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1. Điểm tin hoạt động Tháng 2/2019 

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

 Xử lý tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 42 biểu ghi các loại. Nhận tài liệu tặng 

biếu: 20 tên tài liệu (29 cuốn). Rà soát 68 học liệu học kỳ 1 năm học 2018-2019. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 2/2019. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 2.638 lượt bạn đọc đến thư viện; 3.551 lượt truy cập tài liệu số; tư vấn, 

hỗ trợ: 242 lượt bạn đọc; số lượng tài liệu lưu thông là 503 cuốn. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho học viên văn bằng 2 Khóa 17. 

 

Một góc khu vực thảo luận tại Phòng đọc 1 

2. Hoạt động Tháng 3/2019 

 Bổ sung tài liệu theo kế hoạch; rà soát học liệu đợt 2 học kì II năm học 2018-

2019; cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục; biên soạn ấn phẩm thông tin tháng 3/2019. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. Chuẩn bị công tác thanh lý tài liệu năm 2019. 

 Tiếp tục số hóa tài liệu luận văn, luận án, đề tài khoa học. 

 Tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ thư 

viện giữa Câu lạc bộ Thư viện Trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội và Câu lạc bộ 

Sách Học viện Ngân hàng. 

 Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline, phần mềm ENDNOTE X7 cho bạn đọc có 

nhu cầu. 
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3. Giới thiệu sách 

 

Đọc sách siêu tốc 

   Tác giả: Christian Grüning  

   Nhà xuất bản: Lao động 

 Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000621-3 

   Phòng đọc 1: Giá Văn hóa – Giáo dục. 

  Làm thế nào để đọc sách nhanh, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, bạn đã luyện 

tập rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một phương pháp đọc sách phù 

hợp? Câu trả lời sẽ có trong cuốn sách “Đọc sách siêu tốc” của Christian Grüning, 

một giảng viên, luật sư, nhà kinh tế học. Ông đã dùng những trải nghiệm trong quá 

trình đọc sách của mình để đúc kết lại và viết thành cuốn sách nhằm hướng dẫn bạn 

đọc phương pháp đọc sách hiệu quả nhất.  

Tác giả mô tả quá trình nâng cao khả năng đọc giống như một vận động viên 

leo núi đang từng bước, từng bước chinh phục đỉnh núi cao. Bạn cần chuẩn bị cho 

mình hành trang, xác định đích đến và đánh giá khả năng hiện tại của bản thân. 

Cuốn sách như một bản phác thảo các bước đi giúp bạn đọc có thể thực hiện theo 

cùng với những mẹo nhỏ, gợi ý, bài tập và những kỹ thuật đặc biệt giúp bạn tiết 

kiệm thời gian, tăng cường khả năng lĩnh hội, tập trung và ghi nhớ, đồng thời biến 

việc đọc trở nên thú vị, hấp dẫn và bổ ích hơn. Mỗi câu chuyện mà tác giả đề cập 

tới giống như một dự án từ khâu đặt vấn đề, phân tích vấn đề và đưa ra một số 

phương án mà mọi người có thể dễ dàng áp dụng.  

Sau khi đọc xong cuốn sách, bạn sẽ nhận thấy rằng: đọc và hiểu được nội 

dung cuốn sách giống như một hành trình leo núi, khi lên tới đỉnh bạn sẽ có cái 

nhìn mới về thế giới một cách khách quan hơn. 

Sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh, sinh viên, nhà 

nghiên cứu mà còn dành cho tất cả những ai muốn thành công và đam mê đọc sách. 

https://www.google.com.vn/search?rlz=1C1GCEA_enVN821VN821&q=Christian+Gr%C3%BCning&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyM0jLqcoqUuIBc40LM4oMLAq0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAG8WHbD0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8jrGI477eAhXFdN4KHRe-AIgQmxMoATAaegQIAhAE
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Thật đơn giản thuyết trình:  

đừng chỉ thuyết trình giỏi, hãy thuyết trình xuất chúng 

   Tác giả:  Richard Hall 

   Nhà xuất bản: Lao động Xã hội 

 Năm xuất bản: 2017 

   Địa chỉ tài liệu: DSVVH 001007-9 

                             Phòng đọc 1 – Giá Văn Học. 

  Ngày nay, thuyết trình không còn là chuyện của riêng nghề diễn giả mà đã trở 

thành một trong những kỹ năng mềm thiết yếu của mọi người. Dù bạn là sinh viên hay 

đã đi làm, bạn cũng phải thường xuyên thuyết trình trước đám đông. Vậy bạn đã biết 

cách thuyết trình lôi cuốn, tự tin và hiệu quả? Richard Hall sẽ chia sẻ những bí quyết về 

thuyết trình qua cuốn sách “Thật đơn giản thuyết trình: đừng chỉ thuyết trình giỏi, 

hãy thuyết trình xuất chúng” do Nhà xuất bản Lao động Xã hội ấn hành năm 2017. 

