyên nhân tử vong của ông Trung. 



 

Khách sạn, nơi ông Trung tử vong, nằm trên trường Bùi Thị Xuân, quận 1. Ảnh: Google Maps. 
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Một Vi ệt ki ều Pháp chết bất thường trong khách 
sạn ở trung tâm Sài Gòn 
Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 17:16 20/11/2016  

 

Ngày 20/11, nữ nhân viên gọi cửa một phòng khách sạn T.M ở đường Bùi Thị Xuân, P.Bến 

Thành, Q.1, TP.HCM nhưng không thấy ai trả lời. Tiến hành kiểm tra thì người này phát 

hiện một Việt kiều Pháp đã tử vong từ trước đó.  

Ngày 20/11, Công an Q.1, TP.HCM hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, làm 

rõ cái chết của 1 Việt kiều Pháp tử vong trong 1 khách sạn trên địa bàn trung tâm TP.HCM.  

Nạn nhân là ông Trương Tấn T. (69 tuổi, mang quốc tịch Pháp, lưu trú Q.1). Theo đó, ông T. đã thuê phòng lưu trú 

tại khách sạn T.M ở đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM từ cách đây không lâu.  

 

Khách sạn nơi xảy ra sự việc 

Lúc 12h15 ngày 18/11, nữ nhân viên của khách sạn lên gọi cửa phòng của ông T. để tiến hành dọn dẹp nhưng 

không có ai trả lời. Cánh cửa phòng ông T. chỉ khép không khóa nên nữ nhân viên bước vào.  



Khi vừa vào trong phòng, người này hốt hoảng khi phát hiện ông T. đang nằm bất động trên chiếc giường ở căn 

phòng. Kiểm tra thấy ông T. đã tử vong, nữ nhân viên hô hoán cho mọi người rồi báo công an địa phương.  

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của 

những người có liên quan. Từ những chứng cứ tại hiện trường, công an nhận định, nhiều khả năng ông T. tử vong 

do bệnh tật. 
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