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1. Điểm tin hoạt động Tháng 9/2019 

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

 Bổ sung 8 tên sách (80 cuốn), xử lý tài liệu, cập nhật CSDL thư mục 277 biểu ghi 

các loại. Trao đổi tài liệu, nhận tài liệu tặng biếu: 5 tên (36 cuốn). Số hóa 279 luận 

văn, luận án. 

 Biên soạn Bản tin Thư viện, Thông báo sách mới tháng 9/2019, 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. 

 Cấp tài liệu cho Phân hiệu Đắc Lắc học kì 1 năm học 2019-2020. Cung cấp giáo trình, 

tài liệu cho sinh viên các lớp chất lượng cao. 

1.2. Công tác phục vụ bạn đọc 

 Phục vụ 12.908 lượt bạn đọc đến thư viện; tư vấn, hỗ trợ: 804 lượt bạn đọc; 12.115 

lượt truy cập tài liệu số; truy cập máy tính: 999 lượt; số lượng tài liệu lưu thông là 

4.353 cuốn.    

 Tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên K44. 

 

2. Hoạt động Tháng 10/2019 

 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 10/2019. 

 Duy trì công tác phục vụ bạn đọc. Tiếp tục số hóa tài liệu. 

 Tiếp tục tập huấn kỹ năng thông tin cho sinh viên 44. 

 Tổ chức cuộc thi “Giới thiệu thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên”. 

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

 

Unstable constitutionalism:  

law and politics in South Asia 

Biên soạn: Mark Tushnet, Madhav Khosla  

Nhà xuất bản: Cambridge University Press 

Năm xuất bản: 2015 

Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 3. 

 

Hiến pháp không chỉ là văn bản pháp lý của Nhà nước, mà còn là bản khế ước 

mang trong mình ý chí chung của toàn xã hội. Cuốn sách “Unstable constitutionalism: 

law and politics in South Asia” trình bày những trở ngại trong việc xây dựng, ban hành, 

thi hành Hiến pháp và các vấn đề liên quan đến chính trị tại 5 quốc gia ở Nam Á: Ấn Độ, 

Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh. 

Phần I. Giới thiệu chung: Chủ nghĩa hiến pháp không ổn định, nghiên cứu về 

Luật Hiến pháp và vấn đề chính trị ở Nam Á. 

Phần II. Hình thức và nguồn gốc của sự không ổn định của chủ nghĩa Hiến pháp: 

Sáu thời kỳ lịch sử, mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, vị trí quyền lực tối cao ở 

Nepal; chiến tranh sắc tộc và sự bất ổn về hiến pháp ở Nepal; chủ nghĩa Hiến pháp và 

chủ nghĩa Hiến pháp mở rộng ở Pakistan; tư pháp hóa chính trị ở Pakistan; bầu cử dân 

chủ ở Bangladesh. 

Phần III. Sự phản ứng và hưởng ứng đối với sự bất ổn về Hiến pháp: Vị trí, vai 

trò của Tòa án Tối cao trong nền dân chủ Ấn Độ, tư pháp hóa chính trị ở Bangladesh, 

thảo luận về chế độ liên bang ở Sri Lanka và Nepal, hình thức Hiến pháp và cải cách 

Hiến pháp thời hậu chiến ở Sri Lanka, chủ nghĩa liên bang hiến định ở Tòa án Tối cao 

Ấn Độ. 

“Unstable constitutionalism: law and politics in South Asia” là tài liệu tham khảo 

hữu ích dành cho bạn đọc quan tâm đến Hiến pháp, pháp luật và chính trị ở các quốc 

gia Nam Á. 
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Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động 

nhượng quyền thương mại ở Việt Nam 

 

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tình 

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật 

  Năm xuất bản: 2017 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2        Giá 10. 

                            Phòng mượn 2        Giá 05. 

Nhượng quyền thương mại là một trong những hình thức kinh doanh mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hoạt động này gặp một số khó khăn bởi rào cản pháp lý, một 

số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo và thiếu tính cụ thể.  

Nhằm hoàn thiện pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền 

thương mại, TS. Nguyễn Thị Tình biên soạn cuốn sách “Pháp luật về hạn chế cạnh tranh 

trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam”. Sách gồm 6 chương, nghiên cứu 

3 nội dung sau: 

Những vấn đề lý luận về hoạt động nhượng quyền thương mại, hạn chế cạnh tranh 

và pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại: Khái niệm, 

bản chất, phân loại nhượng quyền thương mại; hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật hạn 

chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và những yêu cầu 

đối với Việt Nam nói riêng.                                                                                                                           

Quan điểm về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động thương mại của 

Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ: Nghiên cứu án lệ Pronuptia, Nghị quyết số 2790/99 của 

Ủy ban Châu Âu về quan điểm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng 

quyền thương mại và các án lệ, “lập luận hợp lý” của Hoa Kỳ trong xử lý và điều tiết 

hành vi hạn chế cạnh tranh. 

