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1. Điểm tin hoạt động Tháng 8/2019 

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

 Xử lý tài liệu, cập nhật vào CSDL thư mục 405 biểu ghi các loại. Nhận tặng 

biếu, trao đổi sách, giáo trình, tạp chí: 18 tên (106 cuốn). 

 Hoàn thành việc rà soát học liệu học kì 1 năm học 2019-2020 (158 học liệu 

của 6 chuyên ngành). 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 8/2019, 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. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 3.317 lượt bạn đọc đến thư viện; 5.813 lượt truy cập tài liệu số; tư 

vấn, hỗ trợ: 324 lượt bạn đọc; số lượng tài liệu lưu thông là 5.359 cuốn.    

 Hoàn thành việc rà soát tại Phòng Mượn, Phòng đọc 2.  

 Rà soát kho tài liệu Phòng đọc, Phòng mượn. 

1.3. Công tác khác 

Sáng ngày 23/8/2019, Trường Đại học Luật Hà Nội 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”.  

 

TS. Chu Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc 

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ 

trưởng Vụ Thư viện; TS. Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện 

các trường đại học khu vực phía Bắc, ThS. Cao Minh Kiểm – Tổng thư ký Hội 

http://thuvien.hlu.edu.vn/


Bản tin Thư viện Tháng 8/2019 

3 
 

Thông tin KH & CN Việt Nam, đại diện lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ công tác 

trong lĩnh vực Thư viện đến từ các TV luật: Học viện Tư pháp, Thư viện Bộ Tư 

pháp, ĐH Kiểm sát, Khoa Luật ĐHQG, ĐH Luật TPHCM, ĐH Kinh tế - Luật 

thuộc ĐHQG TPHCM, ĐH Mở TPHCM và thư viện các cơ sở đào tạo luật khác. 

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Chu Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, 

Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội; đại diện lãnh đạo các 

Khoa, Phòng, Trung tâm cùng cán bộ, giảng viên, người học của Trường. 

 

Toàn cảnh hội thảo 

Hội thảo có 6 tham luận được trình bày và 8 lượt ý kiến tập trung vào các 

nội dung: bản chất của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó đối với 

hoạt động thư viện; thực trạng kết nối, chia sẻ nguồn lực thông tin và dịch vụ 

thư viện giữa các thư viện luật: hợp tác bổ sung, trao đổi tài liệu; vấn đề sở hữu 

trí tuệ, thành lập Chi hội Thư viện luật,... 

TS. Chu Mạnh Hùng khẳng định, kết quả của Hội thảo là cơ sở để Trường 

Đại học Luật Hà Nội và các thư viện luật nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 

tăng cường hợp tác, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện trong thời gian tới. 

2. Hoạt động Tháng 9/2019 

 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. 

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên K44. 

 Tiếp tục số hóa nguồn tài liệu nội sinh đợt 2 năm 2019. 
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3. Giới thiệu sách 

 

             Mỗi ngày tiết kiệm một giờ 

 Tác giả:  Michael Heppell 

   Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ 

 Năm xuất bản: 2019 

   Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001543-5  

                           Phòng đọc 1: Giá Tâm lý học. 

  Thời gian là thứ vô cùng quý giá. Mỗi giây trôi qua không bao giờ lấy lại 

được, vì vậy trước khi làm việc gì bạn nên có kế hoạch cụ thể để quản lý thời 

gian một cách khoa học, tránh lãng phí. Vậy làm thế nào để có kỹ năng quản lý thời 

gian hiệu quả? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong cuốn sách “Mỗi ngày tiết kiệm 

một giờ” của Michael Heppell, một huấn luyện viên tuyệt vời về các kỹ năng sống.

  “Mỗi ngày tiết kiệm một giờ” chỉ ra cho chúng ta những mẹo nhỏ để giành lấy 

1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Cuốn sách được trình bày dưới dạng chủ đề tập hợp nhiều ý 

tưởng, công cụ hữu dụng để tiết kiệm tối đa thời gian. Từ kinh nghiệm thực tế, tác giả 

đưa ra những lời khuyên giúp bạn tổ chức công việc một cách khoa học, hiệu quả. 

Trước khi bắt đầu công việc, hãy xem xét sự cần thiết, lựa chọn phương pháp thực 

hiện công việc phù hợp để bạn tiết kiệm thời gian, công sức mà hiệu quả cao. 

