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1. Điểm tin hoạt động Tháng 12/2019 

1.1. Công tác bổ sung, xử lý tài liệu và thông tin 

 Bổ sung 217 tên sách (1.213 cuốn); xử lý tài liệu, cập nhật CSDL thư mục 

622 biểu ghi các loại. Trao đổi tài liệu với các trường theo thỏa thuận đã ký kết: 

nhận tài liệu trao đổi 5 tên sách (50 cuốn); gửi trao đổi Tạp chí Luật học số 7/2019 

(50 cuốn). 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 12/2019, bạn đọc 

tham khảo các ấn phẩm này trên website của Thư viện tại địa chỉ 

http://thuvien.hlu.edu.vn, Trang Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội 

hoặc đọc bản in tại Phòng đọc. 

 Số hóa tài liệu nội sinh: giáo trình (23 cuốn), sách tham khảo (56 cuốn). 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 10.904 lượt bạn đọc đến thư viện; tư vấn, hỗ trợ: 681 lượt bạn đọc; 

14.116 lượt truy cập tài liệu số; truy cập máy tính: 757 lượt; số lượng tài liệu 

lưu thông: 9.123 cuốn. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên văn bằng 2 khóa 18, học viên cao 

học, NCS và bạn đọc ngoài trường. 

 Phục vụ bạn đọc sử dụng Phòng học, thảo luận nhóm: 95 bạn đọc. 

 Thanh lý giáo trình, văn bản pháp luật cũ, lỗi thời và tài liệu rách nát năm 

2019. 

2. Hoạt động Tháng 1/2020 

 Bổ sung tài liệu theo kế hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc.  

 

 

 

 

http://thuvien.hlu.edu.vn/
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3. Giới thiệu sách 

 

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo 

trong bối cảnh hội nhập và phát triển 

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Oanh, TS. Nguyễn Văn 

Hợi,… 

Năm xuất bản: 2019 

Nhà xuất bản: Tư pháp 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá sách 15. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của 

đời sống kinh tế - xã hội, nhiều thành tựu khoa học mới ra đời, trong đó có tiền ảo.Tuy 

nhiên, không ít cá nhân, tổ chức lợi dụng lỗ hổng về pháp lý, tính phức tạp về công nghệ 

để huy động vốn trái phép hoặc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Cuốn sách “Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong bối cảnh hội 

nhập và phát triển”của tập thể tác giả do TS. Nguyễn Minh Oanh chủ biên nghiên cứu 

những vấn đề lý luận, thực tiễn và đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần xây dựng và 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tiền ảo. 

Về mặt lý luận, các tác giả trình bày tổng quan về tiền ảo: khái niệm, đặc điểm, 

phân loại, ưu điểm và nhược điểm của tiền ảo; phân biệt tiền ảo với tiền điện tử và các 

loại tài sản trong Bộ luật Dân sự Việt Nam; cơ chế “sở hữu”, lưu thông với tiền ảo. 

Về mặt thực tiễn, phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn các hoạt 

động liên quan đến tiền ảo; pháp luật một số nước châu Âu, châu Mỹ, châu Á về tiền ảo 

và kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ những phân tích về tính cấp thiết và yêu cầu đặt ra đối 

với việc hoàn thiện chính sách và khung pháp lý điều chỉnh tiền ảo tại Việt Nam, các tác 

giả đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về tiền ảo trên thực tế. 

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm 

đến tiền ảo. Bạn hãy đọc để hiểu rõ hơn và có những lựa chọn tốt nhất khi thực hiện các 

giao dịch liên quan đến tiền ảo nhé! 
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Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng  

Theo pháp luật Việt Nam 

Tác giả: TS. Nguyễn Bích Thảo 

Nhà xuất bản: Tư Pháp 

Năm xuất bản: 2018 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 - Giá 22. 

Trong những năm gần đây, các vụ việc liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín 

dụng có xu hướng gia tăng về số lượng và có tính chất phức tạp gây nhiều khó khăn cho 

Tòa án trong quá trình giải quyết tranh chấp. Những quy định pháp luật hiện hành của 

Việt Nam còn tồn tại những bất cập chưa phù hợp với thực tiễn.Bạn có thể thấy thực 

trạng đó qua những nghiên cứu và đánh giá của TS. Nguyễn Bích Thảo trong cuốn sách 

“Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam”. 

Chương 1, tác giả trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến hợp đồng tín dụng, 

phân loại tranh chấp hợp đồng tín dụng, nguyên nhân phát sinh và các phương thức giải 

quyết các tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

Chương 2 của cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ nguồn của pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng tín dụng; thực trạng pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật nội dung 

được áp dụng trong giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín ở Việt Nam; trường hợp áp 

dụng trong giải quyết tranh chấp về vi phạm nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi của bên vay cho 

tổ chức tín dụng; loại lãi suất, phí tiền phạt; xử lý tài sản bảo đảm. 