            Cuốn sách tập hợp 16 bài viết về kỹ năng thuyết trình được đúc kết từ kinh 

nghiệm của những diễn giả hàng đầu trên thế giới. Thuyết trình không quá khó như bạn 

nghĩ nếu biết cách. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều sợ hãi và lúng túng khi phải thuyết 

trình trước đám đông. Vậy làm thế nào để vượt qua trở ngại tâm lý đó và trở thành bậc 

thầy thuyết trình? Richard Hall sẽ hướng dẫn một số bài tập đơn giản để kiểm soát trạng 

thái căng thẳng giúp bạn gây ngạc nhiên, tạo hứng thú cho buổi thuyết trình. Bằng các 

công cụ hỗ trợ trực quan như slide, âm nhạc bài thuyết trình trở nên dễ hiểu và cuốn 

hút; nghệ thuật truyền đạt hấp dẫn, tự tin cùng với nội dung phong phú, logic tạo ấn 

tượng cho người nghe. Áp dụng những lời khuyên của các diễn giả tài năng sẽ khiến 

bạn tỏa sáng trong mọi cuộc thuyết trình. 

            Sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn thuyết trình hiệu quả, hãy tham khảo và 

lựa chọn phương pháp phù hợp để mang lại thành công trong công việc và cuộc sống.  

“Thật đơn giản thuyết trình: đừng chỉ thuyết trình giỏi, hãy thuyết trình xuất chúng” 

sẽ khai thác khả năng tiềm ẩn trong con người bạn, giúp bạn thay đổi cuộc sống và thế 

giới xung quanh mình. 
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Hùng biện kiểu TED 2: Bí quyết  

làm nên những bài diễn thuyết hứng khởi nhất thế giới 

 

Tác giả: Jeremey Donovan 

Nhà xuất bản: Thế giới 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 001004-6. 

                           Phòng đọc 1 - Giá Văn học. 

TED là một tổ chức truyền thông đặt ra sứ mệnh truyền bá những ý tưởng lan tỏa. 

Đây là diễn đàn để các diễn giả nổi tiếng như Bill Gates, Bill Clinton,… phô diễn tài hùng 

biện để chinh phục hàng nghìn khán giả trên thế giới. Với nhiều năm kinh nghiệm diễn 

thuyết trên sân khấu TED, Jeremey Donovan biên soạn cuốn sách “Hùng biện kiểu TED 2” 

giúp độc giả trau dồi kĩ năng hùng biện, làm chủ nghệ thuật nói trước công chúng.  

Cuốn sách gồm 4 phần, tập hợp 113 bí quyết làm nên những bài diễn thuyết hứng 

khởi nhất thế giới. 

Nội dung: Cách chọn lựa ý tưởng có tính lan tỏa và biến ý tưởng đó thành hành 

động. Khi xác định được ý tưởng, bạn cần phải xây dựng cấu trúc bài diễn thuyết, tổ chức 

bài nói chuyện cùng cách kể chuyện để khán giả hiểu được một cách đơn giản và dễ dàng nhất. 

Truyền tải: Nếu bạn kết hợp khéo léo bộ “sáu kiểu cảm xúc diễn thuyết” cùng với 

nghệ thuật tu từ, đại từ nhân xưng, đặt câu hỏi mở và ngôn ngữ cơ thể: giọng nói, khuôn mặt, 

ánh mắt, bạn sẽ đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và cuốn theo bài diễn thuyết. 

Thiết kế: Bí quyết để tạo các slide truyền cảm hứng, truyền tải những đoạn video 

cuốn hút và cách sử dụng đạo cụ hỗ trợ, làm chủ bục diễn thuyết. 

Hành trình đến sân khấu và hơn thế nữa: Bạn hãy kiểm soát nỗi sợ hãi và sống 

với đam mê của mình để được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp của TED với bài diễn 

thuyết được đón nhận bởi khán giả trên khắp thế giới. 

Bạn có thể không bao giờ diễn thuyết trên sân khấu TED nhưng các kĩ thuật diễn 

thuyết của TED sẽ giúp bạn tự tin truyền tải ý tưởng của mình trong các sự kiện, hội nghị, 

cơ quan, trường học. Bạn hãy đọc và tập luyện hùng biện theo kiểu TED nhé. 
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The Cambridge companion to Roman Law 

Biên soạn: David Johnston 

Nhà xuất bản: Cambridge University Press  

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002715  

                           - Phòng đọc 2 - Giá số 01. 

Luật La Mã là hệ thống luật cổ được xây dựng cách đây khoảng hơn 2000 năm. 

Đây là hệ thống pháp luật có ảnh hưởng mạnh mẽ và rộng rãi đến pháp luật của nhiều 

quốc gia. Cuốn sách “The Cambridge companion to Roman Law” giúp bạn đọc hiểu 

rõ hơn về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật La Mã. 

 Cuốn sách gồm 6 phần: 

 Phần 1, 2: Giới thiệu chung về Luật La Mã: lịch sử hình thành phát triển, nguồn 

của Luật La Mã từ Thời Cộng hòa đến Chế độ Quân chủ, vấn đề thi hành và áp dụng 

Luật La Mã. 

 Phần 3: Bằng chứng của Luật La Mã cổ qua các thời kỳ lịch sử của đế chế La 

Mã: từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, Luật La Mã được lưu giữ dưới dạng bản viết tay 

trên mảnh giấy da, trong tài liệu của Transyvania (miền Trung của Roma), nguồn từ 

những nhà thần học Kito giáo thời sơ khởi, Bộ luật Justinia.   