Để giúp bạn đọc lựa chọn phương pháp tối ưu, tác giả chia sẻ kinh nghiệm từ 

việc viết thư, tiếp khách, cách tổ chức một cuộc hội thảo tới việc làm bếp, đi xa, 

dạy con của những người nổi tiếng như Churchill, Eisenhower, các nhà kinh doanh, 

nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư,… Ngoài ra, Michael Heppell còn giới thiệu về tác dụng, lợi ích 

của các thiết bị tối tân như máy điện thoại có truyền hình, máy rửa chén,… mà 

tương lai không xa sẽ được sử dụng phổ biến giúp mọi người tiết kiệm được thời 

gian, công sức. 

  Vậy hãy cùng tìm đọc những bí quyết bổ ích từ cuốn sách này để bạn 

không chỉ tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày mà còn gặt hái được nhiều thành công trong 

cuộc sống. 

 



Bản tin Thư viện Tháng 8/2019 

5 
 

 

Trí thông minh cảm xúc for dummies 

Tác giả: Steven J.Stein 

Năm xuất bản: 2018 

Nhà xuất bản: Lao động 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 

                         - Giá sách tham khảo Mác. 

“Trí thông minh cảm xúc” chỉ sự thông minh trên phương diện tình cảm, bao 

gồm khả năng nhận biết, thấu hiểu cảm xúc của mình cũng như người khác và kiểm 

soát những cảm xúc của cá nhân. Cuốn sách “Trí thông minh cảm xúc for dummies” 

của Steven J. Stein giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về trí thông minh cảm xúc. 

Mở đầu cuốn sách, tác giả định nghĩa về trí thông minh cảm xúc; cung cấp một 

vài gợi ý nhỏ về cách ứng xử của một người thông minh cảm xúc. Để thấu hiểu và 

điều khiển cảm xúc của người khác, bạn phải hiểu rõ cảm xúc của mình và nhìn nhận 

mọi việc từ góc độ của người đối diện. Cảm nhận, suy nghĩ và cư xử như một người 

thông minh cảm xúc giúp bạn lạc quan, hạnh phúc hơn, điều hòa được cảm xúc của 

những người xung quanh giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.  

Tiếp theo là những phân tích của tác giả về bản chất của trí thông minh cảm 

xúc, lợi ích của việc đưa trí thông minh cảm xúc vào công việc và sử dụng trí thông 

minh cảm xúc trong gia đình. Tác giả chỉ ra sự khác biệt giữa trí thông minh cảm xúc 

và IQ, giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của trí thông minh cảm xúc, nhận thức rõ 

hơn về cảm xúc của mình, thấu hiểu và đồng cảm với những người xung quanh. Bạn 

có thể gặp những người phức tạp hay những tình huống hóc búa khi đi làm và trí thông 

minh cảm xúc sẽ định hướng cho bạn vượt qua những khó khăn đó, giúp bạn cảm thấy 

thoải mái hơn với công việc cũng như nơi làm việc của mình. Trí thông minh cảm xúc 

còn giữ vai trò quan trọng với việc giữ lửa trong các mối quan hệ. Tác giả cũng hướng 

dẫn bạn cách để trở thành những bậc cha mẹ thông minh cảm xúc và đưa ra một vài 

gợi ý, ví dụ hữu ích giúp bạn tiếp cận con trẻ hiệu quả, kiểm soát cảm xúc của mình 

khi giải quyết các vấn đề với con trẻ. 

Phần cuối sách, tác giả chia sẻ bí quyết để nâng cao trí thông minh cảm xúc của 

mỗi người, cách giúp những người khó tính nâng cao trí thông minh cảm xúc của họ 

và biến thế giới thành nơi giàu trí thông minh cảm xúc hơn. 
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Những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm 

 

Tác giả: Vũ Thị Thu Hiền 

Nhà xuất bản: Thế giới 

Năm xuất bản: 2017 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 – Giá Kinh tế. 

Làm thế nào để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy mình là ứng viên phù hợp 

nhất cho vị trí đang cần tuyển dụng? Hãy tìm câu trả lời trong cuốn sách “Những yếu 

tố nhà tuyển dụng quan tâm” của tác giả Vũ Thị Thu Hiền. Với kinh nghiệm hơn 15 

năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và tuyển dụng cao cấp, tác giả chia sẻ bí quyết để 

ứng tuyển thành công dựa vào những yếu tố và kĩ năng phù hợp với yêu cầu công việc, 

tiền lương và lý do chuyển việc.  

