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1 

Bản án số 55/2020/HS-PT ngày 08/5/2020 

V/v Khai thác trái phép 22,899m
3 

gỗ lim xanh 

Tại Bản án sơ thẩm, các bị cáo bị tuyên về tội “Vi phạm các quy định về 

khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ án.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy Tòa cấp sơ thẩm là đúng quy định, 

các bị cáo không đủ điều kiện để giám án nên không chấp nhận kháng 

cáo.  

1 

2 

Bản án số 282/2019/HS-PT ngày 22/10/2019 

V/v Bị cáo buôn bán các loại pháo nổ 

Tại Bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Bị 

cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án.  

Tại Bản án phúc thẩm có tình tiết giảm nhẹ mới nên cần giảm nhẹ một 

phần hình phạt nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần Bản 

án sơ thẩm.  

9 

3 

Bản án số 35/2020/HS-PT ngày 25/02/2020 

V/v Khai khống khối lượng, giá cả thực phẩm nhập bếp ăn bệnh nhân 

cao hơn thực tế để quyết toán lấy tiền chênh lệch.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế 

toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin được 

giảm nhẹ án.   

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ 

nhưng mức án đã tuyên là phù hợp, không nặng nên bác đơn của bị cáo 

và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

16 

4 

Bản án số 02/2019/HS-ST ngày 16/01/202  

V/v Lương Viết H cùng đồng bọn giả mạo khai mam tài liệu, chứng từ 

kế toán gây thiệt hại cho Nhà nước.  

31 



 

 

Bản án sơ thẩm bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi Kiểm sát viên 

do có dấu hiệu không công tư khi làm nhiệm vụ và được Hội đồng xét 

xử chấp thuận. Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về 

kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.  

5 

Bản án số 02/2020/HS-PT ngày 02/01/2020  

V/v Buôn bán và vận chuyển thuốc lá nhập lậu  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” 

và tội “Vận chuyển hàng cấm”. Viện trưởng Viện kiếm sát kháng nghị 

yêu cầu hủy Bản án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng có sai lầm trong 

áp dụng pháp luật; việc xử phạt không đúng với tính chất, mức độ tham 

hia gia trong vụ án; Giấy kết quả thi hành án phí không xác định ngày 

thi hành án nên không đủ căn cứ để xác định bị cáo đã được xoán án tích 

hay chưa.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng quy 

định của pháp luật; mức xử phạt các bị cáo là quá nhẹ, không phù hợp 

với tính chất, mức độ hành vi phạm tội là có căn cứ nhưng đại diện Viện 

kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm vì lý do này là không cần thiết, làm kéo 

dài thời gian giải quyết vụ án. Do đó, Tòa án chấp nhận một phần kháng 

nghị của Viện kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm.  

48 

6 

Bán án số 857/2019/HS-PT ngày 31/12/2019  

V/v Bị cáo khai thác cát trái phép làm vật liệu xây dựng 

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về 

khai thác tài nguyên”. Bị cáo có kháng cáo xin được giảm nhẹ án, 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (L, L1) kháng cáo xin lại tài 

sản đã thu giữ.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

nên có đủ điều kiện để được giảm nhẹ án, bác yêu cầu của bị cáo L do 

tài sản đứng tên bị cáo, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của L1 vì không 

biết bị cáo thuê tài sản để vận chuyển cát khai thác trái phép nên được 

trả lại tài sản do đó, sửa một phần Bản án sơ thẩm.  

60 

7 

Bản án số 845/2019/HS-PT ngày 26/12/2019  

V/v Các bị cáo có hành vi làm giả, mua, bán hồ sơ thương mại, trực tiếp 

chuyển trái phép tiền ngoại tệ ra nước ngoài cho nhiều người nhằm thu 

lợi bất chính.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Vận chuyển trái 

phép tiền tệ qua biên giới”, tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, 

tổ chức”. Các bị cáo có đơn kháng nghị xin giảm nhẹ án, yêu cầu tuyên 

bị cáo không phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 

67 



 

 

chức”. 

Bản án phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo tuyên bị cáo 

không phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và xin 

giảm nhẹ án. Tòa án xét các bị cáo có đủ điều kiện giảm nhẹ án nên 

chấp nhận đơn kháng cáo và sửa một phần Bản án sơ thẩm.  

8 

Bản án số 26/2019/HS-PT ngày 23/12/2019  

V/v Khai thác gỗ thuộc Danh mục thực vật, động vật rùng nguy cấp, quý 

hiếm 

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về 

khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Viện trưởng Viện kiểm sát có đơn 

kháng nghị yêu cầu không cho bị cáo được hưởng án treo.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy bị cáo có hành vi nhờ người thân viết 

hộ đơn, sau đó bị cáo đi xin chữ ký, xác nhận và đóng dấu, lời khai 

không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải nên không được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ, không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do 

đó, Tòa án chấp nhận kháng cáo của Viện kiểm sát, sửa một phần Bản 

án sơ thẩm.  

81 

9 

Bản án số 811/2019/HS-PT ngày 05/12/2019  

V/v Bị cáo có hành vi sử dụng hợp đồng kinh tế giả để hợp thức hóa hồ 

sơ hải quan để nhập thịt trâu nhập từ Ấn Độ về Việt Nam.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Buôn lậu”. Bị cáo có 

đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án, Viện trưởng Viện kiểm sát có đơn 

kháng nghị yêu cầu sửa một phần Bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình 

phạt đối với bị cáo.  

Bản án phúc thẩm, bị cáo cho rằng hành vi của mình là nhằm trốn thuế 

nhập khẩu và yêu cầu áp dụng khung hình phạt tội trốn thuế.  

Tòa án nhận định hành vi của bị cáo có động cơ để trón thuế và dùng 

các hợp đồng giả để xin khai lại và nộp thuế bổ sung nhưng lô hàng của 

bị cáo đã nhập về đã bị cơ quan Hải quan phát hiện là có vi phạm do đó 

không chấp nhận kháng cáocủa bị cáo về việc áp dụng khung hình phạt 

của tội trốn thuế. Bị cáo có nhân thân xuất, hàng hóa buôn lậu lớn nên 

chấp nhận kháng cáo của Viện kiếm sát tăng hình phạt đồng thời sửa 

Bản án sơ thẩm.  

87 

10 

Bản án số 146/2019/HS-ST ngày 22/11/2019  

V/v Bị cáo có hành vi mua bán các loại quần jean giả nhãn hậu “Levi’s 

xâm phạm đến lợi ích của chủ thể đã được đăng ký bản quyền, quyền sở 

hữu công nghiệp của Công ty L được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.  

100 



 

 

Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp”.  

11 

Bản án số 372/2019/HS-PT ngày 20/11/2019  

V/v Bị cáo Huỳnh Hữu B có mục đích tạo quỹ riêng để dễ dàng chi tiêu 

cho các nội dung không nằm trong dự toán chi ngân sách Nhà nước, lập 

Bộ chứng từ khống để rút từ dự toán chi ngân sách.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo về tội “Lập quỹ trái phép”. 

Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao tại Đà Nẵng có đơn kháng 

cáo đề nghị hủy Bản án sơ thẩm để điều tra lại theo hướng khởi tố bị cáo 

B và các đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và không cho 

hưởng án treo.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định đối với kháng nghị đề nghị xử lý 

hành vi mua bán hóa đơn chỉ nêu chung chung, chưa cụ thể cho từng 

người nào phải chịu trách nhiệm, người nào đủ căn cứ để đề nghị xử lý. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện thủ tục trả hồ sơ điều tra bổ sung về tội 

này nhưng Cơ quan điều tra vẫn không thực hiện được và xác định 

không có dấu hiệu tội phạm/không đủ yếu tố cấu thành tội phạm do đó 

Hội đồng xét cử phúc thẩm chỉ cần kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền 

tiếp tục xem xét làm rõ, xử lý mà không cần hủy Bản án sơ thẩm. Hội 

đồng xét xử xét thấy hành vi rút tiền từ ngân sách Nhà nước để lập quỹ 

trái phép là do chủ trương của B nên chấp nhận kháng cáo của Viện 

kiểm sát không cho bị cáo hưởng án treo đồng thời sửa một phần Bản án 

sơ thẩm về hình phạt đối với B.  

109 

12 

Bản án số 692/2019/HS-PT ngày 16/01/2019  

V/v Các bị cáo Đoàn Quang K, Lê Quảng Đ, Trịnh Duy K có hành vi 

chế tạo dầu nhớt giả để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Sản xuất hàng giả”. 

Bị cáo Đ và Trinh Duy K có kháng cáo thừa nhận một phần tội như cấp 

sơ thẩm đã tuyên và yêu cầu xem xét chỉ phạm tội với số lượng hàng giả 

là 83.426. 442 đồng.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy bị can Đoàn Quang K là người chủ 

mưu đã bỏ trốn, chưa bắt được nên chưa làm rõ được mà Viện kiểm sát 

và Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử là chưa có cơ sở vững chắc. Đồng 

thời, bị cáo Đ và Trịnh Duy K là người làm công cho Đoàn Quang K có 

vai trò giúp sức cho K, là đồng phạm giản đơn, không bàn bạc việc tổ 

chức sản xuất, không được hưởng lợi từ việc sản xuất và hoàn toàn phụ 

thuộc vào K nên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.  

120 

13 Bản án số 612/2019/HS-PT ngày 16/10/2019  129 



 

 

V/v Các bị cáo có hành vi móc nối với các Việt kiều để các Việt kiều 

này đứng tên đứng tên chủ sở hữu ô tô, mô to tại nước ngoài, nhập khẩu 

về Việt Nam dưới hình thức để sử dụng, không phải đóng thuế, sau đó 

bán ra thì trường để thu lợi.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Buôn lậu”. Các bị 

cáo có đơn kháng cáo đề nghị không buộc các bị cáo nộp lại tiền thất thu 

thuế nhà nước, đơn kêu oan, và xin giảm nhẹ án.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định: Đối với đơn kháng cáo kêu oan bị 

cáo cho rằng mình chỉ là mua tiêu chuẩn nhập xe chứ không có hành vi 

buôn lậu. Tuy nhiên hành vi mua tiêu chuẩn nhập xe của bị cáo là để 

phục vụ cho việc nhập khẩu xe mà không phải chịu thuế, sau đó bán ra 

ngoài thị trường đã cấu thành tội “Buôn lậu”. Đối với đề nghị không 

buộc các bị cáo nộp lại tiền thất thu thuế nhà nước các bị cáo cùng nhau 

buôn lậu gây thiệt hại lơn cho nhà nước nên cần tịch thu nộp vào ngân 

sách nhà nước để khắc phục hậu quả. Do đó, không chấp nhận kháng 

cáo của các bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

14 

Bản án số 590/2019/HS-PT ngày 07/10/2019  

V/v Bị cáo Lê Văn T có hành vi làm hồ sơ quyết toán khống công trình 

làm thất thoát ngân sách nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, vay Quỹ đầu 

tư tỉnh Kiên Giang để dùng cho mục đích cá nhân không nhập quỹ.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo T phạm tội “Cố ý làm trái quy định 

của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lợi 

dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.  Nguyên đơn có 

đơn kháng cáo yêu cầu trả lại ½ số tiền đã nộp để khắc phục hậu quả 

cho bị cáo vì cho rằng nguyên đơn và bị cáo đã ly hôn số tiền nộp không 

phải tài sản chung.  

Bản phúc thẩm, Tòa án nhận định số tiền nguyên đơn nộp để khắc phục 

hậu quả cho bị cáo là hoàn toàn tự nguyện, nhờ đó bị cáo cũng được 

xem xét tình tiết giảm nhẹ đồng thời nguyên đơn cũng thừa nhận sau khi 

vụ án khởi tố mới nộp đơn ly hôn do đó, không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

150 

15 

Bản án số 51/2019/HS-PT ngày 26/7/2019  

V/v Bị cáo có hành vi mua bán điện thoại Iphone 8 PLus để kiếm lời.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo C phạm tội “Buôn bán hàng giả”. 

Bị cáo có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ án và được hưởng án treo vì 

bị cáo thiếu hiểu biết nên dẫn tới vi phạm pháp luật, thiệt hại chưa xảy 

ra, gia đình có công với cách mạng, là hộ nghèo, bị cáo phải nuôi bố mẹ 

giả con thơ, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.  

162 



 

 

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định vụ án rất nghiêm trọng có khung 

hình phạt từ 07 năm – 15 năm tù nếu cho hưởng án treo sẽ không có tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm. Do đó, chỉ chấp nhận một 

phần đơn kháng cáo về giảm nhẹ án cho bị hại, sửa Bản án sơ thẩm.  

16 

Bản án số 45/2019/HS-PT ngày 25/06/2019  

V/v Bị cáo vận chuyển báo từ Trung Quốc về Việt Nam  

Bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội “Vận chyển hàng cấm”. Các 

bị cáo H, C, N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án.  

Bản án phúc thẩm, tại phần tranh luận bị cáo N yêu cầu hủy Bản án sơ 

thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì Quyết định trưng cầu giám định 

không mang tính khách quan có ý thức chủ quan và các biên bản xác 

định trọng lượng pháo lập ngày 12/9/2019 không có căn cứ thể hiện 

trọng lượng pháp đó đã trừ bì. Tòa án nhận định bị cáo không có bất cứ 

tài liệu nào chứng minh cho việc trọng lượng pháo của từng bao chưa 

trừ bì, nội dung tại Quyết định trưng cầu giám định là khách quan, toàn 

diện và đúng pháp luật. Do dó, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ án 

của bị cáo H, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo C, N và sửa Bản án 

sơ thẩm.  
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Bản án sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 12/06/2019  

V/v Bị cáo Trần Văn H và đồng bọn thực hiện việc để ngoài sổ sách kế 

toán tài sản từ việc chuyển nhượng đất để sử dụng không đúng quy định 

và sử dụng hết số tiền này.  

Bản án sơ thẩm, Người bào chữa cho các bị cáo Mai Thị B cho rằng 

hành vi ký phiếu thu đúng bằng số tiền khách hàng đã nộp nên không vi 

phạm bất kỳ quy định nào, bị cáo ký quyết toán vốn đầu tư là thực hiện 

nghĩa vụ của công ty đối với UBND, doanh nghiệp có quyền định giá 

bán, giá UBND đưa ra là để xác định nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đối 

với tội “Cố ý làm trái quy định của pháp luật về quản lý kinh tế gây hậu 

quả nghiêm trọng” đã bị xóa bỏ, hành vi không còn nguy hiểm cho xã 

hội đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.  

Tòa án nhận định, UBND là cổ đông có vốn trong công ty việc để ngoài 

sổ sách kế toán tài sản của công ty hoặc chi không hợp pháp sẽ gây thiệt 

hại về tài sản cho các cổ đông kể cả trong trường hợp doanh thu từ việc 

bán đất không thấp hơn giá mà UBND quy định khi không có sự đồng ý 

của các cổ đông, trong đó có UBND. Đây là thiệt hại vật chất và là hậu 

quả của tội phạm không phụ thuộc vào việc đã sử dụng vào việc gì.  

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định 

của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.  
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Bản án số 22/2019/HS-ST ngày 31/5/2019  

V/v Vũ Văn T đại diện đơn vị giám sát và Mai Vinh Q đại diện chủ đầu 

tư công trình xây dựng Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông ký nghiệm 

thu khối lượng một số hạng mục chưa thi công, gây thiệt hại cho Nhà 

nước.  

Bản án sơ thẩm, Toàn án nhận định hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố 

cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế 

gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên tại thời điểm xét xử Bộ luật 

Hình sự 2015 có hiệu lực pháp luật và không còn quy định về tội trên 

mà được thay thế bằng tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây 

dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; mức hình phạt của hai tội danh tương 

đương nhau. Do đó, tuyên bị cáo T, Q về tội “Vi phạm quy định về đầu 

tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.  
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Bản án số 291/2019/HSPT ngày 23/5/2019  

V/v Các bị cáo làm tiền giả tại Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng để bán 

thu lợi.  

Bản bán sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Làm, lưu hành tiền 

giả”. Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. Viện trưởng Viện 

kiểm sát có đơn kháng cáo đề nghị sửa Bản án sơ thẩm theo hướng áp 

dụng thêm tình tiết tăng nặng, áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị 

cáo.  

Bản án phúc thẩm, Toà án nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức 

tinh vi, có sự phân công, Tòa án tuyên mức phạt cho các bị cáo từ 08 – 

12 năm tù là còn nhẹ, Tòa án cấp sơ thẩm không tuyên áp dụng hình 

phạt bổ sung là trái quy định. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, chấp nhận kháng  cáo của Viện kiểm sát, sửa một phần Bản án sơ 

thẩm.  
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Bản án số 15/2019/HS-ST ngày 14/3/2019  

V/v Các bị cáo có hành vi cho vay nặng lãi với mức  lãi suất thấm nhất 

là 109,5%/năm, lãi suất cao nhất là 182,5% vượt từ 5,475 - 9,125 lần 

mức cho phép. 

Bản án sơ thẩm, Tòa án nhận định hành vi của bị cáo thuộc loại ít 

nghiêm trọng nhưng hành vi là nguy hiểm cho xã hội, không những ảnh 

hưởng đến trật tự quản lý kinh tế mà còn mang tính chất bóc lột, làm 

cho người vay tiền lâm vào hoàn cảnh khó khăn, điêu đứng. Do đó, 

tuyên các bị cáo phạm tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.  
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21 Bản án số 79/2019/HS-PT ngày 06/03/2019 231 



 

 

V/v Các bị cáo có hành vi làm trái quy định an toàn trong hoạt động tín 

dụng không thực hiện đúng qiu định về điều kiện vay vốn và tài sản, 

không kiểm tra, giám sát, xử lý vốn vay mà chấp nhận tài sản đảm bảo 

không có thật gây thiệt hại là 64.194.072.070 đồng tiền gốc và 

154.528.406.692 đồng tiền lãi tại Ngân hàng X Nam Hoa. 

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về 

cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo có đơn 

kháng cáo xin được hưởng án treo do bị cáo đang mang thai và đề nghị 

làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc thanh tra hoạt 

động tín dụng trong vụ án.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định giấy siêu âm không có xác nhận 

của cơ quan chuyên môn và việc bị cáo mang thai là tình tiết xem xét để 

hoãn việc thi hành án chứ không thuộc tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Hội 

đồng xét xử xét thấy quá trình thanh tra không phát hiện sai phạm, Cơ 

quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát cho rằng quá trình thực thi 

nhiệm vụ của các cá nhân này đã thực hiện đúng quy định nên không 

xem xét. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm.  

22 

Quyết định Giám đốc thẩm số 37/2018/HS-GĐT ngày 01/02/2018 

V/v Bị cáo mua giàn pháo hoa nổ không có giấy tờ có xuất xứ từ Trung 

Quốc.  

Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng cho 

hưởng án treo.  

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có kháng nghị Bản án sơ 

thẩm đề nghị hủy Bản án sơ thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm” và đình chỉ vụ án. Vì Luật đầu tư năm 2014 có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, từ ngày 01/7/2015 đến ngày 

01/01/2017 không xác định pháo nổ là hàng cấm, và không xử lý hình 

sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ nội địa.  
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Quyết định Giám đốc thẩm số 33/2018/HS-GĐT ngày 01/02/2018  

V/v Bị cáo Lê Thị T đã tự mình viết và ký mạo chữ ký Giám đốc 485 

Hóa đơn Giá trị gia tăng xuất bán cho 113 tổ chức kinh tế và cá nhân có 

nhu cầu kê khai hàng hóa.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép hóa 

đơn”. 

Kết quả điều tra chỉ xác minh làm rõ được bị cáo bán 351/485 tờ Hóa 

đơn cho 75/113 tổ chức kinh tế, cá nhân số còn lại chưa làm rõ nhưng 

Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ cấp buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm 

với toàn bộ 485 tờ Hóa đơn GTGT là chưa đầy đủ. Bản án sơ thẩm xác 
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định số tiền bị cáo thu lợi bấ chính là 1.525.235.739 đồng là không 

chính xác vì chưa trừ số tiền bị cáo chi ra để mua hóa đơn đầu vào. Việc 

không đưa Cơ quan thế, các tổ chức kinh tế và cá nhân có liên quan vào 

tham gia là vi phạm tố tụng. Do đó, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát để 

điều tra lại. 

24 

Bản án số 304/2018/HS-ST ngày 26/11/2018 

V/v Bị cáo Đỗ Vă T mua các cá thể và chi động vật thuộc Danh mục 

loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo T phạm tội “Vi phạm quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Trước đó, bị cáo bị xử 09 tháng tù 

về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Tổng hình phạt cho 02 bản 

án là 10 năm 09 tháng tù.  

263 

25 

Bản án số 78/2018/HS-ST ngày 25/10/2018  

V/v Bị cáo Trần H H có hành vi mua vé giả tham quan du lịch nội thành 

Huế để bán cho khách hàng.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo Trần H H phạm tội “Buôn bán vé 

giả”. 
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Bản án số 49/2018/HS-PT ngày 23/10/2018 

V/v Bị cáo Thái An Đ với chức vụ trưởng Ban quản lý chợ thực hiện thu 

phí cho thuê mặt bằng không nộp vào quỹ, không nộp vào Ngân sách 

Nhà nước mà để tài sản ngoài sổ sách kế toán và mở tài khoản trái 

nguyên tắc tài chính để sử dụng chi tiêu cho các hoạt động của Ban quản 

lý chợ, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước 

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Lập quỹ trái phép”. Bị 

cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án và được hưởng án treo, đồng thời 

xin chuyển hình phạt tù sang phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 12 

tháng tù là có phần nghiêm khắc vì hành vi có một phần nguyên nhân vì 

tình hình tài chính của Ban quản lý chợ khó khăn, gây thiệt hại cho ngân 

sách nhà nước nhưng bị cáo không sử dụng vào mục đích tư lợi cá nhân, 

bị cáo có khắc phục hậu quả. Việc cách ly bị cáo là không cần thiết mà 

chỉ cần buộc bị cáo chịu phạt hành chính. Do đó, chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm.  
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Bản án số 582/2018/HS-PT ngày 17/10/2018 

V/v Các bị cáo có hành vi vận chuyển gỗ từ biên giới M về Đồng Tháp.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Vận chuyển trái 
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phép hàng hóa qua biên giới”.  Bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ án vì 

bị cáo chỉ là người làm thuê, không hiểu biết pháp luật.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định bị cáo phạm tội đồng phạm gản 

đơn, là cư dân Campuchia sống tại khu vực biên giới nhưng không xuất 

trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  
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Bản án số 328/2018/HS-PT ngày 15/10/2018 

V/v Các bị cáo có hành vi khai thác trái phép gỗ tại rừng đặc dụng  

thuộc Vườn quốc gia.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về 

khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ án.  

Bản án phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ án 

nào mới. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm.   
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Bản án số 462/2018/HS-PT ngày 15/10/2018 

V/v Bị cáo có hành vi sản xuất buôn bán bột ngọt nhãn hiệu 

AJONOMOTO.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo Dương Hoàng Q phạm tội “Sản 

xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”. Bị cáo có đơn kháng 

cáo xin giảm nhẹ án, cho bị cáo được hưởng án treo và giảm số tiền 

buộc nộp phạt bổ sung.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận định không có tình tiết giảm nhẹ nào 

mới để xem xét cho bị cáo. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  
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Bản án số 31/2018/HS-ST ngày 12/6/218 

V/v Bị cáo có hành vi mua phụ gia thực phẩm Mononatri (là mì chính 

hoặc bột ngọt) có xuất xứ Trung Quốc là hàng thật giá rẻ dùng thủ đoạn 

gian dối đóng gói bán cho khách hàng.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng giả là 

phụ gia thực phẩm”.  
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Bản án số 37/2018/HS-PT ngày 14/03/2018  

V/v Các bị cáo có hành vi thành lập nhiều công ty để bán trái phép hóa 

đơn Giá trị gia tăng với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Mua bán hóa đơn, 

chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Bị cáo có đơn kháng cáo với 
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nội dung: Bản án mà Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng đã tuyên là quá nặng, xin xem xét giảm nhẹ án. Bị cáo đang mang 

thai.  

Bản án phúc thẩm, Tòa án nhận thấy có tình tiết giảm nhẹ nhẹ mới. Do 

đó, đình chỉ xét xử phúc thẩm, sửa một phần bản án sơ thẩm.  

32 

Quyết định Giám đốc thẩm số 235/2017/HS-GĐT ngày 07/9/2017  

V/v Các bị cáo bị xét xử về tội “Buôn lậu”.  

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo phạm tội “Buôn lậu” phạt tù 

nhưng cho hưởng án treo. Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

kháng nghị theo hướng hủy Bản án sơ thẩm về phần quyết định hình 

phạt, đề nghị tăng mức hình phạt 

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng quặng sắt 

buôn bán, vận chuyển trái phép lớn qua biên giới có mức phạt từ 12 đến 

20 năm tù nhưng Tòa án sơ thẩm tuyên phạt 03 năm tù cho hưởng án 

treo. Do đó, hủy Bản án sơ thẩm về phần hình phạt và chuyển hồ sơ cho 

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử lại.  
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 55/2020/HS - PT 

Ngày: 22 - 5 - 2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nghĩa. 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Hữu Sỹ 

 Ông Trần Đức Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:  

Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.      

 Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại phòng xét xử án hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý 

số: 35/2020/TLPT – HS ngày 10 tháng 4 năm 2020 đối với hai bị cáo Dương 

Trọng H và Nguyễn Đức C, do có kháng cáo của hai bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số: 04/2020/HS - ST ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Toà án nhân dân 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Bị cáo Dương Trọng H, tên gọi khác: A; sinh ngày 14/11/1972; nơi

ĐKNKTT và chổ ở hiện nay: Tổ dân phố Th, thị trấn N, huyện B, tỉnh Quảng 

Bình; trình độ học vấn: Lớp 7/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; con ông: Dương Xuân L và bà: Nguyễn 

Thị T; có vợ: Phạm Thị Th; con: 03 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: 

Năm 1992, bị Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch xử phạt 09 tháng tù cho hưởng 

án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Năm 1996, bị Tòa án nhân dân huyện 

Bố Trạch xử phạt 06 tháng tù về tội  “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo bị bắt tạm 

giam từ ngày 08/5/2019, đến ngày 20/9/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn 

bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị cáo Nguyễn Đức C, tên gọi khác: Tròn; sinh ngày: 10/9/1972; nơi

ĐKNKTT và chổ ở hiện nay: Thôn L, xã Tr, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; trình độ 

học vấn: Lớp 7/10; nghề nghiệp: Làm ruộng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; không tôn giáo; con ông: Nguyễn Đức Ph và bà Nguyễn Thị Nh; có vợ: 
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Phạm Thị T; con: có 04 con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2006; 

tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/5/2019, đến ngày 

20/9/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án có các bị cáo Hồ Văn V, Hồ Văn T, Hồ Văn H; bị hại Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên L; người liên quan vụ án Nguyễn Ngọc 

Ch, Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn V, Nguyễn Đức H, Nguyễn Văn Ch, Hoàng 

Văn T, Hoàng Thành Ng, Trần Quang H, Phan Văn Ch; người làm chứng Hồ 

Văn Y, Hồ Văn B, Hồ Văn M, Hồ T, Hồ Văn V và Trương Văn H nhưng kháng 

cáo của bị cáo H và bị cáo C không liên quan đến những người này nên Tòa án 

không triệu tập đến phiên tòa. 

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 

Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà , nôị dung 

vụ án được tóm tắt như sau : Khoảng tháng 01/2019, Dương Trọng H, sinh năm 

1972, ở tổ dân phố Th, thị trấn N, huyện B, tỉnh Quảng Bình gặp Nguyễn Đức 

C, sinh năm 1972, ở thôn L, xã Tr, huyện Q, tỉnh Quảng Bình tại quán chị M ở 

thôn L, xã Tr. H hỏi C: “Anh có làm gỗ được không, nếu làm được thì tôi chỉ 

cho mấy cây gỗ lim mà làm, làm được thì ăn chia với nhau”. C đồng ý và thống 

nhất để H dẫn C cùng đồng bọn vào khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng Khe 

Đ (thuộc tiểu khu 329, Lâm phần Chi nhánh Lâm trường Tr). Từ tháng 01/2019 

đến tháng 3/2019, Dương Trọng H đã cùng đồng bọn khai thác gỗ trái phép 06 

(sáu) đợt. Cụ thể việc khai thác gỗ trái phép như sau: 

Lần thứ nhất: Sau khi bàn bạc với Dương Trọng H về việc khai thác gỗ 

trái phép, Nguyễn Đức C rủ Hồ Văn V, sinh năm 1987, ở Bản Th, xã Tr và Hồ 

Văn Th, sinh năm 1993, ở Bản Ch, xã Tr mang theo một máy cưa gỗ của C, 

xăng dầu, thực phẩm để khai thác gỗ trái phép tại Khe Đ. Khi C, V và Th đến 

cầu Z thì thấy H đã đợi sẵn. H dẫn C, V và Th lên khu vực rừng Khe Đ để khai 

thác gỗ trái phép. H chỉ vào các cây gỗ lim để đồng bọn khai thác rồi nói: “Cứ 

làm đi, đừng lo gì cả” rồi ra về. Trong 03 đêm, C, V và Th đã khai thác được 01 

(một) cây gỗ lim (có vị trí ký hiệu A21). V và Th là người trực tiếp đốn hạ và 

cưa xẻ cây gỗ lim thành các thanh khung ngoại còn C phụ bỏ mực để V và Thi 

cưa xẻ. Sau khi khai thác xong, C gọi điện cho H đến cảnh giới để C và đồng 

bọn kéo gỗ ra Khe L cất giấu rồi ra về. 

Lần thứ hai: Sau lần thứ nhất 03 ngày Dương Trọng H tiếp tục dẫn C, V, 

Th và Hồ Văn V, sinh năm 1992, ở Bản Th, xã Tr vào khu vực Khe Đ để khai 

thác gỗ trái phép. Trong 04 đêm, V và Th đốn hạ và cưa xẻ được 02 cây gỗ lim 

(có vị trí ký hiệu A3 và A13, trong đó V chỉ tham gia đốn hạ 01 cây có ký hiệu 
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A13 sau đó đau bụng nên V về nhà trước, hôm sau V lên lại cùng tham gia kéo 

gỗ) thành các thanh khung ngoại và hộp gỗ. C phụ bỏ mực cho V và Th cưa xẻ 

gỗ. Sau khi khai thác xong, C cùng V, Th và V kéo gỗ về khe suối rồi gọi 

Dương Trọng H lên cảnh giới để đồng bọn kéo gỗ về tập kết tại Khe L. Sau đó, 

H gọi điện cho Nguyễn Văn T sinh năm 1979, ở xã Ph, huyện B lái xe ô tô bán 

tải (không xác định được biển số xe ôtô) đến dừng gần cầu Khe L. C, V, Th và 

V bốc xếp toàn bộ số gỗ khai thác được trong lần 01 và lần 02 lên xe rồi ra về. 

Nguyễn Văn T bảo H đến Nông trường V đưa cho H 30.000.000 đồng (ba mươi 

triệu đồng) tiền bán gỗ. Mấy ngày sau H đưa cho C toàn bộ số tiền trên để C 

phân chia lại cho đồng bọn. 

 Lần thứ ba: Sau lần thứ hai khoảng 03 ngày, Dương Trọng H tiếp tục dẫn 

C và đồng bọn vào khu vực rừng Khe Đ khai thác gỗ trái phép. Lần này, ngoài 

Hồ Văn V và Hồ Văn Th, C rủ thêm Hồ Văn H (sinh năm 1989) và Hồ Văn M  

(sinh năm 1998) đều ở bản Ch và Hồ T (sinh năm 2000) ở Bản Th cùng tham 

gia. Trong 04 đêm, V, H và Th sử dụng 02 (hai) máy cưa gỗ của C và H trực 

tiếp đốn hạ và cưa xẻ được 02 (hai) cây gỗ lim (có vị trí ký hiệu A11 và A12) 

thành các thanh khung ngoại và hộp gỗ. C phụ bỏ mực để đồng bọn cưa xẻ gỗ. 

M và T tham gia kéo gỗ. Sau khi khai thác xong, C gọi cho Dương Trọng H lên 

cảnh giới để C và đồng bọn kéo gỗ về tập kết và cất giấu dưới Khe L. 

Lần thứ tư: Sau lần thứ ba khoảng 01 tuần, Dương Trọng H tiếp tục dẫn 

C, V, Th và H vào khu vực rừng Khe Đ khai thác gỗ trái phép. C thuê thêm T và 

P tham gia kéo gỗ. Trong thời gian 04 đêm, V, Th và H sử dụng 01 (một) máy 

cưa gỗ của C trực tiếp đốn hạ và cưa xẻ được 02 (hai) cây gỗ lim (có vị trí lý 

hiệu A4 và A5) thành các hộp gỗ. C phụ bỏ mực để đồng bọn cưa xẻ gỗ. Sau khi 

khai thác xong, C gọi H tới cảnh giới để C cùng đồng bọn kéo gỗ ra tập kết tại 

Khe L. Sau đó, H gọi điện thoại cho Nguyễn Văn T, lái xe ôtô bán tải đến để 

đồng bọn bốc xếp toàn bộ số gỗ khai thác được trong lần 3, lần 4 lên xe và ra về. 

T đưa cho H 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) tiền bán gỗ. Mấy ngày sau, 

H đưa cho C toàn bộ số tiền trên, C đưa lại cho H 5.000.000 đồng (năm triệu 

đồng) tiền công, số tiền còn lại C phân chia cho đồng bọn. 

Lần thứ năm: Sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Dương Trọng H dẫn Cảnh, V, 

Th và H vào khu vực rừng Khe Đ khai thác gỗ trái phép. Lần này, C rủ thêm 

Nguyễn Ngọc Ch (sinh năm 1974),  Nguyễn Văn T (sinh năm 1996, con ông 

Ch), Nguyễn Văn N (sinh năm 1999, con ông Ch) và Nguyễn Đức H (sinh năm 

1986) đều ở thôn L, xã Tr cùng tham gia đốn hạ 02 (hai) cây gỗ lim (có ký hiệu 

A15, A14). Ngoài ra, Ch, T, N và H khai thác riêng 01 (một) cây gỗ lim (có ký 

hiệu A6). V, Th, H và T dùng 01 (một) cưa gỗ của C và 01 (một) cưa gỗ của Ch 

trực tiếp đốn hạ và cưa xẻ thành từng hộp gỗ. C phụ bỏ mực để đồng bọn cưa xẻ 
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gỗ. Ch, N và H tham gia kéo gỗ. Sau khi khai thác xong, C gọi điện cho H tới 

cảnh giới để C và đồng bọn kéo gỗ ra Khe L. Sau đó H gọi điện thoại cho 

Nguyễn Văn T lái xe ôtô bán tải đến để đồng bọn bốc gỗ lên xe và ra về. T đưa 

cho H 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng) tiền bán gỗ. Hai hôm sau, H đưa 

cho C toàn bộ số tiền trên. Sau đó, C đưa cho Ch 10.000.000đồng (mười triệu 

đồng). 

Lần thứ sáu: Sau lần thứ năm khoảng 01 tuần, Dương Trọng H tiếp tục 

dẫn C, V, Th, Ch, T và Hồ Văn Y (sinh năm 2001) ở Bản Ch, Hồ Văn B (sinh 

năm 1987) và Trương Văn H (sinh năm 1977) đều ở Bản Th vào khu vực rừng 

Khe Đ để khai thác gỗ trái phép. C và đồng bọn đã cưa xẻ cành, ngọn còn lại của 

các cây gỗ lim đã khai thác trước đó được hai mươi bảy lá khung ngoại đưa về 

tập kết dưới Khe L rồi gọi điện báo cho H nhưng H không gọi được xe nên các 

đối tượng đã cất giấu gỗ dưới Khe L rồi ra về. Ba ngày sau, H cùng đồng bọn 

vào kiểm tra thì phát hiện gỗ đã mất. 

Kết quả giám định, định giá xác định các bị cáo đã khai thác trái phép 

22,899m
3
 gỗ lim xanh thuộc nhóm IIA, gây thiệt hại 354.934.500 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số  04/2020/HS-ST ngày 06 tháng 3 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh đã quyết định: Căn cứ điểm g khoản 2 

Điều 260; khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269; khoản 1 Điều 298; khoản 1, 

khoản 3, khoản 4 Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên bố các bị cáo Dương Trọng H, Nguyễn Đức C, Hồ Văn V, Hồ Văn 

Th và Hồ Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm 

sản”. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 232; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự cho tất cả 05 bị cáo; bị cáo H áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự; bị cáo V và bị cáo Th áp dụng thêm điểm m khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự; bị cáo H áp dụng thêm điểm i, m khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 36 Bộ luật hình sự . Xử phạt bị cáo Dương 

Trọng H 27 (hai mươi bảy) tháng tù; bị cáo Nguyễn Đức C 24 (hai mươi bốn) 

tháng tù; bị cáo Hồ Văn V và bị cáo Hồ Văn Th mổi bị cáo 18 (mười tám) tháng 

tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm; bị cáo Hồ Văn H 18 (mười tám) tháng cải tạo không giam giữ.   

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên L để nộp vào ngân sách, xử lý vật 

chứng, buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho 

các bị cáo, bị hại theo quy định của pháp luật.  

Ngày 13 tháng 3 năm 2020, bị cáo Dương Trọng H làm đơn kháng cáo 

với nội dung: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự đã nộp 
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5.000.000 đồng để khắc phục hậu quả nên đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, bị cáo Nguyễn Đức C làm đơn kháng cáo với 

nội dung: Gia đình bị cáo là hộ nghèo, vợ thường xuyên đau ốm, bản thân bị cáo 

là lao động chính trong gia đình phải nuôi 04 người con còn nhỏ và 01 chị gái bị 

mù lòa không có khả năng lao động nên bị cáo xin được hưỡng án treo.    

Tại phiên tòa phúc thẩm hai bị cáo giữ nguyên đơn kháng cáo và thừa 

nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã xét xử, hai bị cáo đề 

nghị được hưỡng án treo.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm b khoản 2 Điều 232, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H và bị cáo C, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. Xử phạt bị cáo Dương Trọng H 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, đươc̣ trừ đi thời gian  tạm giữ, tạm giam trước 

từ ngày 08/5/2019 đến ngày 20/9/2019; xử phạt bị cáo Nguyễn Đức C 24 (hai 

mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, đươc̣ trừ đi 

thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 08/5/2019 đến ngày 20/9/2019. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, trình bày của bị cáo,   

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án, căn cứ vào các tài liêụ trong hồ sơ vu ̣án đa ̃

đươc̣ tranh tuṇg taị phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ điṇh như sau: 

[1] Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh xét xử 

sơ thẩm vụ án, ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2020 bị cáo Nguyễn Đức C và bị cáo 

Dương Trọng H làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng 

án treo. Đơn kháng cáo của hai bị cáo làm trong hạn luật định và đúng quy định 

tại Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự nên chấp nhận để xét xử phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Dương Trọng H và bị cáo Nguyễn Đức C thừa 

nhận trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2019 bị cáo H và bị cáo C đã 

dẫn các bị cáo khác trong vụ án sáu lần đến rừng Khe Đ tiểu khu 329, lâm phần 

Chi nhánh Lâm trường Tr khai thác trái phép 22,899m
3
 gỗ lim xanh thuộc nhóm 

IIA. Như vậy, việc Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh tuyên bố các bị cáo 

Dương Trọng H, Nguyễn Đức C, Hồ Văn V, Hồ Văn Th và Hồ Văn H phạm tội 
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“Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo điểm b khoản 2 

Điều 232 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội.    

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị 

cáo H và bị cáo C thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm b, s khoản 1  Điều 

51của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo H 27 

tháng tù, bị cáo C 24 tháng tù là đúng với hành vi phạm tội và không nặng đối 

với hai bị cáo. Bị cáo H là người chủ mưu, đề xướng việc đi khai thác gỗ trái 

phép, bị cáo có nhân thân xấu, hai lần (năm 1992 và năm 1996) bị Tòa án nhân 

dân huyện Bố Trạch xử phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Cưỡng 

đoạt tài sản”; bị cáo C là người sáu lần cầm đầu, chỉ huy khai thác gỗ trái phép, 

theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ – HĐTP ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 

áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì hành vi phạm tội của bị H và 

bị cáo C không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Việc bị cáo C kháng cáo 

trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn vợ hay đau ốm, phải nuôi 04 con còn nhỏ 

và chị ruột bị mù lòa, bị cáo là lao động chính duy nhất trong gia đình, các nội 

dung này không phải là tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại cấp phúc 

thẩm hai bị cáo không xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới, do đó Hội đồng 

xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng 

án treo của hai bị cáo, giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm.  

[4]  Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Dương Trọng H khai từ tháng 

01 đến tháng 3 năm 2019 đã nhiều lần gọi điện thoại và bán gỗ khai thác trái 

phép cho Nguyễn Văn T ở xã Ph, huyện B. Cơ quan điều tra đã tiến hành nhận 

diện đối tượng và đối chất nhưng Nguyễn Văn T đều không thừa nhận việc mua 

và vận chuyển gỗ trái phép từ Dương Trọng H nên không xem xét trong vụ án 

này, nhưng cần kiến nghị cơ quan điều tra Công an huyện Q thu thập các cuộc 

đàm thoại từ thuê bao của bị cáo H và Nguyễn Văn T từ tháng 01 đến tháng 3 

năm 2019 để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn T 

theo quy định của pháp luật. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự bản án sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi 

thường để nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 354.934.500 đồng nhưng buộc 

các bị cáo phải chịu lãi suất chậm trã đối với số tiền này là không đúng quy 

định, nội dung này các bị cáo không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị 

nên cấp phúc thẩm không thể xem xét nhưng cũng cần kiến nghị đối với cấp có 

thẩm quyền xem xét theo quy định. 

 [6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về hình phạt, xử lý vật chứng, 

trách nhiệm dân sự, án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[7] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Dương Trọng H và bị cáo Nguyễn 

Đức C không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận nên hai bị cáo phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự  

năm 2015; Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 232, điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015 cho hai bị cáo Dương Trọng H và Nguyễn Đức C, riêng 

bị cáo Dương Trọng H được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015; điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy 

điṇh về mức thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý, sử duṇg án phí và lê ̣phí Toà án.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Trọng H và bị cáo

Nguyễn Đức C, giữ nguyên hình phạt của Bản án sơ thẩm số 04/2020/HS – ST 

ngày 06/3/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh. 

2. Xử phạt bị cáo Dương Trọng H 27 (hai bảy) tháng tù về tội “Vi phạm

quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi chấp hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/5/2019 đến 

20/9/2019. 

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức C 24 (hai bốn) tháng tù về tội “Vi phạm

quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi chấp hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/5/2019 đến 

20/9/2019. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về hình phạt của các bị cáo

khác trong vụ án, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí hình sự sơ thẩm 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

5. Kiến nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xem xét phần chịu lãi

suất chậm thi hành án đối với các bị cáo trong vụ án và Cơ quan điều tra Công 

an huyện Quảng Ninh sớm điều tra hành vi vi phạm của Nguyễn Văn T trong vụ 

án này để xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Bị cáo Dương Trọng H và bị cáo Nguyễn Đức C mổi bị cáo phải chịu

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

22/5/2020. 

Nơi nhận:              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;          THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- TANDCC tại Đà Nẵng;
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- VKSND tỉnh ( P3 );      (đã ký) 
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Quảng Ninh; 

- CCTHADS huyện Quảng Ninh; 

- Công an huyện Quảng Ninh; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án.   

  Nguyễn Văn Nghĩa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 282/2020/HS-PT 

Ngày: 08 /05/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:     

Thẩm phán -Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Thành. 

Các Thẩm phán:   Ông Phan Huy Cương. 

  Ông Nguyễn Ngọc Huân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Tiệp Anh, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Cẩm Thủy, Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 192 /2019/TLPT-HS ngày 27 tháng 02 

năm 2020 đối với bị cáo Lương Việt Tr phạm tội “Buôn bán hàng cấm” do có 

kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 07/HS-ST ngày 21 tháng 

01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Lương Việt Tr (Trường), sinh năm 19xx tại Hà Nội. 

NĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Bình V, xã Văn B, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Lương 

Văn M và con bà  Nguyễn Thị H; Có vợ Phạm Thị H; Con: Có 01 con sinh năm 

2016. Tiền án, tiền sự: Chưa.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/12/2019, Tạm giam: Ngày 26/12/2019. Hiện bị cáo 

đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2, Công an thành phố Hà Nội. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ ngày 22/12/2019, bị cáo Lương Việt 

Tr đang ở nhà thì có 01 người nam thanh niên (Không rõ tên, tuổi, địa chỉ) dùng 

số điện thoại 0399.157.490 của Trọng (Bạn của Tr) gọi đến số điện thoại 

0868.821.111 của bị cáo Tr nói: “Em có biết ở đâu bán pháo không, mua hộ anh 

5 bệ”, bị cáo Tr trả lời: “Có anh bạn cùng làng em bán”, người thanh niên hỏi: 

“giá bao nhiêu”, bị cáo Tr trả lời: “450.000đ một bệ”, người thanh niên đồng ý 

và hẹn bị cáo Tr ra cánh đồng thôn Bình V, xã Văn Bì, huyện Thường Tín để giao 

hàng. Sau đó, bị cáo Tr dùng số điện thoại 0868.821.111 gọi đến số điện thoại 

0936.323.782 của một người đàn ông bị cáo Tr khai là Vũ Đắc Thức hỏi mua 05 

bệ pháo nổ loại 36 lỗ, Thức đồng ý và thỏa thuận giá là 400.000đ một bệ và hẹn 

bị cáo Tr ra đình làng thôn Văn Hội, xã Văn B, huyện Thường Tín để giao hàng. 

Sau đó bị cáo Tr điều khiển xe môtô BKS: 29Y5-341.46 đi đến đình làng thôn 

Văn Hội gặp và đưa cho Thức số tiền 2.000.000đ, Thức nhận tiền rồi đưa cho bị 

cáo Tr 05 bệ pháo nổ loại 36 lỗ được đựng trong thùng cát tông, bị cáo Tr để thùng 

cát tông chứa 5 hộp pháo lên yên xe phía sau rồi chở pháo đi đến cánh đồng thôn 

Bình V, xã Văn B, huyện Thường Tín để giao cho người thanh niên bạn của Trọng 

thì bị đồn Công an thị trấn Thường Tín kiểm tra, bắt quả tang. 

Tang vật thu giữ gồm 05 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối hộp 

(14,5x14,5x14,5)cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn dài 14,5cm, 

đường kính 2,3cm đều là pháo; 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đỏ, bên 

trong có số thuê bao 0868.821.111; 01 ví da màu đen bên trong có số tiền 

15.900.000 đồng (Mười lăm triệu chín trăm nghìn đồng); 01 xe môtô BKS: 29Y5-

341.46.  

Tại bản kết luận giám định số: 8264 ngày 26/12/2019 của Phòng Kỹ thuật hình 

sự, Công an thành phố Hà Nội kết luận: 05 khối hình hộp, kích thước mỗi khối 
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(14,5x14,5x14,5)cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn dài 14,5cm 

đường kính 2,3cm đều là pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (Có chứa thuốc 

pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có thể gây tiếng nổ), tổng khối lượng: 7,348 

kg. 

Tại bản cáo trạng số: 01/CT-VKS ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín đã truy tố bị cáo Lương Việt Tr về tội “Buôn 

bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

  Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2020/HS-ST ngày 21/01/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã quyết định: 

 Tuyên bố: Bị cáo Lương Việt Tr phạm tội “Buôn bán hàng cấm”;  

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lương Việt Tr 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 23/12/2019. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, tuyên về án phí và 

quyền kháng cáo. 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 31/01 /2020 bị cáo Lương Việt Tr kháng cáo 

xin giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Lương Việt Tr giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, không có ý kiến gì về 

tội danh, điều luật mà cấp sơ thẩm áp dụng để xử phạt bị cáo Lương Việt Tr. Bị 

cáo khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án. 

Về hình thức: Bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn Luật định nên đề 

nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của 

bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

Về nội dung: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng 

xét xử: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Do có tình tiết mới, nên đề nghi 
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Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm về phần hình phạt. Xử phạt bị cáo Lương Việt Tr 

từ 06 đến 08 tháng tù. Cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự là 

thiếu sót. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 1.Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Lương Việt Tr nộp trong thời 

hạn luật định nên hợp lệ, được chấp nhận xem xét giải quyết yêu cầu kháng cáo 

theo thủ tục phúc thẩm, được quy định tại các điều 331,332,333 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

2. Xét nội dung kháng cáo:

Căn cứ lời khai của bị cáo Lương Việt Tr tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa 

sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/12/2019, bị 

cáo Lương Việt Tr ( Trường) điều khiển xe mô tô BKS: 29Y5-341.46 đi đến khu 

vực Đình làng thôn Văn Hội, xã Văn B, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

mua 05 bệ pháo hình khối hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (14,5x14,5x14,5)cm, 

bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn dài 14,5cm, đường kính 2,3cm đều là 

pháo, có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (Có chứa thuốc pháo và khi bị kích thích 

hoặc đốt có thể gây tiếng nổ), tổng khối lượng: 7,348 kg với giá là: 2.000.000 

đồng của một nam thanh niên bị cáo Tr khai là Vũ Đắc Thức (Ở thôn Văn Hội, xã 

Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Sau đó bị cáo Tr mang 05 bệ 

pháo ra cánh đồng thôn Bình V, xã Văn B để bán cho một nam thanh niên (Chưa 

xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể) thì bị bắt quả tang.  

 Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lương Việt Tr 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 
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 Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo: Hành vi của bị cáo Lương Việt Tr là 

nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Các 

cơ quan thông tin, báo chí luôn tuyên truyền, nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, sử 

dụng, buôn bán các loại pháo nổ. Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an, gây 

tâm lý hoang mang, bất bình trong nhân dân. Vì vậy cần phải có biện pháp xử lý 

nghiêm khắc đối với bị cáo Lương Việt Tr. 

  Khi quyết định hình phạt Tòa cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm Bị cáo thực sự 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn đang một mình 

phải nuôi con nhỏ, được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận theo điểm s 

khoản 1,2 Điều 51 của Bộ luật hình sự .Với mức án của bị cáo mà cấp sơ thẩm 

tuyên là có căn cứ tương sứng với hành vi phạm tội của bị cáo Lương Việt Tr. Bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, do 

Bị cáo có tình tiết mới, cần giảm một phần hình phạt cho Bị cáo. Tuy nhiên, vẫn 

tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác 

dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 

 Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lương Việt Tr; Sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần 

hình sự. 

3. Về án phí: Bị cáo Lương Việt Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

theo quy định của pháp luật. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng

cáo, kháng nghị nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

I. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lương Việt Tr. 
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II.Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2020/HSST ngày 21/01/2020 của Tòa án

nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, giảm hình phạt cho bị cáo Lương 

Việt Tr. 

 Tuyên bố:  Bị cáo Lương Việt Tr phạm tội "Buôn bán hàng cấm." 

  Căn cứ: Điểm c khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 

của Bộ luật hình sự 2015. 

 Xử phạt: Bị cáo Lương Việt Tr 06 (Sáu) tháng tù; Thời hạn tù tính từ ngày 

23/12/2019. 

III.Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Lương Việt Tr không phải 

chịu 200.000đ tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

IV.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

V. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm là ngày 

08/05/2020.  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận: 

 - VKSND thành phố Hà Nội; 

 - Công an huyện Thường Tín; 

 - VKSND huyện Thường Tín; 

 - TAND huyện Thường Tín; 

 - Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Thường Tín; 

- UBND xã Văn Bình, huyện 

Thường Tin;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan;,Bị cáo, Lưu HS, VP; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

        Hoàng Văn Thành 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Bản án số: 35/2020/HS-PT 

Ngày: 25 - 02 - 2020 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Minh Tuân 

Các Thẩm phán: Bà Dương Thị Liên. 

 Bà Trần Thị Nhài 

- Thư ký phiên tòa: Bà Diệp Thu Trang – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Bá Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày  25 tháng 02 năm 2020 tại Trụ sở Toà án nhân tỉnh Thái Nguyên xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm, thụ lý số 176/2019/TLPT-HS 

ngày 11 tháng 12 năm 2019, do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu T và các 

bị cáo khác đối với bản án hình sự sơ thẩm số 569/2019/HSST ngày 30/10/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị Thu T; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 20 tháng 5 năm

1974; Nơi ĐKHKTT: tổ 10, phường TĐ, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 

lớp 12/12; Nghề nghiệp: Nguyên Kế toán Trung tâm điều dưỡng và Phục hồi 

chức năng Tâm thần kinh, tỉnh Thái Nguyên; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Con ông: Nguyễn Hữu T1 (đã chết); Con 

bà: Dương Thị H, sinh năm 1932; có chồng là Nguyễn Hùng C, sinh năm 1962; 

Có 01 con sinh năm 2016. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại không bị 

giam giữ (có mặt). 

2. Tạ Hồng S; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 26 tháng 11 năm 1968;

Nơi ĐKHKTT: Xóm TĐ1 1, xã TĐ2, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Văn hóa: lớp 

10/10; Nghề nghiệp: Nguyên Trưởng phòng hành chính Trung tâm điều dưỡng 

và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh, tỉnh Thái Nguyên; là Đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam (đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng); Con ông: Tạ Hồng P, sinh 

năm 1936; Con bà: Trần Thị Đ, sinh năm 1945; có vợ: Cao Thị Kim A, sinh 
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năm 1972; Có 02 con chung. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại không bị 

giam giữ (có mặt). 

3. Đoàn Thị Kim D, tên gọi khác: Không có; sinh ngày 20 tháng 10 năm

1988. Nơi ĐKHKTT: Xóm ĐX, xã SC, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. Chỗ ở: 

Xóm 1, xã PH, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Văn hóa: lớp 12/12; Nghề nghiệp: 

Nguyên Kế toán nhà ăn Trung tâm điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần 

kinh, tỉnh Thái Nguyên. Con ông: Đoàn Văn T2, sinh năm 1961; Con bà: 

Nguyễn Thị S1, sinh năm 1964; có chồng: Vũ Quang M, sinh năm 1981; Có 02 

con chung, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo tại ngoại không bị giam giữ (có mặt). 

Bị hại: Trung tâm điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh 

Thái Nguyên. 

Địa chỉ: Xóm AS, xã TĐ2, thành phố TN. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức H1 – Giám đốc. 

Người được ủy quyền: Ông Nguyễn Hữu T3, sinh năm 1985 

Địa chỉ: Tổ 18, phường HVT, thành phố TN; Chỗ ở: Xóm 10, xã QT, 

thành phố TN (có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Dương Xuân H2, sinh năm 1963. (có mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 3, phường QV, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu T: Luật sư Nguyễn Đình 

H3 và Luật sư Nguyễn Hữu D1, Văn phòng Luật sư TT – Đoàn Luật sư TP Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Số nhà 68, đường TV, phường MD, quận CG, thành phố Hà Nội 

(các Luật sư có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Thị Kim D: Luật sư Lê Minh T4, 

Công ty Luật TNHH MTV K và Cộng sự – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (có 

mặt). 

Trong vụ án này những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo, không bị kháng nghị, vắng mặt do Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên 

và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trung tâm điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh Thái 

Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Thái Nguyên, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi 

phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của Trung tâm là tiếp 
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nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm 

thần gồm: Bệnh nhân vào điều trị theo quyết định của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên và bệnh nhân tự nguyện vào điều trị theo hợp 

đồng ký với Trung tâm. 

Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung tâm xây dựng dự toán 

ngân sách trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên duyệt, 

tổng hợp gửi Sở Tài chính. Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được UBND 

tỉnh giao, thông báo thẩm định của Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội giao dự toán cho trung tâm. Hết năm tài chính, Trung tâm lập báo cáo tài 

chính theo quy định hiện hành gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt 

quyết toán. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài 

chính thẩm định. 

Thời điểm năm 2015 đến 2016, tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm 01 

Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 05 phòng chuyên môn, 04 khoa điều trị. 

Dương Xuân H2 được bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Trung tâm  theo 

Quyết định số 2014 ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian bổ 

nhiệm 05 năm. Đến ngày 10/8/2016 H2 hết nhiệm kỳ và không được bổ nhiệm 

lại. 

Nguyễn Thị Thu T được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Trung tâm 

theo quyết định số 294 ngày 23/5/2012 của Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên, 

thời gian giữ chức vụ là 05 năm; đồng thời T được bổ nhiệm giữ chức vụ 

Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính của Trung tâm theo quyết định số 251 ngày 

18/4/2014 của Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên, thời gian bổ nhiệm 05 năm. 

Tạ Hồng S được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng hành chính – Tổng 

hợp của Trung tâm theo quyết định số 250 ngày 18/4/2014 của Sở LĐTB&XH 

tỉnh Thái Nguyên, thời gian bổ nhiệm 05 năm. 

Đoàn Thị Kim D là Kế toán viên của Phòng Kế hoạch – Tài chính của 

Trung tâm, D là Kế toán viên 2 tại Trung tâm, một trong những nhiệm vụ được 

giao là Kế toán nhà ăn. 

Tại Trung tâm, kinh phí mua thực phẩm hằng ngày cho bệnh nhân được 

chi vào quyết toán từ 05 nguồn tiền sau: 

- Tiền từ ngân sách Nhà nước chi trả cho các đối tượng vào điều trị theo 

Quyết định của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (bệnh 

nhân Quyết định Thái Nguyên): kinh phí được Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Thái Nguyên phân bổ được chuyển vào tài khoản của đơn vị tại kho 

bạc vào đầu năm tài chính. 

- Tiền ăn của 03 bệnh nhân thuộc Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức 

năng người tâm thần tỉnh Bắc Kạn gửi điều trị, nay là Trung tâm bảo trợ Xã hội 

tổng hợp và Công tác xã hội Bắc Kạn, (bệnh nhân Quyết định Bắc Kạn): Kinh 

phí do Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Bắc 

Kạn chuyển đến Trung tâm. 

- Tiền ăn do bệnh nhân hưởng lương: Bệnh nhân có lương hưu vào Trung 

tâm điều trị theo Quyết định của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái 
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Nguyên phải đóng tiền mua thực phẩm hằng ngày, còn các khoản tiền khác từ 

ngân sách nhà nước. 

- Tiền mua thực phẩm của bệnh nhân tự nguyện vào Trung tâm điều trị: 

Do người nhà bệnh nhân chi trả toàn bộ chi phí. 

- Tiền từ thiện của các cá nhân, tổ chức hảo tâm tặng cho Trung tâm để sử 

dụng mua Thực phẩm bổ sung vào bữa ăn bệnh nhân. 

Tại Trung tâm, việc mua thực phẩm và lập hồ sơ chứng từ quyết toán tiền 

mua thực phẩm cho bệnh nhân hằng ngày được Dương Xuân H2 giao trực tiếp 

cho Tạ Hồng S. Hằng ngày, Đoàn Thị Kim D – kế toán nhà ăn sẽ lập thực đơn 

các món ăn và khối lượng thực phẩm cho ngày hôm sau rồi chuyển cho S 01 

bản, bộ phận nhà bếp 01 bản. Căn cứ vào thực đơn do D lập, S trực tiếp đi mua 

thực phẩm hoặc liên hệ với các cơ sở cung cấp thực phẩm mang thực phẩm đến 

bộ phận nhà bếp của Trung tâm. S là người trực tiếp giao thực phẩm cho người 

nấu chính (theo ngày) của bộ phận nhà bếp. 

Trong thời gian năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2016, Dương Xuân H2 đã 

chỉ đạo, bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S, Đoàn Thị Kim 

D nâng khống khối lượng, giá cả một số thực phẩm nhập bếp ăn bệnh nhân cao 

hơn thực tế để quyết toán lấy tiền chênh lệch, sử dụng vào các hoạt động và 

công việc khác của Trung tâm. Cũng trong thời gian trên, theo chỉ đạo của 

Dương Xuân H2, để có thêm nguồn thu cho Trung tâm để chi cho các hoạt động 

chung, H2 giao cho bộ phận Công đoàn nhập thịt lợn hơi vào Trung tâm, tận 

dụng thức ăn thừa của bệnh nhân để chăn nuôi rồi thịt bán cho ai có nhu cầu 

mua và nhập bếp ăn bệnh nhân; trồng rau tăng gia. H2 chỉ đạo S phải nhập thực 

phẩm từ bộ phận Công Đoàn của Trung tâm nên S đều ưu tiên nhập thịt lợn, rau 

từ bộ phận công đoàn của Trung tâm với giá bằng giá thực tế thị trường. Đối với 

trứng vịt, S đều mua của Đoàn Thị Kim D (bố của D chăn nuôi vịt lấy trứng), 

chỉ những mặt hàng nào Trung tâm không có S mới mua và nhập từ chợ Đ. 

Thực hiện theo chủ trương đã thống nhất, hằng ngày, dựa vào thực đơn do 

D cung cấp, S là người lập bảng kê mua hàng, đối với những thực phẩm như thịt 

lợn, S mua từ bộ phận Công đoàn của Trung tâm, trứng vịt S mua của D nhưng 

trong các bảng kê mua hàng S đều ghi địa chỉ mua hàng là tại Chợ Đ, thành phố 

TN. Cuối tháng, S tập hợp bảng kê đã mua hàng chuyển cho D. Căn cứ vào bảng 

kê mua hàng, D lập các bảng kê giao nhận thực phẩm và chuyển chứng từ cho 

các cá nhân liên quan ký xác nhận (gồm chữ ký của người giao hàng là S; người 

nhận hàng là người nấu chính của bếp ăn ngày hôm đó; kế toán nhà ăn là D; kế 

toán trưởng là T; khoa dinh dưỡng là chị Trần Thị L - Trưởng khoa dinh dưỡng 

của Trung tâm). Sau đó, D tập hợp các chứng từ đã được các bên liên quan ký 

xác nhận chuyển cho T để quyết toán. Các chứng từ này đều đã được nâng 

khống khối lượng và giá mua thực phẩm. Khi nhận được chứng từ, qua kiểm 

soát, T biết số liệu thể hiện trong chứng từ là số liệu đã được nâng khống lên cao 

hơn so với thực tế và biết việc S nhập thịt lợn từ bộ phận Công đoàn của Trung 

tâm, mua trứng vịt của D nhưng trong bảng kê mua hàng S đều ghi là mua tại 

Chợ Đán, thành  phố TN, tuy nhiên do đã nhận được chỉ đạo và thống nhất với 

H2 nên T đã ký xác nhận vào các chứng từ đó để thực hiện việc quyết toán. Sau 

khi rút được tiền tại kho bạc Nhà nước, số tiền này sẽ được nhập vào quỹ tiền 
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mặt của cơ quan, sau đó bộ phận kế toán sẽ làm thủ tục chi tiền mua thực phẩm 

cho S. S nhận tiền tại bộ phận thủ quỹ rồi thanh toán tiền mua thực phẩm của 

tháng trước cho các cơ sở cung cấp thực phẩm (việc mua thực phẩm thực tế 

hằng ngày, S đều ghi chép lại vào sổ theo dõi do S lập và quản lý để có căn cứ 

xác định số tiền chênh lệch). Đối với số tiền chênh lệch có được từ việc nâng 

khống khối lượng và giá mua thực phẩm, Dương Xuân H2 giao cho S quản lý và 

chi sử dụng cho các công việc, hoạt động của Trung tâm. 

  Trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 (18 tháng), tổng 

số tiền chi mua thực phẩm cho bệnh nhân của Trung tâm đã quyết toán (theo 

chứng từ) là 4.008.033.815đ, trong đó, tổng số tiền quyết toán năm 2015 là 

2.435.828.545 đồng, tổng số tiền quyết toán 06 tháng đầu năm 2016 là 

1.572.205.270 đồng.  

 Tổng số tiền thực tế đã sử dụng để chi mua thực phẩm trong năm 2015 và 

06 tháng đầu năm 2016 tại Trung tâm là 3.521.562.500 đồng, trong đó, số tiền 

thực tế để chi mua thực phẩm năm 2015 là 2.069.356.900 đồng, số tiền thực tế 

chi mua thực phẩm 06 tháng đầu năm 2016 là 1.452.205.600 đồng. 

Số tiền chênh lệch có được từ việc nâng khống khối lượng và giá mua 

thực phẩm cao hơn thực tế để quyết toán lấy tiền chênh lệch tại Trung tâm trong 

thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2016 là 486.471.315 đồng, trong đó số 

tiền chênh lệch năm 2015 là 366.471.645 đồng, số tiền chênh lệch năm 2016 là 

119.999.670 đồng.  

Trong đó: 

+ Số tiền chênh lệch từ nguồn ngân sách Nhà nước: 416.539.361 đồng. 

  + Số tiền chênh lệch từ nguồn của các cá nhân, tổ chức : 69.931.954 đồng. 

  Số tiền trên, Trung tâm đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội và 

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách 

năm 2015 và 2016.   

Tại bản Kết luận giám định số 1029/KL-STC ngày 03/4/2018 của Sở Tài 

chính tỉnh Thái Nguyên kết luận: 

  - Số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong việc nâng khống khối 

lượng, giá cả một số mặt hàng thực phẩm trong việc quyết toán tiền ăn bệnh 

nhân tại Trung tâm thời điểm từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2016 là 

486.471.315 đồng. Trong đó, đã nộp khắc phục  451.698.065 đồng vào tài khoản 

tạm giữ của Cơ quan thanh tra tỉnh theo Quyết định số 567/QĐ-TTr ngày 

04/10/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. 

- Việc lập chứng từ thanh quyết toán tiền chi mua thực phẩm như trên của 

Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên 

là trái với quy định của Nhà nước, cụ thể tại các văn bản sau: 

  + Khoản 3, khoản 4, Điều 6 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 

17/6/2003, yêu cầu kế toán: 

  “3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán. 

4. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị
của nghiệp vụ kinh tế, tài chính”. 
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         + Khoản 3, Điều 7, Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003, 

nguyên tắc kế toán: 

“ 3. Đơn vị kế toán phải thu nhập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng 

thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh”. 

   + Khoản 1, khoản 2, Điều 14, Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 

17/6/2003, các hành vi bị nghiêm cấm: 

“1. Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, 

khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán. 

 2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông

tin, số liệu kế toán sai sự thật”. 

- Số tiền quyết toán khống từ nguồn ngân sách nhà nước 416.539.361đ, 

Trung tâm đã sử dụng là trái với quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài 

chính, quy định tại khoản 5, Điều 72 Luật Ngân sách Nhà nước số 

01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, những hành vi sau đây là những hành vi vi 

phạm pháp luật về ngân sách: “Chi sai chế độ, không đúng mục đích, không 
đúng dự toán ngân sách được giao”. 