Nội dung pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại: 

vấn đề xác định thị trường liên quan, kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, 

kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Từ thực tiễn thực thi pháp luật 

điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh tại Việt Nam, tham khảo quan điểm xử lý của EU 

và Hoa Kỳ, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong 

hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. 

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên, học viên cao học, người nghiên 

cứu, giảng dạy và thực thi pháp luật tại Việt Nam. 
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Lời hứa về một cây bút chì 

Tác giả: Adam Braun 

Nhà xuất bản: Thế giới 

Năm xuất bản: 2018 

  Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 - Giá: Tâm lý học. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi cuộc sống của mình sẽ khác biệt ra sao nếu thay vì chọn con 

đường an toàn, bạn lại can đảm chấp nhận rủi ro để theo đuổi ước mơ? “Lời hứa về một 

cây bút chì” kể về hành trình theo đuổi đam mê của chàng trai trẻ người Mỹ - Adam 

Braun, từ chỗ chỉ sở hữu 25 USD tới việc xây dựng hơn 250 trường học khắp thế giới. 

Câu chuyện khởi nguồn trong chuyến du lịch tới Ấn Độ, khi tác giả hỏi một cậu bé 

ăn xin trên đường phố về mơ ước lớn nhất của cậu. Không phải món đồ đắt giá hay phép 

nhiệm màu kỳ diệu, câu trả lời đơn giản là một cây bút để tập vẽ. Nhận ra tầm quan trọng 

của giáo dục nên khi trở về Mỹ, Adam Braun quyết tâm từ bỏ con đường thăng tiến đang 

thuận lợi, bắt đầu cuộc đời mới, lập Quỹ thiện nguyện Pencils of Promise, chắp cánh ước 

mơ cho trẻ em trên khắp thế giới. 

Cuốn sách gồm 29 lời tâm niệm cũng là những triết lý, phương châm sống của tác 

giả: quyết tâm theo đuổi giấc mơ ngay cả khi chúng dường như bất khả; mọi thành quả 

lớn đều bắt đầu từ những việc nhỏ; hãy lắng nghe trực giác; học cách thừa nhận thất bại 

và hoàn thiện những sai lầm, yếu điểm của bản thân; giữ vững sự tự tin để vượt qua mọi 

khó khăn, trở ngại; dũng cảm mạo hiểm để sống một cuộc đời tràn ngập cảm hứng, niềm 

vui và ý nghĩa,… 

Những kỷ niệm được Adam Braun thuật lại trong cuốn sách mang đến cho bạn đọc 

một góc nhìn về Quỹ Pencils of Promise như: kinh nghiệm xây dựng hệ thống trường học, 

bí quyết thu hút các nhà tài trợ, cách thức hoạt động, thành quả và những đóng góp của họ 

cho xã hội,… 

 Lời kết gửi gắm thông điệp: Hãy biến cuộc đời bạn thành một câu chuyện đáng kể. 

Đừng sợ thực hiện ước mơ, chúng ta được quyền chọn mang lại sự tích cực hay tiêu cực 

cho thế giới và trong mỗi một con người, vẫn có một câu chuyện phi thường chờ chúng ta 

hé mở.  
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Học tập cũng cần chiến lược 

Tác giả: Joe Landsberger 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động 

Năm xuất bản: 2018 

Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 – Giá Tâm lý ứng dụng. 

Bạn đang chán nản trong học tập, bạn học mãi nhưng không thể tiếp thu hay không 

thể tập trung khi ngày thi tới gần? Nếu bạn có những câu hỏi tương tự về việc học tập thì 

cuốn sách “Học tập cũng cần chiến lược” của tác giả Joe Landsberger là sự lựa chọn hoàn 

hảo cho bạn. Bằng những mô tả chi tiết kèm theo ví dụ dễ hiểu, tác giả chia sẻ phương pháp 

học hiện đại và hiệu quả, đó là: chuẩn bị, có chiến lược học tập và có kĩ năng làm bài tập. 

Việc đầu tiên bạn cần làm là điều chỉnh phương pháp học của bản thân bằng cách 

chuẩn bị một số công việc sau: đánh giá khả năng học tập của mình, sắp xếp thời gian biểu 

cho việc học, hạn chế tính chần chừ, học cách tự phản biện và phê bình, học tư duy của các 

bậc thiên tài,… để tạo động lực cho bản thân và cảm thấy hứng thú hơn trong việc học. 

Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy áp dụng những chiến lược học tập như: phương pháp học 

qua thị giác, định vị; sơ đồ hóa thông tin; sử dụng trí nhớ hiệu quả; thẻ phụ lục;… Hãy thử 

“phương pháp học A.S.P.I.R.E” cho quá trình học của bạn. Sáu chữ cái ASPIRE được hiểu 

là: tâm trạng, sự hiểu biết, nhắc lại, nghiên cứu, mở rộng và ôn tập. Đây là phương pháp ngắn 

gọn, dễ dàng ghi nhớ và áp dụng. Bạn cũng có thể học “phương pháp đọc SQ3R” để biết 

cách nắm bắt nội dung thông tin của một tài liệu. Các bước chúng ta cần tiến hành đó là: khảo 

sát, đặt câu hỏi, đọc hiểu, ghi nhớ và đọc lại. Còn rất nhiều phương pháp khác được tác giả 

đưa ra giúp bạn có thể đạt được mục tiêu cao trong học tập.  

Cuối cùng, tác giả gợi ý kĩ năng làm bài tập giúp bạn chiến thắng nó một cách 

hoàn hảo. Dù là dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp hay luận văn tốt nghiệp, đồ án 

tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, bạn đều tìm thấy những phương pháp trình bày, kĩ 

năng viết, tìm kiếm thông tin hiệu quả. 

 “Học tập cũng cần chiến lược” là cẩm nang giúp bạn có tư duy mạch lạc hơn 

trong học tập và mọi lĩnh vực của cuộc sống. 
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4. Tin pháp luật  

(Nguồn: https://luatvietnam.vn) 

 

 

 

 

4.1. Văn bản pháp luật có hiệu lực 

trong tháng 9/2019 

4.1.1. Thù lao giáo viên dạy nghề sơ 

cấp tối đa 02 triệu đồng/người/buổi 

Đây là nội dung được sửa đổi tại Thông 

tư 40/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính 

ban hành. 

 Theo đó, mức thù lao cho giáo viên, 

người dạy nghề tham gia đào tạo trình 

độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 

được quy định như sau: 

- Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại cơ 

sở đào tạo của Nhà nước được áp dụng 

mức tiền lương và các khoản phụ cấp 

theo lương của giảng viên, giáo viên 

hiện đang hưởng; 

- Người dạy nghề không thuộc trường 

hợp trên thì mức thù lao sẽ do Thủ 

trưởng cơ quan đề xuất, tối đa không 

quá 02 triệu đồng/người/buổi. 

Thông tư này có hiệu lực từ 01/9/2019. 

4.1.2. Nguồn kinh phí để tăng lương 

năm 2019 tại các địa phương 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định 

nhu cầu, nguồn và phương thức chi 

thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. 

Theo đó, nguồn kinh phí để tăng lương 

năm 2019 tại các địa phương gồm: 

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường 

xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so 

với năm 2018 theo quyết định giao dự 

toán của Bộ Tài chính; 

- Nguồn 50% tăng thu ngân sách địa 

phương, không kể tiền sử dụng đất và tiền 

thu được từ xổ số kiến thiết thực hiện so 

với dự toán năm 2018 được giao; 

- 50% phần ngân sách Nhà nước giảm 

chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên 

trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị 

sự nghiệp công lập… 

Thông tư này có hiệu lực từ 06/9/2019. 

4.1.3. Tăng 7,19% trợ cấp hàng 

tháng của quân nhân xuất ngũ 

Theo Thông tư 106/2019/TT-BQP của 

Bộ Quốc phòng, từ ngày 01/7/2019, 

tăng 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng 

của tháng 6 đối với các đối tượng quân 

nhân đã phục viên, xuất ngũ; người làm 

https://luatvietnam.vn/
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-40-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175445-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-40-2019-tt-btc-bo-tai-chinh-175445-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-46-2019-tt-btc-xac-dinh-nhu-cau-nguon-va-phuong-thuc-chi-dieu-chinh-muc-luong-co-so-175614-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-46-2019-tt-btc-xac-dinh-nhu-cau-nguon-va-phuong-thuc-chi-dieu-chinh-muc-luong-co-so-175614-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-106-2019-tt-bqp-dieu-chinh-tro-cap-hang-thang-doi-voi-quan-nhan-da-xuat-ngu-175762-d1.html
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công tác cơ yếu hưởng lương như quân 

nhân đã phục viên, xuất ngũ… 

Tùy thuộc vào năm công tác, mức trợ 

cấp dao động từ 1,891 triệu đồng/tháng 

đến 2,235 triệu đồng/tháng. 

Thông tư có hiệu lực từ 08/9/2019. 

4.1.4. Giảng viên giáo dục nghề 

nghiệp hệ số lương cao nhất đến 8,0 

Ngày 26/9/2019, Thông tư 12/2019/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội sẽ có hiệu lực. 

