
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Chữ Ký Yêu Cầu tử Hình Kẻ Sát Nhân Shibuya Yasumasa(澁谷恭正） 
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại thành phố Matsudo Tỉnh Chiba Nhật Bản, Shibuya Yasumasa là một kẻ không còn nhân 
cách một con người. Lợi dụng với tư cách là hội trưởng hội phụ huynh học sinh và thành viên của tổ chức bảo vệ trẻ em ở 
tỉnh Chiba, Chỉ trong 1 thời gian ngắn đã bắt cóc, cưỡng chế dâm ô, sát hại bé LE THI NHAT LINH. Sau đó đã vứt bỏ thi thể 
bé LINH một cách tàn bạo. Shibuya Yasumasa đã bắt cóc, tra tấn, dâm ô, đuổi đến cùng, giết bằng chết người hàng ngày 
mình bảo vệ. Sau khi gây án vẫn không biết hối hận việc mình đã làm. Cũng có thể Shibuya Yasumasa đã sử dụng công cụ 
đó với những trẻ em khác trước đó.Có lẽ là Shibuya Yasumasa đã cất giữ công cụ phạm tội để có thể tiếp tục phạm tội với 
trẻ em khác.Vẫn hàng ngày tham gia bảo vệ trẻ em để có cơ hội dâm ô và sát hại thêm trẻ em khác. 
Shibuya Yasumasa đã bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2017. Ngày 06 tháng 7 năm 2018 Shibuya Yasumasa đã bị tòa án chiba 
sử phạt tù vô thời hạn. Nhưng Shibuya Yasumasa vẫn không biết hối cải, vẫn còn ngoan cố phủ nhận tất cả việc mình làm. 
Hành động của Shibuya Yasumasa đã khiến cho trời, đất, thần thánh cũng không thể tha thứ được. Shibuya Yasumasa là 
một kẻ không thể cải tạo được. Nếu Shibuya Yasumasa chỉ bị tù vô thời hạn, và sẽ có ngày ra tù, sẽ tiếp tục tái phạm. 
Shibuya Yasumasa sẽ có cơ hội bắt cóc, dâm ô và sát hại trẻ em khác. Bất kỳ quốc gia nào cũng cần phải sử phạt những kẻ 
như Shibuya Yasumasa. Cần phải tử hình Shibuya Yasumasa để làm gương cho những kẻ khác đang có suy nghĩ và hành động giống như 
Shibuya Yasumasa. Mong mọi người trên toàn thế giới hãy hành động bằng việc làm cụ thể để không có thêm trẻ em khác bị sát hại nữa. 
Mọi người hãy ký tên để yêu cầu cực hình ( tử hình) đối với kẻ sát nhân Shibuya Yasumasa ở bên dưới. 
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.  
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified) 
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.  
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose. 
●Contact：Name :　LE ANH HAO  ;  　Address: 　〒２７０ー２２０４　CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI　５－１５－６ 
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com  ; (Website): http://partime.biz ;  (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp 
Download url : http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2018/07/shibuya_yasumasa_shikei_Vietnamese.pdf 
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