  - Số tiền chênh lệch từ nguồn tiền của bệnh nhân tự nguyện, bệnh nhân 

hưởng lương và tiền từ thiện là 69.931.954 đồng, Trung tâm đã sử dụng là trái 

với quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, quy định tại khoản 5 

Điều 72 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, những 

hành vi sau đây là những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách “Chi sai chế 
độ, không đúng mục đích”. 

         - Xác định trách nhiệm của từng cá nhân đã có hành vi sai phạm, gây thiệt 

hại cho ngân sách nhà nước và các cá nhân như trên. 

  Những tồn tại, sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Lãnh đạo Trung 

tâm, kế toán, các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho 

Lãnh đạo Trung tâm thời kỳ năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2016. 

  Tháng 6/2016, khi có đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đến 

làm việc tại Trung tâm thì việc nâng khống khối lượng, giá cả một số mặt hàng 

thực phẩm trong việc quyết toán tiền ăn bệnh nhân tại Trung tâm mới được 

chấm dứt. Ngày 04/12/2017, Thanh tra tỉnh Thái nguyên đã bàn giao toàn bộ hồ 

sơ, tài liệu đã thu thập trong quá trình thanh tra tại Trung tâm cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo thẩm quyền. 

Ngày 07/10/2016, Dương Xuân H2 và Tạ Hồng S đã nộp số tiền 

451.698.065 đồng vào tài khoản của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên là tiền sai 

phạm phải thu hồi theo Quyết định số 567/QĐ-TTR ngày 04/10/2016 của Chánh 

Thanh tra tỉnh Thái nguyên. 

Ngày 04/04/2018, Tạ Hồng S đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an 

tỉnh Thái Nguyên số tiền 34.773.250 đồng để khắc phục hậu quả. 

         Về trách nhiệm dân sự: Qua làm việc với người nhà của các bệnh nhân vào 

điều trị tự nguyện, bệnh nhân hưởng lương điều trị tại Trung tâm trong thời gian 

từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2016, những người này không có yêu cầu đề nghị 

gì về số tiền ăn đã đóng cho Trung tâm. 
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 569/2019/HSST ngày 30/10/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên bố các bị cáo 

Dương Xuân H2, Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S và Đoàn Thị Kim D phạm tội: 

“Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại 

điểm a, d khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự.  

1) Về hình phạt chính;

+ Áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 221; điểm b, s, v khoản  1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt     

Dương Xuân H2: 26 (hai mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính ngày đi thi hành 

án. 

     + Áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 221; điểm s, v  khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt 

Nguyễn Thị Thu T: 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi thi 

hành án  

 + Áp dụng điểm a, d khoản 2 Điều 221; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt Đoàn Thị Kim D: 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày 

đi thi hành án. 

Xử phạt Tạ Hồng S: 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày đi 

thi hành án. 

2) Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo

3) Về trách nhiệm dân sự :

- Ghi nhận các bị cáo Dương Xuân H2 và Tạ Hồng S đã nộp số tiền 

451.698.065đ (bốn trăm năm mốt triệu, sáu trăm chín mươi tám ngàn, không 

trăm sáu mươi lăm đồng) để khắc phục hậu quả theo Quyết định số 567/QĐ-

TTR ngày 04/10/2016  của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Thanh tra tỉnh Thái 

Nguyên đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. 

- Ghi nhận bị cáo Tạ Hồng S đã nộp tiền 34.773.250đ (ba mươi tư triệu, 

bảy trăm bảy mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng) vào Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Thái Nguyên để khắc phục hậu quả.  

- Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 357, 584, 585, 586, 587, 589 Bộ 

luật dân sự: 

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu T hoàn trả cho bị cáo Dương Xuân H2 số 

tiền 75.552.824đ (bảy mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm 

hai mươi bốn đồng) và trả cho bị cáo Tạ Hồng S 24.842.120đ (hai mươi bốn 
triệu, tám trăm bốn mươi hai ngàn, một trăm hai mươi đồng). 

Buộc bị cáo Đoàn Thị Kim D hoàn trả cho bị cáo Dương Xuân H2 số tiền 

75.552.824đ (bảy mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm hai 

mươi bốn đồng) và trả lại cho bị cáo Tạ Hồng S 24.842.120đ (hai mươi bốn 

triệu, tám trăm bốn mươi hai ngàn, một trăm hai mươi đồng). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về thi hành án dân sự, xử lý vật 

chứng, nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo bản án theo quy định. 
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Ngày 05/11/2019, bị cáo Dương Xuân H2 có đơn kháng cáo xin hưởng án 

treo. Ngày 24/02/2020 bị cáo H2 có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo và đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm buộc các bị cáo Nguyễn Thị Thu T và Đoàn Thị 

Kim D hoàn trả số tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm. (Tòa án đã ra thông 

báo về việc rút kháng cáo của bị cáo H2 theo quy định). 

Ngày 02/11/2019, bị cáo Tạ Hồng S có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. 

Ngày 11/11/2019, bị cáo Nguyễn Thị Thu T có đơn kháng cáo toàn bộ 

bản án; Tại biên bản làm việc ngày 16/12/2019, Tòa án nhân dân thành phố Thái 

Nguyên đã làm rõ nội dung kháng cáo của bị cáo T: Bị cáo xác định bị cáo 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương; Ngày 

11/02/2020 bị cáo T nộp đơn xin cải tạo tại địa phương, biên lai thu tiền án phí. 

Ngày 24/02/2020 bị cáo nộp biên lai thu tiền bồi thường theo quyết định của bản 

án sơ thẩm. 

Ngày 12/11/2019 bị cáo Đoàn Thị Kim D có đơn kháng cáo toàn bộ bản 

án. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo D thay đổi nội dung kháng cáo, bị cáo nhận 

thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo đã cung cấp thông tin cho cơ 

quan báo chí để phản ánh những vi phạm tại trung tâm mục đích để chấm dứt 

những vi phạm tại trung tâm, đã có ý thức khắc phục hậu quả, đề nghị Hội đồng 

xét xử cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, xin được cải tạo tại 

địa phương. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và 

thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình đúng như bản án sơ thẩm đã 

quy kết. 

Bị cáo Tạ Hồng S đề nghị xem xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội của bị 

cáo, vai trò của bị cáo trong vụ án để xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo 

được cải tạo tại địa phương, bị cáo tự nguyện không yêu cầu các bị cáo T, D 

phải hoàn trả số tiền theo quyết định của án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tóm tắt nội dung vụ 

án, đánh giá tính chất vụ án, vai trò của các bị  cáo trong vụ án. Bản án sơ thẩm 

đã xét xử các bị cáo về tội: “ Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm 

trọng”, theo quy đinh tại điểm a, d khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đúng quy định của pháp luật.   

- Xét kháng cáo của các bị cáo: Trong vụ án này, bị cáo H2 là Giám đốc 

Trung tâm, là chủ tài khoản nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án, bị cáo 

T là kế toán trưởng, có trách nhiệm tham mưu cho chủ tài khoản trong công tác 

quản lý tài chính của Trung tâm nên bị cáo phải chịu trách nhiệm thứ hai trong 

vụ án, bị cáo D là kế toán nhà ăn, bị cáo có nhiệm vụ lập thực đơn, các bảng kê 

thanh toán sau đó chuyển cho bị cáo T ký chứng từ quyết toán, bị cáo S là người 

trực tiếp đi mua thực phẩm và lập các chứng từ mua thực phẩm sau đó chuyển 

cho bị cáo D lập chứng từ thanh toán, vì vậy bị cáo D và bị cáo S có vai trò 

ngang nhau. Trong vụ án này, các bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

là bồi thường, khắc phục hậu quả, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.   
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Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu T quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, quá trình công tác được tặng 

thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, bố đẻ bị cáo được Nhà nước tặng 

thưởng Huy chương kháng chiến. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo T nộp biên lai thu 

tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm, bị cáo có đơn xin cải tạo tại 

địa phương, được chính quyền địa phương xác nhận nên bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Đối với bị cáo Tạ Hồng S: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, qúa trình công tác có nhiều thành 

tích được tặng Giấy khen, Bằng khen, đã bồi thường khắc phục hậu quả, bị cáo 

có đơn xin cải tạo tại địa phương, được cơ quan xác nhận nên bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, v khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo không có thêm tình 

tiết giảm nhẹ nào mới. 

Đối với bị cáo Đoàn Thị Kim D tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai báo 

thành khẩn, đã nộp một phần tiền để khắc phục hậu quả, bị cáo đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi, có đơn xin cải tạo tại địa phương nên được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Xét đây là vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, hành vi 

phạm tội của các bị cáo thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật của Nhà 

nước, không chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 

thất thoát tiền của Nhà nước, các bị cáo phạm tội với 02 tình tiết định khung 

hình phạt quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự, tại cấp phúc 

thẩm mặc dù các bị cáo phát sinh thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới, tuy nhiên 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án, áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã căn cứ khoản 1 điều 54 Bộ 

luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà 

các bị cáo bị truy tố là đã xem xét cho các bị cáo, mức án cấp sơ thẩm đã tuyên 

đối với các bị cáo là phù hợp và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nên 

không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án 

treo của các bị cáo. 

Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 

355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị 

cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo T, S và D. Về 

phần dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các quy định của Bộ luật dân sự, 

buộc các bị cáo T, D phải hoàn trả số tiền cho Dương Xuân H2 theo quy định 

của pháp luật. Tại phiên tòa bị cáo Tạ Hồng S không yêu cầu các bị cáo T, D 

phải hoàn trả số tiền như bản án sơ thẩm đã tuyên, xét đề nghị của bị cáo S là tự 

nguyện nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Bị cáo T tranh luận: Bị cáo đề nghị xem xét hành vi phạm tội, vai trò của bị 

cáo, hoàn cảnh hiện tại của bị cáo để cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. 
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Bị cáo S đề nghị xem xét cho bị cáo vì bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình, 

quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, được hưởng 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. 

Bị cáo D đề nghị xem xét vai trò của bị cáo trong vụ án, xem xét việc bị 

cáo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để phản ánh những sai phạm tại 

Trung tâm để cơ quan báo chí lên tiếng, góp phần ngăn chặn việc làm sai trái tại 

Trung tâm. Bị cáo hiện tại có hoàn cảnh khó khăn, 02 con còn nhỏ, đề nghị xem 

xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.  

Ý kiến của các Luật sư bào chữa cho bị cáo T được tóm tắt như sau: 

- Không nhất trí với kết luận của Viện kiểm sát, bản án sơ thẩm áp dụng 

tình tiết định khung tại điểm a khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự (vì vụ lợi) vì 

trong vụ án này các bị cáo không có mục đích vụ lợi, bản thân các bị cáo không 

được hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt, toàn bộ số tiền đều chi cho hoạt động 

thường xuyên của Trung tâm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá vai trò của bị cáo T chưa đảm bảo sự công 

bằng vì chủ trương lập chứng từ khống là của lãnh đạo Trung tâm mà người trực 

tiếp thực hiện việc lập các chứng từ khống là bị cáo S và D. 

- Đề nghị xem xét vai trò của các bị cáo để cá thể hóa trách nhiệm hình sự 

cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đề nghị không áp dụng điểm a khoản 

2 Điều 221 Bộ luật hình sự và cho bị cáo T được hưởng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự tại các điểm b, n, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo D: Nhất trí với quan điểm của Luật sư bào 

chữa cho bị cáo T về việc không áp dụng điểm a khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình 

sự vì các bị cáo không có mục đích vụ lợi. Tại cấp phúc thẩm bị cáo D thay đổi 

nội D kháng cáo, đề nghị được hưởng sự khoan hồng của pháp luật quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 3 Bộ luật hình sự và miễn hình phạt cho bị cáo theo điều 

59 Bộ luật hình sự vì bị cáo đủ điều kiện, ngoài ra vụ án này chưa xác định rõ 

vai trò đồng phạm của các bị cáo, chưa chứng minh được số tiền các bị cáo 

chiếm đoạt sử dụng vào việc gì, bị cáo D khi biết sai phạm đã phản án với lãnh 

đạo nhưng không được giải quyết, sau đó đã bàn bạc với bà L để tìm biện pháp 

chấm dứt những vi phạm, tiếp đó bị cáo đã cung cấp thông tin cho cơ quan báo 

chí để vào cuộc nhằm phản ánh các sai phạm tại Trung tâm, vì vậy đề nghị cho 

bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét quyết định hình 

phạt đối với bị cáo. 

Bị cáo T và bị cáo D nhất trí với ý kiến bào chữa của các Luật sư. 

Đại diện viện kiểm sát sau khi đối đáp với ý kiến của các Luật sư đã giữ 

nguyên quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định theo quy định 

của pháp luật. 

Lời nói sau cùng, các bị cáo Tạ Hồng S, Nguyễn Thị Thu T và Đoàn Thị 

Kim D đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nhân thân của các bị cáo, nguyên nhân 

dẫn đến việc phạm tội, hoàn cảnh hiện tại của các bị cáo và các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được hưởng để xem xét cho các bị cáo 
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được cải tạo tại phương. Bị cáo D đề nghị xem xét khoản tiền bồi thường căn cứ 

vào vai trò của bị cáo trong vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định và đúng theo 

thủ tục quy định nên được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

Trước khi mở phiên tòa, ngày 24/02/2020 bị cáo Dương Xuân H2 có đơn 

xin rút toàn bộ kháng cáo và đề nghị các bị cáo Nguyễn Thị Thu T và Đoàn Thị 

Kim D hoàn trả số tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm. Tòa án nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên đã ra thông báo về việc rút kháng cáo của bị cáo H2 theo quy 

định, tại phiên tòa hôm nay, Tòa án triệu tập ông Dương Xuân H2 tham gia tố 

tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

[2]. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S và 

Đoàn Thị Kim D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của 

các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có 

trong hồ sơ vụ án như: Tài liệu do Thanh tra tỉnh Thái Nguyên bàn giao, các 

biên bản làm việc giữa các bị cáo với Cơ quan điều tra, lời khai của người làm 

chứng, lời khai của những người tham gia tố tụng khác, kết luận giám định, vật 

chứng thu giữ. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: 

Trong thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2016, tại Trung tâm điều 

dưỡng và phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên, bị cáo Dương 

Xuân H2 là Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo, bàn bạc, thống nhất với Nguyễn 

Thị Thu T là Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Tạ 

Hồng S là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Đoàn Thị Kim D là Kế toán nhà 

ăn lập hồ sơ nâng khống khối lượng, giá cả một số mặt hàng thực phẩm nhập 

bếp ăn bệnh nhân cao hơn thực tế để quyết toán lấy tiền chênh lệch sử dụng vào 

các hoạt động và công việc khác của Trung tâm.  

Tổng số tiền chênh lệch có được từ việc lập chứng từ quyết toán khống 

tiền mua thực phẩm cho bệnh nhân của Trung tâm trong thời gian từ tháng 

01/2015 đến tháng 06/2016 là 486.471.315 đồng, trong đó số tiền chênh lệch 

năm 2015 là 366.471.645 đồng, số tiền chênh lệch năm 2016 là 119.999.670 

đồng.  

Với hành vi nêu trên, các bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Thái 

Nguyên xét xử về tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 

quy định tại các điểm a, d khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kế toán, gây thiệt hại đến tài sản của 

Nhà nước và của công dân, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Trung 

tâm, cũng như quyền lợi chính đáng của các bệnh nhân.  

[3]. Xét kháng cáo của các bị cáo: 

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu T, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, được hưởng nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo nộp biên lai thu tiền án 
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phí và nộp một khoản tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm, khi 

phạm tội bị cáo có thai nên bị cáo được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm b, n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

- Đối với bị cáo Tạ Hồng S: quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường khắc phục hậu quả, bị 

cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tại cấp phúc thẩm bị cáo không có 

thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới. 

- Đối với bị cáo Đoàn Thị Kim D, tại phiên tòa phúc thẩm đã thành khẩn 

khai nhận hành vi phạm tội của mình, đã nộp số tiền 5.000.000đ tại Cơ quan Thi 

hành án dân sự thành phố Thái Nguyên để khắc phục hậu quả, nên bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo D cho rằng: Bị cáo là nhân 

viên, làm việc theo sự điều hành của Giám đốc trung tâm, khi biết việc H2, S 

nâng khống giá mua thực phẩm, bản thân bị cáo đã yêu cầu H2 dừng ngay việc 

đó lại nhưng H2 không nghe, nên bị cáo đã cung cấp thông tin cho báo chí để 

ngăn chặn sự việc trên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nội dung này cho bị 

cáo. Xét thấy việc bị cáo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí nhằm mục đích 

ngăn chặn những vi phạm tại Trung tâm, đây là việc làm có trách nhiệm của bị 

cáo, nhưng không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Do có hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho 

Ngân sách Nhà nước nên các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường, quá 

trình giải quyết vụ án, bị cáo H2 và bị cáo S đã bồi thường toàn bộ thiệt hại. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo H2 và bị cáo S yêu cầu các bị cáo T, D phải 

có trách nhiệm liên đới bồi thường và hoàn trả cho bị cáo H2, S số tiền đã bồi 

thường theo quy định của pháp luật. Trong vụ án này, bị cáo T, S, D giữ vai trò 

thấp hơn so với H2, mức bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm là có 

căn cứ, xét yêu cầu của các bị cáo H2 và S là có căn cứ, nên cần buộc các bị cáo 

T và D phải hoàn trả cho bị cáo H2 và bị cáo S số tiền theo quyết định của bản 

án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tạ Hồng S đề nghị Tòa án không yêu cầu 

các bị cáo T, D phải hoàn trả số tiền cho bị cáo S theo quyết định của bản án sơ 

thẩm, xét đề nghị của bị cáo S là tự nguyên, không trái pháp luật nên Hội đồng 

xét xử ghi nhận.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Dương Xuân H2 yêu cầu các bị cáo T, D 

phải hoàn trả  số tiền theo quyết định của bản án sơ thẩm, các bị cáo T, D nhất 

trí bồi thường, tuy nhiên về mức bồi thường đề nghị xem xét cho đúng với vai 

trò của từng bị cáo. 

Trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình 

sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với các 

bị cáo, mức án đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp, đã thể hiện sự khoan hồng 

của pháp luật, mặc dù tại cấp phúc thẩm bị cáo T có thêm tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự mới nhưng căn cứ vào tính chất vụ án, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo thấy mức án đã tuyên đối với bị cáo T và các bị cáo khác là 
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phù hợp, không nặng. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S 

và Đoàn Thị Kim D, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về hình phạt đối 

với các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng thêm tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo T, sửa phần bồi thường dân sự và án 

phí dân sự sơ thẩm. 

Đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận. 

Những ý kiến của Luật sư bào chữa cho bị cáo T và bị cáo D đã được đại 

diện Viện kiểm sát đối đáp tại phiên tòa, về việc áp dụng tình tiết định khung 

hình phạt và các tình tiết giảm nhẹ các Luật sư đề nghị, Hội đồng xét xử xem xét 

theo quy định của pháp luật.   

[5]. Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên các 

bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm; bị cáo T, bị cáo D phải chịu án phí 

dân sự.  

Ghi nhận bị cáo Tạ Hồng S đã nộp số tiền 200.000đ án phí Hình sự sơ 

thẩm, tại biên lai thu tiền số 0000029 ngày 20/02/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Thái Nguyên. 

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Thị Thu T đã nộp số tiền 200.000đ án phí Hình 

sự sơ thẩm và 5.019.747đ án phí dân sự, tại biên lai thu tiền số 0000028 ngày 

20/02/2020 và số tiền bồi thường 5.000.000đ, tại biên lai thu tiền số 0000036 

ngày 24/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên. 

Ghi nhận bị cáo Đoàn Thị Kim D đã nộp số tiền 5.000.000đ tiền bồi 

thường, tại biên lai thu tiền số 0001309 ngày 12/11/2018 của Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Thái Nguyên. 

[6]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S và 

Đoàn Thị Kim D, giữ nguyên quyết định về hình phạt đối với các bị cáo tại bản 

án hình sự sơ thẩm số 569/2019/HSST ngày 30/10/2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, sửa 

bản án sơ thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm b, n khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu T, 

sửa phần bồi thường dân sự và án phí dân sự sơ thẩm. 

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S và Đoàn Thị Kim D 

phạm tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;  

I. Về hình phạt: 

1. Căn cứ điểm a, d khoản 2 Điều 221; điểm b, n, s, v khoản 1, khoản 2

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự; xử phạt 
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bị cáo Nguyễn Thị Thu T: 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo đi chấp hành bản án.  

2. Căn cứ điểm a, d khoản 2 Điều 221; điểm b, s, v  khoản 1, khoản 2

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự: 

2.1. Xử phạt bị cáo Tạ Hồng S: 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi chấp hành bản án.  

2.2. Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Kim D: 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành bản án.  

 II. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 357,

468, 584, 585, 586, 587 và Điều 589 Bộ luật dân sự: 

1. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu T hoàn trả cho ông Dương Xuân H2 số

tiền 75.552.824đ (bẩy mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm 
hai mươi bốn đồng); 

Bị cáo đã nộp số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 

0000036 ngày 24/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái 

Nguyên; 

Bị cáo còn phải bồi thường tiếp số tiền: 75.552.824đ – 5.000.000đ = 

70.552.824đ (bẩy mươi triệu năm trăm năm mươi hai nghìn tám trăm hai mươi 
bốn đồng). 

2. Buộc bị cáo Đoàn Thị Kim D hoàn trả cho ông Dương Xuân H2 số tiền

75.552.824đ (bẩy mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm hai 
bốn đồng); 

Bị cáo đã nộp số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 

0001309 ngày 12/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái 

Nguyên; 

Bị cáo còn phải bồi thường tiếp số tiền: 75.552.824đ – 5.000.000đ = 

70.552.824đ (bẩy mươi triệu năm trăm năm mươi hai nghìn tám trăm hai mươi 
bốn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

III. Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ

luật tố tụng hình sự: 

- Tạm giữ số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 

0001309 ngày 12/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái 

Nguyên), để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Đoàn Thị Kim D  

- Tạm giữ số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) tại biên lai thu tiền số 

0000036 ngày 24/02/2020 và số tiền 5.019.747đ (năm triệu không trăm mười 

chín nghìn bẩy trăm bốn mươi bẩy đồng), tại biên lai thu tiền số 0000028 ngày 

20/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên), để đảm 

bảo thi hành án cho bị cáo Nguyễn Thị Thu T.  
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 IV. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, về án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị 

cáo Nguyễn Thị Thu T, Tạ Hồng S và Đoàn Thị Kim D, mỗi bị cáo phải nộp 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm; Buộc bị cáo Nguyễn 

Thị Thu T và bị cáo Đoàn Thị Kim D, mỗi bị cáo phải nộp 3.527.641đ (ba triệu 

năm trăm hai mươi bẩy nghìn sáu trăm bốn mươi mốt đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định taị Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án , quyền yêu cầu thi hành án , tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định taị các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 
định taị Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 569/2019/HSST ngày 

30/10/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh TN; 

- Sở Tư pháp tỉnh TN; 

- TAND, VKSND TPTN; 

- Chi cục THADS TPTN; 

- Công an TPTN 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

(đã ký) 

Đặng Minh Tuân 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG TRỊ

Bản án số: 02/2020/HS-ST 

Ngày: 16-01-2020

     Vụ: Lương Viết H cùng đồng phạm           

    “Vi phạm quy định về kế toán gây       NHÂN DANH 

hậu quả nghiêm trọng”      NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyêñ Xuân Hải.

   Các Hội thẩm nhân dân: 

 + Bà Trần Thị Ngãi. 

 + Bà Nguyễn Thị Điệp. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đăng Khoa – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Triệu Phong. 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên 

toà: Ông Lê Văn Huân - Kiểm sát viên. 

   Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

01/2020/TLST-HS  ngày 03 tháng 01 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 02/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Triệu Phong đối với các bị cáo: 

1. Lƣơng Viết H, sinh ngày 08/11/1964, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú:

Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Giáo 

viên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

12/12; Con ông: Lương Văn K, sinh năm 1925, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình và bà Nguyễn Thị N (đã chết), vợ Nguyễn Thị V, sinh năm 1970, trú tại Tiểu 

khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, có 02 con, lớn sinh năm 

1992, nhỏ sinh năm 1994. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Bị bắt, tạm giam từ ngày 14/01/2019 cho 

đến nay – Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Lương Viết H: Ông Nguyễn Văn P, Luật sư Văn phòng 

Luật sư Huế; Địa chỉ: số 31 đường Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế - Có mặt. 

2. Lê Thị H, sinh ngày 01/03/1979, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú:Thôn 8, xã

Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Kế toán; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Lê 

D, sinh năm 1941 và bà Trần Thị H, sinh năm 1948 đều trú tại: Thôn Hà Tây, xã 

Triệu An,huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Chồng là Hoàng Văn L, sinh năm 

1979, trú tại Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, có 03 

người con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2014 
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Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn:Bị bắt, tạm giam từ ngày 08/11/2018 

cho đến ngày 06/3/2019 thì thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh. Từ ngày 07/3/2019 

cho đến nay thì bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” – Có 

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Lê Thị Thanh T, sinh năm 1972; Nơi cư trú: Thôn Lệ Xuyên, xã Triệu 

Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị -Có mặt. 

 + Bà Lê Thị Lan P, sinh năm 1979; Nơi cư trú: Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

+ Bà Lê Thị Thúy D, sinh năm 1978; Nơi cư trú : Thôn Tả Hữu, xã Triệu 

Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Ông Võ Đại Th, sinh năm 1976; Nơi cư trú : Thôn Nại Cửu, xã Triệu 

Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Khánh H, sinh năm 1974 ; Nơi cư trú: Khu phố 4, phường 

3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - Có mặt. 

+ Bà Đỗ Thị Hoài A, sinh năm 1979; Nơi cư trú : Thôn Quảng Điền, xã 

Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Có mặt. 

+ Bà Lê Thị Hoài P, sinh năm 1985; Nơi cư trú : Khu phố 3, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 

+ Bà Trần Thị T, sinh năm 1984; Nơi cư trú : Khu phố 3, phường 3, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Bà Trần Thị Tuyết L, sinh năm 1978; Nơi cư trú : Thôn Ngô Xá Tây, xã 

Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Ông Trần Đăng T, sinh năm 1978; Nơi cư trú: Khu phố 6, phường 3, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 

+ Ông Lê Văn H, sinh năm 1970; Nơi cư trú : Thôn Lệ Xuyên, xã Triệu 

Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Có mặt. 

+ Ông Trần Quang K, sinh năm 1969; Nơi cư trú: Thôn Quảng Điền, xã 

Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Ông Lê Bá D, sinh năm 1972;  Nơi cư trú : Khu phố 4, phường 2, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Ông Hoàng Hữu T, sinh năm 1979; Nơi cư trú: Nơi cư trú: Tiểu khu 6, thị 

trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Bà Đặng Thị Thu T, sinh năm 1986; Nơi cư trú : Xã Vĩnh Lâm, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 

+ Bà Lê Thị Thanh T, sinh năm 1986; Nơi cư trú : Thôn 8, xã Triệu Vân, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 
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+ Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Thôn Phương Ngạn, 

xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 

+ Bà Lê Thị Mỹ H, sinh năm 1988; Khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị-Có mặt. 

+ Bà Trần Thị T, sinh năm 1988; Nơi cư trú: Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1971; Nơi cư trú: 37 Quang Trung, khu phố 

2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1969; Nơi cư trú: Khu phố 2, phường 2, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Vắng mặt. 

+ Bà Võ Thị Thanh N, sinh năm 1980; Nơi cư trú: Khu phố 2A, phường 1, 

thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

+ Bà Lê Minh Hải Y, sinh năm 1985; Nơi cư trú: Khu phố 1, phường 2, thị 

xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị- Có mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Ông Trần Bình T - Có mặt. 

+ Ông Nguyễn Thành N - Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trường Tiểu học Triệu Vân là đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn 

xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, được thành lập theo Quyết định 

số 1686/TCCB ngày 01 tháng 3 năm 1994 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo 

tỉnh Quảng Trị và được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động 

thường xuyên.Xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt là xã đặc biệt khó khăn vùng biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo 

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017. Vì vậy, cán bộ, giáo viên đang công 

tác tại Trường Tiểu học Triệu Vân được hưởng chính sách ở vùng có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP 

ngày 20/6/2006; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 và Nghị định số 

116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Nghị định 

61, Nghị định 19 và Nghị định 116). Lương Viết H giữ chức vụ Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Triệu Vân (theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 

02/11/2016 của UBND huyện Triệu Phong), Lê Thị H là Kế toán Trường Tiểu học 

Triệu Vân từ ngày 10/6/2008 đến ngày 15/5/2018 thì bị kỹ luật bằng hình thức 

buộc thôi việc (theo quyết định số 685/QĐ-CT ngày 10/6/2008 của UBND huyện 

Triệu Phong).  

Trong thời gian công tác tại Trường Tiểu học Triệu Vân, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị từ năm 2016 đến năm 2017, Lương Viết H lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng - Chủ tài khoản, Lê Thị H lợi dụng chức vụ, quyền 
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hạn là Kế toán, đã thực hiện hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán, gây thiệt 

hại cho Nhà nước với số tiền 256.953.108 đồng. Cụ thể như sau: 

- Ngày 02/8/2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong (Sau đây 

gọi tắt là Phòng TC-KH) ban hành Công văn số 242/TC-KH về việc xây dựng Dự 

toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2017. Ngày 08/8/2016, Lê Thị H lập Dự toán 

Ngân sách Nhà nước năm 2017 và lập Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 61, 

Nghị định số 19 và Nghị định số 116 trình Lương Viết H ký, rồi gửi cho Phòng 

Giáo dục - Đào tạo huyện Triệu Phong (Sau đây gọi tắt là Phòng GD-ĐT) và 

Phòng TC-KH. Trong đó, H đã lập hệ số lương dự toán của 08giáo viên cao hơn so 

với Quyết định lương thực tế họ đang hưởng, cụ thể: Lê Thị Thanh Tr từ 3,66 lên 

3,99;  Lê Thị Lan P từ 3,66 lên 3,99;  Lê Thị Thúy D từ 3,33 lên 3,66; Võ Đại T từ 

3,00 lên 3,66; Nguyễn Thị Khánh H từ 3,00 lên 3,33; Đỗ Thị Hoài A từ 2,86 lên 

3,06; Lê Thị Hoài P từ 3,00 lên 3,33; Trần Thị T từ 2,67 lên 3,00.  

- Ngày 28/9/2016, H lập Danh sách cán bộ, giáo viên hưởng lương theo 

Nghị định 116 và Nghị định 19 có mặt tại trường đến ngày 27/9/2016 trình H ký 

(trong đó Phụ cấp ưu đãi là 35% và Phụ cấp thu hút là 70%) gửi Phòng GD-ĐT 

theo yêu cầu, để Phòng GD-ĐT tổng hợp gửi Phòng TC-KH thẩm định. Tại Danh 

sách này, H đã lập hệ số lương của 11 giáo viên cao hơn so với Quyết định lương 

thực tế đang hưởng (trong đó có 08 giáo viên lập ngày 08/8/2016 và 03 giáo viên 

lập ngày 29/5/2016) cụ thể là: Lê Thị Thanh T từ 3,66 lên 3,99, Lê Thị Lan P từ 

3,66 lên 3,99; Lê Thị Thúy D từ 3,33 lên 3,66; Võ Đại T từ 3,00 lên 3,66; Nguyễn 

Thị Khánh H từ 3,00 lên 3,33; Đỗ Thị Hoài A từ 2,86 lên 3,06; Lê Thị Hoài P từ 

3,00 lên 3,33; Trần Thị T từ 2,67 lên 3,00; Trần Thị Tuyết L từ 3,66 lên 3,99; Trần 

Đăng T từ 3,34 lên 3,65; Lê Văn H từ 3,33 lên 3,66. 

Khi nhận được dự toán của Trường Triệu Vân, Phòng giáo dục đào tạo 

huyện nhận được dự toán nhu cầu truy lĩnh phụ cấp thực hiện theo Nghị định số 

61, Nghị định số 19 và Nghị định số 116 của Trường Tiểu học Triệu Vân năm 

2016 và 2017, Phòng GD-ĐT đã yêu cầu Trường Tiểu học Triệu Vân cung cấp các 

hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chế độ Phụ cấp ưu đãi và Phụ cấp thu hút (gồm: 

Quyết định tuyển dụng ban đầu của giáo viên khi về trường và Quyết định mức 

lương hiện hưởng) để tiến hành thẩm định.  Để đối phó với yêu cầu đó, H và H đã 

làm giả 15 Quyết định của 11 giáo viên nêu trên, bằng cách cắt, dán hệ số lương, 

thời gian quyết định, phần chữ ký và con dấu của người có thẩm quyền lên nền 

quyết định cũ có sẳn sau đó phô tô thành bản mới (phô tô tại quán phô tô Khương 

Y ở Thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) rồi nộp cho Bộ phận Tài vụ Phòng 

GD-ĐT.  

Sau khi, Phòng GD-ĐT thẩm định dự toán của Trường tiểu học Triệu Vân 

thì  lập Dự toán chuyển cho Phòng TC-KH tiến hành thẩm định trình Chủ tịch 

UBND huyện Triệu Phong ban hành quyết định cấp kinh phí. Ngày 30/12/2016, 

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND về 

việc phân bổ Dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục - Đào tạo năm 2017 cho 

Phòng GD-ĐT và các trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, Trường Tiểu học 

Triệu Vân được cấp kinh phí với số tiền là:  2.761.300.000 đồng, gồm có 35% Phụ 

cấp ưu đãi theo Nghị định số 61, Nghị định số 19 với số tiền 452.412.000 đồng 

(Cao hơn thực tế 59.597.000 đồng). 
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- Ngày 10/4/2017, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành Công văn 

số 695/UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 116. Ngày 27/4/2017, H lập 

Danh sách cán bộ, giáo viên nhận chế độ Phụ cấp ưu đãi, Phụ cấp thu hút theo 

Nghị định 116 và Nghị định 19 năm 2016 và năm 2017, trong đó gồm 35% Phụ 

cấp ưu đãi, 70% Phụ cấp thu hút (Danh sách này H không trình H ký) và nộp cho 

Phòng GD-ĐT qua gmail vào lúc 09h03’ ngày 27/4/2017, từ địa chỉ hộp thư điện 

tử lethihanhcap1@gmail.com đến địa chỉ hộp thư điện tử 

vothithanhnhan.pgdtp@quangtri.edu.vn. Trong Danh sách này, Hạnh đã thay đổi 

thời gian nhận công tác, lập thêm hệ số phụ cấp, nâng hệ số lương của 18 giáo 

viên, cụ thể: 

+ Về nâng hệ số lương đối với 11 giáo viên cao hơn so với Quyết định 

lương thực tế đang hưởng, cụ thể như sau: Lê Thị Thanh T từ 3,66 lên 3,99; Lê Thị 

Lan P từ 3,66 lên 3,99; Lê Thị Thúy D từ 3,33 lên 3,66; Võ Đại T từ 3,00 lên 3,66; 

Nguyễn Thị Khánh H từ 3,00 lên 3,33; Đỗ Thị Hoài A từ 2,86 lên 3,06; Lê Thị 

Hoài P từ 3,00 lên 3,33; Trần Thị T từ 2,67 lên 3,00; Trần Thị Tuyết L từ 3,66 lên 

3,99; Trần Đăng T từ 3,34 lên 3,65; Lê Văn H từ 3,33 lên 3,66. 

+ Về thay đổi thời gian nhận công tác, lập thêm hệ số phụ cấp đối với 07 

giáo viên, cụ thể như sau: Trần Quang K đến tháng 11/2016 mới được hưởng hệ số 

lương 4,65 nhưng khi lập Danh sách vào ngày 27/4/2017 H đã cho ông K hưởng 

mức lương với hệ số 4,65 từ tháng 01/2016.  Ông Lê Bá D đến tháng 4/2018 mới 

được hưởng hệ số lương 4,32 nhưng khi lập Danh sách H cho ông D hưởng với hệ 

số lương  4,32 từ tháng 4/2017. Ông Hoàng Hữu T  đến tháng 6/2016 mới được 

hưởng hệ số lương 3,66 nhưng khi lập Danh sách H đã cho ông T hưởng với hệ số 

lương 3,66 từ tháng 1/2016.  Bà Đặng Thị Thu T đến tháng 12/2016 mới được 

hưởng hệ số lương 3,00 nhưng khi lập Danh sách H đã cho bà Thiết hưởng hệ số 

lương 3,00 từ tháng 8/2016.  Bà Lê Thị Thanh T chuyển về Trường tiểu học Triệu 

Vân từ tháng 9/2016, hệ số lương đang được hưởng là 2,41 nhưng khi lập Danh 

sách H đã lập từ tháng 8/2016, với hệ số lương 2,72.  Nguyễn Thị Thanh T đã 

được hưởng phụ cấp thu hút ở nơi khác đủ 05 năm, khi về trường thì không được 

hưởng nửa nhưng khi lập Danh sách H đã lập để được hưởng phụ cấp thu hút. Bà 

Lê Thị Mỹ H làm thư viện tại trường được hưởng 0,2% phụ cấp ưu đãi nghề theo 

quy định và 0,2% này không được nhân hệ số để hưởng theo Nghị định 116 nhưng 

khi lập Danh sách H vẫn lập để cho bà H được hưởng. 

- Ngày 20/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành Quyết định 

số 699/QĐ-UBND v/v phân bổ kinh phí thực hiện Nghị định 116 và Nghị định 19 

năm 2016, 2017. Trong đó, Trường Tiểu học Triệu Vân được phân bổ kinh phí với 

số tiền là 1.514.540.000 đồng (Cao hơn so với thực tế là 255.574.000 đồng). 

Như vậy, với hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán của Lương Viết H 

và Lê Thị H, Trường Tiểu học Triệu Vân đã được cấp kinh phí thực hiện Nghị 

định số 61, Nghị định số 19 và Nghị định số 116  năm 2016, 2017 cao hơn thực tế 

với số tiền là 315.171.000 đồng.  

Sau khi được cấp kinh phí, H đã lập và tham mưu cho Hùng ký toàn bộ 

chứng từ rút và chi kinh phí thực hiện theo Nghị định số 61, Nghị định số 19 và 

Nghị định số 116 (rút và chi toàn bộ số tiền được cấp cao hơn thực tế). Trong đó, 
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đã chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 256.953.108 

đồng, cụ thể: 

- Ngày 18/7/2017, H đã lập chứng từ thanh toán truy lĩnh Phụ cấp ưu đãi, 

Phụ cấp thu hút cho cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Triệu Vân năm 2016 và từ 

tháng 01 đến tháng 6 năm 2017, bao gồm: Giấy rút dự toán số 45 ngày 18/7/2017 

kèm theo Bảng tổng hợp truy rút các khoản phụ cấp của cán bộ, giáo viên Trường 

Tiểu học Triệu Vân năm 2016, 2017 (kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017) 

và Bảng thanh toán truy lĩnh theo Nghị định 116 năm 2016 và 6 tháng 2017. H đã 

ký vào các chứng từ do Hạnh lập để rút số tiền 1.019.601.811 đồng tại Kho bạc 

Nhà nước huyện Triệu Phong và chuyển vào tài khoản của các cán bộ, giáo viên 

tại Ngân hàng Agribank huyện Triệu Phong, cao hơn số tiền thực nhận của các cán 

bộ, giáo viên là 153.829.680 đồng. H đã chuyển số tiền 153.829.680 đồng vào 08 

tài khoản của 08 giáo viên nên số tiền các giáo viên được nhận cao hơn số tiền họ 

thực nhận, cụ thể số tiền họ đã nhận cao hơn thực tế ở mỗi giáo viên như sau: Lê 

Văn H: 12.838.530 đồng; Trần Thị T: 25.527.605 đồng; Lê Thị Hoài P:11.838.530 

đồng; Trần Thị Tuyết L: 11.706.525 đồng; Lê Thị Thanh T: 10.659.115 đồng; Lê 

Thị Mỹ H: 23.554.375 đồng; Lê Thị Lan P: 6.000.000 đồng; Hoàng Hữu T: 

51.705.000 đồng. 

Sau khi nhận được tiền, theo đề nghị của Hạnh, các giáo viên nêu trên đã 

chuyển số tiền cao hơn so với thực nhận cho Hạnh là 131.024.680 đồng và chuyển 

cho ông Hoàng Hữu T (Thủ quỷ Trường Tiểu học Triệu Vân) là 16.805.000 đồng. 

H khai trong số tiền 153.829.680 đồng, H và Hoàng Hữu T đã sử dụng 53.829.680 

đồng để chi các hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của Hùng, còn lại 

100.000.000 đồng H khai đưa cho H để lo việc của nhà trường. H khai không biết 

và không chỉ đạo việc chi 153.829.680 đồng, không nhận 100.000.000 đồng từ H. 

Các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác định: Trong số 

tiền 153.829.680 đồng, chỉ có 12.458.000 đồng được sử dụng để chi các hoạt động 

của trường (Cụ thể, ông Hoàng Hữu T sử dụng số tiền này để chi mua tăm tre, chổi 

đót 3.500.000 đồng, thanh toán tiền lương cho bà Nguyễn Thị H - Giáo viên hợp 

đồng 7,958.000 đồng và thanh toán điện thoại, internet 1.000.000 đồng); còn lại 

141.371.680 đồng đã để thất thoát và chi các hoạt động khác, để ngoài sổ sách kế 

toán, không có tính pháp lý. 

- Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 08/2017, mặc dù nhà 

trường không làm các bảng biểu, không làm sân thể dục, không thuê mướn nhân 

công làm các công việc của nhà trường, nhưng H đã lập và H ký 06 chứng từ với 

nội dung như trên để rút 111.905.236  từ kinh phí thực hiện Nghị định số 61, Nghị 

định số 19 và Nghị định số 116. Số tiền này H và H để ngoài sổ sách kế toán và 

vận dụng chi các khoản chi không đúng quy định của Nhà nước, cụ thể: 

+ Chứng từ giấy rút dự toán ngày 23/01/2017 là chứng từ thanh toán các 

khoản khác bằng hình thức chuyển khoản với số tiền 56.725.236 đồng. Tuy nhiên, 

tại bảng chi khác tháng 01/2017 gửi Ngân hàng để chuyển thanh toán cho các giáo 

viên, Hạnh chỉ lập chi thực tế 32.000.000 đồng và còn lại số tiền 24.725.236 đồng 

Hạnh chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Lan P , giáo viên của trường để chi 

khác với nội dung trên chứng từ;  
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+ Chứng từ giấy rút dự toán ngày 24/02/2017 là chứng từ thanh toán tiền 

làm các bảng biểu tại trường với số tiền 14.800.000 đồng. Số tiền này được chuyển 

vào tài khoản số 3910205005873 của ông Nguyễn Văn B, chủ cơ sở kinh doanh, 

có địa chỉ số 37, đường Quang Trung, phường 2, thị xã Quảng Trị, sau đó H lên 

gặp bà Nguyễn Thị L (vợ ông B) để lấy lại số tiền trên và chi các hoạt động khác; 

+ Chứng từ giấy rút dự toán ngày 23/01/2017 là chứng từ thanh toán tiền 

làm sân thể dục với số tiền 12.080.000 đồng. Số tiền này được chuyển vào tài 

khoản số 3910205005873 của ông Nguyễn Văn B, chủ cơ sở kinh doanh, có địa 

chỉ số 37, đường Quang Trung, phường 2, thị xã Quảng Trị, sau đó rút về và sử 

dụng chi các hoạt động khác; 

+ Chứng từ giấy rút dự toán ngày 25/5/2017 là chứng từ thanh toán thuê 

mướn, hỗ trợ với số tiền 20.500.000 đồng (Chứng từ rút tiền mặt, người rút tiền là 

Hoàng Hữu T, giáo viên Trường Tiểu học Triệu Vân), tuy nhiên không chi thực tế 

mà chi các hoạt động khác; 

+ Chứng từ giấy rút dự toán ngày 28/7/2017 là chứng từ thanh toán thuê lao 

động trong nước với số tiền 21.800.000 đồng, sau đó chuyển vào tài khoản của 

Hạnh và Hoàng Hữu T. Số tiền này Hạnh sử dụng chi các hoạt động khác; 

+ Chứng từ giấy rút dự toán ngày 10/8/2017 là chứng từ thanh toán thuê lao 

động trong nước với số tiền 18.000.000 đồng, sau đó chuyển vào tài khoản của 

Hoàng Hữu T, Hứa Thị H, Nguyễn Thị Thanh T, H và H để chi các hoạt động 

khác. 

Các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác định: Việc chi 

111.749.800 đồng để ngoài sổ sách kế toán và không có tính pháp lý. 

- Lê Thị H đã sử dụng 3.831.628 đồng từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị 

định số 61, Nghị định số 19 và Nghị định số 116 để thanh toán tăng phụ cấp ưu đãi 

hàng tháng cho giáo viên trong năm 2017, cụ thể: 

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017, Trường Tiểu học Triệu Vân phải thanh 

toán tăng phụ cấp ưu đãi hàng tháng cho 02 giáo viên (ông Lê Văn H và ông Võ 

Đại T) với số tiền 5.446.980 đồng. H đã sử dụng 3.831.628 đồng từ kinh phí thực 

hiện Nghị định số 61, Nghị định số 19 và Nghị định số 116 và 1.615.352 đồng từ 

nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị để thanh toán. Số tiền 5.446.980 đồng lập tăng 

phụ cấp ưu đãi hàng tháng cho 02 giáo viên H không chuyển vào tài khoản của 02 

giáo viên đó mà sử dụng chi vào các hoạt động khác của nhà trường. 

Các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác định: Việc chi 

3.831.628 đồng để ngoài sổ sách kế toán và không có tính pháp lý. 

- Tại Kết luận giám định số 368/KLGĐ-PC54 ngày 14/6/2018 và Kết luận 

giám định số 430/KLGĐ-PC54 ngày 09/7/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Quảng Trị, xác định: 15 Quyết định về việc nâng lương cho cán bộ, công 

chức, viên chức mà Trường Tiểu học Triệu Vân đã nộp cho Phòng Giáo dục - Đào 

tạo huyện Triệu Phong là tài liệu bị cắt, ghép. 

- Tại Kết luận giám định ngày 12/9/2018 của ông Nguyễn T, giám định viên 

Sở tài chính tỉnh Quảng Trị, xác định:  

“1. Hành vi vi phạm quy định của nhà nước về kế toán: Giả mạo, khai man 

chứng từ kế toán được quy định tại mục 4, Điều 7- Xử phạt vi phạm hành chính vi 

phạm quy định về chứng từ kế toán của Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 
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16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán độc lập, được thay thế bởi Nghị định 41/2018 ngày 12/3/2018 của 

Chính phủ.  

Trách nhiệm hành vi vi phạm nêu trên, thuộc về chủ tài khoản - Hiệu trưởng 

và kế toán.  

2. Tổng số tiền thiệt hại: 256.953.108 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu,

chín trăm năm mươi ba ngàn, một trăm linh tám đồng)”. 

- Tại bản kết luận giám định số: 660/KLGĐ-PC09 ngày 29/10/2018 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, xác định:  

“1.Chữ ký trên các tài liệu A10, A11,A27 là tài liệu phô tô nên không tiến 

hành giám định.  

2.Chữ ký mang tên Lương Viết Hùng trên các tài liệu cần giám định ký hiệu

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A17, A18, A19, 

A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A30, A31, A32, A33, A35, A36, A37, 

A38, A41, A42, A43, A44, A47, A48, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A58, 

A59, A61, A62, A64, A65, A66, A68, A69, A70, A72, A73, A75, A76, A77, A80, 

A81, A82, A83 với chữ kí mang tên Lương Viết Hùng trên tài liệu mẫu so sánh kí 

hiệu từ M1 đến M3 do cùng một người viết ra. 

3.Chữ kí mang tên Lê Thị Hạnh trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1,

A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, 

A19, A20, A21, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A34, A35, A36, A37, A38, A39, 

A40,  A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48,  A51, A52, A53, A54, A55, 

A56,  A57, A59, A60, A62, A63,  A65, A66, A67, A69, A70, A71, A73, A74, 

A75, A78, A79, A80, A81,  A84 với chữ kí mang tên Lê Thị Hạnh trên tài liệu 

mẫu so sánh kí hiệu từ M4 đến M7 do cùng một người viết ra. 

Tại bản Cáo trạng số 15/CT-VKS-HS ngày 03 tháng 10 năm 2019, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã truy tố bị cáo Lương Viết H và Lê Thị H 

về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm a khoản 

1 Điều 221 Bộ luật hình sự. 

Ngày 29/11/2019, Tòa án ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong. Ngày 03/01/2020, Tòa án nhân dân huyện 

Triệu Phong, thụ lý lại vụ án. Sau khi điều tra bổ sung Viện kiểm sát giữ nguyên 

cáo trạng số 15/CT-VKS-HSngày 03 tháng 10 năm 2019 và ban hành công văn 

số01/CV-VKS ngày 03/01/2020 nêu rõ một số vấn đề khi yêu cầu điều tra bổ sung. 

Theo công văn nói trên thì Viện kiểm sát giải thích về số tiền ghi trong kết luận 

giám định của Giám định viên Sở tài chính như sau: Trong số tiền 320.613.208 

đồng đã giám định do chi sai nguyên tắc thì có 315.171.000 đồng là số tiền mà các 

bị cáo đã nâng khống để rút về. Trong số tiền 320.613.208 đồng thì có 63.660.100 

đồng được chấp nhận còn số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là 256.953.108 đồng. 

Về số tiền khắc phục hậu quả đến tại thời điểm xét xử Nguyễn Thị H tự 

nguyện nộp 125.600.000 đồng, gia đình bị cáo Lương Viết H tự nguyện nộp 

130.000.000 đồng; trong đó có 157.124.000 đồng Thanh tra huyện Triệu Phong đã 

nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (Ủy nhiệm chi số CTG 

00001 ngày 04/10/2018 của Thanh tra huyện Triệu Phong). Số tiền còn lại 
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104.400.000 đồng đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong 

chờ xử lý.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

Lương Viết H và Lê Thị H về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả 

nghiêm trọng” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 221; điểm 

b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51, khoản1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị 

cáo Lương Viết H từ 15 đến 18 tháng tù, bị cáo Lê Thị H từ 12 đến 15 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi thời hạn tù. 

Về trách nhiệm bồi thường:Quá trình thanh tra Lương Viết H đã nộp 

80.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, ngày 29/11/2019, vợ bị cáo Lương Viết H 

là bà Nguyễn Thị V đã nộp 50.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Triệu Phong, tổng  số tiền bị cáo đã nộp để khắc phục là 130.000.000 đồng. Lê Thị 

H đã nộp 125.600.000 đồng để khắc phục hậu quả, trong đó: Ở gian đoạn thanh tra 

H nộp 71.200.000 đồng, ngày 22/11/2019 H nộp thêm 50.000.000 đồng, ngày 

29/11/2019, Hạnh nộp thêm 4.400.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Triệu Phong); buộc bị cáo phải chịu án phí  hinh sự theo quy định của pháp luật. 

Đối với Luật sư bào chữa cho bị cáo Lương Viết H: Tại phiên toà Luật sư 

cũng đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát về tội danh cũng như các tình tiết 

giảm nhẹ, mức hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án 

treo với mức án nhẹ nhất.  

Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là giáo viên tại 

Trường tiểu học Triệu Vân họ đều trình bày giống như lời khai của họ tại Cơ quan 

điều tra. Việc bị cáo H nâng hệ số lương của họ lên thì họ không biết.  

Đối với  Võ Thị Thanh N, kế toán Phòng giáo dục - Đào tạo;  Lê Minh Hải 

Y, kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong do thiếu trách nhiệm 

trong việc kiểm tra, rà soát các dự toán để cấp kinh phí theo quy định của các Nghị 

định số 61/2006/NĐ-CP, 19/2013/NĐ-CP và 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ khi 

Lê Thị H chuyển đến nhưng họ không được hưởng lợi gì. 

Đối với người làm chứng:Ông Trần Bình T, tại phiên tòa ông T công nhận 

bị cáo H và H có đến phô tô các giấy tờ tại quán phô tô Khương Y; ông N thừa 

nhận có nhận tiền bán chổi đót do nhà Nhà trường chi trả. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Trong khoảng thời gian công tác tại 

Trường Tiểu học Triệu Vân từ năm 2016 đến năm 2017, Lê Thị H lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn là Kế toán, đã thực hiện hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán, 

gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 256.953.108 đồng. Cụ thể: Ngày 08/8/2016, Lê 

Thị H lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 và lập Nhu cầu kinh phí thực 

hiện Nghị định số 61, Nghị định số 19 và Nghị định số 116 trình Lương Viết H ký, 

rồi gửi cho Phòng GD-ĐT và Phòng TC-KH. Trong đó, H đã lập hệ số lương dự 

toán của 08 giáo viên cao hơn so với Quyết định lương thực tế họ đang hưởng  

39/323



gồm Lê Thị Thanh T, Lê Thị Lan P, Lê Thị Thúy D, Võ Đại T, Nguyễn Thị Khánh 

H, Đỗ Thị Hoài A, Lê Thị Hoài P, Trần Thị T.  

Ngày 28/9/2016, H lập danh sách cán bộ, giáo viên hưởng lương theo Nghị 

định 116 và Nghị định 19 có mặt tại trường đến ngày 27/9/2016 trình Hùng ký gửi 

Phòng GD-ĐT theo yêu cầu, để Phòng GD-ĐT tổng hợp gửi Phòng TC-KH thẩm 

định. Tại Danh sách này, Hạnh đã lập hệ số lương của 11 giáo viên cao hơn so với 

Quyết định lương thực tế đang hưởng, trong đó có 08 giáo viên nêu trên và có 

thêm 03 giáo viên là Trần Thị Tuyết L, Trần Đăng T và Lê Văn H. 

Sau khi nhận được Nhu cầu truy lĩnh phụ cấp thực hiện Nghị định số 61, 

Nghị định số 19 và Nghị định số 116 của Trường Tiểu học Triệu Vân, Phòng GD-

ĐT đã yêu cầu Trường Tiểu học Triệu Vân cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc 

thực hiện chế độ Phụ cấp ưu đãi và Phụ cấp thu hút gồm: Quyết định tuyển dụng 

ban đầu của giáo viên khi về trường và Quyết định lương hiện hưởng để tiến hành 

thẩm định. Để đối phó với yêu cầu đó, H và H đã làm giả 15 Quyết định của 11 

giáo viên nêu trên, bằng cách cắt, dán hệ số lương, thời gian quyết định lên nền 

quyết định cũ có sẳn sau đó phô tô thành bản mới (phô tô tại quán phô tô Khương 

Y ở thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) rồi nộp cho Bộ phận Tài vụ Phòng 

GD-ĐT.  

Sau khi thẩm định, Phòng GD-ĐT đã lập Dự toán chuyển cho Phòng TC-

KH tiến hành thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành quyết 

định cấp kinh phí. Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành 

Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc phân bổ Dự toán chi ngân sách sự nghiệp 

giáo dục - đào tạo năm 2017 cho Phòng GD-ĐT và các trường học trên địa bàn 

huyện. Trong đó, Trường Tiểu học Triệu Vân được cấp kinh phí với số tiền 

2.761.300.000 đồng, gồm có 35% Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 61, Nghị định 

số 19 với số tiền 452.412.000 đồng, cao hơn thực tế59.597.000 đồng. 

Ngày 10/4/2017, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành Công văn số 

695/UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 116. Ngày 27/4/2017, H lập 

Danh sách cán bộ, giáo viên nhận chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút theo 

Nghị định 116 và Nghị định 19 năm 2016 và năm 2017, Danh sách này H không 

trình H ký mà nộp cho Phòng GD-ĐT qua gmail của bà Võ Thị Thanh N 

(vothithanhnhan.pgdtp@quangtri.edu.vn), kế toán Phòng GD-ĐT vào lúc 09h03’ 

ngày 27/4/2017. Trong Danh sách này, H đã thay đổi thời gian nhận công tác, lập 

thêm hệ số phụ cấp, nâng hệ số lương của 11 giáo viên tương tự như danh sách lập 

ngày 28/9/2016 và thay đổi thời gian nhận công tác, lập thêm hệ số phụ cấp đối với 

07 giáo viên, gồm: Trần Quang K, Lê Bá D, Hoàng Hữu T, Đặng Thị Thu T, Lê 

Thị Thanh T, Nguyễn Thị Thanh T, Lê Thị Mỹ H. 

Ngày 20/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong ban hành Quyết định 

số 699/QĐ-UBND v/v phân bổ kinh phí thực hiện Nghị định 116 và Nghị định 19 

năm 2016, 2017. Trong đó, Trường Tiểu học Triệu Vân được phân bổ kinh phí với 

số tiền là 1.514.540.000 đồng, cao hơn so với thực tế là 255.574.000 đồng. 

Như vậy, với hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán của Lê Thị H và 

Lương Viết H nên Trường Tiểu học Triệu Vân đã được cấp kinh phí thực hiện 

Nghị định số 61, Nghị định số 19 và Nghị định số 116  năm 2016, 2017 cao hơn 

thực tế số tiền là 315.171.000 đồng.  
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Tại Kết luận giám định ngày 12/9/2018 của ông Nguyễn T, giám định viên 

Sở tài chính tỉnh Quảng Trị, xác định:  

“1. Hành vi vi phạm quy định của nhà nước về kế toán: Giả mạo, khai man 

chứng từ kế toán được quy định tại mục 4, Điều 7- Xử phạt vi phạm hành chính vi 

phạm quy định về chứng từ kế toán của Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 

16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán độc lập, được thay thế bởi Nghị định 41/2018 ngày 12/3/2018 của 

Chính phủ.  

Trách nhiệm hành vi vi phạm nêu trên, thuộc về chủ tài khoản - Hiệu trưởng 

và kế toán.  

2. Tổng số tiền thiệt hại: 256.953.108 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu,

chín trăm năm mươi ba ngàn, một trăm linh tám đồng). 

Sau khi được cấp kinh phí, Hạnh đã lập và tham mưu cho Hùng ký toàn bộ 

chứng từ rút và chi kinh phí thực hiện Nghị định số 61, Nghị định số 19 và Nghị 

định số 116 với tổng số tiền đã chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho Nhà nước là 

256.953.108 đồng. 

Tại Kết luận giám định số 368/KLGĐ-PC54 ngày 14/6/2018 và Kết luận 

giám định số 430/KLGĐ-PC54 ngày 09/7/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Quảng Trị, xác định: 15 Quyết định về việc nâng lương cho cán bộ, công 

chức, viên chức mà Trường Tiểu học Triệu Vân đã nộp cho Phòng Giáo dục - Đào 

tạo huyện Triệu Phong là tài liệu bị cắt, ghép. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án. Tuy nhiên bị cáo cho rằng việc bị cáo lập các bản dự toán vào các ngày 

08/8/2016, ngày 28/9/2016, ngày 18/4/2017đều dựa trên cơ sở bản dự toán nhu cầu 

quỹ lương theo Nghị định 116/CP và nghị định 19/CP của Chính phủ mà bị cáo H 

đã lập vào ngày 13/6/2016 và bị cáo H chỉ đạo bị cáo H lập theo bản dự toán này. 

Sau khi có được số tiền chênh lệch đã lập thì bị cáo H đã chi số tiền trên theo sự 

chỉ đạo của bị cáo H, trong đó có số tiền 100.000.000 đồng bị cáo đã đưa cho bị 

cáo H để lo việc của nhà trường, khi đưa tiền cho H thì không lập giấy tờ.   

Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo Lê Thị H là viên chức được UBND huyện 

Triệu Phong tuyển dụng làm kế toán Trường tiểu học Triệu Vân theo Quyết định 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp số 685/QĐ-CT ngày 10/6/2008, bị cáo là người có 

năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật. Lẽ ra khi nếu bị cáo H chỉ đạo cho bị cáo Hạnh lập các dự toán sai với 

thực tế thì bị cáo có quyền không lập và báo với cơ quan chức năng. Nhưng bị cáo 

không làm như vậy mà cố tình thực hiện việc lập dự toán và cắt ghép các quyết 

định nâng lương của các giáo viên sai với quy định của Nhà nước với mục đích rút 

tiền của Nhà nước về sử dụng trái mục đích quy định. Hành vi của bị cáo đã xâm 

phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kế toán, gây thiệt hại cho tài sản Nhà 

nước. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong truy tố bị cáo H về tội 

“Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm a khoản 1 

Điều 221 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.  

Đối với bị cáo H, bị cáo cho rằng do tin tưởng kế toán nên bị cáo đã ký vào 

các chứng từ bị cáo Hạnh lập, bị cáo chỉ thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra các 
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chứng từ bị cáo H lập trình cho bị cáo ký. Đối với khoản tiền 153.829.680 đồng 

mà bị cáo H đã chuyển vào 08 tài khoản của 08 giáo viên của Trường tiểu học 

Triệu Vân thì bị cáo không biết bị cáo H đã làm gì đối với số tiền này. Số tiền còn 

lại 162.951.900 đồng, trong đó: Bị cáo đã chỉ đạo bị cáo H chi 51.202.100 đồng 

cho việc mua sắm, sửa chữa thực tế tại trường để phục vụ hoạt động dạy học; số 

tiền còn lại 111.749.000 đồng chi cho các hoạt động thực tế của nhà trường bằng 

các chứng chứng từ vận dụng với số tiền 111.749.000 đồng, tức là chi không đúng 

nội dung ghi trong chứng từ thanh toán. Tuy nhiên các tài liệu thu thập trong hồ sơ 

vụ án như bản Nhu cầu quỹ lương theo NĐ 116 và NĐ 19/CP năm 2016 bị cáo H 

ký, bị cáo H không ký, trong bản nhu cầu này, hệ số  lương của một số giáo viên 

được lập khống, nâng hệ số lương lên cao hơn so với hệ số lương thực tế họ được 

hưởng, bản Nhu cầu quỹ lương theo nghị định 47/2015/NĐ-CP năm 2017 quỹ 

lương thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP năm 2017 lập ngày 08/8/2016, Danh sách 

tiền lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 (có mặt đến 01/5/2016) lập 

ngày 08/8/2016, bản Danh sách dự kiến tăng 1% thâm niên năm 2017 lập ngày 

08/8/2016 cả hai bị cáo H và H đều ký. Các danh sách này, hệ số lương của một số 

giáo viên tăng lên so với thực tế. Theo Luật kế toán năm 2015 thì những giấy tờ và 

vật mang tính phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính và đã hoàn thành, làm căn cứ 

ghi sổ kế toán như dự toán về nguồn kinh phí phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi là 

chứng từ kế toán. Mặt khác sau khi có được số tiền theo dự toán đã nêu ở trên bị 

cáo H đã chỉ đạo bị cáo Hạnh chi vào các hoạt động không đúng với nội dung đã 

ghi trong chứng từ và số tiền đã chi để ngoài sổ sách kế toán. Tại kết luận giám 

định ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chánh thanh tra Sở tài chính  tỉnh Quảng Trị 

kết luận như sau: 

 “1. Xác định hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán: giả mạo, 

khai man chứng từ kế toán được quy định tại mục 4, Điều 7 – Xử phạt hành chính 

vi phạm quy định về chứng từ kế toán của Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 

16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán độc lập; được thay thế bởi Nghị định 41/2018 ngày 12/3/2018 của 

Chính phủ. Trách nhiệm hành vi vi phạm nêu trên, thuộc về Chủ tài khoản – Hiệu 

Trưởng và Kế toán”. 

“2. Tổng số tiền thiệt hại: 256.953.108 đồng. 

Với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện như đã nêu ở trên đã  gây thiệt hại 

cho nhà nước với số tiền là: 256.953.108 đồng như kết luận giám định của Chánh 

thanh tra Sở tài chính tỉnh Quảng Trị ngày 12/9/2018 là có căn cứ.   

Như vậy,  hành vi  của các bị cáo Lương Viết H và Lê Thị H đã có đủ yếu tố 

cấu thành tội  “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm 

a khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự.  

Trong quá trình điều tra, truy tố Lương Viết H cho rằng bị cáo không đồng 

phạm với Lê Thị H về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm 

trọng” theo điểm a khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự. Nhưng qua xem xét các 

chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án như bản Nhu cầu quỹ lương theo nghị định 

47/2015/NĐ-CP năm 2017; quỹ lương thực hiện theo NĐ 116/2010/NĐ-CP năm 

2017 lập ngày 08/8/2016; Danh sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức năm 

2016;  bản Danh sách dự kiến tăng 1% thâm niên năm 2017 lập ngày 08/8/2016 cả 
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hai bị cáo H và H đều ký. Các danh sách này, hệ số lương của một số giáo viên 

tăng lên so với thực tế.  Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê 

Thị H thừa nhận là: Tất cả các chứng từ rút tiền, chi tiền đều do H chỉ đạo. Mặt 

khác khi rút số tiền cao hơn số tiền thực tế được Nhà nước cấp theo chính sách phụ 

cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút, Lương Viết H đã ký các chứng từ để rút và chuyển 

tiền vào tài khoản của các giáo viên trong trường; ký chứng từ chi các khoản như 

sửa chữa các hạng mục của nhà trường và nhiều khoản khác. Lương Viết H là 

Hiệu trưởng, là chủ tài khoản nên buộc phải biết việc quản lý tất cả các nguồn tiền 

được Nhà nước cấp về cho Trường và buộc phải biết việc thu, chi tiền của Nhà 

trường. Với các chứng cứ như đã nêu ở trên Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để 

buộc Lương Viết H là đồng phạm với Lê Thị H về tội “Vi phạm quy định về kế 

toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm a khoản 1 Điều 221 Bộ luật Hình sự. 

[2] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Đối với bị cáo Lê 

Thị H: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hạnh thành khẩn khai báo, tỏ ra 

ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường, khắc phục hậu quả thiệt hại với số tiền là 

125.600.000 đồng nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Gia đình bị cáo 

thuộc diện hộ nghèo theo giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, mẹ 

bị cáo là bà Trần Thị H được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì nên 

cần xem xét cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Đối với bị cáo Lương Viết H, quá trình điều tra bị cáo chưa thành khẩn khai 

báo về hành vi phạm tội của mình nhưng tại phiên tòa hôm nay, bị cáo H đã thành 

khẩn khai báo.  Bị cáo đã bồi thường, khắc phục hậu quả thiệt hại với số tiền là 

130.000.000 đồng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có bố là ông 

Lương Văn K được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba 

và Huân chương chiến thắng hạng Nhất, mẹ là bà Nguyễn Thị N được Nhà nước 

tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất và Huân chương chiến thắng hạng Nhất, 

vợ là bà Nguyễn Thị V được Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng Kỷ niệm 

chương vì sự nghiệp giáo dục và được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen vì 

đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2005-2006 nên cần xem xét cho bị cáo 

được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự.  