Nội dung chính của Thông tư này là 

quy định về hệ số lương của viên chức 

giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể: 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao 

cấp: Hệ số lương từ 6,20 đến 8,00; 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp 

chính: Hệ số lương từ 4,40 đến 6,78. 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý 

thuyết: Hệ số lương 2,34 đến 4,98 

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực 

hành: Hệ số lương 2,10 đến 4,89. 

4.1.5. Quán karaoke chỉ được mở cửa 

đến 0 giờ sáng 

Đây là nội dung tại Nghị định 

54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ 

karaoke, vũ trường có hiệu lực từ ngày 

01/9/2019. 

Trong khi các quán karaoke chỉ được 

hoạt động đến 0 giờ thì các vũ trường 

được hoạt động đến 2 giờ sáng. Cả hai 

dịch vụ này đều không được mở cửa 

trước 08 giờ sáng. 

Cũng theo Nghị định này, để mở quán 

karaoke phải thành lập doanh nghiệp 

hoặc hộ kinh doanh. Diện tích phòng 

hát phải từ 20m2 trở lên, không kể công 

trình phụ; không được đặt chốt cửa bên 

trong phòng hát. 

 

Trong khi đó, vũ trường phải có diện tích 

từ 80m2 trở lên, không kể công trình 

phụ; Địa điểm vũ trường phải cách 

trường học, bệnh viện từ 200m trở lên. 

4.1.6. Tự ý cho thuê xe ô tô công, 

phạt đến 20 triệu đồng 

Các quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng 

tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí kể từ ngày 01/9/2019 sẽ được 

áp dụng theo Nghị định 63/2019/NĐ-

CP của Chính phủ. 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-12-2019-tt-bldtbxh-huong-dan-chuyen-xep-luong-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-176129-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-12-2019-tt-bldtbxh-huong-dan-chuyen-xep-luong-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-176129-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai-quang-cao-51-f1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-54-2019-nd-cp-ve-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-174772-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/nghi-dinh-54-2019-nd-cp-ve-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-174772-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-175271-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2019-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-175271-d1.html
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Nghị định này nêu rõ, trường hợp cho 

thuê trụ sở làm việc, ô tô công khi 

không có quyết định phê duyệt sẽ bị xử 

phạt từ 15 - 20 triệu đồng. 

Trường hợp tự ý bán thanh lý xe ô tô 

khi dự án kết thúc, chưa có quyết định 

phê duyệt phạt tới 20 triệu đồng. 

Với hành vi sử dụng điện, xăng, dầu, 

điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức 

hội nghị,... bằng kinh phí Nhà nước 

vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt 

tiền từ 01 - 02 triệu đồng. 

4.1.7. 9 loại bệnh truyền nhiễm nhóm 

B phải cách ly 

Tại Thông tư 17/2019/TT-BYT có hiệu 

lực từ ngày 01/9/2019, Bộ Y tế đề cập 

đến Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm 

B phải tổ chức cách ly y tế. 

Danh mục gồm 09 loại bệnh, trong đó 

có: Bạch hầu; Ho gà; Sởi; Rubella; 

Than; Viêm màng não do não mô cầu; 

Tay chân miệng; Thủy đậu; Quai bị. 

Cũng theo Thông tư, đối tượng giám sát 

dịch bệnh, dịch bệnh là những người 

bệnh truyền nhiễm, người mang mầm 

bệnh truyền nhiễm và bị nghi ngờ mắc 

bệnh truyền nhiễm; Tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm; Ổ chứa, trung gian 

truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố 

nguy cơ. 

4.1.8. Đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng được miễn lệ phí 

Đây là nội dung tại Thông 

tư 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính 

ban hành. 

 

Theo đó, trường hợp thực hiện đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng điện tử được 

miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 

Với những trường hợp khác, lệ phí như: 

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 

50.000 đồng/lần. 

- Lệ phí 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/bản… 

Thông tư này có hiệu lực từ 20/9/2019. 

4.1.9. Điều kiện chuyển đổi từ đất 

trồng lúa sang trồng cây hàng năm 

Đây là một trong những nội dung được 

điều chỉnh tại Nghị định 62/2019/NĐ-

https://luatvietnam.vn/y-te-suc-khoe-12-f1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-17-2019-tt-byt-huong-dan-giam-sat-benh-dich-benh-truyen-nhiem-175409-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-47-2019-tt-btc-muc-thu-quan-ly-va-su-dung-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-176080-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-47-2019-tt-btc-muc-thu-quan-ly-va-su-dung-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-176080-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-62-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-35-2015-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-175270-d1.html
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CP sửa Nghị định 35/2015/NĐ-CP về 

quản lý và sử dụng đất trồng lúa, quy 

định rõ ràng về các điều kiện chuyển đổi 

từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, 

cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi 

trồng thủy sản: 

- Không làm mất đi các điều kiện phù 

hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô 

nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa… 

- Trường hợp trồng lúa kết hợp nuôi 

trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 

20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp 

mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản; độ sâu 

của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm. 

