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1. Điểm tin hoạt động Tháng 7/2019 

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

 Xử lý tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 93 biểu ghi các loại. Trao đổi 

giáo trình: 2 tên (20 cuốn). 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 7/2019, 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. 

 Rà soát kho tài liệu Phòng đọc, Phòng mượn. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 2.086 lượt bạn đọc đến thư viện; 5.813 lượt truy cập tài liệu số; tư 

vấn, hỗ trợ: 254 lượt bạn đọc; số lượng tài liệu lưu thông là 1.723 cuốn.     

2. Hoạt động Tháng 8/2019 

 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 8/2019. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. 

 Tổ chức hội thảo khoa học “Kết nối, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện 

giữa các Thư viện Luật ở Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0”. 

 Tiến hành số hóa nguồn tài liệu nội sinh đợt 2 năm 2019. 

 Hoàn thành việc rà soát học liệu học kì 1 năm học 2019-2020. 

 

  

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

 

        Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc 

Tác giả: Hà Bỉnh Mạnh chủ biên 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật 

Năm xuất bản: 2017 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1  

                            Giá sách tham khảo Chính trị. 

 

Cuốn sách “Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc” do GS. Hà Bỉnh 

Mạnh chủ biên, đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn đang được tranh 

luận gay gắt ở Trung Quốc. Đây cũng là những vấn đề Việt Nam đang phải đối 

mặt. Nghiên cứu, tham khảo cách giải quyết những “điểm nóng” trong xã hội 

Trung Quốc hiện đại là cần thiết đối với các nhà lý luận, hoạch định chính sách 

của nước ta, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm phù hợp cho Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. 

Sách gồm 8 chuyên đề nghiên cứu, được chia thành 2 phần: 

Phần thứ nhất, trình bày các quan điểm nghiên cứu về chủ nghĩa tự do 

mới; ý kiến của giới lý luận tư tưởng hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác; quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với “chủ nghĩa Mác phương Tây”; quan 

điểm duy vật lịch sử; các biện pháp để chế độ cổ phần trở thành hình thức thực 

hiện chủ yếu của chế độ công hữu.  

Phần thứ hai, nghiên cứu các vấn đề xã hội hiện nay tại Trung Quốc như: 

cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội, những nhóm lợi ích xã hội điển hình từ sau khi 

Trung Quốc cải cách, mở cửa; vấn đề bảo đảm quyền lợi cho nhóm xã hội dễ bị 

tổn thương, nguyên nhân, thực trạng và kiến nghị cơ chế cứu trợ xã hội. Tác giả đi 

sâu tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa; ảnh 

hưởng của văn hóa, lý luận văn học phương Tây đối với văn hóa, lý luận văn học 

Trung Quốc; tác động của kinh tế thị trường đối với sáng tác văn học tại thị 

trường Trung Quốc.  
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Nguồn lực trí tuệ Việt Nam 

 lịch sử, hiện trạng và triển vọng 

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Vũ Hảo,… 

Năm xuất bản: 2018 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1  

                          – Giá Tham khảo Kinh tế. 

Trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức, việc xây 

dựng lực lượng lao động chất lượng cao, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam là rất 

quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, hiện tượng lãng phí, chảy máu “chất xám” đang 

diễn ra khá nghiêm trọng do môi trường, điều kiện làm việc và chính sách tiền lương 

trong khu vực nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, chưa đủ sức thu hút và lôi cuốn nhân 

tài. Cuốn sách “Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và triển vọng” của 

tập thể tác giả do GS.TS. Nguyễn Văn Khánh chủ biên cung cấp cho bạn đọc bức 

tranh tổng thể về tình hình, thực trạng và triển vọng nguồn lực trí tuệ Việt Nam. 

Sách gồm 4 chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ, xây 

dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ: khái niệm “trí tuệ”, “nguồn lực trí tuệ”, trí tuệ 

và nguồn lực trí tuệ trong lịch sử tư tưởng phương Đông, phương Tây và tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Chương 2. Kinh nghiệm xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ của Việt 

Nam và một số nước trên thế giới: lịch sử, đặc điểm nổi bật của nguồn lực trí tuệ 

Việt Nam; kinh nghiệm xây dựng, phát huy nguồn lực trí tuệ của Nhật Bản, Trung Quốc 

và Hàn Quốc. 

Chương 3. Thực trạng nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội: khái quát về nguồn lực trí tuệ Việt Nam; thực trạng sử dụng, những 

yếu tố tác động đến việc sử dụng; thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng và phát 

huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam. 