 [3] Về hình phạt:  Hành vi của các bị cáo Lương Viết H và Lê Thị H đã 

xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kế toán, ảnh hưởng đến trật tự 

quản lý kinh tế của nhà nước. Bị cáo H là người tham mưu cho bị cáo H lập các 

chứng từ kế toán, chi các khoản chi không đúng quy định, để ngoài sổ sách kế 

toán. Bị cáo H là người quản lý, điều hành đơn vị, chủ toàn khoản sử dụng nguồn 

kinh phí từ Ngân sách nhà nước cấp. Bị cáo biết rõ số tiền chi tiêu của đơn vị vượt 

nhiều lần so với những năm trước đây vì bị cáo đã làm Hiệu trưởng tại Trường tiểu 

học Triệu Vân từ  ngày 02/11/2016 cho đến ngày phạm tội. Tuy nhiên bị cáo vẫn 

ký chứng từ dự toán trong đó có nhiều giáo viên được nâng khống hệ số lương, lùi 

thời gian công tác về trước khi họ có quyết định nâng lương, quyết định chuyển 

công tác. Khi có số tiền của dự toán cấp vượt so với thực tế là 315.171.000đồngthì 
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bị cáo đã chỉ đạo bị cáo H chi khi không đúng quy định gây thiệt hại tài sản của 

nhà nước là 256.953.108 đồng. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo H mức án cao hơn mức 

án của bị cáo H là phù hợp với vài trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo.  

Xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử 

thấy rằng, bị cáo Lê Thị H và Lương Viết H đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ 

ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự nên xét thấy không cần thiết bắt các bị cáo phải chấp hành hình 

phạt tù mà cho các bị cáo được hưởng án treo giao họ cho chính quyền địa phương 

giám sát giáo dục cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo. 

Bị cáo Lương Viết H đang bị tạm giam, bị cáo được hưởng án treo nên cần 

trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa theo quy định tại Điều 328 Bộ luật tố tụng hình 

sự.  

Mặc dù hành vi của Lương Viết H và Lê Thị  H, bị phát hiện, khởi tố,điều 

tra trước ngày 01/01/2018 khi Bộ luật hình sự 2015 chưa có hiệu lực nhưng theo 

quy định tại điểm e khoản 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 thì hành 

vi của Lương Viết H và Lê Thị H bị điều tra, truy tố và xét xử theo điều 221 Bộ 

luật hình sự 2015 là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[ 4] Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là 

các thầy, cô được Lương Viết H và Lê Thị H ký chuyển tiền vào tài khoản của cá 

nhân mình trong số tiền mà H với H bị truy tố nhưng khi nhận tiền trong tài khoản 

các thầy, cô không biết khoản tiền này như thế nào và  đã rút ra đưa lại cho Hạnh 

nên không xem xét trách nhiệm hình sự là phù hợp với quy định của pháp luật. Đối 

với bà Nguyễn Thị L và ôngNguyễn Văn B là cơ sở phô tô in ấn tại  37 Quang 

Trung, khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị nơi mà H và H có 

phô tô các chứng từ và chuyển tiền vào tài khoản của ông Bình, bà L để thanh toán 

các khoản tiền của nhà trường sau đó bà L chuyển tiền này lại cho H nhưng khi 

chuyển tiền thì bà L không biết khoản tiền này như thế nào vì vậy không có căn cứ 

để xem xét trách nhiệm của bà L và ông B. Đối với hành vi của Võ Thị Thanh N – 

Kế toán Phòng giáo dục đào tạo, là người kiểm tra, tổng hợp các bản dự toán ngân 

sách, bản nhu cầu truy lĩnh phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút của Trường tiểu học 

Triệu Vân để gửi cho Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định trình UBND huyện cấp 

kinh phí. Đối với bà Lê Minh Hải Y là kế toán Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

có trách nhiệm thẩm định dự toán ngân sách của các trường trước khi trình Chủ 

tịch UBND huyện. Tuy nhiên bà N và bà Y không làm tròn trách nhiệm của mình. 

Hành vi của bà Nhàn và bà Y nêu trên đã vi phạm Luật Kế toán, tuy nhiên khi thực 

hiện hành vi này các đối tượng đều không có động cơ vụ lợi và không được hưởng 

lợi gì từ việc làm của mình. Bà N và bà Yến đều đã bị cơ quan chủ quản  xử lý 

theo quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [5] Về trách nhiệm bồi thường: Tại giai đoạn thanh tra, Lương Viết H tự 

nguyện nộp 80.000.000 đồng vào tài khoản số 3949.0.1035268.00000 ngày 

05/4/2017, bị cáo Lê Thị H đã tự nguyện nộp 71.200.000 đồng, ông Hoàng Hữu T 

thủ quỹ của Trường tiểu học Triệu Vân nộp 5.924.000 đồng (từ nguồn tiền phụ cấp 

ưu đãi và phụ cấp thu hút) tại Giấy nộp tiền vào tài khoản 3949.0.1035268.00000 

ngày 13/3/2018. Tổng số tiền đã nộp vào Kho bạc nhà nước huyện Triệu Phong là 

157.124.000 đồng. Số tiền này đã được Thanh tra huyện chuyển vào ngân sách nhà 
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nước theo quyết định số 83/QĐ-TTr ngày 19/9/2018 của Chánh Thanh tra huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngày 22/11/2019, bị cáo Lê Thị H nộp thêm 

50.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 001797 ngày 22/11/2019; ngày 

29/11/2019, H nộp thêm 4.400.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Triệu Phong theo biên lai thu tiền số 001798 ngày 29/11/2019 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Triệu Phong để khắc phục hậu quả. Ngày 29/11/2019, vợ bị cáo 

Lương Viết H là bà Nguyễn Thị V đã nộp 50.000.000 đồng theo biên lai thu tiền 

số 001799 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong để khắc phục hậu quả 

cho bị cáo Lương Viết H.  

Tổng cộng số tiền bị cáo Hạnh đã nộp để khắc phục thiệt hại là 125.600.000 

đồng, bị cáo H 130.000.000 đồng. Hội đồng xét xử thấy rằng, trong số tiền 

157.124.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định số 83/QĐ-TTr 

ngày 19/9/2018 của Chánh Thanh tra huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì có 

5.924.000 đồng do ông Hoàng Hữu T - thủ quỹ của Trường tiểu học nộp lại, đây là 

số tiền của Nhà nước mà bị cáo H và H đã làm thủ tục rút ra nhưng chưa chi tiêu 

nên khấu trừ vào số tiền thất thoát 256.953.108 đồng, số tiền còn lại cần phải khắc 

phục là 251.006.108 đồng. Tại phiên tòa bị cáo H và H chấp nhận số tiền đã nộp là 

để khắc phục hậu quả nên mỗi bị cáo phải chịu là 125.503.054 đồng. Bị cáo Lê Thị 

H đã nộp 125.600.000 đồng nên được hoàn trả số tiền đã nộp dư là 96.946 đồng. 

Bị cáo Lương Viết H đã nộp 130.000.000 đồng nên được hoàn trả số tiền đã nộp 

dư là 4.496.946 đồng.  

 [6] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình khởi tố, 

điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên tòa ngày 22/11/2019, 

bị cáo và người bào chữa cho bị cáo Lương Viết H đề nghị Hội dồng xét xử thay 

đổi Kiểm sát viên do có dấu hiệu không vô tư khi làm nhiệm vụ. Sau khi xem xét, 

Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu của bị cáo và người bào chữa cho bị cáo 

thay đổi Kiểm sát viên. Tại phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát đã phân công Kiểm 

sát viên khác thay thế. Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, 

quyền hạn khi thực hành quyền công tố, các bị cáo và những người tham gia tố 

tụng không có ý kiến gì thêm. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về trách nhiệm hình sự:

- Tuyên bố bị cáo Lương Viết H và Lê Thị H phạm tội “Vi phạm quy định 

về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 221; điểm b, s, khoản 1; khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt  bị cáo Lương Viết H 15 (mười 

lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 16/01/2020. 
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- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 221; điểm b, s, khoản 1; khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Lê Thị H  12 (mười hai) 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 16/01/2020. 

Giao bị cáo Lương Viết Hùng cho UBND thị trấn Ái Tử, bị cáo Lê Thị H 

cho UBND xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giám sát , giáo dục; 

gia đình các 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 trong phạm vi 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm thủ 

tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được 

hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

2. Về xử lý số tiền các bị cáo đã nộp:

Khi án có hiệu lực pháp luật, Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong 

có trách nhiệm làm thủ tục để: Trích số tiền 45.503.054 đồng nộp vào Ngân sách 

nhà nước mà bị cáo Lương Viết H đã gây thiệt hại trong số tiền vợ bị cáo H (bà 

Nguyễn Thị V) đã nộp khắc phục là 50.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 

001799 ngày 29/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong;hoàn 

trả cho bị cáo Lương Viết H số tiền đã nộp thừa là 4.496.946 đồng (Bốntriệu bốn 

trăm chín sáu ngàn chín trăm bốn sáu đồng). Trích số tiền 54.303.054 đồng nộp 

vào Ngân sách nhà nước mà bị cáo Lê Thị H đã gây thiệt hại trong số tiền 

54.400.000 đồng Lê Thị H đã nộp hai lần tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Triệu Phong theo biên lai thu tiền số 001797 ngày 22/11/2019 (50.000.000 đồng) 

và biên lai thu tiền số 001798 ngày 29/11/2019 (4.400.000 đồng); hoàn trả cho bị 

cáo Lê Thị H số tiền đã nộp thừa là 96.946 đồng (chín sáu ngàn chín trăm bốn sáu 

đồng). 

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho các bị cáo,  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên 

Tòa án trên một cấp để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Riêng người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt có quyền này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

hoặc niêm yết bản án. 

 Nơi nhận     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND tỉnh, VKS tỉnh; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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 - VKS, CA huyện T.Phong; 

 - Chi Cục THADS huyện T.Phong; 

 - THA Hình sự; 

 - Các bị cáo; 

 - Người tham gia tố tụng; 

 - Lưu hồ sơ vụ án. Nguyễn Xuân Hải 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2020/HS-PT. 

Ngày: 02-01-2020. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Vũ.  

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hùng Nuôi. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Sơn-Thư ký Tòa án nhân D tỉnh 

Sóc Trăng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: 

Ông Đào Tiến Thắng-Kiểm sát viên. 

Trong ngày 02-01-2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 81/2019/TLPT-HS ngày 

18-11-2019 đối với bị cáo Nhâm Hữu H và đồng phạm do có kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 08-10-2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Bị cáo bị kháng nghị: 

1. Nhâm Hữu H: Sinh năm: 1977; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi cư trú: Khóm

H, Phường N, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Thợ bạc; Trình độ học 

vấn: 6/12; D tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nhâm S và bà Nguyễn Thị T; có vợ là bà Lê Thị PH M, sinh năm 1979 

và 02 người con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2006; Tiền án: 

Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-

11-2018 chuyển tam giam cho đến nay. (có mặt) 

2. Vương Thế P; Sinh năm: 1982; Nơi sinh: Sóc Trăng; Nơi cư trú: Khóm

N, Phường B, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ 

học vấn: 01/12; D tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đỗ Thành D và bà Vương Kim N; Tiền án: Không; Tiền sự: 

Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018 chuyển 

tạm giam cho đến nay. (có mặt) 

3. Trương Quân B; Tên gọi khác: Đ; Sinh ngày: 25-11-1980; Nơi sinh:

Thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp B, xã T, thành phố B, tỉnh Đồng 
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Nai; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 7/12; D tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Thành S và bà 

Phạm Thị L; có vợ là bà Dương Thị Kiều L, sinh năm 1984 (đã ly hôn); Tiền án: 

Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-

11-2018 chuyển tạm giam cho đến nay. (có mặt) 

4. Nguyễn Quốc T; Sinh ngày: 09-9-1978; Nơi sinh: Huyện T, tỉnh An

Giang; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: 

Tài xế; Trình độ học vấn: 4/12; D tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật 

giáo; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Q và bà H1uỳnh Thị Bé B; có 

vợ là bà H1uỳnh Thị Mỹ X, sinh năm 1981 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 

2003, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: 

Lần 1, tại Bản án số 93/HSST ngày 19-5-1998 của Tòa án nhân D tỉnh An 

Giang, Nguyễn Quốc T bị xử phạt 05 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an 

toàn giao thông vận tải” (chấp hành xong hình phạt tù ngày 30-4-2000, đã được 

xóa án tích); Lần 2, tại Bản án số 13/2009/HSST ngày 25-9-2009 của Tòa án 

Quân sự khu vực 2-Quân khu 9, Nguyễn Quốc T bị xử phạt 15 tháng tù về tội 

“Chống người thi hành công vụ” (chấp hành xong hình phạt tù ngày 29-6-2010, 

đã được xóa án tích); Lần 3, tại Bản án số 60/2013/HS-ST ngày 17-10-2013 của 

Tòa án nhân D huyện T, tỉnh An Giang, Nguyễn Quốc T bị xử phạt 09 tháng tù 

về tội “Chống người thi hành công vụ” (chấp hành xong hình phạt tù ngày 02-4-

2014, đã được xóa án tích); Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 

18-11-2018 chuyển tạm giam cho đến nay. (có mặt) 

5. Phan Thanh T1; Tên gọi khác: N; Sinh ngày: 28-02-1997; Nơi sinh:

Huyện Tn, tỉnh An Giang; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện T, tỉnh An 

Giang; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12; D tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Thanh S và bà 

H1uỳnh Thị Mộng C; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Tại Bản án 

số 09/2015/HS-ST ngày 31-3-2015 của Tòa án nhân D huyện Tr, tỉnh An Giang, 

Phan Thanh T1 bị xử phạt 01 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” 

(chấp hành xong hình phạt tù ngày 03-02-2016, đã được xóa án tích); Bị cáo bị 

bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018 chuyển tạm giam cho đến 

nay. (có mặt) 

6. Nguyễn Chí T2; Sinh ngày: 24-4-1987; Nơi sinh: Huyện T, tỉnh An

Giang; Nơi cư trú: ấp N, xã T, huyện T, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Tài xế; 

Trình độ học vấn: 9/12; D tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị H; có vợ là bà 

Dương Thị C, sinh năm 1989 và 01 người con sinh năm 2008; Tiền án: Không; 

Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018 

chuyển tạm giam cho đến nay. (có mặt) 

7. Nguyễn Thanh P11; Sinh ngày: 23-7-1995; Nơi sinh: An Giang; Nơi cư

trú: Khóm X, thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ 

học vấn: 12/12; D tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông NLQ18 và bà Phạm Thị P; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018 chuyển tạm 

giam cho đến nay. (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có liên quan đến 

kháng nghị: 

1. Bà NLQ1; Sinh năm: 1976; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện T,

tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

2. Ông NLQ2; Sinh năm: 1986; Nơi cư trú: Phường 15, Quận 10, thành

phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

3. Ông NLQ3; Sinh năm: 1988; Nơi cư trú: Ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc

Trăng. (vắng mặt) 

4. Bà NLQ4; Sinh năm: 1966; Nơi cư trú: Khóm B, Phường M, thành phố

S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

5. Bà NLQ5; Sinh năm: 1968; Nơi cư trú: Ấp A 2, thị trấn K, huyện K,

tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

6. Bà NLQ6; Sinh năm: 1975; Nơi cư trú: Ấp A 1, thị trấn K, huyện K,

tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

7. Bà NLQ7; Sinh năm: 1979; Nơi cư trú Khóm X, thị trấn T, huyện T,

tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

8. Ông NLQ8; Sinh năm: 1971; Nơi cư trú: Khóm B, Phường S, thành

phố S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

9. Bà NLQ9; Sinh năm: 1972; Nơi cư trú: Khóm H, Phường M, thành phố

S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

10. Ông NLQ10; Sinh năm: 1995; Nơi cư trú: Khóm H, Phường M, thành

phố S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

11. Ông NLQ11; Sinh năm: 1951; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện

T, tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

12. Ông NLQ12; Sinh năm: 1988; Nơi cư trú: Khóm A, thị trấn B, huyện

T, tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

13. Ông NLQ13; Sinh năm: 1964; Nơi cư trú: Khóm H, Phường T, thành

phố S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

14. Ông NLQ14; Sinh năm: 1980; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện

T, tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

15. Bà NLQ15; Sinh năm: 1991; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện T,

tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

16. Bà NLQ16; Sinh năm: 1973; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện T,

tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

17. Ông NLQ17; Sinh năm: 1985; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện

T, tỉnh An Giang. (vắng mặt) 
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18. Ông NLQ18; Sinh năm: 1973; Nơi cư trú: Khóm X, thị trấn T, huyện

T, tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

19. Ông NLQ19; Sinh năm: 1981; Nơi cư trú: Ấp H, thị trấn K, huyện P,

tỉnh Hậu Giang. (vắng mặt) 

20. Ông NLQ20; Sinh năm: 1981; Nơi cư trú: Khóm M, Phường M, thị xã

N, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

21. Bà NLQ21 Sinh năm: 1955; Nơi cư trú: Thôn H, huyện H, tỉnh Bình

Thuận. (vắng mặt) 

- Người làm chứng có liên quan đến kháng nghị: 

1. ÔngNLC1; Sinh năm: 1993; Nơi cư trú: Ấp H, xã N, huyện MX, tỉnh

Sóc Trăng. (vắng mặt) 

2. Ông NLC2; Sinh năm: 1974; Nơi cư trú: ấp A, thị trấn H, huyện H, tỉnh

Bạc Liêu. (vắng mặt) 

3. Ông NLC3; Sinh năm: 1962; Nơi cư trú: Ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc

Trăng. (có mặt) 

4. Ông NLC4; Sinh năm: 1967; Nơi cư trú: Ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc

Trăng. (vắng mặt) 

5. Bà NLC5; Sinh năm: 1963; Nơi cư trú: Khóm N, Phường B, thành phố

S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện C, tỉnh Sóc Trăng đã điều tra, làm 

rõ nội dung vụ án như sau: 

Các bị cáo Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1 và Nguyễn Chí T2 khai nhận: 

Vào khoảng tháng 10-2018, các bị cáo được người phụ nữ tên H1 làm nghề 

buôn bán hàng hóa ở khu vực chợ thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang (không xác 

định được họ tên, địa chỉ cụ thể) thuê điều khiển xe ô tô để vận chuyển thuốc lá 

điếu nhập lậu (gồm các nhãn hiệu JET, HERO và SCOTT) từ An Giang đến Sóc 

Trăng để giao cho đối tượng tên L (không xác định họ tên, địa chỉ cụ thể). Sau 

đó, T rủ bị cáo Nguyễn Thanh P11 cùng tham gia để phụ giúp lái xe và vận 

chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thì P đồng ý. 

Bị cáo Nhâm Hữu H khai nhận: Vào khoảng tháng 10-2018, bị cáo H được 

người đàn ông tên D ở thành phố Cần Thơ (không xác định họ tên, địa chỉ cụ 

thể) rủ H tham gia buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, đồng thời D bảo H tìm thuê 

nhà kho ở địa phận thuộc tỉnh Sóc Trăng để làm địa điểm giao dịch buôn bán, 

chứa thuốc lá và tìm kiếm người mua để bán thuốc lá, sau đó D sẽ chi trả cho H 

với số tiền là 1.000 đồng/bao thuốc lá, thì H đồng ý. Sau đó, H thuê nhà kho của 

bà NLQ4 ở khu vực ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng để làm địa điểm thực 
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hiện giao dịch buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Đồng thời, H thuê bị cáo Vương 

Thế P cùng tham gia giúp sức trong việc buôn bán thuốc lá, thì P đồng ý. Bị cáo 

H xác định Lê D(Tên gọi khác: L) không có tham gia trong việc mua bán thuốc 

lá điếu nhập lậu. 

 Bị cáo Trương Quân B khai nhận: Thông qua mối quan hệ quen biết và 

giới thiệu của người tên D ở thành phố Cần Thơ (không xác định họ tên, địa chỉ 

cụ thể), B đến Sóc Trăng làm thuê, giúp sức trong việc buôn bán thuốc lá điếu 

nhập lậu cho Lê D (Tên thường gọi: L), D sẽ trả tiền công cho B là 12.000.000 

đồng/tháng, nhiệm vụ của B là trông giữ nhà kho và kiểm đếm, sắp xếp thuốc lá 

điếu nhập lậu, khi người khác mang đến giao bán cho D tại nhà kho do H thuê 

của bà NLQ4.  

Cụ thể hành vi của các bị cáo đã thực hiện như sau: 

- Vào khoảng 16 giờ ngày 11-11-2018, người phụ nữ tên H1 nhắn tin vào 

thuê bao điện thoại di động của bị cáo Phan Thanh T1 để thuê T1 đi vận chuyển 

thuốc lá điếu nhập lậu từ An Giang đến Sóc Trăng giao cho người tên L, thì T1 

đồng ý và bà H1 cho T1 biết địa điểm giao thuốc lá là tại nhà kho do bị cáo H đã 

thuê. Tiếp đó, bà H1 điện thoại thuê bị cáo Nguyễn Quốc T cùng đi với T1 để 

vận chuyển thuốc lá, đồng thời bà H1 bảo T điều khiển xe ô tô đi phía trước để 

cảnh giới, canh đường, để lẫn tránh lực lượng công an. Trước đó, bà H1 có báo 

với T biết là xe ô tô chở thuốc lá của bà H1 đã đậu ở đoạn đường vắng trong 

Khu công nghiệp T, thuộc huyện T, tỉnh An Giang. Đến khoảng 21 giờ cùng 

ngày, T điện thoại rủ bị cáo Nguyễn Chí T2 và bị cáo Nguyễn Thanh P11 cùng 

đi vận chuyển thuốc lá thuê cho bà H1, thì T2 và P đồng ý. Đến khoảng 23 giờ 

cùng ngày, T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu INOVA, biển kiểm soát 83A-xxx.xx 

đến đón Nguyễn Thanh P11 và T1 tại khu vực chợ T, còn T2 thì đi đến Khu 

công nghiệp T để lấy xe ô tô nhãn hiệu MERCEDES, biển kiểm soát 67B-

xxx.xx, trên xe có chứa 26.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu được đựng trong các 

túi nilon và điện thoại di động để liên lạc. Sau đó, T2 điều khi xe chạy về hướng 

tỉnh Sóc Trăng, T1 và Nguyễn Thanh P11  điều khiển xe đi trước để canh đường 

còn T2 điều khiển xe chạy phía sau. Đến khoảng 03 giờ ngày 12-11-2018, khi 

gần đến nhà kho của H thuê ở ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng, thì T1 điện 

thoại thông báo cho H biết. Sau đó, H B Vương Thế P điều khiển xe mô tô H 

đến nhà kho để nhận thuốc lá. Khi đến nơi, Vương Thế P mở cửa nhà kho thì lúc 

này gặp B tại đây (do B có nhiệm vụ trông giữ nhà kho). Đến khoảng 04 giờ 

ngày 12-11-2018, khi T điều khiển xe ô tô đến nơi thì T dừng xe cho T1 và 

Thanh P1 đi vào kho, còn T điều khiển xe chạy qua khỏi nhà kho thì dừng xe lại 

chờ. Lúc này, T2 cũng vừa đến nơi và điều khiển xe ô tô chạy vào nhà kho thì 

Thế P đóng cửa lại. Sau đó, T2, T1 và Thanh P1 chuyển toàn bộ số thuốc lá từ 

trên xe ô tô xuống giao cho H, Thế P và B nhận, phân loại, sắp xếp theo từng 

nhãn hiệu thuốc lá. Sau khi giao nhận thuốc lá xong, Thế P mở cửa nhà kho để 

T2 điều khiển xe chạy ra về, thì lúc này lực lượng Công an huyện C, tỉnh Sóc 

Trăng tiến hành kiểm tra và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ 

số lượng 26.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó, nhãn hiệu JET là 5.990 
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bao, nhãn hiệu HERO là 17.000 bao và nhãn hiệu SCOTT là 4000 bao), 02 xe ô 

tô nói trên và các vật chứng khác có liên quan.  

- Trong quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1, 

Nguyễn Chí T2, Nguyễn Thanh P11, Nhâm Hữu H và Vương Thế P còn khai 

nhận trước ngày bị bắt quả tang (ngày 12-11-2018), tại nhà kho do bị cáo Nhâm 

Hữu H thuê thuộc thuộc ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng, các bị cáo còn 02 

lần nữa thực hiện hành vi buôn bán và vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu 

nhập lậu, cụ thể như sau: 

+ Trước ngày các bị cáo bị bắt quả tang 15 ngày, sau khi được bà H1 thuê 

vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thì T điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 83A-

031.75 chở T1 và Nguyễn Thanh P11 chạy phía trước để cảnh giới, canh dường, 

còn T2 thì điểu khiển xe ô tô biển kiểm soát 67B-xxx.xx (trên xe có chứa 7.000 

bao thuốc lá, gồm các nhãn hiệu JET, HERO và SCOTT) đến Sóc Trăng giao 

cho H và Thế P tại nhà kho do H thuê ở ở ấp P, xã A, huyện C. Sau khi nhận 

được thuốc lá nói trên, H điện thoại thông báo cho D biết. Sau đó, D bảo H 

mang số lượng 1.500 bao thuốc đến giao bán cho người đàn ông ở khu vực gần 

chợ Bố Thảo, thuộc ấp X, xã A, huyện C, tỉnh Sóc Trăng (không xác định họ 

tên, địa chỉ cụ thể). Sau đó, bị cáo H bảo Thế P 02 lần điều khiển xe mô tô chở 

số lượng 1.500 bao thuốc lá đến giao bán cho người đàn ông nói trên và bị cáo H 

được D chia thu lợi bất chính với số tiền là 1.000.000 đồng và bị cáo H trả công 

cho bị cáo Thế P với số tiền là 200.000 đồng. Đối với các bị cáo T1, T và T2 sau 

khi về đến thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang, thì bà H1 đã trả tiền công cho bị 

cáo T1 500.000 đồng, cho bị cáo T2 900.000 đồng và trả tiền công cho bị cáo T 

500.000 đồng. Sau đó, bị cáo T lấy số tiền này trả tiền công cho bị cáo Thanh P1 

200.000 đồng. 

- Trước ngày các bị cáo bị bắt quả tang 07 ngày, sau khi được bà H1 thuê 

vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thì bị cáo T điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 

83A-031.75 chở các bị cáo T1 và Thanh P1 chạy phía trước để cảnh giới, canh 

đường, còn T2 thì điểu khiển xe ô tô biển kiểm soát 67B-xxx.xx (trên xe có chứa 

7.000 bao thuốc lá, gồm các nhãn hiệu JET, HERO và SCOTT) đến Sóc Trăng 

giao cho H và Thế P tại nhà kho do H thuê ở ở ấp P, xã A, huyện C. Sau khi 

nhận thuốc lá đã báo cho D biết, lần này bị cáo H được D chia số tiền 1.000.000 

đồng và bị cáo H trả tiền công cho bị cáo Thế P 300.000 đồng. Sau khi về đến 

thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang, thì bà H1 trả tiền công cho bị cáo T1 

500.000 đồng, trả tiền công cho bị cáo T2 1.100.000 đồng và trả tiền công cho bị 

cáo T 500.000 đồng. Sau đó, bị cáo T lấy số tiền này trả công cho bị cáo Thanh 

P1 200.000 đồng.   

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10-2018 đến ngày 12-11-2018, các bị 

cáo Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1, Nguyễn Chí T2 và Nguyễn Thanh P1 đã 

03 lần thực hiện hành vi vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập lậu cho bà H1 từ 

huyện T, tỉnh An Giang đến huyện C, tỉnh Sóc Trăng giao cho Nhâm Hữu H với 

tổng số lượng là 40.990 bao. Bị cáo Nhâm Hữu H đã 03 lần thực hiện hành vi 

buôn bán thuốc là điếu nhập lậu với tổng số lượng là 40.990 bao. Bị cáo Vương 
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Thế P đã 03 lần cùng bị cáo Nhâm Hữu H giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu do bị 

cáo H mua bán với số lượng là 40.990 bao. Bị cáo Trương Quân B 01 lần cùng 

bị cáo Nhâm Hữu H giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu do bị cáo H mua bán với 

số lượng là 26.990 bao. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 08-10-2019 của Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định: 

- Tuyên bố các bị cáo Nhân Hữu H, Vương Thế P và T1 Quân. B phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm”; tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1, 

Nguyễn Chí T2 và Nguyễn Thanh P1 phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 38; Điều 50; Điều 

58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nhân Hữu H và Vương Thế P. 

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trương 

Quân B. 

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; các điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 38, Điều 50; Điều 

58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1, Nguyễn 

Chí T2 và Nguyễn Thanh P1. 

- Xử phạt các bị cáo: 

+ Bị cáo Nhâm Hữu H 06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 12-11-2018. 

+ Bị cáo Vương Thế P 06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 12-11-2018. 

+ Bị cáo Trương Quân B 08 (Tám) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 12-11-2018. 

+ Bị cáo Nguyễn Quốc T 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 12-11-2018. 

+ Bị cáo Phan Thanh T1 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 12-11-2018. 

+ Bị cáo Nguyễn Chí T2 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 12-11-2018. 

+ Bị cáo Nguyễn Thanh P1 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 12-11-2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo của bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 06/QĐ-VKS-ST ngày 06-11-2019 

của Viện trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã kháng nghị đối với 

Bản án số 23/2019/HS-ST ngày 08-10-2019 của Tòa án nhân D huyện C, tỉnh 
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Sóc Trăng đề nghị Tòa án nhân D tỉnh Sóc Trăng căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 

Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, hủy bản án sơ thẩm để điều tra 

lại bởi các lý do sau:  

1. Các bị cáo Nguyễn Quốc T và Phan Thanh T1 biết rõ mục đích của bà

H1 thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đến Sóc Trăng là để buôn bán mà 

vẫn giúp sức nên hành vi của các bị cáo cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, 

việc cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử hai bị cáo về tội “Vận chuyển hàng 

cấm” là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

2. Các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P và Trương Quân B đồng phạm

tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 190 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015. Trong đó, H và P có ba lần phạm tội với số lượng hàng 

phạm pháp là 40.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhưng cấp sơ thẩm áp dụng 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt các bị cáo 06 năm 06 

tháng tù, trong khi bị cáo B chỉ phạm tội 01 lần nhưng cấp xử phạt lại xử phạt bị 

cáo B 08 năm tù. Việc cấp sơ thẩm xử phạt H và P 06 năm 06 tháng tù là không 

đúng với tính chất, mức độ tham gia trong vụ án, lẽ ra hai bị cáo phải bị xử phạt 

mức hình phạt cao hơn bị cáo B mới phù hợp. 

3. Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không bổ

sung được vì Giấy xác nhận kết quả thi hành án phần án phí đối với các bị cáo 

Phan Thanh T1 và Nguyễn Quốc T không xác định ngày thi hành nên không đủ 

căn cứ để xác định các bị cáo đã được xóa án tích khi phạm tội mới hay chưa. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết vụ án như sau: Mặc dù, Tòa án cấp phúc thẩm đã thu thập chứng 

cứ bổ sung về thông tin thi hành án của các bị cáo T và T1, có đủ căn cứ các bị 

cáo T và T1 đã được xóa án tích khi phạm tội trong vụ án này. Tuy nhiên, qua 

các lời khai trong qua trình điều tra cho thấy các bị cáo Nguyễn Quốc T và Phan 

Thanh T1 biết rõ mục đích của bà H1 thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu 

đến Sóc Trăng là để buôn bán mà vẫn giúp sức nên hành vi của các bị cáo cấu 

thành tội “Buôn bán hàng cấm”, việc cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử hai bị 

cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp 

dụng pháp luật; Các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P và Trương Quân B đồng 

phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó H và P có ba lần phạm tội với số lượng là 

40.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhưng cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 

của Bộ luật Hình sự xử phạt các bị cáo 06 năm 06 tháng tù là thấp, không đúng 

với tính chất, mức độ tham gia trong vụ án. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015, hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau: 

[1] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa: Xét sự 

vắng mặt của họ không gây cản trở cho việc xét xử vụ án, căn cứ vào Điều 352 

của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định 

vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về tính hợp pháp của kháng nghị và phạm vi xét xử phúc thẩm: Xét 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 06/QĐ-VKS-ST ngày 06-11-2019 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được chuyển đến Tòa án cấp sơ 

thẩm vào ngày 06-11-2019 là đúng quy định về thẩm quyền, thời hạn, nội dung 

kháng nghị theo quy định tại các điều 336 và 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tiến hành xem xét, giải quyết kháng 

nghị theo quy định. 

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P, Trương 

Quân B, Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1, Nguyễn Chí T2 và Nguyễn Thanh P1: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1, Nguyễn Chí 

T2 và Nguyễn Thanh P1 đã khai nhận được bà H1 (không rõ nhân thân, lai lịch) 

thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Khu công nghiệp T, tỉnh An Giang đến 

Sóc Trăng giao tại Nhà kho do Nhâm Hữu H thuê ở ấp P, xã A, huyện C, tỉnh Sóc 

Trăng 03 lần đi vào đêm hôm trước và giao hàng vào rạng sáng hôm sau, cụ thể 

vào các ngày 12-11-2018 với số lượng là 26.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trước 

ngày 12-11-2018 15 ngày với số lượng là 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu và trước 

ngày 12-11-2018 07 ngày với số lượng là 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Vào 

ngày 12-11-2018, các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P và Trương Quân B trực 

tiếp nhận thuốc lá điếu nhập lậu do các bị cáo T giao xong thì bị bắt quả tang; còn 

hai lần trước là do H và Vương Thế P trực tiếp nhận hàng. Bị cáo H xác định thuốc 

lá điếu nhập lậu mà bị cáo H nhận tại kho là do ông D (không rõ nhân thân, lai lịch) 

là người mua bán, còn bị cáo H chỉ là người trực tiếp giao nhận hàng và được trả 

tiền thù lao. Các bị cáo Vương Thế P và B xác định được ông D thuê để giúp cho 

việc chuyển hàng phục vụ cho việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu của ông D. Xét 

lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại 

cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Do đó, Hội đồng xét xử 

sơ thẩm kết luận các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P, Trương Quân B phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các bị cáo Nguyễn Chí T2, Nguyễn Thanh P1 

phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình 

sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[4] Xét tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, các bị cáo T và T1 thừa nhận 

biết bà H1 là người buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, nhưng 03 lần 

được bà H1 thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ huyện T, tỉnh An Giang 

xuống Sóc Trăng thì các bị cáo chỉ biết là chuyển thuốc lá xuống Sóc Trăng và có 

người nhận chứ không rõ việc bà H1 giao hàng cho người mua hay cho người quản 
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lý Kho hàng của bà H1 ở Sóc Trăng, xong công việc T và T1 được bà H1 trả thù 

lao cho mỗi chuyến vận chuyển. Như vậy, chưa có đầy đủ cơ sở để xác định các bị 

cáo T và T1 biết rõ việc bà H1 thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ huyện T, 

tỉnh An Giang xuống Sóc Trăng là giao cho người mua mà vẫn cố ý giúp sức cho 

hành vi buôn bán hàng cấm của bà H1 như kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Do đó, việc Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định các bị 

cáo T và T1 phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật. Như vậy, cấp sơ thẩm đã định tội danh đúng đối với các bị cáo 

T và T1 nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị đề nghị hủy 

án sơ thẩm để điều tra lại. 

[5] Xét các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P và Trương Quân B đồng 

phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), trong đó H và P có ba 

lần phạm tội với số lượng hàng phạm pháp là 40.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190, 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 B 08 năm tù là đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo B, cũng như đặc điểm nhân thân của bị cáo 

B và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo B được áp dụng. Đối 

với các bị cáo H và Vương Thế P phạm tội ba lần và giữ vai trò lớn hơn bị cáo B 

mặc dù các bị cáo tự thú nhưng cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt các bị cáo 06 năm 

06 tháng tù là quá nhẹ, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của các bị cáo, cũng như đặc điểm nhân thân của các bị cáo và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà các bị cáo được áp dụng. Do đó, việc đại 

diện Viện kiểm sát cho rằng việc quyết định hình phạt đối với bị cáo H và 

Vương Thế P là thấp, đáng lẽ phải ở mức hình phạt cao hơn bị cáo B là có căn 

cứ. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm với lý do này là 

không cần thiết, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm chấp nhận một phần kháng nghị của đại diện Viện kiểm sát, sửa bản 

án sơ thẩm và quyết định tăng hình phạt đối với các bị cáo H và Vương Thế P. 

[6] Theo kết quả thu thập, chứng cứ bổ sung cho thấy, các bị cáo T và T1 

đều đã chấp hành xong phần án phí của các bản án trước đây trước khi phạm tội 

trong vụ án này nên Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định các bị cáo đã được xóa án 

tích là có căn cứ. 

[7] Trong vụ án này, mặc dù các bị cáo T, T1, T2 và Nguyễn Thanh P11 tự 

thú sau khi phạm tội nhưng các bị cáo phạm tội ba lần thuộc trường hợp “Phạm 

tội hai lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung  năm 

2017). Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt các bị cáo dưới khung 

hình phạt ở mức án 03 năm 06 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” là thấp, 

không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, cũng như 
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đặc điểm nhân thân của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự mà các bị cáo được áp dụng. Tuy nhiên, do Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng không có kháng nghị vấn đề này nên Hội đồng 

xét xử phúc thẩm không có thẩm quyền sửa bản án sơ thẩm, quyết định tăng 

hình phạt đối với các bị cáo T, T1, T2 và Nguyễn Thanh P1. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xem xét kháng nghị phần này của bản án sơ thẩm theo trình tự 

giám đốc thẩm. 

[8] Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 

Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[9] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm

2015. 

Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 06/QĐ-VKS-

ST ngày 06-11-2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Sửa phần áp dụng điều luật và quyết định hình phạt đối với các bị cáo Nhâm 

Hữu H và Vương Thế P của Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 08-

10-2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Sóc Trăng. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Nhâm 

Hữu H. Xử phạt bị cáo Nhâm Hữu H 09 (Chín) năm tù về tội “Buôn bán hàng 

cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 12-11-2018. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo 

Vương Thế P. Xử phạt bị cáo Vương Thế P 08 (Tám) năm 06 (Sáu) tháng tù về 

tội “Buôn bán hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 

12-11-2018. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 50; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Trương Quân B (Tên gọi khác: Đ). 

Xử phạt bị cáo Trương Quân B (Tên gọi khác: Đ) 08 (Tám) năm tù về tội “Buôn 

bán hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 12-11-2018. 
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- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 50; 

Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

đối với bị cáo Nguyễn Quốc T. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 03 (Ba) năm 06 

(Sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù 

được tính từ ngày 12-11-2018. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 50; 

Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

đối với bị cáo Phan Thanh T1 (Tên gọi khác: N). Xử phạt bị cáo Phan Thanh T1 

(Tên gọi khác: N) 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, 

thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 12-11-2018. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 50; 

Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

đối với bị cáo Nguyễn Chí T2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí T2 03 (Ba) năm 06 

(Sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt tù 

được tính từ ngày 12-11-2018. 

- Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm r, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 50; 

Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

đối với bị cáo Nguyễn Thanh P1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P1 03 (Ba) năm 

06 (Sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời gian chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày 12-11-2018. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm:

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

- Các bị cáo Nhâm Hữu H, Vương Thế P, Trương Quân B (Tên gọi khác: 

Đ), Nguyễn Quốc T, Phan Thanh T1 (Tên gọi khác: N), Nguyễn Chí T2 và 

Nguyễn Thanh P1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các phần khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Sóc Trăng (01) 

- TAND huyện C (02);  

- VKSND huyện C (01); 

- CQĐT - Công an huyện C (01); 

- CQTHAHS-Công an huyện C (07) 

- Chi cục THADS huyện C (01); 

- Các Bị cáo, NLQ (30). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đã ký 

Lê Thanh Vũ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 857 /2019/HS- PT 

Ngày: 31/12/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Văn 

- Các thẩm phán: Ông Phạm Công Mười 

Ông Hoàng Minh Thịnh 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Đức Anh - Thư ký Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Trí Dũng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đã thụ lý số: 

532/2019/TLPT- HS ngày 20 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo Ngô Thanh Ph. 

Do có kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đối với bản án hình sự số 54/2019/HS-ST ngày 03/9/2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo kháng cáo: 

- Bị cáo: Ngô Thanh Ph, sinh năm 1983 tại Long An; nơi đăng ký thường 

trú và nơi cư trú: Ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Lái tàu thủy;  

Cha: Ngô Văn Tr; mẹ: Phan Thị H; vợ: Nguyễn Thị Thanh L và có 03 

con; 

Tiền án: Không; 

Tiền sự: 

+ Ngày 09/02/2018 bị Công an thành phố B có Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số: 12/QĐ-XPVPHC đối với Ngô Thanh Ph 3.500.000 đồng 

về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (bơm, hút 

cát trái phép). 

+ Ngày 04/4/2018 bị Công an thành phố B xử phạt hành chính 2.000.000 

đồng về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (bom, 

hút cát trái phép). 
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Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: 

1/ Bà Trà Thị L1, sinh năm: 1966; (có mặt) 

Địa chỉ: đường D, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh L, sinh năm 1989 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã L, huyện C, tỉnh Long An;  

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trà Thị L1 có luật sư: 

Võ Tuấn A – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo cáo trạng và nội dung án sơ thẩm nêu hành vi phạm tội của bị cáo 

như sau: 

1. Nội dung chính: 

Ngày 01/10/2018, Ngô Thanh Ph không có giấy phép khai thác cát, nhưng 

vẫn thỏa thuận với Nguyễn Xuân T, về việc Ph sẽ bơm, hút cát trái phép trên 

sông Đồng Nai, để bán cho T với giá 100.000 đồng/m
3
. T đưa cho Ph số điện 

thoại của Hứa Thanh Ph1, là thuyền trưởng Sà lan SG-7105 do T thuê, để liên hệ 

địa điểm giao nhận cát. Khoảng 01 giờ ngày 02/10/2018, Ph gọi điện thoại cho 

Ph1, hướng dẫn Sà lan SG-7105 đến Km43 sông Đồng Nai thuộc phường B1, 

thành phố B, để bơm, hút cát; trên sà lan có Nguyễn Văn Ch là người giúp việc. 

Ngô Thanh Ph điều khiển Ghe tải số đăng ký LA-07199 có trang bị hệ thống 

bơm hút cát (tự chế), trên ghe có Võ Hoàng Ph2, Võ Văn B, Phan Quốc Th và 

Nguyễn Văn Q (chưa rõ lai lịch), cùng với nhau thực hiện hành vi bơm, hút cát 

trên sông. Theo sự phân công của Ph, Võ Hoàng Ph2, Phan Quốc Th, Nguyễn 

Văn Q và Võ Văn B, cùng nhau vận hành hệ thống bơm, hút cát, gồm: 01 động 

cơ được đấu nối với 03 đầu bơm cùng ống bơm, đường kính ống 25cm; trong 

đó, 01 đầu bơm dùng để hút nước, rồi đẩy xuống đáy sông làm tơi cát, 01 đầu 

bơm dùng để hút cát được gắn với 01 thanh kim loại dài khoảng 20m, nhằm đưa 

đầu ống xuống sát đáy sông, 01 đầu bơm dùng để hút cát từ khoang chứa của 

ghe tải lên sà lan SG-7105. 

Đến khoảng 03 giờ 30 phút sáng ngày 02/10/2018, trong lúc Ph đang thực 

hiện hành vi bơm, hút cát trái phép nêu trên, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an 

tỉnh Đồng Nai kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ tang vật gồm: 01 Ghe tải gỗ số 

đăng ký LA-07199 có gắn hệ thống bơm hút cát (tự chế) do Ngô Thanh Ph điều 

khiển, 01 Sà lan thép số đăng ký SG-7105 do Hứa Thanh Ph1 điều khiển và 

172,971 m
3
 cát khai thác trái phép chứa trên 02 phương tiện nêu trên (bút lục từ 

số 58 đến 80). 

Hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền. Kết 

quả xác minh thể hiện, từ tháng 01/2018 đến tháng 3/2018, Ngô Thanh Ph đã 02 

lần bị Công an thành phố B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng (bơm hút cát trái phép, đã được nêu cụ thể ở 
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phần lý lịch bị cáo). 

2. Định giá: 

Kết luận định giá tài sản số: 52/TCKH-HĐĐG ngày 02/3/2019 của Hội 

đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố B, xác định: Tại thời điểm 

tháng 10/2018, 172,971m
3
 cát, loại cát tạp chất, trị giá 23.351.000đ (hai mươi ba 

triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng). 

3. Vật chứng: 

- 172,971m
3
 cát, đang tạm giữ tại B2 nội địa thuộc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Q (phường A, thành phố B). 

- 01 Ghe tải gỗ, số đăng ký LA-07199 với số lượng, kiểu và công suất 

máy chính: 01 máy Yanmar - 4, DEDC - 0474, 70CV, có gắn hệ thống bơm, hút 

cát (tự chế) gồm 01 động cơ hiệu NISSAN DIESEL (số hiệu ZEXEL 225/1150 

NP-EP/RFD200/1400PF31DHR 105489-3400; 14001-97149 4026) gắn với 03 

đầu bơm cùng ống bơm; 01 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 

số: 7199/ĐK do Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cấp ngày 16/01/2017; 01 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội 

địa số: 00100/18S50 do Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/01/2019. 

- 01 Sà lan số đăng ký SG-7105, số đăng kiểm V50-06669, kích thước: L 

X B X D X d 36.500 X 7.000 X 2.950 X 2.620, có tổng công suất 290.0; 01 

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số: 5297/ĐK do Sở Giao 

thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015; 01 Giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa số: 

00619/18V62 do Chi cục Đăng kiểm Long An cấp ngày 19/4/2018 thuộc sở hữu 

của bà Trà Thị L1. 

4. Các nội dung khác có liên quan: 

- Nguyễn Xuân T biết rõ Ngô Thanh Ph bơm, hút cát trái phép trên sông 

Đồng Nai, nhưng vẫn thỏa thuận mua cát với Ph; T đã điều động Sà lan SG -

7105 đến địa điểm Ph bơm, hút cát để nhận cát; tuy nhiên, T chưa bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi khai thác tài nguyên, chưa bị kết án về tội này và 

khối lượng cát khai thác trái phép trị giá 23.351.000 đồng, chưa đủ định lượng 

để truy cứu trách nhiệm hình sự; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng 

Nai đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với T 

theo quy định pháp luật. 

- Võ Hoàng Ph2, Võ Văn B và Phan Quốc Th (là người làm thuê cho Ph. 

Tương tự như trường hợp của T, chưa đủ cơ sở để truy cứu nhiệm hình sự; Cơ 

quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với những người này theo quy định pháp 

luật. 

- Hứa Thanh Ph1 và Nguyễn Văn Ch (là người làm thuê cho bà Trà Thị 

L1) không biết hành vi bơm, hút cát của Nguyễn Xuân T và Ngô Thanh Ph là 
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trái phép, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai không xử lý. 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định trả hồ 

sơ vụ án để điều tra bổ sung số: 396/QĐ-VKS-P3 ngày 02/4/2019, yêu cầu làm 

rõ hành vi của những người có liên quan. 

- Ngày 07/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai 

ban hành Bản Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự đề nghị truy tố số: 

1235/BKLĐTBS-PC03, thể hiện các nội dung như đã nêu trên. 

* Tại bản án hình sự sơ thẩm số 54/2019/HS-ST ngày 03/9/2019 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Tuyên bố bị cáo Ngô Thanh Ph phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác 

tài nguyên”; 

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 227; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Ngô Thanh Ph 01 (một) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án. 

Án sơ thẩm còn tuyên xử lý tang vật, án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

- Ngày 06/9/2019 bị cáo Ngô Thanh Ph kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

- Ngày 10/9/2019 bà Trà Thị L1 kháng cáo yêu cầu trả lại chiếc sà lan và 

các giấy tờ liên quan đến sà lan cho bà.  

- Ngày 04/9/2019 bà Nguyễn Thị Thanh L kháng cáo cho rằng chiếc ghe 

mà cấp sơ thẩm thu giữ là tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu trả lại cho bà ½ 

chiếc ghe.  

* Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo;  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh: Bị cáo Ph đã bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại tiếp tục khai 

thác cát trái phép nên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù về tội “Vi phạm quy 

định về khai thác tài nguyên” là có căn cứ đúng pháp luật. Bị cáo kháng cáo 

nhưng không có tình tiết mới do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ y án sơ thẩm.  

Đối với yêu cầu của bà Lý: Bà Lý yêu cầu trả ½ giá trị chiếc ghe là không 

có căn cứ vì đó là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, đối chiếu với các chứng cứ có tại hồ sơ Hội đồng xét xử phúc thẩm xét 
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thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm kết luận Ngô Thanh Ph phạm tội “Vi phạm quy 

định về khai thác tài nguyên” là có căn cứ, đúng người, đúng tội bởi các lẽ sau:  

[1] Ngày 01/10/2018, Ngô Thanh Ph không có giấy phép khai thác cát, 

nhưng vẫn thỏa thuận với Nguyễn Xuân T là sẽ bơm, hút cát bán cho Nguyễn 

Xuân T với giá 100.000 đồng/m
3
. T cho số điện thoại để Ph liên hệ Hứa Thanh 

Ph1 - thuyền trưởng Sà lan SG-7105 do T thuê để liên hệ giao nhận cát. Khoảng 

01 giờ ngày 02/10/2018 Ph báo cho Ph1 hướng dẫn Sà lan đến Km43 sông Đồng 

Nai thuộc phường B1, thành phố B để bơm, hút cát;  

Đến khoảng 03 giờ 30 phút sáng ngày 02/10/2018 trong lúc đang bơm, 

hút cát thì Ph bị cơ quan chức năng bắt giữ, tang vật thu giữ khi bắt là 172,971 

m
3
 cát khai thác trái phép đang chứa trên Sà lan và ghe tải gỗ. Hành vi của bị 

cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” tội phạm và 

hình phạt quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 

năm 2017). 

 [2] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, việc bị cáo bị 
xử phạt hành chính đây là tình tiết định tội để xem xét trách nhiệm hình sự. Tình 
tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo thuộc diện hộ có khó khăn về cuộc 
sống, bị cáo là lao động chính, gia đình có công với cách mạng cụ thể ông Ngô 
Văn L và bà Đỗ Thị H (ông bà nội bị cáo) được tặng thưởng Huân chương 
kháng chiến hạng nhì thuộc các trường hợp quy định tại điểm i, s khoản 1, 2 
Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm tù là có căn cứ, 
đúng pháp luật. Với các tình tiết giảm nhẹ như đã phân tích ở trên Hội đồng xét 
xử thấy bị cáo đủ điều kiện để được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ 
luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết 02/2018/NQ – HĐTP ngày 15/5/2018 của 
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

[3] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh L về việc xin lại chiếc ghe 

gỗ: Ghe tải gỗ, số đăng ký LA – 07199 do Sở giao thông vận tải tỉnh Long An 

cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị cáo Ngô Thanh Ph 

đứng tên chủ phương tiện. Ph đã sử dụng ghe này làm phương tiện thực hiện 

hành vi phạm tội, Tòa sơ thẩm tịch thu xung công quỹ Nhà nước đối với ghe 

trên là đúng, bác yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh L.  

[4] Xét kháng cáo của bà Trà Thị L1 về việc yêu cầu trả lại Sà lan mà cấp 

sơ thẩm đã tịch thu xung công. 

Theo các chứng cứ có tại hồ sơ cho thấy ngày 12/9/2018 Nguyễn Xuân T 

làm hợp đồng thuê Sà lan của bà Trà Thị L1, trong hợp đồng không ghi số tiền 

thuê hàng tháng, nhưng theo lời khai của bà Lệ và của T thì tiền thuê Sà lan là 

75.000.000 đồng/tháng, mục đích thuê là để vận chuyển hàng hóa. Việc Nguyễn 

Xuân T sử dụng Sà lan thuê để vận chuyển cát khai thác trái phép bà Trà Thị L1 

hoàn toàn không biết, là chủ phương tiện bà Trà Thị L1 không có lỗi trong vấn 

đề này. 

Tòa sơ thẩm viện dẫn hợp đồng thuê quy định ông Nguyễn Xuân T phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa và phải bồi thường 
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phương tiện nếu bị cơ quan chức năng tạm giữ, tịch thu, để từ đó tuyên tịch thu 

Sà lan xung công và nhận định bà Lệ có quyền kiện Nguyễn Xuân T bằng vụ án 

dân sự. Nhận định và quyết định của cấp sơ thẩm là không phù hợp với quy định 

của pháp luật bởi lẽ: Việc quy định nghĩa vụ bồi thường của người thuê phương 

tiện trong hợp đồng là ràng buộc trách nhiệm của người thuê, yêu cầu họ không 

được sử dụng phương tiện thuê vào việc phạm pháp. Nếu nói rằng thỏa thuận 

như trên đồng nghĩa với việc chủ phương tiện biết người thuê sử dụng phương 

tiện thuê vào hành vi phạm pháp thì thỏa thuận đó vô hiệu vì vi phạm điều cấm, 

hợp đồng không có giá trị thực hiện. 

Từ những phân tích trên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trà Thị L1 

sửa án sơ thẩm, trả lại Sà lan số đăng ký SG.7105 cho bà Trà Thị L1. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Ngô Thanh Ph, chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của bà Trà Thị L1, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà 

Nguyễn Thị Thanh L. Sửa án sơ thẩm số 54/2019/HS-ST ngày 03/9/2019 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

1. Hình phạt:  

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 227; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65  Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017); Nghị quyết 

02/2018/NQ – HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao. 

Xử phạt bị cáo Ngô Thanh Ph 01 (một) năm tù về tội “Vi phạm quy định 

về khai thác tài nguyên” nhưng cho bị cáo được hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 24 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện C, tỉnh Long An để giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 

của luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

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

2. Xử lý vật chứng: 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; 

2.1. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 ghe tải gỗ, số đăng ký LA-

07199 với số lượng, kiểu và công suất máy chính: 1 máy YANMAR-4 – DEDC 

– 0474 – 70CV; ghe có gắn hệ thống bơm, hút cát (tự chế), gồm: 01 động cơ 
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hiệu NISSAN DIESEL (số hiệu ZEXEL 225/1150 NP-

EP/RFD200/1400PF31DHR 105489-3400; 14001-97149 4026) gắn với 03 đầu 

bơm cùng ống bơm; 01 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số: 

7199/ĐK do Sở giao thông vận tải tỉnh Long An cấp ngày 16/01/2017, chủ 

phương tiện Ngô Thanh Ph; 01 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi 

trường phương tiện thủy nội địa số: 00100/18S50 do Trung tâm đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/01/2018, chủ 

phương tiện Ngô Thanh Ph. 

2.1. Trả lại cho bà Trà Thị L1: 01 Sà lan số đăng ký SG.7105, số đăng 

kiểm V50-06669, kích thước: L X B X D X d: 36.500 X 7.000 X 2.950 X 2.620, 

tổng công suất 290.0 (CV); 01 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội 

địa số: 5297/ĐK, do Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

12/8/2015, chủ phương tiện bà Trà Thị L1; 01 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

và Bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa số: 00619/18V62 do Chi cục 

Đăng kiểm Long An cấp ngày 19/4/2018, chủ phương tiện bà Trà Thị L1. 

Hai phương tiện nêu trên (01 ghe tải gỗ và 01 Sà lan), hiện Cơ quan Cảnh 

sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đang gửi tại Đội cảnh sát giao thông đường 

thủy – Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai quản lý và giao cho chủ phương 

tiện trông coi (Công văn số: 2094/CSĐT – PC03 ngày 02/7/2019 của cơ quan 

Cảnh sát điều tra - tỉnh Đồng Nai – bút lục số 337). 

Các giấy tờ có liên quan đến (01 ghe và Sà lan) hiện do Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ (theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 26/6/2019, phiếu nhập: NK190053 – bút lục số 336) 

3. Về án phí: Bị cáo Ngô Thanh Ph không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

 Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       Nơi nhận       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu.         
   

   Lê Thành Văn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 845/2019/HSPT 

Ngày: 26/12/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Anh Dũng;  

Các Thẩm phán: Ông Phùng Hải Hiệp; 

  Ông Vũ Minh Tuấn. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thư ký 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:

Ông Phạm Quốc Huy, Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ 

án hình sự thụ lý số 813/2019/TLPT-HS ngày 14 tháng 10 năm 2019 đối với các 

bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Quốc H do có kháng cáo của hai bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2018/HSST ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn A - Tên gọi khác: không; Sinh ngày: 13/3/1985, 

tại huyện S, Hà Nội; Nơi ĐKHKTT: Thôn P, xã M, huyện S, TP Hà Nội; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học 

vấn: Cao đẳng; Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do; con ông Nguyễn Văn D (đã 

chết) và bà Đinh Thị Th; có vợ là Nguyễn Thị Ng, có 01 con sinh năm 2017; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt ngày 07/4/2018, thay thế biện pháp ngăn chặn 

bằng biện pháp “Bảo lãnh” ngày 03/8/2018, hiện tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt. 

2/ Họ và tên: Nguyễn Quốc H - Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 

31/5/1983 tại Hà Nội; Nơi ĐKHKTT: Phường T, quận H, thành phố Hà Nội; 

Chỗ ở: quận T, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: Đại học; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; con ông Nguyễn Văn L và bà Nguyễn Thị T; có vợ là Phạm Thị 

Phương H, có 01 con sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt ngày 

19/10/2018. Có mặt. 
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Ngoài ra, trong vụ án còn có hai bị cáo Nguyễn Mạnh D, An Thế A không 

có kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến tháng 

1/2018, tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn A, Nguyễn 

Mạnh D, An Thế A và Nguyễn Quốc H đã có hành vi làm giả, mua, bán hồ sơ 

thương mại và trực tiếp chuyển trái phép tiền ngoại tệ ra nước ngoài cho nhiều 

người nhằm thu lợi bất chính. Hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau: 

1. Hành vi của Nguyễn Văn A:

Khoảng năm 2015, Đinh Thị N (sinh năm: 1962, trú tại: phường T, thành 

phố S, tỉnh Lạng Sơn, là bị cáo trong vụ án đã được đưa ra xét xử ở giai đoạn 1) 

liên hệ với Nguyễn Văn A mua hồ sơ thương mại để hợp pháp hóa việc chuyển 

tiền ngoại tệ ra nước ngoài cho khách hàng của N. Do biết Nguyễn Mạnh D và 

An Thế A đang quản lý Công ty C2T nên trong thời gian từ tháng 01/2016 đến 

tháng 8/2016, Nguyễn Văn A hỏi D và Thế A mượn công ty này để làm hồ sơ 

xuất nhập khẩu bán cho N làm thủ tục chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho 

khách hàng tại các ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình và Sacombank - 

Chi nhánh Thủ Đô, nhưng trong việc làm ăn với N, A không nói cho D và An 

Thế A biết. 

Ngoài việc bán hồ sơ thương mại cho Đinh Thị N, trong thời gian từ 2015 

đến 2017, Nguyễn Văn A còn bán các bộ hồ sơ thương mại của các Công ty: V, 

C2T, HUB và Cường Thịnh cho Nguyễn Mạnh D, An Thế A và Nguyễn Quốc H 

(riêng với H, Ất chỉ bán hồ sơ Công ty V) để các bị can này sử dụng để hợp thức 

hóa thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng của mình. 

Để có các bộ hồ sơ thương mại của các công ty, A khai có thuê lại một 

người tên Thành ở Móng Cái (không rõ địa chỉ cụ thể) để làm ra các bộ hồ sơ 

Hải quan trong đó thể hiện các hoạt động xuất nhập khẩu của các công ty này. Sau 

khi có các bộ hồ sơ Hải quan, A chuyển lại cho N, D, Thế A và Hiển. 

Về giá bán các bộ hồ sơ thương mại số tiền chuyển ra nước ngoài trái 

phép và tiền thu lợi bất chính Nguyễn Văn A phải chịu trách nhiệm: 

Trong việc bán hồ sơ thương mại cho Đinh Thị N: Hầu hết các lời khai 

của Nguyễn Văn A thể hiện: A bán cho N giá 1.000.000VNĐ/100.000 USD ghi 

trên hồ sơ; N khai mua hồ sơ của A giá khoảng từ 1.000.000đ đến 

2.000.000đ/100.000 USD ghi trên hồ sơ. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền mua 

hồ sơ thông qua Trịnh Diễm C (con nuôi của N). Căn cứ các bản sao kê tài 

khoản thu tại ngân hàng xác định: Tổng số tiền A phải chịu trách nhiệm hình sự 
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từ việc bán hồ sơ cho N để N sử dụng chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là 

737.426.181.677VNĐ. Căn cứ tờ khai Hải quan tại các bộ hồ sơ A bán cho N 

xác định: Tổng số tiền ghi trên tờ khai là 80.134.448 USD. Căn cứ lời khai của 

N và A về giá mua bán hồ sơ cho nhau, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, số 

tiền thu lợi của A được tính là 801.344.000 VNĐ, trong đó số thu lợi từ việc bán 

các hồ sơ C2T có chữ ký của A ở phần phó giám đốc Nguyễn Hữu Q là 

305.490.000VNĐ (đã làm tròn số). 

Trong việc bán hồ sơ thương mại cho Nguyễn Mạnh D và An Thế A. D và 

Thế A khai phải trả cho A 50.000.000VNĐ/1 triệu USD ghi trên tờ khai hải 

quan của hồ sơ Công ty V. Đối với các Công ty C2T, HUB và Cường Thịnh, D 

phải trả cho A số tiền là 38.000.000đ/ 1 triệu USD ghi trên tờ khai. Giai đoạn D 

và Thế A chuyển tiền cho Sam, do A là người có nguồn hồ sơ cung cấp nên 

ngoài việc trả phí mua hồ sơ cho A, D và Thế A còn tự nguyện chia cho A 35% 

số tiền thu lợi từ hoạt động chuyển tiền trái phép ra nước ngoài của 2 bị can này. 

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Tổng số tiền chuyển ra nước ngoài trái phép 

mà Nguyễn Văn A phải chịu trách nhiệm hình sự từ việc bán hồ sơ cho D và An 

Thế A chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là 1.528.226.253.108VNĐ; tổng số 

tiền A thu được từ việc bán hồ sơ cho D và Anh được xác định là 

2.681.000.000VNĐ (đã làm tròn số), trong đó Công ty V là 651.463.030VNĐ, 

các công ty còn lại là 2.029.536.970VNĐ; số tiền A được D, Thế A chia lại từ 

số lợi nhuận có được từ việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền là 

105.000.000 VNĐ. 

Trong việc bán hồ sơ thương mại cho Nguyễn Quốc H: Tài liệu điều tra 

xác định: Tổng số tiền chuyển ra nước ngoài Nguyễn Văn A phải chịu trách 

nhiệm từ việc bán hồ sơ thương mại của Công ty V cho H để H bán cho người 

khác chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là: 27.176.438.677VNĐ. Riêng về số 

tiền thu lợi H khai mua hồ sơ của A giá khoảng 70 triệu VNĐ/1 triệu USD 

nhưng A khai chỉ bán cho H giá 20 triệu VND/1 triệu USD ghi trên tờ khai. Căn 

cứ lời khai của H và A về giá mua bán hồ sơ cho nhau, áp dụng nguyên tắc có 

lợi cho bị can, số tiền thu lợi của A được xác định là 23.631.685 VNĐ (đã làm 

tròn số). 

Như vậy, tổng số tiền vận chuyển trái phép ra nước ngoài Nguyễn Văn A 

phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.292.828.873.462 VNĐ; số tiền A thu lợi từ 

viêc bán hồ sơ các công ty (mà A không ký tên vào phần giám đốc, phó giám 

đốc) là 2.630.390.970VNĐ. 

Trong số hồ sơ thương mại của 04 công ty A bán cho N, D, Thế A và H 

như đã nêu trên, A tự làm giả một số hồ sơ của Công ty C2T (bán cho N) và 

Công ty V (bán cho D, Thế A và H) bằng cách trực tiếp ký tên lên các tờ A4 

trắng giả các chữ ký của Đinh Văn H1, Nguyễn Hữu Q vào mục đại diện Giám 
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đốc Đinh Văn H1, Phó giám đốc Nguyễn Hữu Q chưa ghi nội dung, rồi đóng 

dấu tròn đỏ của Công ty C2T và V. Sau đó, A đưa lại cho Đinh Thị N, Nguyễn 

Mạnh D, An Thế A và Nguyễn Quốc H sử dụng làm các giấy đề nghị mở tài 

khoản, giấy ủy quyền, lệnh chuyển tiền, giấy đề nghị bán ngoại tệ, Lệnh 

chuyển tiền, yêu cầu chuyển tiền, annex...phục vụ cho việc chuyển tiền của 

D, Thế A và N tại các ngân hàng. 

2. Hành vi của Nguyễn Quốc H:

Nguyễn Quốc H trước đây có thời gian làm việc tại bộ phận thanh toán 

quốc tế của Hội sở Ngân hàng Techcombank Hà Nội nên hiểu và nắm rõ các 

quy định của Nhà nước về thanh toán quốc tế trong hoạt động thương mại xuất 

nhập khẩu, biết được việc có thể lợi dụng các phụ lục hợp đồng để chuyển tiền 

ra nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng thông qua hình thức điện chuyển 

tiền TTr. Do vậy, từ năm 2015 đến năm 2017 tại Hà Nội, Nguyễn Quốc H đã 

làm trung gian tìm mua hồ sơ thương mại của Công ty V qua Nguyễn Văn A; 

Công ty TT và TC của Lê Tiến Th (sinh năm: 1984, nơi ĐKHKTT: phường L, 

quận L, TP Hà Nội); Công ty TK của Nông Tùng L (sinh năm: 1984; trú tại: 

Phòng 806, Tòa C, chung cư Hoàng Huy, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội); Công ty Khải Nguyên của 

một người tên Quân (không rõ địa chỉ) để bán lại cho Nguyễn Mạnh D, Đậu Thị 

Lan Anh (sinh năm: 1973; trú tại: Phòng 2111B, chung cư Hoàng Huy, 275 

Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội); Nguyễn Thị Thanh Loan (là chủ tiệm vàng tại địa chỉ 65 Hà Trung, 

phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Lê Hữu Sơn (sinh năm: 

1975; trú tại: xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để những người này 

sử dụng hợp lý hóa thủ tục chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, mục đích H bán 

hồ sơ để hưởng chênh lệch kiếm lời. 