Nhà tuyển dụng tin rằng những ứng viên họ lựa chọn luôn có những yếu tố và 

kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc. Theo tác giả, những yếu tố đầu tiên mà nhà 

tuyển dụng xem trọng ở ứng viên đó là: năng lực, thái độ, tư duy và kỷ luật. Năng lực 

được căn cứ vào khả năng thực hiện công việc, định hướng, mục tiêu nghề nghiệp của 

ứng viên; thái độ chuyên nghiệp được thể hiện qua sự cầu thị, tự tin, có tinh thần trách 

nhiệm; tư duy là cách chúng ta sáng tạo, học hỏi, thích nghi với công việc sau khi 

được tuyển dụng và hãy nhớ luôn trung thực, liêm chính và tuân thủ kỷ luật. Tiếp theo, 

họ quan tâm đến những kỹ năng mà bạn có, gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao 

tiếp và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Yếu tố then chốt đưa họ đến quyết định tuyển dụng 

là xem xét sự phù hợp giữa tính cách của bạn với đặc thù công việc; nơi cư trú, quốc 

tịch; tuổi và giới tính tại thời điểm ứng tuyển. 

Bên cạnh những yếu tố về năng lực, kỹ năng thì vấn đề về tiền lương và phúc lợi 

cũng là yếu tố quan trọng. Nhà tuyển dụng đưa ra mức lương căn cứ vào vị trí tuyển 

dụng và giá trị, vị thế của ứng viên tại thời điểm ứng tuyển. Chênh lệch giữa lương mới 

và lương cũ khoảng 30% được phần lớn ứng viên và nhà tuyển dụng chấp nhận.  

Cuối cùng, tác giả chia sẻ những kinh nghiệm sau khi chuyển việc, ứng viên nên và 

không nên làm gì để giữ uy tín cá nhân và vượt qua thời gian thử việc ở công ty mới.  

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và những 

người muốn tìm công việc mới phù hợp hơn. 
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Case & materials on International law 

 

Tác giả: Martin Dixon, Robert McCorquodale, Sarah 

Williams 

Nhà xuất bản: Oxford university press 

Năm xuất bản: 2016 

Địa chỉ tài liệu: GVA 002775 

                         - Phòng đọc 2 - Giá số 25. 

Ngày nay, Luật Quốc tế đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình an 

ninh quốc tế, là phương tiện thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các quốc 

gia trên thế giới. Do đó, việc nghiên cứu về hệ thống pháp luật này có ý nghĩa 

quan trọng. Cuốn sách “Case & materials on International law” là tài liệu phù 

hợp dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu hay độc giả quan tâm đến Luật Quốc tế. 

Giống như một cuốn giáo trình, “Case & materials on international law” 

mở đầu với những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Quốc tế: Bản chất, nguồn của 

Luật Quốc tế, Luật Điều ước Quốc tế, mối quan hệ giữa Luật Quốc tế với luật 

quốc gia, tư cách pháp lý quốc tế, công nhận quốc tế. Tiếp theo, tác giả trình bày 

những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán, miễn trừ quyền tài 

phán, trách nhiệm nhà nước. 

Trong ấn bản này, tác giả tiếp tục cập nhật những trích đoạn và bình luận 

mới về bảo vệ quyền con người, Luật Biển, Luật Môi trường, Luật Kinh tế, Luật 

Hình sự quốc tế. Vấn đề giữ gìn hòa bình an ninh quốc tế, giải quyết tranh chấp 

quốc tế là nội dung cuối cùng của cuốn sách. 

Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu kèm nhiều tài liệu dẫn chứng: bài 

báo, bình luận đánh giá, văn bản pháp luật,… Ấn bản lần thứ 6 đã nhận được 

nhiều ý kiến đánh giá tích cực từ bạn đọc ở nhiều quốc gia trên thế giới. 
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4. Tin pháp luật  

(Nguồn: https://luatvietnam.vn,  

https://infographics.vn) 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật có hiệu lực 

trong tháng 8/2019 

4.1.1. Đăng ký xe máy chuyên dùng 

tạm thời có thời hạn 20 ngày 

Thông tư 22/2019/TT-BGTVT yêu cầu 

xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, 

khi di chuyển trên đường bộ phải 

được đăng ký tạm thời và giấy này có 

thời hạn 20 ngày kể từ ngày cấp. 

Chủ sở hữu phải nộp 01 (một) bộ hồ 

sơ gồm: Tờ khai cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tạm thời; Giấy xác nhận 

quyền sở hữu xe máy chuyên dùng 

(bản sao); Giấy tờ xác định nguồn gốc 

xe máy chuyên dùng (bản sao) tới Sở 

Giao thông Vận tải nơi chủ sở hữu 

đăng ký thường trú,… 

Thông tư có hiệu lực từ 01/8/2019. 