Chương 4: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự 

nghiệp phát triển đất nước. Tác giả đưa ra các quan điểm, giải pháp chung, giải 

pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam: nâng cao nhận thức của 

toàn xã hội về nguồn lực trí tuệ, chống “chảy máu chất xám”, hoàn thiện chính 

sách bảo hộ tài sản trí tuệ,… 
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Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa 

 

  Tác giả: Robin Sharma 

  Nhà xuất bản: Trẻ 

  Năm xuất bản: 2018 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1  

                             - Giá Tâm lý học ứng dụng.         

Cuộc sống với bộn bề những lo toan đã làm bạn quên đi những giá trị sống 

đích thực và rồi đến khi gần rời xa cõi đời bạn lại cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất 

đi những điều trân quý. Để giúp bạn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc 

sống, tập trung vào những điều đáng giá, Robin Sharma đã chia sẻ 101 bài học về 

cuộc sống qua cuốn sách “Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa”. 

Đối với bản thân: Cuộc sống của bạn chỉ có ý nghĩa khi bạn sống có mục đích, 

có ước mơ, hoài bão và nỗ lực hết mình để thực hiện nó, luôn nhìn nhận khó khăn, 

thử thách như là sự may mắn của bản thân. Bạn hãy yêu công việc của mình và 

nhiệt huyết với nó. Việc tạo lập thói quen sống sẽ giúp bạn cảm nhận được hạnh 

phúc từ những điều giản đơn: sống kỷ luật tự giác, dành ra 30 phút vàng để bắt đầu 

một ngày mới tốt lành, cười nhiều hơn, uống nước hoa quả tươi, đọc sách, trồng 

cây, xem vài bộ phim hài hước hay nghe những bản nhạc ưa thích,… Chúng ta nên 

bớt chỉ trích, phàn nàn, lo lắng về những việc mà chúng ta không thể thay đổi, khi 

đó tâm trí ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, bạn nên dành một ngày không màng 

đến thời gian và hãy học cách từ chối. 

 Đối với những người xung quanh: Bạn nên dành thời gian cho gia đình nhiều 

hơn, vui chơi cùng con, nâng cao kỹ năng làm cha, làm mẹ. Mỗi ngày, bạn hãy tử 

tế với một người không quen biết, khi bạn làm họ cười thì lúc đó cuộc sống của bạn 

sẽ có ý nghĩa biết bao, nghĩ về những người hàng xóm lý tưởng, ngừng phán xét 

người khác mà hãy bao dung, độ lượng, luôn giữ lời hứa và đừng quên nói hoặc viết hai 

từ “cảm ơn”. 

Sách là cuốn cẩm nang giúp bạn học cách tập trung vào những điều đáng giá 

trong cuộc sống. Bạn hãy đọc, hành động và sống trọn vẹn hơn để ngày ra đi được 

hạnh phúc. 
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Roman law  

and the origins of the Civil Law tradition 

Tác giả: George Mousourakis 

Nhà xuất bản: Springer 

Năm xuất bản: 2015 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 01. 

Cuốn sách “Roman law and the origins of the Civil Law tradition”  trình bày 

lịch sử hình thành, phát triển của Luật La Mã và nguồn gốc của truyền thống dân 

luật. Sách gồm 8 chương. 

Chương 1 - 2. Lịch sử hình thành, phát triển; nguồn của Luật La Mã qua các thời 

kỳ: cổ đại, cuối thời kỳ Cộng hòa La Mã, đầu và cuối thời kỳ Đế quốc La Mã, triều đại 

của Hoàng đế Justinian. 

Chương 3. Luật Tư pháp: Luật về Chủ thể, Luật Tài sản, Luật Nghĩa vụ, Luật 

Thừa kế, Luật Tố tụng. 

Chương 4. Luật Hình sự và Tư pháp hình sự: Tội phạm và tư pháp hình sự 

trong thời kỳ cổ đại; sự phát triển của tư pháp hình sự cuối thời kỳ Cộng hòa La 

Mã, đầu thời kỳ Đế quốc La Mã; tội phạm và tư pháp hình sự cuối thời kỳ Đế quốc 

La Mã. 

Chương 5. Pháp điển hóa Luật La Mã: Bộ luật Theodosian, các Bộ luật của 

Đức được ban hành ở Tây Âu, hoạt động pháp điển hóa dưới thời Hoàng đế La Mã 

Justinian. 

