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1. Điểm tin hoạt động Tháng 3/2019 

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

 Xử lý tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 358 biểu ghi các loại. Nhận tài liệu 

tặng biếu: 12 tên (15 cuốn).  

 Số hóa 191 luận án tiến sĩ, đề tài khoa học. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 3, Bạn đọc tham khảo các 

ấn phẩm này tại 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. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 8.090 lượt bạn đọc đến thư viện; 7.102 lượt truy cập tài liệu số; tư vấn, 

hỗ trợ: 777 lượt bạn đọc; số lượng tài liệu lưu thông là 1.493 cuốn. 

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

1.3. Công tác khác 

 Sáng ngày 20/4/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà 

Nội tổ chức buổi “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”. Tại buổi giao lưu, các thành viên của hai Câu lạc bộ chia 

sẻ kinh nghiệm về hoạt động của mỗi câu lạc bộ và thảo luận một số nội dung 

hợp tác, liên kết giữa hai Câu lạc bộ trong thời gian tới. 

 

CLB Thư viện Trẻ Trường Đại học Luật Hà Nội, CLB Sách Học viện Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm  

http://thuvien.hlu.edu.vn/
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2. Hoạt động Tháng 4/2019 

 Bổ sung tài liệu theo kế hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục; biên soạn Bản 

tin Thư viện, Thông báo sách mới Tháng 4/2019. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tổ chức “Ngày hội sách & văn hóa đọc năm 2019”. 

 Số hóa tài liệu luận văn, luận án, đề tài khoa học. 

 Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline, phần mềm trích dẫn tài liệu ENDNOTE 

X7 cho bạn đọc có nhu cầu. 
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3. Giới thiệu sách 

 

Beginning Land law 

Tác giả: Sarah King 

Nhà xuất bản: Routledge 

Năm xuất bản: 2015 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002559  

                           - Phòng đọc 2 - Giá số 14. 

 

 Quản lý nhà nước đối với đất đai là mối quan tâm của tất cả các quốc gia 

trên thế giới. Trong đó, Luật Đất đai đóng vai trò quan trọng trong hệ thống 

pháp luật của mỗi quốc gia. Với cách tiếp cận vấn đề rõ ràng, đơn giản 

“Beginning land law” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên bắt đầu 

tìm hiểu về lĩnh vực pháp luật đất đai. 

 Cuốn sách gồm 10 chương: 

 Chương 1, 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật đất đai. 

 Chương 3, 4: Đăng ký quyền sở hữu đối với đất đai theo pháp luật của 

Vương quốc Anh: giải thích thuật ngữ “quyền sở hữu với đất đai”, “Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu đất”; quyền khai thác lợi tức đối với đất đai, Luật Đăng ký đất 

đai năm 2002 của Vương quốc Anh; chứng minh nguồn gốc đất đối với đất chưa 

được đăng ký. 

 Chương 5: Đồng sở hữu: quyền sở hữu hợp pháp, sở hữu công bằng, các loại 

đồng sở hữu, Luật Ủy thác 1966. 

 Chương 6: Hợp đồng thuê nhà: thủ tục để lập hợp đồng cho thuê, các yếu tố 

thiết yếu để hợp đồng cho thuê tồn tại. 

 Chương 7: Xác lập quyền sử dụng đất do sử dụng ổn định lâu dài, quy định 

về thời gian thu hồi đất theo Luật Giới hạn 1980 và Luật Đăng ký đất đai 2002. 

Chương 8: Quyền đối với bất động sản liền kề 

 Chương 9, 10: Thỏa thuận trong khai thác sử dụng đất và thế chấp đất đai. 
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Giữa dòng xoáy cuộc đời: ký chân dung 

Tác giả: Phan Thế Hải 

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn 

Năm xuất bản: 2017 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 1 – Giá Kinh tế. 

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đóng vai trò ngày càng lớn trong công cuộc xây dựng 

và phát triển đất nước. Với nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng vươn lên, nhiều doanh nhân 

đã thành công khi tạo ra những thương hiệu lớn mạnh, nhưng cũng không ít người đã thất 

bại. Cuốn sách “Giữa dòng xoáy cuộc đời” kể về những bước thăng trầm trong cuộc đời, 

sự nghiệp của 23 doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Qua đó, bạn đọc sẽ học hỏi được 

nhiều bài học quý báu về cuộc sống và công việc kinh doanh. 

Viết về những doanh nhân thành công, mở đầu cuốn sách là câu chuyện về tỷ phú 

Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với hành trình từ những ngày khởi 

nghiệp gian khó tại Liên bang Nga cho đến khi nâng tầm Vingroup thành tập đoàn kinh tế 

hùng mạnh ở Việt Nam. Nếu như Phạm Nhật Vượng bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở nước 

ngoài thì Đặng Lê Nguyên Vũ lại khởi nghiệp và xây dựng thành công thương hiệu café 

Trung Nguyên từ chính quê hương mình. Tác giả cũng kể câu chuyện về Lê Văn Dũng với 

một quá khứ đầy dông bão nhưng đã vượt qua định kiến để trở thành doanh nhân thành đạt.  