4.1.2. Tặng giải thưởng KHCN để thu 

lợi bất chính bị phạt tới 30 triệu đồng 

Từ ngày 01/8/2019, theo Nghị định 

51/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 20 triệu 

- 30 triệu đồng đối với hành vi vi 

phạm về đặt và tặng giải thưởng khoa 

học và công nghệ, cụ thể: 

- Đặt, tặng giải thưởng về khoa học và 

công nghệ để thu lợi bất hợp pháp; 

- Đặt giải thưởng khoa học và công 

nghệ cho các công trình nghiên cứu 

có nội dung pháp luật cấm. 

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ 

chức vi phạm còn buộc phải nộp lại số 

lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 

hành vi vi phạm hoặc buộc hủy bỏ kết 

quả công nhận giải thưởng và cải 

chính thông tin sai sự thật. 

4.1.3. Ép khách du lịch mua hàng, 

phạt tới 3 triệu đồng 

Nghị định mới nhất về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du 

lịch quy định, cá nhân có hành vi nài 

ép khách du lịch mua hàng hóa, sử 

dụng dịch vụ sẽ bị phạt từ 01 - 03 

triệu đồng: 

Cùng nhóm với hành vi vi phạm hoạt 

động kinh doanh này, một số hành vi 

khác cũng có thể bị xử phạt như: 

- Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng nếu 

thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch, 

https://luatvietnam.vn/
https://infographics.vn/
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-22-2019-tt-bgtvt-ve-dang-ky-xe-may-chuyen-dung-174944-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-51-2019-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-trong-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-173639-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-51-2019-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-trong-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-173639-d1.html
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không thông báo kịp thời cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện 

tai nạn hoặc rủi ro, sự cố xảy ra với 

khách du lịch; 

 

- Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng nếu 

không phối hợp với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong việc cứu 

hộ, cứu nạn cho khách du lịch,… 

Các mức phạt nêu trên sẽ gấp 02 lần 

nếu do tổ chức thực hiện. 

Nghị định 45/2019/NĐ-CP có hiệu 

lực từ 01/8/2019. 

4.1.4. Chơi thô bạo trong thi đấu thể 

thao bị phạt đến 25 triệu đồng 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 

46/2019/NĐ-CP về việc quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thể thao, có hiệu lực từ ngày 

01/8/2019. 

Cụ thể, người nào có hành vi chửi bới, 

lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh 

dự; phản ứng không phù hợp với đạo 

đức, thuần phong mỹ tục, truyền 

thống văn hóa Việt Nam khi tham gia 

hoạt động thể thao sẽ bị phạt tiền từ 

15 - 20 triệu đồng và phải xin lỗi công 

khai đối với hành vi của mình. 

 

Mức phạt tối đa trong lĩnh vực thể 

thao được quy định tại Nghị định này 

là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 

triệu đồng đối với tổ chức. 

4.1.5. Người vui chơi dưới nước phải 

tự chịu trách nhiệm về sức khỏe 

Đây là yêu cầu được nêu tại Nghị 

định 48/2019/NĐ-CP quy định về 

quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

Theo đó, người tham gia hoạt động 

vui chơi, giải trí dưới nước phải tự 

chịu trách nhiệm về tình trạng sức 

https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-dinh-45-2019-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich-172972-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-46-2019-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao-173113-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-46-2019-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-the-thao-173113-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-dinh-48-2019-nd-cp-quan-ly-phuong-tien-vui-choi-giai-tri-duoi-nuoc-173443-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-dinh-48-2019-nd-cp-quan-ly-phuong-tien-vui-choi-giai-tri-duoi-nuoc-173443-d1.html
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khỏe của mình và phải mặc áo phao 

trong suốt thời gian dưới nước. 

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho 

chính bản thân mình và người chơi, 

người lái phương tiện vui chơi, giải trí 

dưới nước phải đủ 15 tuổi trở lên và 

đảm bảo về sức khỏe. 

Nghị định có hiệu lực từ 15/8/2019. 

4.1.6. Cứu người trong hỏa hoạn 

được đề nghị đặc xá 

Từ ngày 01/8/2019, người bị kết án 

phạt tù cứu được tính mạng người 

khác hoặc tài sản lớn có giá trị từ 50 

triệu đồng trở lên trong thiên tai, hỏa 

hoạn sẽ được đề nghị đặc xá 

theo Nghị định 52/2019/NĐ-CP. 