Hai chương cuối, tác giả đề cập về thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín 

dụng tại Tòa án Nhân dân, nêu yêu cầu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về giải 

quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cán bộ, học viên, sinh viên và bạn đọc 

quan tâm tới giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. 
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Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam  

Thực trạng và định hướng phát triển 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tuân 

Nhà xuất bản: Lao động 

Năm xuất bản: 2019 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2, Giá số 07. 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, dịch vụ pháp lý đóng vai trò quan 

trọng đối với các hoạt động thương mại cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các 

chủ thể kinh doanh. Dịch vụ pháp lý hoạt động tốt khi có hành lang pháp lý vững chắc 

làm cơ sở. Tuy nhiên, pháp luật về dịch vụ pháp lý ở Việt Nam hiện còn hạn chế, bất cập, 

chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội. 

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về dịch vụ pháp lý trong nền kinh tế thị trường tại 

Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam - 

Thực trạng và định hướng phát triển” của TS. Nguyễn Văn Tuân.  

Sách gồm 5 chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về dịch vụ pháp lý: Khái niệm; quy định 

về dịch vụ pháp lý theo Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS), Tổ chức 

Thương mại Thế giới tại một số quốc gia như Úc, Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ và 

Việt Nam.  

Chương 2. Dịch vụ pháp lý của luật sư và của các tổ chức xã hội: Nghiên cứu sự 

hình thành và phát triển chế định luật sư, hành nghề luật sư, dịch vụ tham gia tố tụng hình 

sự của luật sư. Phân tích các quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ pháp lý của các tổ 

chức xã hội. 

Chương 3. Dịch vụ pháp lý của các tổ chức xã hội: Phân tích các quy định về 

dịch vụ pháp lý của các tổ chức xã hội theo Thông tư 1119/QLTPK, Nghị định 

65/2003/NĐ-CP, Nghị định 77/2008/NĐ-CP. 

Chương 4. Trợ giúp pháp lý: Khái niệm, mô hình trợ giúp pháp lý và chính sách, 

quy định về trợ giúp pháp lý của Nhà nước (người được trợ giúp, tổ chức thực hiện, 

nguyên tắc hoạt động, yêu cầu, thụ lý trợ giúp pháp lý,…). 

Chương 5. Nhu cầu và định hướng phát triển dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Trên 

cơ sở nghiên cứu nhu cầu thực tiễn, tác giả đưa ra định hướng và kiến nghị giải pháp phát 

triển, hoàn thiện dịch vụ pháp lý ở nước ta. 

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, giảng viên, cán bộ công 

tác trong ngành luật và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực dịch vụ pháp lý tại Việt Nam. 
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Comparative Criminal Justice 

   Tác giả: Francis Pakes 

   Năm xuất bàn: 2015 

   Nhà xuất bản: Routledge 

   Địa chỉ tài liệu: GVA 002781  

                             – Phòng đọc 02 -  Giá sách số 19. 

 Cuốn sách“Comparative Criminal Justice” ấn bản lần thứ ba trình bày tổng 

quan về tư pháp hình sự so sánh và sự tác động của toàn cầu hóa đối với tư pháp hình 

sự trên thế giới. 

 Sách gồm 11 chương. 

Chương 1 - 2: Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu, so sánh hệ thống tư pháp 

hình sự trên thế giới và trong từng khu vực; mục đích, định hướng, phương pháp 

nghiên cứu so sánh; tác động của toàn cầu hóa đối với tư pháp hình sự so sánh.  

Chương 3 - 5: Phân tích, so sánh dữ liệu thống kê về tội phạm, số liệu thống kê 

về nạn nhân của tội phạm quốc tế, tỉ lệ tội phạm giết người, tội trộm cắp và các tội 

liên quan đến ma túy; xác định tỉ lệ tội phạm trên toàn cầu và phương tiện phạm tội. 

Thống kê lực lượng cảnh sát trên thế giới; một số mô hình cảnh sát. Chính sách toàn 

cầu hóa và xuyên quốc gia; chính sách quốc tế; bản chất và các qui định liên quan đến 

đường biên giới; hệ thống tường lửa của Trung Quốc; cải cách khu vực quân sự. 

Chương 6 - 11: Các vấn đề về truy tố; giai đoạn tiền tố tụng; hệ thống Tòa án; 

người có thẩm quyền ra phán quyết; kết án; tội phạm có tính chất nhà nước, tội diệt 

chủng; tư pháp hình sự quốc tế. 