Nghị định này có hiệu lực từ 01/9/2019. 

4.1.10. Làm lều, quán trong công 

trình thủy lợi, phạt đến 300.000 đồng 

Ngày 09/09/2019, Nghị định 

65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai; bảo vệ công trình thủy 

lợi có hiệu lực. 

Nghị định này quy định một số mức 

phạt với người vi phạm quy định về bảo 

vệ an toàn công trình thủy lợi: 

- Làm lều, quán, tường; xây dựng công 

trình tạm trái phép trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi: Phạt 100.000 - 

300.000 đồng; 

- Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại 

để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép: 

Phạt 05 - 10 triệu đồng (trước đây chỉ 

phạt 03 - 05 triệu đồng); 

- Xây nhà ở, công trình phụ, cầu… và 

các công trình kiên cố khác trái phép 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự: Phạt 30 - 50 triệu đồng. 

4.1.11. Không xử lý hình sự hành vi 

trốn đóng bảo hiểm trước 2018 

 Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn chi tiết về Tội gian 

lận bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực từ 

ngày 01/9/2019. 

Theo đó, không xử lý hình sự theo Điều 

216 Bộ luật Hình sự đối với hành vi 

trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện trước 

0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018. 

Nếu chưa xử phạt vi phạm hành chính 

và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm 

hành chính thì cơ quan có thẩm quyền 

xem xét xử phạt vi phạm hành chính. 

 Nếu đã xử phạt vi phạm hành chính mà 

bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-62-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-35-2015-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-175270-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-65-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-104-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-175429-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-65-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-104-xu-phat-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-175429-d1.html
https://luatvietnam.vn/hinh-su/nghi-quyet-05-2019-nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-toi-tron-dong-bao-hiem-xa-hoi-176162-d1.html#noidung
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thì thời hiệu thi hành quyết định xử 

phạt được tính kể từ thời điểm chấm 

dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn. 

4.2. Văn bản pháp luật ban hành trong 

tháng 9/2019 

4.2.1. Quy trình giám định tư pháp 

đối với sản phẩm văn hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành Thông tư số 08/2019/TT-

BVHTTDL quy định quy trình giám 

định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa. 

 

Thông tư quy định quy trình giám định tư 

pháp để kết luận những vấn đề về chuyên 

môn văn hóa đối với sản phẩm văn hóa 

(trừ di vật, cổ vật và lĩnh vực quyền tác 

giả, quyền liên quan) theo trưng cầu của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu 

giám định tư pháp. 

Theo đó, quy trình giám định tư pháp 

đối với sản phẩm bao gồm: Tiếp nhận 

yêu cầu, trưng cầu giám định; chuẩn bị 

thực hiện giám định; thực hiện giám 

định; kết luận giám định; bàn giao kết 

luận giám định; lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ 

giám định. 

Thông tư nêu rõ: Người giám định tư 

pháp, tổ chức giám định tư pháp tiếp 

nhận trưng cầu, yêu cầu giám định kèm 

theo đối tượng giám định và tài liệu, đồ 

vật có liên quan (nếu có) để thực hiện 

giám định; trường hợp không đủ điều 

kiện giám định thì từ chối theo quy 

định của pháp luật. 

Người giám định tư pháp, tổ chức giám 

định tư pháp tiến hành nghiên cứu hồ 

sơ trưng cầu, yêu cầu và các quy định 

cụ thể của pháp luật có liên quan để 

chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp. 

Trường hợp cần làm rõ thêm về nội 

dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối 

tượng giám định thì đề nghị người 

trưng cầu, yêu cầu cung cấp thêm thông 

tin, tài liệu có liên quan. Đối với đối 

tượng giám định không thể di chuyển 

hoặc khó di chuyển, người giám định tư 

pháp phải tổ chức xem xét đối tượng 

giám định tại nơi lưu giữ của người yêu 

cầu, trưng cầu. Việc tổ chức xem xét 

đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của 

người trưng cầu, yêu cầu phải được lập 
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thành biên bản và được lưu trong hồ sơ 

giám định. 

4.2.2. Nguyên tắc hoạt động nạo vét vùng 

nước cảng biển, đường thủy nội địa 

Theo Nghị định 159/2018/NĐ-CP, 

nguyên tắc hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển, vùng nước đường 

thủy nội địa được quy định như sau: 

Hoạt động nạo vét phải tuân thủ các 

quy định tại Nghị định này và các quy 

định khác có liên quan của pháp luật 

nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an 

ninh hàng hải, trật tự an toàn giao thông 

đường thủy nội địa, phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn 

cộng đồng dân cư, hệ thống công trình 

đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, 

phòng chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông 

và không ảnh hưởng đến kết cấu hạ 

tầng hàng hải, giao thông đường thủy 

nội địa và các công trình khác. 