Phần 4: Quy định trong Luật La Mã về: địa vị pháp lý của nô lệ, hôn nhân gia đình, 

tài sản, thừa kế, thương mại, trách nhiệm pháp lý của công dân, thủ tục tố tụng dân sự. 

 Phần 5: Quy định của Luật La Mã về Luật Hình sự, tội phạm và hình phạt, 

Luật công. 

 Phần 6: Luật La Mã mới dưới đế chế Byzantine, so sánh Bộ Giáo luật và Luật 

La Mã, sự ảnh hưởng của Luật La Mã đối với bộ Luật Dân sự của Đức, Pháp hiện nay, 

mối quan hệ giữa Luật La Mã với pháp luật Liên minh châu Âu; việc học tập và 

nghiên cứu về Luật La Mã ngày nay. 

Cuốn sách “The Cambridge companion to Roman Law” là tài liệu tham khảo 

hữu ích cho giảng viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm tới Luật La Mã. 
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4. Tin pháp luật  

(Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/,  

https://infographics.vn) 

 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật có hiệu lực 

trong tháng 2 

4.1.1. Thay đổi về chính sách BHXH  

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

ban hành Thông tư 35/2018/TT-

BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương và thu 

nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có 

hiệu lực từ ngày 15/2/2019. 

 

Theo đó, từ ngày 1/1/2019, tiền lương 

tháng đã đóng BHXH với người lao 

động thuộc đối tượng thực hiện chế độ 

tiền lương do Nhà nước quy định bắt 

đầu tham gia BHXH từ năm 2016 trở 

đi, người lao động đóng BHXH theo 

chế độ tiền lương do người sử dụng lao 

động quyết định,… được điều chỉnh 

theo công thức: 

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều 

chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương 

tháng đóng BHXH của từng năm x mức 

điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH 

của năm tương ứng. Trong đó, mức 

điều chỉnh của các năm 2016; 2017; 

2018 và 2019 lần lượt là 1,07; 1,04; 

1,00 và 1,00. 

4.1.2. Bộ trưởng được đi xe công giá 

đến 1,1 tỷ đồng 

Ngày 11/1/2019, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP có 

hiệu lực từ ngày 25/2/2019 quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

trong các cơ quan Nhà nước. 

Trong đó, Nghị định nêu rõ: Tổng Bí 

thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, 

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch Quốc hội được sử dụng 

thường xuyên 1 ô tô, kể cả đã nghỉ 

công tác và không quy định mức giá; 

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan 

ngang bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 

tịch HĐND, Chủ tịch UBND của Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh được sử dụng  

http://thuvienphapluat.vn/
https://infographics.vn/
https://baovephapluat.vn/thong-tin-doanh-nhan-doanh-nghiep/doi-thoai-chinh-sach-bhxh-bhyt-voi-cong-nhan-lao-dong-63312.html
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1 xe ô tô có giá tối đa 1,1 tỷ đồng trong 

thời gian công tác; 

Thứ trưởng, Phó Chủ tịch HĐND, Phó 

Chủ tịch UBND của Hà Nội và TP Hồ 

Chí Minh được sử dụng ô tô đưa đón từ 

nơi ở đến cơ quan và đi công tác với 

giá mua tối đa 920 triệu đồng/xe. 

Trường hợp người tiền nhiệm nghỉ, 

chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ, 

ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thanh 

lý, thay thế thì người kế nhiệm tiếp tục 

sử dụng, không trang bị mới. 

4.1.3. Chính thức có Chương trình 

giáo dục phổ thông mới 

Chương trình giáo dục phổ thông mới 

đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018. 

Đáng chú ý, có nhiều môn học mới sẽ 

xuất hiện trong Chương trình học của 

nhiều cấp học, điển hình như: 

Cấp tiểu học: Có môn học mới là Tin 

học và Công nghệ, bên cạnh các môn 

học trước đây như: Tiếng Việt, Toán, 

Ngoại ngữ, Đạo đức, Tự nhiên và Xã 

hội, Lịch sử và Địa lý. 

Cấp trung học cơ sở: Môn Tin học trở 

thành môn học bắt buộc, ngoài ra môn 

Lịch sử và Địa lý, Khoa học và Tự 

nhiên sẽ có cách thức tổ chức mới. 

Cấp trung học phổ thông: Học sinh 

được lựa chọn học theo nhóm Khoa 

học Xã hội (gồm các môn Giáo dục 

kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); 

nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn 

Vật lý, Hóa học, Sinh học); nhóm Công 

nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ, 

Tin học, Nghệ thuật). 

Thông tư có hiệu lực từ 15/2/2019. 

4.1.4. Doanh nghiệp siêu nhỏ không 

bắt buộc phải có kế toán trưởng 

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu 

nhỏ được thực hiện theo Thông tư 

132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính từ 

ngày 15/2/2019. 

Chế độ này áp dụng cho năm tài chính 

bắt đầu hoặc sau ngày 1/4/2019, có một 

số điểm đặc biệt sau: Về tổ chức bộ 

máy: Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố 

trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc 

phải có kế toán trưởng. 