 “Comparative Criminal Justice” là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, 

học viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực tội phạm học, 

luật hình sự. 
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4. Tin pháp luật  

(Nguồn: https://luatvietnam.vn; 

https://chinhphu.vn) 

 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật có hiệu lực 

trong tháng 12/2019 

4.1.1. Siết chặt quy định về đào tạo, 

sát hạch cấp Giấy phép lái xe 

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ 

Giao thông Vận tải sửa đổi quy trình đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu 

lực từ ngày 01/12/2019. 

 

Theo quy định của Thông tư này: 

- Từ 01/01/2020, chương trình học giấy 

phép lái xe hạng B1, B2, C có thêm: 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi 

tham gia giao thông. 

Cũng từ thời điểm này, trung tâm sát 

hạch lái xe phải lắp camera giám sát 

phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái 

xe trong hình và truyền dữ liệu về Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông 

Vận tải; 

- Từ 01/5/2020, các cơ sở đào tạo lái xe 

ứng dụng công nghệ để nhận dạng và 

theo dõi thời gian học lý thuyết môn học 

pháp luật giao thông đường bộ đối với 

học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1). 

- Từ 01/6/2020, cấp Giấy phép lái xe mới 

có mã QR. Giấy phép lái xe đã được cấp 

trước ngày 01/12/2019 vẫn sẽ có giá trị sử 

dụng theo thời gian ghi trên giấy phép. 

4.1.2. Chính sách với người công tác 

ở vùng đặc biệt khó khăn 

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách 

đối với người công tác ở vùng đặc biệt 

khó khăn cũng có hiệu lực từ ngày 

01/12/2019. 

Theo Nghị định, một loạt các khoản phụ 

cấp, trợ cấp sẽ được áp dụng đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang đến công tác tại vùng đặc biệt khó 

khăn, như: 

- Trợ cấp một lần khi đến công tác lần đầu: 

Nhận ngay 10 lần mức lương cơ sở (trước 

đây phải công tác ít nhất 05 năm) 

Khi có gia đình đi theo, hưởng thêm một 

khoản trợ cấp bằng 12 lần mức lương cơ sở. 

https://luatvietnam.vn/
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- Phụ cấp thu hút: Khi công tác không 

quá 05 năm tại vùng đặc biệt khó khăn, 

được hưởng hưởng phụ cấp thu hút = 

70% mức lương hiện hưởng + phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên 

vượt khung (nếu có); 

 

- Phụ cấp công tác lâu năm: Nếu công tác 

từ đủ 05 năm tại vùng đặc biệt khó khăn, 

được hưởng phụ cấp công tác lâu năm 

tính theo lương cơ sở x hệ số (hệ số từ 

0,5 - 1,0); 

- Trợ cấp khi chuyển công tác: Nếu công 

tác từ đủ 10 năm tại vùng đặc biệt khó 

khăn, khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, 

được hưởng trợ cấp một lần; mỗi năm 

công tác = ½ mức lương hiện hưởng + 

phụ cấp lãnh đạo + phụ cấp thâm niên 

vượt khung (nếu có)… 

4.1.3. Triển khai áp dụng thủ tục 

cấp Giấy chứng sinh mới 

Thông tư 27/2019/TT-BYT có hiệu lực 

từ ngày 01/12/2019 nêu rõ: 

Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở 

khám, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế 

hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ 

hoặc người nuôi dưỡng của trẻ điền vào 

Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh và 

nộp cho trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra 

để xin cấp Giấy chứng sinh. 

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng 

sinh, trạm y tế tuyến xã làm thủ tục cấp 

Giấy chứng sinh cho trẻ. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn 

xác minh không quá 05 ngày làm việc. 

4.1.4. Tăng mức cho vay với học 

sinh, sinh viên lên 2,5 triệu 

đồng/tháng 

Tại Quyết định 1656/QĐ-TTg, Thủ 

tướng Chính phủ đã chốt mức cho vay tối 

đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn lên 2,5 triệu đồng/tháng 

thay vì 1,5 triệu đồng/tháng như trước. 

Lãi suất cho vay ưu đãi là 0,55%/tháng 

và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất 

khi cho vay. 

Để được vay tiền, học sinh, sinh viên 

năm nhất phải có giấy báo trúng tuyển 

hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà 

trường; học sinh, sinh viên từ năm hai trở 

https://vanbanluat.com/y-te/thong-tu-27-2019-tt-byt-bo-y-te-2b4b1.html#noidung
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đi phải có xác nhận của nhà trường về 

việc đang theo học… 

Quyết định này được áp dụng từ ngày 

01/12/2019. 

4.1.5. Thu, hủy CMND hỏng, bong 

tróc từ 01/12/2019 

Trình tự cấp thẻ Căn cước công dân đã 

được Bộ Công an sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực 

từ ngày 01/12/2019. 