Quá trình làm trung gian mua bán hồ sơ thương mại, H trực tiếp đi mở tài 

khoản của Công ty TK tại ngân hàng PVcombank và có giao dịch, thỏa thuận để 

các khách hàng mua hồ sơ thực hiện mở tài khoản của các công ty tại nhiều 

ngân hàng khác nhau như: Sacombank, TPBank, SHB, Eximbank...Hà Nội. 

Ngoài ra, H khai còn nhận thông tin người thụ hưởng (bao gồm số tài khoản, số 

tiền, địa chỉ thụ hưởng...) ở nước ngoài từ Nguyễn Mạnh D để chuyển lại cho 

Nông Tùng L nhờ Lâm thực hiện soạn thảo các phụ lục hợp đồng nhằm mục 

đích chuyển tiền ra nước ngoài. 

Về giá mua, bán hồ sơ thương mại và việc hưởng lợi: H khai với mỗi bộ 

hồ sơ thương mại, H mua từ 50 triệu đến 70 triệu VNĐ/1 triệu USD, sau đó bán 

cho người mua được hưởng chênh lệch khoảng từ 3.000.000VNĐ-

4.000.000VNĐ/ltriệu USD, tùy từng thời điểm. 
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Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 

2017, tổng số tiền đã chuyển ra nước ngoài trái phép từ các hồ sơ thương mại do 

H bán cho những người chuyển tiền là 2.033.637.873.989 VNĐ. Số tiền thu lợi 

bất chính từ việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là 265.000.000 VNĐ (đã 

làm tròn số). 

Ngoài các công ty trên, H còn khai mua hồ sơ Công ty TG của Nguyễn 

Văn A và có sử dụng hồ sơ của công ty này chuyển một món tiền ra nước ngoài. 

Tuy nhiên, hiện tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự 

của A và H về công ty này. 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo An Thế A, Nguyễn Mạnh 

D, Nguyễn Quốc H và Nguyễn Văn A đã cơ bản khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Ngoài ra, Nguyễn Văn A còn khai: A có thỏa thuận thanh toán tiền mua 

bán hồ sơ với Đinh Thị N thông qua con gái nuôi của N là Trịnh Diễm C. Tuy 

nhiên, A khai chưa gặp Chi nên chưa nhận được tiền. Đối với Nguyễn Mạnh D, 

A xác nhận đã được D thanh toán tiền thuê A làm hồ sơ Hải quan của các công 

ty: C2T, HUB, V. Ngoài 3 công ty này, A làm hồ sơ Hải quan cho D 01 công ty 

nữa nhưng không nhớ là công ty nào. A cũng được D trả tiền phí thu được từ 

việc chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng A cho rằng D trừ vào tiền A còn nợ D. Ẩt 

không biết về mức giá thanh toán như D và Thế A khai ở trên. 

Quá trình điều tra, truy tố, các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Mạnh D, 

Nguyễn Quốc H và An Thế A đã nhờ gia đình tự nguyện nộp một phần số tiền 

thu lợi bất chính, trong đó: A nộp 300.000.000 VNĐ (ba trăm triệu đồng); D và 

H, mỗi người nộp 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng); Thế A nộp 

10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2019/HSST ngày 06/9/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định: Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Văn A, 

Nguyễn Mạnh D, Nguyễn  Quốc H và An Thế A phạm tội “Vận chuyển trái 

phép tiền tệ qua biên giới”. Bị cáo Nguyễn Văn A phạm thêm tội “Làm giả con 

dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.  

- Áp dụng: khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm a, b, c khoản 3 Điều 341; 

điểm b, s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54; Điều 55 Bộ 

luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn A 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển 

trái phép tiền tệ qua biên giới”; 02 (hai) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Văn A phải chấp 

hành cho cả hai tội là 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi 

hành án được trừ đi thời gian bị tạm giam từ 7/04/2018 đến ngày 03/8/2018. 
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- Áp dụng: khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 24 (hai mươi tư) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ 19/10/2018. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với Nguyễn 

Mạnh D và An Thế A. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về số tiền thu lợi bất chính, 

xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm vào ngày 16/9/2019, bị cáo Nguyễn Văn A kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và yêu cầu tuyên bị cáo 

không phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Ngày 19/9/2019, bị cáo Nguyễn Quốc H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương. Bị cáo A thay đổi nội dung 

kháng cáo: Bị cáo không kêu oan đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức” và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo ở 

mức thấp nhất.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích nội 

dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và phát biểu quan 

điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo 

Nguyễn Văn A phạm hai tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; và tội 

“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, khoản 4 Điều 

189; điểm a, b, c khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự và xử bị cáo Nguyễn Quốc 

H về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo khoản 3, khoản 4 

Điều 189 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, 

không oan. Xét kháng cáo của bị cáo A thấy rằng: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo A thay đổi nội dung kháng cáo không kêu oan mà khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo A là người có nhân thân tốt, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng; tại cấp phúc thẩm, bị cáo 

A đã xuất trình Biên lai thu tiền thu lợi bất chính số tiền 1 tỷ đồng. Đây là tình 

tiết giảm nhẹ mới thể hiện sự ăn năn hối cải, tích cực khắc phục thiệt hại của bị 

cáo. Tuy nhiên, bị cáo cùng một lúc phạm hai tội nên theo Nghị quyết 02/2018 

ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo A 

không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử ghi 

nhận và áp dụng thêm khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự để giảm một phần hình 

phạt cho bị cáo A. 
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Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc H: Bị cáo có nhân thân tốt, thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã nộp một phần 

thu lợi bất chính; tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã tác động gia đình nộp toàn bộ số 

tiền thu lợi bất chính theo quyết định của bản án sơ thẩm; gia đình bị cáo có 

công với cách mạng. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, nhiều tình tiết giảm 

nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng; đến ngày xét xử phúc thẩm, bị cáo H đã bị tạm giam 

14 tháng 07 ngày; thời gian này cũng đã giúp bị cáo nhận thức rõ mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội; ăn năn hối cải; xét thấy nay không cần thiết phải 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ mức 

giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và đảm bảo phòng ngừa tội phạm 

chung. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm cho bị cáo H được hưởng 

án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa 

phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của các bị cáo, Hội đồng xét 

xử xét thấy: 

[1] Về hành vi phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 

bị cáo Nguyễn Văn A: Tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo 

Nguyễn Văn A khai báo: Do có quan hệ quen biết với Nguyễn Mạnh D và An 

Thế A nên sau khi được Đinh Thị N liên hệ mua hồ sơ thương mại để hợp pháp 

hóa việc chuyển tiền ngoại tệ ra nước ngoài cho khách hàng của N, Nguyễn Văn 

A đã hỏi mượn Công ty C2T do D và Anh quản lý để làm hồ sơ xuất nhập khẩu 

bán cho N để làm thủ tục chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. A bán cho N hồ 

sơ của Công ty C2T, giá cả thỏa thuận mua bán giữa A và N là 800.000 đồng 

đến 1.000.000 đồng/100.000 USD. A khai trong thời gian từ tháng 4/2016 đến 

tháng 9/2016, A đã cung cấp khoảng 40 hồ sơ thương mại của Công ty C2T cho 

N, nhưng sau đó A có lấy lại một số bộ hồ sơ, có lời khai A lại khai báo số 

lượng hồ sơ thương mại của Công ty C2T bán cho N là bao nhiêu, A không nhớ 

cụ thể. Tiền N chưa thanh toán cho A. Việc làm ăn với N, A không nói cho D và 

Thế A biết. Từ tháng 9/2016, An Thế A và D lấy lại Công ty C2T để tự quản lý. 

Về số tiền chuyển ra nước ngoài trái phép và tiền thu lời bất chính bị cáo 

Nguyễn Văn A phải chịu trách nhiệm: Mặc dù bị cáo Nguyễn Văn A khai chưa 

nhận được tiền bán hồ sơ của N, D, H nhưng các lời khai H, D, N và khi đối 

chất đều khẳng định đã thanh toán tiền cho A. Căn cứ lời khai của N, D, H và 

các người liên quan, các tài liệu có trong hồ sơ thì A phải chịu trách nhiệm như 

sau: 

- Đối với việc bán hồ sơ thương mại cho Đinh Thị N: A bán cho N giá 
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1.000.000VNĐ/100.000USD ghi trên hồ sơ; N khai mua hồ sơ của A giá khoảng 

từ l.000.000đ đến 2.000.000đ/ 100.000 USD ghi trên hồ sơ. Hai bên thỏa thuận 

thanh toán tiền mua hồ sơ thông qua Trịnh Diễm C (con nuôi của N). Căn cứ các 

bản sao kê tài khoản thu tại ngân hàng xác định: Tổng số tiền A phải chịu trách 

nhiệm hình sự từ việc bán hồ sơ cho N để N sử dụng chuyển tiền trái phép ra 

nước ngoài là 737.426.181.677VNĐ. Căn cứ tờ khai Hai quan tại các bộ hồ sơ A 

bán cho N xác định: Tổng số tiền ghi trên tờ khai là 80.134.448 USD, Áp dụng 

nguyên tắc có lợi cho bị cáo, số tiền thu lợi của A được tính 801.344.000 VNĐ, 

trong đó số thu lợi tư việc bán các hồ sơ C2T có chữ ký của A ở phần phó giám 

đốc Nguyễn Hữu Q là 305.490.000VNĐ. 

- Đối với việc bán hồ sơ thương mại cho Nguyễn Mạnh D và An Thế A: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ xác định: Tổng số tiền chuyển ra nước ngoài trái 

phép mà Nguyễn Văn A phải chịu trách nhiệm hình sự từ việc bán hồ sơ cho D 

và An Thế A chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là 1.528.226.253.108VNĐ; 

tổng số tiền A thu được từ việc bán hồ sơ cho D và Anh được xác định là 

2.681.000.000VNĐ, trong đó Công ty V là 651.463.030VND, các công ty còn 

lại là 2.029.536.970VNĐ; so tiền A được D, Thế A chia lại từ số lợi nhuận có 

được từ việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền là 105.000.000 VNĐ.  

- Đối với việc bán hồ sơ thương mại cho Nguyễn Quốc H: Tài liệu có 

trong hồ sơ xác định: Tổng số tiền chuyển ra nước ngoài Nguyễn Văn A phải 

chịu trách nhiệm từ việc bán hồ sơ thương mại của Công ty V cho H để H bán 

cho người khác chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là: 27.176.438.677VNĐ. 

Riêng về số tiền thu lợi H khai mua hồ sơ của A giá khoảng 70 triệu VNĐ/1 

triệu USD nhưng A khai chỉ bán cho H giá 20 triệu VND/1 triệu USD ghi trên tờ 

khai. Căn cứ lời khai của H và A về giá mua bán hồ sơ cho nhau, áp dụng 

nguyên tắc có lợi cho bị cáo, số tiền thu lợi của A được xác định là 23.631.685 

VNĐ. 

Như vậy, tổng số tiền vận chuyển trái phép ra nước ngoài Nguyễn Văn A, 

phải chịu trách nhiệm hình sự là 2.292.828.873.462 VNĐ; số tiền A thu lợi từ 

việc bán hồ sơ các công ty (mà A không ký tên vào phần giám đốc, phó giám 

đốc) là 2.630.390.970 VNĐ. 

[2] Về hành vi phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” 

của bị cáo Nguyễn Văn A: Trong 2015 đến 2017, A thuê một người tên Thành 

làm các bộ hồ sơ hải quan thể hiện hoạt động xuất nhập khẩu của các công ty V, 

C2T, HUB, Cường Thịnh. Sau đó A bán các bộ hồ sơ thương mại của các công 

ty nêu trên cho Nguyễn Mạnh D, An Thế A và Nguyễn Quốc H (đối với H - A 

chỉ bán hồ sơ công ty V) để các bị cáo nêu trên sử dụng hợp thức hóa thủ tục 

chuyển tiền ra nước ngoài, về tiền thì D và An Thế A đã trừ vào tiền bị cáo A nợ 

D và Thế A. 
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Trong số hồ sơ thương mại của 04 công ty A bán cho N, D, Thế A và H, 

A tự làm giả một số hồ sơ của công ty C2T (bán cho N) và công ty V (bán cho 

D, Thế A và H) bằng cách trực tiếp ký lên các tờ A4 trắng giả các chữ ký của 

Đinh Văn H1, Nguyễn Hữu Q vào mục đại diện Giám đốc Đinh Văn H1, Phó 

Giám đốc Nguyễn Hữu Q chưa ghi nội dung rồi đóng dấu tròn đỏ của Công ty 

C2T và V. Sau đó, A đưa lại cho Đinh Thị N, Nguyễn Mạnh D, An Thế A và 

Nguyễn Quốc H sử dụng làm các giấy đề nghị mở tài khoản, giấy ủy quyền, 

lệnh chuyển tiền, giấy đề nghị bán ngoại tệ, Lệnh chuyển tiền, yêu cầu chuyển 

tiền, annex... phục vụ cho việc chuyển tiền của D, Thế A và N tại các Ngân 

hàng. 

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, bị cáo cho rằng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua 

biên giới” theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự là đúng và không 

có ý kiến gì khác.  

Xét thấy, tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay 

bị cáo Nguyễn Văn A bị cáo thừa nhận hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ 

quan tổ chức” theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình 

sự. Sự thừa nhận của bị cáo phù hợp với các bản Kết luận giám định số 5956, 

5957, 5959, 5960, 5961/C09-P5, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an; Kết luận giám định số 02/GĐTL ngày 31/01/2018 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh; Kết luận giám định số 

1109/C09-P5 ngày 21/3/2019, 1110/C09-P5 ngày 21/3/2019, 1111/C09-P5 ngày 

21/3/2019 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an; Kết luận giám định số 

36/GĐTL ngày 22/3/2019 của Phòng khoa học hình sự Công an tỉnh Quảng 

Ninh…có trong hồ sơ vụ án. 

 Như vậy, tổng số Nguyễn Văn A đã ký giả các chữ ký của Nguyễn Hữu 

Q tại Công ty C2T, chữ ký của Đinh Văn H1 tại Công ty V trên các tờ giấy A4 

trắng, đóng dấu tròn đỏ của công ty và dấu chức danh Giám đốc hoặc Phó giám 

đốc để bán cho Đinh Thị N, Nguyễn Mạnh D, Nguyễn Quốc H sử dụng hợp 

thức hóa thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài là 418 tài liệu; số tiền thu lợi từ việc 

bán các hồ sơ ký giả các tài liệu của công ty C2T và V là 980.584.715VNĐ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo A đã nhận thức lại và thừa nhận 

toàn bộ hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị cáo không 

kháng cáo kêu oan mà xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về hai tội nêu 

trên là đúng người, đúng tội, không oan và thay đổi nội dung kháng cáo đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt đối với cả hai tội cho bị cáo. 

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quốc H, Hội đồng xét xử 

thấy như sau: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị 
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cáo Nguyễn Quốc H thừa nhận: cuối năm 2015, H quen biết Đậu Thị Lan Anh 

và biết Lan Anh có nhu cầu tìm hồ sơ thương mại để vận chuyển tiền trái phép 

ra nước ngoài. H cung cấp cho Lan Anh hồ sơ thương mại của 03 công ty: TT, 

TC, Khải Nguyên. Công ty TT, TC là do H mua của Thành, công ty Khải 

Nguyên mua của Quân. Thời gian cung cấp hồ sơ của công ty TT, TC vào đầu 

năm 2016, còn công ty Khải Nguyên là vào tháng 4,5/2016. Giá mua bán hồ sơ 

với Lan Anh là 50 triệu đồng/l triệu USD, mua hồ sơ của Thành giá 40 triệu 

đồng/1 triệu USD, mua hồ sơ của Quân mỗi lần Quân cho từ 3 đến 4 triệu đồng. 

Trong việc bán hồ sơ thương mại cho Nguyễn Thị Thanh Loan (là chủ 

tiệm vàng tại địa chỉ 65 Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội): bị cáo bán hồ sơ thương mại của công ty Khải Nguyên, giá mua 

bán là 50 triệu đến 60 triệu/1 triệu USD. 

Việc mua bán hồ sơ thương mại với Nguyễn Văn A: Đầu năm 2015, Sơn 

có nhu cầu mua hồ sơ thương mại để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. H đã đặt 

vấn đề với Nguyễn Văn A mua hồ sơ thương mại của Công ty TG, tuy nhiên với 

hồ sơ thương mại của Công ty này chỉ chuyển được một món ra nước ngoài. Sau 

đó, A cung cấp hồ sơ thương mại của Công ty V cho H và Sơn để chuyển tiền 

trái phép ra nước ngoài. 

Trong quá trình làm trung gian mua bán hồ sơ thương mại, H trực tiếp 

giao dịch, thỏa thuận để các khách hàng mua hồ sơ thực hiện mở tài khoản của 

các công ty tại các ngân hàng. H khai còn nhận thông tin người thụ hưởng (bao 

gồm số tài khoản, số tiền, địa chỉ thụ hưởng...) ở nước ngoài do Nguyễn Mạnh D 

cung cấp để chuyển lại cho Nông Tùng L để Lâm thực hiện soạn thảo các phụ 

lục hợp đồng nhằm mục đích chuyển tiền ra nước ngoài. 

Như vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, tổng số tiền 

đã chuyển ra nước ngoài trái phép từ các hồ sơ thương mại do H bán cho những 

người chuyển tiền là 2.033.637.873.989 VNĐ. Số tiền thu lợi bất chính từ việc 

chuyển tiền trái phép ra nước ngoài là 265.000.000 VNĐ. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử bị cáo Nguyễn Quốc H về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” 

theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

[4]  Xét tính chất, mức độ về hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm hình 

sự của hai bị cáo A và H trong vụ án có nhiều đồng phạm, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm đồng quan điểm với nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm như sau: Lời khai 

nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 

như: lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, lời khai của các bị cáo 

đã bị xét xử trong giai đoạn một như bị cáo Đậu Thị Lan Anh, Đinh Thị N, lời 

khai của người làm chứng, các chứng từ chuyển tiền đã thu giữ và các tài liệu 
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khác đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong 

khoảng thời gian từ năm 2015 đến đầu năm 2018, tại Quảng Ninh và Hà Nội, 

các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Mạnh D, An Thế A và Nguyễn Quốc H đã 

câu kết, móc nối với nhau để mua bán hồ sơ thương mại, tiến hành vận chuyển 

trái phép tiền Việt Nam đồng (đã được chuyển hóa thành ngoại tệ Đô la Mỹ) từ 

Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống các Ngân hàng tại Việt Nam. 

Nguyễn Văn A còn làm giả tài liệu để đưa vào hồ sơ thương mại bán cho 

các bị cáo Nguyễn Mạnh D, An Thế A và Đinh Thị N để những người này sử 

dụng vào việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi vận chuyển trái 

phép tiền tệ qua biên giới đã xâm hại đến chính sách quản lý tiền tệ của Nhà 

nước; hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức của bị cáo Nguyễn 

Văn A xâm phạm đến hoạt động quản lý điều hành và uy tín của các cơ quan, tổ 

chức. Các bị cáo đều là những người có trình độ học vấn cao, nhận thức pháp 

luật đầy đủ, chỉ vì hám lợi đã bất chấp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng 

với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo mới có tác dụng 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Bị cáo Nguyễn Văn A là người làm giả hồ sơ thương mại bán cho nhiều 

người để sử dụng hợp thức hóa việc chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài 

(trong đó có các bị cáo cùng vụ án này và đối tượng Đinh Thị N đã xét xử ở giai 

đoạn 1), được hưởng lợi nhiều nhất nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với vai trò 

đồng phạm giúp sức về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
”
. Ngoài 

ra, A còn phải chịu trách nhiệm độc lập về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ 

chức
”
 nên bị cáo A giữ vai trò đầu vụ và phải chịu mức án cao hơn các bị cáo 

còn lại.  

[5] Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[5.1] Đối với bị cáo Nguyễn Văn A: Bị cáo là người có nhân thân tốt, 

không có tình tiết tăng nặng; thành khẩn khai báo, tại phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết 

và xuất trình Biên lai nộp tiền thu lợi bất chính với số tiền 1 tỷ đồng tại Biên lai 

thu tiền số 0001336 ngày 26/12/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng 

Ninh. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 điều 51 Bộ 

luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Văn A tự thú về hành vi làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan tổ chức nên áp dụng cho bị cáo điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự; ngoài ra bị cáo Nguyễn Văn A còn đầu thú đối với hành vi vận chuyển 

trái phép tiền tệ qua biên giới; nên áp dụng cho bị cáo A thêm khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, 

đã thể hiện rõ thái độ ăn năn hối cải, tích cực nộp tiền thu lợi bất chính nên có 

căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn A cũng như chấp 

nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, áp dụng 
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qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự khi xem xét quyết định để 

giảm một phần hình phạt cho bị cáo A đối với tội Vận chuyển trái phép tiền tệ 

qua biên giới; bị cáo Nguyễn Văn A còn phải tổng hợp hình phạt theo quy định 

tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. 

[5.2] Đối với bị cáo Nguyễn Quốc H, Hội đồng phúc thẩm xét thấy: sau 

khi xét xử sơ thẩm người thân của Nguyễn Quốc H đã nộp toàn bộ số tiền 165 

triệu đồng còn thiếu theo quyết định của bản án sơ thẩm thể hiện tại Biên lai 

thu tiền số 0008298 thì ngày 18/10/2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Ninh.  

Bị cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, trước khi phạm tội có nhân thân tốt; 

có bố mẹ là người có công với cách mạng; không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự và có từ hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1 và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 

của BLHS. Vì vậy, có căn cứ áp dụng Điều 54 BLHS để quyết định hình phạt 

dưới mức thấp nhất của khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự và áp dụng mức hình 

phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 189 BLHS; Mặt khác, tính đến ngày xét xử 

phúc thẩm hôm nay thì bị cáo H đã bị tạm giam 13 (mười bốn) tháng 07 (bảy) 

ngày; thời gian đó rất có tác dụng và ý nghĩa để bị cáo nhận thức và đã thực sự 

ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo H sẽ có khả năng tự cải 

tạo không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm như 

qui định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018 ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự.  

Với nội dung đã phân tích, thấy không cần thiết phải buộc bị cáo H tiếp 

tục chấp hành hình phạt tù, mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo 

được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền và sự phối hợp 

của gia đình cũng đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa 

chung. Qua đó, thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước ta trong chính sách hình 

sự đối với những người thực sự biết ăn năn hối cải và hướng thiện, tạo điều kiện 

cho họ rèn luyện, tu dưỡng trở thành người tốt có ích cho gia đình, hòa nhập với 

cộng đồng xã hội.  

 Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo H cũng như chấp nhận lập luận của đại diện Viện kiểm sát đề nghị 

cho bị cáo H được hưởng án treo.  

Do bị cáo H đang bị tạm giam nên căn cứ vào khoản 4 Điều 328 của Bộ 

luật tố tụng hình sự để trả tự do ngay tại phiên tòa cho Nguyễn Quốc H vì bị cáo 

không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

[6] Án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355 và điểm c, e khoản 1 Điều 

357 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn A; Chấp nhận 

kháng cáo của Nguyễn Quốc H; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2019/HSST 

ngày 06/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với các bị cáo 

Nguyễn Văn A và Nguyễn Quốc H như sau:  

Áp dụng: khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm a, b, c khoản 3 Điều 341; 

điểm b, s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; khoản 1, 2 Điều 54; Điều 55 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn A 01 (một) năm tù về tội “Vận chuyển trái 

phép tiền tệ qua biên giới”; 02 (hai) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của 

cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Văn A phải chấp 

hành cho cả hai tội là 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi 

hành án được trừ đi thời gian bị tạm giam từ 07/04/2018 đến ngày 03/8/2018. 

Áp dụng: khoản 3, khoản 4 Điều 189; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 58; khoản 1 Điều 54 và Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc H 24 (hai mươi tư) tháng tù về tội “Vận 

chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 48 (Bốn mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 26 tháng 12 

năm 2019. 

Giao bị cáo Nguyễn Quốc H cho Ủy ban nhân phường Tân Mai, quận H, 

thành phố Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách; Gia đình bị 

cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát 

giáo dục Nguyễn Quốc H. 

Trường hợp bị cáo Nguyễn Quốc H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, 

Nguyễn Quốc H phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án 

hình sự, nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 

buộc Nguyễn Quốc H phải chấp hành hình phạt tù của bản án này. 

[2] Căn cứ vào khoản 4 Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự: Trả tự do 

ngay tại phiên tòa cho bị cáo Nguyễn Quốc H đang bị tạm giam vì bị cáo không 

bị tạm giam về một tội phạm khác. 

[3] Về số tiền thu lợi bất chính: 

- Xác nhận bị cáo Nguyễn Quốc H đã nộp đủ 265.000.000 đồng - hai trăm 

sáu mươi lăm triệu đồng thu lợi bất chính theo quyết định của bản án sơ thẩm 

(100.000.000 đồng đã nộp trước phiên tòa sơ thẩm và 165.000.000 đồng -một 

79/323



trăm sáu mươi lăm triệu đồng tại Biên lai thu tiền số 0008298 ngày 18/10/2019 

tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh). 

-  Buộc bị cáo Nguyễn Văn A phải nộp 3.610.975.685 đồng, được trừ đi 

số tiền đã nộp gồm 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng (trước phiên tòa sơ thẩm) 

và 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) tại Biên lai thu tiền số 0001336 ngày 

26/12/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; bị cáo Ất còn phải 

nộp 2.310.975.685 đồng (Hai tỷ ba trăm mười triệu chín trăm bảy mươi lăm 

nghìn sáu trăm tám mươi lăm đồng). 

[4] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn A và Nguyễn Quốc H không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Công an tỉnh Quảng Ninh; 

- Cục T.H.A DS tỉnh Quảng Ninh; 

- Trại TGCA tỉnh Quảng Ninh; 

- Các bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu HS, VT, Phòng HC-TP TANDCC. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Ngô Anh Dũng 
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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 26/2019/HS-PT 

Ngày 23/12/2019       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bùi Văn Khanh 

Các Thẩm phán: Ông Phùng Lâm Hồng và ông Phạm Ngọc Toàn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Hải Đăng – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Lào Cai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Bà Lê Thị Lan Hương – Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Ngày 23/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 30/2019/TLPT-HS ngày 24 

tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Trần Nguyên V, do có kháng nghị của Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 42/2019/HS-

ST ngày 18 tháng 09 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai.  

Bị cáo bị kháng nghị: Triệu Nguyên V (Tên gọi khác: Không), sinh 

ngày 25/08/1971, tại huyện B, tỉnh Lào Cai.

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã X, huyện B, tỉnh Lào Cai. 

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ học vấn: Không biết chữ. 

Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông Triệu Văn H và bà Triệu Mùi C (đều đã chết).  

Bị cáo có vợ là Đặng Thị N và 04 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ 

sinh năm 2000. 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

Ngoài ra còn có bị cáo Bàn Phúc A (Tên gọi khác: Bàn Tòn N1) không 

kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị. 

Bị hại: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, huyện 

B, tỉnh Lào Cai.  

Địa chỉ: Thôn M, xã X, huyện B, tỉnh Lào Cai. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức H, sinh năm 1979; Chức 

vụ: Trưởng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai; Thường trú tại: Phường M, thành phố C, tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Ngọc O, sinh năm 1977; Chức vụ: 

Phó Trưởng ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai; Thường trú tại: Tổ 9, thị trấn Y, huyện B, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 19/6/2019, Triệu Nguyên V biết Bàn Phúc A có máy cưa xăng nên 

đã nhờ An giúp xẻ gỗ làm lán trông nương thảo quả, An đồng ý. Khoảng 09 giờ 

ngày 21/6/2019, V gọi điện cho A nói mang máy cưa xăng để cưa hạ cây và xẻ 

gỗ. A đã đến chỗ V và cùng V đi lên nương thảo quả, khi đi V mang theo 06 lít 

xăng và 03 lít nhớt để phục vụ cho việc cưa xẻ gỗ. Khoảng 15 giờ cùng ngày, A 

và V đã cùng nhau đi đến khu vực thửa số 287, lô 2, khoảnh 1, tiểu khu 522 là 

rừng tự nhiên đặc dụng đã được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn 

Bàn theo Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 27/10/2009, cách nương thảo quả 

của V khoảng hơn 100 m. V bảo A cưa hạ cây gỗ Pơ mu có đường kính gốc 64 

cm, đường kính ngọn 20 cm, chiều cao khoảng 20m. A biết đây là gỗ Pơmu nên 

không dám cưa hạ cây nhưng V đã thuyết phục A rằng chỉ xẻ gỗ làm lán trông 

nương thảo quả. Sau đó, A dùng cưa xăng cưa đổ cây gỗ Pơmu và cưa một khúc 

dài khoảng 2 m ở phần gốc cây, rồi cả hai đi về khu vực nương thảo quả nghỉ.  

Đến khoảng 7 giờ ngày 22/6/2019, V và A tiếp tục đi lên khu vực cưa hạ 

cây gỗ Pơmu hôm trước, V bảo A cưa xẻ bỏ bìa bắp và xẻ thành các tấm ván với 

độ dày khoảng 2cm. A sử dụng cưa xăng cưa xẻ khúc gỗ thứ nhất được 13 tấm, 

V vận chuyển các tấm gỗ về khu vực lán trông nương thảo quả để đóng làm mái 

và sàn lán. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, V thấy còn thiếu gỗ làm lán nên đã 

bảo A quay lại vị trí cây gõ Pơmu cưa xẻ thêm một khúc gỗ dài khoảng 2,2m và 

xẻ thành các tấm ván. Khi A đang cưa xẻ khúc gỗ thứ hai được 05 tấm và Triệu 

Nguyên V đang chờ để vận chuyển gỗ thì bị Tổ công tác của Ban quản lý khu 

bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn phát hiện lập biên bản vi phạm về hành 

vi khai thác rừng trái pháp luật và thu giữ toàn bộ vật chứng. 

Tại bản Kết luận giám định số 326/CNR-TH ngày 05/7/2019 của Viện 

nghiên cứu công nghiệp rừng, kết luận: Tổng khối lượng số gỗ tại các vị trí là 

2,906 m3 (gỗ tròn và gỗ quy tròn) là gỗ Pơ mu được xếp trong bảng IIA, nhóm 

II tại “Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm” ban hành theo 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ. 
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Bản án hình sự sơ thẩm số: 42/2019/HS-ST ngày 18 tháng 09 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Triệu Nguyên V, Bàn Phúc A phạm tội “Vi phạm quy 

định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 232, 

điểm b, điểm i, điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật 

hình sự:  

Xử phạt bị cáo Triệu Nguyên V 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị 

cáo Triệu Nguyên V cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện B, tỉnh Lào Cai giám sát, 

giáo dục. 

Xử phạt bị cáo Bàn Phúc A  02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Bàn Phúc A cho Ủy 

ban nhân dân xã X, huyện B, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục. 

Ngày 14/10/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ban 

hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 18/QĐ-VKSTLC, đề nghị sửa bản án 

sơ thẩm về phần áp dụng căn cứ pháp luật, không cho bị cáo Triệu Nguyên V 

được hưởng án treo 

Tại phiên toà phúc thẩm 

Bị cáo Triệu Nguyên V khai nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, bị cáo cho 

rằng bị cáo chỉ biết cây gỗ Pơ mu bị cáo và A chặt hạ nằm trong khu bảo tồn 

thiên nhiên sau khi bị cáo đã chặt hạ cây Pơ mu và cây gỗ này gia đình bị cáo đã 

bảo vệ và chăm sóc từ năm 1999 nên bị cáo chặt hạ để làm lán nương. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án: Bổ sung thêm kháng nghị đề nghị HĐXX xác định lại tư cách tố 

tụng của người bị hại. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm d khoản 

2 Điều 357 BLTTHS chấp nhận kháng nghi của VKSND tỉnh Lào Cai, sửa bản 

án hình sự sơ thẩm số: 42/2019/HS-ST ngày 18 tháng 09 năm 2019 của Tòa án 

nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai về phần áp dụng căn cứ pháp luật, không áp 

dụng Điều 65 BLHS, không cho bị cáo Triệu Nguyên V hưởng án treo. Xác định 

lại tư cách tham gia tố tụng của Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên 

Văn Bàn, huyện B, tỉnh Lào Cai.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:

 [1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

Thẩm phán, Thư ký trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án tại Tòa án cấp 

sơ thẩm đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên 

tòa phúc thẩm bị cáo không có ý kiến gì về vấn đề này. Do đó, Hội đồng xét xử 
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xác định các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ 

quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo 

Với mục đích muốn lấy gỗ để làm lán trông thảo quả, ngày 21, 22/6/2019 

Triệu Nguyên V đã nhờ Bàn Phúc A cưa hạ 01 cây Pơmu và xẻ thành các tấm 

ván với độ dày khoảng 2cm. Khi đang xẻ gỗ thi thì bị Tổ công tác của Ban quản 

lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn phát hiện và lập biên bản vi 

phạm.  

Cây Pơmu mà V và A đã cưa đổ nằm trên thửa số 287, lô 2, khoảnh 1, tiểu 

khu 522 là rừng tự nhiên đặc dụng đã được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên 

Văn Bàn theo Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 27/10/2009. Tổng khối 

lượng gỗ mà V và A khai thác là 2,906m3 (gỗ tròn và gỗ quy tròn). Loại gỗ đã 

khai thác là gỗ Pơ mu được xếp trong bảng IIA, nhóm II tại “Danh mục thực vật, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm” ban hành theo Nghị định số 06/2019/NĐ-

CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ (Theo Kết luận giám định số 326/CNR-TH 

ngày 05/7/2019 của Viện nghiên cứu công nghiệp rừng). 

Như vậy, bị cáo Triệu Nguyên V đã có hành vi khai thác trái phép 

2,906m3 gỗ Pơmu tại khu vực rừng đặc dụng tự nhiên. Bản án hình sự sơ thẩm 

xử phạt bị cáo V về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm 

sản” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội.  

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai 

Hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Nguyên V đã xâm phạm đến các quy 

định của Nhà nước trong lĩnh cực khai thác và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hành vi 

phạm tội của bị cáo xuất phát từ mục đích là lấy gỗ để làm lán trông thảo quả 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, không có mục đích mua bán thu lợi 

nhuận từ gỗ được khai thác trái phép. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức 

pháp luật còn hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bị cáo là gia đình 

thuần nông, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bị cáo là lao động chính trong 

gia đình. 

Trước khi phạm tội, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền 

sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra và 

tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã bồi 

thường cho Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn số tiền 

495.000 đồng để khắc phục hậu quả, đại diện Ban quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên Hoàng Liên Văn Bàn cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo V. Do đó, bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, 

i, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. UBND xã X có văn bản xác nhận 

bị cáo V có nơi cư trú rõ ràng, nơi làm việc ổn định, chấp hành nghiêm chỉnh 

chủ trương chính sách pháp luật tại địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công 
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dân. Vì vậy, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo V mức án 02 (hai) năm 06 (sáu) 

tháng tù cho hưởng án treo là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. 

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa 

phúc thẩm, bị cáo Triệu Nguyên V khai: bị cáo không biết cây Pơmu đã chặt hạ 

được trồng tại thửa số 287, lô 2, khoảnh 1, tiêu khu 522 là khu vực rừng đặc 

dụng tự nhiên thuộc địa phận xã X. Cây gỗ Pơ mu này gia đình bị cáo đã bảo 

quản, chăm sóc từ năm 1999 nên bị cáo chặt hạ để làm lán nương. Sau này khi 

bị Tổ công tác phát hiện, lập biên bản vi phạm thì bị cáo mới biết hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận các văn 

bản đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo của 

UBND xã, UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thể xã X, huyện B đều do bị cáo 

nhờ người thân viết hộ, sau đó bị cáo đi xin chữ ký, xác nhận và đóng dấu. Lời 

khai của bị cáo thể hiện thái độ không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải 

nên bị cáo không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và không đủ điều kiện để được 

hưởng án treo.  

Về tư cách tham gia tố tụng: Tòa án cấp sơ thẩm xác định Ban quản lý 

khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn là nguyên đơn dân sự là không 

đúng quy định. Vì vậy, cần chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lào Cai, sửa tư cách tham gia tố tụng của Ban quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên Hoàng Liên Văn Bàn thành bị hại. 

 [4] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm d khoản 2 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, sửa

Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2019/HS-ST ngày 18 tháng 09 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai về phần căn cứ pháp luật và hình phạt 

đối với bị cáo Triệu Nguyên V như sau: 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 232; điểm b, i khoản 1; khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Triệu Nguyên V 02 (hai) năm 

06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi 

thi hành án. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự, xử lý

vật chứng, án phí sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp 

luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều Điều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

Nơi nhận: 

- TANDCC 01; 

- VKSND CC 01;

- VKSND tỉnh Lào Cai 01; 

- CA tỉnh 01; PV27 01; 

- Sở tư pháp 01; 

- TAND H.Văn Bàn 01; 

- CA H.Văn Bàn 01;   

- VKSND H.Văn Bàn 01; 

- Chi cục THA H.Văn Bàn 01; 

- Bị cáo 02; ĐDBH 01; 

- THAHS 03; Lưu hồ sơ – AV 01. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Bùi Văn Khanh 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Hòa Hiệp 

Các Thẩm phán: Ông Tô Chánh Trung 

Ông Lê Hoàng Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tiếu Phương Quyền, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn  -  Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 268/2019/TLPT-HS 

ngày 21 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Thế A do có kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 113/2019/HS-ST ngày 10/4/2019 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo bị kháng nghị và có kháng cáo: 

Nguyễn Thế A, sinh năm 1985 tại Quảng Ninh; nơi đăng ký thường trú: Tổ 

8, Khu 7, phường C1, thành phố C2, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở: Phòng số 12, Lầu 

01, nhà số 83 Bình Giã, Phường 13, quận C3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại C; trình độ học vấn: 12/12; con 

của ông Nguyễn Thế T (chết) và con của bà Nguyễn Thị Q; hoàn cảnh gia đình: 

bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: không; tiền sự: không; 

Nhân thân: Ngày 10/6/2009, bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử 

phạt 09 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 245 Bộ 

luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (theo Bản án số 

75/2009/HSST ngày 10/6/2009), đến ngày 25/9/2009 bị cáo chấp hành xong 

hình phạt tù. 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  Bản án số: 811/2019/HS-PT 

Ngày 05 - 12 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/01/2017 (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Hữu Q1, luật sư thuộc Đoàn luật 

sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Vũ Minh NLQ1, sinh năm 1984; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

95/2/16 Bình Lợi, Phường 13, quận G1, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

2. Công ty NLQ2; địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận G1,

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Minh T1, chức vụ: Tổng Giám đốc (vắng 

mặt). 

Đại diện theo ủy quyền: 

2.1 Bà Nguyễn Thị Thanh H, chức vụ: Phòng Kế hoạch kinh doanh (theo 

Giấy ủy quyền số 791/UQ-TCT ngày 26/3/2019) (vắng mặt). 

2.2 Ông Lê Văn H1, nhân viên pháp chế (có mặt). 

3. Ông Nguyễn Việt NLQ3, sinh năm 1970; nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú: Phòng 1A9, khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điền, huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội (vắng mặt). 

4. Công ty TNHH Thương mại C; địa chỉ: số 12A-04 Lô B, cao ốc

PNTECHCONS, 48 Hoa Sứ, Phường 7, quận P1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo pháp luật: bị cáo Nguyễn Thế A (vắng mặt). 

- Người làm chứng: 

1. Bà Đoàn Lăng NLC1, sinh năm 1975; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

12A-04 Lô B, cao ốc PNTECHCONS, 48 Hoa Sứ, Phường 7, quận P1, Thành 

phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

2. Ông Nguyễn Hoàng NLC2, sinh năm 1985; nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú: ấp P1, xã P2, huyện P3, tỉnh Tiền Giang; chỗ ở: Số 2 Thích Quảng Đức, 

Phường 5, quận P1, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

3. Ông Lương Minh NLC3, sinh năm 1982; nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú: xã P4, huyện P5, tỉnh Quảng Ngãi; chỗ ở: 105BC Bình Quới, Phường 27, 

quận G1, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

4. Ông Trần Duy NLC4, sinh năm 1971; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

số 92 Đào Duy Từ, Phường 2, quận C3, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

5. Ông Nguyễn Minh NLC5, nơi làm việc: Chi cục Thú y vùng VI, địa chỉ:

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận C3, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Công ty TNHH TM C (sau đây viết tắt là Công ty C) do Nguyễn Thế A làm 

Giám đốc – Đại diện pháp luật, Công ty C có chức năng kinh doanh các mặt 

hàng thực phẩm, trong đó có thịt trâu. Ngày 03/5/2016 công ty C có mua thịt 

trâu đông lạnh không xương của công ty Allanasons - Ấn Độ với khối lượng là: 

167.968 kg (gồm có thăn nội trâu 6.912kg, thịt đùi trâu 2.800kg, đùi gọ trâu 

600kg, đùi lá cờ trâu 8.160kg, thịt mông trâu 23.960kg, thịt gân đầu gối trâu 

47.844kg, thịt Briket PE trâu 1.600kg, thịt Brisket NE trâu 1.200kg, thịt bắp cá 

lóc trâu 42.440kg, thịt vai trâu 5.824kg, thịt bắp hoa trâu 200kg, thịt nạm trâu 

22.428kg và 4.000 kg thịt trâu dạng vụn). Lô hàng này được nhập khẩu vào Việt 

Nam và kèm theo bộ hồ sơ gồm có Invoice (hóa đơn thương mại số 

ASL/MH/16-17-00591 ngày 03/5/2016), Packing List (phiếu đóng gói), Bill of 

Lading (vận đơn đường biển) và giấy Chứng nhận kiểm dịch của Ấn Độ.  

Sau khi lô hàng nêu trên về đến cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh thì 

Nguyễn Thế A lại mở tờ khai hải quan số 100871146500/A11, nhập khẩu thịt 

trâu đông lạnh không xương dạng vụn, mã số hàng hóa 0206.29.00 có thuế xuất 

nhập khẩu 8%, thuế VAT 0%, số lượng 8.744ctns = 167.968kg, trị giá 

303.604.632 đồng, xuất xứ Ấn Độ. Tiếp sau đó Nguyễn Thế A thuê Nguyễn 

Hoàng NLC2 làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo giấy giới thiệu của Công ty C, 

tờ khai Hải quan điện tử, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn chuyển 

hàng, giấy đăng ký kiểm dịch ngày 20/5/2016 của Công ty C và giấy Chứng 

nhận kiểm dịch của Ấn Độ để làm thủ tục thông quan. Bộ hồ sơ này nhân viên 

Hải quan Phạm Thị Hải V tiếp nhận, để làm thủ tục thông quan và lô hàng này 

của Công ty C được hệ thống phân “luồng vàng” là luồng phải kiểm tra hồ sơ và 

có thể kiểm tra thực tế lô hàng. Thực tế Tổ kiểm soát Hải quan kiểm tra đã phát 

hiện Công ty Bảo An kê khai 167.968kg thịt trâu đông lạnh không xương dạng 

vụn, trị giá 303.604.632 đồng là không chính xác, đúng ra phải kê khai đúng giá 

trị lô hàng và chi tiết: 6.912kg thăn nội trâu, 2.800kg thịt đùi trâu, 600kg đùi gọ 

trâu, 8.160kg đùi lá cờ trâu, 23.960kg thịt mông trâu, 47.844kg thịt gân đầu gối 

trâu, 1.600kg thịt Briket PE trâu, 1.200kg thịt Brisket NE trâu, 42.440kg thịt bắp 

cá lóc trâu, 5.824kg thịt vai trâu, 200kg thịt bắp hoa trâu, 22.428kg thịt nạm trâu 

và 4.000 kg thịt trâu dạng vụn để làm cơ sở áp thuế suất nhập khẩu, tính thuế 

nhập khẩu đúng. Do việc kê khai sai như trên nên tiền thuế nhập khẩu đối với 

167.968kg thịt trâu là 8% = 242.448.371 đồng. Nhưng thực tế qua kiểm tra thì 

chỉ có 4.000kg thịt trâu dạng vụn được áp thuế suất 8%, toàn bộ số còn lại phải 

chịu thuế suất nhập khẩu là 14%.  
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Ngày 02/12/2016, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự cấp 

thành phố có biên bản định giá tài sản số 9485/STC-HĐĐGTS-BVG đối với lô 

hàng 167.968kg thịt trâu đông lạnh không xương hiệu Allana, Ấn Độ gồm 13 

loại thịt khác nhau tại thời điểm định giá tháng 05/2016 tổng cộng 

12.606.227.400 đồng làm tròn 12.606.227.000, trong đó có 4000kg thịt trâu 

không xương dạng vụn trị giá 184.600.000 đồng. Từ giá trị lô hàng nhập khẩu 

và thuế suất nhập khẩu nêu trên thì tiền thuế của toàn bộ lô hàng này là 

1.755.284.862 đồng, nên số thuế chênh lệch là: 1.755.284.862 đồng - 

242.448.371 đồng = 1.512.836.491 đồng. 

Sau khi bị phát hiện thì Nguyễn Hoàng NLC2 điện thoại báo cho A biết, A 

nói NLC2 xin hải quan kê khai bổ sung để nộp thuế thuế đầy đủ. Tiếp sau đó 

vào ngày 27/5/2016 và ngày 02/6/2016, Công ty C gửi văn bản giải trình với Hải 

quan khu vực 1, nêu lý do Công ty Allanasons Private Limited - Ấn Độ chuyển 

nhầm lô hàng của hợp đồng khác, nên xin kê khai và nộp thuế tiền thuế còn 

thiếu là 1.512.836.491 đồng và để chứng minh cho việc chuyển nhầm lô hàng thì 

A tự sáng tác ra 02 hợp đồng mua bán thịt trâu với công ty Ấn Độ. 

Kết quả xác minh tại Cục thú y – Cơ quan Thú y vùng VI đã cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập 

khẩu dùng làm thực phẩm số 003327/CN-KDSPĐVNK cho Công ty C, đăng ký 

thịt trâu đông lạnh, SĐK KD: 4806 TC ngày 20/5/2016, TKHQ: 

100871146500/A11. Doanh nghiệp có xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch của 

Ấn Độ thể hiện rõ lô hàng đăng ký kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm phù 

hợp với lô hàng thực nhập. 

Căn cứ biên bản chứng nhận số 182/BB-HC1 ngày 7/6/2016, Đội thủ tục 

hàng hóa nhập khẩu - Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, lập 

biên bản: Hàng thực nhập là thịt trâu đông lạnh các loại gồm: thịt trâu đông lạnh 

không xương dạng vụn có tổng khối lượng 167.968kg, nhưng thực tế chỉ có 

4.000kg dạng vụn, còn lại có 12 loại khác gồm: thăn nội trâu, thịt đùi trâu, đùi 

gọ trâu, đùi lá cờ trâu, thịt mông trâu, thịt gân đầu gối trâu, thịt Briket PE trâu, 

thịt Briket NE trâu, thịt bắp cá lóc trâu, thịt vai trâu, thịt bắt trâu và thịt nạm 

trâu. Và do lô hàng đã được thông quan, nên Chi cục hải quan lập biên bản và 

chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền. 

Tại cơ quan An ninh điều tra Nguyễn Thế A khai nhận: Vào năm 2015, A 

làm việc tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phúc Gia, địa chỉ số 29 

Lê Duy Nhuận, Phường 12, quận C3, Thành phố Hồ Chí Minh, do bà Đoàn 

Lăng NLC1 - Phó Giám đốc quản lý điều hành phụ trách khu vực phía Nam. 

Khoảng đầu năm 2016, bà NLC1 bàn bạc với A cùng nhau thành lập công ty để 

kinh doanh mặt hàng vải sợi và dùng pháp nhân này nhập khẩu mặt hàng thịt 
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trâu đông lạnh và A sẽ giữ chức vụ giám đốc công ty. Sau khi thành lập công ty, 

thì bà NLC1 là người cất giữ con dấu, tài liệu và trực tiếp điều hành mọi hoạt 

động kinh doanh, khi cần bà NLC1 mới đưa con dấu cho A sử dụng, chính vì bà 

NLC1 là người giúp đỡ, tạo điều kiện cho A làm việc cũng như chăm lo cuộc 

sống cho A từ khi A vào sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay nên A thực 

hiện mọi chỉ đạo của bà NLC1. A chỉ biết giữa bà NLC1 và ông Vũ Minh NLQ1 

có trao đổi về việc sử dụng pháp nhân Công ty C để nhập khẩu mặt hàng thịt 

trâu đông lạnh không xương có xuất xứ từ Ấn Độ, những việc còn lại A không 

biết. Khi A ký tên, đóng dấu ngay mà không cần đọc nội dung. Liên quan đến số 

tiền thanh toán lô hàng thịt trâu có trong tài khoản của Công ty C. Ngày 

19/5/2016, chị Nga điện thoại cho A giới thiệu là nhân viên của ông NLQ1 hẹn 

A đến Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Định ký tên, 

đóng dấu trên 06 phiếu nộp tiền tổng cộng hơn 14.000.000.000 đồng vào tài 

khoản Công ty C và 02 Lệnh chuyển số tiền  637.587.88 USD, từ tài khoản 

Công ty C đến tài khoản của Công ty Allanasons ở Ấn Độ để thanh toán tiền 

mua lô hàng 167.968 kg thịt trâu. Ngày 20/5/2016, Ông NLQ1 điện thoại nói A 

đến Phòng kinh doanh số 4 đường Bình Lợi, phường 13, quận G1. Tại đây A ký 

tên, đóng dấu vào Bản Hợp đồng số ASL/BA/001/2016 ngày 20/4/2016 và tài 

liệu bằng tiếng Anh kèm theo như: Detail packing list số ASL/MH/16-17/00591 

ngày 03/5/2016, Commercial invoice số ASL/MH/16-17/00591 ngày 

03/05/2016, Hóa đơn vận chuyển số 13902926896 ngày 03/05/2016 và DNV 

Business Assurance Food Safety System Certificate (04 tờ bằng tiếng Anh). A 

cầm số giấy tờ này về giao lại cho bà NLC1 làm thủ tục thông quan. Bà NLC1 

trực tiếp mở tờ khai hải quan điện tử xong rồi đưa lại cho A 02 bộ hồ sơ phôtô 

để A ký tên, đóng dấu, yêu cầu A đưa 01 bộ cho Lương Minh NLC3 nộp cho 

Cục Thú y vùng VI làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu lô hàng; 01 bộ cho Nguyễn 

Hoàng NLC2 nộp cho Hải quan Khu Vực I làm thủ tục thông quan. Đến ngày 

23/5/2016, lô hàng thịt trâu đông lạnh bị lập biên bản như đã nêu trên. Vào các 

ngày 27, 28/5/2016, ông NLQ1 yêu cầu A đến Phòng kinh doanh số 4, ký tên 

hợp thức hóa và đóng dấu vào Hợp đồng số ASL/BA/002/2016 ghi ngày 

25/4/2016 và một số email thể hiện nội dung trao đổi về việc Công ty 

Allanasons thông báo cho Công ty C biết việc chuyển nhầm lô hàng của Hợp 

đồng số ASL/BA/001/2016 ngày 20/4/2016 thành lô hàng của Hợp đồng số 

ASL/BA/002/2016 ngày 25/4/2016.  

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành lấy lời khai của bà Đoàn Lăng NLC1, 

ông Vũ Minh NLQ1, ông Trần Duy NLC4, ông Nguyễn Hoàng NLC2 và ông 

Lương Minh NLC3 để làm rõ vi phạm. Kết quả như sau: 

- Tháng 3/2016 đến tháng 6/2016, Đoàn Lăng NLC1 có sử dụng danh nghĩa 

Công ty C nhờ A ký hợp thức hóa thủ tục nhập khẩu khoảng các lô hàng vải sợi 

91/323



xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan để bán lại tại thị trường Việt Nam. Bà NLC1 

có thuê một người phụ nữ tên X (quảng cáo trên mạng) báo cáo thuế thời vụ, với 

giá 500.000 đồng/lần và định kỳ 03 tháng/lần Công ty C báo cáo thuế gửi Chi 

cục thuế quận P1 theo quy định. Riêng đối với việc A dùng pháp nhân Công ty 

C ký hợp đồng mua bán, nhập khẩu thịt trâu đông lạnh không xương là do A tự 

thực hiện, không liên quan đến bà NLC1. Sau khi Công ty C xảy ra vi phạm 

giữa bà NLC1 và A đã thanh lý hợp đồng góp vốn và thay đổi thành viên trên 

giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên NLC1 chưa làm thủ tục thay đổi trụ sở kinh 

doanh của Công ty C tại địa chỉ 12A.04 lô B, cao ốc Pntechcons 48 Hoa Sứ, 

Phường 7, quận P1. Đoàn Lăng NLC1 thừa nhận mối quan hệ, giúp đỡ A và rủ 

A thành lập Công ty C như A khai nhận nhưng cả hai thỏa thuận ai nhập hàng 

hoặc kinh doanh hàng gì thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Tháng 3/2016, Vũ Minh NLQ1 thông qua người cô họ tên Lâm (sống ở 

Lào) quen với Đoàn Lăng NLC1, biết NLQ1 là Trưởng phòng kinh doanh số 4 - 

Chi nhánh Công ty Hà Thành thuộc Bộ Quốc phòng và đang kinh doanh nhiều 

mặt hàng thực phẩm nên NLC1 giới thiệu trước đây công tác trong ngành Hải 

quan hơn 17 năm. Hiện nay bà NLC1 có thành lập Công ty có chức năng xuất 

nhập khẩu là đại lý cấp 1 của ngành Hải quan (ưu ái về thủ tục hải quan…), đề 

nghị cho bà NLC1 hợp tác kinh doanh. Thời điểm này NLQ1 hợp tác với 03 

Công ty để nhập khẩu mặt hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ nhưng chi phí giá 

thành mua bán cao, kinh doanh không có lãi nên khi bà NLC1 giới thiệu và đề 

nghị hợp tác thì NLQ1 đồng ý ngay. Cả hai thỏa thuận Công ty C đại điện bên 

mua hàng nhập khẩu thịt trâu từ phía Ấn Độ, còn NLQ1 sẽ ứng tiền trước để 

Công ty C thanh toán cho đối tác. Tất cả mọi thủ tục liên quan đến nhập khẩu 

thịt trâu từ Ấn Độ về Việt Nam do Công ty C chịu trách nhiệm, sau đó Công ty 

C mới làm thủ tục bán lại cho Chi nhánh Công ty Hà Thành. Ngày 28/4/2016, 

NLQ1  gặp ông Lenus đại diện bán hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của 

Công ty Allanasons Private Limited ở Ấn Độ trao đổi và đặt đơn hàng 

167.968kg thịt trâu đông lạnh không xương gồm 13 chủng loại hàng khác nhau, 

với giá 637.587.88 USD (hơn 14 tỷ đồng, bên mua hàng là Công ty TNHH TM 

C). Ông NLQ1 vay mượn của bạn bè hơn 14 tỷ đồng ứng trước cho Công ty C 

thanh toán cho Công ty ở Ấn Độ và vố tiền này nhân viên Lê Thị G2 mang đến 

Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Gia Định nộp vào tài khoản Công ty C. Tuy nhiên 

Lê Thị G2 đã nghỉ việc từ tháng 01/2017, Công ty không lưu hồ sơ nhân viên 

nên không rõ nhân thân lai lịch của G2. Về phía NLQ1 không biết đối tác ở Ấn 

Độ đã chuyển những chứng từ gì cho phía Công ty C để làm thủ tục thông quan 

lô hàng và tại sao Công ty C phải khai báo sai chủng loại dẫn đến Hải quan Khu 

vực 1 lập biên bản vi phạm. Đây là lần đầu NLQ1 mua thịt trâu của Công ty C 

thì xảy ra vi phạm. 
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- Qua xác minh tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hà Thành do ông Trần 

Duy NLC4 - Giám đốc, xác nhận Công ty không kinh doanh nhập khẩu lô hàng 

thịt trâu đông lạnh với Công ty C. Tuy nhiên khoảng giữa năm 2016, ông NLQ1 

có trình bày “lô hàng thịt trâu mà ông NLQ1 giao dịch với Công ty C đang bị 

Chi cục Hải quan KV1 tạm giữ tại cảng Cát Lái, vì Công ty Hà Thành là đơn vị 

trực thuộc Bộ Quốc phòng, nếu trình ra bản hợp đồng ủy thác nhập khẩu này có 

thể xin lại lô hàng” nên nhờ ông NLC4 ký tên, đóng dấu vào bản hợp đồng ghi 

ngày 08/4/2016 ủy thác cho Công ty C nhập khẩu lô hàng thịt trâu và một số 

giấy tờ kèm theo để hợp thức hóa. Khi làm việc này ông NLC4 biết vi phạm 

nhưng nghĩ đơn giản muốn giúp ông NLQ1 xin lại lô hàng. 

- Nguyễn Hoàng NLC2 nhận làm dịch vụ tự do kê khai hải quan để thông 

quan hàng nhập khẩu cho các công ty có nhu cầu tại Cảng Cát Lái, Quận 2. 

Ngày 23/5/2016, Vũ đang ở khu vực tiếp nhận hồ sơ thông quan hàng nhập khẩu 

của Hải quan KV1 thì Nguyễn Thế A, giám đốc Công ty C thuê Vũ làm thủ tục 

thông quan 167.968 kg thịt trâu đông lạnh, với giá 2.000.000 đồng và đưa 01 bộ 

hồ sơ gồm có: Hợp đồng số ASL/BA/001/2016 đề ngày 20/04/2016, Detail 

packing list số ASL/MH/16-17/00591 ngày 03/5/2016; Commercial invoice số 

ASL/MH/16-17/00591 ngày 03/05/2016 và Hóa đơn vận chuyển số 

13902926896 ngày 03/05/2016. Hồ sơ này đã mở sẵn tờ khai hải quan điện tử và 

hệ thống phân “luồng vàng”. Nhiệm vụ của NLC2 là nộp hồ sơ cho hải quan 

thông quan, đóng các loại phí theo quy định như: phí cho Công ty Tân cảng, phí 

cho Hãng tàu, đại diện Công ty C chứng kiến việc kiểm tra thực tế lô hàng (nếu 

có). Khoảng 14h cùng ngày, nhân viên hải quan Phạm Thị Hải Vân thông báo lô 

hàng phải kiểm tra thực tế, NLC2 chứng kiến việc hải quan kiểm tra. Hải quan 

phát hiện có 13 loại thịt trâu đông lạnh không xương khác nhau, không phải như 

khai báo trong tờ khai Hải quan đã mở nên lập biên bản vi phạm. Lúc này Vũ 

báo cho Thưởng và A nói NLC2 xin kê khai bổ sung nộp thuế, Thưởng sẽ bổ 

sung Công văn và các chứng từ liên quan để NLC2 nộp Hải quan, nhưng Hải 

quan không chấp nhận vì lô hàng đã được thông quan.  

- Lương Minh NLC3 cũng nhận làm dịch vụ đăng ký kiểm dịch vệ sinh an 

toàn thực thẩm cho các Công ty. Ngày 20/5/2016, Nguyễn Thế A - giám đốc 

Công ty C thuê Hà nộp hồ sơ với giá 500.000 đồng/01 bộ và đưa cho Hà: Giấy 

đăng ký kiểm dịch gửi Cơ quan thú y Vùng VI kèm theo 04 văn bản giấy chứng 

nhận kiểm dịch xuất khẩu lô hàng ở Ấn Độ bằng tiếng Anh để Hà đăng ký Cơ 

quan Thú y Vùng VI kiểm dịch 167.968 kg thịt trâu đông lạnh không xương có 

xuất xứ từ Ấn Độ. Hà cầm hồ sơ có sẵn nộp cho Văn phòng Cơ quan Thú y 

Vùng VI tại địa chỉ số 521/1 đường Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận C3. Sau 

đó giao giấy biên nhận cho A để A tự liên hệ lấy mẫu và nhận kết quả kiểm 

dịch. Ngoài ra vào khoảng giữa tháng 06/2016, Hà có nhận thêm 04 bộ hồ sơ 
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của A để làm thủ tục kiểm dịch 04 lô hàng thịt trâu đông lạnh cũng với giá 

500.000đồng/hồ sơ và Hà cũng đưa lại tờ biên nhận 04 hồ sơ cho A lấy kết quả. 

* Ngoài lô hàng 167.968kg, xuất xứ Ấn Độ của Công ty Bảo An kê khai

không đúng hàng hóa nhập khẩu, sai chủng loại, số lượng đã bị lập biên bản vi 

phạm vào ngày 24/5/2016 (biên bản số 260/BB-HC1 ngày 24/5/2016), thì Công 

ty Bảo An còn có 04 lô hàng thịt trâu đông lạnh không xương do Công ty C 

nhập khẩu hợp pháp vào tháng 6/2016, đã được thông quan và đã tiêu thụ, nên 

Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 19 ngày 

04/10/2017 về thuế từ việc tiêu thụ 04 lô hàng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ 

Ấn Độ. Tuy vậy đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời, nên khi nào có kết luận 

giám định về thuế, nếu Công ty C vi phạm về tội “Trốn thuế”, Cơ quan An ninh 

điều tra sẽ xem xét khởi tố trong một vụ án khác. 

Theo Cáo trạng số 208/CT-VKS-P1 ngày 23/5/2018 của Viện Kiểm sát 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Nguyễn Thế A về tội “Buôn lậu” theo 

điểm a khoản 4 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 

2009 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 1999), nay là điểm a khoản 4 Điều 

188 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 113/2019/HS-ST ngày 10/4/2019 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009; điểm s, u khoản 1 Điều 51; khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 và Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự 

năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 (đối với bị cáo Nguyễn 

Thế A); 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế A phạm tội “Buôn lậu”. 

Xử phạt: Nguyễn Thế A 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 09/01/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, 

án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 23/4/2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị số 22/QĐ-VKS-P1 ngày 

10/8/2018 với nội dung kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm, đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án Nguyễn Thế A theo hướng tăng nặng hình 

phạt đối với bị cáo Nguyễn Thế A về tội “Buôn lậu” theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều 

năm 2017. 
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Ngày 23/4/2019, bị cáo Nguyễn Thế A có đơn kháng cáo cho rằng mức 

hình phạt tại bản án sơ thẩm là quá nặng và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xử 

cho bị cáo mức án bằng với thời hạn đã tạm giam bị cáo. Đồng thời, bị cáo 

Nguyễn Thế A cũng xin Tòa án cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được nhận số 

tiền thu được từ việc bán lô hàng thịt trâu, sau khi trừ đi chi phí bảo quản lô 

hàng để thanh toán khoản nợ mà Công ty C đã vay.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Thế A giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. Về phần dân sự đề nghị trả lại số tiền đã tạm giữ sau khi trừ đi số tiền lưu 

kho bãi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ 

nguyên quyết định kháng nghị đề nghị Hội đồng xét xử tăng nặng hình phạt của 

bị cáo Nguyễn Thế A, không áp dụng khung hình phạt về tội “Trốn thuế” theo 

Bộ luật hình sự 2015 khi lượng hình đối với bị cáo và đề nghị xử phạt bị cáo từ 

12 đến 13 năm tù về tội buôn lậu. Đối với kháng cáo về phần dân sự, số tiền đã 

tịch thu là vật chứng của vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo không tranh luận về phần tội danh. Tuy nhiên, 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo A là 

trốn thuế và khách thể bị xâm phạm của hành vi này chính là hoạt động quản lý 

thuế của Nhà nước, làm thất thu tiền thuế của Nhà nước. Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh đã từng xét xử 02 vụ án về cùng hành vi như của bị cáo nhưng 

đều áp dụng theo hướng có lợi xử phạt các bị cáo theo khung hình phạt của tội 

trốn thuế như bản án số 67/2017/HSST ngày 01/3/2017 và bản án số 

204/2018/HSST ngày 18/6/2018. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Nghị 

quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội để xử phạt bị cáo theo mức 

hình phạt của tội “Trốn thuế” là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát. Về phần dân sự, đề nghị trả lại số tiền 

đã thu của bị cáo sau đi đã trừ đi chi phí lưu kho bãi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào tháng 5 năm 2016, Nguyễn Thế A – Giám đốc Công ty TNHH TM 

C (Công ty có chức kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, trong đó có thịt trâu) 

đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty nhập khẩu 167.968 kg thịt trâu đông 

lạnh không xương từ Ấn Độ về Cảng Cát Lái - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 

khối lượng 167.968 kg thịt trâu đông lạnh không xương, chỉ có 4.000 kg thịt trâu 
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đông lạnh không xương dạng vụn được áp thuế suất 8%, toàn bộ số còn lại (gồm 

có thăn nội trâu 6.912kg, thịt đùi trâu 2.800kg, đùi gọ trâu 600kg, đùi lá cờ trâu 

8.160kg, thịt mông trâu 23.960kg, thịt gân đầu gối trâu 47.844kg, thịt Briket PE 

trâu 1.600kg, thịt Brisket NE trâu 1.200kg, thịt bắp cá lóc trâu 42.440kg, thịt vai 

trâu 5.824kg, thịt bắp hoa trâu 200kg, thịt nạm trâu 22.428kg) phải chịu thuế 

suất nhập khẩu là 14%, nhưng Nguyễn Thế A lại khai báo toàn bộ lô hàng gồm 

167.968 kg này chỉ là 01 loại thịt trâu đông lạnh không xương dạng vụn để 

hưởng thuế suất nhập khẩu 8%, làm thất thu thuế nhập khẩu là 1.512.836.491 

đồng. 

Sau khi bị phân luồng vàng và kiểm tra thực tế, lô hàng bị phát hiện và 

không cho thông quan thì Nguyễn Thế A mới dùng các hợp đồng giả mạo xin 

khai lại và nộp thuế bổ sung.  

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thế A đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử 

về tội “Buôn lậu” là có cơ sở, đúng người, đúng tội. 

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh kháng nghị đề nghị áp dụng quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 

188 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, tăng nặng hình phạt 

của bị cáo A. Hội đồng xét xử xét thấy: 

Bị cáo Nguyễn Thế A là giám đốc Công ty C. Trong quá trình nhập khẩu 

hàng hóa, bị cáo A đã cố tình khai sai chủng loại và số lượng hàng hóa để giảm 

thuế nhập khẩu, tăng lợi nhuận. Ngoài ra để trốn tránh sự phát hiện của Cơ quan 

hải quan A đã tạo dựng và sử dụng hợp đồng kinh tế giả mạo giữa công ty C và 

Công ty Allanassons để hợp thức hóa hồ sơ hải quan. Khi bị phát hiện, A tiếp 

tục gửi kèm các tài liệu giả mạo khác để qua mặt cơ quan chức năng để giải 

trình việc nhầm lẫn, xin nộp thuế bổ sung và xin nhận lại lô hàng.  