 Bên cạnh các câu chuyện về những doanh nhân đã gặt hái được thành công và vinh 

quang, “Giữa dòng xoáy cuộc đời” còn chia sẻ bài học về sự thất bại và trả giá. Đó là vấp 

ngã dẫn đến vòng lao lý do vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, tín 

dụng của Tăng Minh Phụng - Giám đốc Công ty TNHH Minh Phụng. Đó là bài học về sự 

quản lý yếu kém dẫn đến thất thoát 72 tỷ đồng của Lã Thị Kim Oanh – Giám đốc Công ty 

tiếp thị Nông nghiệp. Còn câu chuyện về Phạm Thanh Tân - Tổng giám đốc ngân hàng 

Agribank lại cho người đọc thấy cái giá của sự trượt ngã vì những phong bì bôi trơn. 

Với 23 câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của 23 doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, 

“Giữa dòng xoáy cuộc đời” góp phần lột tả các sự kiện cải cách mang tính đột phá về 

đường lối, chính sách của Nhà nước. Nhưng trên hết, những bài học thấm thía để có được 

sự nghiệp thành công hay bài học từ thất bại cay đắng sẽ khơi nguồn cảm hứng cho bạn 

đọc, đặc biệt là các bạn trẻ đang bắt đầu con đường khởi nghiệp. 
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Hương ước Thăng Long – Hà Nội trước năm 1945 

Tác giả: Đinh Thị Thùy Hiên 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá 01. 

Hương ước là những quy ước, Điều lệ của một cộng đồng chung sống trong một 

khu vực nhằm góp phần Điều hòa các mối quan hệ xã hội. Trải qua thời gian, đến nay, 

hương ước vẫn được lưu giữ và đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa, phong tục, 

tập quán của người Việt. Cuốn sách “Hương ước Thăng long – Hà Nội trước năm 1945” 

của tác giả Đinh Thị Thùy Hiên nghiên cứu chuyên sâu về hương ước Thăng Long – Hà 

Nội, vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử phát triển hàng ngàn năm. 

Cuốn sách gồm 3 chương: 

Chương 1. Khái quát về hương ước Thăng Long - Hà Nội: sưu tập hương ước tại 

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Thông tin Khoa học xã hội và những nơi khác; địa 

điểm hình thành, niên đại, tác giả, bản gốc bản sao, phân loại của 62 hương ước Thăng 

Long – Hà Nội. 

Chương 2. Quá trình biến chuyển của hương ước Thăng Long – Hà Nội: Điều 

kiện hình thành, các giai đoạn phát triển, đặc điểm về hình thức, nội dung của ba giai 

đoạn hương ước gồm: hương ước cổ trước năm 1906, hương ước giai đoạn chuyển 

tiếp từ năm 1906 đến trước ngày 12/8/1921 và hương ước cải lương từ ngày 12/8/1921 

đến trước tháng 8 năm 1945. 

Chương 3. Những nội dung chủ yếu được phản ánh trong hương ước Thăng 

Long – Hà Nội: vấn đề chính trị - xã hội (đặc điểm dân cư, quản lý dân ngụ cư, bộ 

máy quản lý cấp cơ sở, một số thiết chế tự quản, quản lý nếp sống, quản lý trật tự trị 

an); kinh tế (đất đai, các ngành kinh tế) và văn hóa – tín ngưỡng (phong tục tập quán, 

tín ngưỡng, giáo dục). 

“Hương ước Thăng long – Hà Nội trước năm 1945” là nguồn sử liệu quan 

trọng trong nghiên cứu đặc điểm đô thị xưa nói riêng và mọi mặt của xã hội Việt Nam 

truyền thống nói chung, đóng góp vào việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

hiện nay. 
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Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam 

Chủ biên: Đỗ Thị Dung 

Nhà xuất bản: Tư Pháp 

Năm xuất bản: 2018 

Địa chỉ tài liệu: DSVLLD 007178  

                          - Phòng đọc 2 - Giá 13. 

Giúp việc gia đình là loại hình lao động ngày càng phổ biến và không thể 

thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, phần lớn người sử dụng lao động cũng 

như người giúp việc chưa biết và hiểu rõ những quy định của pháp luật đối với loại 

hình lao động này. “Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam” trình 

bày những vấn đề lý luận, quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật, đề xuất giải 

pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam. 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về lao động giúp việc gia đình và 

pháp luật lao động giúp việc gia đình; pháp luật quốc tế và pháp luật của 

Philippines, Uruguay, Thụy Sỹ về lao động giúp việc gia đình. 