Thông tư này quy định, khi làm thủ tục 

cấp Căn cước công dân, cán bộ phụ trách 

sẽ thu Chứng minh nhân dân, cắt góc và 

trả lại công dân trong trường hợp công 

dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân 

qua chuyển phát nhanh. 

Với những Chứng minh nhân dân bị 

hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy 

Chứng minh nhân dân đó và hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định. 

Việc thu, hủy chứng minh nhân dân bị 

hỏng, bong tróc là điểm mới so với quy 

định trước đây. 

4.1.6. Chức danh quản lý thị trường 

có thẩm quyền ban hành quyết định 

kiểm tra 

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2019, Nghị 

định 78/2019/NĐ-CP ban hành ngày 

14/10/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường. 

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung quy định người có thẩm quyền ban 

hành quyết định kiểm tra. Cụ thể, người 

có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm 

tra gồm: 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý 

thị trường. 

- Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị 

trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị 

trường. 

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp 

tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị 

trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị 

trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 

liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp 

huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường 

cấp tỉnh gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị 

trường huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội 

Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương; Đội 

trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên 
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ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị 

trường cơ động. 

4.1.7. Tăng 10 lần mức phạt với các 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

Ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2019 

cũng là thời điểm Nghị định 

75/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

cạnh tranh có hiệu lực. 

Cụ thể, nếu như trước đây, mức tiền phạt 

tối đa đối với hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh là 100 triệu đồng với cá nhân 

và 200 triệu đồng với tổ chức, thì kể từ 

ngày 01/12/2019, mức phạt được tăng lên 

01 tỷ đồng với cá nhân và 02 tỷ đồng với 

tổ chức. 

Trong đó, mức phạt đối với một số vi 

phạm điển hình như sau: 

- Tiết lộ bí mật trong kinh doanh mà 

không được phép của chủ sở hữu bị phạt 

từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng. 

- Cung cấp thông tin không trung thực về 

doanh nghiệp khác bị phạt từ 100 triệu 

đồng đến 200 triệu đồng,… 

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi 

phạm còn bị áp dụng một số biện pháp 

xử phạt bổ sung khác như tịch thu tang 

vật, phương tiện vi phạm; Tịch thu khoản 

lợi nhuận có được do vi phạm. 

4.1.8. Phạt đến 50 triệu đồng nếu 

không công khai giá mua, bán vàng 

tại cửa hàng 

Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ 

và ngân hàng được Chính phủ ban hành 

ngày 14/11/2019 vừa qua sẽ có hiệu lực 

từ ngày 31/12/2019. 

Liên quan đến vi phạm trong hoạt động 

kinh doanh vàng, người vi phạm sẽ bị: 

- Phạt cảnh cáo nếu mua, bán vàng miếng 

với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp 

không có Giấy phép kinh doanh mua, 

bán vàng miếng; sử dụng vàng làm 

phương tiện thanh toán. 

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng nếu mua, 

bán vàng miếng với tổ chức tín dụng 

hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép 

kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử 

dụng vàng làm phương tiện thanh toán 

trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm 

nhiều lần. 

- Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng nếu 

không niêm yết công khai giá mua, giá 

bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch… 

Nghị định này cũng giảm mạnh mức phạt 

đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại các 

tổ chức không được phép, nhằm tránh bất 

https://vanbanluat.com/tai-chinh/nghi-dinh-88-2019-nd-cp-chinh-phu-2b8a8.html#noidung
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cập như sự việc “đổi 100 USD bị phạt 90 

triệu đồng” xôn xao dư luận trước đây. 

 

Cụ thể, thay vì một mức phạt chung là từ 

80 - 100 triệu đồng, Nghị định quy định 

mức phạt đối với hành vi này phụ thuộc 

vào lượng ngoại tệ mua, bán. Trong đó: 

- Phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua, bán có 

giá trị dưới 1.000 USD 

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng nếu 

ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 - 

10.000 USD hoặc ngoại tệ mua, bán có 

giá trị dưới 1.000 mà tái phạm, vi phạm 

nhiều lần; 

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng nếu 

ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 - 

100.000 USD; 

- Phạt tiền từ 80 - 100.000 triệu đồng nếu 

ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 

USD trở lên. 

4.1.9. Chỉ còn 4 đối tượng được ghi 

nợ tiền sử dụng đất 

Theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi 

quy định về thu tiền sử dụng đất, chỉ còn 

04 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng 

đất trong trường hợp được giao đất tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gồm: 

- Người có công với cách mạng; 

- Hộ nghèo; Hộ gia đình, cá nhân là đồng 

bào dân tộc thiểu số; 

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường 

trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là 

địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn. 