Xét, bị cáo đã có hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái quy định của 

pháp luật là đã phạm vào tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 

153 Bộ luật hình sự 1999. Tuy nhiên, do tại thời điểm xét xử, Bộ luật hình sự 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có hiệu lực thi hành, do quy định tại Khoản 

4 Điều 188 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nhẹ hơn so với 

Khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự năm 1999 nên cần áp dụng Khoản 3 Điều 7 

Bộ luật hình sự 2015, Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội 

nên cần áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng mục đích của bị cáo là nhằm trốn 

thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng quy định Nghị quyết 41/2017/QH14 
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ngày 20/6/2017 của Quốc hội để xử phạt bị cáo là có cơ sở. Đồng thời luật sư 

cho rằng các bản án số 67/2017/HSST ngày 01/3/2017 và bản án số 

204/2018/HSST ngày 18/6/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

đã xét xử các bị cáo khác về hành vi tương tự nhưng đều áp dụng khung hình 

phạt của tội Trốn thuế khi xét xử các bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Các vụ án được giải quyết là hoàn toàn độc lập, 

các bản án nêu trên không phải là án lệ nên không có giá trị áp dụng.  

Tại Điểm e Khoản 1 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã 

quy định lại như sau: “e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, 

nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật 

này;” 

Tuy động cơ của bị cáo A là để trốn thuế nhập khẩu, tuy nhiên, trong vụ án 

này, lô hàng mà bị cáo A nhập về đã bị cơ quan Hải quan phát hiện là có vi 

phạm nên thực hiện việc kiểm tra và không cho thông quan. Theo quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính 

quy định về việc khai bổ sung hồ sơ Hải quan thì “Người khai hải quan được 

khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước 

thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan”. 

Như vậy, hành vi của bị cáo A không thuộc trường hợp được khai bổ sung theo 

quy định nên không thuộc trường hợp được khai bổ sung nhưng không khai bổ 

sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 như bào chữa của luật sư. 

Do đó, không chấp nhận ý kiến bào chữa của Luật sư về việc áp dụng 

khung hình phạt của tội trốn thuế đối với bị cáo. 

Theo nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm, Nguyễn Thế A có hành vi khai sai 

hàng hóa so với thực tế làm thất thu thuế trên 1.000.000.000 đồng nên vận dụng 

theo hướng có lợi cho bị cáo, áp dụng Khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự 2015 

để áp dụng hình phạt là không có căn cứ pháp luật như đã phân tích ở trên. 

Do đó, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thế A. 

[3] Về hình phạt: 

Do khung hình phạt tại Điểm a Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự 2015 là 

từ 12 năm đến 20 năm, xét bị cáo A có nhân thân xấu, hàng hóa bị cáo buôn lậu 

có khối lượng lớn nên cần có một mức án thật nghiêm khắc để răn đe, giáo dục 
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bị cáo và phòng ngừa chung. Mức án 04 năm 06 tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xét xử bị cáo là chưa phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo. Do đó, chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, tăng hình phạt đối với bị cáo A; không chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo: Bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; 

trong quá trình tạm giam thì bị cáo đã lập công trong việc kịp thời cứu giúp bị 

can cùng phòng giam tự tử nên áp dụng Điểm s, u Khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm cho bị cáo một 

phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

[4] Bị cáo A đề nghị trả lại cho bị cáo số tiền 7.249.604.000 đồng trừ đi số 

tiền lưu kho bãi theo quy định. Hội đồng xét xử xét thấy: Số tiền 7.249.604.000 

đồng là số tiền bán hàng hóa (thịt trâu) mà bị cáo đã “buôn lậu” vào Việt Nam. 

Đây là số tiền bán tang vật của vụ án nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Do 

đó, không chấp nhận kháng cáo yêu cầu trả lại số tiền này của bị cáo. 

[5] Về án phí: 

Do không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nên bị cáo Nguyễn Thế A phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm a Khoản 2 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

1/ Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế A. Sửa 

bản án sơ thẩm. 

2/ Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s, u khoản 1 Điều 51; Điều 54; 

khoản 3 Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số 

điều năm 2017 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; 

Xử phạt: Nguyễn Thế A 10 (mười) năm tù về tội “Buôn lậu”, thời hạn tù 

tính từ ngày 09/01/2017. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thế A theo quyết định của Hội đồng xét 

xử để đảm bảo thi hành án. 
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3/ Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Nguyễn Thế A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

4/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tô Chánh Trung Lê Hoàng Tấn            Trần Thị Hòa Hiệp 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN BÌNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 146/2019/HS-ST 

Ngày       : 22/11/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trí 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Bình 

Bà Đỗ Thị Thu Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiên – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Đặng Tố Trinh - Kiểm sát viên      

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình xét 

xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 136/2019/TLST-HS ngày 29 

tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 161/2019/QĐXXST-

HS ngày 05 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

TRẦN QUANG K; sinh ngày 12 tháng 12 năm 1975 tại Quảng Ngãi; nơi 

đăng ký thường trú: số nhà 342/19 đường Thoại Ngọc H, phường A, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Quang L 

và bà Đỗ Thị Kim A; có vợ: Nguyễn Ngọc Lan P và 02 con: cùng sinh năm 2013; 

nhân thân: Ngày 04/10/2017 Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 20.000.000 đồng về hành vi tàng trữ hàng hóa là quần jean giả mạo nhãn hiệu 

“Levi’s”; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam: không. Bị cáo 

tại ngoại. 

(Có mặt) 

Bị hại đồng thời là Nguyên đơn dân sự: Công ty “L”, trụ sở: 1155 Battery 

Street, S, C 94111, Hoa Kỳ. 

Đại diện theo ủy quyền: Công ty Luật TNHH I 

Địa chỉ trụ sở: tầng 5 tòa nhà Toserco, số 273 phố Kim M, phường C, quận 

B, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Hồng S 
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Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị N (Giấy ủy quyền số 

711/2019/UQ-IPM ngày 20/11/2019) 

(Có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Công ty TNHH Hai Kim P, trụ sở: số nhà 102/62 đường Bình L, phường 

A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quang K, sinh năm 1975, nơi cư 

trú: số nhà 342/19 đường Thoại Ngọc H, phường A quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh.   

(Có mặt) 

2. Bà Nguyễn Ngọc Lan P, sinh năm 1985, nơi cư trú: số nhà 342/19 đường 

Thoại Ngọc H, phường A quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.   

(Vắng mặt) 

3. Bà Nguyễn Thị Kim P1, sinh năm 1958; nơi cư trú: số 07 đường Nguyễn 

Văn Ngọc, phường E, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Vắng mặt) 

4. Ông Bùi Văn T, sinh năm 1993, nơi cư trú: xóm Tôm, xã I, huyện K, tỉnh 

Hòa Bình. 

(Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 03/01/2019, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Tân Bình tuần tra đến trước 

nhà số 306 đường Hồng L, Phường L, quận M thì phát hiện đối tượng Bùi Văn T 

điều khiển xe gắn máy biển số 59P1-943.06 vận chuyển 35 quần jean hiệu 

“Gravali”, 66 quần jean nam dài hiệu “Levi’s”. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, Bùi 

Văn T không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp nên tổ công tác đã lập 

biên bản sự việc và thu giữ tang vật. 

Quá trình làm việc, Bùi Văn T khai là nhân viên làm thuê cho Công ty 

TNHH may Hai Kim , địa chỉ tại số nhà 102/62 đường Bình L, phường A, quận B. 

Số hàng hóa bị thu giữ là của Trần Quang K giám đốc Công ty may Hai Kim P 

giao cho Trận chở từ Công ty may Hai Kim P ra sạp 58, 80 khu D Chợ Tân B để 

bán cho khách hàng.  

Căn cứ lời khai của Bùi Văn T, Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, khám 

xét:  

           - Tại sạp số 58 khu D chợ Tân B. Kết quả thu giữ được 540 quần jean nam 

dài hiệu “Levi’s”. 
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           - Tại sạp số 58 khu D chợ Tân B. Kết quả thu giữ được 160 quần jean nam 

ngắn hiệu “Levi’s” và 02 cuốn sổ ghi chép. 

           - Tại Công ty TNHH may Hai Kim P, địa chỉ số 102/62 đường Bình L, 

phường A, quận B. Kết quả thu giữ được 3300 quần jean nam dài hiệu “Levi’s”. 

Quá trình điều tra, Trần Quang K khai nhận: Trần Quang K và vợ là Nguyễn 

Ngọc Lan P góp vốn thành lập công ty TNHH may Kim Hai P, trụ sở tại số 102/62 

đường Bình L, phường A, quận B theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

0310279168 ngày 27/9/2010 của Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. K là 

người đại diện theo pháp luật của công ty và là người trực tiếp điều hành hoạt động 

của công ty. Công ty của K có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quần jean “Gravali” 

(Ngày 12/10/2018, Cục Sở hữu trí tuệ có quyết định về việc chấp nhận đơn và 

đang trong quá trình thẩm định nội dung). Để kinh doanh hàng hóa của công ty, vợ 

của K là P có đăng ký kinh doanh tại sạp số 80 khu D chợ Tân B và thuê bà Bùi 

Thị Đ bán hàng (số 41N8011383 ngày 11/02/2009 do UBND quận Tân Bình cấp). 

Ngoài ra vào cuối năm 2018, Công ty còn mượn sạp số 58 khu D chợ Tân B của bà 

Nguyễn Thị Kim P1 để làm kho chứa quần áo. K thừa nhận số quần jean hiệu 

“Levi’s” bị thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu “Levi’s”. Nguồn gốc là do K mua 

của những khách mang đến chào bán vào khoảng cuối tháng 12/2018, với giá: 

Quần jean nam dài nhãn hiệu “Levi’s” mua giá 55.000 đồng đến 58.000 đồng/cái 

(dự định bán với giá khoảng 65.000 đồng đến 67.000 đồng/cái); Quần jean nam 

ngắn nhãn hiệu “Levi’s” mua giá 52.000 đồng đến 55.000 đồng/cái (dự định bán 

với giá khoảng 57.000 đồng đến 58.000 đồng/cái). Ngày 03/01/2019 K giao số 

quần trên cho Bùi Văn T là nhân viên làm thuê theo thời vụ chở ra sạp tại chợ Tân 

Bình để chào bán cho khách hàng, nhưng trên đường T vận chuyển thì bị Công an 

phát hiện bắt giữ.  

Việc mua số quần jean giả nhãn hiệu “Levi’s” để bán lại kiếm lời chỉ do một 

mình K thực hiện, K không nói cho vợ là Nguyễn Ngọc Lan P biết, hai người làm 

thuê là bà Bùi Thị Đ và ông Bùi Văn T cũng không biết nguồn gốc, xuất xứ của số 

quần Jean trên. Trần Quang K cũng không kê khai kinh doanh quần jean có nhãn 

hiệu “Levi’s” vào hoạt động của công ty TNHH may Hai Kim P.  

Xác minh tại Ban quản lý chợ Tân B được biết sạp 58 khu D do bà Nguyễn 

Thị Kim P1 làm chủ, sạp 80 khu D do bà Nguyễn Ngọc Lan P (vợ K) đăng ký kinh 

doanh. 

Bà Nguyễn Thị Kim P1 trình bày do cuối năm 2018 không có nhu cầu sử 

dụng nên bà đã cho K mượn sạp số 58 khu D chợ Tân B mượn làm kho chứa hàng 

hóa. K chỉ đóng tiền thuế kinh doanh tại sạp. Bà P1 không biết việc K buôn bán 

quần jean giả nhãn hiệu “Levi’s”. 

Bà Nguyễn Ngọc Lan P trình bày bà chỉ đứng ra góp vốn thành lập công ty 

TNHH may Hai Kim P và đăng ký kinh doanh sạp số 80 khu D chợ Tân B. Mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty và sạp 80 đều do K điều hành. Bà P 

không biết việc K buôn bán quần jean giả nhãn hiệu “Levi’s”. 

102/323



Đối với Bùi Văn T và Bùi Thị Đ là người làm thuê cho K. Sau khi xảy ra sự 

việc, bà Bùi Thị Đ đã nghỉ việc, hiện không xác định được nơi cư trú nên không 

làm việc được. Bùi Văn T khai là người làm thuê và chỉ làm theo yêu cầu của K, 

không biết việc K buôn bán quần jean giả nhãn hiệu “Levi’s”. 

Kiểm tra thực tế 02 cuốn sổ ghi chép bán hàng, kết quả thể hiện việc mua 

bán hàng hóa từ tháng 02/2017 đến tháng 02/2018, không thể hiện thông tin người 

mua, người bán. K khai số lượng hàng hóa mua bán trong sổ là của quần jean nhãn 

hiệu “Gravali”, không xác định được người mua, người bán là ai. K chưa bán được 

cái quần jean nhãn hiệu “Levi’s” nào. Do đó, không có cơ sở xác định số tiền thu 

lợi bất chính đối với Trần Quang K. 

Xác minh tại Chi cục thuế quận Tân Phú, kết quả: Công ty TNHH may Hai 

Kim P có kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý từ năm 2017, nhưng công ty không 

nộp bảng kê bán ra, mua vào từ năm 2017, không xác định được công ty có thực 

hiện việc kê khai thuế đối với hàng hóa là quần jean nhãn hiệu “Levi’s” hay không. 

Ngoài ra, K khai nhận không kê khai kinh doanh quần jean có nhãn hiệu “Levi’s” 

vào hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, không đủ yếu tố để xem xét khởi tố 

Công ty TNHH may Kim Hai P có hành vi “Xâm hại quyền sở hữu công nghiệp”. 

Xác minh tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Kết quả quần jean nhãn hiệu “Levi’s” có chủ sở hữu là Công ty “L”, trụ sở 

tại Mỹ có đại diện sở hữu công nghiệp ban đầu tại Việt Nam là Công ty P & 

Associates, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn số 129473 

ngày 14/7/2009 có hiệu lực đến ngày 23/11/2027, được đăng ký cho các sản phẩm 

thuộc nhóm 25, trong đó có quần jean và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn số 2611 

ngày 19/4/1991, có hiệu lực đến ngày 26/01/2021, được đăng ký cho các sản phẩm 

thuộc nhóm 25, trong đó có quần áo. 

Đại diện theo ủy quyền của Công ty “L” hiện nay tại Việt Nam là công ty 

Luật TNHH I, xác định: Toàn bộ số quần jean nhãn hiệu “Levi’s” thu giữ của 

Công ty TNHH may Hai Kim P đều là giả mạo nhãn hiệu “Levi’s”, không phải là 

hàng hóa do “L” sản xuất hoặc ủy quyền sản xuất. Công ty TNHH may Hai Kim P 

không được “L” ủy quyền kinh doanh, buôn bán, phân phối hoặc nhập khẩu các 

sản phẩm mang nhãn hiệu “Levi’s” của “L” tại thị trường Việt Nam. 

 Tiến hành giám định nhãn hiệu “Levi Strauss & Co” có gắn trên quần jean 

thu giữ kết quả:  

           - Bản in trên 02 nhãn hiệu mẫu quần jean hiệu “Levi Strauss & Co” cần 

giám định ký hiệu A1, A2 (đã nêu ở mục II.1) so với bản in trên 02 nhãn hiệu Levi 

Strauss & Co dùng làm mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 ( đã nêu ở mục II.2) không 

phải do cùng một chế bản in ra (Kết luận giám định số 624/KLGĐ-TT ngày 

11/4/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh). 

 - Không đủ cơ sở kết luận giám định hình thái, cấu trúc, thành phần trên 02 

nhãn hiệu cần giám định ký hiệu A1, A2 (đã nêu ở mục II.1) có đồng nhất với hình 

thái, cấu trúc, thành phần trên 02 nhãn hiệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 hay 
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không ( Kết luận giám định số 624/KLGĐ-TT ngày 11/4/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh). 

Vật chứng vụ án: 

- 33 quần jean hiệu “Gravali”, là tài sản của công ty TNHH may Hai Kim P, 

không liên quan đến vụ án, đã giao trả cho Trần Quang K. 

- 01 xe gắn máy hiệu Honda Future biển số 59P1-943.06, là tài sản của K 

giao cho Bùi Văn T sử dụng để vận chuyển quần jean giả nhãn hiệu hiệu “Levi’s”. 

- 02 cuốn sổ ghi chép, lưu kèm hồ sơ vụ án. 

- 3906 quần jean nam dài nhãn hiệu “Levi’s” (Kết quả định giá của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự là 100.000 đồng/cái, tổng cộng là 390.600.000 

đồng). 

- 160 quần jean nam ngắn nhãn hiệu “Levi’s’’ (Kết quả định giá của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự là 60.000 đồng/cái, tổng cộng là 9.600.000 

đồng). 

Tổng giá trị số hàng vi phạm là 400.200.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 141/CT-VKS ngày 29 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm 

sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Trần Quang K về tội “Xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày luận tội, cụ thể: Căn cứ các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, thì hành vi mua bán 

3906 quần jean nam dài giả nhãn hiệu “Levi’s” và 160 quần jean nam ngắn giả 

nhãn hiệu “Levi’s (có tổng trị giá 400.200.000 đồng) của bị cáo đã phạm vào tội 

“Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” được quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi phạm tội của bị cáo đã 

xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý kinh doanh, xâm phạm lợi ích 

của chủ thể đã được đăng ký bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp đối với sản 

phẩm quần Jean hiệu “Levi’s’’ của công ty “L” được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, 

gây thiệt hại về vật chất và uy tín của chủ thể bị xâm phạm. Bị cáo phạm tội do cố 

ý nên cần xử phạt bị cáo hình phạt phù hợp mới có tác dụng giáo dục, răn đe đối 

với bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại, bị cáo đã 

tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Từ căn cứ trên đề nghị áp dụng điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 226 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo từ 

300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của Bị hại đồng thời là Nguyên đơn 

dân sự cho biết có gửi đơn yêu cầu bị cáo bồi thường các thiệt hại về vật chất, tinh 

thần và các chi phí để xử lý và khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo 

104/323



gây ra tổng cộng là 434.125.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay giữa bị hại đồng thời là 

Nguyên đơn dân sự và bị cáo đã thỏa thuận xong việc bồi thường. Bị cáo đã bồi 

thường cho bị hại số tiền tổng cộng là 50.000.000 đồng. Xét thấy bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn và cũng đã nhận thức được hành vi sai trái nên bị hại không yêu cầu 

gì thêm đối với bị cáo. 

Xét thấy việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa bị cáo và đại diện của Bị 

hại đồng thời là Nguyên đơn dân sự là phù hợp với quy định của pháp luật và tự 

nguyện nên đề nghị Hội đồng xem xét chấp nhận.  

Về vật chứng vụ án:  

- 33 quần jean hiệu “Gravali” do Công an thu giữ. Quá trình điều tra xác 

định là tài sản của công ty TNHH may Hai Kim P, không liên quan đến vụ án nên 

đã giao trả cho Trần Quang K. Hiện không có ai thắc mắc hay khiếu nại gì nên đề 

nghị Hội đồng xét xử không xem xét lại. 

- 01 xe gắn máy hiệu Honda Future biển số 59P1-943.06. Quá trình điều tra, 

xác định là tài sản của K đưa giao cho Bùi Văn T sử dụng làm phương tiện để vận 

chuyển quần jean giả nhãn hiệu hiệu “Levi’s” vào ngày 03/01/2019. Xét thấy đây 

là tài sản bị cáo dùng vào việc phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu nộp 

vào ngân sách Nhà nước. 

- 02 cuốn sổ ghi chép số liệu là chứng cứ của vụ án nên đề nghị Hội đồng 

xét xử tịch thu giao cho Tòa án quận Tân Bình lưu vào hồ sơ vụ án. 

- 3906 quần jean nam dài giả nhãn hiệu “Levi’s” và 160 quần jean nam ngắn 

giả nhãn hiệu “Levi’s là những vật nhà nước cấm lưu hành nên đề nghị Hội đồng 

xét xử tịch thu và tiêu hủy. 

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, bị cáo không tranh luận, tranh tụng với 

Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo để 

chiếu cố giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhằm giúp cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm của 

mình. 

         NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo theo các tài liệu, chứng cứ được 

Công an quận Tân Bình lập, thì việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân 

Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra, truy 

tố, xét xử đối với bị cáo Trần Quang K về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ 

sung năm 2017 là có cơ sở, đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình 

được phân công điều tra, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, 

thông qua phần xét hỏi, thẩm tra các tài liệu, chứng cứ, luận tội, tranh tụng; nhận 
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thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án; bị cáo, bị hại đồng thời là Nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua việc thẩm tra các tài liệu, chứng cứ và 

lời khai của bị cáo, bị hại đồng thời là Nguyên đơn dân sự, thì hành vi mua bán 

3906 quần jean nam dài giả nhãn hiệu “Levi’s” và 160 quần jean nam ngắn giả 

nhãn hiệu “Levi’s (có tổng trị giá 400.200.000 đồng) của bị cáo là hành vi vi phạm 

pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, 

trật tự quản lý kinh doanh, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích 

của chủ thể đã được đăng ký bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp đối với sản 

phẩm quần Jean hiệu “Levi’s’’ của công ty “L” được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, 

gây thiệt hại về vật chất và uy tín của chủ thể bị xâm phạm. Bị cáo là người có 

năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội do cố ý nên đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” được quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ 

luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như cáo trạng Viện kiểm 

sát đã truy tố. Đồng thời qua phần phân tích, đánh giá, nhận định của đại diện Viện 

kiểm sát trong phần luận tội, nhận thấy những căn cứ Viện kiểm sát viện dẫn làm 

cơ sở chứng minh hành vi phạm tội để đề nghị truy tố, xử phạt bị cáo như đã nêu 

trên là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Mặc dù nhận thức được việc mua bán hàng hóa giả nhãn hiệu là hành vi 

vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi nên bị cáo đã cố ý phạm tội, vì vậy cần xét xử bị 

cáo hình phạt phù hợp mới có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa 

chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt 

hại. Do đó, cần cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, 

i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Việc đại diện Viện kiểm sát căn cứ tính chất, mức độ do hành vi phạm tội 

của bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân bị cáo để đề nghị áp dụng điểm 

b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 226 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của bị hại đồng thời là Nguyên đơn 

dân sự cho biết giữa bị hại và bị cáo đã thỏa thuận xong việc bồi thường. Bị hại 

đồng thời là Nguyên đơn dân sự đã bồi thường cho bị hại số tiền 50.000.000 đồng. 

Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và cũng đã nhận thức được hành vi sai trái 

nên Bị hại đồng thời là Nguyên đơn dân sự không yêu cầu gì thêm đối với bị cáo. 

106/323



Xét thấy việc thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và đại diện của Bị hại đồng 

thời là Nguyên đơn dân sự là phù hợp với quy định của pháp luật và tự nguyện nên 

Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết lại như đề nghị của Viện kiểm sát.  

[5] Về xử lý vật chứng: 

- Đối với 33 quần jean hiệu “Gravali”, là tài sản của công ty TNHH may Hai 

Kim P, không liên quan đến vụ án, đã giao trả cho Trần Quang K. Hiện không có 

ai thắc mắc hay khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét lại như đề nghị 

của Viện kiểm sát. 

- Đối với 01 xe gắn máy hiệu Honda Future biển số 59P1-943.06, là tài sản 

của K giao cho Trần Văn T sử dụng làm phương tiện vận chuyển quần jean giả 

nhãn hiệu “Levi’s vào ngày 03/01/2019. Xét thấy đây là tài sản dùng vào việc 

phạm tội nên Hội đồng xét xử tịch thu nộp ngân sách Nhà nước như đề nghị của 

Viện kiểm sát. 

- Đối với 02 cuốn sổ ghi chép (đã lưu vào hồ sơ vụ án) là chứng cứ của vụ 

án nên Hội đồng xét xử thống nhất tịch thu giao cho Tòa án nhân dân quận Tân 

Bình lưu vào hồ sơ vụ án như đề nghị của Viện kiểm sát. 

- Đối với 3906 quần jean nam dài giả nhãn hiệu “Levi’s” và 160 quần jean 

nam ngắn giả nhãn hiệu “Levi’s là những vật nhà nước cấm lưu hành nên Hội đồng 

xét xử tịch thu và tiêu hủy như đề nghị của Viện kiểm sát. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 226; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự năm 2015; Luật phí, lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQHQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

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

[1] Tuyên bố bị cáo Trần Quang K phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp”. 

Xử phạt: Phạt tiền Trần Quang K 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng về tội 

“Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. 

 [2] Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 xe gắn máy hiệu Honda Future biển số 

59P1-943.06, số khung: RLHJA02081Y-300483, số máy: 0300526 (tình trạng theo 

Phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình). 

Tịch thu và tiêu hủy: 3906 (ba ngàn chín trăm lẻ sáu) quần jean nam dài giả 

nhãn hiệu “Levi’s” và 160 (một trăm sáu mươi) quần jean nam ngắn giả nhãn hiệu 

“Levi’s (tình trạng theo Phiếu nhập kho vật chứng của Công an quận Tân Bình). 
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Tịch thu giao cho Tòa án nhân dân quận Tân Bình lưu vào hồ sơ vụ án 02 

cuốn sổ ghi chép (đã lưu vào hồ sơ vụ án). 

          [3] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí Hình sự 

sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015) thì người được thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sư có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu 

thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại 

các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015); 

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015). 

Hội đồng xét xử đã giải thích về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi 

hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án cho đương sự theo quy định tại Điều 26 

Luật Thi hành án (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015). 

[4] Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại đồng thời là 

Nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc ngày Tòa án tống đạt, niêm yết bản án hợp lệ. 

Nơi nhận:        
- Bị cáo, bị hại, Nguyên đơn dân sự; 

- Người có QL,NV liên quan; 

- Công an quận Tân Bình;  

- VKSND quận Tân Bình;  

- Chi cục THADS quận Tân Bình;  

- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;  

- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;  

- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Trí 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

Bản án số:372/2019/HS-PT 

Ngày: 20 - 11 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Long 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Tồn 

Ông Nguyễn Tấn Trường 

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Nam Anh - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 359/TLPT-HS ngày 24 tháng 10 năm 

2019 đối với bị cáo Huỳnh Hữu B về tội “Lập quỹ trái phép”. Do có kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 48/2019/HS-ST ngày 09/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Bị cáo bị kháng nghị: Huỳnh Hữu B - Sinh ngày: 22/10/1964; nơi sinh: thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nơi cư trú: Nhà số A.204 Chung cư S, khu vực 11, 

phường Ng, thành phố Q1, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Nguyên Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị 

đình chỉ sinh hoạt Đảng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Hữu X (chết) và bà Đinh Thị H3; 

vợ: Lê Hoài Th1; con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1992; 

tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

- Các bị cáo không bị kháng cáo, kháng nghị: 

1. Lê Văn Q - Sinh ngày: 06/3/1967; nơi sinh: huyện P1, tỉnh Bình Định. Nơi cư

trú: Số 37/30 đường Đ1, khu vực 1, phường Th2, thành phố Q1, tỉnh Bình Định; nghề 

nghiệp: Kế toán Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B; Đảng viên Đảng cộng sản 
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Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T3 (Liệt sĩ) và bà 

Lâm Thị M1 (Chết); vợ: Lâm Thị Ngọc Q2 – Sinh năm: 1975; con: Có 02 con, lớn 

nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, 

có mặt  

2. Đặng Trường V - sinh ngày: 29/3/1982; nơi sinh: thành phố Hồ Chí Minh; nơi

cư trú: Số 175/5A đường T2, khu vực 4, phường Q2, thành phố Q1, tỉnh Bình Định; 

nghề nghiệp: Giáo viên Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B; Đảng viên Đảng 

cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đặng Nh1 và bà 

Nguyễn Thị Th3; vợ: Võ Thị Bích Th4 – sinh năm: 1983; có 01 con sinh năm 2007; 

tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

3. Trịnh Thị Phương Th - sinh ngày: 15/6/1982; nơi sinh: thành phố Q1, tỉnh

Bình Định; nơi cư trú: Số 130 đường T4, khu vực 8, phường T5, thành phố Q1, tỉnh 

Bình Định; nghề nghiệp: Thủ quỹ Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B; trình độ 

học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Trịnh Thành Ch và bà Hoàng Thị Phg; chồng: Nguyễn Thành Nh – sinh 

năm: 1971; có 02 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2008; tiền án, tiền 

sự: không; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

4. Nguyễn Thanh S - sinh ngày: 07/4/1981; nơi sinh: huyện T1, tỉnh Bình Định;

nơi cư trú: thôn Ph1, xã Ph2, huyện T1, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Giáo viên 

Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị 

đình chỉ sinh hoạt Đảng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn B1 và bà Trần Thị Kiều Q3; 

vợ: Nguyễn Thị Mỹ D1 – sinh năm: 1980; Có 02 con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ 

nhất sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho các bị cáo: 

 Người bào chữa cho bị cáo Lê Văn Q: Ông Hồ Kh - Luật sư thuộc Đoàn Luật 

sư tỉnh Bình Định (Có mặt) và ông Lê Thành Tr – Trợ giúp viên pháp lý của Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định bào chữa cho bị cáo theo quy định. 

(Có mặt) 

- Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Trường Cao đẳng B; Địa chỉ: thành phố Q1, tỉnh Bình Định.

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Đình A là người đại diện theo ủy quyền của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng B. (Có mặt) 
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2. Ông Phan Đình N – Sinh năm: 1964 (vắng mặt); địa chỉ: Số 232/9 đường

Ng1, thành phố Q1, tỉnh Bình Định. 

3. Chị Võ Thị Tường V1 – Sinh năm: 1983 (vắng mặt); địa chỉ: Khu vực 4,

phường G, thành phố Q1, tỉnh Bình Định. 

4. Anh Mai Thế Đ – Sinh năm: 1985 (vắng mặt); trú tại: Tổ 22, khu vực 3,

phường Q4, thành phố Q1, tỉnh Bình Định. 

5. Chị Hoàng Thị Thúy H1 – Sinh năm: 1982 (vắng mặt); địa chỉ: Tổ 28, khu

vực 5, phường Ng2, thành phố Q1, tỉnh Bình Định. 

6. Chị Nguyễn Thị N1 - Sinh năm: 1982 (vắng mặt); địa chỉ: Tổ 4, khu vực 5,

phường Đ2, thành phố Q1, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B là cơ sở dạy nghề công lập, trực thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định với chức năng, nhiệm vụ là: Tổ 

chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp 

nghề, sơ cấp nghề; liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng; tư vấn về học nghề, giới 

thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch 

vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật; tham gia phổ cập nghề cho lao 

động nông thôn, lao động ở các làng nghề truyền thống, lao động bị thu hồi đất sản 

xuất, lao động là người tàn tật và theo nhu cầu của thị trường lao động. Hiện nay, 

Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B đã được sáp nhập vào Trường Cao đẳng B 

theo Quyết định số 4790/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định. 

Ngày 03/5/2013, Huỳnh Hữu B được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường 

Trung cấp thủ công mỹ nghệ B  

1. Trong các năm 2014, 2015, nhằm mục đích tạo quỹ riêng để dễ dàng chi tiêu

cho các nội dung không nằm trong dự toán chi ngân sách Nhà nước đã phê duyệt, 

thoát ra khỏi sự kiểm soát của bộ phận kế toán và sự quản lý, giám sát của cơ quan 

chủ quản, Huỳnh Hữu B đã tự ý đề ra chủ trương và chỉ đạo cho các giáo viên, nhân 

viên của trường mua, xin 52 hóa đơn của các đơn vị kinh doanh như: Văn phòng 

phẩm NL, Cơ sở điện lạnh BH, Tiệm điện NT, Thuốc thú y QD, Cửa hàng vật liệu 

xây dựng N2, Thiết bị Văn phòng Z, Công ty Trách nhiệm hữu hạn HT, Xí nghiệp 

xăng dầu HN, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ N3, Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn dịch vụ công nghiệp TP, Cửa hàng BN, Cửa hàng TN để lập khống 45 bộ chứng 
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từ, nâng khống nội dung mua vật tư, văn phòng phẩm, thuốc thú y, sửa chữa máy 

điều hòa, máy photocopy, thay mực in, mua nhiên liệu... để rút dự toán ngân sách số 

tiền là 578.808.822 đồng. Khi Kho bạc Nhà nước Bình Định chuyển tiền thanh toán 

cho các đơn vị xuất hóa đơn, các giáo viên, nhân viên của trường sẽ liên hệ với các 

đơn vị này nhận lại tiền rồi để ngoài sổ sách kế toán. Đặng Trường V, Nguyễn Thị 

N1, Trịnh Thị Phương Th và một số giáo viên, nhân viên của trường đã có hành vi 

lập chứng từ khống thanh toán số tiền nói trên theo sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu B và 

sự hướng dẫn của Lê Văn Q cụ thể như sau: 

- Đặng Trường V – Giáo viên kiêm cán bộ phụ trách Phòng Tổ chức – Hành 

chính – Tổng hợp sử dụng 40 hóa đơn của 10 đơn vị kinh doanh tại thành phố Q1 và 

huyện P1 lập 36 bộ chứng từ khống và chứng từ nâng khống nội dung thanh toán 

tổng số tiền là 498.861.282 đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước gồm dự toán ngân 

sách mua vật tư, văn phòng phẩm, thuốc thú y, sửa máy điều hòa, máy photocopy ... 

với tổng số tiền là 495.646.000 đồng và chi từ quỹ tiền mặt của trường để mua vật tư, 

nước với số tiền 3.215.282 đồng. Sau khi liên hệ  lấy được tiền từ các đơn vị, V 

chuyển 67.094.282 đồng đưa cho Trịnh Thị Phương Th – Nhân viên thủ quỹ của 

trường quản lý và chi số tiền còn lại là 431.767.000 đồng theo sự chỉ đạo của Huỳnh 

Hữu B; cụ thể: Chi trồng cây keo, bạch đàn, sanh, sộp, lộc vừng, mai trong và ngay 

sát bên ngoài khuôn viên của trường; lắp đặt 06 hệ thống điện 03 pha tại các xưởng; 

làm kệ sắt để sách tại thư viện và các phòng làm việc; làm mái hiên, giàn hoa của nhà 

bảo vệ; làm giàn che dự kiến dùng cho lớp trồng nấm; làm thiết bị Panel thực hành 

trang bị điện; mua vật tư điện dự kiến làm thiết bị PLC, bảng thực hành trang bị điện; 

mua vật tư phục vụ công tác dạy nghề; mua vật tư phục vụ công tác hành chính; mua 

02 bộ máy vi tính để bàn, 02 máy in, 01 máy photocopy, 01 máy chụp hình để trang bị 

cho các phòng, khoa; mua 01 máy tính bảng cho Huỳnh Hữu B; thanh toán tiền thông 

phòng ở tầng 2 của nhà hiệu bộ; mua hóa đơn khống; hỗ trợ Lê Văn Q khám chữa 

bệnh; hỗ trợ Võ Song Hào mua nước uống cho học viên làm bàn sắt để máy vi tính; chi 

phí xăng xe, nước uống, chi cho việc mua hóa đơn.  

- Nguyễn Thị N1 - Nhân viên văn thư Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 

sử dụng 04 hóa đơn của 02 đơn vị kinh doanh tại thành phố Q1 lập 03 bộ chứng từ 

khống, nâng khống nội dung rút ngân sách nhà nước mua văn phòng phẩm, thay mực 

cho máy in với tổng số tiền thanh toán khống là 32.925.000 đồng. Sau khi nhận tiền 

từ các đơn vị kinh doanh, N1 chuyển 23.500.000 đồng cho Trịnh Thị Phương Th là 

nhân viên thủ quỹ, quản lý cất giữ; số tiền còn lại 9.425.000 đồng chi mua nước 

uống, văn phòng phẩm, thức ăn nuôi chó, quà đám giỗ, cúng... và mua hóa đơn khống 

theo sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu B.  

- Trịnh Thị Phương Th sử dụng 08 hóa đơn của 04 đơn vị kinh doanh tại thành 

phố Q1 và huyện H2 lập 06 bộ chứng từ khống rút dự toán ngân sách mua nhiên liệu, 
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văn phòng phẩm, tiếp khách với tổng số tiền thanh toán khống là 47.002.540 đồng. 

Sau khi nhận tiền từ các đơn vị kinh doanh, Th nhập số tiền 47.002.540 đồng cùng 

với các khoản tiền do Đặng Trường V, Nguyễn Thị N1 đã chuyển nói trên và các 

khoản tiền để ngoài sổ kế toán khác để chi cho các hoạt động của trường theo chỉ đạo 

và hướng dẫn của Huỳnh Hữu B và Lê Văn Q. 

2. Cũng trong 02 năm 2014, 2015, Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ B

đã ký kết 18 hợp đồng dạy nghề với 08 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định 

gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố Q1, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị 

xã A1, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T1, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện T2, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

P2, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định, Hội bảo trợ 

người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Định để nhận tổ chức đào tạo 33 lớp dạy nghề 

may công nghiệp, đan lát thủ công, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật hàn, mây tre 

đan cho 908 lao động nông thôn và 30 người tàn tật tại địa phương với tổng số tiền 

được thanh toán là 1.153.775.000 đồng.  

Cũng nhằm mục đích tạo quỹ riêng để dễ dàng chi tiêu cho các nội dung không 

nằm trong dự toán chi ngân sách Nhà nước đã phê duyệt, thoát ra khỏi sự kiểm soát 

của bộ phận kế toán và sự quản lý, giám sát của cơ quan chủ quản, Huỳnh Hữu B đã 

tự ý đề ra chủ trương và chỉ đạo cho các giáo viên, nhân viên của trường mua hóa 

đơn khống, lập bảng kê khống, nâng khống nội dung để lập 98 bộ chứng từ khống, 

nâng khống nội dung mua vật tư, thuê thiết bị, thuê phương tiện vận chuyển vật tư, 

bồi dưỡng cho giáo viên, trả thù lao cho giáo viên, chi công tác phí cho giáo viên ... 

với tổng số tiền thanh toán khống là 515.526.975 đồng từ nguồn thu của 08 đơn vị đã 

ký kết hợp đồng đào tạo nghề nói trên. Các giáo viên, nhân viên của trường đã có 

hành vi lập chứng từ khống thanh toán số tiền nói trên theo sự chỉ đạo của Huỳnh 

Hữu B và sự hướng dẫn của Lê Văn Q cụ thể như sau: 

- Đặng Trường V dùng hóa đơn khống lập 48 bộ chứng từ khống thanh toán với 

số tiền 300.407.900 đồng. 

- Nguyễn Thanh S - Giáo viên kiêm phụ trách Phòng Đào tạo và Quản lý học 

sinh, sinh viên dùng hóa đơn khống lập 06 bộ chứng từ khống thanh toán với số tiền 

81.106.000 đồng. 

- Hoàng Thị Thúy H1 - Giáo viên kiêm phụ trách Phòng Đào tạo và Quản lý học 

sinh, sinh viên dùng hóa đơn khống của Dịch vụ in TP, Cửa hàng thiết bị Văn phòng 

KN, Công ty cổ phần P3, giấy đi đường khống, bảng kê khống lập 38 bộ chứng từ 

khống, nâng khống nội dung thanh toán với tổng số tiền 101.045.000 đồng, đã thực 

chi 23.672.000 đồng, còn lại số tiền 77.373.000 đồng khi Sở Lao động - Thương binh 
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và Xã hội tỉnh Bình Định kiểm tra và đã ra Quyết định thu hồi nộp số tiền nói trên 

vào ngân sách Nhà nước. 

- Mai Thế Đ - Giáo viên kiêm nhân viên Phòng đào tạo và Quản lý học sinh sinh 

viên ký khống 05 bộ chứng từ nâng khống nội dung thanh toán tổng số tiền 

22.288.075 đồng. 

- Võ Thị Tường V1 - Giáo viên dùng bảng kê khống lập 01 bộ chứng từ nâng 

khống nội dung thanh toán số tiền 10.680.000 đồng.  

Sau khi chi tiền ra khỏi quỹ tiền mặt của trường, Trịnh Thị Phương Th tiếp tục 

giữ số tiền nói trên cùng với các khoản tiền để ngoài sổ sách khác. Tháng 4/2016, Ủy 

ban kiểm tra Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định kiểm tra 

và phát hiện một số bộ chứng từ khống trong số 98 bộ chứng từ khống, nâng khống 

nội dung nói trên. Các bộ chứng từ này thanh toán tổng số tiền 212.496.000 đồng 

trong năm 2015 do Đặng Trường V và Hoàng Thị Thúy H1 lập, lấy tiền để ngoài sổ 

kế toán chưa sử dụng; trong đó, các chứng từ do V lập thanh toán khống số tiền 

135.123.000 đồng và H1 lập thanh toán khống số tiền 77.373.000 đồng. Ngày 

20/5/2016, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đã ban 

hành Quyết định số 135/QĐ-SLĐTBXH thu hồi số tiền 212.496.000 đồng và trường 

đã nộp số tiền nói trên vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Định. 

3. Cũng trong khoảng thời gian nói trên, Trịnh Thị Phương Th còn giữ số tiền

13.353.000 đồng, gồm: 4.930.000 đồng là số tiền đã chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên 

tại Cơ sở 2 của trường nhưng học viên không nhận; 2.193.000 đồng là số tiền do 

Công ty Xây dựng 47 thanh toán tiền điện cho trường; 3.990.000 đồng là số tiền đã 

chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên sơ cấp nghề nhưng học viên không nhận; 640.000 

đồng là số tiền do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định khen 

thưởng; 1.600.000 đồng là số tiền từ việc trường tổ chức thi chứng chỉ tin học B.   

4. Ngoài ra, trong năm 2014, Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên do

Nguyễn Thanh S phụ trách đã lập 10 bộ chứng từ thanh toán tiền hỗ trợ công tác 

tuyển sinh, khai giảng, bế giảng các lớp dạy nghề theo các hợp đồng mà Trường 

Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B đã ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Bình Định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Q1, Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội huyện T1 với tổng số tiền 31.984.000 đồng. Trong đó, chi 

số tiền 22.960.000 đồng hỗ trợ công tác tuyển sinh cho giáo viên theo mức chi 80.000 

đồng/học viên; tuy nhiên, trong thực tế, Huỳnh Hữu B đã chỉ đạo chỉ chi hỗ trợ tuyển 

sinh cho giáo viên theo mức chi 60.000 đồng/ngày x số ngày đi tuyển sinh, số tiền 

thực chi là 2.640.000 đồng; số tiền còn lại 20.320.000 đồng do Nguyễn Thanh S quản 

lý, S đã chi số tiền 10.791.667 đồng cho Huỳnh Hữu B tiếp khách và số tiền còn lại 

9.528.333 đồng S trực tiếp chi tiếp khách trong quá trình tuyển sinh của trường. 
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5. Trịnh Thị Phương Th đã giữ tổng số tiền sau đây: 67.094.282 đồng +

23.500.000 đồng + 47.022.540 đồng + 515.526.975 đồng + 13.353.000 đồng = 

666.496.797 đồng. 

Theo sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu B và hướng dẫn của Lê Văn Q, Trịnh Thị 

Phương Th đã chi số tiền 452.417.867 đồng cho các hoạt động của Trường, gồm: Chi 

mua vật tư, nguyên liệu phục vụ công tác dạy nghề; hỗ trợ thuê mặt bằng dạy nghề; 

hỗ trợ Đoàn thanh niên; hỗ trợ tổ chức lễ Quốc tế thiếu nhi 01/6; bồi dưỡng vận động 

viên tham dự hội thao; hỗ trợ cho giáo viên dạy nghề lưu động; hỗ trợ việc làm cho 

học viên; thanh lý hợp đồng lớp khuyến công; hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên của 

trường vào dịp lễ, tết; chi phí phục vụ cho các đoàn kiểm toán, thanh tra; mua quà tết 

tặng cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài có quan hệ với trường; mua thức ăn nuôi chó; 

mua 01 cây sộp trồng tại trường; hỗ trợ xăng xe, điện thoại, trách nhiệm cho cán bộ, 

giáo viên của trường; chi phụ cấp 30% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; chi cho 

Huỳnh Hữu B và cán bộ của trường đi công tác; chi tiếp khách; mua hóa đơn khống... 

Số tiền còn lại là 214.078.930 đồng. Khi Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định kiểm tra phát hiện và đã thu hồi số tiền 

212.496.000 đồng; còn 1.582.930 đồng chưa sử dụng. 

6. Như vậy, tổng số tiền để ngoài sổ kế toán là: 578.808.822 đồng +

515.526.975 đồng + 13.353.000 đồng + 20.320.000 đồng = 1.128.008.797 đồng. 

Trong đó, nhà trường đã nộp lại cho ngân sách nhà nước số tiền 212.496.000 

đồng; sử dụng hết số tiền 919.589.867 đồng; còn lại 1.582.930 đồng chưa sử dụng. 

Ngày 19/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám 

xét chỗ ở và nơi làm việc của Huỳnh Hữu B; đã tạm giữ 01 thùng tài liệu có liên quan đến 

các hoạt động thu, chi của Trường Trung cấp Thủ công mỹ nghệ B. 

Ngày 10/10/2018, Sở Tài chính tỉnh Bình Định có Công văn số: 2471/STC-

TCHCSN về việc giám định tài chính xác định thiệt hại tại Trường Trung cấp Thủ công 

mỹ nghệ B trong 02 năm 2014, 2015 là 919.589.867 đồng. 

Theo Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 15/KL-HĐĐGTTHS ngày 

08/3/2019, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Định kết luận đối với tài sản 

là vật dụng máy móc, thiết bị được xác định giá trị tài sản gồm: Cân Nhơn Hòa 5kg; cân 

Nhơn Hòa 500gram; máy tính cầm tay Casio; máy vi tính để bàn hiệu Compaq; máy in 

Canon LBP 3300; máy photocopy Sharp Madein Thái Lan; khóa tay nắm cửa Zata 

Madein China; máy chụp hình Nikon Madein China; kệ sắt để ở thư viện và các phòng có 

giá trị 71.968.000 đồng. 

Còn đối với một số tài sản là vật dụng thiết bị, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

không có cơ sở xác định trị giá tài sản như: Vật tư phục vụ lớp thú y; mái hiên, giàn hoa 
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của nhà bảo vệ; giàn che dự kiến dùng cho lớp trồng nấm; điện 03 pha tại xưởng Điện 1, 

Điện 2, Hàn; vật tư điện để làm thiết bị PLC, bảng thực hành trang bị điện; thiết bị Panel 

thực hành trang bị điện; điện 03 pha tại xưởng Mộc 1, Mộc 2, cơ khí; vật tư trồng rau; rắc 

loa Speakon Madein China; dây điện nối loa. 

Các bị cáo và những người có liên quan nêu trên đã nộp số tiền 315.237.963 đồng 

xin khắc phục thiệt hại, cụ thể: 

- Ngày 23/8/2018, Huỳnh Hữu B nộp số tiền 160.224.817 đồng; Đặng Trường V nộp 

số tiền 60.959.796 đồng và Lê Văn Q nộp số tiền 16.900.000 đồng. 

- Ngày 27/8/2018, Phan Đình N nộp số tiền 52.281.950 đồng. 

- Ngày 28/8/2018, Trịnh Thị Phương Th nộp số tiền 7.265.000 đồng; Võ Thị Tường 

V1 nộp số tiền 2.250.000 đồng và Mai Thế Đ nộp số tiền 3.250.000 đồng. 

- Ngày 19/9/2018, Nguyễn Thanh S nộp số tiền 3.250.000 đồng và Hoàng Thị Thúy 

H1 nộp số tiền 8.856.400 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 48/2019/HS-ST ngày 09/9/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Hữu B phạm tội “Lập quỹ trái phép”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 205; các điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Hữu B 24 (Bằng chữ: Hai mươi bốn) tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 (Bằng chữ: Bốn mươi tám) tháng tính từ 

ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 09/9/2019). 

Giao bị cáo Huỳnh Hữu B cho Ủy ban nhân dân phường Ng, thành phố Q1, tỉnh 

Bình Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo 

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án 

hình sự. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần tội danh và hình phạt của các bị cáo khác, 

về bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng, về án phí, nghĩa vụ thi hành án và quyền 

kháng cáo đối với bản án.  

Tại Quyết định kháng nghị số 37 ngày 04/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã Kháng nghị đề nghị hủy Bản án hình sự sơ thẩm 

để điều tra lại theo hướng: khởi tố điều tra bổ sung với Huỳnh Hữu B và các đối 

tượng liên quan nếu đủ định lượng xử lý về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và 

không cho bị cáo B được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm 

có ý kiến Hội đồng xét xử phúc thẩm và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng 
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các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và đề nghị chấp nhận Kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy bản án hình sự sơ thẩm và 

chuyển hồ sơ vụ án đề điều tra lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh: trong các năm 2014, 2015 nhằm mục đích tạo quỹ riêng để dễ 

dàng chi tiêu cho các nội dung không nằm trong dự toán chi ngân sách Nhà nước đã 

phê duyệt, thoát ra khỏi sự kiểm soát của bộ phận kế toán và sự quản lý, giám sát của 

cơ quan chủ quản, Huỳnh Hữu B đã tự ý đề ra chủ trương chỉ đạo và theo sự hướng 

dẫn của Lê Văn Q, các giáo viên, nhân viên của trường là Đặng Trường V, Trịnh Thị 

Phương Th, Nguyễn Thanh S và một số giáo viên, nhân viên khác đã mua, xin 52 hóa 

đơn của các đơn vị kinh doanh để lập 143 bộ chứng từ khống và chứng từ nâng 

khống nội dung mua vật tư, văn phòng phẩm, thuốc thú y, sửa chữa máy điều hòa, 

máy photocopy, thay mực in, mua nhiên liệu, thuê thiết bị, thuê phương tiện vận 

chuyển vật tư, bồi dưỡng và trả thù lao cho giáo viên, chi công tác phí cho giáo viên... 

để rút từ dự toán ngân sách số tiền tổng cộng là 1.128.008.797 đồng. Khi Kho bạc 

Nhà nước Bình Định chuyển tiền thanh toán cho các đơn vị xuất hóa đơn, các giáo 

viên, nhân viên của trường liên hệ với các đơn vị này nhận lại tiền nộp lại lập quỹ để 

ngoài sổ sách kế toán.Trong đó, nhà trường đã nộp lại cho ngân sách nhà nước số tiền 

212.496.000 đồng; đã sử dụng hết số tiền 919.589.867 đồng; còn lại 1.582.930 đồng 

chưa sử dụng. Tại Công văn số: 2471/STC-TCHCSN  ngày 10/10/2018 của Sở Tài chính 

tỉnh Bình Định  về việc giám định tài chính xác định thiệt hại tại Trường Trung cấp Thủ 

công mỹ nghệ B trong 02 năm 2014, 2015 là 919.589.867 đồng. 

Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo về tội “Lập quỹ trái phép” theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 205 của Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật. 

[2] Xem xét các nội dung của kháng nghị: 

Bị cáo Huỳnh Hữu B là Hiệu trưởng, đương nhiên là Thủ trưởng đơn vị và là 

Chủ tài khoản của Trường. Việc xin, mua hóa đơn về rồi lập chứng từ khống và nâng 

khống để rút kinh phí từ ngân sách cấp cho Trường là không đúng quy định. Trong 

quá trình thực hiện các thủ tục rút tiền từ ngân sách cấp để lập quỹ trái phép thì chủ 

trương được xác định là do bị cáo B đề ra và chỉ đạo thực hiện, chủ trương này vi 

phạm pháp luật nên không được xem là thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được 

phân công trong quá trình công tác; các bị cáo khác đều khai nhận là thực hiện theo 

sự chỉ đạo của bị cáo B và sự hướng dẫn của bị cáo Q. Do bị cáo được xác định là 

người chủ mưu, tội phạm thuộc trường hợp nghiêm trọng, nên kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có căn cứ. Trên cơ sở các tình 
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tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ, xét thấy cần giữ nguyên mức hình 

phạt mà bản án sơ thẩm đã quyết định, nhưng không cho bị cáo được hưởng án treo. 

Đối với đề nghị  xử lý hành vi mua bán hóa đơn thì thấy Kháng nghị chỉ nêu 

chung chung, chưa cụ thể cho từng người nào phải chịu trách nhiệm, người nào đủ 

căn cứ để đề nghị xử lý. Chủ trương xin, mua Hóa đơn là do bị cáo B đề ra, đồng thời 

bị cáo Q với vai trò kế toán là người hướng dẫn cán bộ nhân viên của trường thực 

hiện mua, xin tổng cộng là 52 hóa đơn, trong đó bị cáo V thực hiện đi mua, xin 40 

hóa đơn. Ngoài ra còn có các đơn vị kinh doanh đã xuất từ 10 hóa đơn như: Nguyễn 

Thị MH (đại lý MH) xuất 21 hóa đơn; Công ty vận tải CT (Võ Thị Ch2) xuất 29 hóa 

đơn; Tiệm photo Nguyễn AT 10 hóa đơn. Những trường hợp này chưa xác định rõ có 

bao nhiêu hóa đơn khống, có bao nhiêu hóa đơn nâng cao khống số lượng; có bao 

nhiêu hóa đơn xin, có bao nhiêu hóa đơn mua. Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện thủ 

tục trả hồ sơ điều tra bổ sung về nội dung này nhưng các Cơ quan tiến hành tố tụng 

vẫn không thực hiện được và đã xác định “không có dấu hiệu tội phạm hoặc không 

đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, nội dung này cũng được bản án sơ thẩm xem xét, 

nhận định rõ. Do các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã xem xét và thực hiện 

các thủ tục tố tụng theo thẩm quyền nhưng vẫn chưa có đủ căn cứ rõ ràng để xử lý 

trách nhiệm hình sự; vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ cần kiến nghị các cơ quan 

có thẩm quyền tiếp tục xem xét làm rõ, xử lý các trường hợp nêu trên mà không cần 

hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. 

[3] Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa một 

phần bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hữu B, đồng thời Kiến 

nghị đến Cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét làm rõ và xử lý các hành vi mua 

bán hóa đơn trái phép trong vụ án đối với những trường hợp mua bán từ 10 hóa đơn 

đã ghi nội dung trái phép trở lên. 

[4] Các quyết định khác còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm d khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, Sửa một phần Bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Hữu 

B. 

2- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 205; các điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 
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51của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Hữu B 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, tính từ ngày đi thi 

hành án. 

3- Kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp tục xem xét 

làm rõ việc “Mua bán trái phép hóa đơn” đối với những trường hợp mua, bán từ 10 

(mười) hóa đơn đã ghi nội dung trái phép trở lên trong vụ án.  

4- Các quyết định khác còn lại của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị.   

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV – C. an tỉnh BĐ 

- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cục THADS tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 Nguyễn Tấn Long 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bản án số: 692/2019/HS-PT 

 Ngày 13 - 11 - 2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử A, phưòng Đ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Huỳnh Thanh Duyên 

Các Thẩm phán:  Ông Phạm Trung Tuấn 

Bà Trần Thị Huyền Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Thu Trang, Thư ký Toà án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử A, phưòng Đ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

170/2019/TLPT- HS ngày 10 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo Đoàn Quang K cùng 

đồng bọn do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

42/2019/HSST ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Đoàn Quang K; sinh năm 1983 tại Quảng Ngãi; thường trú: xã Hành

Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; chỗ ở: L, ấp D, xã Xuân S, huyện M, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Giám đốc công ty TNHH Đoàn Phát; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Đoàn Quang V; con bà: Nguyễn Thị T; hoàn cảnh gia 

đình: có vợ là Lê Thị T và 01 con, sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: không; tạm 

giam từ 11/10/2017 (có mặt) 

2. Trịnh Duy K; sinh năm 1992 tại Thanh Hóa; thường trú: xã Thọ Tân,

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: L, ấp D, xã Xuân S, huyện M, Thành 

phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH Đoàn Phát; trình độ 

văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Trịnh Duy S; con bà: Nguyễn Thị M; Tiền án, tiền sự: không; 

tạm giam từ 12/10/2017 (có mặt) 
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3. Lê Quảng Đ; sinh năm 1990 tại Thanh Hóa; thường trú: thôn 7, xã Thọ

Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: L, ấp C, xã S, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH Đoàn Phát; 

trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Lê Quang T; con bà: Lê Thị N; hoàn cảnh gia đình: chưa có 

vợ con; tiền án, tiền sự: không; tạm giam từ 12/10/2017 (có mặt) 

Người bào chữa: 

1/ Luật sư Hà Hải - thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh - bào 

chữa cho bị cáo Đoàn Quang K (vắng mặt) 

2/ Luật sư Nguyễn Tấn Thanh - thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 

Minh - bào chữa cho bị cáo Trịnh Duy K (có mặt) 

3/ Luật sư Nguyễn Văn Hòa - thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 

- bào chữa cho bị cáo Lê Quảng Đ (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 11/10/2017, tại nhà A đường K, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công 

an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Ngô Đình Đ là lái xe đang điều khiển xe ô 

tô vận tải biển kiểm soát 51D – 206.72 vận chuyển 03 thùng phuy loại 209 lít, 

30 thùng dầu nhớt (giả) nhãn hiệu Castrol loại 18 kg/thùng, 30 bìa thùng giấy 

Carton, bên ngoài có ghi nhãn hiệu Castrol và 200 nắp nhựa, chạy từ nhà số 

84/5E Nguyễn Thị Ly, tổ 8, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn đến nhà 

số A đường K, phường 16, quận 8, đang giao hàng cho chành xe thì bị cơ quan 

chức năng kiểm tra lập biên bản phạm pháp quả tang. 

 Khi bị kiểm tra Ngô Đình Đ khai, số dầu nhớt giả nêu trên là của Mai Hữu 

P, sản xuất tại nhà số L, xã Xuân S, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cơ quan điều tra đã ra Lệnh và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi sản xuất, kho 

chứa hàng, nơi bán hàng qua đó thu giữ nhiều công cụ, phương tiện và một số 

lượng lớn nhớt giả các loại. 

- Tại nhà số L, xã Xuân S, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh, là nơi Đoàn 

Quang K, Lê Quang Đ, Trịnh Duy K sản xuất dầu nhớt giả thu giữ 69 chai dầu 

hộp số nhãn hiệu (Hon Da) Final gear oil, dung tích 120ml; 01 mortor điện dùng 

để khuấy (đảo) dầu nhớt; một số lượng lớn dầu nhờn nguyên liệu; một số lượng 

lớn dung dịch được nấu từ hạt nhựa, dầu bẩn đã qua sử dụng dùng làm nguyên 

liệu để pha chế dầu nhớt giả; nhiều vỏ thùng (xô) nhãn hiệu Castrol; shell 

Rimula; vỏ thùng giấy có in nhãn hiệu Castrol. 

- Tại nhà kho số 370 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, 

TP HCM, nơi Nguyễn Duy K thuê kho để chứa hàng Mai Hữu P là lái xe và 

nguời trông coi kho thu giữ: một số lượng lớn dầu nhớt Castrol Scooter Gear 

Oil (nhót hộp số) loại 120 ml; một số lượng lớn dầu nhót giả hiệu Castrol các 
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loại có dung tích tù’ 800ml và 1.000 ml; nhiều vỏ thùng (xô) rỗng loại 18 lít; 

một số lượng lớn nắp nhựa; 01 xe gắn máy nhãn hiệu Hon Da biển kiểm soát 

59S2 - 32925 và một xe ô tô tải biển kiểm soát 51C - 329.25 

- Tại nhà kho không số ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM, 

nơi Mai Hữu P thuê kho để gia công làm xô, phuy giả nhãn hiệu Castrol thu giữ: 

nhiều dụng cụ in lụa để in lên bao bì chữ Castrol; máy in thời gian sản xuất và 

thời hạn sử dụng; máy nén khí; máy ép nắp xô nhựa; máy quét lụa; máy ổn áp 

nguồn điện; một số lượng lớn xô nhựa đã được in nhãn hiệu PB.. 

- Tại kho địa chỉ 1618 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh và tại nhà Đ, phưòng Đ, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

nhà của Nguyễn Văn Đ nơi Mai Hữu P bán hàng, thu giữ: một số lượng lớn dầu 

nhớt hiệu Castrol và nhãn hiệu Shell các loại. 

- Tại phòng trọ của Đặng Kiều Trang - bạn gái của đối tượng tên Nguyễn 

Duy K - địa chỉ 332/38 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ: 02 máy ép bao bì; 02 bao tải chứa vỏ 

thùng carton hiệu Honda; Yamaha; 05 kiện nhãn mác nước làm mát có chữ Hon 

da; Yamaha; 02 thùng nắp nhôm không ghi nhãn hiệu; 02 bao tải chứa vỏ hộp 

giấy có ghi chữ Help; 03 bao tải chứa chai nhựa màu trắng không nhãn hiệu; 02 

bao tải chứa vỏ lon nhựa hiệu Honda; 01 bao tải chứa khung in lụa nhãn hiệu 

Castrol và các nhãn hiệu khác. 

Tại cơ quan điều tra, Ngô Đình Đ khai: làm nghề lái xe từ khoảng tháng 

12/2016 đến nay có quen biết và thường xuyên chở dầu nhớt cho đối tượng tên 

K nhưng không biết địa chỉ, không nhìn rõ mặt vì đối tượng này thường che mặt 

khi giao tiếp thuê xe và thanh toán tiền; Sau khi đối tượng này thuê thì Đ chở 

hàng, Đ điều khiển xe đến địa điểm nhận hàng theo thỏa thuận và gặp Mai Hữu 

P để nhận hàng, sau đó vận chuyển đến địa điểm mà K và P chỉ dẫn. Như 

thường lệ, ngày 11/10/2017, K điện thoại thuê Đ chở hàng, theo chỉ dẫn của K, 

Đ điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 51D – 206.72 đến 370 Thoại Ngọc Hầu, 

phường Phú Thạnh, quận Tân Phú để nhận 03 vỏ thùng phuy loại 2001ít, 30 vỏ 

thùng (xô) dầu nhớt nhãn hiệu Castrol loại 18 kg/thùng, 30 bìa thùng giấy 

Carton, bên ngoài có ghi nhãn hiệu Castrol và 200 nắp nhựa, sau đó chở đến nhà 

số L, xã Xuân S, huyện Hóc Môn. Tại đây Đ lùi xe vào kho để Đoàn Quang K, 

Trịnh Duy K và Lê Quảng Đ bốc dỡ 03 vỏ thùng phuy, 30 vỏ thùng dầu nhớt 

nhản hiệu Castrol loại 18 kg/thùng nêu trên vào kho để sản xuất nhớt giả.  

Sau khi đóng nhớt giả vào các thùng Đoàn Quang K, Trịnh Duy K và Lê 

Quảng Đ bốc số hàng này lên xe, tiếp đó Đ chở số hàng này đến chành xe 7979 

tại nhà A đường K, Phường 16, Quận 8 gửi cho khách hàng tên Bình tại Phan 

Thiết, trong khi đang xuống hàng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. 

Mai Hữu P khai: P tham gia sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả theo chỉ đạo 

của Nguyễn Duy K. Nhiệm vụ của P là in bao bì, mua bao bì, sau đó giao cho 

Ngô Đình Đ chở về địa chỉ số L, xã Xuân S, huyện Hóc Môn, giao cho Đoàn 

Quang K để làm nhớt giả, từ đó P hoặc Đ chở đi bán cho khách hàng, trong số 

khách hàng P bán có Nguyễn Văn Đ, cư ngụ tại nhà số Đ, phường Bình Trị 
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Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh . 

Số hàng bị Cơ quan điều tra bắt quả tang tại kho số 370 Thoại Ngọc Hầu, 

phường Phú Thạnh, quận Tân Phú và tại phòng trọ của Đặng Kiều Trang, địa chỉ 

332/38 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú là của 

Nguyễn Duy K. 

Nguyễn Văn Đ khai: Đ mua bán dầu nhớt giả các loại với Nguyễn Duy K 

từ năm 2016 cho đến khi bị bắt ngày 12/10/2017; số hàng dầu nhớt Castrol và 

Shell giả các loại bị Cơ quan điều tra thu giữ tại nhà số Đông, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và tại địa chỉ số 1618 đuờng Võ 

Văn Kiệt, phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh  là hàng giả mua từ 

Nguyễn Duy K, Đ biết rõ K bán dầu nhớt giả (hàng này do K sản xuất), nhưng 

do ham lợi nên đã mua để bán ra thị trường thu lợi bất chính được khoảng 

30.000.000 đồng, số hàng giả bị Cơ quan điều tra bắt giữ là hàng do Nguyễn 

Duy K bán cho Đ, trước đây Đ khai mua hàng của Mai Hữu P là không đúng sự 

thật, vì Đ không muốn khai ra K; mục đích để K ở ngoài lo cho P và Đ, nay xin 

khai lại là Đ mua dầu nhớt giả của Nguyễn Duy K, P chỉ là người chở hàng đến 

giao cho Đ. 

Đoàn Quang K khai: Nguyễn Duy K là người trực tiếp điện thoại hẹn gặp 

Đoàn Quang K tại ngã tư 4 xã, quận Bình Tân để thỏa thuận mua nhớt có chất 

lượng kém với giá 20.000 đồng/lít do Đoàn Quang K sản xuất. Dầu nhớt giả 

Đoàn Quang K sản xuất theo công thức: Dùng 20kg hạt nhựa màu trắng đưa vào 

máy nung chảy ở nhiệt độ khoảng 70 độ C khuấy đều, tiếp đó cho 2 lít dầu nhớt 

bẩn đã sử dụng (màu đen) để tạo màu, sau đó chiết xuất khoảng 200 lít dầu gốc 

vào khuấy cho màu sắc trong giống như hàng thật, dùng bao bì nhãn hiệu 

Castrol, Shell do Nguyễn Duy K cung cấp để đổ dầu nhớt đã được làm giả vào 

cho đầy, đóng gói, đê ra nhớt giả thành phâm. Ngô Đình Đ là người của Nguyễn 

Duy K, trực tiếp cung cấp bao bì (vỏ rỗng), sau khi Đoàn Quang K pha chế nhớt 

giả và đóng nắp thành phẩm, từ đó được Ngô Đình Đ vận chuyển đi tiêu thụ 

(bán thị trường). Để sản xuất dầu nhớt giả Đoàn Quang K mua nguyên liệu là 

dầu gốc tại quận 5 (không rõ địa chỉ), mua hạt nhựa tại quận Tân Phú (không rõ 

địa chỉ) và mua dầu bẩn từ những người thu gom phế liệu, thuê Lê Quảng Đ và 

Trịnh Duy K thực hiện việc pha chế thành dầu nhớt giả theo chỉ đạo của Đoàn 

Quang K. Ngày 11/10/2017, Ngô Đình Đ chở 03 vỏ thùng phuy loại 209 lít và 

30 vỏ xô loại 18 lít mang nhãn hiệu Castrol đến nhà số 84/5E Nguyễn Thị Ly, 

xã Xuân Thói Sơn, huyện Hóc Môn giao cho Đoàn Quang K, tại đây K, Đ và K 

bốc dỡ các vỏ thùng này từ xe vào kho, sau đó thực hiện sản xuất dầu nhớt giả 

xong, rồi bốc hàng thành phẩm này lên xe đế Ngô Đình Đ vận chuyến đi tiêu thụ 

thì bị bắt giữ. 