Chương 6. Luật La Mã và pháp luật Đế quốc Byzantine (Đế quốc Đông La 

Mã): Bối cảnh ra đời, nguồn của Luật Byzantine và sự ảnh hưởng tới pháp luật một 

số quốc gia: Serbia, Nga,… 

Chương 7. Sự tồn tại và phục hưng của Luật La Mã ở Tây Âu: Lịch sử hình 

thành Luật La Mã ở Tây Âu; Luật La Mã thời trung cổ; sự phục hưng của Luật La 

Mã; sự phát triển của Luật Canon, Luật Thương mại; pháp luật phong kiến; sự tiếp 

nhận Luật La Mã ở Pháp, Đức, Italia, Anh,… 

Chương 8. Pháp điển hóa và sự phát triển của Luật Dân sự hiện đại: Pháp điển 

hóa Luật Dân sự ở Pháp, Đức; truyền thống Luật Dân sự. 

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành Luật và 

bạn đọc quan tâm đến Luật La Mã và truyền thống dân luật. 
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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 7/2019 

A. Một số Luật mới 

 

  

http://thuvienphapluat.vn/
https://infographics.vn/
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B. Văn bản pháp luật khác 

4.1.1 Giá vé máy bay trong nước hạng 

phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng 

Khung giá dịch vụ vận chuyển hành 

khách trên các đường bay nội địa 

được Bộ Giao thông Vận tải quy 

định tại Thông tư 17/2019/TT-

BGTVT và áp dụng từ ngày 

01/7/2019. 

Cụ thể, giá vé hạng phổ thông cơ 

bản cho một chiều đi như sau: 

- Đường bay có khoảng cách dưới 

500km thuộc nhóm đường bay phát 

triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng, 

nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng. 

- Đường bay có khoảng cách từ 500km 

- 850 km có giá tối đa 2,2 triệu đồng; 

- Đường bay có khoảng cách từ 850 

km - 1.000 km có giá tối đa 2,790 

triệu đồng; 

- Đường bay có khoảng cách từ 

1.000 km - 1.280 km giá tối đa 3,2 

triệu đồng; 

- Đường bay có khoảng cách từ 

1.280km trở lên có giá tối đa 3,75 

triệu đồng. 

4.1.2. Dùng điện để khai thác thủy 

sản, phạt đến 50 triệu đồng 

Từ ngày 05/7/2019, các quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản sẽ được áp dụng 

theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP. 

Mức phạt đối với hành vi sử dụng 

điện để khai thác thủy sản được quy 

định như sau: 

- Dùng công cụ kích điện để khai 

thác thủy sản, đối với trường hợp 

không sử dụng tàu cá: Phạt từ 03 - 

05 triệu đồng 

- Dùng kích điện hoặc dùng trực tiếp 

dòng điện từ máy phát điện trên tàu 

cá để khai thác thủy sản: Phạt từ 15 - 

20 triệu đồng nếu tàu cá dưới 12m; 

Từ 20 - 30 triệu đồng nếu tàu cá từ 

12 - 15m và từ 30 - 40 triệu đồng 

nếu tàu cá từ 15m trở lên. 

- Dùng điện lưới để khai thác thủy 

sản mà chưa đến mức bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự: Phạt từ 40 - 50 

triệu đồng. 

4.1.3. Trường hợp công chức được 

tuyển dụng không qua thi tuyển 

Đây là một trong những nội dung tại 

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, 

bổ sung quy định tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức. 

Cụ thể, 03 trường hợp này là: 
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- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc 

làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học; 

- Đã là cán bộ, công chức cấp huyện 

trở lên được điều động, luân chuyển 

đến đơn vị sự nghiệp công lập; lực 

lượng vũ trang, cơ yếu; tổ chức 

chính trị, xã hội, nghề nghiệp… 

- Là công chức cấp phòng trở lên, 

được tiếp nhận để bổ nhiệm chức 

danh lãnh đạo, quản lý. 

Thông tư có hiệu lực từ 01/7/2019. 

4.1.4. Lương cơ sở tăng lên 1,49 

triệu đồng/tháng từ 01/7/2019 

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 

01/7/2019. 

Theo đó, kể từ thời điểm này, mức 

lương cơ sở là 1.490.000 

đồng/tháng, cao hơn so với thời 

điểm hiện tại 100.000 đồng. 