Ngoài ra, một số trường hợp lập công 

lớn khác cũng được đề nghị đặc xá 

như giúp trại giam, cơ quan thi hành 

án hình sự, tố tụng hình sự phát hiện, 

truy bắt, điều tra và xử lý tội phạm; có 

phát minh, sáng kiến có giá trị lớn 

hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc khác. 

4.1.7. Cách chức lãnh đạo bố trí người 

thân làm kế toán, quản lý nhân sự 

Nội dung đáng chú ý này được đề cập 

tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. 

 

Theo đó, sẽ kỷ luật cảnh cáo người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu 

có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, 

mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình 

giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân 

sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Trường hợp đã bị cảnh cáo mà còn tiếp 

tục vi phạm, người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu sẽ bị cách chức. 

Nghị định này được Chính phủ ban 

hành ngày 01/07/2019, có hiệu lực từ 

ngày 15/08/2019. 

4.1.8. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ 

trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật 

Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP, có 

hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/nghi-dinh-52-2019-nd-cp-huong-dan-luat-dac-xa-173678-d1.html
https://luatvietnam.vn/tiet-kiem/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-174984-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/luat-phong-chong-tham-nhung-2018-so-36-2018-qh14-169348-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-174887-d1.html
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nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn 

pháp luật với mức như sau: 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 

100% chi phí, nhưng không quá 03 

triệu đồng/năm; 

- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 

30% chi phí, nhưng không quá 05 

triệu đồng/năm; 

- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 

10% chi phí, nhưng không quá 10 

triệu đồng/năm… 

4.1.9. Lương hưu, trợ cấp BHXH 

của cán bộ xã tăng 7,19% 

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 

09/2019/TT-BNV, có hiệu lực ngày 

01/8/2019, hướng dẫn thực hiện điều 

chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 

01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 

Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

thêm 7,19% trên mức trợ cấp được 

hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 đối 

với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. 

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 

01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng 

tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719. 

4.1.10. Tăng trợ cấp, phụ cấp của 

người có công với cách mạng 

Từ ngày 01/7/2019, mức chuẩn để xác 

định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 

người có công với cách mạng là 1,624 

triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 

109.000 đồng theo Nghị định 

58/2019/NĐ-CP. 

Cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp của một 

số đối tượng như sau: 

- Thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh: Trợ cấp tối 

thiểu 1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 

triệu đồng; 

- Thương binh loại B: Trợ cấp tối thiểu 

904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng; 

- Thương binh, thương binh loại B 

suy giảm khả năng lao động từ 81% 

trở lên có vết thương đặc biệt nặng: 

Phụ cấp 1,67 triệu đồng; 

- Bệnh binh: Trợ cấp tối thiểu 1,695 

triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng… 

Nghị định có hiệu lực từ  15/8/2019. 

4.1.11. Trường hợp thanh toán trực 

tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT 

Đây là nội dung đáng chú ý nêu 

tại Thông tư 09/2019/TT-BYT  hướng 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-09-2019-tt-bnv-dieu-chinh-muc-tro-cap-hang-thang-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-174899-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-09-2019-tt-bnv-dieu-chinh-muc-tro-cap-hang-thang-voi-can-bo-xa-da-nghi-viec-174899-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-58-2019-nd-cp-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-174983-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-58-2019-nd-cp-muc-tro-cap-phu-cap-uu-dai-doi-voi-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-174983-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-09-2019-tt-byt-dieu-kien-ky-hop-dong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-173517-d1.html
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dẫn một số nội dung trong công tác 

khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). 

Từ ngày 01/8/2019, sẽ có thêm 03 

trường hợp người có thẻ BHYT được 

thanh toán trực tiếp chi phí khám, 

chữa bệnh: 

- Người có thời gian tham gia BHYT 

05 năm liên tục trở lên và có số tiền 

cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh 

trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ 

sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp 

tự đi khám, chữa bệnh không đúng 

tuyến) nhưng chưa được thanh toán số 

tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng 

lương cơ sở; 

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung 

cấp hoặc cung cấp không chính xác 

thông tin thẻ BHYT; 

- Người bệnh không xuất trình được 

thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển 

viện trong ngày do cấp cứu, mất ý 

thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng 

chưa được cấp lại. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành 

trong tháng 8/2019 

4.2.1. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp    

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh 

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh 

nghiệp hoặc sử dụng các dịch vụ cung 

cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp hoặc phí 

cung cấp thông tin doanh nghiệp. 