Trịnh Duy K khai: K và Đ là người làm công cho Đoàn Quang K. Ngày 

11/10/2017, Ngô Đình Đ điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 51D – 206.72 vận 

chuyển 03 vỏ thùng phuy loại 209 lít và 30 vỏ xô loại 18 lít mang nhãn hiệu 

Castrol đến nhà số L, xã Xuân S, huyện Hóc Môn giao cho Đoàn Quang K. Tại 

đây K, Đ và K bốc dỡ các vỏ thùng này từ xe vào kho, để bơm nhớt giả vào đưa 
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lên xe để Ngô Đình Đ chở đi tiêu thụ thì bị bắt giữ; K biết rõ K sản xuất nhớt 

giả, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của K vì cần tiền tiêu xài. 

Lê Quảng Đ khai: Đ và K là người làm công cho Đoàn Quang K và là 

người trực tiếp bơm dầu nhớt giả vào các Thùng, sau đó đóng nắp lại và. chuyển 

lên xe ô tô tải giao cho khách hàng theo yêu cầu của K, Đ biết rõ K sản xuất 

nhớt giả, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của K vì cần tiền tiêu xài. Ngày 

11/10/2017, chính Đ là người bơm nhớt giả vào 03 phuy và 30 thùng (xô), K là 

người đóng nắp, sau đó cùng bốc lên xe ô tô tải biển kiểm soát 51D – 206.72 để 

Ngô Đình Đ vận chuyển đi tiêu thụ và bị bắt giữ. 

Ngày 15/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh đã ra Quyết định trưng cầu Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng III tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giám định thành phần số dầu 

nhớt nhãn hiệu Castrol, Shell, Honda, thu giữ (nêu trên) so với công bố chất 

lượng của dầu nhót chính hãng do Cty Castrol, Cty Shell sản xuất. Kết luận 

giám định Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng III tại Thành phố 

Hồ Chí Minh cho thấy các loại nhớt thu giữ không phù hợp chỉ tiêu do các hãng 

sản xuất nhớt đã công bố (kèm theo Kết quả giám định trong hồ sơ vụ án). 

Tổng giá trị hàng giả tương đương hàng thật là 1.247.131.028 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 42/2019/HSST ngày 20 tháng 02 năm 2019, Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Đoàn Quang K, Trịnh Duy K, Lê Quảng Đ phạm tội 

“Sản xuất hàng giả”. 

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: 

Xử phạt: Đoàn Quang K 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

12/10/2017. 

Xử phạt: Trịnh Duy K 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

12/10/2017. 

Xử phạt: Lê Quảng Đ 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

12/10/2017. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa A, phưòng Đ thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Các bị cáo thừa nhận một phần tội như án sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo, yêu 

cầu hội đồng xét xử xem xét bị cáo chỉ phạm tội đối với số lượng hàng giả là 

83.426.442 đồng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án:  

Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Sản xuất hàng giả” là có căn cứ. 

Tuy nhiên đối chiếu các văn bản tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự. Xét thấy, 
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trong quá trình điều tra cũng như tại hai phiên toà sơ thẩm và A, phưòng Đ thẩm 

các bị cáo khai rằng nhận thức biết rõ sản xuất dầu nhớt giả là vi phạm pháp luật 

nhưng các bị cáo vẫn tiến hành và ngày 10/11/2017 cơ quan Điều tra đã tiến 

hành bắt quả tang hàng giả mà các bị cáo sản xuất có tổng giá trị là 83.426.442 

đồng. Tại bản kết luận điều tra số 672 của cơ quan điều tra đã kết luận các bị cáo 

có hành vi làm giả nhớt với số lượng tương đương giá trị 83.426.442 đồng. Tại 

bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị 

cáo là đồng phạm theo khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự. Xét, trong vụ án này 

bị can Duy K là người chủ mưu đã bỏ trốn, chưa bắt được, do vậy, chưa làm rõ 

được các bị cáo có liên quan đến các lượng hàng còn lại hay không mà Viện 

kiểm sát và Toà án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo phạm tội vào khoản 3 

Điều 192 Bộ luật hình sự là chưa có cơ sở vững chắc. Do vậy, đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa án sơ thẩm. Áp dụng khoản 1 

Điều 192 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo K mức cao nhất của khung hình phạt là 

từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Đ và K từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo K có đơn xin xét xử vắng mặt, có gửi bài bào 

chữa.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đ: Thống nhất ý kiến của đại diện Viện kiểm 

sát tại phiên toà. Tuy nhiên Luật sư phân tích thêm vai trò của bị cáo Đ khi tham 

gia vụ án, bị cáo là người làm công ăn lương chủ yếu là bưng, bê vặn nút chai. 

Gia đình bị cáo có công Cách mạng, đề nghị xem xét mức hình phạt cho bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo K: Thống nhất ý kiến của đại diện Viện kiểm 

sát tại phiên toà. Phân tích một số chứng cứ chứng minh vai trò của bị cáo K 

giống như bị cáo Đ, cũng như các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng. Đề 

nghị hội đồng xét xử giảm mức hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ, vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Từ khoảng năm 2016 đến ngày 11/10/2017, tại các nhà kho và nhà ở 

trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, quận 6 và quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh, các bị cáo Mai Hữu P, Ngô Đình Đ, Nguyễn 

Văn Đ, Đoàn Quang K, Lê Quảng Đ, Trịnh Duy K đã có hành vi chế tạo dầu 

nhớt giả để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Hành vi trên của các bị cáo 

đã phạm vào tội “Sản xuất hàng giả” được quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do vậy, cấp sơ thẩm đã truy tố xét xử các 

bị cáo về tội danh trên là có căn cứ. 

Trong vụ án này theo cáo trạng số 231/CT-VKS-P3 ngày 04/6/2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận Nguyễn Duy K và 

các đồng phạm Mai Hữu P, Lê Đình Đ, Nguyễn Văn Đ, Đoàn Quang K, Lê 
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Quảng Đ, Trịnh Duy K đã sản xuất và bán ra thị trường các loại dầu nhớt giả 

nhãn hiệu Castrol, Shell. Tổng giá trị tương đương hàng thật là 1.247.131.028 

đồng, nên thuộc trường hợp phạm pháp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tuy nhiên, tại các biên bản lấy lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Đ ngày 

11/10/2017 (Bút lục 000579-000580) biên bản hỏi cung ngày 10/10/2017 (BL 

000577) bị cáo Đ khai nhận toàn bộ số hàng bị Cơ quan điều tra bắt giữ là hàng 

từ Nguyễn Duy K và Mai Hữu P; đồng thời Nguyễn Văn Đ đã lấy dầu nhớt giả 

của Mai Hữu P từ năm 2015 đến ngày 11/10/2017. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 16/10/2017 của bị cáo Ngô Đình Đ (BL 

000527- 000528) Đ khai nhận chở hàng cho Mai Hữu P từ tháng 6/2017 cho đến 

ngày bị bắt, trong đó chỉ đến nhà Đoàn Quang K khoảng 2 lần để chở dầu nhớt, 

còn lại là vận chuyển tại kho 370 Thoại Ngọc Hầu. 

Số dầu nhớt bị thu giữ theo biên bản kết luận điều tra số 672-25/KLĐT-

PC46 ngày 03/5/2018 số dầu nhớt bị thu giữ có nhiều nhãn hiệu, trong đó tại 

kho 334 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh có nhãn hiệu Honda Proter gold loại 10W-30 và tại địa chỉ 1618 

đường Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, TPHCM có dầu nhớt nhãn hiệu Vistia 

300 (20W -50), Shell Rimula R2 Extra (20W-50), Shell Rimula R1 Multi (20W-

50), Shell Rimula R4X (15W-40), Vancllus (20-50). Tại các kho 370 Thoại 

Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú và nhà không số ấp 3, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Mai Hữu P quản lý, cơ 

quan điều tra thu giữ 4 bao chứa 96 chai nhựa nhớt nhãn hiệu Honda Coolant 

dung tích 500ml, 105 xô nhựa đã được in nhãn hiệu PB màu xanh. So sánh đối 

chiếu với số hàng bị thu giữ ở cơ sở sản xuất của bị cáo Đoàn Quang K cùng các 

lời khai của bị cáo thì các hiệu nhớt kể trên không nằm trong danh mục do bị 

cáo Đoàn Quang K, Trịnh Duy K, Lê Quãng Đ sản xuất. 

Do đó, tại bản kết luận điều tra số 672-25/KL-PC46 ngày 03/5/2018 của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định: có căn cứ 

xác định các bị cáo Đoàn Quang K, Lê Quảng Đ, Trịnh Duy K sản xuất hàng giả 

tổng cộng có giá trị tương đương hàng thật là 83.426.442 đồng. Toà án cấp sơ 

thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh có văn bản trả lời vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo 

trên là đồng phạm theo khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Theo thống kê, lượng dầu nhớt bắt quả tang ngày 11/10/2017 và lượng dầu 

nhớt bị cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét tại các cơ sở của Nguyễn Văn Đ, 

Mai Hữu P lên đến 13.505 lít. Trong khi đó, chỉ có căn cứ xác định Đoàn Quang 

K chỉ sản xuất khoảng 200 lít để bán cho Nguyễn Duy K. Trong vụ án này bị 

can Nguyễn Duy K là người chủ mưu đã bỏ trốn, chưa bắt được, do vậy, chưa 

làm rõ được các bị cáo trên có liên quan đến các lượng hàng còn lại hay không 
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mà Viện kiểm sát và Toà án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo phạm tội vào 

khoản 3 Điều 193 là chưa có cơ sở vững chắc. 

Đối chiếu các chứng cứ như nhận định trên và lời đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên toà hôm nay phù hợp với quy định pháp 

luật. Nên, Hội đồng xét xử chấp nhận lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại phiên toà, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, sửa 

án sơ thẩm, áp dụng khoản 1 Điều 192 Bộ luật hình sự để xét xử các bị cáo K, Đ 

và K. 

Xét, trong vụ án này, bị cáo Đoàn Quang K biết rõ sản xuất dầu nhớt giả là 

vi phạm pháp luật, nhưng vẫn thuê các bị cáo Trịnh Duy K, Lê Quảng Đ thực 

hiện sản xuất dầu nhớt giả, nên vai trò của bị cáo Đoàn Quang K là người trực 

tiếp mua nguyên liệu như dầu gốc, dầu bẩn, hạt nhựa rồi chỉ đạo cho các bị cáo 

Đ và K pha chế, nên bị cáo Đoàn Quang K phải chịu mức hình phạt cao hơn hai 

bị cáo Đ và K. 

Hai bị cáo Lê Quảng Đ và Trịnh Duy K là người làm công cho Đoàn 

Quang K, giúp K pha chế, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng từ xe vào kho, từ 

kho lên xe nên có vai trò giúp sức bị cáo K, là đồng phạm giản đơn, các bị cáo 

không bàn bạc việc tổ chức sản xuất hàng giả, không hưởng lợi từ việc sản xuất 

kinh doanh hàng giả và hoàn toàn phụ thuộc vào ông chủ.  

Các bị cáo Đoàn Quang K, Lê Quảng Đ, Trịnh Duy K có các tình tiết giảm 

nhẹ như sau: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, chưa có 

tiền án tiền sự; Đoàn Quang K là bộ đội xuất ngũ; các bị cáo Đ và K gia đình có 

công cách mạng. Do đó, khi quyết định hành phạt hội đồng xét xử xem xét các 

tình tiết giảm nhẹ trên để xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt, 

tạo điều kiện cho các bị cáo yên tâm học tập, cải tạo tốt. 

[2] Về án phí hình sự A, phưòng Đ thẩm: Các bị cáo không phải chịu. 

[3] Các phần quyết định khác của bản án hình A, phưòng Đ sơ thẩm không 

bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Đoàn Quang K, Trịnh Duy K, 

Lê Quảng Đ. 

Tuyên bố các bị cáo Đoàn Quang K, Trịnh Duy K, Lê Quảng Đ phạm tội: 

“Sản xuất hàng giả”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Đoàn Quang K 04 (bốn) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 11/10/2017. 
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Xử phạt: Trịnh Duy K 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/10/2017 

Xử phạt: Lê Quảng Đ 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/10/2017 

2. Về án phí A, phưòng Đ thẩm: Các bị cáo Đoàn Quang K, Trịnh Duy K,

Lê Quảng Đ không phải chịu án phí hình sự A, phưòng Đ thẩm. 

3. Các Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 42/2019/HSST ngày

28/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án A, phưòng Đ thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại TP Hồ Chí Minh; 

- TAND  TP Hồ Chí Minh ; 

- VKSND  TP Hồ Chí Minh ; 

- Cục THADS  TP Hồ Chí Minh ; 

- Công an  TP Hồ Chí Minh ; 

- Trại tạm giam  TP Hồ Chí Minh ; 

(Để t/đ cho bị cáo) (3); 

- Lưu (3). HS (3).   

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ A, PHƯÒNG 

Đ THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Huỳnh Thanh Duyên 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 612/2019/HS-PT 

Ngày 16 tháng 10 năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy; 

 Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn; 

Ông Đặng Quốc Khởi. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Diệu Thúy – Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

591/2018/TLPT-HS ngày 23 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Quang 

V và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 299/2018/HSST ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Quang V; sinh năm 1982, tại tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú:

đường B, phường T, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Đ và bà Phan Thị Bạch M; có vợ và 01 

con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 25/01/2014 

đến ngày 21/12/2016 được tại ngoại; (có mặt). 

2. Trần Thái Ng; sinh năm 1982, tại tỉnh Lâm Đồng; nơi cư trú: đường

M, Phường 6, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn 

hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần M (chết) và bà Thái Thị M; có vợ và 02 con, lớn sinh năm 

2011, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 

25/01/2014 đến ngày 21/12/2016 được tại ngoại; (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang V và Trần Thái Ng: Luật sư 

Nguyễn Tấn Th – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 
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3. Nguyễn Giang L; sinh năm 1975, tại tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: đường 

52 khu phố 8, phường H, quận T1, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: chung cư 

H1, phường T2, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ 

Công an; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam (đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Nguyễn Hữu H và bà Võ Thị 

Ch; có vợ và 02 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: 

Không; Bị bắt tạm giam ngày 11/3/2014; (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Giang L: 

+ Luật sư Nguyễn Tiến Ph – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

(vắng mặt) 

+ Luật sư Nguyễn Văn Q – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. (vắng mặt) 

- Các bị cáo không kháng cáo, đã rút kháng cáo: 

1. Trần Phước Th, sinh năm 1967, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư 

trú: đường H3, Phường 6, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Ph (chết) và bà Nhan Thị S; có vợ và 02 con, 

lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1992; tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam 

ngày 25/01/2014; (có mặt). 

2. Bùi Khắc H, sinh năm 1975, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: chung cư 

H4, C, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên cán 

bộ Công an; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; Đảng, đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam (đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng); con ông Bùi Khắc Ch và bà Lê Thị L; 

có vợ đã ly hôn và 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2014; tiền án, tiền 

sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 24/10/2017; (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng có liên 

quan đến kháng cáo: 

1/. Ông Nguyễn Hồng A, sinh năm 1946. (có mặt) 

Địa chỉ: chung cư C1, đường V, B, phường C2, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

2/. Ông Hồ Sỹ Tuy Đ, sinh năm 1974. (có mặt) 

Địa chỉ: đường Ng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3/. Ông Đoàn Phước A1, sinh năm 1942. (có mặt) 

Địa chỉ: đường Ng1, phường Ng2, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4/. Ông Dương Văn Th, sinh năm 1950. (vắng mặt) 

Địa chỉ: Lô D Chung cư Y, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

5/. Ông Mai Đình T, sinh năm 1964. (có mặt) 
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Địa chỉ: đường C4, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

6/. Ông Lư Trấn X, sinh năm 1973. (có mặt) 

Địa chỉ: đường T4, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

7/. Ông Hồ Văn H, sinh năm 1946. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Tr, Phường 12, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

8/. Ông Nguyễn Trân Ch, sinh năm 1970. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Q, Phường 10, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

9/. Ông Bùi Tiến D, sinh năm 1972. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Đ1, Phường 14, quận Ph, Thành phố Hồ Chí Minh. 

10/. Ông Trần T1, sinh năm 1940. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường M1, B2, quận B3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

11/. Ông Vũ Ngọc Ch1, sinh năm 1961. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường L, Phường 11, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

12/. Ông Dương Văn Ph, sinh năm 1954. (có mặt) 

Địa chỉ: đường 85, phường T5, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

13/. Ông Lâm Văn Q, sinh năm 1956. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường L1, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

14/. Ông Hồ Minh T2, sinh năm 1957. (có mặt) 

Địa chỉ: tỉnh lộ 10, Khu phố 16, phường B6, quận B3, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

15/. Bà Nguyễn Thị Kim L1, sinh năm 1952. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường C4, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

16/. Ông Phạm Đức T3, sinh năm 1962. (có mặt) 

Địa chỉ: đường Tr1, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

17/. Ông Phan Ngọc Ch2, sinh năm 1950. (có mặt) 

Địa chỉ: đường T6, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

18/. Ông Nguyễn Văn Đ1, sinh năm 1942. (có mặt) 

Địa chỉ: đường V, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

19/. Bà Phạm Thị Bích V, sinh năm 1966. (có mặt) 

Địa chỉ: đường B7, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

20/. Ông Huỳnh Thanh U, sinh năm 1963. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường B8, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

21/. Ông Đặng Ngọc Th2 (vắng mặt) 
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Địa chỉ: đường Tr2, phường T2, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

22/. Bà Hồ Thị Thu Tr, sinh năm 1973. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Ng3, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

23/. Ông Nguyễn Thanh T4, sinh năm 1940. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường T8, phường Th, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

24/. Ông Lê Duy C, sinh năm 1931. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường X, Phường 21, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

25/. Ông Trần H1, sinh năm 1955. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường Ng3, Ấp 6, xã T9, huyện C4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

26/. Ông Phạm Anh T4, sinh năm 1967. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường số 8, Phường 16, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

27/. Ông Phạm Văn H2, sinh năm 1953. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường B7, Phường 14, quận T10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

28/. Ông Nguyễn Tường L2, sinh năm 1956. (vắng mặt) 

Địa chỉ: cao ốc Đ, đường C7, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

29/. Bà Phùng Thị Bích D1, sinh năm 1957. (có mặt) 

Địa chỉ: đường D, phường L4, quận T1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

30/. Ông Võ Chí D2, sinh năm 1956. (có mặt) 

Địa chỉ: đường 20 khu phố 3, phường Th1, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

31/. Ông Trương Ch3, sinh năm 1963. (có mặt) 

Địa chỉ: đường Đ1, Phường 14, quận Ph, Thành phố Hồ Chí Minh. 

32/. Ông Lê Thành T5, sinh năm 1968. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường T11, phường T12, quận T13, Thành phố Hồ Chí Minh. 

33/. Ông Hứa Kim H3, sinh năm 1968. (có mặt) 

Địa chỉ: đường H3, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

34/. Bà Trà Hoa Ph, sinh năm 1977. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường B8, Phường 11, Quận 8, Thành phổ Hồ Chí Minh. 

35/. Ông Đỗ Đức T6, sinh năm 1961. (vắng mặt) 

Địa chỉ: đường T14, Phường 13, quận T10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

36/. Bà Trương Thị H4, sinh năm 1951. (có mặt) 

Địa chỉ: đường X, Phường 17, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

37/. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 09/6/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2009/TT-BTC 

hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển 

của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường 

trú tại Việt Nam. Tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư quy định “Người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được phép hồi hương được phép nhập một xe ô tô cá nhân 

đang sử dụng”. Ngày 06/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

194/2010/TT-BTC quy định “Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát 

hải quan; thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu”, tại tiết c, khoản 2 Điều 101 quy định: Hàng hóa là tài sản di 

chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được 

phép về Việt Nam định cư hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở 

nước ngoài; hàng hóa là tài sản di chuyển của người nước ngoài mang vào Việt 

Nam khi được phép định cư tại Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài khi được 

phép định cư ở nước ngoài. 

- Riêng xe ô tô, xe mô tô đang sử dụng của gia đình, cá nhân mang vào 

Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhập khẩu 

mỗi thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình. 

- Việc xác định hàng hoá là tài sản di chuyển thực hiện theo quy định tại 

khoản 5 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 

118/2009/TT- BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu 

xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam”. 

Do vậy, Nguyễn Quang V, Trần Phước Th và Trần Thái Ng đã lợi dụng 

quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 để “Buôn lậu” xe ô 

tô, mô tô và móc nối với các đối tượng Nguyễn Giang L (nguyên cán bộ Phòng 

PA72-Công an Thành phố Hồ Chí Minh), để thỏa thuận mua tiêu chuẩn nhập 

khẩu xe ô tô, mô tô theo diện Việt kiều hồi hương và nhờ các cán bộ Cục quản 

lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đóng dấu xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu 

của các Việt kiều để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe ô tô, mô tô. Sau đó lấy 

thông tin cá nhân trên hộ chiếu do Mỹ hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ cấp 

của các Việt kiều cung cấp cho H Phạm, C Ngô, Đoàn H, J...là các Việt kiều 

định cư tại nước Mỹ đã trực tiếp mua xe, thanh toán tiền mua xe tại nước Mỹ, 

trực tiếp thuê và thanh toán tiền cho các hãng tàu vận chuyển các xe ô tô từ Mỹ 

về Việt Nam tiêu thụ.  

Kết quả điều tra xác định như sau: 

Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2012 Nguyễn Quang V cùng đồng phạm 

đã trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô, mô tô cho 64 Việt kiều hồi hương; 
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trong đó có 54 trường hợp là được thuê mướn đứng tên nhập khẩu không đúng 

quy định, như sau: 

Nguyễn Giang L trực tiếp thỏa thuận thuê và giới thiệu cho Nguyễn 

Quang V 36 Việt kiều, gồm: Nguyễn Hồng A, Hồ Sỹ Tuy Đ, Đoàn Phước A1, 

Dương Văn Th, Mai Đình T, Lư Trấn X, Lưu Tô H16, Hồ Văn H, Nguyễn Trân 

Ch, Bùi Tiến D, Trần T1, Vũ Ngọc Ch1, Dương Văn Ph, Lâm Văn Q, Hồ Minh 

T2, Nguyễn Thị Kim L1, Phạm Đức T3, Phan Ngọc Ch2, Nguyễn Văn Đ1, 

Phạm Thị Bích V, Huỳnh Thanh U, Đặng Ngọc Th2, Hồ Thị Thu Tr, Nguyễn 

Thanh T4, Lê Duy C, Trần H1, Phạm Anh T4, Phạm Văn H2, Ninh Phúc L3, 

Phùng Thị Bích D1, Võ Chí D2, Trương Ch3, Lê Thành T5, Hứa Kim H3, Trà 

Hoa Ph, Đỗ Đức T6. Mỗi Việt kiều, Nguyễn Quang V đã trả cho L 10.000 

USD/Việt kiều, tổng cộng V trả Nguyễn Giang L 360.000 USD. 

Trần Phước Th trực tiếp thỏa thuận thuê 17 Việt kiều, gồm: Phạm Ngọc 

Th3, Trần Đức H5, Nguyễn Hồng H6, Lê Thị Tường V1, Trương Thị H4, Diệp 

Cẩm D3, Hoàng Văn C1, Nguyễn Văn Ph1, Cao Duy H7, Nguyễn Tường L2, 

Đỗ Thị H8, Vũ Việt Th4, Phạm Trọng Tr1, Văng Thị H9, Nguyễn Tấn Anh V2, 

Đặng Anh T7, Võ Văn H10. Mỗi Việt kiều, các chủ salon ô tô và V đã trả cho 

Th 10.000 USD/Việt kiều, tổng cộng các chủ salon ô tô và Nguyễn Quang V trả 

Th 170.000 USD. 

Nguyễn Quang V trực tiếp thuê Việt kiều Lư H11 và trả cho Lư H11 

13.000 USD. 

Như vậy, tổng cộng 54 Việt kiều trên, V và Th khai đã nhận số tiền là 

108.000 USD (tương đương với 2.160.000.000 đồng) từ các đối tượng tham gia 

mua bán xe nhập lậu vào Việt Nam, số tiền này bao gồm tiền công làm dịch vụ, 

sau khi trừ chi phí lưu container, lưu bãi, kéo container, lệ phí thương vụ Cảng, 

nhận lệnh giao hàng, gia hạn lệnh giao hàng, thuê xe vận chuyển, lệ phí đăng 

kiểm, chi phí vệ sinh container, chi phí mua sill, cắt sill....khoảng 24.000.000 

đồng/xe, còn lại khoảng 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng/xe. V, Th và Ng 

chia nhau khoảng 5.000.000 đồng/người/xe, tổng số tiền công làm dịch vụ cho 

54 chiếc xe là 810.000.000 đồng, số tiền này V chia đều cho V, Th và Ng mỗi 

người khoảng 270.000.000 đồng. 

Ngoài số tiền trên, 17 Việt kiều do Th trực tiếp thuê và 01 Việt kiều do V 

thuê. Sau khi trả tiền thuê Việt kiều, số tiền dư, Th, V và Ng chia nhau, trong đó 

Th và V được chia mỗi người số tiền 14.300 USD (tương đương 286.000.000 

đồng)/người, Ng được chia số tiền 10.400 USD (tương đương 208.000.000 

đồng). Như vậy, tổng số tiền Trần Phước Th và Nguyễn Quang V hưởng lợi từ 

việc thuê Việt Kiều còn dư và tiền công làm dịch vụ cho 54 Việt kiều là 

556.000.000 đồng/người, riêng Trần Thái Ng nhận được số tiền 478.000.000 

đồng. 

Việc tổ chức đóng dấu kiểm chứng xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu 

của các Việt kiều nhằm hợp thức hóa cho hồ sơ nhập lậu xe ô tô, xe mô tô được 

thực hiện như sau: Theo quy định tại điểm 2, khoản 1 Điều 4, Thông tư số 
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118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 quy định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng phải có “Hộ chiếu hồi hương có đóng dấu kiểm 

chứng nhập cảnh của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu”. 

Vì vậy, các Việt kiều do Nguyễn Giang L trực tiếp thỏa thuận thuê mướn, 

V yêu cầu L  “bắt buộc phải có dấu xuất nhập cảnh thể hiện việc nhập cảnh và 

xuất cảnh trên hộ chiếu của các Việt kiều mới xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô 

tô tại Hải quan được và việc đóng dấu khống vào hộ chiếu của các Việt kiều 

nhằm hợp thức hóa việc đi Mỹ mua xe và thanh toán tiền mua xe ô tô, đăng ký 

lưu hành xe tại Mỹ, thuê và thanh toán tiền thuê hãng tàu vận chuyển về Việt 

Nam”. Chính vì vậy, L đã nhờ Bùi Khắc H và một số cán bộ khác thực hiện 

đóng dấu kiếm chứng xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu các Việt kiều: Hồ 

Văn H, Lư Trấn X, Dương Văn Th, Lâm Văn Q, Nguyễn Hồng A, Hồ Sỹ Tuy 

Đ, Phùng Thị Bích D1, Lê Thành T5, Võ Chí D2, Hứa Kim H3, Phạm Văn H2, 

Phạm Anh T4, Lê Duy C, Nguyễn Văn Đ1, Phan Ngọc Ch2, Ninh Phúc D4, Hồ 

Thị Thu Tr, Nguyễn Trân Ch, Bùi Tiến D...(có bảng kê phụ lục kèm theo) và 

mua vé máy bay, tour du lịch đi Singapore cho Nguyễn Thị Kim L1; mua vé 

máy bay, tour du lịch đi Thái Lan cho Phạm Thị Bích V để được đóng dấu kiểm 

chứng xuất, nhập cảnh trên bản chính hộ chiếu của các Việt kiều nhằm hợp thức 

hóa hồ sơ nhập khẩu xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. 

Đối với các Việt kiều do Th trực tiếp thuê thì Th trực tiếp giữ bản chính 

hộ chiếu các Việt kiều để giao cho Nguyễn Thế H12, công tác tại Phòng quản lý 

Xuất Nhập cảnh-Công an Thành phố Hồ Chí Minh để đóng dấu xuất nhập cảnh 

khống vào hộ chiếu cho 06 Việt kiều. Tuy nhiên, đến nay, Hải chỉ thừa nhận Th 

đã đóng dấu khống vào các hộ chiếu gồm Phạm Ngọc Th3, Nguyễn Hồng H6 và 

Trần Đức H5...và mua vé máy bay, tour du lịch đi Thái Lan cho Việt kiều 

Hoàng Văn C1 để được đóng dấu kiểm chứng xuất, nhập cảnh trên bản chính hộ 

chiếu của các Việt kiều nhằm hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe ô tô theo diện 

Việt kiều hồi hương. 

Ngoài ra còn các Việt kiều khác mặc dù V, Th đều khai nhận đã thực hiện 

đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu của các Việt kiều 

nhưng đến nay do một số hãng máy bay có trụ sở tại nước ngoài và các Việt 

kiều đã xuất cảnh nên Cơ quan điều tra chưa xác minh và ghi lời khai đối với 

các Việt kiều này được. 

Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết 

định trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự-Công an Thành phố Hồ Chí Minh giám 

định chữ viết, chữ ký của Nguyễn Giang L, Trần Phước Th, Bùi Khắc H trên hộ 

chiếu của các Việt kiều, giấy thỏa thuận việc chuyển nhượng tiêu chuẩn mua xe 

ô tô và xe mô tô theo diện chính sách hồi hương, giấy nộp tiền cho Công ty 

Vietravel và một số tài liệu do Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ. Kết quả giám 

định số 1275/KLGĐ- TT ngày 07/11/2017 và kết quả giám định số 296/KLGĐ-

TT ngày 02/02/2015, như sau: 

1. Đối với Nguyễn Giang L: 
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- Chữ viết số “12/05/12” tại mục “được phép lưu trú đến”, thể hiện tại 

trang số 16 của quyển hộ chiếu số 443921033 do Mỹ cấp cho ông Dương Văn 

Th là do Nguyễn Giang L ghi ra. 

- Chữ viết trên giấy thỏa thuận việc chuyển nhượng tiêu chuẩn mua xe ô 

tô và xe mô tô theo diện chính sách hồi hương gồm thông tin cá nhân của Việt 

kiều Trương Ch3 vào bên A giấy thỏa thuận là bên chuyển nhượng, bên B tên 

Nguyễn Quang V và nội dung số tiền chuyển nhượng là 2.000 USD do ông 

Trương Ch3 cung cấp ngày 19/01/2014 là do Nguyễn Giang L ghi ra. 

- Chữ viết “Số ASXH 586528323” trên 02 (hai) ảnh hộ chiếu, bằng lái xe 

do Mỹ cấp cho Việt kiều Nguyễn Văn Đ1 do Nguyễn Quang V cung cấp cho Cơ 

quan điều tra theo biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 09/06/2017 là do 

Nguyễn Giang L ghi ra. 

- Chữ viết, chữ ký thể hiện trên tài liệu cần giám định là biên nhận tiền 

mua vé máy bay, tour du lịch đi Thái Lan cho Việt kiều Nguyễn Thị Kim L1 đi 

cùng Lê Thị Thu H13 (vợ L), Nguyễn Thị C, Lý Thị H14 (mẹ và người thân L), 

số OB01149/1110, ngày 25/11/2010 và biên nhận số OB00062/1210, ngày 

02/12/2010 do Công ty Vietravel cung cấp là do Nguyễn Giang L ghi ra. 

2. Đối với Trần Phước Th: 

- Chữ ký thể hiện trên tài liệu cần giám định là giấy thỏa thuận ngày 

10/9/2012 do bà Đỗ Thị H8 cung cấp cho Cơ quan điều tra theo biên bản tạm 

giữ đồ vật, tài liệu ngày 03/7/2017 là do Trần Phước Th ghi ra. 

- Chữ viết trên 02 (hai) bản chính Bản tuyên thệ (Affidavit) ngày 

13/03/2012, do Việt kiều Cao Duy H7 tuyên thệ được Cục Hải quan TPHCM 

cung cấp là do Trần Phước Th ghi ra. 

- Chữ viết trên 01 (một) bản chính Bản tuyên thệ (Affidavit) ngày 

10/05/2012, do Việt kiều H Phạm và Hoàng Văn C1 tuyên thệ được Cục Hải 

quan TPHCM cung cấp là do Trần Phước Th ghi ra. 

- Chữ viết, chữ ký thể hiện trên tài liệu cần giám định là biên nhận số 

OB00005/0412, ngày 02/12/2010 do Công ty Vietravel cung cấp là do Trần 

Phước Th ghi ra. 

3. Đối với Bùi Khắc H: 

 - Chữ viết số “13/07/2012” tại mục “được phép lưu trú đến”, thể hiện tại 

trang số 18 của quyển hộ chiếu số 444867475 do Mỹ cấp cho ông Lư Trấn X 

(Lu Theodore Xuong-Vander) vào ngày 28/07/2008 là do Bùi Khắc H ghi ra.  

- Chữ viết số “26/12/2011” tại mục “được phép lưu trú đến”, thể hiện tại 

trang số 19 của quyển hộ chiếu số 213394414 do Mỹ cấp cho ông Nguyễn Đ 

(Nguyen Devan) vào ngày 09/05/2005 là do Bùi Khắc H ghi ra. 

- Chữ viết số “21/12/2011” tại mục “được phép lưu trú đến”, thể hiện tại 

trang X của quyển hộ chiếu số 712060315 do Mỹ cấp cho ông Hứa Kim H3 vào 

ngày 10/07/2006 là do Bùi Khắc H ghi ra. 
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- Chữ viết số “09/10/2011” tại mục “được phép lưu trú đến”, thể hiện tại 

trang số 10 của quyển hộ chiếu số 477079010 do Mỹ cấp cho ông Phan Ngọc 

Ch2 vào ngày 16/02/2011 là do Bùi Khắc H ghi ra. 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết, 

chữ ký của Dương Văn Đ - nhân viên làm công doanh nghiệp salon ô tô T trên 

các giấy nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của 16 Việt kiều có liên quan đến 

Nguyễn T; Giấy khai đăng ký xe của Việt kiều Mai Đình T và chữ viết, chữ ký 

của Ngô Thị H15 trên giấy biên nhận tiền xe do C Ngô ký gửi cho Vũ Ngọc B. 

Kết quả chỉ xác định được chữ viết họ tên Lưu Tô H16, Trương Thị H4, Lư Trấn 

X, Mai Đình T trên giấy nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, chữ viết nội dung và họ tên 

Mai Đình T trên giấy khai đăng ký xe của T là của Đ viết và chữ viết, chữ ký 

của Ngô Thị H15 trên giấy biên nhận tiền xe do C Ngô ký gửi cho Vũ Ngọc B là 

do H15 viết và ký. 

Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định trưng 

cầu giám định Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hồ Chí 

Minh và yêu cầu Công ty cổ phần giám định và thẩm định E định giá xe ô tô, xe 

mô tô do 54 Việt kiều đứng tên nhập khẩu không đúng quy định. Ngày 

25/09/2017, Công ty cổ phần giám định và thẩm định E có chứng thư số 

17592/CT-E xác định giá 54 xe ô tô và 12 xe mô tô là 356.249.999.995 đồng và 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TPHCM đã họp thống nhất giá 

trên. 

Cơ quan điều tra có Quyết định trưng cầu Tổng cục Hải quan - Bộ Tài 

chính giám định số tiền thuế nếu không được miễn đối với xe ô tô, xe mô tô do 

54 Việt kiều đứng tên nhập khẩu không đúng quy định. Kết quả số tiền thuế 

nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng nếu không được miễn của 

54 xe ô tô và 12 xe mô tô (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

giá trị gia tăng) phải nộp nếu không được miễn là 227.063.579.774 đồng, tổng 

số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là 64.885.300.836 đồng và tổng số thuế chưa 

nộp nếu không được miễn là 162.178.278.938 đồng. 

Xác minh tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để xác định, thu thập 

hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xe, hồ sơ kê khai nhập khẩu xe của 54 Việt 

kiều thể hiện nhập khẩu xe ô tô các loại Rolls Royce, Land Rover, Bentley, 

Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota, Jaguar, Honda.Trong đó, xác định 

Nguyễn Quang V được ủy quyền đứng tên xin cấp phép và làm thủ tục nhập 

khẩu xe cho 17 Việt kiều; Trần Thái Ng được ủy quyền đứng tên xin cấp phép 

và làm thủ tục nhập khẩu xe cho 18 Việt kiều; Trần Phước Th được ủy quyền 

đứng tên xin cấp phép và làm thủ tục nhập khẩu xe cho 01 Việt kiều; Dương 

Quốc H17 đứng tên cho 01 Việt kiều; các Việt kiều khác trực tiếp xin cấp phép 

và làm thủ tục nhập khẩu xe. 

Qua xác minh tại Công ty Vietravel xác định Nguyễn Giang L là người 

đặt vé đi du lịch cho các Việt kiều, được biết: Ngày 25/11/2010, Nguyễn Giang 

L trực tiếp ký và viết tên nộp tiền đặt cọc 10.000.000 đồng để đăng ký cho Việt 
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kiều Nguyễn Thị Kim L1 (do L trực tiếp thuê) cùng vợ và mẹ vợ L đi du lịch 

Singapore và ngày 02/12/2010, L trực tiếp ký và viết tên thanh toán hết số tiền 

còn lại cho Công ty Vietravel. 

Xác minh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về tình trạng xuất 

nhập cảnh gồm ngày, giờ xuất nhập cảnh, mã chuyến bay, đường bay, mã dấu 

kiểm chứng xuất nhập cảnh của 54 Việt kiều (có bảng kê do Cục quản lý Xuất 

Nhập cảnh Bộ Công an cung cấp kèm theo) và xác định Việt kiều H Phạm xuất 

cảnh lần cuối vào ngày 11/05/2014; Nguyễn Văn S, xuất cảnh từ ngày 

02/02/2014; C Ngô Hậu, xuất cảnh ngày 26/02/2014; Nguyễn Thị Bé Ph, xuất 

cảnh từ ngày 08/04/2013. 

Xác minh tại Cảng vụ hàng không Miền Nam, được biết: Việt kiều Hồ 

Văn H, Lư Trấn X, Phạm Ngọc Th3, Lâm Văn Q, Nguyễn Hồng A, Hồ Sỹ Tuy 

Đ, Nguyễn Trân Ch, Dương Văn Ph, Bùi Tiến D (do Nguyễn Giang L thuê) và 

các Việt kiều Phạm Trọng Tr1, Nguyễn Tấn Anh V2, Trần Đức H5 (do Th thuê) 

hoàn toàn không có xuất cảnh và nhập cảnh vào các ngày thể hiện như đóng dấu 

trên hộ chiếu và do Cục quản lý Xuất Nhập cảnh cung cấp. Đối với các Việt 

kiều khác, Cảng vụ hàng không Miền Nam trả lời “Cảng vụ hàng không Miền 

Nam có thể cung cấp danh sách hành khách của từng chuyến bay có số hiệu và 

thời gian cụ thể được biết trước trong khoảng thời gian lưu trữ tài liệu chuyến 

bay theo quy định 05 năm. Tuy nhiên, Cảng vụ hàng không Miền Nam không có 

thẩm quyền thực hiện và đề nghị xác minh tại Cục quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ 

Công an”. 

Xác minh thông qua Văn phòng Interpol Việt Nam để xác định các Việt 

kiều có mua vé, có đi trên các chuyến bay như các cán bộ Cục quản lý Xuất 

Nhập cảnh - Bộ Công an đóng dấu, nhập dữ liệu chuyến bay hay không, được 

biết: Hồ Văn H, Lư Trấn X (do Nguyễn Giang L thuê) hoàn toàn không nhập 

cảnh vào Mỹ năm 2012. Đối với các Việt kiều còn lại, Cơ quan điều tra đã xác 

minh nhưng đến nay chưa có kết quả.  

- Xác minh việc mua vé máy bay, đi trên các chuyến bay tại Hãng hàng 

không Việt Nam (Vietnam Airline), Hãng hàng không United Airlines, Hãng 

hàng không Singapore Russian Airlines, Hãng hàng không Korean Air..., xác 

định: Các Việt kiều Hồ Văn H, Dương Văn Th, Dương Văn Ph, Bùi Tiến D, 

Nguyễn Văn Đ1, Nguyễn Trân Ch, Phùng Thị Bích D1, Lê Duy C, Ninh Phúc 

D4, Phạm Anh T4 (Tiêu Nhật A), Lâm Văn Q...do Nguyễn Giang L trực tiếp 

thỏa thuận, giao dịch thuê và các Việt kiều Trần Đức H5, Phạm Trọng Tr1, Cao 

Duy H7, Nguyễn Tấn Anh Vũ do Th trực tiếp thỏa thuận, giao dịch thuê...không 

có mua vé, không có đi trên các chuyến bay như các cán bộ Cục An ninh cửa 

khẩu Bộ Công an đóng dấu, nhập dữ liệu. Đối với các hãng máy bay còn lại, Cơ 

quan điều tra đã gửi xác minh nhiều lần nhưng không trả lời, do các hãng máy 

bay có trụ sở văn phòng tại nước ngoài, phòng vé tại Việt Nam thường xuyên 

thay đổi địa chỉ và có rất ít chuyến bay đến và đi tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn 

Nhất. 
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Xác minh tại Cty TNHH giao nhận A, được biết: Công ty A là đại lý của 

S, INC. Trong 54 trường hợp được thuê mướn đứng tên nhập khẩu không đúng 

quy định, Công ty A đã vận chuyển tổng cộng 22 chiếc xe từ Mỹ về Việt Nam, 

trong đó Việt kiều tên H Phạm thuê và thanh toán tiền vận chuyển cho 15 chiếc 

xe, người tên Sỹ thuê và thanh toán tiền vận chuyển 07 chiếc xe. Việc thanh toán 

tiền cước vận chuyển tại Mỹ nên Công ty A không biết bao nhiêu nhưng do H 

Phạm và Sỹ trực tiếp trả. Sau khi xe vận chuyển về đến Việt Nam, theo chỉ định 

của S, INC bằng điện thoại yêu cầu phát lệnh giao hàng cho người tên Trần Thái 

Ng và Ng ký nhận 20 lệnh giao hàng; Dương Quốc H17 nhận 02 lệnh giao hàng. 

Ngoài ra, đối với trường hợp Việt kiều Nguyễn Văn Đ khai mua, nhập khẩu từ 

Mỹ về để sử dụng cũng do H Phạm thuê và thanh toán tiền cước vận chuyển và 

trường hợp Việt kiều Nguyễn Thị Xuân Thy được V khai làm dịch vụ nhập khẩu 

cho Nguyễn T nhưng do Nguyễn Văn S thuê, thanh toán tiền cước vận chuyển 

và hai xe này cũng do Ng ký tên nhận lệnh giao hàng, do đã xuất cảnh nên chưa 

làm việc được với Thy. 

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra còn tiến hành xác minh tại Công ty 

TNHH giao nhận P, Công ty TNHH giao nhận P1, Công ty TNHH giao nhận 

A1, Công ty K, Công ty N, Công ty S1 Việt Nam, Công ty K1 và Công ty M để 

xác định việc thuê Container, thanh toán tiền thuê Container, thuê hãng tàu vận 

chuyển các xe ô tô, xe mô tô từ Mỹ về Việt Nam là do cá nhân, tổ chức nào. Tuy 

nhiên, các công ty giao nhận này chỉ xác định được người ký nhận lệnh giao 

hàng là Nguyễn Minh Q, Trần Thái Ng, Nguyễn Quang V và một số Việt kiều 

ký nhận nhưng không xác định được người thuê vận tải, người thuê và trả tiền 

thuê Container. 

Xác minh tại Cục đăng kiểm Việt Nam để xác định người trực tiếp nộp hồ 

sơ đăng ký kiểm tra chất lượng xe ô tô nhập khẩu của 54 xe là do Nguyễn 

Quang V trực tiếp nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng kiểm cho 23 xe ô tô, Trần Thái 

Ng đăng ký và làm thủ tục đăng kiểm cho 28 xe, Trần Phước Th đăng ký và làm 

thủ tục đăng kiểm cho 02 xe, Dương Quốc H17 đăng ký và làm thủ tục đăng 

kiểm cho 01 xe. 

Xác minh tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Bộ Công an 

và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh đã thu thập 54 hồ sơ đăng ký xe ô tô do 54 Việt kiều nêu trên đứng tên 

nhập khẩu đã xác định chủ sở hữu, chủ xe hiện tại là các cá nhân và tổ chức.  

Xác minh về người trực tiếp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho 54 xe tại Kho 

bạc Nhà nước Quận 2, Quận 1 và Quận 4, xác định: V nộp thuế cho 08 chiếc xe, 

Ng nộp thuế cho 05 xe, Bành Vĩ T nộp thuế cho 03 xe, Dương Quốc Th nộp 01 

xe, Trịnh Thị Mai Th nộp 01 xe, còn lại những xe khác thể hiện các Việt kiều là 

người trực tiếp nộp thuế. 

Xác minh tại Phòng Công chứng số 2, Văn phòng Công chứng Gia Định, 

Văn phòng Công chứng Tân Tạo đã thu thập các hợp đồng ủy quyền đứng tên 

xin cấp giấy phép, làm thủ tục nhập khẩu và mua bán xe ô tô, cụ thể trong 54 xe 
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ô tô nêu trên V được ủy quyền đứng tên làm thủ tục nhập khẩu cho 23 Việt kiều; 

đứng tên ủy quyền bán 04 xe cho S, bán 02 xe cho Hvà 01 xe cho C Ngô, đồng 

thời nhận tiền bán 01 xe cho S; Ng được ủy quyền đứng tên làm thủ tục nhập 

khẩu xe ô tô cho 27 Việt kiều; Trần Phước Th đứng tên ủy quyền làm thủ tục 

nhập xe cho 02 Việt kiều; Dương Quốc H17 được ủy quyền đứng tên làm thủ 

tục nhập khẩu xe ô tô cho 01 Việt kiều. 

Xác minh tại Công an phường T, Quận 1 truy tìm thông tin cá nhân của 

người tên Thương (là người đến nhận tiền bán xe do Nguyễn Văn S bán cho 

Nguyễn T), được biết: số 3, Lý Văn Ph, phường T, Quận 1 là nhà của bà Nguyễn 

Thị M, bà M cho Báo Đất Việt thuê từ ngày 06/3/2013 đến nay, không có ai tên 

Thương cư trú, tạm trú hay làm việc tại địa chỉ này. 

Xác minh tại tòa nhà S và Công an Phường 22, quận B để truy tìm thông 

tin cá nhân đối tượng H Phạm, xác định: H Phạm có cư trú tại căn hộ 304, tòa R, 

S trong thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013 nay không còn cư trú. 

Xác minh tại Công an Phường 15, Quận 10: Hoàng Minh Tr, Trịnh Tô H 

đã chết. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang V, Trần Phước Th, Trần Thái Ng đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình là cùng nhau thỏa thuận mua tiêu 

chuẩn nhập khẩu xe ô tô, mô tô theo diện Việt kiều hồi hương của 54 Việt kiều 

bán cho các chủ salon ô tô và các Việt kiều định cư tại nước Mỹ. Đồng thời, nhờ 

các cán bộ Cục An ninh Cửa khẩu Bộ Công an đóng dấu xuất, nhập cảnh khống 

vào hộ chiếu của các Việt kiều để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe ô tô, mô tô 

và thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu 54 xe ô tô và 12 xe mô tô có tổng trị giá là 

356.249.999.995 đồng, tổng số tiền thuế (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế giá trị gia tăng) phải nộp nếu không được miễn là 227.063.579.774 

đồng, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là 64.885.300.836 đồng và tổng số 

thuế chưa nộp nếu không được miễn là 162.178.278.938 đồng. Đến nay, gia 

đình Trần Thái Ng đã nộp 850.000.000 đồng, gia đình Trần Phước Th đã nộp 

556.000.000 đồng và gia đình Nguyễn Quang V đã nộp 556.000.000 đồng. 

Tại cơ quan điều tra Bùi Khắc H khai nhận: Năm 2009, Hà đến Phòng 

quản lý xuất nhập cảnh-Công an TPHCM làm thủ tục gia hạn visa cho ông M 

Nguyễn, quốc tịch Mỹ là cậu bên vợ của H. Thông qua Ngô Hồng H18 (cán bộ 

Phòng PA72 đã nghỉ hưu), H đã nhờ L giúp gia hạn visa cho ông Michael Minh 

Nguyễn nên H rất biết ơn L đã giúp. Sau một thời gian L có giao cho H một số 

hộ chiếu do Mỹ cấp hoặc hộ chiếu do Việt Nam cấp cho các Việt kiều Mỹ 

(không nhớ số lượng, họ tên cụ thể) để nhờ H thực hiện đóng dấu kiểm chứng 

xuất nhập cảnh khống cho các Việt kiều với lý do L đưa ra là các Việt kiều này 

già yếu hay người nhà của L hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt để làm một số 

thủ tục cá nhân bên Mỹ như làm thủ tục an sinh xã hội, thuế, bảo hiểm...Thực tế, 

H hoàn toàn không quen biết, không gặp mặt những Việt kiều do L giao hộ 

chiếu bản chính để nhờ H đóng dấu kiểm chứng khống trên hộ chiếu. Đồng thời, 

các Việt kiều không có đến bục kiểm soát vào các ca trực của H, H không có 
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kiểm tra, đối chiếu thẻ lên, xuống tàu bay, H chỉ căn cứ vào thông tin cá nhân 

trên hộ chiếu bản chính do L giao để nhập thông tin ngày, giờ, mã chuyến bay 

xuất, nhập cảnh khống vào hệ thống máy tính của Cục A98 - Bộ Công an và 

đóng dấu kiểm chứng khống vào hộ chiếu của các Việt kiều. H thừa nhận việc 

đóng dấu kiểm chứng xuất, nhập cảnh khống cho các Việt kiều theo đề nghị của 

Nguyễn Giang L là hoàn toàn sai quy trình, sai pháp luật. Mặc dù, H không nhận 

thức được hậu quả nghiêm trọng từ việc làm này, vì quá tin tưởng L, H cũng 

không biết mục đích L nhờ đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh khống là để 

hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe ô tô theo diện Việt kiều hồi hương và hoàn 

toàn không nhận bất kỳ lợi ích vật chất nào từ L và H nhận thấy hành vi của 

mình chỉ thiếu trách nhiệm do làm sai qui trình công tác. Nhưng căn cứ vào tài 

liệu, chứng cứ thu thập được, xác định việc H đóng dấu kiểm chứng xuất, nhập 

cảnh khống cho 16 Việt kiều theo đề nghị của L giúp cho L cùng đồng phạm 

thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu 16 xe ô tô và 05 xe mô tô, gây thất thu số tiền 

thuế phải nộp cho Nhà nước là 55.816.411.470 đồng là số tiền thuế chưa nộp 

nếu không được miễn. 

Riêng Nguyễn Giang L không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và 

cho rằng không vi phạm pháp luật (Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành đối 

chất có ghi âm, ghi hình giữa L và H). Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định 

chữ viết trên giấy thỏa thuận chuyển nhượng tiêu chuẩn của Việt kiều Dương 

Văn Th; chữ viết ngày, tháng, năm được phép tạm trú ghi tại dấu kiểm chứng 

nhập cảnh khống do Bùi Khắc H đóng trên hộ chiếu của Dương Văn Th (do L tự 

ghi khống thời gian được tạm trú cho Th); chữ viết, chữ ký trên biên nhận tiền 

đặt cọc, thanh toán tiền vé máy bay, tiền tour du lịch cho Việt kiều Nguyễn Thị 

Kim L1; chữ viết số thẻ an sinh xã hội trên bản photocopy bằng lái, hộ chiếu của 

Việt kiều Nguyễn Văn Đ1; theo như lời khai của các Việt kiều cùng Nguyễn 

Quang V và Bùi Khắc H. Kết quả điều tra, xác định có đủ cơ sở kết luận L trực 

tiếp thỏa thuận thuê 36 Việt kiều đứng tên nhập khẩu 36 xe ô tô và 09 xe mô tô, 

L là người thực hiện việc đóng dấu kiểm chứng xuất, nhập cảnh khống hoặc 

mua vé máy bay, tour du lịch cho Việt kiều đi để hợp thức hóa hồ sơ nhập lậu 36 

xe ô tô và 09 xe mô tô cho cá nhân và đồng bọn có tổng trị giá là 

232.987.666.664 đ, tổng số tiền thuế (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế giá trị gia tăng) phải nộp nếu không được miễn là 148.178.551.860 

đồng, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp là 42.112.608.253 đồng và tổng số 

thuế chưa nộp nếu không được miễn là 106.065.943.613 đồng.  

Nguyễn Giang L trực tiếp thỏa thuận thuê và giới thiệu cho Nguyễn 

Quang V 36 Việt kiều, gồm: Việt kiều Nguyễn Hồng A, Hồ Sỹ Tuy Đ, Đoàn 

Phước A1, Dương Văn Th, Mai Đình T, Lư Trấn X, Lưu Tô H16, Hồ Văn H, 

Nguyễn Trân Ch, Bùi Tiến D, Trần T1, Vũ Ngọc Ch1, Dương Văn Ph, Lâm Văn 

Q, Hồ Minh T2, Nguyễn Thị Kim L1, Phạm Đức T3, Phan Ngọc Ch2, Nguyễn 

Văn Đ1, Phạm Thị Bích V, Huỳnh Thanh U, Đặng Ngọc Th2, Hồ Thị Thu Tr, 

Nguyễn Thanh T4, Lê Duy C, Trần H1, Phạm Anh T4, Phạm Văn H2, Ninh 

Phúc L3, Phùng Thị Bích D1, Võ Chí D2, Trương Ch3, Lê Thành T5, Hứa Kim 
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H3, Trà Hoa Ph, Đỗ Đức T6. Mỗi Việt kiều, V đã trả cho L 10.000 USD/Việt 

kiều, tổng cộng V đã trả L 360.000 USD. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra có 44 Việt kiều khai nhận như sau: 

- 32 Việt kiều thừa nhận được L thuê hoặc chỉ đứng tên nhập khẩu xe ô tô, 

xe mô tô giùm L. Trong đó, Việt kiều Nguyễn Thị Kim L1, Nguyễn Thanh T4, 

Võ Chí D2, Phạm Văn H2 và Huỳnh Thanh U chỉ đứng tên nhập xe ô tô giúp 

Nguyễn Giang L mà không nhận khoản tiền nào. Còn lại 27 trường hợp sau khi 

nhập khẩu xe ô tô, mô tô được L cho số tiền từ 1.000 USD đến 5.000 USD và có 

21 Việt kiều làm đơn tự nguyện nộp lại số tiền do L trả để khắc phục hậu quả và 

đã nộp tổng số tiền 875.940.000 đồng và 4.300 USD. 

Trong đó, Việt kiều Trương Ch3 có cung cấp giấy thỏa thuận việc chuyển 

nhượng tiêu chuẩn mua xe ô tô và xe mô tô theo diện chính sách hồi hương và L 

là người viết thông tin cá nhân của Trương Ch3 vào bên A giấy thỏa thuận là 

bên chuyển nhượng, bên B tên Nguyễn Quang V là bên được chuyển nhượng 

tiêu chuẩn mua xe ô tô và xe mô tô theo diện chính sách hồi hương của cá nhân 

Trương Ch3, đồng thời viết số tiền chuyển nhượng là 2.000 USD. 

Đối với Việt kiều Nguyễn Thị Kim L1 và Phạm Thị Bích V, đều khai chỉ 

đứng tên nhập khẩu xe ô tô theo đề nghị của L. Trong thời gian làm thủ tục hồi 

hương, nhập khẩu xe ô tô, L1 và V được L mua vé máy bay và đề nghị đi du lịch 

nước ngoài. Trong chuyến đi của Liên, có vợ, mẹ vợ và dì vợ L cùng đi 

Singapore. 

Đối với Việt kiều Lư Trấn X có cung cấp giấy xác nhận do Công ty 

TNHH tổ chức giáo dục Hoa Kỳ và Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) xác nhận 

từ ngày, giờ xuất cảnh đến ngày giờ nhập cảnh Xương đang làm việc tại các đơn 

vị đang công tác, không xin nghỉ phép. 

- 13 Việt kiều thừa nhận được Th thuê hoặc chỉ đứng tên nhập khẩu xe ô 

tô, xe mô tô giùm Th. Trong đó, Việt kiều Trần Đức H5, Vũ Việt Th4, Võ Văn 

H10 chỉ đứng tên nhập xe ô tô giùm Trần Phước Th mà không nhận bất cứ 

khoản tiền nào. Còn lại 10 trường hợp sau khi nhập khẩu xe ô tô, mô tô được Th 

cho số tiền từ 1.000 USD đến 9.000 USD. Có 05 Việt kiều làm đơn tự nguyện 

nộp lại số tiền do Th trả để khắc phục hậu quả và đã nộp tổng số tiền 

379.265.000 đồng. 

Trong đó, Việt kiều Đỗ Thị H8 có cung cấp giấy thỏa thuận việc chuyển 

nhượng tiêu chuẩn mua xe ô tô và xe mô tô theo diện chính sách hồi hương do 

Trần Phước Th soạn thảo, trực tiếp ký kết với số tiền chuyển nhượng là 7.000 

USD và Việt kiều Trần Đức H5 có cung cấp giấy xác nhận do Cty TNHH Y, 

Việt Nam xác nhận từ ngày, giờ xuất cảnh đến ngày giờ nhập cảnh Hùng đang 

làm việc liên tục tại Bệnh Viện Y, không xin nghỉ phép. 

- Riêng Việt kiều Lưu Tô H16 tại cơ quan điều tra thừa nhận đứng tên 

nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô giúp cho do Trịnh Tô H thuê (H đã chết) và được H 

trả cho số tiền 60.000.000 đồng. 
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Nhóm đối tượng là chủ Salon ô tô: Ngoài lời khai của Nguyễn Quang V 

về Nguyễn T chủ doanh nghiệp Salon ô tô T; lời khai của Nguyễn Quang V và 

Trần Phước Th về Trần Quốc H19; lời khai của Trần Phước Th về Nguyễn 

Hoàng Tr; lời khai của Nguyễn Quanh V và Trần Phước Th về H Phạm  đã mua 

thông tin của các Việt kiều để tham gia mua bán xe nhập lậu vào Việt Nam thì 

không có tài liệu, chứng cứ, người thứ ba chứng kiến, hợp đồng, biên nhận nào 

thể hiện Nguyễn T, Trần Quốc H19, Nguyễn Hoàng Tr, H Phạm liên quan tham 

gia mua bán xe bất hợp pháp trong vụ án. 

Đối với một số cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Phòng 

quản lý Xuất Nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ tài liệu, 

chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng có liên quan, thông tin 

xuất nhập cảnh gồm ngày, giờ xuất nhập cảnh, mã chuyến bay, đường bay của 

các Việt kiều. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy cán bộ chiến sỹ Công an 

thuộc Đồn cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý Xuất Nhập 

cảnh, Bộ Công an và Cán bộ phòng quản lý Xuất Nhập cảnh Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Thế H12, Đào Tấn Ph, Trần Trọng Th, Ngô Quang 

Ng, Lê Thị D, Lê Xuân H, Trần Mạnh H, Nguyễn Thị Th, Trần Danh T, Lê Văn 

Đ, Nguyễn Văn H, Nguyễn Hải A, Dương Đình H, Nguyễn Văn Q, Huỳnh 

Dương Tr, Võ Thanh T, Nguyễn Huy Th, Đỗ Hữu D chỉ được các đồng chí, 

đồng đội trong đơn vị nhờ kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh một hoặc hai lần, 

có vi phạm độc lập với Bùi Khắc H. Khi kiểm chứng xuất nhập cảnh vì tin 

tưởng đồng chí đồng đội nên không chú ý, không đối chiếu nhận diện khuôn mặt 

với ảnh, không kiểm soát người trong thời gian ca trực (do qui trình và thông lệ 

tại tất cả các cửa khẩu cho phép không trực tiếp kiểm tra người xuất nhập cảnh 

qua các nhà khách A, khách VIP) hoặc khi đã kiểm soát hết hành khách của 

chuyến bay này và chờ hành khách chuyến tiếp theo hoặc các cán bộ chiến sỹ để 

dấu tại bục kiểm soát để đi vệ sinh, bị lấy dấu để đóng và nhập dữ liệu mà các 

cán bộ chiến sỹ này hoàn toàn không biết hoặc khi được nhờ đóng dấu được nói 

là nhằm mục đích gia hạn visa. 

Còn lại 34 trường hợp Việt kiều sau khi nhập khẩu xe ô tô được Nguyễn 

Giang L, Trần Phước Th và Trịnh Tô H trả công từ 1.000 USD đến 9.000 USD. 

Hiện có 22 Việt kiều làm đơn tự nguyện nộp lại số tiền do L, Th, H trả để khắc 

phục hậu quả và đã nộp tổng số tiền 915.120.000 đồng và 4.300 USD tại Cơ 

quan điều tra.  

Ngày 02/12/2014, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh kê biên tài sản đối với 38 

xe ô tô do các Việt kiều được thuê đứng tên nhập khẩu như nêu trên. Đến nay, 

Cơ quan điều tra đã kê biên hoặc thông báo việc kê biên cho 13 xe; 05 chiếc 

khác chưa thi hành lệnh kê biên được vì không xác định được nơi cư trú của chủ 

xe (02 xe do Huỳnh Văn H, Cao Nguyên H) và 03 chiếc do Việt kiều Mai Đình 

T, Lâm Văn Q, Đỗ Đức T6 đứng tên chủ xe. Đối với các xe khác, Cơ quan điều 

tra đã ủy thác Cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố thi hành lệnh kê biên nhưng 

đến nay vẫn chưa có kết quả thực hiện. 
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Nhóm đối tượng là chủ Salon ô tô liên quan vụ án như Nguyễn T -Chủ 

doanh nghiệp Nguyễn T, Nguyễn Hoàng Tr - Chủ salon ô tô H, Trần Quốc H19 

- Giám đốc công ty ô tô V, Vũ Ngọc B - Chủ salon ô tô T1, Lê Quý H - Giám 

đốc công T2, Hoàng Minh Tr - Giám đốc công ty H2, Phạm Ngọc Ch - Giám 

đốc công ty H3, Nguyễn Phước Q - Giám đốc công ty Q, Dương Quốc Th, 

Nguyễn Hoàng L, Nguyễn Văn S, Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ để 

xử lý sau. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 299/2018/HSST ngày 10 tháng 9 năm 

2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Quang V, Trần Phước Th, Trần Thái Ng, 

Nguyễn Giang L m tội: “Buôn lậu”.  

Tuyên bố bị cáo Bùi Khắc H phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ”. 

1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang V: 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giam bị 

cáo từ ngày 25/01/2014 đến ngày 21/12/2016 

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Phước Th: 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 25/01/2014. 

3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Thái Ng: 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giam bị cáo từ 

ngày 25/01/2014 đến ngày 21/12/2016 

4. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Giang L: 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 11/3/2014. 

5. Áp dụng khoản 3 Điều 356; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Bùi Khắc H: 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

24/10/2017. 
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Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Buộc bị cáo Nguyễn Quang V nộp số tiền 45.776.597.678 đồng để tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước; 

Buộc bị cáo Trần Thái Ng nộp lại số tiền 45.698.597.678 đồng để tịch thu 

sung vào ngân sách nhà nước; 

Buộc bị cáo Trần Phước Th nộp lại số tiền 45.776.597.678 đồng để tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước; 

Buộc bị cáo Nguyễn Giang L nộp lại số tiền 33.562.067.903 đồng để tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về việc tịch thu sung quỹ nhà nước 

của những người liên quan, xử lý tài sản, án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 10/9/2018, bị cáo Nguyễn Quang V và Trần Thái Ng có đơn kháng 

cáo đề nghị không buộc các bị cáo nộp lại tiền thất thu thuế của nhà nước. 

Ngày 12/9/2018, bị cáo Nguyễn Giang L có đơn kháng cáo kêu oan. 

Ngày 13/9/2018, bị cáo Trần Phước Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và đề nghị không buộc bị cáo nộp lại tiền thất thu thuế của nhà nước. 

Tuy nhiên, ngày 07/11/2018, bị cáo Trần Phước Th đã có đơn xin rút lại yêu cầu 

kháng cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Thái Ng, 

Nguyễn Giang L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Phước Th yêu cầu giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi bị cáo làm đơn xin rút kháng cáo, Tòa án cấp 

phúc thẩm đã ban hành Thông báo về việc rút kháng cáo. Đến nay, bị cáo tiếp 

tục kháng cáo thì thời hạn kháng cáo đã hết. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Tuy nhiên, khi xét xử thì Hội đồng xét 

xử sẽ xem xét toàn bộ nội dung vụ án. 

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo Nguyễn Quang V và 

Trần Thái Ng phạm tội “Buôn lậu” là có căn cứ; buộc các bị cáo phải nộp lại số 

tiền thất thu thuế là đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo V và Ng. 