Không thực hiện các hoạt động nạo vét 

trong vùng nước cảng biển, vùng nước 

đường thủy nội địa mà các hoạt động 

đó có thể gây cản trở hoạt động tránh 

trú của tàu thuyền vào mùa lũ lụt, khi 

có thiên tai xảy ra. 

Trước khi tiến hành hoạt động nạo vét, 

đơn vị thi công nạo vét thông báo kế 

hoạch triển khai thực hiện (thời gian, 

tiến độ thi công, quy mô công trình, 

chủng loại và số lượng phương tiện thi 

công, hình thức thực hiện) đến cơ quan 

quản lý chuyên ngành (Cảng vụ Hàng hải 

khu vực, cơ quan quản lý đường thủy nội 

địa khu vực), chính quyền địa phương 

nơi có công trình và có bảng niêm yết tại 

công trường trong suốt quá trình thi 

công. Các dự án nạo vét cơ bản thuộc 

đường thủy nội địa phải được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận phương án thực 

hiện theo quy định của pháp luật về tài 

nguyên nước. Trường hợp các dự án nạo 

vét cơ bản thuộc đường thủy nội địa có 

đê còn phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý; đối với dự án nạo 

vét cơ bản ở các tuyến đường thủy nội 

địa có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt hoặc 

thuộc địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, phải lấy ý 

kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước khi phê duyệt dự án. 

Chất nạo vét phải được quản lý theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, pháp luật về đất đai, pháp luật 

về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo 

và các quy định khác có liên quan của 

pháp luật 
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4.3. Bản án xét xử phúc thẩm công bố tháng 9/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao 

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

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

Quyết định: số 77/2019/QĐ-PT ngày 19/09/2019 tại Hà Nội  

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

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

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

Thông tin về vụ án: NKK: Bà Nguyễn Thị C- NBK: Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh 

D- QĐ giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

Quyết định: số 78/2019/QĐ-PT ngày 19/09/2019 tại Hà Nội  

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

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

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

Thông tin về vụ án: NKK: Bà Lương Thị H- NBK: Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh D- 

QĐ giải quyết kháng cáo đối với QĐ đình chỉ giải quyết vụ án 

Bản án: số 156/2019/HC-PT ngày 16/09/2019 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 yêu cầu kháng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2019/HC-

ST ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 227/2019/HC-PT ngày 12/09/2019 tại Hà Nội  

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

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

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

Thông tin về vụ án: NKK: Ông Lê Văn T và bà Lê Thị H- NBK: Ủy ban nhân dân 

huyện N, tỉnh A- Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai 

Bản án: số 154/2019/HC-PT ngày 12/09/2019 tại Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348408t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348408t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348383t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348383t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347957t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347957t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348416t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348416t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346887t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong 

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

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

Thông tin về vụ án: Hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2017/HC-ST ngày 12 tháng 

7 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án 

nhân dân tỉnh Phú Yên để giải quyết, xét xử lại theo thủ tục chung. 

Quyết định: số 39/2019/QĐ-PT ngày 12/09/2019 tại Hà Nội  

Đối tượng khởi kiện: QĐ xử phạt vi phạm hành chính 

Thông tin về vụ án: khởi kiện hành chính 

Quyết định: số 152/2019/QĐ-HCPT ngày 11/09/2019 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 điểm c khoản 5 Điều 243 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, 

chấp nhận kháng cáo, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm số 10/2019/QĐST-HC ngày 

26/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

Quyết định: số 24 ngày 10/09/2019 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: Không chấp nhận kháng cáo quá hạn 

Bản án: số 216/2019/HC-PT ngày 10/09/2019 tại Hà Nội  

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

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

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

Thông tin về vụ án: NKK: Ông Phạm Hồng Q- NBK: Ủy ban nhân dân quận A, thành 

phố H- Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346512t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346512t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347965t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347965t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348156t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348156t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348412t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348412t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 217/2019/HC-PT ngày 10/09/2019 tại Hà Nội  

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

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

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

Thông tin về vụ án: NKK: Bà Nguyễn Thị M- NBK: Ủy ban nhân dân quận A, thành 

phố H- Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai 

Bản án: số 150/2019/HC-PT ngày 09/09/2019 tại Đà Nẵng 

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

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

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

Thông tin về vụ án: Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Võ Văn T. Sửa quyết định của bản án 

hành chính sơ thẩm số: 62/2018/HC-ST ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