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được 

chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp 

Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng 

đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà 

nước giao đất tái định cư mà có khó khăn 

về tài chính cũng sẽ được ghi nợ tiền sử 

dụng đất. 

Nghị định này có hiệu lực từ 10/12/2019. 

 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành trong 

tháng 12/2019 

4.2.1. Quy định mới về giống cây 

trồng và canh tác 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng trọt về giống cây 

trồng và canh tác. 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 

Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 

16, khoản 3 Điều 17, khoản 4 Điều 21, 
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khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, 

khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, 

khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, 

khoản 3 Điều 57 của Luật Trồng trọt. 

 

Nội dung về canh tác hữu cơ quy định tại 

khoản 5 Điều 69 của Luật Trồng trọt 

được thực hiện theo Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ. 

Về giống cây trồng, Nghị định quy định 

chi tiết về bảo tồn nguồn gen giống cây 

trồng và Danh mục nguồn gen giống cây 

trồng cấm xuất khẩu; hồ sơ, trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, 

đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định 

công nhận lưu hành giống cây trồng; chi 

tiết điều kiện sản xuất, buôn bán giống 

cây trồng và chi tiết quy định về ghi nhãn 

giống cây trồng... 

Trong đó, Nghị định quy định chi tiết 

điều kiện về sản xuất, buôn bán giống 

cây trồng; tổ chức, cá nhân sản xuất, 

buôn bán giống cây trồng phải đáp ứng 

các điều kiện quy định tại Điều 22 của 

Luật Trồng trọt và quy định: Trước khi 

buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá 

nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua 

thư điện tử hoặc trực tiếp gửi qua đường 

bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn nơi buôn bán giống cây 

trồng các thông tin gồm địa chỉ giao dịch, 

tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp 

pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân buôn 

bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo 

đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây 

trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa 

đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng 

lô giống, nhãn hàng phù hợp quy định. 

Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn 

quả lâu năm phải có thêm thông tin về 

nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, 

tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng 

cây, thời gian giao nhận cây. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 1/2/2020. 

4.2.2. Các đồ vật bị cấm đưa vào cơ 

sở giam giữ 

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành 

Thông tư 184/2019/TT-BQP quy định đồ 
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vật cấm và thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa 

vào nơi chấp hành án phạt tù. 

Theo đó, các đồ vật bị cấm đưa vào các 

cơ sở giam giữ theo quy định tại Thông 

tư này bao gồm: 

+ Các loại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ; công cụ hỗ trợ; 

+ Các chất ma túy, tiền chất ma túy, chất 

hướng thần hoặc có chứa chất ma túy; 

chất gây mê, chất độc, chất gây ngứa, các 

loại thuốc chữa bệnh, phòng bệnh...; 

+ Chất cháy, chất gây cháy, đồ vật gây cháy; 

+ Thiết bị kỹ thuật, điện tử; 

+ Các thiết bị dùng để đun nấu, đồ dùng 

bằng kim loại, sành, sứ, đá, đất, nung, 

thủy phích nước; đồ vật sắc, nhọn,…; 

Rượu, bia, đồ uống có cồn, thuốc lá các 

loại, thuốc lào, xì gà, trà, cà phê và các 

chất kích thích khác; 

+ Các loại giấy tờ: Chứng minh nhân 

dân, thẻ căn cước công dân,...; 

+ Các loại ấn phẩm; 

+ Tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá 

trị,...; 

4.2.3. Trường hợp người chấp hành 

án được xem xét thay đổi nơi cư trú 

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 

181/2019/TT-BQP về giải quyết trường 

hợp người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện, người được hoãn chấp hành án 

phạt tù, người được hưởng án treo, người 

chấp hành án phạt cải tạo không giam 

giữ do quân đội quản lý, thi hành thay 

đổi nơi cư trú, nơi làm việc. 

Theo đó, người chấp hành án được đề 

nghị xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư 

trú nếu đảm bảo các điều kiện sau: 

Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của 

pháp luật về cư trú; 

Được sự đồng ý bằng văn bản của cơ 

quan quản lý thi hành án hình sự thuộc 

Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan thi hành án 

hình sự cấp quân khu. 