Ngày 10/12/2016, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư số 215/2016/TT-BTC 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí cung cấp 

thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp; áp dụng đối với 

người nộp, tổ chức thu phí cung cấp 

thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến việc thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp 

thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi đăng ký 

doanh nghiệp hoặc sử dụng các dịch 

vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp 

phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

hoặc phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bổ 

sung, thay đổi thông tin do thay đổi 

địa giới hành chính; đăng ký giải thể 

doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; 



Bản tin Thư viện Tháng 8/2019 

13 
 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

doanh nghiệp thực hiện đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng điện tử; cơ 

quan nhà nước đề nghị cung cấp 

thông tin phục vụ quản lý nhà nước 

được miễn phí, lệ phí. 

Mức phí, lệ phí cụ thể như sau: 

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp, 

thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/lần 

- Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 

100.000 đồng/lần. 

- Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng 

nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh: 20.000 

đồng/lần. 

- Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo 

tài chính các loại doanh nghiệp: 

40.000 đồng/lần. 

- Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh 

nghiệp (Báo cáo tổng hợp về người 

thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 

03 năm; Các sản phẩm thông tin khác 

được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, 

tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp): 

150.000 đồng/lần. 

- Công bố nội dung đăng ký doanh 

nghiệp: 300.000 đồng/lần. 

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp 

theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở 

lên: 5.000.000 đồng/tháng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay 

thế Thông tư số 176/2012/TT-BTC 

ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký 

hộ kinh doanh và phí cung cấp thông 

tin doanh nghiệp và Thông tư số 

106/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 8 

năm 2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  
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4.2.2. UBTVQH gỡ vướng cho Luật 

Quy hoạch 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban 

hành Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 giải thích một 

số điều của Luật Quy hoạch. 

Theo đó, khoản 1 Điều 6 và khoản 2 

Điều 20 của Luật Quy hoạch được 

hiểu như sau: Các quy hoạch theo quy 

định tại Luật Quy hoạch và các luật, 

pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều liên quan đến quy hoạch 

có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào 

được lập, thẩm định xong trước thì 

được quyết định hoặc phê duyệt 

trước. Sau khi quy hoạch được quyết 

định hoặc phê duyệt, nếu có mâu 

thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải 

điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn. 

Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu 

như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm 

c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy 

hoạch đã được quyết định hoặc phê 

duyệt trước ngày 1/1/2019, trong quá 

trình thực hiện được điều chỉnh nội 

dung theo quy định của pháp luật có 

liên quan trước ngày Luật Quy hoạch 

có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 

được quyết định hoặc phê duyệt. 

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo 

việc lập, thẩm định các quy hoạch ở 

các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm 

tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn 

định và hệ thống giữa các quy hoạch. 

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được 

Quốc hội ban hành ngày 24/11/2017, có 

hiệu lực thi hành từ 1/1/2019. UBTVQH 

hội thấy rằng, trong quá trình triển khai 

việc thi hành Luật Quy hoạch mới đang 

có một số cách hiểu, vận dụng một số 

quy định của Luật còn khác nhau, điều 

này đã làm cho một số dự án, quy hoạch 

triển khai có những khó khăn, bất cập, 

vướng mắc. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành Nghị quyết để bảo 

đảm áp dụng thống nhất các quy định 

của Luật, khắc phục những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện.
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4.3. Bản án xét xử phúc thẩm công bố từ 1/8/2019 – 20/8/2019 của Tòa án 

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

4.3.1. Lĩnh vực Hình sự: 12 bản án, quyết định 

Quyết định: số 229/2019/HSPT-QĐ ngày 15/08/2019 tại Đà Nẵng 

Lê Văn R - 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 xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý 

số 251/2019/TLPT-HS ngày 09-7-2019 đối với bị cáo Lê Văn R phạm tội: “Trộm 

cắp tài sản”. 2. Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2019/HSST ngày 07-6-2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đối với phần trách nhiệm hình sự của Lê Văn R 

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

Bản án: số 227/2019/HS-PT ngày 13/08/2019 tại Đà Nẵng 

Ngô Duy Đ - phạm tội đánh bạc (Điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 

Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Duy Đ, sửa bản án sơ 

thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo. Căn cứ vào điểm b khoản 2 

Điều 321; các điểm s, t khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Ngô Duy Đ 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án 

treo, thời hạn thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 2. Giao bị 

cáo Ngô Duy Đ cho UBND phường L, thành phố K, tỉnh Kon Tum giám sát, giáo dục 

bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp 

với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi 

hành án dân sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330080t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330080t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330234t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330234t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 453 ngày 13/08/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Cần Thị Xuân D 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: Y án sơ thẩm. 