4.1.5. Điều kiện vay vốn từ Quỹ 

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn 

của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khi đáp ứng các điều kiện: 

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh 

doanh khả thi, khai thác các loại tài 

sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc 

mô hình kinh doanh mới; 

 

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu 

tham gia dự án, phương án sản xuất, 

kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn 

đầu tư để thực hiện dự án, phương 

án sản xuất, kinh doanh và phải đảm 

bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự 

án, phương án sản xuất, kinh doanh; 

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm 

tiền vay. 

Mức cho vay đối với mỗi dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh tối 

đa là 80% tổng mức vốn đầu tư của 

từng dự án, phương án. Thời hạn cho 

vay tối đa không quá 07 năm. 

Nghị định có hiệu lực từ 01/7/2019. 

4.1.6. Những hành vi được coi là 

phạm tội rửa tiền 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao đã ra Nghị quyết 

03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp 
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dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự 

về tội Rửa tiền. 

Theo đó, người thực hiện một trong 

các hành vi dưới đây nhằm che giấu 

nguồn gốc bất hợp pháp của tiền sẽ 

bị coi là phạm Tội rửa tiền: 

- Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia 

các giao dịch tài chính, ngân hàng; 

- Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia 

các giao dịch khác như chơi, kinh 

doanh casino, trò chơi có thưởng, 

mua bán cổ vật… 

- Dùng tiền, tài sản để thực hiện đầu 

tư, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, 

cung ứng dịch vụ nhằm mục đích 

sinh lợi; 

- Dùng tiền, tài sản để làm dịch vụ, 

xây dựng trường học, bệnh viện 

hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài 

trợ, từ thiện, viện trợ nhân đạo hoặc 

các hoạt động khác. 

4.1.7. Án lệ được áp dụng sau 30 

ngày kể từ khi công bố 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 

04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa 

chọn, công bố và áp dụng án lệ ngày 

18/6/2019, có hiệu lực từ ngày 

15/7/2019. 

Án lệ là những lập luận, phán quyết 

trong bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Tòa án về một vụ 

việc cụ thể được Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao lựa 

chọn và được Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao công bố là án lệ để các 

Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong 

xét xử. 

Bản án, quyết định được đề xuất lựa 

chọn, phát triển thành án lệ phải 

được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Tòa án nhân dân tối cao 

để các Tòa án, chuyên gia, nhà khoa 

học, cá nhân, tổ chức tham gia ý 

kiến trong 30 ngày. Án lệ được 

nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 

30 ngày kể từ ngày công bố. 

Nghị quyết có hiệu lực từ 15/7/2019. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 7/2019 

4.2.1. Chính phủ vừa ban hành 

Nghị định 61/2019/NÐ-CP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 

Theo đó, hệ thống tổ chức của Cảnh 

sát biển Việt Nam gồm: Bộ Tư lệnh 

Cảnh sát biển Việt Nam; các đơn vị 

trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 

Việt Nam: các Bộ Tư lệnh Vùng 
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Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; các Ðoàn 

Ðặc nhiệm phòng chống tội phạm 

ma túy số 1, 2, 3, 4; các Ðoàn Trinh 

sát số 1, 2; Trung tâm Ðào tạo và 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. 

Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 

Việt Nam gồm Bộ Tham mưu, Cục 

Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp 

luật, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các 

cơ quan trực thuộc Tư lệnh Cảnh sát 

biển Việt Nam… 

Nghị định có hiệu lực từ 16/9/2019. 

4.2.2. Phạt tiền đến 200 triệu đồng 

đối với hành vi vi phạm thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm 

trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí (THTK, CLP), Nghị 

định mới ban hành quy định hình 

thức xử phạt hành chính có mức 

phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối 

với cá nhân và 200 triệu đồng đối 

với tổ chức. 

Bên cạnh đó, tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi 

phạm còn bị áp dụng hình thức xử 

phạt bổ sung là tịch thu tang vật, 

phương tiện được sử dụng để thực 

hiện hành vi vi phạm hành chính. 

Nghị định cũng quy định các biện 

pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh 

vực THTK, CLP như: Thu hồi nộp 

về quỹ có nguồn gốc từ ngân sách 

nhà nước (NSNN) kinh phí sử dụng 

sai mục đích đối với hành vi sử dụng 

quỹ có nguồn gốc từ NSNN sai mục 

đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm 

quyền ban hành;... 