Các lý do chính đáng phải thay đổi nơi 

cư trú của người chấp hành án gồm có: 

Đang sinh sống cùng gia đình mà gia 

đình chuyển đến nơi khác; 

Chuyển đến ở với vợ/chồng sau khi 

kết hôn; 

Chuyển đến sống cùng ông, bà, cha, 

mẹ, con để chăm sóc, nuôi dưỡng khi bị 

bệnh hiểm nghèo, con chưa thành niên 

không có khả năng lao động hoặc tự 

nuôi dưỡng; 

 

 

  

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-184-2019-tt-bqp-thu-giu-xu-ly-do-vat-cam-dua-vao-noi-chap-hanh-an-phat-tu-6927a.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-184-2019-tt-bqp-thu-giu-xu-ly-do-vat-cam-dua-vao-noi-chap-hanh-an-phat-tu-6927a.html
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4.3. Bản án xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao (từ 26/11-25/12/2019) 

(Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn/) 

4.3.1. Lĩnh vực Hành chính: 12 bản án, quyết định 

Bản án: số 236/2019/HC-PT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: 1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Hà Thị Mỹ H và một phần 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 24/2019/QĐ-VKS-HC ngày 14/6/2019 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 

13/2019/HC-ST ngày 17/5/2019 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định. 2. Hủy Quyết định 

số 8406/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Q, tỉnh 

Bình Định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch biển C tại phường G, thành 

phố Q (đợt 2). 

Bản án: số 863 ngày 26/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Y án sơ thẩm. 

Quyết định: số 242/2019/QĐ-HCPT ngày 27/11/2019 tại Đà Nẵng 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 01/2019/HC-ST ngày 11/6/2019 

của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 

179/2019/TLPT-HC ngày 08/8/2019 về “Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” giữa: Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị N; địa chỉ: Nhà số 356 

Đường N1, tổ 3, thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434214t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434214t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta421304t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta421304t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431839t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431839t1cvn/chi-tiet-ban-an
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dân tỉnh Gia Lai; địa chỉ trụ sở: số 02 đường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện K, tỉnh Gia Lai; địa chỉ trụ sở: Thị trấn K, huyện K, tỉnh Gia Lai. 

Bản án: số 238/2019/HC-PT ngày 27/11/2019 tại Đà Nẵng  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu 

thuế, truy thu thuế. 

Thông tin về vụ án: Bác kháng cáo của người bị kiện Ủy ban nhân dân thành phố T1 và 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS-HC ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; giữ nguyên quyết định của Bản án 

hành chính sơ thẩm số 83/2018/HC-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

Quyết định: số 237/2019/QĐ-PT ngày 27/11/2019 tại Đà Nẵng  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số 

166/2019/TLPT-HC ngày 09 tháng 7 năm 2019 về việc: “Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, giữa các đương sự: - Người khởi kiện: Bà Lê Thị 

Thanh N; Địa chỉ: 137 Đường N1, thành phố Q, tỉnh Bình Định. - Người bị kiện: Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; 

Bản án: số 240/2019/HC-PT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Bác kháng cáo của ông Huỳnh Ngọc M và giữ nguyên quyết định của 

bản án hành chính sơ thẩm số 07/2019/HC-ST ngày 18/7/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

Quyết định: số 244/2019/QĐ-PT ngày 29/11/2019 tại Đà Nẵng  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431807t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431807t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta399145t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta399145t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434431t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434431t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433918t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Hủy Bản án hành chính sơ thẩm số: 13/2017/HC-ST ngày 24 tháng 5 

năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính 

thụ lý số: 65/2017/TLPT-HC ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc “Khiếu kiện quyết định 

giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa: - Người khởi kiện: Ông Đỗ A, 

sinh năm 1940; địa chỉ cư trú: huyện H, tỉnh Bình Định. - Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (1) Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã H, huyện H, tỉnh Bình Định (2) Hợp tác xã nông nghiệp H (Trước là 

HTXNN Lại Khánh), xã H, huyện H, tỉnh Bình Định. 

Quyết định: số 107 ngày 30/11/2019 tại Hà Nội 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Do đó, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của anh C là người đại 

diện theo ủy quyền của người khởi kiện, cần giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. 

Quyết định: số 47 ngày 30/11/2019 tại Hà Nội  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Như vậy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo là anh 

H, ông K đều đã được triệu tập hợp lệ hai lần, nhưng vắng mặt không có lý do chính 

đáng, nên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính coi như từ 

bỏ kháng cáo. 

Bản án: số 345/2019/HC-PT ngày 30/11/2019 tại Hà Nội 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433069t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433069t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433013t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433013t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta432297t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta432297t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: NKK: Đặng Văn M- NBK: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh 

H- Khiếu kiện hành vi hành chính. 

Bản án: số 351/2019/HC-PT ngày 12/12/2019 tại Hà Nội  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: NKK: Bà Bùi Thị H- NBK:Ủy ban nhân dân (UBND) huyện S; Chủ 

tịch UBND huyện S, tỉnh L -V/v khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai. 

4.3.2. Lĩnh vực Kinh doanh thương mại: 1 bản án, quyết định 

Quyết định: số 38/2019/QĐ-PT ngày 29/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn. 

Thông tin về vụ/việc: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm. 