Đối với bị cáo Nguyễn Giang L, bị cáo là người trực tiếp thỏa thuận với 

các Việt kiều để mua tiêu chuẩn nhập xe, trực tiếp thực hiện đóng dấu, kiểm 

chứng, mua vé đi du lịch cho các Việt kiều, sau đó nhập xe vào Việt Nam để 

tiêu thụ. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Buôn lậu” và xử phạt bị cáo 

14 năm tù là có căn cứ, không oan sai. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo L, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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Bị cáo Nguyễn Giang L trình bày: Bị cáo không đồng ý với cáo trạng của 

Viện kiểm sát và bản án sơ thẩm. Bị cáo chỉ mua tiêu chuẩn nhập xe chứ không 

có hành vi buôn lậu. Bị cáo bị oan. Trong số 36 Việt kiều cấp sơ thẩm quy kết bị 

cáo mua tiêu chuẩn nhập xe của họ, có những người bị cáo không biết, không 

tiếp xúc. Lời khai của Nguyễn Quang V không đúng sự thật, V khai đưa tiền cho 

bị cáo nhưng không có chứng cứ chứng minh. Những chiếc xe nhập về là tang 

vật của vụ án thì phải tịch thu sung công quỹ nhưng cơ quan điều tra lại giao cho 

người mua sử dụng nên đây không phải là vụ án buôn lậu. Bị cáo H khai giúp bị 

cáo đóng dấu khống là không có căn cứ. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang V và Trần Thái Ng trình bày: 

Các bị cáo đồng ý về tội danh mà cấp sơ thẩm đã quy kết nên chấp nhận về phần 

hình phạt và buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính; tuy nhiên việc buộc 

các bị cáo nộp lại tiền thuế thất thu là không đúng. Các bị cáo chỉ là người giúp 

sức, chủ mưu là các chủ salon nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ. Chưa đủ cơ 

sở để buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thuế thất thu. Đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo V và Ng; không buộc các bị cáo nộp lại tiền 

thuế thất thu hoặc miễn tiền thuế cho các bị cáo. Số tiền bị cáo Ng nộp khắc 

phục hậu quả còn dư thì đề nghị hoàn trả lại cho bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã được thẩm tra 

tại phiên tòa; kết quả tranh tụng tại phiên tòa, quan điểm của Kiểm sát viên, lời 

trình bày của các bị cáo, người bào chữa cho các bị cáo, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngày 07/11/2018, bị cáo Trần Phước Th đã có đơn xin rút lại yêu cầu 

kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm đã ban hành Thông báo về việc rút kháng cáo 

đối với bị cáo Trần Phước Th. Phần quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến 

bị cáo Trần Phước Th có hiệu lực thi hành.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Giang L 

gồm Luật sư Nguyễn Tiến Ph và Nguyễn Văn Q đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

lần thứ 02 nhưng vắng mặt. Bị cáo L từ chối người bào chữa do Tòa án chỉ định 

và có yêu cầu xét xử vắng mặt Luật sư Nguyễn Tiến Ph và Nguyễn Văn Q để bị 

cáo tự bào chữa. Căn cứ khoản 3 Điều 77 và khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng 

hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt người bào chữa cho bị cáo 

Nguyễn Giang L.  

[3] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết 

luận: 

Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2012, lợi dụng chính sách người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài khi hồi hương được phép nhập một xe ô tô cá nhân 

đang sử dụng, các bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Phước Th, Trần Thái Ng, 

Nguyễn Giang L đã móc nối với các Việt kiều hồi hương làm thủ tục để cho các 

Việt kiều này đứng tên chủ sở hữu xe ô tô, mô tô tại nước ngoài, nhập khẩu về 

Việt Nam dưới hình thức để sử dụng, không phải đóng thuế nhập khẩu, sau đó 
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bán ra thị trường để thu lợi. Thực tế các Việt kiều được móc nối không mua xe 

tại nước ngoài, chỉ đứng tên giùm giấy tờ đăng ký; đồng thời cũng không có 

hoạt động xuất, nhập cảnh, các bị cáo đã đóng dấu khống trên các hộ chiếu để 

hợp thức hóa hồ sơ. Trong đó, bị cáo Nguyễn Giang L và Trần Phước Th thỏa 

thuận thuê và giới thiệu các Việt kiều để Nguyễn Quang V và Trần Thái Ng thực 

hiện các thủ tục nhập khẩu xe về Việt Nam. Tổng cộng các bị cáo đã nhập về 

Việt Nam 54 chiếc xe ô tô, 12 chiếc xe mô tô với hình thức nêu trên, tổng giá trị 

356.249.999.995 đồng, thất thu số tiền thuế phải nộp là 162.178.278.938 đồng. 

Thực hiện hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Quang V và Trần Phước Th 

hưởng lợi mỗi người 556.000.000 đồng, Trần Thái Ng hưởng lợi 478.000.000 

đồng và Nguyễn Giang L hưởng lợi 360.000USD. 

Với hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 

100/2015/QH13 xét xử các bị cáo Nguyễn Quang V, Nguyễn Giang L, Trần 

Thái Ng, Trần Phước Th phạm tội “Buôn lậu” theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật 

hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng quy định 

pháp luật. 

 [4] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Giang L:  

Bị cáo kháng cáo cho rằng bị cáo chỉ mua tiêu chuẩn nhập xe, do đó, bị 

cáo không phạm tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị cáo 

Nguyễn Quang V, Bùi Khắc H và các Việt kiều do L móc nối thì có cơ sở kết 

luận bị cáo là người trực tiếp thuê, thỏa thuận với 36 Việt kiều để thực hiện thủ 

tục nhập 36 xe ô tô và 09 xe mô tô về Việt Nam. Tại Kết luận giám định số 

1275/KLGĐ-TT ngày 07/11/2017 và Kết luận giám định số 296/KLGĐ-TT 

ngày 02/2/2015 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

xác định bị cáo L là người viết khống vào sổ hộ chiếu của ông Dương Văn Th, 

viết giấy chuyển nhượng tiêu chuẩn mua xe giữa ông Trương Ch3 và bị cáo 

Nguyễn Quang V, biên nhận tiền mua vé máy bay, tour du lịch cho bà Nguyễn 

Thị Kim L1… Tại phiên tòa sơ thẩm và tại đơn kháng cáo bị cáo thừa nhận có 

giao dịch với các Việt kiều nhưng chỉ là mua tiêu chuẩn nhập xe chứ không có 

hành vi buôn lậu. Tuy nhiên, việc bị cáo mua lại tiêu chuẩn nhập xe của các Việt 

kiều là không đúng quy định pháp luật, để phục vụ cho việc nhập khẩu xe vào 

Việt Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu; sau đó các xe này không do các 

Việt kiều hồi hương sử dụng mà lại bán ra ngoài thị trường để thu lợi. Như vậy, 

hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Buôn lậu” được quy định tại Điều 188 Bộ 

luật hình sự năm 2015. Kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ chấp nhận. 

[5] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Thái Ng và 

Nguyễn Giang L về việc buộc nộp lại số tiền thất thu thuế: 

Hành vi của các bị cáo đã gây thất thu thuế cho nhà nước, cụ thể Nguyễn 

Giang L, Nguyễn Quang V, Trần Phước Th, Trần Thái Ng cùng nhau buôn lậu 

36 ô tô và một số xe mô tô gây thất thu 106.065.943.613 đồng tiền thuế; Nguyễn 

Quang V, Trần Phước Th, Trần Thái Ng cùng nhau buôn lậu 18 xe ô ô và một số 
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xe mô tô gây thất thu 56.112.335.325 đồng tiền thuế. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm 

buộc bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Phước Th, Trần Thái Ng mỗi người phải 

nộp lại 45.220.597.678 đồng và Nguyễn Giang L phải nộp lại 26.516.485.903 

đồng để tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước, khắc phục số tiền thuế bị thất thu 

là có căn cứ.  

[6] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn 

cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[7] Do kháng cáo không được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Quang V, 

Trần Thái Ng, Nguyễn Giang L phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Thái 

Ng, Nguyễn Giang L. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 299/2018/HS-ST 

ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Thái Ng, Nguyễn Giang L 

m tội “Buôn lậu”.  

1. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang V: 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giam bị 

cáo từ ngày 25/01/2014 đến ngày 21/12/2016. 

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Thái Ng 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo chấp hành án nhưng được khấu trừ thời gian đã tạm giam bị cáo từ 

ngày 25/01/2014 đến ngày 21/12/2016. 

3. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 50; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Giang L 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 11/3/2014. 

4. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Buộc bị cáo Nguyễn Quang V nộp số tiền 45.776.597.678 đồng để tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước; 
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Buộc bị cáo Trần Thái Ng nộp lại số tiền 45.698.597.678 đồng để tịch thu 

sung vào ngân sách nhà nước; 

Buộc bị cáo Nguyễn Giang L nộp lại số tiền 33.562.067.903 đồng để tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước. 

5. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Quang V, Trần Thái Ng,  

Nguyễn Giang L, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP. HCM; 

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; 

- Công an Tp. Hồ Chí Minh; 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS Tp. Hồ Chí Minh; 

- Trại tạm giam Công an Tp. Hồ Chí Minh (3); 

- BCTN (2); 

- Lưu VP (3), HS (2). (15b).HDT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Hòa Hiệp 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Văn Thành 

Ông Hoàng Thanh Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Thành  -  Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số 650/2017/TLPT-HS ngày 28 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo 

Lê Văn T. 

Do có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Đặng Thị 

Trâm A đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 63/2017/HS-ST ngày 15 tháng 9 

năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

- Phạm nhân liên quan đến kháng cáo: 

Lê Văn T, sinh năm: 1965. Nơi cư trú: Khóm B, thị trấn H, huyện H, Kiên 

Giang. Nghề nghiệp: Nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện H; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; con ông Lê Văn N và bà 

Trần Thị L; vợ: Đặng Thị Trâm A và 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm 

giam ngày 18/7/2013 (có mặt). 

- Nguyên đơn dân sự: Quỹ đầu tư và phát triển Kiên Giang (vắng mặt). 

Địa chỉ: số 40 Tôn Đức Thắng, phường H1, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đặng Thị Trâm A, sinh năm 

1974 (có mặt). 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  Bản án số: 590/2019/HS-PT 

Ngày 07 - 10 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Địa chỉ: số 390, khu phố H2, thị trấn H, huyện H, tỉnh Kiên Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà A: Luật sư Dương Tấn L1 

– Văn phòng luật sư Dương Tấn L1, đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang (có mặt).

Địa chỉ: 34 Hùng Vương, Phường H3, Thành phố R, Kiên Giang. 

(Trong vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác 

không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập 

đến phiên tòa.) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện H, tỉnh Kiên Giang 

được thành lập theo quyết định 713 ngày 24/03/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Lê Văn T được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, chị Nguyễn Ngọc D -  Phó phòng, 

anh Nguyễn Minh N - Phó phòng. Theo quy chế công tác phân công nhiệm vụ 

của Phòng Nông nghiệp được xây dựng từ năm 2009 đến 2012 thì Lê Văn T là 

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, được phân công phụ trách chung, công tác tổ chức 

cán bộ, tư tưởng, chính trị, kiểm tra, lãnh đạo toàn diện, trên tất cả lĩnh vực của 

phòng, phụ trách công tác tài chính, điều hành công tác xây dựng cơ bản; Trực 

tiếp điều hành chỉ đạo các Trưởng ban chỉ đạo, Phó trưởng ban chỉ đạo do 

Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện giao; Giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật - 

dịch vụ nông nghiệp.  

Chị Nguyễn Ngọc D phụ trách công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

Anh Nguyễn Minh N phụ trách kinh tế hợp tác xã, xây dựng nông thôn 

mới. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, Phòng Nông nghiệp huyện H 

được Ủy ban nhân huyện H phân công làm chủ đầu tư nhiều công trình thủy lợi, 

xây dựng cơ bản, trong đó có công trình kênh 3B và 4B. 

Theo quy chế và quyết định phân công nhiệm vụ thì Lê Văn T là Trưởng 

phòng làm Chủ đầu tư các công trình xây dựng trong đó có kênh 3B và 4B, cụ 

thể trong hồ sơ kênh 3B, 4B gồm: Hợp đồng thẩm tra thiết kế, quyết định phê 

duyệt thiết kế thi công, hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, hợp đồng thi công, 

biên bản bàn giao mặt bằng thi công, hồ sơ dự toán, phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, đề nghị thanh toán 

vốn, giấy rút tiền, báo cáo tổng hợp quyết toán, hồ sơ quyết toán…, Lê Văn T ký 

với tư cách Chủ đầu tư công trình kênh 3B, 4B, như vậy Lê Văn T là Chủ đầu tư 

hai công trình kênh 3B, 4B. Quá trình làm Chủ đầu tư kênh 3B, 4B Lê Văn T đã 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hành vi phạm tội như sau.   
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1. Hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu

quả nghiêm trọng (Kênh 3B, 4B). 

- Công trình kênh 3B, 4B thuộc xã R3, huyện H, tỉnh Kiên Giang; kênh 3B 

có chiều dài toàn tuyến là 5.180 mét; kênh 4B có chiều dài 4.976 mét, nguồn 

vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, nếu trong năm làm chưa xong thì nguồn vốn 

sẽ được tiếp tục sử dụng vào năm sau, đến khi nào làm xong thì thôi. Lê Văn T - 

Trưởng Phòng Nông nghiệp làm Chủ đầu tư. Tổng giá trị dự toán kênh 3B là: 

787.192.556 đồng, kênh 4B là 861.187.151 đồng, đơn vị giám sát là Ban quản lý 

dự án đầu tư và xây dựng huyện H, đơn vị được chỉ định thầu là Doanh nghiệp 

tư nhân R1, thời gian thi công 90 ngày, hợp đồng thi công là nạo vét toàn bộ hai 

con kênh. Về vốn thanh toán Nhà thầu tự bỏ ra thi công trước, sau khi công trình 

nghiệm thu hoàn thành sẽ được thanh toán vốn trong năm 2009. Ngày 

20/04/2009 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện H ký quyết định phân 

công Lê Thị Thanh Mai - Cán bộ Ban quản lý giám sát công trình, nhưng thực tế 

do Mai là nữ, mới ra trường nên Ban quản lý đã phân công Nguyễn Hữu T1 - 

Cán bộ Ban quản lý trực tiếp giám sát kênh 3B, 4B. Lê Văn T là Trưởng phòng 

làm Chủ đầu tư phân công Tạ Minh C - Cán bộ Phòng Nông nghiệp làm giám 

sát công trình. Kênh 3B, 4B được khởi công từ ngày 09/11/2009, quá trình thi 

công được khoảng hai mươi ngày, khối lượng kênh 3B làm được 600 mét, còn 

lại 4.580 mét chưa làm; kênh 4B làm được 2.126 mét, còn lại 2.850 mét chưa 

làm thì bị vướng đường dây điện, cáp quang nên đơn vị thi công không thực 

hiện được.  

Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân xã R3, huyện H có làm đề nghị 

Phòng Nông nghiệp huyện H là Chủ đầu tư xử lý, nhưng Phòng Nông nghiệp 

không quan tâm và cũng không tìm cách xử lý để công trình được tiếp tục thi 

công. Khoảng cuối tháng 12/2009 Lê Văn T - Trưởng phòng Nông nghiệp làm 

Chủ đầu tư đã chỉ đạo cho Nguyễn Hữu T1 - Cán bộ giám sát Ban quản lý, Tạ 

Minh C - Cán bộ giám sát Chủ đầu tư, cùng đơn vị thi công làm hồ sơ thủ tục để 

quyết toán khống công trình kênh 3B, 4B. Lúc đầu T1 và C phản đối, do công 

trình kênh 3B, 4B thi công chưa xong, nhưng do Lê Văn T là Trưởng phòng, 

Chủ đầu tư trực tiếp ra lệnh cho C, T1, cùng đơn vị thi công phải làm hồ sơ 

quyết toán khống theo T nói mục đích để giữ vốn, nên C, T1, phải làm theo lệnh 

của T. Ngày 25/12/2009 Nguyễn Hữu T1, Tạ Minh C tiến hành cùng đơn vị thi 

công làm hồ sơ quyết toán khống công trình kênh 3B, 4B gồm: Nhật ký công 

trình, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu hoàn thành quyết toán A-B, quyết 

toán tài chính…, sau khi làm xong T1 đưa cho Nguyễn Văn C1 - Phó Giám đốc 

Ban quản lý, mặc dù C1 biết hai công trình thi công chưa xong, nhưng C1 vẫn 

ký đề nghị. Sau đó hồ sơ được chuyển cho Tạ Minh C, giám sát của Chủ đầu tư 
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ký, khi ký xong C chuyển hồ sơ cho Lê Văn T - Chủ đầu tư ký và đưa lại cho 

T1, T1 đưa cho ông Trần Văn C2 - Chủ Doanh nghiệp tư nhân R1 đơn vị thi 

công. Do thi công chưa xong nên Cảnh hỏi T1 sao thi công chưa xong mà đã 

quyết toán, T1 nói làm theo lệnh của T quyết toán để giữ vốn, chưa tin T1 nên 

Cảnh điện thoại cho T nói công trình kênh 3B, 4B chưa làm xong sao đã quyết 

toán, T nói với Cảnh cứ làm theo lệnh của T, Cảnh nói làm vậy là sai, T nói sai 

T chịu trách nhiệm, nghe T nói vậy nên Cảnh đã ký hồ sơ quyết toán và đưa lại 

cho T1. Do làm biên bản nghiệm thu khống, nên T1 không đưa cho Ủy ban nhân 

dân xã và Tổ giám sát nhân dân xã R3 ký vào biên bản, T1 và C có nói việc này 

cho T biết nhưng T nói việc đó để T lo, hồ sơ hai kênh 3B, 4B được chuyển đến 

Phòng Tài chính thẩm định, sau khi thẩm định xong Phòng Tài chính làm tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Ngày 30/12/2011, ông Lê Văn N - 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H ký phê duyệt quyết toán kênh 3B. Ngày 

04/7/2012, ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H ký 

quyết toán kênh 4B. Công trình kênh 3B được quyết toán với tổng giá trị công 

trình là 748.995.021 đồng, trong đó giá trị công trình là: 662.384.780 đồng, số 

tiền chi phí, giám sát quản lý là 86.610.241 đồng, như vậy phần quyết toán 

khống kênh 3B so với thực tế là 627.715.324 đồng. Ngày 12/4/2010, Lê Văn T - 

Chủ đầu tư kênh 3B ký giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư và giấy rút vốn đầu 

tư, nội dung đề nghị Kho bạc nhà nước huyện H thanh toán cho Doanh nghiệp tư 

nhân R1 491.000.000 đồng, ngày 12/4/2010 Doanh nghiệp tư nhân R1 được 

Kho bạc giải ngân là 491.000.000 đồng. Ngày 09/4/2010, Lê Văn T - Chủ đầu tư 

kênh 4B ký giấy rút vốn đầu tư, giải ngân cho Doanh nghiệp tư nhân R1 

400.000.000 đồng. Kênh 4B được quyết toán tổng giá trị công trình là 

837.368.299 đồng, trong đó giá trị công trình là 719.617.395 đồng, chi phí quản 

lý giám sát dự án, chi phí hỗ trợ đứt cáp quang là 117.750.904 đồng. Như vậy, 

phần quyết toán khống kênh 4B là 323.703.390 đồng, (trong đó chi phí xây dựng 

là 312.233.437 đồng và chi phí quản lý, giám sát dự án là 11.469.953 đồng). 

Tổng cộng hai kênh là 891.000.000 đồng. Sau khi Doanh nghiệp tư nhân R1 

nhận được tiền Kho bạc giải ngân, Lê Văn T đã điện cho Cảnh yêu cầu Cảnh 

phải cho T mượn ba lần là 500.000.000 đồng, số tiền đó đến nay T vẫn chưa trả. 

Như vậy với tư cách là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng nông nghiệp, Chủ đầu tư 

hai công trình kênh 3B, 4B ngay từ đầu Lê Văn T đã thừa biết kênh 3B, 4B thi 

công chưa xong, còn dang dở, nhưng T đã chỉ đạo phải làm hồ sơ quyết toán 

khống, theo T nói là để giữ vốn. 

Tổng số tiền quyết toán hai công trình kênh 3B, 4B là 1.586.363.320 đồng, 

Kho bạc nhà nước huyện H đã giải ngân 1.378.997.145 đồng (Trong đó cho đơn 

vị thi công là 1.174.636.000 đồng, cho Ban quản lý là 204.361.145 đồng); Kho 

bạc còn giữ lại 207.366.175 đồng. Trong đó, phần đã thi công kênh 3B, 4B là 
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634.944.606 đồng, phần công trình chưa làm quyết toán khống là 951.418.714 

đồng (Trong đó giá trị xây lắp công trình là 916.627.108 đồng, chi phí quản lý, 

giám sát là 34.791.606 đồng). Hành vi của Lê Văn T, Nguyễn Hữu T1, Tạ Minh 

C, Nguyễn Văn C1 đã gây cho Nhà nước thiệt hại tổng số tiền là: 744.052.539 

đồng (951.418.714 đồng - 207.366.175 đồng). Đến nay Doanh nghiệp tư nhân 

R1 đã nộp trả cho Nhà nước 709.260.933 đồng, Ban quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng huyện H nộp trả 34.791.606 đồng.    

Đầu tháng 12/2012, Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang tiến hành thanh 

tra Phòng Nông nghiệp huyện H. Để đối phó với Đoàn thanh tra về kênh 3B, Lê 

Văn T đã đọc cho Phạm Văn V - Cán bộ Phòng Nông nghiệp đánh máy khống 

biên bản cuộc họp về việc xử lý kênh 3B. Thời gian theo V khai khoảng đầu 

tháng 12/2012, nhưng trong biên bản T bắt V ghi là ngày 10/10/2012, địa điểm 

họp là Phòng Nông nghiệp. Theo T nói phải làm biên bản trước khi Thanh tra 

tiến hành thanh tra, thành phần cuộc họp T đọc cho V ghi gồm anh Nguyễn 

Minh N, Nguyễn Ngọc D - Phó phòng, Nguyễn Văn T3, Phạm Văn V, Lương 

Kim O, Nguyễn Đức I, Đặng Thị Ngọc L (Cán bộ Phòng), cùng ông Trần Văn 

C2 - Chủ doanh nghiệp tư nhân R1. Nội dung biên bản T đọc cho V đánh máy là 

“Năm 2009 và quý I năm 2010, do T đi học không có nhà, anh C phụ trách xây 

dựng tham mưu, nhắc nhở. Từ đó Hội đồng đã trình cho Trưởng phòng ký hồ sơ 

hoàn thành công trình này, hồ sơ nghiệm thu Trưởng phòng là người ký cuối 

cùng, việc nghiệm thu giai đoạn hoặc hoàn thành công trình từ trước đến nay 

đồng chí Trưởng phòng giao cho đồng chí C phụ trách, nên đồng chí Trưởng 

phòng không biết việc kênh 3B chưa hoàn thành khối lượng, cứ ngỡ là hoàn 

thành rồi thì Hội đồng mới trình ký, nên đã ký hồ sơ nghiệm thu”. Theo lời khai 

anh Nguyễn Văn T3 - Nguyên cán bộ Trung tâm tư vấn kỹ thuật - dịch vụ nông 

nghiệp huyện H, thì đến khoảng giữa tháng 12/2012 Lê Văn T cho mời anh T3 

đến Phòng Nông nghiệp để nhờ anh T3 nói với anh em trong phòng ký giùm T 

biên bản họp khống để đối phó với Đoàn thanh tra về công trình kênh 3B để T 

tháo gỡ khó khăn, anh T3 đồng ý. Theo anh N khai khoảng cuối tháng 12/2012 

T cho mời anh, anh T3, anh V đến quán cà phê, thuộc thị trấn H để trao đổi nội 

dung T nói về thanh tra thì T lo hết rồi mình ký biên bản này là để hợp T1 hóa 

cho T không sao đâu, thấy T và anh T3 nói vậy, nên anh N và anh T3 cùng ký. 

Theo anh N, anh T3, anh V, chị D, chị O, chị L thì thực tế họ không tham gia 

cuộc họp này. Đây là biên bản khống để T đối phó Đoàn thanh tra về việc quyết 

toán khống kênh 3B. Qua việc Lê Văn T làm biên bản khống cuộc họp một lần 

nữa khẳng định là việc T ký quyết toán khống kênh 3B, 4B là T hoàn toàn chủ 

động và có mục đích từ trước.   
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Ngày 03/12/2012, Đoàn Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang tiến hành 

thanh tra một số công trình đầu tư xây dựng huyện H, Lê Văn T đã chỉ đạo cho 

Doanh nghiệp tư nhân R1 khắc phục phần còn lại kênh 3B, đến tháng 04/2013 

thì kênh 3B đã khắc phục xong và được Ủy ban nhân dân huyện H quyết toán 

năm 2016, còn kênh 4B đến nay chưa khắc phục. 

2. Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

Trung tâm tư vấn kỹ thuật - dịch vụ nông nghiệp huyện H được thành lập 

theo Quyết định số 183/QĐ-UBND, ngày 26/2/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện H, do Lê Văn T làm Giám đốc, Phạm Văn V - Phó Giám đốc, Lương 

Kim O làm Phó Giám đốc, kiêm Kế toán. Trung tâm có chức năng cung cấp 

dịch vụ công thuộc lĩnh vực nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp 

nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định pháp luật.  

Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động, không được ngân sách cấp 

vốn, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là lợi nhuận từ hai trại giống lúa năm 2010, 

2011 là 48.000.000 đồng/năm, năm 2012 khoảng 100.000.000 đồng. Nguồn vốn 

này chủ yếu chi hoạt động của Trung tâm như trả tiền điện, điện thoại, nước, chi 

lương cho nhân V hợp đồng, những khoản chi này có sổ sách theo dõi và được 

báo cáo về Phòng Tài chính huyện hàng năm đều có quyết toán, còn vốn kinh 

doanh là vốn vay, nhưng không được mở sổ sách theo dõi. Năm 2010, lợi dụng 

nhiệm vụ được giao, Lê Văn T lấy tư cách pháp nhân của Trung tâm tư vấn kỹ 

thuật - dịch vụ nông nghiệp huyện H để làm hồ sơ vay Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang số tiền 7.500.000.000 đồng và 

được NĐ chấp nhận bảo lãnh, hợp đồng thế chấp bằng nhà đất của T, được Ngân 

hàng cho vay 4.387.000.000 đồng. Ngày 23/8/2010, Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang giải ngân 1.500.000.000 

đồng, số tiền này Lê Văn T là người đứng ra nhận tiền ký nhận theo giấy rút tiền 

số No 0000037 ngày 23/8/2010, nhưng không mang về nhập quỹ. Ngày 

15/11/2010 Trung tâm tư vấn yêu cầu Ngân hàng chuyển khoản 1.687.000.000 

đồng cho Công ty thuốc sát trùng Việt Nam để trả tiền mua thuốc trừ sâu. Ngày 

24/6/2011 Ngân hàng tiếp tục giải ngân 1.200.000.000  đồng, Lê Văn T chủ tài 

khoản cùng Lương Kim O kế toán đến ngân hàng rút tiền, sau khi rút xong T 

nhận số tiền này, nhưng không mang về nhập quỹ. Như vậy sau khi T nhận hai 

lần tiền tại Ngân hàng là 2.700.000.000 đồng, không thấy T mang về nhập quỹ, 

T sử dụng số tiền này làm việc gì thì Lương Kim O, Phạm Văn V là hai Phó 

Giám đốc Trung tâm không biết. Thời điểm này Lương Kim O là Phó Giám đốc, 

kiêm Kế toán của Trung Tâm, Nguyễn Quốc K Thủ quỹ của Trung tâm cũng 

thừa nhận số tiền 2.700.000.000 đồng, T rút ở Ngân hàng ra đều không nhập 

quỹ, còn T sử dụng số tiền đó vào việc gì thì không ai được biết.   
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Ngày 15/11/2010, sau khi Trung tâm chuyển khoản cho Công ty cổ phần 

thuốc sát trùng Việt Nam, số tiền 1.687.000.000 đồng để trả tiền mua thuốc sâu. 

Trong năm 2010, 2011 Công ty thuốc sát trùng Việt Nam chuyển nhiều lần lô 

hàng cho Trung tâm, khi có hàng về T quan hệ bán cho một số đại lý như Đại lý 

Mạnh Lân số hàng trị giá khoảng trên 60.000.000 đồng, đại lý Phong F số hàng 

giá trị khoảng từ 500.000.000 đến 700.000.000 đồng, đại lý Minh Trí số hàng trị 

giá 12.000.000 đồng, theo các đại lý khai thì sau khi giao hàng xong thì T nhiều 

lần trực tiếp đến các đại lý để lấy tiền, còn chị F chủ đại lý Phong F khai chị đã 

nhiều lần mang tiền đến nhà T để trả cho T số tiền mà chị đã mua hàng của 

Trung tâm khoảng từ 500.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng. Số hàng còn lại 

bán tại cửa hàng Trung tâm, các nhân V bán hàng như Đặng Thị Ngọc L, 

Nguyễn Quốc K, Lương Kim O, Nguyễn Thị Kim Y khai nhận sau khi bán hàng 

thu tiền thì T đều yêu cầu họ đưa tiền cho T giữ, chứ không cho nhập quỹ Trung 

tâm, việc mua bán không mở sổ thu chi, tiền giao lại cho T, không nhập quỹ, 

không công khai tài chính, lời lỗ với tập thể. Số tiền bán hàng thu được T sử 

dụng vào mục đích cá nhân, lý do T không nhập quỹ của Trung tâm, vì T nói với 

O đây là số tiền T vay bằng tài sản thế chấp của gia đình T, để đảm bảo số tiền 

sau này còn trả cho Ngân hàng, nên T không cho nhập quỹ của Trung tâm mà do 

T quản lý.   

Để có tiền trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 

- Chi nhánh Kiên Giang. Ngày 07/6/2012, Lê Văn T tiếp tục lập dự án đầu tư số 

04/DA-TrT về Mua phân bón, thuốc nông dược phục vụ phát triển cánh đồng 

mẫu lớn, thực hiện vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản 

phẩm trên địa bàn huyện H. Dự án xin vay NĐ khoảng từ 12.000.000.000 - 

15.000.000.000 đồng. Để hợp T1 hóa hồ sơ vay vốn ngày 23/7/2012 T chỉ đạo 

cho Phạm Văn V làm hai hợp đồng kinh tế số 02; 03/HĐKT với ông Đặng Tuấn 

Anh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Đức (bên bán hàng) để mua 

phân bón, thuốc trừ sâu, giá trị hợp đồng là 4.231.652.250 đồng, người nhận 

hàng là ông Phạm Văn V - Phó Giám đốc Trung tâm. Hợp đồng ngày 10/8/2012 

T ký hợp đồng bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà Phan Thị Hồng F - 

Chủ cửa hàng Vật tư nông nghiệp Phong F (chồng của F là em vợ T) giá trị hợp 

đồng là 5.104.440.000 đồng. Theo Phạm Văn V khai nhận hai hợp đồng này là 

hai hợp đồng giả mà T đã chỉ đạo cho V làm, để đối phó với Quỹ đầu tư, để Quỹ 

đầu tư giải ngân ứng tiền. 

Ngày 25/7/2012, Lê Văn T - Giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật - dịch vụ 

nông nghiệp huyện H lập tờ trình số 07/TTr - TrT về việc xin ứng kinh phí vốn 

vay từ NĐ thực hiện dự án đầu tư mua phân bón thuốc nông dược số tiền xin 

ứng từ 4.000.000.000 - 5.000.000.000 đồng. Ông Trần Minh Sơn - Giám đốc 
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NĐ đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho phép giải ngân ứng trước 

4.000.000.000 đồng theo lãi suất ưu đãi 13,5% năm. Ngày 30/7/2012, ông Trần 

Thanh Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời là Chủ tịch NĐ ký 

Công văn số 03/CV-ĐTPT chấp thuận cho Quỹ đầu tư giải ngân. Ngày 

31/7/2012, Quỹ đầu tư ký hợp đồng ứng vốn vay với Trung tâm tư vấn kỹ thuật 

- dịch vụ nông thôn huyện H, số tiền ứng vốn là 4.000.000.000 đồng và ngày 

01/8/2012 Lê Văn T ký giấy xác nhận nợ. Quỹ đầu tư giải ngân số tiền 

4.000.000.000 đồng theo yêu cầu của T, Quỹ đầu tư đã chuyển 4.000.000.000 

đồng sang tài khoản Trung tâm mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 

Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang. Ngày 02/8/2012, theo yêu cầu của 

Lê Văn T, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 

Kiên Giang đã chuyển  3.527.568.589 đồng chuyển khoản trả số tiền mà T đã 

vay năm 2010, 2011 để trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang, còn lại số  là 472.431.000 đồng, Lê Văn T là 

người ký nhận tiền theo phiếu lĩnh tiền mặt ngày 02/8/2012 tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang, số tiền 

này T không mang về nhập quỹ, còn T sử dụng vào việc gì thì không ai được 

biết. Việc vay vốn, mua bán là do một mình Lê Văn T quan hệ thực hiện, các kế 

hoạch thủ tục vay vốn do T chỉ đạo Phạm Văn V, Lương Kim O lập theo sự chỉ 

dẫn của T, kế hoạch không có thông qua tập thể, dự án cũng không thông qua 

Ủy ban nhân dân huyện H và cũng không được Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt. Như vậy toàn bộ số tiền 4.000.000.000 đồng, Lê Văn T không nhập quỹ 

của Trung tâm tư vấn kỹ thuật - dịch vụ nông nghiệp huyện H, mà chiếm giữ trả 

nợ và sử dụng cho lợi ích cá nhân và dự án cũng không có thực hiện.  

Theo báo cáo số 08 ngày 25/6/2013 của NĐ do Giám đốc Trần Minh Sơn 

ký, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng vốn của Trung tâm dịch vụ kết luận:  

- Đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng ứng vốn về 

thời gian trả gốc, lãi.  

- Đơn vị không thực hiện việc ghi chép đầy đủ sổ sách kế toán về nhập xuất 

hàng hóa, nên làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn. 

Hiện nay, gia đình T đã khắc phục bằng tiền mặt là 1.255.661.000 đồng và 

giao tài sản gồm nhà, đất cho Quỹ đầu tư trị giá khoảng 4.800.000.000 đồng, tài 

sản này đang được NĐ tiến hành bán đấu giá để thu hồi nợ. 

Ngày 29/5/2014, bà Đặng Thị Trâm A - vợ Lê Văn T đã nộp cho Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Kiên Giang để khắc phục là 100.000.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số: 05/KSĐT-KT ngày 09/6/2017 của Viện kiểm sát 

nhân tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Lê Văn T về tội “Cố ý làm trái quy định 
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của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 165 Bộ luật hình sự và tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự.    

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 63/2017/HS-ST ngày 15 tháng 09 năm 2017 

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn T phạm tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà 

nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lợi dụng chức vụ 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

  p dụng: Khoản 3, 4 điều 281; điểm d khoản 2 Điều 165; điểm b, s khoản 

1 Điều 46, Điều 33 và Điều 50 Bộ luật hình sự. 

  ử phạt: Bị cáo Lê Văn T 08 (Tám) năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 02 (Hai) năm tù về tội “Cố ý làm trái 

quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp 

hình phạt buộc bị cáo T chịu chung cho cả hai tội là 10 (Mười) năm tù. Thời 

điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/07/2013. 

Cấm bị cáo Lê Văn T đảm nhiệm chức vụ quản lý 02 (hai) năm, kể từ ngày 

chấp hành xong hình phạt. 

Về trách nhiệm bồi thường: 

 p dụng khoản 1 Điều 42 Bộ luật hình sự. 

Buộc Doanh nghiệp tư nhân R1 có trách nhiệm hoàn trả cho Nhà nước 

709.260.993 đồng (Doanh nghiệp đã trả đủ). 

Buộc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện H có trách nhiệm trả 

cho Nhà nước 34.791.606 đồng (Ban quản lý đã trả đủ). 

Buộc bị cáo Lê Văn T trả cho NĐ tổng số tiền cả gốc và lãi tính đến hết 

ngày 15/9/2017 là 8.092.952.367 đồng và lãi phát sinh trên số nợ gốc theo hợp 

đồng ứng vốn kể từ ngày 16/9/2017 cho đến khi thanh toán xong nợ theo Thông 

báo của NĐ. Khấu trừ số tiền gia đình bị cáo đã trả nộp vào tài khoản của Thanh 

tra Nhà nước huyện H, tỉnh Kiên Giang 400.000.000 đồng, nộp tại Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Kiên Giang 100.000.000 đồng.  

Bị cáo T và vợ là Đặng Thị Trâm A giao tài sản gồm nhà, đất cho NĐ. Sau 

khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên 

Việt và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, phần còn lại sẽ chia đôi, 

một nửa là của bà Đặng Thị Trâm A, đề nghị trả lại cho bà Đặng Thị Trâm A, 

một nửa còn lại là của bị cáo Lê Văn T dùng để thanh toán nợ cho NĐ. 
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Đề nghị Thanh tra nhà nước huyện H, tỉnh Kiên Giang giao 400.000.000 

đồng; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang giao 100.000.000 đồng, theo yêu 

cầu của NĐ.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20/09/2017 nguyên đơn dân sự là NĐ kháng 

cáo một phần bản án sơ thẩm. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2019, nguyên đơn dân 

sự là NĐ có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. 

Tại Thông báo số 44/2019/TB-TA ngày 25/9/2019, Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản về việc rút kháng cáo của NĐ. 

Ngày 29/9/2017, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Đặng Thị Trâm 

A kháng cáo một phần bản án yêu cầu NĐ trả cho bà 50% số tiền gia đình bà đã 

nộp là 427.830.000 đồng; yêu cầu Thanh tra huyện H trả lại cho bà 400.000.000 

đồng và Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang trả lại số tiền 100.000.000 đồng 

vì đây là nguồn tiền của cá nhân bà, bà vay bên ngoài để nộp chứ không phải 

nguồn đây là nguồn tiền của vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – bà Đặng Thị Trâm A giữ 

nguyên kháng cáo yêu cầu NĐ trả lại cho bà ½ số tiền đã trả trước đó là 

427.830.500 đồng và yêu cầu trả lại số tiền 400.000.000 đồng bà đã nộp tại 

Thanh tra huyện H và 100.000.000 đồng nộp tại Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh 

Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm: Kháng cáo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đặng Thị 

Trâm A làm trong hạn luật định. Khi khởi tố vụ án, bà Trâm A và bị cáo T là vợ 

chồng, việc bà Trâm A khắc phục hậu quả cho bị cáo là tự nguyện, lấy tài sản 

chung để khắc phục hậu quả và bị cáo đã được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là 

khắc phục một phần hậu quả và đã được nhận định trong bản án sơ thẩm. Do đó, 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Trâm A, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trâm A trình bày: Bà Trâm 

A không phải là người gây thiệt hại, không có liên quan đến vụ án. Tại phiên tòa 

bị cáo cũng thừa nhận không đề nghị bà Trâm A khắc phục hậu quả. Bà Trâm A 

và ông T hiện đã ly hôn, số tiền bà Trâm A nộp không phải tài sản chung của vợ 

chồng. Bản án sơ thẩm đã ghi nhận bà Trâm A có yêu cầu nhận lại tiền nhưng đã 
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không xem xét đến vấn đề tài sản chung và tài sản riêng để giải quyết vấn đề bồi 

thường. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà Trâm A. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về nội dung: 

Bị cáo Lê Văn T là Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

huyện H từ tháng 3/2018, đồng thời là Chủ đầu tư công trình nạo vét kênh 3B, 

4B. Dù biết công trình kênh 3B, 4B chưa thi công xong nhưng T đã chỉ đạo nhân 

V làm hồ sơ quyết toán khống công trình làm thất thoát của Nhà nước tổng số 

tiền là 744.052.539 đồng. 

Đồng thời, bị cáo Lê Văn T còn là Giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật – 

dịch vụ nông nghiệp huyện H. Từ năm 2010, T đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 

lấy tư cách pháp nhân của Trung tâm để vay Ngân hàng thương mại cổ phần 

Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang với tổng số tiền là 

4.387.000.000 đồng. T nhận trực tiếp 2.700.000.000 đồng nhưng không dùng 

cho Trung tâm mà dùng cho mục đích cá nhân. Số tiền còn lại là 1.687.000.000 

đồng T chuyển cho Công ty thuốc sát trùng Việt Nam để mua hàng, sau khi 

hàng về T trực tiếp bán hàng thu tiền và không nộp lại quỹ. Sau đó để có tiền trả 

nợ Ngân hàng, T tiếp tục lấy pháp nhân của Trung tâm để làm hồ sơ xin vay vốn 

của Quỹ đầu tư Kiên Giang, và được Quỹ đầu tư Kiên Giang giải ngân trước số 

tiền 4.000.000.000 đồng trong đó chuyển khoản cho Ngân hàng Ngoại Thương 

Việt Nam 3.527.568.589 đồng để trả tiền vay trước đó còn lại 472.431.000 đồng 

T đứng ra ký nhận tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân không nhập quỹ. 

Tại cơ quan điều tra, gia đình bị cáo T (bà Trâm A) đã trả cho Quỹ đầu tư 

Kiên Giang 855.661.000 đồng, nộp khắc phục hậu quả số tiền 100.000.000 đồng 

tại Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang và 400.000.000 đồng tại Thanh 

tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang. 

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, bà Đặng Thị Trâm A kháng cáo yêu cầu NĐ trả 

lại cho bà ½ số tiền đã trả trước đó là 427.830.500 đồng và yêu cầu trả lại số tiền 

400.000.000 đồng bà đã nộp tại Thanh tra huyện H và 100.000.000 đồng nộp tại 

Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Số tiền bà Đặng Thị Trâm A đã trả cho NĐ và 

nộp khắc phục hậu quả cho bị cáo tại Chi cục thi hành án và Thanh tra nhà nước 

huyện H là hoàn toàn tự nguyện, tại phiên tòa bà Trâm A cũng đã xác định việc 

nộp tiền là hoàn toàn tự nguyện. Nhờ đó bị cáo cũng đã được xem xét tình tiết 
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giảm nhẹ theo điểm b Khoản 1 Điều 42 Bộ luật hình sự vì đã khắc phục một 

phần hậu quả. Bà Trâm A cho rằng bà và ông T đã ly hôn và số tiền bà nộp 

không phải tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa bà Trâm A 

cũng đã xác nhận, sau khi vụ án bị khởi tố bà Trâm A mới nộp đơn ly hôn với bị 

cáo T nên trong thời điểm phạm tội bị cáo và bà Trâm A là vợ chồng hợp pháp. 

Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bà Đặng Thị Trâm A, chấp 

nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí: Người có quyền và nghĩa vụ liên quan không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015. 

1/ Không chấp nhận kháng cáo của bà Đặng Thị Trâm A. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 63/2017/HS-ST ngày 15 tháng 9 

năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

2/ Về án phí: 

 p dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Bà Đặng Thị Trâm A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3/ Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đặng Văn Thành Hoàng Thanh Dũng            Trần Thị Hòa Hiệp 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Bản án số: 51/2019/HS-PT 

Ngày 26 - 7 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Quang Hùng. 

Các Thẩm phán:          Ông Trần Văn Thái. 

  Ông Nguyễn Vĩnh Thành. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đào Thị Tuyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Văn - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 69/2019/HS-PT ngày 11 tháng 6 năm 2019 

đối với bị cáo Trần Văn C do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 31/2019/HS-ST ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Trần Văn C, sinh ngày 08/02/1977. Nơi cư trú: Thôn T, xã Đ, 

huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 8/12; 

Con ông Trần Xuân Ch và bà Phạm Thị H; Có vợ là Vũ Thị N và có 03; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/11/2018 đến ngày 17/01/2019 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

  Ngoài ra còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

    Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Ngày 30/8/2018, Trần Văn C đi xuống chợ X, thành phố Hà Nội để tìm 

mua hàng hóa giá rẻ mang về bán kiếm lời. Tại đây, C có gặp một người đàn 

ông tự giới thiệu tên là U. U cho C xem một vài mẫu điện thoại giá rẻ (điện thoại 

giả) và bảo C cứ nghiên cứu, nếu mua thì gọi điện cho U. Trên đường về, C gọi 

điện thoại cho U hỏi mua 50 chiếc điện thoại giả Iphone 8 Plus thì được U đồng 

ý bán và thỏa thuận giá là 820.000 đồng/chiếc, tổng cộng là 41.000.000 đồng. U 
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hẹn C ngày hôm sau sẽ gửi số điện thoại này về thành phố V cho C. Khoảng 13 

giờ ngày 31/8/2018, có một người đàn ông gọi điện thoại cho C hẹn đến Thành 

phố V, tỉnh Vĩnh Phúc lấy hàng do U gửi. Sau đó, C mượn xe ô tô nhãn hiệu 

Huyndai Getz BKS 30A-179.39 của em rể C tên là Nguyễn Hùng A đi đến 

đường quốc lộ 2C đoạn gần lối rẽ vào chợ V chờ thì có một chiếc xe khách dừng 

lại, một người đàn ông xuống xe và hỏi: “Có phải C không?”. C nói: “Đúng” 

thì người này đưa cho C một thùng các-tông bên trong có 50 chiếc điện thoại giả 

nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu trắng - vàng - hồng, C kiểm tra hàng rồi lấy 

41.000.000 đồng đưa cho người đàn ông này. Sau đó, C cất thùng hàng vào sau 

xe ô tô và điều khiển xe về nhà. Khi đi đến khu vực thôn I, xã Z, huyện L, tỉnh 

Vĩnh Phúc thì bị Công an huyện L kiểm tra phát hiện thùng hàng trong xe ô tô 

do C điều khiển có chứa 50 chiếc điện thoại di động màu trắng - vàng - hồng, 

mặt sau có chữ Iphone, đều có chung số Imei trong máy là 356714081598001 và 

chung số Imei trên khay sim là 356714086162514, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

C không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 

50 chiếc điện thoại trên nên Tổ công tác Công an huyện L đã lập biên bản, tạm 

giữ toàn bộ số điện thoại trên và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu 

trắng, đen có số Seri 356856077515523; 01 Giấy phép lái xe số 260037262899 

mang tên Trần Văn C; 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Getz BKS 30A-179.39.   

 Tại Kết luận giám định số 4752/C09P6 ngày 17/9/2018 của Viện khoa học 

hình sự - Bộ Công an giám định 50 chiếc điện thoại đã thu giữ của C và kết 

luận: “Các điện thoại mẫu cần giám định là hàng giả, không phải là điện thoại 

Iphone do chính hãng Apple sản xuất”. 

Tại Kết luận số 206/KL-HĐĐG ngày 15/10/2018 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện L kết luận: “Căn cứ theo giá thị trường… 

ngày 12/10/2018 thì chiếc điện thoại Iphone 8 Plus 64GB do hãng Apple sản 

xuất có đặc điểm tương tự như trên có giá 20.990.000 đồng/1 chiếc…, như vậy 

50 chiếc điện thoại có giá 1.049.500.000 đồng (Một tỷ không trăm bốn chín 

triệu năm trăm nghìn đồng)”. 

Tại Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu hàng hóa số 13059 của Cục Sở hữu trí tuệ 

- Bộ khoa học và công nghệ thể hiện: Công ty Apple Inc. (US), địa chỉ tại số 1 

Ifinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America là chủ mẫu 

nhãn hiệu: Apple (lô gô hình quả táo), phân loại hình: 05.07.13, thuộc nhóm 09. 

  Ngày 14/8/2017, Công ty Apple Inc đã ủy quyền hữu hạn từ ngày 

14/8/2017 đến ngày 31/08/2019 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn B, có trụ sở 

tại Phường J, Quận Nh, Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện tại Việt Nam để 

tiến hành khảo sát và điều tra liên quan đến các hoạt động về hàng giả, xác nhận 

tính xác thực của sản phẩm bị tịch thu bởi Cơ quan Công an và tham gia tố tụng 

khi giải quyết các vụ việc nêu trên. Quá trình điều tra, Công ty trách nhiệm hữu 
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hạn B đề nghị xử lý Trần Văn C theo quy định pháp luật và không yêu cầu bồi 

thường gì về dân sự. 

  Đối với người đàn ông tên U đã bán điện thoại giả và nam thanh niên giao 

điện thoại giả cho C, do C không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể, không nhớ số điện 

thoại đã liên lạc, ngày 12/11/2018, Công an huyện L đã ra Lệnh thu giữ thư tín, 

điện tín số 132 gửi Viễn thông Vĩnh Phúc - Tập đoàn viễn thông Việt Nam để 

xác định các cuộc gọi từ số máy 0912.367.259 của C nhưng kết quả không xác 

định được thông tin gì, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xử lý. 

Bản án số 31/2019/HSST ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện L, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định: 

Tuyên bố Trần Văn C phạm tội “Buôn bán hàng giả”. 

Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 192; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt Trần Văn C 07 năm 06 tháng tù, được trừ đi thời gian tạm giam 

từ ngày 08/11/2018 đến ngày 17/01/2019, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi 

chấp hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, tuyên quyền 

kháng cáo và xử lý các vấn đề khác của vụ án. 

Ngày 06/5/2019 và ngày 15/5/2019, Trần Văn C kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Lý do: Bị cáo thiếu hiểu biết nên dẫn tới 

việc vi phạm pháp luật; thiệt hại chưa xảy ra; gia đình bị cáo là gia đình có công 

với cách mạng; gia đình bị cáo là hộ nghèo, bị cáo phải nuôi bố mẹ già và con 

nhỏ; bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm và thực sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai 

báo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của Trần Văn C, sửa bản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện L, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đề nghị phạt 

Trần Văn C từ 05 năm 06 tháng tù đến 06 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

  [1] Về hình thức, kháng cáo của Trần Văn C được làm trong hạn luật định 

nên được chấp nhận xem xét. 

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 30/8/2018, Trần Văn C thỏa 

thuận với người đàn ông tên U ở chợ X, thành phố Hà Nội để mua 50 chiếc điện 

thoại giả Iphone 8 Plus, giá mỗi chiếc điện thoại là 820.000 đồng, mục đích để C 

bán lại để kiếm lời. Khoảng 13 giờ ngày 31/8/2018, C mượn xe ô tô nhãn hiệu 
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Huyndai Getz BKS 30A-179.39 của em rể C tên là Nguyễn Hùng A đi nhận 

hàng. Khi đến nơi có một chiếc xe khách dừng lại, một người đàn ông xuống xe 

đưa cho C một thùng các-tông, C kiểm tra hàng rồi lấy 41.000.000 đồng đưa cho 

người đàn ông này. Khi C đi đến khu vực thôn I, xã Z, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc 

thì bị Công an huyện L kiểm tra phát hiện thu giữ 50 chiếc điện thoại di động 

màu trắng - vàng - hồng, mặt sau có chữ Iphone, đều có chung số Imei trong 

máy là 356714081598001và chung số Imei trên khay sim là 356714086162514, 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện L thì một chiếc điện thoại Iphone 8 Plus do hãng 

Apple sản xuất có đặc điểm tương tự là 20.990.000 đồng; tổng 50 chiếc là 

1.049.500.000 đồng. 

  Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm pháp quả tang, phù 

hợp với các lời khai, bản kiểm điểm của bị cáo, lời khai của người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan, tang vật chứng đã thu giữ được và các tài liệu chứng cứ 

khác đã thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Do đó Tòa án sơ thẩm đã xét 

xử bị cáo về tội “… Buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

192 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội không oan sai. 

[3] Về nội dung kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo: Khi xét xử, 

Tòa án sơ thẩm đã đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội 

của bị cáo cũng như xem xét đến nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự mà bị cáo được hưởng; đặc biệt đã xem xét đến công lao của gia đình bị 

cáo đóng góp cho đất nước và phạt tù có thời hạn là phù hợp. Bị cáo xin được 

hưởng án treo, tuy nhiên đây là vụ án rất nghiêm trọng có khung hình phạt từ 07 

năm đến 15 năm tù, trường hợp cho bị cáo được hưởng án treo sẽ không có tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung, ảnh hưởng tới công tác đấu tranh, 

phòng chống tội phạm. Cho nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin 

được hưởng án treo của bị cáo. 

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo thấy rằng: Tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, 

gia đình bị cáo là gia đình có công với nước. Tại cấp sơ thẩm đã áp dụng thiếu 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đó là phạm tội nhưng chưa gây 

thiệt hại. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ cho nên Hội đồng xét xử sẽ 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và chỉ cần phạt bị cáo dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt cũng đủ để giáo dục và cải tạo bị cáo thành người 

lương thiện và không làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội 

phạm. Do đó đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở, được 

chấp nhận. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[5] Án phí: Trần Văn C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo 

quy định của pháp luật.      

Vì các lẽ trên, 

 QUYẾT ĐỊNH 

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Văn C, sửa Bản án hình 

sự sơ thẩm số 31/2019/HSST ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

[2] Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 192; điểm h, s khoản 1 Điều 51; khoản 

2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

 Xử phạt Trần Văn C 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giam từ ngày 08/11/2018 đến 

ngày 17/01/2019. 

[3] Án phí: Trần Văn C không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- Công an huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, VP, Toà HS. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

      (Đã ký) 

Phạm Quang Hùng 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Bản án số: 45/2019/HS-PT 

Ngày 25-6-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa; 

Các Thẩm phán: Ông Chu Long Kiếm; 

  Ông Triệu Văn Thái.        

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký Toà án nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: 
Ông Tống Văn Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 45/2019/TLPT-HS 

ngày 26 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo Vũ Hải N cùng đồng phạm, do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST 

ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Vũ Hải N, sinh ngày 27-07-1997 tại huyện L, tỉnh Bắc Giang. Nơi đăng

ký thường trú và chỗ ở: Thôn Đ, xã M, huyện L, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: 

Nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Hải Đ và bà Vương Thị Thu 

H; vợ: Lê Thị A (đã ly hôn); con: có 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; 

nhân thân: Không có án tích, không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị xử 

lý kỷ luật; bị bắt tạm giữ ngày 09-09-2018, tạm giam ngày 12-9-2018 đến nay; 

có mặt. 

2. Phạm Ngọc H, sinh ngày 02-08-1993 tại huyện H, tỉnh Bắc Giang. Nơi

đăng ký thường trú và chỗ ở: Thôn V, xã P, huyện H, tỉnh Bắc Giang; nghề 

nghiệp: Nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn S và bà 

Nguyễn Thị N; vợ con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: 

Không có án tích, không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị xử lý kỷ luật; 

bị bắt tạm giữ ngày 09-09-2018, tạm giam ngày 12-9-2018 đến nay; có mặt. 
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3. Hà Văn C, sinh ngày 06-07-1989 tại huyện H, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đăng

ký thường trú và chỗ ở: Thôn D, xã Y, huyện H, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: 

Nguyên lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Văn T và bà Nguyễn Thị P; 

vợ con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 31/2012/HSST ngày 30-08-2012 Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn xử phạt 04 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã được 

xóa), không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giữ 

ngày 09-09-2018, tạm giam ngày 12-9-2018 cho đến ngày 25-01-2019 được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh, hiện tại ngoại; có mặt. 

Ngoài ra trong vụ án còn có 02 bị cáo khác không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị. 

- Bị cáo Trương Văn T, sinh ngày 16-10-1995. Nơi đăng ký thường trú: 

Thôn N, xã O, huyện B, tỉnh Thanh Hóa; có mặt. 

- Bị cáo Hà Anh T, sinh ngày 05-02-1997. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 

N, xã O, huyện B, tỉnh Thanh Hóa; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc H: Ông Dương Minh K và ông 

Nguyễn Văn L: Luật sư Văn phòng Luật sư  M, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang; 

có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Vũ Hải N: Ông Trần Công T: Luật sư Văn 

phòng Luật sư V, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

         Sáng ngày 08-9-2018, Trương Văn T và Hà Anh T đang ngồi uống nước ở 

quán gần nhà trọ tại xã S, huyện H, tỉnh Lạng Sơn thì Trương Văn T nhận được 

điện thoại từ số 01297.883.288 của một nam giới không rõ họ, tên, địa chỉ gọi 

đến và xưng là bạn của H là người mà Trương Văn T quen biết trước đó. Người 

nam giới đó đề nghị Trương Văn T đến xã X, huyện V, tỉnh Lạng Sơn vận 

chuyển pháo nổ thuê từ Trung Quốc vào Việt Nam thì sẽ trả tiền công. Do trước 

đó khoảng 8 đến 9 ngày Trương Văn T đã được vận chuyển pháo nổ thuê từ 

Trung Quốc về Việt Nam cho một đối tượng khác không rõ lai lịch để lấy tiền 

công nên Trương Văn T đồng ý, người này cho biết khi lên đến biên giới sẽ có 

người chỉ đường đến kho để lấy 10 bao tải pháo và dặn Trương Văn T tìm thêm 

khoảng 2-3 người nữa đến hộ, sau khi vận chuyển pháo về biên giới Việt Nam 

sẽ có thêm 02 người nữa đến hộ và vận chuyển pháo theo đường mòn xuống 

phía dưới tập kết gần các lán ở chân đồi và có người đến nhận, trả tiền công. Sau 

đó, Trương Văn T rủ Hà Anh T rồi gọi điện cho Hà Văn C cùng tham gia và hai 

người này đồng ý. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày Trương Văn T, Hà 

Anh T đón xe khách để đi đến xã X, huyện V, tỉnh Lạng Sơn, đến cây xăng K 

thì Hà Văn C lên xe cùng, ba người đi đến thị trấn E, huyện C, tỉnh Lạng Sơn rồi 
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tiếp tục bắt xe tac xi đến cửa khẩu G và đi theo đường mòn lên biên giới Việt 

Nam-Trung Quốc. Đến biên giới, Trương Văn T thấy một người nam giới đợi ở 

đó dùng tay làm tín hiệu, chỉ và dẫn đường đi khoảng 300-400 m thì đến 01 kho 

hàng có một nam giới, một nữ giới người Trung Quốc, Trương Văn T trao đổi 

với người phụ nữ đó bằng tiếng Việt Nam với nội dung đến nhận 10 bao pháo để 

vận chuyển về Việt Nam. Người phụ nữ lấy ra 10 bao pháo, Trương Văn T, Hà 

Anh T, Hà Văn C mang 10 bao pháo lên thùng xe 3 bánh, 3 người ngồi lên 

thùng xe và có 01 người nam giới Trung Quốc điều khiển xe đến biên giới Việt 

Nam-Trung Quốc; Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C cùng nhau lấy 10 bao 

tải pháo xuống bãi đất trống, đồng thời lúc đó Phạm Ngọc H, Vũ Hải N cũng 

vừa đến để vận chuyển pháo. 

Trước đó Vũ Hải N được một người nam giới không rõ họ, tên địa chỉ gọi 

vào điện thoại của Vũ Hải N đề nghị đến xã X, huyện V, tỉnh Lạng Sơn để vận 

chuyển pháo được trả tiền công và Phạm Ngọc H cũng được một người nam giới 

xưng tên là B không rõ họ, tên, địa chỉ gọi vào điện thoại đề nghị đến xã X, 

huyện V, tỉnh Lạng Sơn vận chuyển pháo được trả tiền công. Do trước đó Vũ 

Hải N, Phạm Ngọc H đã từng được vận chuyển pháo nổ thuê cho một người 

không rõ họ, tên, địa chỉ để lấy tiền công nên khi được đề nghị thì cả Vũ Hải N 

và Phạm Ngọc H đều đồng ý và đón xe khách từ nhà đến Lạng Sơn, sau đó đến 

xã X, huyện V, tỉnh Lạng Sơn  đi bộ lên biên giới nơi tập kết pháo ở bãi đất 

trống để vận chuyển. Khi đến nơi tập kết pháo theo sự chỉ dẫn thì Vũ Hải N, 

Phạm Ngọc H gặp Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C. 

Sau đó 05 bị cáo cùng nhau thống nhất việc vận chuyển pháo, bị cáo Trương 

Văn T là người đứng ra phân công và thống nhất giữa các bị cáo trong việc vận 

chuyển toàn bộ 10 bao pháo, cụ thể Trương Văn T, Hà Văn C, Hà Anh T, Vũ Hải 

N mỗi người vác 02 bao pháo, Phạm Ngọc H vác 01 bao pháo còn 01 bao thì cả 05 

người thống nhất thay nhau vận chuyển. Sau khi thống nhất, các bị cáo cùng nhau 

thực hiện việc vận chuyển các bao pháo tới địa điểm khác cách đó khoảng 300m, 

trong quá trình thực hiện vận chuyển 01 bao pháo mà các bị cáo thống nhất cùng 

nhau vận chuyển chung thì chỉ có Trương Văn T và Hà Anh T cùng nhau vận 

chuyển. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày khi các đối tượng đang vận chuyển pháo và 

ngồi nghỉ thì bị Tổ công tác đồn Biên phòng T đang làm nhiệm vụ tại khu vực 

đường mòn thuộc thôn S, xã X, huyện V, tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt quả tang cả 5 

đối tượng cùng 10 bao pháo. Tổ công tác thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật gồm có:  

1. Trương Văn T: 109,8kg pháo nổ, 02 bao tải dứa, 02 túi nilon, 01 điện

thoại di động; 

2. Hà Anh T: 107,5kg pháo nổ, 02 bao tải dứa, 02 túi nilon;

3. Hà Văn C: 124,5kg pháo nổ, 02 bao tải dứa, 03 túi nilon, 02 điện thoại

di động; 

4. Vũ Hải N: 109,8kg pháo nổ, 02 bao tải dứa, 02 túi nilon;

5. Phạm Ngọc H: 45kg pháo nổ, 01 bao tải dứa, 02 túi nilon.
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Ngoài ra, còn thu giữ: 45,8kg pháo nổ, 01 bao tải dứa, 02 túi nilon màu 

đen là số pháo của Trương Văn T, Hà Anh T thay nhau vận chuyển.  

Tổng khối lượng pháo nổ bị thu giữ là: 542,4kg. 

Tại Kết luận giám định số: 04/KL-PC09 ngày 12-9-2018 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận: Các mẫu vật gửi giám định đều 

chứa thuốc pháo, khi đốt đều gây ra tiếng nổ. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 18-3-2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 191, 

Điều 17, Điều 38, điểm a, c khoản 1 Điều 47, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 

14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Toà án: Tuyên bố các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C, Vũ Hải N, 

Phạm Ngọc H phạm tội Vận chuyển hàng cấm; xử phạt bị cáo Trương Văn T 07 

(bảy) năm 06 (sáu) tháng tù; xử phạt các bị cáo Hà Anh T, Hà Văn C, Vũ Hải N, 

Phạm Ngọc H mỗi bị cáo 07 (bảy) năm tù. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về 

xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27-3-2019 các bị cáo Vũ Hải N, Phạm Ngọc 

H, Hà Văn C có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Hà Văn C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Vận chuyển hàng 

cấm của bản thân đúng như nội dung tóm tắt ở trên và giữ nguyên nội dung 

kháng cáo, cụ thể bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo Vũ Hải N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Vận chuyển hàng 

cấm của bản thân, bị cáo khẳng định việc xét xử bị cáo với tội danh Vận chuyển 

hàng cấm là đúng người, đúng tội, không oan. Tại phần xét hỏi, bị cáo bổ sung 

nội dung kháng cáo, cụ thể: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo theo 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và xin 

được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phần tranh luận bị cáo không đề nghị 

Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 và không xin được giảm nhẹ hình phạt bị cáo chỉ yêu 

cầu cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì: Quyết 

định trưng cầu giám định số: 113/QĐ ngày 10-9-2018 và Kết luận giám định số: 

04/KL-PC09 ngày 12-9-2018 không mang tính khách quan (không đề nghị giám 

định số lượng pháo thu được là pháo nổ hay pháo hoa) có ý thức chủ quan khi 

yêu cầu giám định có các đặc tính của pháo nổ. Các biên bản xác định trọng 

lượng pháo lập ngày 09-9-2018 không có căn cứ pháp lý nào thể hiện trọng 

lượng pháo đó đã trừ bì. Vật chứng sau khi giám định đã đem đi tiêu hủy là 

không đúng quy định tại Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 
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Bị cáo Phạm Ngọc H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Vận chuyển 

hàng cấm của bản thân, bị cáo bổ sung yêu cầu kháng cáo, cụ thể: Bị cáo đề nghị 

Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Vận 

chuyển hàng cấm của bản thân đúng như nội dung tóm tắt ở trên, việc xét xử sơ 

thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan nên các bị cáo không 

có kháng cáo. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án: Bản án sơ thẩm kết án các bị cáo Vũ Hải N, 

Phạm Ngọc H, Hà Văn C về tội Vận chuyển hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Các bị cáo 

Vũ Hải N, Phạm Ngọc H chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về số lượng pháo mỗi 

người dưới 120 kg đã vận chuyển theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Hà Văn C phải chịu trách nhiệm về số lượng 

pháo trên 120 kg đã vận chuyển theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 191 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại cấp phúc thẩm bị cáo Phạm Ngọc H nộp thêm 

Huân chương Kháng chiến của ông Phạm X (ông nội bị cáo), Tổ quốc ghi công 

đối với liệt sĩ Phạm Văn V (ông chú của bị cáo); bị cáo Vũ Hải N nộp thêm Phiếu 

xác nhận, Trích lục khai sinh của cháu Vũ Hải P; bị cáo Hà Văn C có nộp thêm 

Huân chương Kháng chiến hạng nhất của ông Hà Văn T (ông nội của bị cáo) và 

bị cáo trình bày hiện đang điều trị bệnh suy tim. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới 

phát sinh. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm 

c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo Vũ Hải N, Hà Văn C, Phạm Ngọc H; sửa Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 19/2019/HS-ST ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau: Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s 

khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Hà Văn C từ 6 

năm đến 6 tháng 06 tháng tù. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1, 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Vũ Hải N từ 4 đến 5 năm 

tù. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015; xử phạt bị cáo Phạm Ngọc H từ 3 đến 4 năm tù. Trong quá trình 

tranh luận, đối đáp, đại diện Viện kiểm sát thay đổi quan điểm về việc giải quyết 

vụ án, cụ thể do bị cáo Vũ Hải N không đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo 

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và 

không xin được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo chỉ kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm 

hủy Bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nên đại diện Viện kiểm sát 

không đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 

1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Vũ Hải N từ 4 đến 5 

năm tù mà đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 

của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ 

Hải N, giữ nguyên mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã ấn định đối với bị cáo. 
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Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc H trình bày quan 

điểm: Ngay từ ban đầu, bị cáo Phạm Ngọc H đã chủ động chỉ nhận vận chuyển 01 

bao pháo. Đối với 09 bao pháo do 04 bị cáo còn lại vận chuyển bị cáo không được 

giúp sức và không có liên quan gì. Như vậy, bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tổng trọng lượng số pháo đã vận chuyển là 45kg. Hành vi phạm tội của bị 

cáo là do thiếu hiểu biết pháp luật, phạm tội chỉ vì hám lợi nhất thời, phạm tội 

chưa đạt. khi lực lượng Biên phòng đến bắt giữ cũng như trong suốt quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm bị cáo đã tích cực hợp tác với Cơ quan tiến hành 

tố tụng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị 

cáo có ông nội là ông Phạm X là người có công với cách mạng đã được Nhà nước 

tặng thưởng Huân chương. Dựa trên nguyên tắc xử lý tội phạm và mục đích của 

hình phạt được quy định tại Điều 3 và Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 2015 đề nghị 

Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 15, 

khoản 3 Điều 57, điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc H, sửa Bản án sơ thẩm và xử phạt bị cáo Phạm 

Ngọc H 02 năm tù. Ngoài ra, đề nghị Hội đồng xét xử hủy phần nội dung Bản án 

liên quan đến các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C; giao hồ sơ cho Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử, xem xét lại tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị 

cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C và làm rõ để truy thu lại số tiền mà các 

bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C đã thu lời bất chính từ hành vi vận 

chuyển pháo lần trước. 