 Chương 2: Pháp luật Việt Nam hiện hành về lao động giúp việc gia đình: hợp 

đồng lao động, điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động; pháp luật về xử lý 

vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động giúp việc gia đình.  

Chương 3: Thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về lao động giúp việc 

gia đình ở Việt Nam, những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong thực 

tiễn áp dụng luật và những kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở nước ta trong thời gian tới. 

 Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, người nghiên cứu giảng dạy 

và bạn đọc quan tâm đến vấn đề lao động giúp việc nhà tại Việt Nam. 
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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 3  

4.1.1. Trao nhầm trẻ sơ sinh là sự cố 

y khoa nghiêm trọng 

Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

có hiệu lực từ ngày 01/3/2019. 

 

Theo đó, Bộ Y tế vừa thống kê Danh 

mục sự cố y khoa nghiêm trọng, trong 

đó trao nhầm trẻ sơ sinh được xếp là sự 

cố nghiêm trọng liên quan đến quản lý 

người bệnh. 

Sự cố nghiêm trọng liên quan đến chăm 

sóc tại cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm 

các sự cố: Sản phụ tử vong hoặc di 

chứng nghiêm trọng liên quan đến quá 

trình chuyển dạ, sinh con,… 

Khi phát hiện ra sự cố y khoa, nhân 

viên y tế có trách nhiệm xử lý ngay để 

đảm bảo an toàn cho người bệnh. 

4.1.2. Người ký kết quả xét nghiệm 

phải có trình độ đại học trở lên 

Theo Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng 

dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám 

bệnh, chữa bệnh, người ký kết quả xét 

nghiệm phải có trình độ đại học trở lên. 

Cụ thể, trưởng khoa xét nghiệm sẽ là 

người trực tiếp ký kết quả xét nghiệm 

hoặc nếu phân công bác sỹ chuyên 

khoa, kỹ thuật viên xét nghiệm ký kết 

quả xét nghiệm thì người đó phải có 

trình độ đại học trở lên. 

Ngoài ra, Thông tư yêu cầu các khoa, 

phòng, trung tâm hoạt động xét nghiệm 

cần đảm bảo an toàn xét nghiệm và vệ 

sinh lao động. 

Đặc biệt các khoa, phòng, trung tâm xét 

nghiệm cần phối hợp với các khoa lâm 

sàng và khoa khám bệnh tổ chức công 

tác lấy, tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, công 

tác thường trực xét nghiệm và phòng 

chống dịch liên tục 24 giờ/ngày. 

Thông tư có hiệu lực từ 15/03/2019. 

http://thuvienphapluat.vn/
https://infographics.vn/
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4.1.3. Lợi nhuận trong dịch vụ nghĩa 

trang, mai táng không quá 5% 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 

14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương 

pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và 

dịch vụ hỏa táng. 

Theo đó, lợi nhuận tối đa trong các dịch 

vụ này sẽ không quá 5%. 

Ngoài ra, giá dịch vụ tổ chức tang lễ; 

chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu 

trữ tro cốt và dịch vụ phục vụ việc 

thăm viếng, tưởng niệm được xác định 

theo mặt bằng giá dịch vụ đã hình 

thành trên thị trường hoặc giá dịch vụ 

thỏa thuận giữa 02 bên tùy theo yêu cầu 

và chất lượng cung cấp dịch vụ. 

Thông tư có hiệu lực từ 15/3/2019. 

4.1.4. Gara ô tô có chiều cao không 

quá 9 tầng 

Đây là một trong những nội dung trong 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ôtô 

do Bộ Xây dựng ban hành quy định tại 

Thông tư 12/2018/TT-BXD. 

Theo đó, Quy chuẩn này đặt ra một số yêu 

cầu đối với gara ô tô như sau: 

- Các gara ô tô mặt đất chỉ được phép xây 

dựng với chiều cao không quá 09 tầng, các 

gara ô tô ngầm không quá 05 tầng ngầm 

(ngoại trừ các ga ra ô tô cơ khí). 

- Kích thước tối thiểu của một chỗ đỗ 

xe là chiều dài 5m, chiều rộng 2,3m 

(đối với chỗ đỗ dành cho xe có người 

khuyết tật sử dụng xe lăn là 3,5m). 

Thông tư có hiệu lực từ 15/3/2019. 

4.1.5. Sinh viên cao đẳng phải học 

120 giờ môn Tiếng Anh 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban 

hành Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH 

về chương trình học môn Tiếng Anh trong 

trường trung cấp, cao đẳng. 