4.3.3. Lĩnh vực Hình sự: 31 bản án, quyết định 

Bản án: số 400/2019/HS-PT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng 

Lưu Văn D và các bị cáo khác - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đỗ Xuân B, Nguyễn Thế 

Đ, Lê Sông N, Lâm Quốc H1, Phạm Thanh D, Ngô Duy X, Nguyễn Bảo Ngọc H; chấp 

nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lưu Văn D, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm 

số 52/2019/ HSST ngày 28/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hình phạt đối 

với bị cáo Lưu Văn D. 

Quyết định: số 399/2019/HSPT-QĐ ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Thành L - phạm tội cướp giật tài sản (điều 171 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

368/2019/TLPT-HS ngày 29 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Thành L (tên gọi 

khác: T), sinh năm 1988 tại Bình Định; nơi cứ trú: tỉnh Bình Định, phạm các tội “Cướp 

giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 2. Bản án hình sự sơ 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta432284t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta432284t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta427922t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta427922t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433917t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431703t1cvn/chi-tiet-ban-an
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thẩm số 53/2019/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

Bản án: số 394/2019/HSPT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng  

Nguyễn Thị Tuyết N - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 Bộ luật Hình sự 

năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết 

N; Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2019/HSST ngày 09/7/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai. - Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Tuyết N phạm tội: 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015, xử phạt: Bị cáo 

Nguyễn Thị Tuyết N 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm 

giam 21/3/2018. 

Quyết định: số 395/2019/HSPT-QĐ ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng  

Đặng Công D - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

341/2019/TLPT-HS ngày 03 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Đặng Công D về tội “Giết 

người”. 2. Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2019/HS-ST ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Gia Lai có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định đình chỉ xét xử 

phúc thẩm. 

Bản án: số 392/2019/HS-PT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Văn T - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng nghị số 26/QĐ-VC2 ngày 16/7/2019 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 401/2019/HS-PT ngày 27/11/2019 tại Đà Nẵng 

Lê Thị Mỹ T và các bị cáo khác - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 Bộ luật 

Hình sự năm 1999). 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428014t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428004t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta427994t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta427994t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433370t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 07/2019/HS-ST ngày 23-5-

2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

Bản án: số 403/2019/HS-PT ngày 27/11/2019 tại Đà Nẵng 

Trần Thị H và các đồng phạm - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 Bộ luật 

Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: [1]. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk, kháng cáo của bị cáo Vũ Minh Đ và kháng cáo của bị cáo Lê Thị Kim A, sửa 

Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2019/HS-ST ngày 05/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk; giảm một phần hình phạt cho bị cáo Đ và bị cáo A. Đồng thời chấp nhận một phần 

kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh K, sửa án sơ thẩm về phần 

trách nhiệm dân sự theo yêu cầu kháng cáo của anh K. [2]. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 

355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần 

Thị H, Lê Thị T, Đỗ Thị Đ1, Lê Thị L, Trần Thị N Đ; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm 

số 32/2019/HS-ST ngày 05/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với các nội 

dung có liên quan đến các bị cáo. 

Bản án: số 412/2019/HSPT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng 

YN Niê - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 

năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo YN Niê (tên gọi khác: A), 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo YN Niê 18 (Mười tám) năm 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/3/2019. 

Quyết định:số 408/2019/HSPT-QĐ ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng  

Trần Quang L - phạm tội cướp giật tài sản (điều 171 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

366/2019/TLPT-HS ngày 29 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Trần Quang L, sinh ngày 

10 tháng 11 năm 1988 tại Quảng Nam; nơi cứ trú: tỉnh Quảng Nam, phạm tội “Cướp giật 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428025t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta427964t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431704t1cvn/chi-tiet-ban-an
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tài sản”. 2. Bản án hình sự sơ thẩm số 31/2019/HS-ST ngày 18 tháng 9 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình chỉ 

xét xử phúc thẩm. 

Quyết định:số 409/2019/HSPT-QĐ ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng 

Đồng Phước H - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

363a/2019/TLPT-HS ngày 25 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Đồng Phước H, sinh 

năm 1995 tại Quảng Nam; nơi cứ trú: tỉnh Quảng Nam, phạm tội “Giết người”. 2. Bản án 

hình sự sơ thẩm số 29/2019/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

Bản án: số 406/2019/HS-PT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng  

Nguyễn Minh H và đồng phạm - phạm tội cướp giật tài sản (điều 171 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: giữ nguyên bản án sơ thẩm số 16/2019/HS-ST ngày 31-5-2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Bản án: số 413/2019/HS-PT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng 

Hoàng Thị L - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999) 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 41/2019/KN-

HS-VC2 ngày 18/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về nội dung hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2019/HS-ST ngày 25/9/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk; không chấp nhận kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt 

của bị cáo; không chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của các bị hại và kháng cáo của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