Bản án: số 149/2019/HC-PT ngày 09/09/2019 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 toàn bộ kháng cáo của ông Nguyễn S và bà Nguyễn Thị 

Thanh N; giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 36/2018/HC-ST 

ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

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

Bản án: số 12/2019/ KDTM-PT ngày 16/09/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận đơn kháng cáo của Ngân hàng S, đơn kháng cáo 

của bà Vũ Thị Hồng D và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. Giữ nguyên quyết định của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

01/2018/KDTM-ST ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

4.3.3. Lĩnh vực Dân sự: 11 bản án, quyết định 

Bản án: số 158/2019/DS-PT ngày 16/09/2019 tại Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348394t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348394t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347502t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347502t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346881t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346881t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347500t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347500t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347525t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản 

Thông tin về vụ/việc: Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn T, cụ Hoàng Thị S, 

ông Nguyễn Thế T2, bà Nguyễn Thị N. Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông 

Nguyễn Anh D, bà Lê Thị Anh L. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 89/2018/DS-ST ngày 

30 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Bản án: số 157/2019/QĐ-PT ngày 16/09/2019 tại Đà Nẵng 

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

Thông tin về vụ/việc: Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 

05/2019/QĐST-DS ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục giải 

quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

Bản án: số 156/2019/DS-PT ngày 11/09/2019 tại Đà Nẵng  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

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

Thị A. Giữ nguyên quyết định của bản án dân sự sơ thẩm số 48/2018/DS-ST ngày 24 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

Bản án: số 155/2019/DS-PT ngày 11/09/2019 tại Đà Nẵng 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của người đại diện hợp pháp 

của các nguyên đơn bà Hồ Thị L, bà Hồ Thị N, ông Phạm Văn N1, bà Phạm Thị Đ, ông 

Phạm Việt H; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 44/2018/DS-ST ngày 30 tháng 11 

năm 2018 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

Bản án: số 406/2019/DS-PT ngày 11/09/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

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

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

Bản án: số 405/2019/DS-PT ngày 11/09/2019 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 404/2019/DS-PT ngày 11/09/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346877t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346877t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347504t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347504t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346883t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346883t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346406t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346406t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346380t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346380t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346405t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Thông tin về vụ/việc: hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án 

Bản án: số 154/2019/DS - PT ngày 10/09/2019 tại Đà Nẵng  

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

Thông tin về vụ/việc: Bác kháng cáo của ông Hồ V; chấp nhận một phần kháng cáo 

của ông Đoàn Xuân T, ông Nguyễn Quý D, bà Đào Thị Bạch K; sửa án sơ thẩm số 

12/2018/DS-ST ngày 24/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

Bản án: số 389 ngày 09/09/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

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

Thông tin về vụ/việc: Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 1383/2018/DS-ST ngày 05 tháng 10 

năm 2018 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Bản án: số 130/2019/DS-PT ngày 09/09/2019 tại Hà Nội 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Thông tin về vụ/việc: Ông Nguyễn Văn Q - Ông Nguyễn Văn L1 về việc “Tranh chấp 

quyền sử dụng đất”. 

Quyết định: số 188/2019/DS-GĐT ngày 05/09/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

Cấp xét xử: Giám đốc thẩm 

Thông tin về vụ/việc: Hủy bản án dân sự sơ thẩm và Bản án dân sự phúc thẩm. Giao 

hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật. 

4.3.4. Hôn nhân gia đình: 1 bản án, quyết định 

Quyết định: số 03/2019/QĐ-PT ngày 10/09/2019 tại Đà Nẵng 

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

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

04/2019/TLPT-HNGĐ ngày 25 tháng 6 năm 2019, về việc “Ly hôn” giữa: Nguyên 

đơn: Bà Mai Thị Bích K Địa chỉ: Xóm 4, thôn T, xã C, huyện C1, tỉnh Khánh Hòa. Bị 

đơn: Ông Đoàn Thanh H (Doan, H T) Địa chỉ: USA. 2. Bản án dân sự sơ thẩm số: 

03/2019/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

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

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344179t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344179t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta342656t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta342656t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345692t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345692t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347245t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta347245t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346863t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta346863t1cvn/chi-tiet-ban-an
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4.3.5. Lĩnh vực hình sự: 8 bản án, quyết định 

Bản án: số 518 ngày 11/09/2019 tại TP Hồ Chí Minh 

Bị cáo Trần Phương V - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Giữ nguyên án sơ thẩm 

Bản án: số 249/2019/HS-PT ngày 11/09/2019 tại Đà Nẵng  

Lê Thị H - phạm tội kinh doanh trái phép (điều 159 Bộ luật hình sự năm 1999) 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị H. Không 

chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông 

Nguyễn Anh T1, bà Phạm Thị H1, ông Nguyễn Minh P1 và bà Nguyễn Thị Hồng 

S. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 05/2019/HS-ST ngày 22-01-2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.  

1. Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội: “Kinh doanh trái phép”. Áp dụng điểm c khoản 2. 

Điều 159 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); điểm g khoản 1 Điều 52; 

điểm b, s, t, v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015, Xử phạt: Bị cáo Lê Thị H 

09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt thi hành án.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 579, 580, 585, 586 và 589 Bộ luật Dân sự 

2015, buộc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ TT phải bồi thường toàn bộ số tiền gốc đã 

huy động từ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

Quyết định: số 246/2019/HSPT-QĐ ngày 11/09/2019 tại Đà Nẵng  

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

BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án:  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 287/TLPT-HS ngày 

17 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội “Giết người”.  

2. Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2019/HSST, ngày 09/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

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

Bản án: số 513 ngày 10/09/2019 tại TP Hồ Chí Minh  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345466t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345466t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345261t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345261t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344208t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344208t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta348149t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Lý Quốc N và đồng phạm - Đánh bạc, tổ chức đánh bạc - phạm tội đánh bạc (điều 248 

Bộ luật hình sự năm 1999) 

Thông tin về vụ án: Sửa án sơ thẩm 

Bản án: số 238/2019/HS-PT ngày 10/09/2019 tại Đà Nẵng  

Lê Thiện Chân P, Tô Thị M - phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; 

tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (điều 341 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án:  

1/ Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tô Thị M, giữ nguyên Bản án hình sự sơ 

thẩm số 70/2018/HSST ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 341; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Tô Thị M 18 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

2/ Không chấp nhận kháng cáo của người bị hại Trần Thị Cẩm T; giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 70/2018/HSST ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng về phần trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo Lê Thiện Chân P đối với 

người bị hại Trần Thị Cẩm T. Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 1 

Điều 584; khoản 1 Điều 585 và Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015, buộc bị cáo Lê 

Thiện Chân P phải có trách nhiệm bồi thường cho bà Trần Thị Cẩm T số tiền 

1.970.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng). 

Bản án: số 239/2019/HS-PT ngày 10/09/2019 tại Đà Nẵng  

Lê Xuân N - 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:  

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Xuân N và sửa bản án sơ thẩm. Áp dụng điểm a 

Khoản 4 Điều 174; điểm b, o, s khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm a, g Điều 52; khoản 1 

Điều 54, Điều 58 BLHS năm 2015.  

Xử phạt: Lê Xuân N 06 (Sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 6-8-2018. 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344193t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344193t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344196t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344196t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 237/2019/HSPT ngày 09/09/2019 tại Đà Nẵng  

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

năm 2015). 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan T, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. Căn cứ: Điểm a, n, q khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

khoản 1 Điều 54; Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Xử phạt: 

Phan T 08 (Tám) năm tù, về tội “Giết người”. Thời hạn chấp hành phạt tù tính từ ngày 

bắt tạm giam 15/11/2018. Về án phí phúc thẩm hình sự: Bị cáo Phan T phải chịu 

200.000 đồng án phí phúc thẩm. 

Quyết định: số 236/2019/HSPT-QĐ ngày 09/09/2019 tại Đà Nẵng  

Lê Minh D - 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:  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 276/2019/TLPT -HS ngày 

06 tháng 8 năm 2019 đối với bị cáo Lê Minh D, phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”.  

2. Bản án Hình sự sơ thẩm 32/2019/HS-ST ngày 24/6/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình chỉ xét 

xử phúc thẩm. 

 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345164t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta345164t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344202t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta344202t1cvn/chi-tiet-ban-an
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5. Có thể bạn quan tâm? (Nguồn: https://luatvietnam.vn/) 

5.1. Những lỗi vi phạm giao thông bị xử phạt nặng nhất 

Tùy vào từng hành vi vi phạm, mức phạt đối với người điều khiển ô tô, xe máy là 

khác nhau. Trong đó, có một số lỗi khiến mức phạt có thể lên tới hàng chục triệu đồng.  

 

https://luatvietnam.vn/
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5.2. 8 quy định về chữ ký trên hóa đơn GTGT kế toán cần nhớ 

         Các quy định về chữ ký trên chứng từ kế toán nói chung và hóa đơn giá trị gia 

tăng (GTGT) nói riêng hiện được nêu tại Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn. 

 



Bản tin Thư viện Tháng 9/2019 

23 
 

5.3. Những mối quan hệ không được kết hôn với nhau 

Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành đề cao nguyên tắc hôn nhân tự nguyện. 

Thế nhưng, có 9 mối quan hệ tuyệt đối không được kết hôn với nhau. 

 

 