Theo đó, sinh viên cao đẳng phải học 

Tiếng Anh với thời gian là 120 

giờ/khóa học; sinh viên cao đẳng khi 

tốt nghiệp phải đạt trình độ năng lực 

ngoại ngữ bậc 2/6 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ. 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định 02 

trường hợp được miễn học và thi Tiếng 

Anh gồm: 

- Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam; 

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương 

cấp độ A2 trở lên theo Khung tham 
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chiếu chung Châu Âu do các tổ chức 

nước ngoài cấp. 

Thông tư có hiệu lực từ 15/03/2019. 

4.1.6. Bổ sung gần 80 ngành nghề 

trung cấp, cao đẳng 

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ 

sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục 

ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo 

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH. 

Các ngành, nghề bổ sung thuộc 14 lĩnh 

vực như: Sư phạm, pháp luật, nghệ 

thuật, báo chí, kinh tế… 

Cụ thể, trình độ cao đẳng có các ngành 

như: Sư phạm kỹ thuật xây dựng, nghệ 

thuật biểu diễn dân ca, tạp kỹ, tiếng 

Anh thương mại, tiếng Anh du lịch, 

tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn, 

dịch vụ pháp lý doanh nghiệp,… 

Bậc trung cấp có các ngành như: Quản 

lý siêu thị, trợ lý tổ chức đấu giá tài 

sản, công nghệ gia công bao bì, nông 

nghiệp công nghệ cao. 

Thông tư có hiệu lực từ 15/03/2019. 

4.1.7. Mức tiền thưởng phòng, chống 

tội phạm ma túy 

Mức tiền thưởng phòng, chống tội 

phạm ma túy được thực hiện theo 

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng 

Quỹ Phòng, chống tội phạm. 

Theo đó, Quỹ được sử dụng để chi cho 

các nội dung sau: 

- Thưởng tiền đột xuất cho các cá nhân, 

tập thể có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống tội phạm ma 

túy. Cụ thể: 

+ Đối với cá nhân, tối đa là 5 triệu 

đồng/người/lần khen thưởng; 

+ Đối với tập thể, tối đa là 20 triệu 

đồng/tập thể/lần khen thưởng. 

- Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất với 

gia đình và người trực tiếp tham gia 

phòng, chống tội phạm ma túy bị thiệt 

hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 

10/3/2019. 

4.1.8. Đơn giản hóa chế độ báo cáo 

trong cơ quan Nhà nước 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 

09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ 

báo cáo của cơ quan hành chính Nhà 

nước với nhiều quy định thể hiện sự 

đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của 

các cơ quan hành chính Nhà nước: 
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- Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi 

thật sự cần thiết để phục vụ mục tiêu 

quản lý, chỉ đạo, Điều hành của cơ 

quan hành chính Nhà nước và người có 

thẩm quyền; 

- Chế độ báo cáo phải bảo đảm rõ ràng, 

khả thi và không trùng lắp với chế độ 

báo cáo khác; Giảm tối đa yêu cầu về 

tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời 

gian, chi phí và nhân lực. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực hiện chế độ báo cáo, 

chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản 

giấy sang báo cáo điện tử. 

Nghị định có hiệu lực từ 12/03/2019. 

4.1.9. Thay thế toàn bộ biểu mẫu 

đăng ký kinh doanh 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về 

đăng ký doanh nghiệp. 

Theo đó, toàn bộ biểu mẫu đăng ký 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban 

hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-

BKHĐT sẽ được thay thế bởi biểu mẫu 

mới theo Thông tư 02/2019/TT-

BKHĐT. Một số biểu mẫu điển hình 

được thay thế như: 

- Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH một 

thành viên, công ty TNHH hai thành 

viên trở lên, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh. 

- Mẫu Thông báo và các văn bản khác 

do doanh nghiệp phát hành: Thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp; Thông báo thay đổi người đại 

diện theo pháp luật,… 

Các mẫu văn bản này được sử dụng 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ 

ngày 11/03/2019. 

4.1.10. Hướng dẫn của Tòa án tối cao 

về lãi, lãi suất, phạt vi phạm 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao đã ban hành Nghị quyết 

01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của pháp luật về lãi, lãi 

suất, phạt vi phạm. 

Nghị quyết này hướng dẫn cụ thể về: 

- Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất 

trong hợp đồng vay tài sản không phải 

là hợp đồng tín dụng; 

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng 

vay tài sản không phải là hợp đồng tín 
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dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật 

Dân sự 1995; 

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng 

vay tài sản không phải là hợp đồng tín 

dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật 

Dân sự 2005; 

- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng 

vay tài sản không phải là hợp đồng tín 

dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật 

Dân sự 2015; 

- Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và 

thời gian chậm trả; 

- Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất 

trong hợp đồng tín dụng; 

Nghị quyết có hiệu lực từ 15/03/2019. 