Về Sổ kế toán: Doanh nghiệp siêu nhỏ 

được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán 

phù hợp. Nếu không tự xây dựng được 

thì sử dụng biểu mẫu và phương thức 

ghi chép tại Thông tư này; 
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Về phương pháp kế toán: Doanh nghiệp 

siêu nhỏ không có nhu cầu thì không bắt 

buộc phải mở các tài khoản kế toán mà 

chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các 

khoản doanh thu và thu nhập. 

4.1.5. Lộ trình chuyển đổi thẻ ATM 

sang thẻ chip 

Theo Thông tư 41/2018/TT-NHNN sửa 

đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy 

định về hoạt động thẻ ngân hàng, lộ trình 

chuyển đổi được quy định như sau: 

 

Đến 31/12/2019, ít nhất 35% ATM, 

50% thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán 

tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip 

nội địa; 

Đến 31/12/2020, 100% ATM và thiết 

bị chấp nhận thẻ tại điểm bán tuân thủ 

tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; 

Trong thời gian chuyển đổi, tổ chức 

phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ 

phải đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên 

tục, ổn định, an toàn và bảo đảm quyền 

lợi hợp pháp của chủ thẻ. 

Thông tư có hiệu lực từ 18/2/2019. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 2 

4.2.1. Qui định mới về họ, hụi, biêu, phường 

Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP  có 

hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2019. 

 

Điều kiện tham gia quan hệ họ 

- Đối với thành viên: là người đủ 18 

tuổi trở lên và không thuộc trường hợp 

mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế 

năng lực hành vi dân sự hoặc có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Đối với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 

18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là 

thành viên của dây họ nhưng phải được 

người đại diện theo pháp luật đồng ý. 

- Đối với chủ họ: là người đủ 18 tuổi 

trở lên và không thuộc trường hợp mất 

năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng 
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lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi; phải 

được hơn một nửa tổng số thành viên 

bầu (trừ tường hợp các thành viên có 

thỏa thuận khác). 

Quyền và nghĩa vụ của thành viên, 

chủ họ 

- Các thành viên có các quyền cơ bản 

sau đây: Góp một hoặc nhiều phần họ 

trong một kỳ mở họ; lĩnh họ; chuyển 

giao một phần hoặc toàn bộ phần họ 

cho người khác; yêu cầu chủ họ hoặc 

người giữ sổ họ cho xem, sao chụp sổ 

họ và cung cấp các thông tin liên quan 

đến dây họ; yêu cầu chủ họ trả phần họ 

của thành viên không góp phần họ 

đúng hạn; yêu cầu các thành viên khác, 

chủ họ thực hiện nghĩa vụ của mình.  

- Nghĩa vụ của thành viên: Góp phần 

họ theo thỏa thuận; thông báo về nơi cứ 

trú mới trong trường hợp có thay đổi 

cho người tham gia dây họ; tiếp tục góp 

các phần họ để các thành viên khác 

được lĩnh cho đến khi thành viên cuối 

cùng lĩnh họ trong trường hợp đã lĩnh 

họ trước các thành viên khác.  

- Quyền của chủ họ: Thu phần họ của 

các thành viên; yêu cầu thành viên 

không góp phần họ của mình phải trả 

phần họ trong trường hợp chủ họ đã 

góp thay cho thành viên đó.  

- Nghĩa vụ của chủ họ: Thông báo cho 

các thành viên về nơi cư trú mới trong 

trường hợp có sự thay đổi; thông báo 

đầy đủ về số lượng dây họ, phần họ, kỳ 

mở họ, số lượng thành viên của từng 

dây họ mà mình đang làm chủ họ cho 

người muốn gia nhập dây họ; giao các 

phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi 

kỳ mở họ; nộp thay phần họ của thành 

viên nếu đến kỳ mở họ mà thành viên 

không góp phần họ. 

Thứ tự lĩnh họ và lãi suất 

- Đối với họ không có lãi, thứ tự lĩnh 

họ được xác định theo hình thức bốc 

thăm, biểu quyết, bình chọn hoặc hình 

thức khác do những người tham gia dây 

họ thỏa thuận. 

- Đối với họ có lãi thì thành viên ra 

mức lãi cao nhất sẽ là thành viên lĩnh 

họ; trong trường hợp có nhiều thành 

viên thành viên cùng trả một mức lãi 

cao nhất thì bốc thăm để xác định thành 

viên lĩnh họ. 

- Lãi suất trong họ có lãi do các thành 

viên của dây họ thỏa thuận hoặc do 
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từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ 

tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt 

quá 20%/năm (được điều chỉnh bởi 

khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự). 

4.2.2. Qui định biện pháp thi hành 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật giáo 

dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều 

kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 

Cụ thể, điều kiện cho phép thành lập cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài gồm: 

1- Có đề án thành lập phù hợp với quy 

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp Việt Nam. 

2- Đã được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư (đối với các trường hợp nhà 

đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ 

tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của pháp luật đầu tư). 

3- Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất 

bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu 

của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 

1.000 m2; của trường trung cấp là 

10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 

20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô 

thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 

đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 

đối với khu vực ngoài đô thị. 

4- Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn 

vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về 

đất đai. 

5- Chương trình đào tạo: Chương trình 

đào tạo dự kiến phải đáp ứng các yêu 

cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 

của Luật giáo dục nghề nghiệp. 

6-  Có dự kiến cụ thể về cơ cấu tổ chức; 

cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương 

trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý phù hợp với 

điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 

14/10/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong 



Bản tin Thư viện Tháng 2/2019 

13 
 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị 

định này. 

Nghị định có hiệu lực từ 20/3/2019. 

4.2.3. Cảnh sát biển Việt Nam dừng 

tàu thuyền kiểm tra, kiểm soát 

Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 

15/2019/TT-BQP quy định quy trình 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh 

sát biển Việt Nam, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/7/2019. Trường hợp dừng 

tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát như 

sau:  

1- Trực tiếp phát hiện hành vi vi 

phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi 

phạm pháp luật;  

 

2- Thông qua phương tiện, thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận 

được hành vi vi phạm pháp luật hoặc 

dấu hiệu vi phạm pháp luật; 3- Có tố 

giác, tin báo về hành vi vi phạm pháp 

luật; 4- Có văn bản đề nghị của cơ quan 

có thẩm quyền về truy đuổi, bắt giữ 

người; tàu thuyền và phương tiện vi 

phạm pháp luật; 5- Người vi phạm tự 

giác khai báo về hành vi vi phạm pháp 

luật; 6- Các dấu hiệu vi phạm pháp luật 

khác theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Nội dung kiểm tra, kiểm soát 

1- Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp 

của thuyền viên, hành khách, người và 

hành lý đi trên tàu thuyền;  

2- Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp 

của tàu thuyền, trang bị trên tàu thuyền; 

3- Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp 

pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu 

thuyền;  

4- Kiểm tra, kiểm soát nội dung khác 

theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Thông tư quy định, khi phát hiện dấu 

hiệu vi phạm pháp luật hành chính, Tổ 

kiểm tra, kiểm soát phải kịp thời ngăn 

chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm và 

giải thích cho người vi phạm về hành vi 

vi phạm, quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của pháp luật.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2019-TT-BQP-quy-trinh-tuan-tra-kiem-tra-kiem-soat-cua-Canh-sat-bien-Viet-Nam-406489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2019-TT-BQP-quy-trinh-tuan-tra-kiem-tra-kiem-soat-cua-Canh-sat-bien-Viet-Nam-406489.aspx
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4.3. Bản án/ Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao (từ ngày 20/1/2019 – 

19/2/2019) cấp xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm 

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

4.3.1. Lĩnh vực Hành chính: 13 Bản án/Quyết định 

Bản án: số 675 ngày 19/02/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm. 

Thông tin về vụ án: yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại. 

Bản án: số 59 ngày 29/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 

17/2017/HC-ST ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

Bản án: số 15/2019/HC-PT ngày 25/01/2019 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. 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Bác kháng cáo của người khởi kiện - ông Phạm Hồng T, giữ nguyên 

Bản án hành chính sơ thẩm số 23/2018/HCST ngày 22/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính. Áp dụng: khoản 

3 Điều 11, Điều 46, Điều 75, Điều 111 Luật đất đai năm 2003; Điều 102, điểm b khoản 2 

Điều 135, Điều 175 Luật Đất đai năm 2013. Tuyên xử: Bác khởi kiện của ông Phạm 

Hồng T về việc yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 856787, vào sổ 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244893t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244893t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta242158t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta242158t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244159t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244159t1cvn/chi-tiet-ban-an
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số CT 06021 ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã cấp cho Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp B1. 

Bản án: số 16 /2019/HC-PT ngày 25/01/2019 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. 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn T, sửa bản án hành chính 

sơ thẩm số 14/2018/HC-ST ngày 16-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Áp 

dụng khoản 1 Điều 30, Điều 348 và 349 Luật Tố tụng hành chính 2015; Điều 32, 42 Luật 

đất đai 2003; Khoản 2 Điều 77 Luật đất đai 2013; Điều 44, 45, 49, 52, 53 Nghị định 

84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007; Khoản 2 Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15-

5-2014; Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T về buộc UBND thành 

phố Đ sửa một phần Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 04-6-2018 của UBND thành 

phố Đ. Buộc UBND thành phố Đ sửa một phần Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 04-

6-2018, bổ sung phần bồi thường 1208,6 m2 đất và tài sản trên đất cho hộ ông Nguyễn 

Văn T theo quy định. 

Bản án: số 51/2019/HC-PT ngày 25/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

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

Bản án: số 51/2019/HC-PT ngày 25/01/2019 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,… 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244157t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244157t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Cấp xét xử: Phúc thẩm 

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

Quyết định: số 41/2019/QĐ-PT ngày 24/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm. 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa 

án cấp sơ thẩm. 