 

Đặc biệt, Nghị định quy định rõ tổ 

chức, cá nhân bị xử phạt theo quy 

định không được sử dụng tiền 

NSNN hoặc tiền có nguồn gốc từ 

NSNN để nộp phạt và khắc phục hậu 

quả do hành vi vi phạm của mình 

gây ra. 
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4.3. Bản án xét xử phúc thẩm công bố từ 20/6/2019 – 20/7/2019 của Tòa án 

nhân dân cấp cao (Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn/) 

4.3.1. Lĩnh vực Hành chính: 25 bản án, quyết định 

Bản án: số 94/2019/HC-PT ngày 16/07/2019 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. Không chấp nhận kháng cáo của ông Huỳnh Minh Q.  

2. Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 39/2018/HC-ST ngày 19/10/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.  

3. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Minh Q về yêu cầu hủy bỏ:  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn 

liền với đất số 821588 và số 821589 ngày 12/02/2015 do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp 

cho Chi cục Thủy sản tỉnh Đắk Lắk.  

- Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về việc áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả của Chủ tịch UBND xã K, huyện K1, tỉnh Đắk Lắk;  

- Quyết định số 42/QĐ-CCXP ngày 09/01/2018 về việc cưỡng chế buộc thực hiện 

biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND huyện K1, tỉnh Đắk Lắk; 

Quyết định: số 93 /2019/QĐ-PT ngày 11/07/2019 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: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 

02/2019/QĐST-HC ngày 03/04/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Bản án: số 432/2019/HC-PT ngày 10/07/2019 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: Bác kháng cáo của người khởi kiện, sửa phần án phí. 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313540t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313540t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314236t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 431/2019/HC-PT ngày 10/07/2019 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: Bác kháng cáo của người bị kiện, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Quyết định: số 423/2019/HCPT-QĐ ngày 08/07/2019 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: Đình chỉ xét xử phúc thẩm do người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo. 

Quyết định: số 46 ngày 08/07/2019 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: hết thời hiệu. 

Bản án: số 45 ngày 08/07/2019 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: hết thời hiệu. 

Quyết định: số 420/2019/QĐ-PT ngày 04/07/2019 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: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm. 

Bản án: số 92/2019/HC-PT ngày 28/06/2019 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 Quang V; giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 86/2018/HCST ngày 29 - 11 -2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314237t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314237t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315583t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314234t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314900t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314900t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314902t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314902t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315721t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315721t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta310131t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 90/2019/HC-PT ngày 28/06/2019 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 bà Trần Thị L, ông Thái Hữu H, ông Võ 

Quốc M, ông Nguyễn Đình H1, ông Nguyễn Hữu Tương, ông Trần Đăng T1, ông 

Nguyễn Văn Đ và ông Phạm Văn D, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 

48/2018/HC-ST ngày 15/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 91/2019/HC-PT ngày 28/06/2019 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: Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 57/2018/HC-ST ngày 27 

tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 88/2019/HC-PT ngày 27/06/2019 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 kháng cáo UBND huyện N, tỉnh Quảng Nam 

và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 87/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Quyết định: số 87/2019/QĐ-PT ngày 27/06/2019 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: 

67/2019/TLPT-HC ngày 16 tháng 01 năm 2019 về “Yêu cầu hủy quyết định 

hành chính”. 

Người khởi kiện: Ông Đỗ Oai H, sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thị Thu V, sinh 

năm 1963; Cùng địa chỉ: số 308/2 đường H1, phường B, quận H2, thành phố Đà 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315504t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315504t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta307806t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta307806t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313556t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313556t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313544t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313544t1cvn/chi-tiet-ban-an


Bản tin Thư viện Tháng 7/2019 

15 
 

Nẵng. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; địa chỉ: số 24 

đường T1, quận H2, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo ủy quyền: ông Trần 

Văn M - chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Bản án hành chính sơ 

thẩm số 25/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

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

Bản án: số 89/2019/HC-PT ngày 27/06/2019 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: Bác kháng 

cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn K1 và bà Đinh Thị V1, 

giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 04/2018/HCST ngày 25-10-2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Bản án: số 406 ngày 26/06/2019 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: Giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm. 

Quyết định: số 401/2019/QĐ-PT ngày 26/06/2019 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: Bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án. 

Quyết định: số 400/2019/QĐ-PT ngày 26/06/2019 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: Bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án.  

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312426t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312426t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314594t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314594t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314238t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314238t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314239t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 394/2019/HCPT ngày 25/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

 Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, 

trưng mua, tịch thu tài sản. 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện, sửa Bản án sơ thẩm, 

hủy quyết định của CT UBND tỉnh B. 