4.1.11. Môi giới con nuôi dưới 16 tuổi 

có thể bị xử lý hình sự 

Theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP 

hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua 

bán người và Điều 151 về tội mua bán 

người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự, 

hành vi môi giới con nuôi dưới 16 tuổi 

thuộc các trường hợp sau sẽ bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về Tội mua bán 

người dưới 16 tuổi: 

- Biết mục đích của người nhận nuôi 

con nuôi dưới 16 tuổi là để bóc lột tình 

dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận 

cơ thể, bán cho người khác hoặc vì mục 

đích vô nhân đạo khác nhưng vẫn 

chuyển giao nạn nhân để nhận tiền, tài 

sản hoặc lợi ích vật chất khác. 

 

- Lợi dụng việc cho nhận con nuôi để 

tiếp nhận con nuôi là người dưới 16 

tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy bộ phận cơ thể… 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 

15/03/2019. 

4.1.12. Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định CPTPP 

Theo Thông tư 03/2019/TT-BCT quy 

định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương thì hàng hóa 

được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa: 

- Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản 

xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay 

nhiều nước thành viên; 
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- Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên 

liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay 

nhiều nước thành viên; 

- Được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu 

không có xuất xứ tại lãnh thổ của một 

hay nhiều nước thành viên với Điều 

kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các 

quy định tương ứng tại Phụ lục I của 

Thông tư này; 

Thông tư có hiệu lực từ 08/03/2019. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 3 

4.2.1. Sửa đổi quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Nuôi con nuôi 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-

CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ, quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Nuôi con nuôi. 

Theo đó, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ 

côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi 

nương tựa đang được cá nhân, gia đình, 

tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm 

sóc thay thế, UBND cấp xã hằng tháng 

rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được 

nhận làm con nuôi.  

 

Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở 

trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì 

UBND cấp xã xem xét, giải quyết hoặc 

hướng dẫn giải quyết việc nuôi con nuôi 

theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ 

em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không 

nơi nương tựa vào sống ở cơ sở nuôi 

dưỡng thì cơ sở nuôi dưỡng đánh giá 

việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. 

Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở 

trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì 

cơ sở nuôi dưỡng giao một bộ hồ sơ trẻ 

em cho người nhận con nuôi để đăng ký 

việc nuôi con nuôi,… 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 25/4/2019. 

4.2.2. Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thuỷ sản 

Ngày 08/03/2019, Chính phủ ban hành 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 
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Luật Thủy sản, bao gồm các nội dung 

về: bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản; quản lý loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm; quy chế quản lý khu bảo tồn 

biển; Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản; các hoạt động liên quan đến 

nuôi trồng và khai thác thủy sản; hoạt 

động kiểm ngư. 

 

Về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, 

hiếm, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 

được phân thành hai nhóm, gồm Nhóm 

I và Nhóm II theo một số tiêu chí về 

nguồn gen, số lượng trong tự nhiên 

hoặc nguy cơ tuyệt chủng… và có chế 

độ quản lý và bảo vệ loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm. Theo đó, loài thuộc 

Nhóm I được khai thác vì một trong 

các mục đích như: Bảo tồn, nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống 

ban đầu, hợp tác quốc tế. Loài thuộc 

Nhóm II được khai thác vì một trong 

các mục đích như: Bảo tồn, nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống 

ban đầu, hợp tác quốc tế hoặc đáp ứng 

Điều kiện quy định tại Nghị định này. 

Về hoạt động nuôi trồng thủy sản, thủ 

tục để được cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ Điều kiện nuôi trồng thủy sản (có 

hiệu lực trong vòng 24 tháng) như sau: 

– Cơ sở gửi hồ sơ (gồm: Đơn đề nghị; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

hoặc quyết định giao khu vực biển, hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực 

biển để nuôi trồng thủy sản; sơ đồ vị trí 

đặt lồng/bè, sơ đồ khu vực nuôi trồng 

thủy sản) đến cơ quan quản lý Nhà 

nước cấp tỉnh; 

– Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý 

Nhà nước kiểm tra thực tế và cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện nuôi 

trồng thủy sản, nếu cơ sở đạt yêu cầu. 

Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi nếu bị tẩy 

xóa, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận 

hoặc cơ sở không còn đủ Điều kiện theo 

quy định của pháp luật hoặc có hành vi 

vi phạm khác mà pháp luật quy định phải 

thu hồi Giấy chứng nhận. 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP có 

hiệu lực từ ngày 25/04/2019.
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4.3. Bản án xét xử phúc thẩm công bố tháng 3 của Tòa án nhân dân cấp cao 

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

4.3.1. Lĩnh vực Hình sự: 10 bản án, quyết định 

Bản án: số 88 ngày 07/03/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Bị cáo Đặng Trần H, Đặng Thị Ngọc L1 - phạm tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 

142 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 215/2018/HS-ST ngày 

25/6/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bản án: số 116/2019/HS-PT ngày 14/03/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Đỗ 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: Sửa bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 117/2019/HS-PT ngày 15/03/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Lê Minh T - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Sửa án sơ thẩm. 