Bản án: số 12/2019/HC-PT ngày 23/01/2019 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. 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Bác kháng cáo của ông Nguyễn L1, đại diện tộc Nguyễn, giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm số 11/2018/HC-ST ngày 31-7-2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi. Áp dụng khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; khoản 1 Điều 115; Điều 

158; Điều 193; Điều 204; Điều 206 và khoản 1 Điều 348 Luật tố tụng hành chính; Điều 

Điều 106 Luật đất đai năm 2013; Điều 52 Luật đất đai năm 2003; Điều 25 Nghị định 

88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; Điều 13, Điều 22, Điều 23 Pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân số 

53/LTC/HĐNN8 ngày 07-5-1991 của Hội đồng Nhà nước; Điều 45 Luật khiếu nại năm 

1998; Điều 27, Điều 29, Điều 30 và Điều 31 Luật khiếu nại năm 2011; Điều 5, Điều 7, 

Điều 10 và Điều 22 Thông tư số 07/2013/ TKTTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Khoản 4 Điều 87 Nghị 

định 43/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật đất đai; Khoản 1, 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử: Chấp nhận một phần 

yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T. - Hủy Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 16-

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244335t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244335t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244155t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244155t1cvn/chi-tiet-ban-an
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6-2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện T1 về việc giải quyết khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị T, bà Nguyễn Thị C1 ở Thôn Đ, xã N, huyện T1. - Hủy Quyết định số 

875/QĐ-UBND ngày 23-5-2013 của UBND huyện T1 về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị T ở Thôn Đ, xã N, huyện T1. - 

Hủy Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 23-5-2013 của Chủ tịch UBND huyện T1 về 

việc hủy bỏ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 16-12-1997 về việc giải quyết khiếu nại 

tranh chấp đất giữa bà Nguyễn Thị T với tộc họ Nguyễn ở Thôn Đ, xã N, huyện T1. Đề 

nghị Chủ tịch UBND huyện T1, tỉnh Quảng Ngãi phải ban hành Quyết định hành chính 

mới thay thế Quyết định hành chính trái pháp luật đã bị hủy. Bác yêu cầu khởi kiện của 

bà Nguyễn Thị T yêu cầu hủy Công văn 1388/UBND-NC ngày 14-5-2007 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý nội dung liên quan đến khiếu nại của tộc họ 

Nguyễn, ở Thôn Đ, xã N. 

Bản án: số 39/2019/HC-PT ngày 23/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

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

Bản án: số 14/2019/HC-PT ngày 23/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: 1. Bác yêu cầu kháng cáo của ông Trần Đ; giữ nguyên quyết định của 

Bản án hành chính sơ thẩm số 31/2017/HC-ST ngày 05-9-2017 của Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 2. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Đ yêu cầu hủy Quyết định số 

1785/QĐ-UBND ngày 29-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải 

quyết khiếu nại. 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243694t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 13/2019/HC-PT ngày 23/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bà Cao Thị L và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Trần Cao T2. Giữ nguyên quyết định của Bản án số 17/2018/HC-

ST ngày 18-9-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Xử: Bác toàn bộ đơn khởi 

kiện của bà Cao Thị L về yêu cầu nghị buộc Ủy ban nhân dân thành phố Q1 quyết định 

giao đất cho hộ gia đình bà Cao Thị L và hộ gia đình anh Trần Cao T2 mỗi hộ một lô đất 

ở tại khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất theo Điều 24 Quyết định số 35/2010/QĐ-

UBND ngày 27-12-2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Nếu không bố trí được 

cho hộ gia đình bà Cao Thị L và hộ gia đình anh Trần Cao T2 mỗi hộ một lô đất ở tại khu 

tái định cư, thì phải bố trí cho hộ anh Trần Cao T2 một lô đất ở tại khu tái định cư có thu 

tiền sử dụng đất; buộc Ủy ban nhân dân thành phố Q1 phải đo đạc, xác định lại diện tích 

đất bị thu hồi của thửa đất số 1587 theo ranh giới thực tế đất này mà gia đình bà Cao Thị 

L sử dụng từ trước đến nay để đảm bảo cho việc bồi thường được chính xác theo đúng 

quy định tại Điều 47 Nghị Định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 

Quyết định: số 11/2019/QĐ-PT ngày 22/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Loại án: Hành chính 

Thông tin về vụ án: Đình chỉ xét xử vụ án hành chính thụ lý số 223/2018/TLPT-HC ngày 

17 tháng 9 năm 2018 về “Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, giữa: * 

Người khởi kiện: - Ông Lê Tấn S; Địa chỉ: TP. N, tỉnh Khánh Hòa. - Ông Lê Văn Đ; Địa 

chỉ: thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. - Ông Nguyễn Văn T; Địa chỉ: thành phố N, tỉnh 

Khánh Hòa. Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn T: ông Nguyễn Duy T1; 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243545t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Địa chỉ: thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. * Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố N, 

tỉnh Khánh Hòa; Đại diện theo pháp luật của người bị kiện : Ông Lê Hữu T2 - Chức vụ: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

Bản án: số 54/2019/HC-PT ngày 21/01/2019 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,… 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

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

4.3.2. Lĩnh vực Kinh doanh thương mại: 1 Bản án 

Bản án: số 04/2019/KDTM-PT ngày 22/01/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST 

ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, V/v “Tranh chấp hợp đồng chuyển 

giao công nghệ”; giữa nguyên đơn ông Hoàng Công H và bị đơn ông Đậu Chí T. 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 pháp luật. 