Bản án: số 85 /2019/HC-PT ngày 25/06/2019 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 người khởi kiện bà Lương Thị B và giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 74/2018/HC-ST ngày 20/11/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Bản án: số 84 /2019/HC-PT ngày 25/06/2019 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 kháng cáo của người khởi kiện ông Lê Bá T 

và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 82/2018/HC-ST ngày 26/11/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Quyết định: số 392/2019/QĐ-PT ngày 24/06/2019 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: giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 

Quyết định: số 18/2019/QĐ-PT ngày 24/06/2019 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: Chấp nhận kháng cáo quá hạn. 

 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta306882t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta306882t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312451t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312451t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312446t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312446t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315562t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315562t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315563t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315563t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 386/2019/HC-PT ngày 21/06/2019 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: Bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 384 ngày 20/06/2019 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. 

Thông tin về vụ án: Y án sơ thẩm  

Bản án: số 380/2019/HCPT ngày 20/06/2019 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: Bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

4.3.2. Lĩnh vực Dân sự: 20 bản án, quyết định 

Quyết định: số 289/2019/QĐ-PT ngày 16/07/2019 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 do người kháng cáo được triệu tập 

hợp lệ đến lần thứ 2 vẫn vắng mặt. 

Bản án: số 90/2019/DS-PT ngày 15/07/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: 1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Tôn T; 2. Giữ nguyên 

bản án dân sự sơ thẩm số 15/2018/DS-ST ngày 18/10/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 274 ngày 03/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 

Thông tin về vụ/việc: Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm 

Bản án: số 273 ngày 03/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314232t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314232t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta307996t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta307996t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta306849t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta306849t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314864t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315552t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315552t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314633t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314633t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314624t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314624t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 1780/2018/DS-ST ngày 29 

tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần án phí. 

Bản án: Bản án: số 76/2019/DS-PT ngày 28/06/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 

Thông tin về vụ/việc:  p dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, giữ 

nguyên quyết định tại Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2018/DS-ST ngày 17/5/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Bản án: số 78 /2019/DS-PT ngày 28/06/2019 tại Đà Nẵng 

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

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận một phần kháng cáo của cụ Nguyễn Thị N và sửa 

bản án sơ thẩm về phần án phí sơ thẩm. 

Bản án: số 79 /2019/DS-PT ngày 28/06/2019 tại Đà Nẵng 

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

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn T và bà 

Nguyễn Thu L, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 35/2018/DS-ST ngày 

18/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Bản án: số 265/2019/DS-PT ngày 28/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

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

Bản án: số 267/2019/DS-PT ngày 28/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

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

Bản án: số 77 /2019/DS-PT ngày 28/06/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Thông tin về vụ/việc: không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thu H và giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 261/2019/DS-PT ngày 27/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

Thông tin về vụ/việc: Ghi nhận thỏa thuận của các đương sự, sửa án sơ thẩm 

Bản án: số 254/2019/DSPT ngày 26/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

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

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313564t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312459t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312459t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308956t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308956t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315605t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315605t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315543t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315543t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314235t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314241t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận một phần kháng cáo, hủy Bản án sơ thẩm và 

chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

Bản án: số 73/2019/DS-PT ngày 26/06/2019 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: Không chấp nhận kháng nghị số 04/QĐKNPT- VKS-DS ngày 22 

tháng 6 năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Không 

chấp nhận đơn kháng cáo của ông Hoàng Anh T. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

33/2018/DS-ST, ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Bản án: số 74/2019/DS-PT ngày 26/06/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về chia tài sản chung. 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng nghị của Viện trường viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đà Nẵng và kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Quyết T1 là 

người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn ông Phan Quang X và bà Phan Thị T, 

giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 50/2018/DS-ST ngày 3/8/2018 của Toà án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng. 

Bản án: số 71/2019/DS - PT ngày 25/06/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: Bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị H, anh Nguyễn Minh T1 

và chị Nguyễn Thị T2; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 36/2018/DS-ST ngày 21 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

Bản án: số 251 ngày 25/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

Thông tin về vụ/việc: Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm.  

Bản án: số 238/2019/DSPT ngày 20/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

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

Thông tin về vụ/việc: Bác kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn; sửa án sơ thẩm về án 

phí dân sự sơ thẩm. 

Bản án: số 68/2019/DS-PT ngày 20/06/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp đất đai về đòi đất cho mượn, cho sử dụng nhờ, lấn 

chiếm... 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta311992t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta311992t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312124t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312124t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314621t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314621t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 11/2018/DS-ST ngày 14/09/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum về “Tranh chấp quyền sử dụng đất bị lấn chiếm, yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn: Ông Bùi Văn C và bị 

đơn: Bà Lê Thị H để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo trình tự thủ tục tố tụng hành chính. 