Bản án: số 56/2019/HS-PT ngày 28/02/2019 tại Đà Nẵng 

Trần Thanh H và đồng phạm - phạm tội cướp tài sản (Điều 168 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Tiến V; Bản án 

hình sự sơ thẩm số 87/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Toà án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng có hiệu lực pháp luật đối với phần bị cáo V. 2. Không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo Trần Thanh H, Nguyễn Văn Thành Đ và Nguyễn Lương B, giữ nguyên 

Bản án hình sự sơ thẩm số 87/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Toà án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng đối với các bị cáo. Áp dụng: Điểm a, d khoản 2 Điều 168; điểm g 

khoản 1 Điều 52; điểm b, r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91; khoản 1 Điều 101; 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Xử phạt: Trần 

Thanh H 05 (năm) năm tù về tội “Cướp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/
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ngày 16/5/2018. Áp dụng: Điểm a, d khoản 2 Điều 168; điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm b, r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91; khoản 2 Điều 101; khoản 1 Điều 54 

của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Xử phạt: Nguyễn Văn Thành Đ 04 

(bốn) năm tù về tội “Cướp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, ngày 

16/5/2018. Áp dụng: Điểm a, d khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 91; khoản 2 Điều 101; khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ 

sung 2017). Xử phạt: Nguyễn Lương B 12 (mười hai) tháng tù về tội “Cướp tài sản”. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, ngày 16/5/2018. 3. Chấp nhận kháng cáo của các bị 

cáo Nguyễn Minh H1 và Trương Quốc H2, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 

87/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với các 

bị cáo về phần hình phạt. Áp dụng: Điểm a, d khoản 2 Điều 168; điểm g khoản 1 Điều 

52; điểm b, r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91; khoản 2 Điều 101; khoản 1 Điều 

54 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Xử phạt: Nguyễn Minh H1 03 

năm 06 tháng tù (Ba năm sáu tháng) về tội “Cướp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt giam, ngày 16/5/2018. Áp dụng: Điểm a, d khoản 2 Điều 168; điểm g khoản 1 

Điều 52; điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91; khoản 2 Điều 101; khoản 1 

Điều 54; Điều 56; Điều 104 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Xử 

phạt: Trương Quốc H2 02 năm 06 tháng tù (Hai năm sáu tháng) về tội “Cướp tài sản”. 

Tổng hợp với hình phạt 18 (mười tám) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

74/2018/HSST ngày 06/8/2018 của Tòa án nhân dân quận L2, buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt chung của cả 02 bản án là 04 (bốn) năm tù, được trừ đi 03 ngày đã bị 

tạm giữ của bản án trước (từ ngày 24/3/2018 đến ngày 26/3/2018). Thời hạn tù còn lại 

bị cáo phải chấp hành là 03 (ba) năm 11 (mười một) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, ngày 16/5/2018. 

Bản án: số 54/2019/HS-PT ngày 27/02/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Văn L - phạm tội giết người (Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại, 

ông Phạm Văn H1; giữ nguyên bản án sơ thẩm. Căn cứ: Khoản 2 Điều 93 Bộ luật 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252681t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Hình sự 1999; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; khoản 3 Điều 7; điểm b, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015. Xử phạt: Nguyễn Văn L 10 (mười) 

năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 03/8/2017. 

Bản án: số 55/2019/HS-PT ngày 27/02/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Hoàng A và các bị cáo khác - phạm tội giết người (Điều 93 Bộ luật Hình sự 

năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật tố tụng hình 

sự: đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Viết Đ phạm tội “Giết người” và 

đối với bị cáo Hoàng Phan Q phạm tội “Che dấu tội phạm”, trong vụ án hình sự phúc 

thẩm thụ lý số 93/2019/TLPT-HS ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. - Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng A về xin giảm nhẹ 

hình phạt; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A. Căn cứ vào 

điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 15, Điều 54 và Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), xử phạt bị 

cáo Nguyễn Hoàng A 08 năm tù về tội “Giết người”, thời hạn tù tính từ ngày 

21/10/2017. 

Bản án: số 53/2019/HSPT ngày 27/02/2019 tại Đà Nẵng  

Võ Ngọc D - phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250 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 Võ Ngọc D, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. Căn cứ vào Điểm b khoản 3 Điều 250; Điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Võ Ngọc D 15 (mười lăm) năm tù, 

về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt tạm giam ngày 15/4/2018. 