Bản án: số 228/2019/HS-PT ngày 13/08/2019 tại Đà Nẵng 

Hoàng Thế S - phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có (Điều 323 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình 

sự: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Thế S, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 323, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 

2015: Xử phạt bị cáo Hoàng Thế S 08 (tám) tháng tù, về tội “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Bản án: số 223/2019/HSPT ngày 12/08/2019 tại Đà Nẵng 

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

một số điều của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo bị hại Lê Quốc Th1 và giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 1. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 

Điều 52; điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa 

đổi, bổ sung năm 2017); Xử phạt: Hồ Xuân H 12 (Mười hai) năm tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 05 tháng 04 năm 2018). 

Quyết định: số 225/2019/HSPT-QĐ ngày 12/08/2019 tại Đà Nẵng 

Nguyễn Minh 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: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

195/2019/TLPT-HS ngày 14-5-2019 đối với bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội: 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bản án: số 457 ngày 08/08/2019 tại Hà Nội 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta332254t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta332254t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330249t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330249t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330208t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330208t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329682t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329682t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329739t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Nguyễn Việt C - phạm tội giết người (Điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Nguyễn Việt C phạm tội Giết người. 

Bản án: số 455/2019/HS-PT ngày 08/08/2019 tại Hà Nội 

Nguyễn Thị H - phạm tội giết người (Điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Nguyễn Thị H về tội “Giết người”. 

Bản án: số 222/2019/HSPT ngày 02/08/2019 tại Đà Nẵng  

A Lăng L - phạm tội giết người (Điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận đơn kháng cáo của bà Doãn Thị X. Sửa một phần quyết 

định của Bản án Hình sự sơ thẩm số: 08/2019/HS-ST ngày 28/03/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về hình phạt. Áp dụng khoản 2 Điều 123; các điểm q, s, b khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm e khoản 1 Điều 52 điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). Xử phạt: Bị cáo A Lăng L 06 năm 06 tháng tù; thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 07/10/2017). 

Bản án: số 220/2019/HSPT ngày 02/08/2019 tại Đà Nẵng  

Lê Trung H - phạm tội giết người (Điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

BLHS năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự; Không 

chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với Lê Trung H. - 

Áp dụng: điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm k khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Lê 

Trung H tù Chung thân về tội “Giết người”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính 

kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 17/7/2018). - Áp dụng: điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Lê Trung H 01 (Một) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. - Áp dụng: 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta333303t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta333303t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330272t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330272t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta327543t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tổng hợp, buộc bị cáo 

Lê Trung H phải chấp hành hình phạt của cả hai tội là tù Chung thân. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính kể từ ngày bị bắt tạm giữ (ngày 17/7/2018). 

Bản án: số 219/2019/HSPT ngày 02/08/2019 tại Đà Nẵng  

Bị cáo Đinh Thanh V và bị cáo Nguyễn Viết N - phạm tội giết người (Điều 123 

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

Thông tin về vụ án: Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Viết N. Điểm b khoản 1 Điều 355 và Điểm c 

khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Thanh 

V và sửa bản án sơ thẩm về hình phạt. - Áp dụng: Điểm a, l, n khoản 1 Điều 93; điểm b, 

p khoản 1 khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999; Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Viết 

N Tù chung thân. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ 08/4/2016. - 

Áp dụng: Điểm a, l, n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điểm đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm b, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình 

sự năm 1999 và điểm a, khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt: Bị cáo 

Đinh Thanh V 20 (hai mươi) năm tù về tội “Giết người” và 03 (Ba) năm tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”; Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội buộc bị cáo Đinh Thanh V 

phải chấp hành là 23 (hai mươi ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bị tạm giữ, ngày 10/4/2016. 

Bản án: số 217/2019/HSPT ngày 01/08/2019 tại Đà Nẵng  

Nguyễn Quốc V và đồng phạm - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Điều 322 

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

Thông tin về vụ án: - Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với đơn kháng cáo bị cáo Đậu 

Văn S. - Chấp nhận kháng nghị số 18/QĐ-VC2 ngày 23/4/2019 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 

21/2019/HS-ST ngày 25/03/2019, của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với bị cáo 

Nguyễn Quốc V. - Giao hồ sơ về cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định để điều tra 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta327557t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta327557t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330467t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330467t1cvn/chi-tiet-ban-an
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về hành vi “Đánh bạc” của Nguyễn Quốc V và Nguyễn Khánh H1. - Không chấp nhận 

kháng nghị số 03/QĐ-VKSBĐ-P1 ngày 05/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Định. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn 

Đình Th. - Không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quốc V, Trần Thanh 

Tr, Nguyễn Thanh V. - Chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh Q, Ngô 

Minh T, Phạm Nhật Tr, Cao Văn D. Sửa một phần bản án sơ thẩm về hình phạt đối với 

các bị cáo Nguyễn Minh Q, Ngô Minh T, Phạm Nhật Tr, Cao Văn D. 