Bản án: số 70/2019/DS-PT ngày 20/06/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp đất đai về đòi đất cho mượn, cho sử dụng nhờ, lấn 

chiếm... 

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn N, bác toàn bộ 

kháng cáo của ông Trần V. Sửa toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2019/DS-ST 

ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.  

Bản án: số 69/2019/DS-PT ngày 20/06/2019 tại Đà Nẵng 

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

Thông tin về vụ/việc: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn ông Lê Viết G. Đình chỉ một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. Chấp nhận một phần kháng nghị số 

04/QĐKNPT-DS ngày 15/11/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Nam; chấp nhận kháng cáo của ông Lê Viết K; Không chấp nhận kháng cáo 

của bà Lê Thị Y, bà Lê Thị N, bà Lê Thị H, bà Lê Thị A.  

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 31/2018/DS-ST ngày 01/11/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Nam.   

4.3.3. Lĩnh vực Hôn nhân gia đình: 3 bản án, quyết định  

Bản án: số 21 ngày 12/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống 

với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc hủy kết hôn trái pháp luật. 

Thông tin về vụ/việc: giữ nguyên quyết định của Bản án dân sự sơ thẩm. 

Quyết định: số 20/2019/QĐ-PT ngày 08/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

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

Thông tin về vụ/việc: Bác kháng cáo, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 

Quyết định: số 18 ngày 02/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

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

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

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308503t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314640t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314240t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta311668t1cvn/chi-tiet-ban-an
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4.3.4. Lĩnh vực hình sự: 25 bản án, quyết định 

Bản án: số 401/2019/HSPT ngày 17/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Nguyễn Hữu N - Giết người, cướp tài sản - 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 cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Bản án: số 384/2019/HSPT ngày 12/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Nguyễn Tấn A - Lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 139 Bộ luật 

Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng cáo của người bị hại, sửa phần dân sự. 

Bản án: số 383 ngày 12/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ L - phạm tội gây rối trật tự công cộng (điều 318 Luật sửa 

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

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

Quyết định: số 382/2019/HSPT-QĐ ngày 12/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Phạm Văn S - phạm tội giết người (điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

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

Bản án: số 379/2019/HS-PT ngày 11/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Trịnh Xuân H - phạm tội giết người (điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án: Sửa bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự. 

Quyết định: số 24/2019/HSPT-QĐ ngày 11/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị T - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 249 Bộ luật Hình sự 

năm 1999). 

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

Quyết định: số 142 ngày 10/07/2019 tại Hà Nội  

Đặng Thị H - phạm tội mua bán người (điều 150 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Ngày 30 tháng 01 năm 2019, bị cáo Đặng Thị H có đơn kháng 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2019/HSST ngày 24 tháng 01 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với nội dung xin giảm hình phạt. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo. 

Quyết định: số 365 ngày 02/07/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315330t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314233t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314642t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312986t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312986t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312985t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312987t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314479t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314479t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta308877t1cvn/chi-tiet-ban-an
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bị cáo Lâm Cẩm L - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của BLHS năm 2015). 

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

Quyết định: số 178/2019/HSPT-QĐ ngày 28/06/2019 tại Hà Nội  

Lê Ngọc N - phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (điều 142 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Lê Ngọc N - Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Quyết định: số 177/2019/HSPT-QĐ ngày 28/06/2019 tại Hà Nội 

Đồng Văn Ch - 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: Đồng Văn Ch - Vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Bản án: số 359/2019/HS-PT ngày 27/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Nguyễn Xuân S bị xét xử về 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: hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng điều tra lại vụ án. 

Quyết định: số 173/2019/HSPT-QĐ ngày 27/06/2019 tại Hà Nội 

Trần Văn Nh - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Trần Văn Nh - Mua bán trái phép chất ma túy. 
 

Quyết định: số 166/2019/HSPT-QĐ ngày 26/06/2019 tại Hà Nội 

Phan Thị P - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Phan Thị P - Mua bán trái phép chất ma túy. 

Quyết định: số 354/2019/HSPT ngày 25/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Dương Minh L - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015). 