Quyết định: số 32/2019/HSPT- QĐ ngày 21/02/2019 tại Hà Nội  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252699t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Dương Văn Đ phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. - 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: Dương Văn Đ phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Quyết định: số 49/2019/QĐ-HSPT ngày 26/02/2019 tại Đà Nẵng  

Trần Quang T - 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. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

55/2018/TLPT-HS ngày 19 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Trần Quang T, phạm tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 2. Bản án hình sự sơ thẩm 73/2018/HS-ST ngày 14 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng có hiệu lực pháp luật kể 

từ ngày ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 26/02/2019. 

Quyết định: số 36 ngày 22/02/2019 tại Hà Nội  

Nguyễn Thị Y - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Ngày 05 tháng 11 năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị Y có đơn kháng 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 95/2018/HSST ngày 29 tháng 10 năm 2018 của 

Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 13 

tháng 02 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thị Y đã có văn bản xin rút toàn bộ kháng cáo. 

2. Lĩnh vực Dân sự, Hôn nhân và gia đình: 11 bản án, quyết định 

Bản án: số 16/2019/DS-PT ngày 18/03/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Lê Thị T; Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 

14/2018/DS-ST ngày 09/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

Bản án: số 12/2019/DS-PT ngày 01/03/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 
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Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị T. Sửa 

Bản án dân sự sơ thẩm số 64/2018/DS-ST ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Toà án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn 

Thị T; buộc những người đã nhận số tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp của hộ ông Trần N (gồm có ông Trần Văn C, bà Trần Thị N, bà Trần Thị 

L) phải có nghĩa vụ liên đới trả lại cho bà Nguyễn Thị T và những người thuộc hàng 

thừa kế thứ nhất của cụ Trần Thị C2 (gồm có bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị V) số 

tiền bồi thường giá trị quyền sử dụng đất là 31.264.300 (ba mươi mốt triệu hai trăm 

sáu mươi tư nghìn ba trăm) đồng. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án đối với khoản tiền trên cho đến khi thi hành án xong thì hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Bản án: số 10/2019/DS-PT ngày 01/03/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về thừa kế tài sản. 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo của bà Cao Thị D. Giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm số 12/2018/DS-ST ngày 10-8-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

Bản án: số 13/2019/DS-PT ngày 05/03/2019 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 Phạm Công P, giữ nguyên 

Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2018/DS-ST ngày 09/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

Bản án: số 06/2019/DS-PT ngày 27/02/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về thừa kế tài sản. 

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Phan H, không chấp 

nhận kháng cáo của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Phan Thị L. Sửa Bản 

án dân sự sơ thẩm số: 58/2018/DSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam. 

Bản án: số 07/2019/DS-PT ngày 28/02/2019 tại Đà Nẵng  
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Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Phước C, bà Lê 

Thị H và người đại diện theo ủy quyền của ông C, bà H là ông Hoàng Sỹ H1; giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2018/DS-ST ngày 30/8/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. Căn cứ khoản 6, khoản 9 Điều 26, Điều 34, Điều 157, Điều 228 

Bộ luật tố tụng dân sự; Các Điều 98, 99, 100,166, 170, 203 Luật đất đai 2013; Điều 

688 Bộ luật dân sự năm 2005. Xử: Không thấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Nguyễn Phước C và bà Lê Thị H về việc buộc ông Trần Xuân H2 và bà Nguyễn Thị T 

trả lại diện tích đất 2,08 m2, đòi bồi thường thiệt hại số tiền 50.000.000 đồng và yêu 

cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu: AQ014184, vào sổ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số: H00121 ngày 31/7/2009 do UBND huyện Quảng 

Trạch cấp cho ông Trần Xuân H2 và bà Nguyễn Thị T. 

Bản án: số 14/2019/DS-PT ngày 05/03/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị H. Hủy toàn bộ Bản 

án dân sự sơ thẩm số 17/2018/DS-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình giải quyết lại 

vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Quyết định: số 58/2019/QĐ-PT ngày 07/03/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

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

Bản án: số 09/2019/DS-PT ngày 01/03/2019 tại Đà Nẵng 

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

Thông tin về vụ/việc: Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận 

đơn kháng cáo của Bà Trần Thị M; sửa một phần quyết định của Bản án dân sự sơ 

thẩm số 12/2018/DS-ST ngày 17/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Quyết định: số 05/2019/QĐ-DSPT ngày 27/02/2019 tại Đà Nẵng 

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

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249631t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249631t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249500t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249500t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta248368t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta248368t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta246823t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta246823t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số 

189/2018/TLPT-DS ngày 12 tháng 9 năm 2018 về “Tranh chấp thừa kế di sản là 

quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Bản án dân 

sự sơ thẩm số 15/2018/DS-ST ngày 26/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này. 