4.3.3. Lĩnh vực Dân sự: 4 Bản án/Quyết định 

Quyết định: số 04/2019/QĐ-PT ngày 24/01/2019 tại Đà Nẵng (18.02.2019) 

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

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số 16/2018/TLPT-

DS ngày 06 tháng 12 năm 2018 về “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa: - Nguyên 

đơn: Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1970; địa chỉ: tỉnh Phú Yên. Người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Tâm H, sinh năm 1973; địa chỉ: tỉnh Phú Yên. - Bị 

đơn: Bà Nguyễn Thụy Hoàng Y, sinh năm 1973; địa chỉ: tỉnh Phú Yên. - Người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Thái C, sinh năm 1950 và bà Hoàng Thị H, sinh 

năm 1953; địa chỉ thường trú: USA. Địa chỉ tạm trú: tỉnh Phú Yên. Người đại diện theo ủy 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243690t1cvn/chi-tiet-ban-an
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quyền của ông Nguyễn Thái C và bà Hoàng Thị H: Ông Ngô Minh T, sinh năm 1950; địa 

chỉ: tỉnh Phú Yên. Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2018/DS-ST, ngày 17 tháng 9 năm 2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này. 

Bản án: số 30/2019/DS-PT ngày 23/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

Quyết định: số 32/2019/QĐ-PT ngày 23/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: Bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên quyết định đình chỉ 

việc giải quyết vụ án. 

Bản án: số 10/2019/DS-GĐT ngày 22/01/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Cấp xét xử: Giám đốc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: 1. Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 61/2016/DS-PT ngày 

28/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên và giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 

02/2016/DS-ST ngày 06/4/2016 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Phú Yên về “Tranh 

chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn là ông Bùi L với bị đơn là ông Trần Tấn Đ, bà 

Huỳnh Thị N. 

4.3.4. Lĩnh vực Hôn nhân và gia đình: 1 Bản án 

Bản án: số 03/2019/HNGĐ-PT ngày 23/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: y bản án sơ thẩm 

4.3.5. Lĩnh vực Hình sự: 12 Bản án/Quyết định 

Bản án: số 46/2019/HS-PT ngày 22/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thanh H bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - phạm tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244339t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244339t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta239043t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta239043t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243070t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243070t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243643t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243643t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta241413t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta241413t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Cấp xét xử: Phúc thẩm 

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

Bản án: số 40/2019/HS-PT ngày 22/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Đoàn Thanh H phạm tội “Giết người” - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

Bản án: số 41 ngày 22/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đ (tên gọi khác: Cu T), Nguyễn Đức H (tên gọi khác: Tư) và Lê 

Quang V - phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

(điều 134 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên án sơ thẩm về hình phạt, sửa điều luật áp dụng. 

Bản án: số Bản án số: 25/2019/HS-PT ngày 21/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn T phạm tội "Trộm cắp tài sản" - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật 

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

Cấp xét xử: Phúc thẩm. 

Thông tin về vụ án: Y án sơ thẩm. 

Quyết định: số 28A ngày 21/01/2019 tại Hà Nội  

Nguyễn Văn T - phạm tội giết người (điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo đã rút toàn bộ 

kháng cáo. 

Bản án: số 47/2019/HS-PT ngày 21/01/2019 tại Đà Nẵng  

Đỗ S - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 

2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ S, chị Đỗ Thị Hoàng N và 

chị Đỗ Hoàng My M. Sửa bản án sơ thẩm hình sự số 58/2018/HS-ST ngày 09-10-2018 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta242864t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta242864t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta237776t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta237776t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244353t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta244353t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243640t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243546t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243546t1cvn/chi-tiet-ban-an
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của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Áp dụng khoản 2 Điều 123; Điểm b, e, s khoản 

1 khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ 

sung 2017). Xử phạt bị cáo Đỗ S 04 (bốn) năm, 06 (sáu) tháng tù về tội “Giết người”. Áp 

dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm b, e, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 

Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Xử phạt: Đỗ S 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố 

ý gây thương tích”. Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội, buộc bị cáo phải chấp hành là 05 (năm) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 15-4-2018. 

Bản án: số 33/2019/HSPT ngày 21/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thế A và đồng phạm - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của BLHS năm 2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Sửa bản án sơ thẩm 

Bản án: số 33/2019/HS-PT ngày 21/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Nguyễn Thế A và đồng phạm - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của BLHS năm 2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Sửa bản án sơ thẩm 

Bản án: số 05/2019/HS-GĐT ngày 21/01/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Tấn M - Bị truy tố tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác (điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999) 

Cấp xét xử: Giám đốc thẩm 

Thông tin về vụ án: 1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 41/2018/KN-HS ngày 

12/9/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 2. Hủy Bản án hình sự 

phúc thẩm số 203/2017/HS-PT ngày 14/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

phần trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Tấn M, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 

39/2017/HS-ST ngày 04/7/2017 của Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243080t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243080t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243079t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243079t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243061t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243061t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243065t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Quyết định: số 04/2019/HS-GĐT ngày 21/01/2019 tại Đà Nẵng 

Sùng Nủ D - Bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015) 

Cấp xét xử: Giám đốc thẩm 

Thông tin về vụ án: 1. Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 118/QĐ-VC2 ngày 

16/10/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 2. Hủy Bản án 

hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 13/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh 

Đắk Lắk và Quyết định số 29/2018/HSPT-QĐ ngày 31/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

ĐăkLăk để điều tra lại đối với bị cáo Sùng Nủ D, theo hướng truy cứu bổ sung tội “Chứa 

chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự. 3. 