58/2019/HS-ST ngày 25/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 414/2019/HS-PT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng  

Phạm Văn T, Phạm Thị S - phạm tội tham ô tài sản (điều 353 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của BLHS năm 2015). 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431726t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431726t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431700t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428015t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428018t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn T; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

Bản án: số 415/2019/HS-PT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Thị Thanh H và các bị cáo khác - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 

Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: 1. Không chấp nhận kháng nghị số 40/2019/KN-HS-VC2 ngày 16 

tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Bản án:số 803/2019/HS-PT ngày 29/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Phạm Xuân M bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - phạm tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản (điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 416/2019/HS-PT ngày 29/11/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Xuân H - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: 1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân H và giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt: Nguyễn Xuân H 

12 (mười hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 05/3/2019. 2. Về án phí: Nguyễn Xuân H phải chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án: số 804/2019/HS-PT ngày 29/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tuấn T bị xét xử về tội "Giết người" - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 693/2018/HSPT ngày 12/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Th Th và các bị cáo khác - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (điều 

175 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: sửa bản án sơ thẩm. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433385t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433385t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta431810t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433373t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433373t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta430166t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta430166t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta430000t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 826/2019/HS-PT ngày 16/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Quách Ngọc T - phạm tội tàng trữ vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt ma tuý (điều 

194 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Bác kháng nghị, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 825/2019/HS-PT ngày 16/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh T (tên gọi khác: H) - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Bác kháng nghị, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

4.3.4. Lĩnh vực Dân sự: 10 bản án, quyết định 

Bản án: số 253/2019/DS-PT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Thông tin về vụ/việc: Áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, sửa Bản 

án dân sự sơ thẩm số 03/2019/DS-ST ngày 01/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 252/2019/DS - PT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật:Y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Huỳnh T, sửa Bản án dân 

sự sơ thẩm số 24/2018/DS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

Quyết định: số 71/2019/DS-GĐT ngày 26/11/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản. 

Thông tin về vụ/việc: 1. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 30/2016/DS-PT ngày 

17/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và Bản án dân sự sơ thẩm số 34/2015/DS-ST 

ngày 21/10/2015 của Toà án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai. 2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa 

án nhân dân tỉnh Gia Lai để giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Bản án: số 623 ngày 28/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Thông tin về vụ/việc: Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm. 

Bản án: số 255/2019/DS-PT ngày 28/11/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434101t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434101t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434112t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434112t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434216t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434190t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta434190t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta425432t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta423742t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta423326t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: Hủy Bản án dân sự số: 19/2018/DS-ST ngày 20-11-2018. Giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Quyết định: số 85/2019/DS-GĐT ngày 28/11/2019 tại Hà Nội  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Cấp xét xử: Giám đốc thẩm. 

Thông tin về vụ/việc: Bà Triệu Thị G + Bà Đặng Thị Th - “Kiện đòi tài sản; Tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản”. 

Quyết định: số 84/2019/DS-GĐT ngày 28/11/2019 tại Hà Nội 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Cấp xét xử: Giám đốc thẩm. 

Thông tin về vụ/việc: Ông Nguyễn Thành X - Ông Nguyễn Văn D - Tranh chấp quyền sử 

dụng đất. 

Bản án: số 257/2019/DS-PT ngày 29/11/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản. 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn B, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 648/2019/DS-PT ngày 13/12/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. 

Thông tin về vụ/việc: Bác kháng cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Quyết định: số 35 ngày 18/12/2019 tại Hà Nội 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà. 

Thông tin về vụ/việc: Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18 tháng 12 năm 2019, anh Nguyễn 

Khánh T là người đại diện theo ủy quyền của chị Trần Thị L đã rút toàn bộ nội dung 

kháng cáo nêu trên. 

4.3.5. Lĩnh vực Hôn nhân và gia đình: 1 bản án, quyết định 

Quyết định: số 38/2019/QĐ-PT ngày 29/11/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật:Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn. 

Thông tin về vụ/việc: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta430785t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta430785t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428654t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta428654t1cvn/chi-tiet-ban-an
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https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta433739t1cvn/chi-tiet-ban-an
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https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta427922t1cvn/chi-tiet-ban-an
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5. Có thể bạn quan tâm? (Nguồn: https://infographics.vn/) 

5.1. Bộ Y tế đưa 14 khuyến cáo đối phó ô nhiễm không khí 

 

https://infographics.vn/
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5.2. Mười phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2019 

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa được tạp chí Forbes bầu chọn là người đứng 

đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.Đây là năm thứ 9 liên tiếp bà Merkel 

giành vị trí này. 

 