Bản án: số 01/2019/HNGĐ-PT ngày 05/03/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: 1. Bác yêu cầu kháng cáo của bà Dương Thị K, giữ nguyên 

quyết định của Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 

14/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum. 2. Bác yêu cầu Đơn khởi kiện của 

nguyên đơn - bà Dương Thị K về chia tài sản chung sau ly hôn và yêu cầu hủy Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 3. Giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

vào sổ 01248, số bìa AN370713 ngày 24/3/2009 do Uỷ ban nhân dân huyện N1, tỉnh 

Kon Tum cấp cho ông Bùi Hữu N đối với thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 05 tại thôn B1, 

xã B2, huyện N1, tỉnh Kon Tum. Thửa đất có diện tích và tứ cận như sau: - Phía Đông 

Bắc giáp đất ông N, bà K1 mua năm 2015: 5m - Phía Tây Nam giáp đường liên thôn: 

5m - Phía Tây Bắc giáp đất ông Xa Văn B3: 42m. - Phía Đông Nam giáp phần đất ông 

N, bà K1 mua thêm năm 2008 và đất ông Đinh Văn L1: 42m. 

3. Lĩnh vực Kinh doanh thương mại: 1 quyết định 

Quyết định: số 09/2019/QĐ-PT ngày 07/03/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty. 

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

4. Lĩnh vực Hành chính: 11 bản án, quyết định 

Bản án: số 60/2019/HC-PT ngày 26/02/2019 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 bản án sơ thẩm. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252816t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252816t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249501t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249501t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta253024t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 11/2019/HC-PT ngày 13/03/2019 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 bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 67/2019/HC-PT ngày 26/02/2019 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 bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 20/2019/HC-PT ngày 27/02/2019 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 Nguyễn Đình H. Giữ nguyên quyết định 

của Bản án hành chính sơ thẩm số 25/2018/HC-ST ngày 06/11/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi. 

Bản án: số 36/2019/HC-PT ngày 26/02/2019 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,… 

Thông tin về vụ án: Ông Nguyễn Văn Q - Ủy ban nhân dân huyện Y, tỉnh Nam Định - 

V/v khởi kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. 

Bản án: số 35/2019/HC-PT ngày 26/02/2019 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,… 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta253004t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta253004t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252963t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252963t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252132t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta252132t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta251313t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta251313t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta251335t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta251335t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: Bà Trần Thị Đ - Ủy ban nhân dân thị xã Q, tỉnh Quảng Ninh - 

V/v khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng. 

Quyết định: số 22/2019/QĐ-PT ngày 28/02/2019 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: Chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Đ. Hủy Quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 20/2018/QĐST-HC ngày 22/10/2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Phú Yên. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên để 

tiếp tục giải quyết vụ án. 

Quyết định: số 23/2019/QĐ-PT ngày 28/02/2019 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 16/2018/HC- ST ngày 13 

tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đình chỉ giải quyết vụ án 

hành chính thụ lý số: số 231/2018/TLPT-HC ngày 26 tháng 9 năm 2018 về “Khiếu 

kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. 

Quyết định: số 21/2019/QĐ-PT ngày 28/02/2019 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: Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Hồ Văn T. Giữ nguyên 

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 37/2018/QĐST-HC ngày 

13/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249664t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249664t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249665t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249665t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249641t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta249641t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 17/2019/HC-PT ngày 27/02/2019 tại Đà Nẵng 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy 

phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện QĐ hành chính, hành vi hành chính khác liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân. 

Thông tin về vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. Không chấp 

nhận đơn kháng cáo của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam. Giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 55/2018/HC-

ST, ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Áp dụng Điều 13 Luật 

doanh nghiệp; Điều 28, Điều 43, Điều 56, Điều 58 Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 

14/9/2015 của Chính phủ; khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành 

chính 2015; khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi 

kiện, buộc Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 

cho Công ty cổ phần Đ. 

Bản án: số 18/2019/HC-PT ngày 27/02/2019 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: Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. Không chấp nhận 

đơn kháng cáo của ông Nguyễn Thành V; Giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính 

sơ thẩm số 24/2018/HC-ST, ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta248371t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta248371t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta248044t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta248044t1cvn/chi-tiet-ban-an
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Tuyên án vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại Vietsovpetro: Cựu Tổng Giám 

đốc VSP bị phạt 3 năm 6 tháng tù 
Sáng 22/3/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa 

xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP). 
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5.2. Những cách đơn giản để hạnh phúc 

Bốn loại nội tiết tố (hormone) là endorphin, serotonin, dopamine và oxytocin 

được sinh ra để mang đến cảm giác hạnh phúc cũng như nguồn năng lượng tích 

cực. Có nhiều cách đơn giản để gia tăng những hormone này trong cơ thể. 

 