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều tra lại theo 

thủ tục chung. 

Quyết định: số 22 ngày 21/01/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Phùng Văn B - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của BLHS năm 2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

Bản án: số 46/2019/HSPT ngày 21/01/2019 tại Đà Nẵng 

Trần Văn C - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 

năm 2015) 

Cấp xét xử: Phúc thẩm 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn C và kháng cáo của 

bị hại Đinh Quang H1; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2018/HS-ST ngày 15 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Căn cứ điểm n khoản 1 

Điều 123; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 15, khoản 3 Điều 57, khoản 1 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017): Xử phạt bị 

cáo Trần Văn C 07 (bẩy) năm tù, về tội “Giết người”, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm 

giam 10 tháng 6 năm 2018. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243065t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta243065t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta237572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta237572t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta237373t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta237373t1cvn/chi-tiet-ban-an
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5. Có thể bạn quan tâm? (Nguồn: https://infographics.vn) 

5.1. Con đường gập ghềnh dẫn đến thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Việt Nam 
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5.2. Tương lai quan hệ Mỹ - Triều sau hội nghị ở Hà Nội 

Hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã không diễn ra như kế hoạch. Hôm qua, hai lãnh đạo 

kết thúc hội nghị mà không thống nhất được bất kỳ thỏa thuận hay tuyên bố chung nào. 

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết Triều Tiên "muốn các lệnh 

trừng phạt được gỡ bỏ hoàn toàn" và đây là bước nhượng bộ mà Mỹ không thể đáp ứng. 

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo lúc nửa đêm hôm qua tại Hà Nội, Ngoại trưởng Triều Tiên 

Ri Yong-ho lại nói Triều Tiên chỉ muốn gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt nhưng Mỹ vẫn 

không chấp nhận. Ông đồng thời khẳng định đây là đề xuất tốt nhất mà Triều Tiên có thể 

đưa ra và sẽ không thay đổi lập trường nếu Mỹ đề xuất đàm phán lần nữa trong tương lai. 

Theo Vox, sự đối lập giữa thông tin từ hai phía khiến nhiều người thắc mắc vậy điều gì 

thực sự đã diễn ra và quan hệ Mỹ - Triều Tiên sẽ đi đến đâu? 

David Kim, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chuyên trách về vấn đề không phổ 

biến vũ khí hạt nhân ở Đông Á, hiện công tác tại Trung tâm Stimson, viện chiến lược có 

trụ sở ở Washington, cho rằng nguyên nhân dẫn tới thất bại chủ yếu bắt nguồn từ kỳ vọng 

quá lớn mà mỗi bên đặt vào đối phương. 

"Về phía Mỹ, có thể vì chúng ta đòi hỏi quá nhiều. Về phía Triều Tiên, có thể vì 

Mỹ không sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhiều như người Triều Tiên kỳ 

vọng", ông nhận định. 

Tổng thống Trump tuyên bố tin Triều Tiên không tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa. 

Về nước mà không có thỏa thuận nào trong tay, Tổng thống Trump sẽ gặp nhiều thách thức, 

đặc biệt là những tiếng nói chỉ trích từ các thành viên đảng Dân chủ, chuyên gia đánh giá. 

Một số thành viên đảng Cộng hòa cũng có thể sẽ phản đối ông. Tổng thống Mỹ giờ đây phải 

giải thích trước công chúng, trước quốc hội bởi hội nghị khép lại dường như không giống 

như viễn cảnh mà ông xây dựng lên suốt nhiều tuần qua. Mặt khác, mục tiêu phi hạt nhân 

hóa bán đảo Triều Tiên cũng là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Trump. 

Với Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un vẫn có thể gây dựng được uy tín lớn trên 

trường quốc tế với những gì ông thể hiện trong hai ngày ở Hà Nội. Theo David Kim, dù 
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không thể mang về một thỏa thuận với Mỹ, Chủ tịch Kim Jong-un vẫn sẽ được nhìn nhận 

"như một lãnh đạo đáng tin cậy và khôn khéo". 

Tổng thống Trump trong khi đó cho hay ông vẫn sẽ tiếp tục ngừng các cuộc tập 

trận chung với Hàn Quốc. Triều Tiên lâu nay vẫn coi những cuộc tập trận Mỹ - Hàn là 

động thái khiêu khích, gây căng thẳng. Điều quan trọng là "cả hai lãnh đạo đều đã cam 

kết", David Kim nhấn mạnh. 

5.2. Sức sống trường tồn của Quan họ Bắc Ninh 

 