4.3.2. Lĩnh vực Dân sự: 7 bản án, quyết định 

Bản án: số 351 ngày 16/08/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

Thông tin về vụ/việc: Y án sơ thẩm. 

Bản án: số 337/2019/DS-PT ngày 12/08/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà. 

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

Quyết định: số 18/2019/QĐ-PT ngày 07/08/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo quá hạn. 

Quyết định: số 19/2019/QĐ-PT ngày 07/08/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

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

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo quá hạn. 

Bản án: số 122/2019/DS-PT ngày 02/08/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: Căn cứ khoản 3 Điều 308; Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp 

nhận kháng cáo của ông Phan Ngọc N1 - người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn: ông 

Trương Huỳnh Viết M, bà Nguyễn Thị L, bà Hoàng Thị N. Xử: Huỷ Bản án dân sự sơ 

thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 22-11-2018 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chuyển 

hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta332252t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta332252t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta331579t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta331579t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329226t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329226t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329228t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329228t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329617t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329617t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 121/2019/DS-PT ngày 01/08/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị H1; 

chấp nhận kháng cáo kháng cáo của ông Phạm Văn Q, ông Phạm Văn S, sửa một 

phần (mục 3 phần quyết định) bản án sơ thẩm số 32/2018/DS-ST ngày 29 tháng 11 

năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định. 

Bản án: số 119/2019/DS-PT ngày 01/08/2019 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: Không 

chấp nhận kháng cáo của bà Lại Thị Thuỳ D, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

11/2018/DS-ST ngày 24/8/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

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

Bản án: số 125/2019/HC-PT ngày 15/08/2019 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 Nguyễn Tiến L. 2. Giữ nguyên 

bản án hành chính sơ thẩm số 54/2018/HC-ST ngày 21-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 3. Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị H. 4. Tuyên hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BĐ 632410 do Uỷ ban nhân dân huyện C cấp ngày 29/6/2011 

đối với thửa đất số 4258, tờ bản đồ số 24 cho ông Nguyễn Tiến L và bà Trần Thị Th. 

Quyết định: số 534 ngày 13/08/2019 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 QĐ đình chỉ. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta328549t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta328549t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta333677t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta333677t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330268t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta330268t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta331337t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta331337t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Quyết định: số 527/2019/QĐ-PT ngày 12/08/2019 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, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 

Quyết định: số 528/2019/QĐ-PT ngày 12/08/2019 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, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

Quyết định: số 529/QĐ - PT ngày 12/08/2019 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, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. 

Quyết định: số 529/2019/QĐ-PT ngày 12/08/2019 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, giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

Quyết định: số 524 ngày 08/08/2019 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 QĐ đình chỉ. 

 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329230t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329230t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329232t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329232t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329234t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329234t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329233t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329233t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta331339t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta331339t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 518/2019/HCPT ngày 07/08/2019 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, hủy quyết định của UBND. 

Bản án: số 117/2019/HC-PT ngày 05/08/2019 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 ông Hồ Hữu H. Chấp nhận 

Quyết định kháng nghị số 45/QĐ-VKS-HC ngày 09/10/2018 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và sửa bản án sơ thẩm số 24/2018/DS-ST 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà. 

Bản án: số 115/2019/QĐ - PT ngày 01/08/2019 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 tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ 

thẩm số 01/2019/QĐST-HC ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định 

Bản án: số 116/2019/HC-PT ngày 01/08/2019 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 ông Phạm Toàn T, bà 

Nguyễn Thị Đ. Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 42/2018/HC-ST ngày 6-

11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta329225t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta325531t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta325531t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta327565t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta327565t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta333655t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta333655t1cvn/chi-tiet-ban-an
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5. Có thể bạn quan tâm? 

5.1. Không cứu giúp người gặp nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
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5.2. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 1 năm 6 tháng tù 
Ngày 23/8/2019, Tòa án nhân dân Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ 

thẩm lần hai, tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Hữu Linh, trú tại thành phố Đà Nẵng 1,5 năm 

giam về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 