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

Bản án: số 165/2019/HS-PT ngày 25/06/2019 tại Đà Nẵng  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305555t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305555t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305535t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315609t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305554t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305554t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305534t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta305534t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313294t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312649t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312649t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Đoàn Thị Thanh M - phạm tội sử dụng trái phép tài sản (điều 177 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án:  

1. Không chấp nhận kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt và giảm tiền bồi thường 

của bị cáo Đoàn Thị Thanh M, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HS-

ST ngày 15/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. Tuyên bố bị cáo Đoàn Thị 

Thanh M phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản”  

1.1.  p dụng điểm a khoản 2 Điều 177; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Thanh M 02 (hai) năm tù, thời hạn 

tính từ ngày bắt thi hành án.  

1.2.  p dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 585; 587; 589 Bộ luật Dân 

sự năm 2015: Buộc bị cáo Đoàn Thị Thanh M phải có trách nhiệm bồi thường cho 

Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch C 396.000.000đ (Ba trăm chín 

mươi sáu triệu đồng). 

Bản án: số 168/2019/HS-PT ngày 25/06/2019 tại Đà Nẵng  

Nguyễn Thành H và Trần Tấn P - phạm tội gây rối trật tự công cộng (điều 245 Bộ 

luật Hình sự năm 1999). 

Thông tin về vụ án:  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Trần Tấn P.  

2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành H, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.  p dụng khoản 1 Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt:  

- Bị cáo Nguyễn Thành H 09 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Bản án: số 166/2019/HS-PT ngày 25/06/2019 tại Đà Nẵng 

Lê Văn Q - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án:  

- Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lê Văn Q.  

- Giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số: 15/2019/HS-ST ngày 

10/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Căn cứ vào điểm h khoản 4 Điều 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312252t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312252t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312203t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312203t1cvn/chi-tiet-ban-an
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251; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 39 của Bộ luật Hình 

sự. Tuyên bố bị cáo Lê Văn Q phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Q tù Chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam 26 tháng 7 năm 2018. 

Bản án: số 167/2019/HS-PT ngày 25/06/2019 tại Đà Nẵng 

Ngô Văn G và đồng phạm - phạm tội trộm cắp tài sản (điều 173 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án:  

1. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Văn G, 

Nguyễn Hồng N, Trần Vinh Đ, Nguyễn Quang D.  

2. Không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Đặng Ngọc B, Lê Quốc C. Giữ 

nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2019/HS-ST ngày 05/4/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

2.1. Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 173; điểm a, b, g khoản 1 Điều 52; điểm r, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Đặng Ngọc B 08 

(Tám) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam bắt 

giam, ngày 08/01/2018.  

2.2. Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 173; điểm b khoản 2 Điều 341; điểm a, g khoản 

1 Điều 52 (đối với tội trộm cắp tài sản); điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 

55; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Lê Quốc C 07 (bảy) năm tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”, 02 (Hai) năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Tổng hợp hình phạt chung của cả 02 tội buộc bị cáo chấp hành là 09 (chín) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam bắt giam, ngày 08/01/2018. 

Bản án: số 351/2019/HS-PT ngày 24/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Lê Hữu V phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” - phạm tội mua bán trái phép 

chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

Bản án: số 348/2019/HS-PT ngày 24/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Lý Thanh C 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). 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312205t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta312205t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315720t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315560t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta315560t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: sửa bản án sơ thẩm. 

Quyết định: số 02 ngày 24/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Bị cáo Nguyễn Bá T - phạm tội cướp tài sản (điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999) 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của bị cáo Nguyễn 

Bá T. 

Quyết định: số 116/2019/PT-QĐ ngày 23/06/2019 tại Hà Nội  

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

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Đỗ Văn Kh phạm tội “Giết người”. 

Quyết định: số 164 ngày 21/06/2019 tại Hà Nội 

Hoàng Anh T phạm 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: Bị cáo rút kháng cáo. 

Quyết định: số 347/2019/HSPT ngày 21/06/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Đào Văn D - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

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

Bản án: số 359 ngày 20/06/2019 tại Hà Nội  

Trịnh Thị H - phạm tội nhận hối lộ (điều 354 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Trịnh Thị H phạm tội nhận hối lộ. 

  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314587t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta314587t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta299361t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta310712t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313298t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta313298t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta304496t1cvn/chi-tiet-ban-an
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Thời hạn cấp Sổ đỏ theo quy định mới nhất 

Sổ đỏ là mối quan tâm hàng đầu của những người sử dụng đất. Dưới đây là 

quy định về thời hạn cấp Sổ đỏ và các thủ tục hành chính khác liên quan đến đất đai. 
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5.2. Những hành vi tưởng là lỗi nhưng không bị CSGT phạt 

 