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo Vũ Hải N trình bày quan điểm: 

Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

vì: Quyết định trưng cầu giám định số: 113/QĐ ngày 10-9-2018 và Kết luận 

giám định số: 04/KL-PC09 ngày 12-9-2018 không mang tính khách quan 

(không đề nghị giám định số lượng pháo thu được là pháo nổ hay pháo hoa) có ý 

thức chủ quan khi yêu cầu giám định có các đặc tính của pháo nổ. Các biên bản 

xác định trọng lượng pháo lập ngày 09-9-2018 không có căn cứ pháp lý nào thể 

hiện trọng lượng pháo đó đã trừ bì. Vật chứng sau khi giám định đã đem đi tiêu 

hủy là không đúng quy định tại Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Vũ Hải 

N, Hà Văn C, Phạm Ngọc H thừa nhận hành vi phạm tội Vận chuyển hàng cấm 

của bản thân, cụ thể: Khoảng 23 giờ ngày 08-9-2018 tại khu vực đường mòn 

thuộc thôn S, xã X, huyện V, tỉnh Lạng Sơn các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh 

T, Hà Văn C, Vũ Hải N, Phạm Ngọc H vận chuyển 10 bao pháo nổ với mục đích 

để nhận tiền công thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang, thu giữ tổng 

trọng lượng 10 bao pháo là 542,4kg pháo nổ, trong đó số pháo Trương Văn T 

vận chuyển 02 bao pháo có trọng lượng: 109,8kg pháo nổ; Hà Anh T vận 
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chuyển 02 bao pháo có trọng lượng 107,5kg pháo nổ; Hà Văn C vận chuyển 02 

bao pháo có trọng lượng 124,5kg pháo nổ; Vũ Hải N vận chuyển  02 bao pháo 

có trọng lượng 109,8kg pháo nổ; Phạm Ngọc H vận chuyển 01 bao pháo có 

trọng lượng 45kg pháo nổ; Trương Văn T, Hà Anh T cùng nhau vận chuyển 01 

bao pháo có trọng lượng 45,8kg pháo nổ. Bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà 

Văn C khẳng định việc xét xử bị cáo theo điểm c khoản 3 Điều 191 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; bị cáo Vũ Hải N, 

Phạm Ngọc H chỉ thừa nhận hành vi vận chuyển pháo nổ của mình dưới 120 kg, 

nên chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

191 của Bộ luật Hình sự năm 2015.  

[2] Xét thấy: Cả năm bị cáo (bị cáo có kháng cáo và bị cáo không có 

kháng cáo) đều thừa nhận: Các bị cáo Trương Văn T, Vũ Hải N, Phạm Ngọc H 

đều tiếp nhận ý chí của người khác cùng nhau từ nơi ở của mình đến Lạng Sơn 

thực hiện vận chuyển pháo cho người khác lấy tiền công. Bị cáo Hà Anh T, Hà 

Văn C tiếp nhận ý chí của Trương Văn T. Trước khi 05 bị cáo thực hiện việc 

vận chuyển pháo từ bãi đất trống đến địa điểm bị phát hiện bắt quả tang thì cả 05 

bị cáo đều có mặt, đều biết tổng số lượng pháo sẽ phải vận chuyển là 10 bao 

pháo đã để tại bãi đất trống. Dưới sự phân công của bị cáo Trương Văn T 05 bị 

cáo đã tiếp nhận ý chí cùng nhau thực hiện và thực tế đã cùng nhau thực hiện 

vận chuyển xong 10 bao pháo từ bãi đất trống đến địa điểm khác cách đó 

khoảng 300 m thì bị phát hiện bắt quả tang. Bị cáo Trương Văn T nói ai vác 

được bao nhiêu thì vác, các bị cáo khác không nói gì, đồng thuận thực hiện. Khi 

thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo có mối liên kết thống nhất với nhau, cụ thể 

các bị cáo đã thỏa thuận rằng bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C, Vũ 

Hải N mỗi người vác 02 bao hàng, bị cáo Phạm Ngọc H sẽ vác 01 bao hàng, 01 

bao hàng còn lại các bị cáo sẽ thay phiên nhau vác, việc mỗi bị cáo vận chuyển 

số lượng bao pháo khác nhau là do có sự thỏa thuận giữa các bị cáo. Như vậy, 

hành vi của bị cáo này quyết định hành vi của bị cáo khác (phân chia số lượng 

hàng vác) và là điều kiện hỗ trợ cho hoạt động chung (mục đích vận chuyển 

pháo để nhận tiền công không nhằm mục đích bán). Các bị cáo nhận thức rõ 

hành vi vận chuyển hàng cấm là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả 

của hành vi vận chuyển hàng cấm và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra. Các bị 

cáo đều khẳng định bị cáo Trương Văn T sẽ là người trực tiếp nhận tiền công 

vận chuyển cả 10 bao pháo, sau đó bị cáo Trương Văn T sẽ trả tiền công vận 

chuyển pháo cho các bị cáo trên cơ sở trọng lượng (bao pháo) mà từng bị cáo đã 

trực tiếp vận chuyển. Từ những phân tích trên có đủ căn cứ xác định cả 05 bị 

cáo đã đồng phạm cùng nhau thực hiện vận chuyển 542,4kg pháo nổ nên Bản án 

sơ thẩm xử phạt bị cáo Trường Văn T, Hà Anh T, Vũ Hải N, Phạm Ngọc H, Hà 

Văn C về tội Vận chuyển hàng cấm theo điểm c khoản 3 Điều 191 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 

oan. 

[3] Đây là vụ án hình sự Vận chuyển hàng cấm có nhiều người tham gia 

nhưng không có tính chất chuyên nghiệp, chỉ mang tính chất đồng phạm giản 

đơn do nhiều bị cáo cùng cố ý thực hiện tội phạm. Các bị cáo cùng phải chịu 
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trách nhiệm hình sự do hành vi của mình đã gây ra và cùng phải chịu một chế tài 

do điều luật đó quy định, xong về nguyên tắc mỗi người đồng phạm phải chịu 

trách nhiệm độc lập về việc cùng thực hiện hành vi phạm tội, những tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến bị cáo nào thì áp dụng 

đối với riêng bị cáo đó.  

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Vũ Hải N yêu cầu hủy Bản án sơ thẩm, trả 

hồ sơ để điều tra bổ sung thấy rằng: Toàn bộ 10 bao pháo bị thu giữ được cơ 

quan chức năng kiểm tra cụ thể từng bao, cân từng loại tang vật bằng cân Nhơn 

Hòa loại 100kg, có sự chứng kiến của các bị cáo, người chứng kiến, có được lập 

thành văn bản. Tại các văn bản này các bị cáo, người chứng kiến đều ký, ghi rõ 

họ tên và đại diện cơ quan chức năng ký, đóng dấu xác nhận theo đúng quy định 

của pháp luật. Các biên bản đó thể hiện rõ trọng lượng pháo của từng bao pháo 

đã được trừ bì. Ngoài ý kiến của mình ra bị cáo, người bào chữa cho bị cáo 

không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh cho việc trọng lượng pháo được thể 

hiện tại các Biên bản xác định trọng lượng tang vật ngày 09-9-2018 là chưa trừ 

bì. Xét thấy nội dung tại Quyết định trưng cầu giám định số: 113/QĐ ngày 10-

9-2018 yêu cầu giám định làm rõ các đặc tính của pháo nổ là khách quan, toàn 

diện, theo đúng quy định của pháp luật. Tại Kết luận giám định số: 04/KL-PC09 

ngày 12-9-2018 đã xác định rất rõ mẫu vật giám định có đầy đủ đặc tính của 

pháo nổ (có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ) nên có đủ căn cứ xem xét, xử lý 

về hình sự không phụ thuộc vào việc loại pháo này có các đặc tính khác như tạo 

hiệu ứng ánh sáng có màu sắc ...). Toàn bộ pháo nổ sau khi giám định xét thấy 

để đảm bảo độ an toàn nên ngày 05-11-2018 Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã hành Quyết định xử lý vật chứng số: 50 để 

tiêu hủy theo quy định (căn cứ Điều 39, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015). Trên cơ sở hướng dẫn xử lý đối với các vụ vi phạm về pháo của 

Công an tỉnh Lạng Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn đã thành lập Hội đồng xử lý vật chứng số: 12 và Hội đồng xử xử lý 

vật chứng đã họp bàn biện pháp tiêu hủy vật chứng, việc họp bàn được lập thành 

biên bản. Cùng ngày 05-11-2018, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện tiêu 

hủy toàn bộ số pháo nổ đã bị thu giữ, việc tiêu hủy này được lập thành biên bản, 

được chụp ảnh lưu trữ kèm theo. Như vậy, việc quyết định xử lý vật chứng đối 

với số pháo nổ đang bị thu giữ là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thủ tục, 

đúng quy định của pháp luật. Xét thấy: Không có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm 

bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc để khởi tố, điều tra về tội nặng hơn đã 

tuyên trong Bản án sơ thẩm; không có việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ 

mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được; không có vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên 

tịch số 02/2017/TTLT-VKSND-TANDTC-BCA-BQP ngày 22-12-2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng 

quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một 

số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung có đủ 

cơ sở pháp lý không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Hải N và đề nghị của 
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người bào chữa cho bị cáo yêu cầu hủy Bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung. 

[5] Xét đề nghị của người bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc H yêu cầu hủy 

phần nội dung Bản án liên quan đến các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn 

C; giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, xem xét lại tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự của bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C và làm rõ để truy 

thu lại số tiền mà các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T, Hà Văn C đã thu lời bất 

chính từ hành vi vận chuyển pháo lần trước. Thấy rằng: Sau khi xét xử sơ thẩm, 

trong thời hạn luật định, các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T không có kháng 

cáo, không bị kháng nghị nên phần Quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm đối 

với các bị cáo Trương Văn T, Hà Anh T đã có hiệu lực pháp luật. Xét thấy, ngoài 

lời khai của các bị cáo không có bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào khác thể hiện về 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và số tiền thu lời bất chính từ hành vi vận 

chuyển pháo lần trước. Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 thì lời nhận tội của bị cáo chỉ được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những 

chứng cứ khác của vụ án, không được dùng lời nhận tội của bị cáo làm chứng cứ 

duy nhất để buộc tội, kết tội. Do đó, đề nghị của Luật sư không được Hội đồng 

xét xử chấp nhận. 

[6] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hà Văn C thấy 

rằng: Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng vai trò, tính chất, mức độ tham gia phạm 

tội của bị cáo, đồng thời đã xem xét nhân thân và áp dụng đầy đủ tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, cụ thể: Ngày 30-08-2012 Tòa án nhân 

dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xử phạt bị cáo 04 năm tù về tội tàng trữ trái 

phép chất ma túy, tuy đã được xóa án tích xong điều đó thể hiện bị cáo là người 

có nhân thân không tốt. Bị cáo tham gia từ đầu với vai trò đồng phạm giúp sức 

tích cực, thực hiện vượt biên trái phép trực tiếp vận chuyển pháo nổ từ Trung 

Quốc về Việt Nam, số lượng pháo nổ các bị cáo vận chuyển là 542,4kg. Trong 

quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, Bản án sơ thẩm đã 

ấn định mức hình phạt đối với bị cáo 07 (bẩy) năm tù là phù hợp với các quy định 

của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có nộp thêm Huân chương Kháng 

chiến hạng nhất của ông Hà Văn T (bị cáo cho biết đây là ông nội của bị cáo) và 

bị cáo đang điều trị bệnh suy tim. Tuy nhiên, ngoài lời khai của mình ra, bị cáo 

không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện mối quan hệ huyết thống, gia đình với 

ông Hà Văn T, cũng như không có tài liệu, chứng cứ gì thể hiện tình trạng sức 

khỏe của bản thân. Mặt khác, việc bị cáo cho rằng mình đang điều trị bệnh suy 

tim thì đó là điều kiện để bị cáo xin hoãn thi hành án. Vì vậy, không có căn cứ 

để xác định đó là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 

51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, không chấp nhận kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo Hà Văn C. 

[7] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Ngọc H thấy 

rằng: Bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo.  
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[8] Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Phạm Ngọc H xuất trình thêm Huân chương 

Kháng chiến hạng nhì của ông Phạm X (bị cáo cho biết đây là ông nội của bị 

cáo), Tổ quốc ghi công của ông Phạm Văn V (bị cáo cho biết đây là người thân 

trong gia đình bị cáo). Tuy nhiên, ngoài lời khai của mình ra, bị cáo không có tài 

liệu, chứng cứ nào thể hiện mối quan hệ huyết thống, gia đình với ông Phạm X, 

ông Phạm Văn V. Vì vậy, không có căn cứ để xác định đó là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.   

[9] Tại phiên tòa phúc thẩm, người bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc H đề 

nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo quy định tai điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, thầy 

rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo cùng với các bị cáo khác bị cơ quan chức 

năng phiện hiện và bắt quả tang. Sau khi bị phát hiện bắt quả tang bị cáo cũng 

không có khai báo với Cơ quan điều tra về một tội phạm khác mà chưa bị phát 

hiện và tội phạm này không liên quan đến mình. Do đó, đề nghị của Luật sư 

không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[10] Tại phiên tòa phúc thẩm, người bào chữa cho bị cáo Phạm Ngọc H đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 15, khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 đối với cho bị cáo, thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo cùng với 

các bị cáo đã hoàn thành, các bị cáo đã vận chuyển xong 10 bao tải pháo (hàng 

cấm) từ bãi đất trống đến địa điểm khác cách đó 300m không nhằm mục đích 

bán thì bị Cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang. Do đó, đề nghị của Luật 

sư không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[11] Xét thấy, cấp sơ thẩm đã không đánh giá đúng vai trò, tính chất và 

mức độ tham gia phạm tội của từng đồng phạm, cụ thể: Bị cáo Phạm Ngọc H là 

người có nhân thân tốt; không vượt biên trái phép sang Trung Quốc nhận pháo; 

không tham gia vận chuyển pháo từ đầu; bị cáo tham gia với vai trò là đồng 

phạm giúp sức nên phải chịu trách nhiệm chung về số pháo nổ bị thu giữ, xong 

về nguyên tắc bị cáo phải chịu trách nhiệm độc lập về việc cùng thực hiện hành 

vi phạm tội, trọng lượng pháo bị cáo vận chuyển trái phép ít nhất trong các bị 

cáo. Vì vậy, mức hình phạt đối với bị cáo cũng cần được xem xét ấn định lại cho 

phù hợp với vai trò, tính chất, mức độ tham gia, hành vi phạm tội của bị cáo. Do 

đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm hình phạt  tù cho bị cáo. 

[12] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại phiên 

tòa đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hà Văn C, 

Phạm Ngọc H không được Hội đồng xét xử chấp nhận vì không phù hợp với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã xảy ra và không đúng với các quy định 

của pháp luật về xử lý đối với hành vi trên.  

[13] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại 

phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo Vũ Hải N là có căn cứ pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[14] Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015, điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 

14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Toà án. Do kháng cáo của các bị cáo Hà Văn C, Vũ Hải N không được chấp 

nhận nên mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm. Do 

kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc H được chấp nhận nên bị cáo Phạm Ngọc H 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[15] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, điểm c khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà 

Văn C, Vũ Hải N; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Ngọc H; sửa Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 19/2019/HS-ST ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Toà án nhân 

dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (đối với phần hình phạt tù của bị cáo Phạm 

Ngọc H) cụ thể như sau:  

1. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17,

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Hà Văn C 07 (bẩy) năm 

tù về tội Vận chuyển hàng cấm. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị 

bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ, thời gian tạm giam là 139 ngày 

(một trăm ba mươi chín) ngày (từ ngày 09-09-2018 đến ngày 25-01-2019). 

2. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17,

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Vũ Hải N 07 (bẩy) năm 

tù về tội Vận chuyển hàng cấm. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị 

tạm giữ là ngày 09-9-2018. 

3. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17,

Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Phạm Ngọc H 05 (năm) 

năm tù về tội Vận chuyển hàng cấm. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị tạm giữ là ngày 09-9-2018. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm

2015, điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.    

Bị cáo Hà Văn C, Vũ Hải N mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) tiền án phí hình sự phúc thẩm để sung quỹ Nhà nước. 

Bị cáo Phạm Ngọc H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 5. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo,

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:      
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- TAND h. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND h. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

- CCTHADS h. V, tỉnh Lạng Sơn; 

- Công an h. Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

- Bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Lưu: HS, Tòa HS, HCTP.

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Hoa 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

Bản án số: 15/2019/HS-ST 

Ngày: 12/6/2019 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Hải. 

Thẩm phán: Ông Lại Văn Phong 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Huyền, ông Trần Văn Thành 

và ông Vũ Bá Hợp 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hạnh -Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân tỉnh Hà Nam và ông Vũ Văn Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: 

ông Đinh Mạnh Tuyển và ông Nguyễn Tuấn Linh -  Kiểm sát viên.  

 Trong các ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Nam xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 03/2019/TLST-

HS ngày 22 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

10/2019/QĐXXST-HS ngày 11/4/2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 

04/2019/HSST-QĐ ngày 26/4/2019, Công văn số 47/2019/TA-HS ngày 

20/5/2019 về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên tòa, đối với các bị cáo: 

1. Trần Văn H, sinh năm 1953 tại Phủ Lý Hà Nam; nơi ĐKHKTT: Tổ 7,

phường M, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nơi ở: Khu đô thị L Ch, phường L, thành 

phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

CPMT và CTĐT Hà Nam; trình độ văn hóa: 10/10; Là Đảng viên Đảng cộng 

sản Việt Nam hiện đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; con ông Trần Văn Hiển (đã chết) và bà Trần Thị Năm; có vợ là Phạm 

Thúy Đvà 02 con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2004; tiền án, tiền 

sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 18/12/2017 đến nay; có mặt. 

2. Mai Thị B, sinh năm 1958, tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; nơi

ĐKHKTT: Tổ 3, phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nơi ở: Số 16, phố Hoàng 

Tùng, Khu đô thị Lam Hạ, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Nguyên Phó 

Giám đốc Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam; trình độ văn hóa: 10/10; Là Đảng 

viên Đảng cộng sản Việt Nam hiện đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; dân tộc: Kinh; 
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tôn giáo: không; con ông Mai Xuân Bách và bà Trần Thị Khuê (đều đã chết); có 

chồng là Phạm Hải Đvà 02 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1984; 

tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 11/01/2018 đến nay; có mặt. 

3. Trần Thị B, sinh năm 1960, tại Kim Bảng, Hà Nam; nơi ĐKHKTT: Tổ

8, phường Tr, thành phố P, tỉnh Hà Nam; nơi ở: Khu đô thị L Ch, phường L, 

thành phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Nguyên Kế toán trưởng Công ty CPMT 

và CTĐT Hà Nam; trình độ văn hóa: 10/10; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt 

Nam hiện đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con 

ông Trần Văn Cần (đã chết) và bà Đinh Thị Thư; có chồng là Đinh Đức L và 02 

con, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1989; tiền án, tiền sự: Không; 

bị bắt tạm giam từ ngày 18/12/2017 đến nay; có mặt. 

* Người bào chữa cho các bị cáo

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn H: Luật sư Nguyễn T  T - Văn 

phòng Luật sư Ph H H và cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Mai Thị B: Các Luật sư Hoàng Anh T, Phí 

Văn H và Nguyễn Văn H- Công ty Luật TNHH B B, thuộc Đoàn Luật sư thành 

phố Hà Nội; có mặt Luật sư Tvà Luật sư H; vắng mặt Luật sư H. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị B: Luật sư Phạm Linh L - Công ty 

Luật TNHH N Đ, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam; có mặt. 

* Nguyên đơn dân sự:

1. Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam; địa chỉ: số 150 đường Trường

Chinh, phường M, thành phố P, tỉnh Hà Nam. Đại diện theo pháp luật: Ông 

Phạm Minh T- Giám đốc Công ty; có mặt. 

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Đại diện theo pháp luật ông Nguyễn

Xuân Đ - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Đại diện theo ủy quyền: Sở Tài chính 

tỉnh Hà Nam; Sở tài chính tỉnh Hà Nam cử ông Bùi Ngọc Đ- Phó giám đốc Sở 

tài chính tỉnh Hà Nam; có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1963; Trú tại: Số 56, đường Lê Công

Thanh, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

2. Chị Nguyễn Thị Th H, sinh năm 1985; Trú tại: Tổ 7, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

3. Bà Lại Thị H, sinh năm 1959; Trú tại: Tổ 12, đường D2, Khu Minh

Khôi, phường Tr, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

4. Ông Trần Đình Tr, sinh năm1960; Trú tại: Tổ 9, phường H, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 
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5. Bà Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm 1976; Trú tại: Tổ 4, phường Q, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

6. Anh Trần Hoàng Th, sinh năm 1987; Trú tại: Thôn  Đường Ấm, phường

L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

7. Ông Trần Quốc T, sinh năm 1970; Trú tại: Tổ 13 phường Tr, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

8. Anh Phạm Mạnh T, sinh năm 1983; Trú tại: Tổ 6 phường M, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

9. Ông Ngô Huy Đ, sinh năm 1978; Trú tại: Thôn 3, xã P, thành phố P, tỉnh

Hà Nam. 

10. Chị Đỗ Thị Thúy H, sinh năm 1988; Trú tại: Số 26A ngõ 182, đường Lê

Công Thanh, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

11. Bà Trần Thị V, sinh năm 1960; Trú tại: Tổ 7, phường L, thành phố P, tỉnh

Hà Nam. 

12. Ông Nguyễn Đức C, sinh năm 1945;Trú tại: Số nhà 116, Phố Bùi Dị,

phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

13. Ông Phạm Đức T, sinh năm 1957; Trú tại: Thôn Quang Ấm, phường L,

thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

14. Bà Lê Thị Ngọc Ch, sinh năm 1957; Trú tại: Tổ 3, phường Q, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

15. Ông Tạ Ngọc Đ, sinh năm 1953; Trú tại: Số nhà 249, đường Trần Thị

Phúc, phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

16. Ông Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1950; Trú tại: Số nhà 45, Tổ 6, phường

M, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

17. Bà Trần Thị T,  sinh năm 1955; Trú tại: Tổ 4, phường Tr, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

18. Ông Nguyễn Hữu Ph, sinh năm 1967; Trú tại: Tổ dân phố Mễ Nội,

phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

19. Ông Nguyễn Hữu H, sinh năm 1974.Trú tại: Tổ 10, phường Hai Bà

Trưng, thành phố thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

20. Ông Trần Văn Th, sinh năm 1955; Trú tại: Tổ dân phố Bào Cừu,

phường T C, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

21. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1957; Trú tại: Tổ 6, phường Tr, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

22. Ông Nguyễn Quốc T, sinh năm 1985; Trú tại: Thôn Sui, xã Đ X, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 
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23. Ông Vũ Đức B, sinh năm 1954; Trú tại: Tổ 3, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

24. Ông Đỗ Quốc L, sinh năm 1960; Trú tại: Tổ 12, phường Tr, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

25. Ông Lê Quang C, sinh năm 1946; Trú tại: Số nhà 64, Tổ 2, đường Trần

Thị Phúc, phường M, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

26. Ông Trần Hồng Đ, sinh năm 1963; Trú tại: Tổ 9, phường M, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

27. Bà Nguyễn Thị Bích Nh, sinh năm 1967; Ttrú tại: Tổ 9, phường H, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

28. Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1963; Ttrú tại: Tổ 9, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

29. Bà Lê Thị H, sinh năm 1971; Trú tại: Tổ 12, phường H, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

30. Ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1954; Trú tại: Tổ 5, phường M, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

31. Bà Phạm Thị B, sinh năm 1972; Trú tại: Tổ 8, phường M, thành phố P,

tỉnh Hà Nam . 

32. Ông Nguyễn Hữu Ch, sinh năm 1964; Trú tại: Số nhà 9, ngõ 136, đường

Quy Lưu,Tổ 9, phường M, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

33. Bà Nguyễn Thị Tú U,  sinh năm 1970; Trú tại: Tổ 8, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

34. Ông Lại Quang H, sinh năm 1952; Trú tại: Khu đô thị L Ch, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

35. Ông Đào Hữu H, sinh năm 1954; Trú tại: Tổ 8, phường L, thành phố P,

Hà Nam. 

36. Ông Lê Xuân L, sinh năm 1955; Trú tại: Khu đô thị Lam Hạ, phường

L, thành phố P, Hà Nam. 

37. Bà Nguyễn Thị , sinh năm 1972;Trú tại: Tổ 4, phường L H P, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

38. Ông Chu Văn T, sinh năm 1955; Trú tại: Tổ 7, phường M, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

39. Ông Nguyễn Nhân Q, sinh năm 1959; Trú tại: Tổ 7, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

40. Bà Nguyễn Nhân Q, sinh năm 1960; Trú tại: Số 247, đường Trần Thị

Phúc, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 
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41. Bà Đồng Thị H, sinh năm 1953; Trú tại: Tổ 6, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

42. Ông Lê Nguyên Ng, sinh năm 1970;Trú tại: Tổ 2, phường Q, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

43. Ông Phạm Hồng M, sinh năm 1970;Trú tại: phường L, thành phố P, tỉnh

Hà Nam. 

44. Ông Nguyễn Quốc C, sinh năm 1953; Trú tại: Tổ 9, phường H, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

45. Ông Văn Thế G, sinh năm 1953;  Trú tại: Tổ 9, phường H, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

46. Ông Trần Đức T, sinh năm 1959; Trú tại: Tổ 6, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

47. Ông Trần Ngọc H, sinh năm 1972; Trú tại: Tổ 5, phường L H P, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

48. Ông Ngô Ngọc X, sinh năm 1949; Trú tại: Tổ 1, phường Tr, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

49. Ông Đỗ Quốc H, sinh năm 1969.Trú tại: Ngõ 170, đường Lê Công

Thanh, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

50. Bà Phạm Thị Ch, sinh năm 1953; Trú tại: Tổ 12, phường H, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

51. Ông Nguyễn Trọng Th, sinh năm 1950; Trú tại: Phường C D, quận H,

Hà Nội. 

52. Bà Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1958; Trú tại: Chung cư CT 5, đô

thị Mỹ Đình, Sông Đà, phường MĐ, quận N, Hà Nội. 

53. Ông Phạm Đình T, sinh năm 1954; Trú tại: Tổ dân phố Mễ Nội,

phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

54. Bà Trần Thị Ph, sinh năm 1954; Trú tại: Tổ 6, phường M, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

55. Ông Lê Huy Ng, sinh năm 1951; Trú tại: Tổ 1, phường TX, quận Th

X, Hà Nội. 

56. Ông Hà Hồng S, sinh năm 1950; Trú tại: Tổ 7, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

57. Bà Vũ Thị X, sinh năm 1956; Trú tại: Tổ 12, phường Tr, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

58. Bà Đỗ Thị Cẩm Nh,  sinh năm 1974; Trú tại: Tổ 8, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 
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59. Ông Phạm Công Q, sinh năm 1952; Trú tại: Tổ 9, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

60. Bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1960; Trú tại: Tổ 2, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

61. Ông Lê Văn D, sinh năm 1952; Trú tại: Tổ 2b, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

62. Ông Nguyễn Quốc Ph, sinh năm 1974; Trú tại: xã V, huyện L, Hà

Nam. 

63. Bà Lê Hồng H, sinh năm 1963; Trú tại: Tổ 2, phường M, thành phố P,

Hà Nam. 

64. Bà Lê Thị Ng, sinh năm 1956; Trú tại: Tổ 4, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

65. Ông Đinh Ngọc T, sinh năm 1958; Trú tại: Tổ 5, phường L, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

66. Bà Nguyễn Minh Th, sinh năm 1966; Trú tại: Tổ 4, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

67. Ông Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1950; Trú tại: Tổ 4, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

68. Bà Trần Thị Bích H, sinh năm 1960; Trú tại: Tổ 4, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

69. Bà Nguyễn Thu Th, sinh năm 1964; trú tại: Tổ 5, phường Tr, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

70. Ông Nguyễn Quang Kh, sinh năm 1959; Trú tại: Ngõ 176 Trương

Định, quận H, Hà Nội. 

71. Ông Bùi Quang C, sinh năm 1960; Trú tại: phường H, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

72. Ông Nguyễn Bá T, sinh năm 1968; Trú tại: Tổ 13, phường Tr, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

73. Bà Trần Thị Nh, sinh năm 1954  trú tại: Tổ 7, phường M, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

74. Bà Phạm Thị Thu H, sinh năm 1973; trú tại: Tổ 13, phường Tr, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

75. Ông Nguyễn Tiến H, sinh năm 1955; Trú tại: Tổ 3, phường L, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

76. Ông Trần Văn Ch, sinh năm 1959; Trú tại: Số 9, đường Nguyễn Viết

Xuân, phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 
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77. Bà Vũ Thị Hằng, sinh năm 1953; Trú tại: Tổ 4, phường L, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

78. Ông Phạm H L, sinh năm 1965; Trú tại: Tổ 4, phường Tr, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

79. Bà Phan Thị Ngọc L, sinh năm 1976; Trú tại: Tổ 3, phường L H P,

thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

80. Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1954; Trú tại: Tổ 4, phường M, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

81. Bà Trịnh Thị H, sinh năm 1956; Trú tại: Tổ 8, phường L, thành phố P,

tỉnh Hà Nam. 

82. Ông Đinh Văn A, sinh năm 1972; Trú tại: Tổ 8, phường M, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

83. Ông Nguyễn Huy V, sinh năm 1965; Trú tại: Tổ 2, Quang Trung,

thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

84. Ông Đinh Văn Kh, sinh năm 1956; Trú tại: Tổ 4, phường H, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

85. Ông Nguyễn Hữu Ph, sinh năm 1967; Trú tại: Tổ dân phố Mễ Nội,

phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

86. Bà Trần Thị Minh H, sinh năm 1963; Trú tại: Tổ 8, phường Tr, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

87. Ông Trần Đức Th, sinh năm 1971; trú tại: Tổ 7, phường L, thành phố

P, tỉnh Hà Nam. 

88. Ông Trịnh Kim Kh, sinh năm 1948; trú tại: Tổ 6, phường Q, thành

phố P, tỉnh Hà Nam. 

89. Bà Vũ Thị Ngọc H, sinh năm 1987; Trú tại: Khu đô thị L Ch, phường

L, thành phố P, tỉnh Hà Nam. 

 Tại phiên tòa có mặt ông Nguyễn Văn Nh, còn lại vắng mặt. 

* Người tham gia tố tụng khác:

 - Điều tra viên: Ông Nguyễn Minh Kh- Điều tra viên, Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Hà Nam; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam (sau đây viết tắt là CPMT và CTĐT) 

thành lập theo Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700101892 do Sở Kế hoạch 
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đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 29/12/2008 có ngành nghề kinh doanh gồm: Thoát 

nước và xử lý nước thải; thu gom và xử lý rác thải; kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất; vận tải hàng hóa; tư vấn, xây dựng công trình kỹ thuật dân 

dụng; lắp đặt, bảo trì, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị; kinh doanh 

và duy trì cây xanh đô thị; quản lý khai thác vườn hoa, công viên, nghĩa trang 

nhân dân, làm các dịch vụ tang lễ, du lịch; kinh doanh ăn uống, giải trí. Bộ máy 

lãnh đạo từ năm 2008 đến nay: 

Trần Văn H là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty từ năm 

2008 đến tháng 7/2014; từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2016 là Giám đốc; từ tháng 

7/2016 đến nay là Phó Giám đốc Công ty. 

Mai Thị B là Phó Giám đốc Công ty từ năm 2008 đến năm 2015. 

Trần Thị B là Kế toán trưởng Công ty từ năm 2008 đến năm 2016. 

Từ tháng 12/20008 đến tháng 3/2012, Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam 

là doanh nghiệp Nhà nước, với tỷ lệ góp vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

(sau đât viết tắt là UBND) là 63,18%; vốn của các cổ đông khác là 36,82%. 

Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2016, Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam có 

phần góp vốn của UBND tỉnh Hà Nam là 43,18%; vốn của các cổ đông khác là 

56,82% 

Tháng 7/2016, UBND tỉnh Hà Nam thoái vốn, bán đấu giá 741.334,34 cổ 

phần (43,18%) = 6.228.811.174 đồng. Ông Lê Tuấn T- Giám đốc Công ty 

TNHH Hợp Tiến có địa chỉ tại Thôn Lời, xã T, huyện Th, Hà Nam trúng đấu 

giá. Ông Lê Tuấn T làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Minh T là Giám 

đốc Công ty. 

Ngày 27/01/2005, UBND tỉnh Hà Nam ra Thông báo số 86/UBND với 

nội dung đồng ý cho UBND thị xã Phủ Lý (nay là thành phố P), tỉnh Hà Nam 

lập dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư giải quyết chính sách nhà ở cho cán 

bộ công nhân viên và thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi 

đất tại Khu đô thị L Ch thuộc địa bàn xã LC (nay là phường LC) thành phố P, 

tỉnh Hà Nam. Ngày 08/3/2005, UBND thị xã Phủ lý ra quyết định số 

172/2005/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu tái 

định cư giải quyết chính sách nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và phục vụ công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị L Ch. Kết quả xét duyệt có 

80 trường hợp đủ điều kiện đưa vào diện cấp đất có thu tiền sử dụng đất gồm: 

Khối Nội chính 11 trường hợp; khối Y tế - Giáo dục, Xã hội 19 trường hợp; Khố 

Thị ủy 17 trường hợp; Khối UBND 33 trường hợp. 

Ngày 06/6/2005, UBND thị xã Phủ Lý ra Thông báo số 54/TB-UB về việc 

nộp tiền đất, gửi các cá nhân được xét duyệt đất đề nghị các hộ nộp số tiền tạm 

thu đợt 01 là 25 triệu đồng/hộ, tổng số tiền đã thu của các hộ là 1.754.000.000đ. 

Đến năm 2008, do có sự thay đổi của Luật Đất đai và công tác đầu tư nên 
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UBND thành phố P không thực hiện chủ đầu tư dự án. Trên cơ sở đề nghị của 

Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam, ngày 24/12/2008 UBND tỉnh Hà Nam ra văn 

bản số 1830/UBND-GTXD với nội dung: Đồng ý cho Công ty CPMT và CTĐT 

Hà Nam có địa chỉ tại số 159, đường Trường Chinh, phường M, thành phố P, 

tỉnh Hà Nam là đơn vị chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở thuộc quy hoạch chi tiết 

dự án Khu đô thị L Ch tại Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và quỹ 

đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bàn giao một phần diện tích đất cho 

UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam để tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, 

Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam được phép kinh doanh trên diện tích đất còn 

lại. Ngày 01/7/2009, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 738/QĐ-UBND 

về việc cho phép đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật thuộc khu nhà ở thuộc quy hoạch 

Khu đô thị L Ch, thành phố P, tỉnh Hà Nam với tổng diện tích đất Dự án 

85,919m
2
. 

Sau khi có Quyết định 738/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh 

Hà Nam, Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam huy động vốn để triển khai thực 

hiện dự án bằng hình thức vay, góp vốn của các cá nhân trong và ngoài Công ty 

với số tiền  64.068.113.000đ. Ngoài ra trước đó Trần Văn H và Trần Thị B chỉ 

đạo bà Lại Thị H - Thủ quỹ Công ty lấy từ quỹ Công ty 2.414.509.000đ để chi 

phí cho việc thực hiện dự án, được hành tự bằng 22 phiếu chi tạm ứng. Trong 

đó, bà Lê Thị H- Trưởng phòng Kế hoạch của Công ty ký nhận 24 phiếu chi tạm 

ứng với số tiền 2.123.200.000đ; ông Trần Định Tr- Cán bộ Ban quản lý dự án ký 

nhận 08 phiếu chi tạm ứng với số tiền 291.309.000đ. Đến năm 2012, bà Lê Thị 

H nghỉ hưu theo chế độ, Trần Thị B lập lại phiếu chi tạm ứng mang tên người 

nhận là ông Trần Đình Tr tại 08 phiếu chi tổng số tiền là 2.391.500.000đ. Sau 

khi có nguồn thu từ việc bán đất dự án Khu đô thị L Ch, Trần Thị B lấy tiền 

chênh lệnh để thu hoàn ứng các khoản đã lấy từ quỹ của Công ty để chi phí phục 

vụ dự án trước đó và hành tự 05 phiếu thu hoàn ứng trả về Quỹ Công ty CPMT 

và CTĐT Hà Nam 

Ngày 29/3/2012, UBND tỉnh ra Quyết định số 506/QĐ-UBND phê quyệt 

phương án thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị L Ch, thành phố P, tỉnh Hà Nam 

trong đó diện tích giao cho Công ty kinh doanh là 17.269,3m
2
 được chia thành 

188 lô theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 và Quyết định số 

1081/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt, 

điều chỉnh, phân lô dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thuộc quy hoạch Khu đô 

thị L Ch, thành phố P, tỉnh Hà Nam cụ thể: Đường 42m giá: 12.000.000/m
2
; 

đường 22m giá 5.100.000đ/m
2
; đường 18,2m giá 4.700.000đ/m

2
; đường 17,5m 

giá 4.500.000đ/m
2
; đường 15,5m giá 4.000.000đ/m

2
. 

Ngày 06/4/2012, Trần Văn H tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty với 

thành phần tham gia gồm Trần Văn H, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc; 

Mai Thị B - Phó Giám đốc; ông Nguyễn Văn Nh- Phó Giám đốc, Trần Thị B - 

Kế toán trưởng, bà Vũ Thị L- Trưởng ban kiểm soát, ra Nghị quyết và Quyết 
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định thành lập Phòng Kinh doanh. Theo đó Mai Thị B - Phó Giám đốc kiêm 

Trưởng phòng; Trần Thị B làm Phó Phòng thường trực; anh Trần Hoàng Th - 

Kế toán; chị Trần Thị Thu H- Thủ quỹ phụ trách thu tiền đất; đồng thời ban 

hành Nghị quyết kinh doanh diện tích đất thương phẩm đã được UBND tỉnh Hà 

Nam giao, thống nhất cho Phòng Kinh doanh bán không được trái với quy định 

Nhà nước và không được bán thấp hơn giá phê duyệt của UBND tỉnh. 

Ngày 12/4/2012, UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam có Công văn số 

169/UBND-QLĐT gửi Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam với nội dung đề nghị 

Công ty chuyển giao đất cho chủ đầu tư thứ cấp 80 hộ là cán bộ, công nhân viên 

theo danh sách đã nộp tiền vào Ngân sách từ năm 2005- 2006 được mua lại 01 

lô đất theo giá kinh doanh của Công ty và đề nghị Công ty quan tâm tới số tiền 

các hộ đã nộp. Ngày 10/8/2012, UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam và Công ty 

CPMT và CTĐT Hà Nam làm thủ tục quyết toán số tiền 1.754.000.000đ đã thu 

của 80 hộ theo danh sách mà UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam đã xét duyệt cho 

Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam. 

Sau khi có Công văn số 169/UBD-QLĐT ngày 12/4/2012 của UBND 

thành phố P, Trần Văn H không báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh Hà 

Nam mà cùng với Mai Thị B, Trần Thị B thống nhất chuyển nhượng 80 lô đất 

với diện tích 6.416,6 m
2
 cho 80 hộ là cán bộ, công nhân viên chức theo danh 

sách UBND thành phố P đã xét duyệt, trong đó có 1.754 m
2
 được Công ty 

CPMT và CTĐT Hà Nam chuyển nhượng với giá 1.000.000đ/m
2
 (thấp hơn giá 

mà UBND tỉnh đã phê duyệt) còn lại 4.662,6m
2
 chuyển nhượng theo giá mà 

UBND tỉnh phê duyệt và thu thêm 750.000đ/m
2
, tổng số tiền thu được là 

26.587.925.000 đồng (số tiền theo giá UBND tỉnh duyệt là 29.303.700.000đ). 

108 lô đất còn lại với diện tích 10.892,7m
2
 (tăng so với diện tích ban đầu 

40m
2
) được chuyển nhượng cho những người đã góp vốn vào công ty và những 

người ngoài công ty, thu tổng số tiền 78.721.820.500đ. Khi làm thủ tục ký hợp 

đồng chuyển nhượng, viết hóa đơn, phiếu thu tiền bán đất của 108 lô, Trần Văn 

H, Mai Thị B và Trần Thị B thống nhất chỉ đạo anh Trần Hoàng Th, chị Văn Thị 

Phượng và anh Trần Quốc T là nhân viên kế toán ghi số tiền chuyển nhượng và 

số tiền thu được theo đúng giá đất mà UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt; số 

tiền chênh lệch dùng để bù chi phí xin và thực hiện dự án (số tiền thu theo giá 

UBND tỉnh phê duyệt là 66.580.170.000đ, số tiền chênh lệch bỏ ngoài sổ sách 

kế toán Công ty là 12.141.650.500đ). 

Như vậy tổng số tiền thu từ việc chuyển nhượng 188 lô đất do Công ty 

CPMT và CTĐT Hà Nam quản lý kinh doanh là 105.309.745.500 đ, gồm: Thu 

từ việc chuyển nhượng 80 lô đất cho cán bộ, công nhân viên chức theo danh 

sách phê duyệt của UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam là 26.587.925.000đ; Thu 

từ việc chuyển nhượng 108 lô đất cho các cá nhân khác là 78.721.820.500đ. 

188/323



Ngày 02/02/2015, Mai Thị B - Phó Giám đốc Công ty và Trần Thị B - Kế 

toán trưởng Công ty CPMT và ĐT Hà Nam làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư 

hoàn thành đưa vào sử dụng dự án hạ tầng thuộc khu nhà ở thuộc quy hoạch 

Khu đô thị L Ch, thành phố P, tỉnh Hà Nam cụ thể: 

Tổng doanh thu :     95.883.870.000đ 

- Chi phí đầu tư:      82.617.740.000đ 

+ Chi phí xây lắp:    57.847.246.000đ 

+ Chi phí quản lý dự án:       925.860.000đ 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:    2.191.623.000đ 

+ Chi phí khác:       344.686.000đ 

+ Chi phí lãi vay:   7.039.441.000đ 

+ Chi phí quản lý hoạt động kinh doanh:     1.820.000.000đ 

+ Chi phí giải phóng mặt bằng:   12.448.902.000đ 

- Thuế và thu nhập của nhà đầu tư trong đó:      7.896.856.000đ, 

+ Thuế VAT:    1.800.284.000đ 

+ Thu nhập của NĐT (sau thuế):     4.543.976.000đ 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:    1.552.596.000đ 

- Số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp:   5.369.274.000đ 

Số tiền chênh lệch thu từ việc chuyển nhượng đất của dự án là 

12.141.650.500đ, Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B thống nhất chi: Chi bù 

tiền đất cho các trường hợp là cán bộ, công nhân viên chức theo danh sách xét 

duyệt của UBND thành phố mà Công ty đã chuyển nhượng thu tiền thấp hơn so 

với giá mà UBND tỉnh đã phê duyệt 2.715.755.000đ. 

Ngoài ra Trần Thị B khai quá trình triển khai thực hiện dự án, Trần Thị B 

đã đưa cho Trần Văn H, Mai Thị B để đi chi quan hệ với các sở, ngành và các cá 

nhân công tác tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam và các phòng ban của UBND 

thành phố P, tỉnh Hà Nam; chi giao dịch tiếp khách và chi phí khác, được Trần 

Thị B tổng hợp ghi chép với tổng số tiền là 7.225.875.5000đ. 

Còn lại 2.200.000.000đ, Trần Văn H chỉ đạo chia thưởng cho các thành 

viên Hội đồng quản trị Công ty gồm: Trần Văn H, Mai Thị B, Nguyễn Văn Nh, 

Trần Thị B mỗi người 500.000.000đ tổng là 2.000.000.000đ, do Trần Thị B trực 

tiếp đưa. Số tiền còn lại 200.000.000đ, Trần Thị B giao cho Trần Văn H quản lý. 

Mai Thị B và ông Nguyễn Văn Nh đều không thừa nhận đã được Trần Thị B 

đưa số tiền 500.000.000đ. 
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Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm 

việc, lấy lời khai đối với các cá nhân theo danh sách mà Trần Thị B đã tổng hợp 

và khai báo đưa tiền cho Trần Văn H và Mai Thị B đi quan hệ, giao dịch và chi 

biếu tiền, kết quả điều tra chỉ có ông Bùi Văn H, sinh năm 1966; trú tại: Tổ 4, 

phường H, thành phố P, tỉnh Hà Nam xác định do hoàn cảnh khó khăn nên năm 

2013 được Trần Văn H cho khoảng 100.000.000đ. Bản thân ông H không biết gì 

về nguồn gốc số tiền mà Trần Văn H cho, khi cho tiền Hà chỉ nói cho để sửa 

nhà, ngoài ra tất cả các cá nhân khác đều khẳng định không được Trần Văn H, 

Mai Thị B đưa biếu bất cứ khoản tiền nào như Trần Thị B khai báo. 

Kết quả xác minh, làm việc với chị Đỗ Thị Thúy H, sinh năm 1988; Trú 

tại số nhà 26A ngõ 182 đường Lê Công Thanh, phường Tr, thành phố P, tỉnh Hà 

Nam xác định năm 2012 có nhận chuyển nhượng hai lô đất B65 và B66 với tổng 

diện tích 260m
2
 của Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam với giá 2.280.000.000đ, 

khi mua đã nộp tiền tại Phòng kinh doanh của Công ty và có phiếu thu, toàn bộ 

thủ tục chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty 

CPMT và CTĐT Hà Nam thực hiện. Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, Công ty thu lại phiếu thu tiền chuyển nhượng đất, Cơ quan CSĐT - Công an 

tỉnh Hà Nam đã thu giữ Hợp đồng chuyển nhượng, hóa đơn giá trị gia tăng bán 

đất của Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam có chữ viết, chữ ký ghi danh “Đỗ Thị 

Thúy H” ký hiệu A78, A87, A378 và A379 và mẫu chữ ký, chữ viết của chị Đỗ 

Thị Thúy H có ký hiệu từ M18 đến M21 ra Quyết định trưng cầu giám định. 

Tại bản Kết luận giám định số 08/TL-PC09 ngày 30/9/2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Nam kết luận: Chữ viết có nội dung “Đỗ Thị 

Thúy H” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A78, A87, A378 và A379 so với 

chữ viết của Đỗ Thị Thúy H trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M18 đến 

M21 không do cùng một người viết ra; không đủ cơ sở kết luận chữ ký mang 

danh Đỗ Thị Thúy H trên các tài liệu cần giám định ký kiệu A78, A87, A378 và 

A379  với chữ ký của Đỗ Thị Thúy H trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ 

M18 đến M21 có phải do cùng một người viết ký ra hay không”. 

Đối với việc chuyển nhượng 1.754m
2
 đất thấp hơn so với giá phê duyệt 

của UBND tỉnh Hà Nam và chi bù tiền đất 2.725.775.000đ cho 80 trường hợp 

theo danh sách xét duyệt của UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam, Trần Văn H 

khai đã xin chủ trương và thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Đỗ V S- Bí thư 

Thành ủy và ông Bùi Văn H- Chủ tịch UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam. Đại 

diện Thành ủy và UBND thành phố P, tỉnh Hà Nam xác định sau khi dự án Khu 

đô thị L Ch được chuyển giao cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam làm chủ 

đầu tư, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố P họp ra Nghị quyết giao UBND 

thành phố P có văn bản đề nghị Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam chuyển 

nhượng cho 80 trường hợp là cán bộ, công nhân viên chức theo danh sách 

UBND thành phố P đã xét duyệt với giá kinh doanh của Công ty, đồng thời đề 
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nghị Công ty quan tâm đến số tiền mà các hộ đã nộp ngoài ra không có chỉ đạo 

về giá chuyển nhượng đất cho các hộ như Trần Văn H đã khai báo. 

Đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh Hà Nam là Sở Tài chính tỉnh Hà 

Nam và Hội đồng quản trị Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam xác định: Quá 

trình triển khai, thực hiện việc chuyển nhượng, thu chi tiền chuyển nhượng đất 

tại dự án Khu đô thị L Ch thì Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B không báo 

cáo xin chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam; không bàn bạc, thống nhất 

với các cổ đông trong Công ty, tự ý bỏ ngoài sổ sách, giấu nguồn thu số tiền 

12.141.650.500đ chi trái nguyên  tắc, gây thất thoát, thiệt hại đến tài sản của 

Nhà nước và các cổ đông Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam. 

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ các tài liệu đồ vật, tài 

sản gồm: 

- Thu của Trần Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen có 

lắp 01 sim; 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Văn H; số tiền 

700.000.000đ (trong đó Trần Văn H tự nguyện nộp 500.000.000đ và nhờ Trần 

Thị B nộp 200.000.000đ để khắc phục hậu quả). 

- Thu của Trần Thị B 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen có lắp 01 

sim và Trần Thị B tự nguyện nộp 500.000.000đ để khắc phục hậu quả. 

- Một số văn bản, tài liệu nơi làm việc của Trần Văn H, Trần Thị B và 

Mai Thị B có liên quan đến việc thực hiện, triển khai, thanh quyết toàn dự án 

Khu đô thị L Ch. 

Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử, Mai Thị B đã nhờ gia đình nộp 

550.000.000đ để khắc phục hậu quả. 

Tại Cáo trạng số 04/CT- KSĐT ngày 21 tháng 01 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị 

B về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng” theo quy định tại Khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên 

quan điểm truy tố các bị cáo như bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B phạm tội “Cố ý làm trái quy 

định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Áp dụng khoản 

3 Điều 165; các Điều 20, 33, 47, 53; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 đối với các bị cáo; áp dụng thêm điểm q khoản 1 Điều 46 

Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với bị cáo Trần Thị B; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Văn H. Xử phạt bị cáo Trần Văn H từ 

05 năm 06 tháng tù đến 06 năm 06 tháng tù; Xử phạt bị cáo Mai Thị B từ 04 năm 

06 tháng tù đến 05 năm 06 tháng tù; Xử phạt bị cáo Trần Thị B từ 03 năm 06 

tháng tù đến 04 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị 

cáo. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho Công ty 
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CPMT và CTĐT Hà Nam số tiền 12.141.650.500đ. Số tiền các bị cáo Hà, Bc và 

gia đình bị cáo B đã nộp được đối trừ khi thi hành án. 

Tại phiên toà bị cáo Trần Thị B khai: Thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo 

Trần Văn H, bị cáo đã chỉ đạo các nhân viên phòng kinh doanh lập phiếu thu, 

chi khoản tiền bán đất của dự án Khu đô thị L Ch, để ngoài sổ sách kế toán của 

Công ty với số tiền 12.141.650.500đ để bù vào các khoản chi phục vụ dự án 

Khu đô thị L Ch, gồm: Chi phí xin và thực hiện dự án do bị cáo Hà và bị cáo B 

ứng chi trước và trong quá trình thực hiện dự án; chi thưởng cho 04 thành viên 

Hội đồng quản trị mỗi người 500.000.000đ; chi nộp bù tiền đất cho 80 hộ là cán 

bộ của thành phố P và 02 lô đất của chị Đỗ Thị Thuý H. Bị cáo B biết việc để 

ngoài sổ sách kế toán của Công ty tiền bán đất để bù chi phí thực hiện dự án.  

Bị cáo Mai Thị B khai: Tuy không chỉ đạo bị cáo Bc để ngoài sổ sách kế 

toán tiền bán đất để bù chi phí xin và thực hiện dự án nhưng có biết việc này. 

Thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo H, bị cáo đã ứng 700.000.000đ để đi chi phí 

ngoài phục vụ việc xin và thực hiện dự án Khu đô thị L Ch. Bị cáo xin chịu 

trách nhiệm và đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả được 550.000.000đ. Bị cáo 

không nhận 500.000.000đ tiền thưởng cho thành viên hội đồng quản trị như bị 

cáo Bc khai. 

Bị cáo Trần Văn H nhất trí với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm trừ trách nhiệm cho các bị cáo đối 

với khoản nộp bù tiền đất cho 80 hộ là cán bộ thành phố P; bị cáo có nhiều thành 

tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ và trong công tác, được Nhà nước, 

UBND tỉnh Hà Nam tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đề nghị Toà án 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. 

Quan điểm bào chữa của người bào chữa cho bị cáo Trần Văn H: Nhất trí 

với tội danh, điều khoản và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Viện 

kiểm sát truy tố và đề nghị áp dụng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng 

thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là bị cáo là người có công với cách 

mạng vì bị cáo được tặng Huân chương chiến công giải phóng; đề nghị xem xét 

lợi ích về kinh tế xã hội mà dự án Khu đô thị L Ch mang lại là rất lớn, được lãnh 

đạo tỉnh Hà Nam ghi nhận và đánh giá cao và đề nghị xem xét giảm trừ trách 

nhiệm của các bị cáo về số tiền nộp bù tiền đất cho 80 hộ là cán bộ thành phố P 

và 02 lô đất của chị Hằng. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát. 

Quan điểm bào chữa của người bào chữa cho bị cáo Mai Thị B: Bị cáo 

Mai Thị B ký phiếu thu đúng bằng số tiền khách hàng đã nộp nên không vi 

phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật; bị cáo ký quyết toán vốn đầu tư là thực 

hiện nghĩa vụ của Công ty đối với UBND tỉnh Hà Nam. Doanh nghiệp có quyền 

quyết định giá bán; giá UBND tỉnh đưa ra là để xác định nghĩa vụ nộp tiền sử 

dụng đất, tổng doanh thu từ việc bán 188 lô đất của dự án cao hơn số tiền sử 

192/323



dụng đất phải nộp cho UBND tỉnh Hà Nam nên hành vi của các bị cáo không có 

dấu hiệu của tội mà các bị cáo bị truy tố. Đối với tội “Cố ý làm trái các quy định 

về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đã bị xoá bỏ; hành vi bị cáo đang 

bị đề nghị truy tố không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Với những căn cứ pháp 

lý và lập luận như trên, đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo Mai Thị B và các bị cáo khác. 

Quan điểm bào chữa của người bào chữa cho bị cáo Trần Thị B: Nhất trí 

với tội danh và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Viện kiểm sát 

truy tố và đề nghị áp dụng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là bị cáo tuy chưa phải là người già 

nhưng tuổi cũng đã cao, sức khoẻ yếu; lợi ích về kinh tế xã hội mà dự án Khu 

đô thị L Ch mang lại là rất lớn như các luật sư khác đã phân tích và đánh giá. 

Bị cáo Bc không nguy hiểm cho xã hội nếu ở ngoài xã hội, vì vậy đề nghị Hội 

đồng xét xử trả tự do ngay cho bị cáo tại phiên toà. 

Các bị cáo đều nhất trí với quan điểm bào chữa của người bào chữa cho 

mình và không bổ sung gì thêm. 

Đại diện cho nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có mặt tại phiên toà nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Nam về phần trách nhiệm dân sự của các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà 

Nam, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các 

bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội và tội danh của các bị cáo 

Lời khai của các bị cáo tại phiên toà là cơ bản phù hợp với nhau và phù 

hợp với lời khai của những người mua 188 lô đất tại dự án Khu đô thị L Ch 

thành phố P do Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam chuyển nhượng; phù hợp với 

các chứng từ, phiếu thu, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án Khu đô thị L Ch 

và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong 

quá trình điều tra. Do đó đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian từ tháng 3/2012 đến 

tháng 6/2018, Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam là công ty cổ phần có phần vốn 

góp của UBND tỉnh Hà Nam là 43,18%, vốn góp của các cổ đông khác là 

56,82%; được UBND tỉnh Hà Nam giao làm chủ đầu tư và kinh doanh 17.309 

m
2
 đất, được chia thành 188 lô tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị L Ch, thuộc 
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địa bàn phường L, thành phố P, tỉnh Hà Nam với giá chuyển nhượng theo phê 

duyệt của UBND tỉnh Hà Nam. 

Quá trình thực hiện dự án, Trần Văn H đã chỉ đạo phòng kinh doanh của 

Công ty thực hiện việc chuyển nhượng 6.416m
2
 đất cho 80 cá nhân theo danh 

sách xét duyệt của UBND thành phố P trong đó có 1.754m
2
 chuyển nhượng thấp 

hơn giá phê duyệt của UBND tỉnh Hà Nam, thu 26.578.925.000đ và chuyển 

nhượng 108 lô đất với diện tích 10.892,7m
2
 cho 108 cá nhân với giá cao hơn 

hoặc bằng với giá của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt, thu 78.721.820.500đ. 

Tổng doanh thu từ việc chuyển nhượng 188 lô đất là 105.309.745.500đ. Thực 

hiện theo sự chỉ đạo của Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B chỉ kê khai báo 

cáo quyết toán tài chính với số tiền đã thu theo đúng với giá mà UBND tỉnh đã 

phê duyệt là 95.883.870.000đ, để ngoài sổ sách kế toán số tiền 12.141.650.500đ 

để  sử dụng không đúng quy định của pháp luật và đã sử dụng hết số tiền này. 

Hành vi để ngoài sổ sách kế toán số tiền 12.141.650.500đ  của Trần Văn 

H, Mai Thị B và Trần Thị B là một trong các hành vi bị nghiêm cấm theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Kế toán năm 2003. 

“Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Giả mạo, khai man..

2.... 

3. Để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên

quan đến đơn vị kế toán.” 

Hành vi nêu trên của các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B đã 

phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu 

quả nghiêm trọng”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 165 

Bộ luật Hình sự năm 1999.  

 Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Công ty 

CPMT và CTĐT Hà Nam, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ 

đông và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Do vậy cần phải 

xử lý nghiêm đối với các bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa 

tội phạm chung.  

[3] Về quan điểm của người bào chữa cho các bị cáo: 

Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam là Công ty cổ phần, trong đó UBND 

tỉnh Hà Nam là cổ đông có phần vốn góp là 43,18%. Việc để ngoài sổ sách kế 

toán tài sản của công ty hoặc chi không hợp pháp sẽ gây thiệt hại về tài sản cho 

các cổ đông, kể cả trong trường hợp doanh thu từ việc bán đất không thấp hơn 
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giá mà UBND tỉnh Hà Nam quy định khi không được sự đồng ý của các cổ 

đông, trong đó có UBND tỉnh Hà Nam. 

Trong vụ án này, tội phạm hoàn thành kể từ khi có hành vi để ngoài sổ 

sách kế toán tài sản của Công ty. Số tài sản để ngoài sổ sách kế toán của Công ty 

là thiệt hại vật chất và là hậu quả của tội phạm, người thực hiện tội phạm phải 

chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự đối với toàn bộ thiệt hại này, 

không phụ thuộc vào việc đã sử dụng tài sản đó vào việc gì. 

Vì vậy quan điểm của các luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội như 

Viện kiểm sát truy tố và các bị cáo phải được giảm trừ trách nhiệm bồi hoàn các 

khoản đã chi vào việc nộp bù 80 lô đất bán cho các cá nhân là cán bộ, nhân viên 

của UBND thành phố P và 02 lô đất bán cho chị Đỗ Thị Thuý H là không có căn 

cứ pháp lý, không được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[4] Về vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản 

đơn. Trần Văn H là chỉ đạo Mai Thị B và Trần Thị B bỏ ngoài sổ sách kế toán 

số tiền 12.141.650.500đ để chi không đúng quy định của pháp luật nên giữ vai 

trò chính trong vụ án. Các bị cáo Mai Thị B và Trần Thị B thực hiện theo sự chỉ 

đạo của Trần Văn H nên đều là người thực hành, có vai trò ngang nhau và sau bị 

cáo Trần Văn H. 

[5] Về hình phạt: 

Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại Điều 

52 Bộ luật Hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên toà các bị cáo đều thành khẩn khai báo; 

các bị cáo đều có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều 

Bằng khen, Giấy khen; đều tự nguyện khắc phục một phần hậu quả; hiện tuổi đã 

cao, sức khỏe yếu; bị cáo B có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương kháng 

chiến; bị cáo Bc là dân quân tự vệ và có chồng là ông Đinh Đức L là người có 

công với cách mạng, bị thương tật và được hưởng chính sách như thương binh. 

Đây là các tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo được hưởng, được quy định tại điểm 

b, v Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Ngoài ra bị cáo Trần Văn H là người có công với cách mạng, được tặng 

thưởng Huân chương chiến công nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Bị cáo Trần Thị B đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc điều 

tra giải quyết vụ án nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xét thấy các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào, được hưởng 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nhân thân tốt, hiện tuổi đã 
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cao, sức khoẻ yếu, vì vậy cho các bị cáo được hưởng mức án dưới mức thấp 

nhất của khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 là phù hợp với quy định 

tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, tạo điều kiện cho các bị cáo yên 

tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội. 

Về hình phạt bổ sung các bị cáo tuổi đã cao, sức khoẻ đã yếu nên không 

cần thiết phải cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 

165 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: 

Số tiền 12.141.650.500đ để ngoài sổ sách kế toán và đã chi sai quy định 

hết là tài sản của Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam. Thiệt hại này do các bị cáo 

Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B gây ra nên các bị cáo phải liên đới bồi 

thường toàn bộ số tiền trên cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam theo quy định 

tại Điều 46, Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Các điều 604, 605, 608 và Điều 

616 Bộ luật dân sự năm 2005. 

Khi chia phần, bị cáo Trần Văn H giữ vai trò chính nên phải bồi thường 

nhiều hơn; các bị cáo Mai Thị B và Trần Thị B có nghĩa vụ bồi thường ngang 

nhau. Cụ thể: 

Bị cáo Trần Văn H phải bồi thường cho Công ty CPMT và CTĐT Hà 

Nam 5.141.650.500đ, được đối trừ số tiền 700.000.000đ đã nộp tại giai đoạn 

điều tra, còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 4.441.650.500đ (Bốn tỷ bốn trăm 

bốn mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi ngàn năm trăm đồng). 

Bị cáo Mai Thị B phải bồi thường cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam 

số tiền 3.500.000.000đ, được đối trừ số tiền 550.000.000đ đã nộp tại Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Hà Nam, còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 

2.950.000.000đ (Hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng). 

Bị cáo Trần Thị B phải bồi thường cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam 

số tiền 3.500.000.000đ, được đối trừ số tiền 500.000.000đ đã nộp tại giai đoạn 

điều tra, còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng). 

Thời điểm xảy ra vụ án, Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam là công ty cổ 

phần, với phần vốn của UBND tỉnh Hà Nam là 43,18%, phần vốn của các cổ 

đông khác là 56,82%. Mối quan hệ giữa các cổ đông với Công ty CPMT và 

CTĐT Hà Nam là quan hệ nội bộ, vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải 

quyết phân chia cho các cổ đông (trong đó có UBND tỉnh Hà Nam) đối với số 

tiền mà các bị cáo bồi thường cho Công ty trong vụ án này, nếu có tranh chấp sẽ 

được giải quyết bằng vụ án khác khi có yêu cầu. 

[7] Về xử lý vật chứng: 

- Số tiền 1.750.000.000đ  (Trong đó bị cáo Trần Văn H nộp 700.000.000đ; 

Trần Thị B nộp 500.000.000đ;  Mai Thị B nộp 550.000.000đ; Theo ủy nhiệm chi 
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lập ngày 23/01/2019 từ Công an tỉnh Hà Nam sang Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Hà Nam; Biên lai số: AA/2015/0001246 ngày 06/5/2019 và Biên lai số: 

AA/2015/0001756 ngày 10/6/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam) là 

số tiền bị cáo Trần Văn H, Trần Thị B và Mai Thị B đã tự nguyện nộp để khắc 

phục hậu quả được đối trừ khi thi hành án. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone thu của Trần Văn H trong quá 

trình điều tra không liên quan đến vụ án cần trả lại cho bị cáo nhưng quản lý để 

bảo đảm thi hành án. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia thu của Trần Thị B không liên 

quan đến vụ án cần trả lại cho bị cáo nhưng quản lý để bảo đảm thi hành án. 

- 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liên với đất số CH06553, CH06555, CH06556 cấp ngày 26/6/2014 thu 

của bị cáo Trần Văn H được trả lại cho bị cáo H nhưng quản lý để bảo đảm thi 

hành án. 

- Duy trì Lệnh kê biên tài sản số 01/CSĐT ngày 26/12/2017 đối với nhà ở 

của Trần Văn H và Lệnh kê biên tài sản số 02/CSĐT ngày 26/12/207 đối với 

nhà ở của Trần Thị B để bảo đảm thi hành án. 

[8] Về án phí: 

Các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với số tiền phải bồi thường, theo quy 

định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

[9]Về các vấn đề khác 

Đối với bà Lại Thị H nguyên là cán bộ thủ quỹ của Công ty CPMT và 

CTĐT Hà Nam từ năm 2001 đến hết năm 2015 trong quá trình thực hiện dự án 

Khu đô thị L Ch, đã theo sự chỉ đạo của Trần Thị B chi 2.414.509.000đ ra khỏi 

quỹ Công ty không đúng đối tượng để sử dụng vào việc cho phí phục vụ Dự án. 

Nguyễn Thị Th H cán bộ phòng kinh doanh được giao nhiệm vụ thu tiền chuyển 

nhượng đất nhưng Hiền đã theo sự chỉ đạo của Trần Thị B không nộp tiền của 

từng cá nhân vào quỹ Công ty theo quy định, tuy nhiên Lại Thị H và Nguyễn 

Thị Th H đều làm theo sự chỉ đạo của Trần Thị B không biết và không được bàn 

bạc, ăn chia số tiền bỏ ngoài sổ sách nên không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với 

Lại Thị H và Nguyễn Thị Th H, Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị UBND 

thành phố P xem xét xử lý đối với Lại Thị H và Nguyễn Thị Th H theo quy định 

tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán là có căn cứ. 

Đối với ông Nguyễn Văn Nh là Phó Giám đốc Công ty trong quá trình 

thực hiện dự án Đô thị Liêm Chính nhưng được giao phụ trách công tác đền bù 
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giải phóng mặt bằng. Ngoài ra Nguyễn Văn Nh không biết và không tham gia 

bàn bạc gì với Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B trong việc bỏ ngoài sổ 

sách số tiền 12.141.650.500đ. Mặc dù quá trình điều tra, Trần Văn H và Trần 

Thị B khai có chia thưởng cho Nguyễn Văn Nh 500.000.000đ từ khoản tiền 

12.141.650.500đ, nhưng Nguyễn Văn Nh không thừa nhận, ngoài lời khai của 

Hà, Bc không còn tài liệu nào khác chứng minh Nhương được chia khoản tiền 

500.000.000đ nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn Nh 

là có căn cứ. 

Đối với anh Trần Hoàng Th cán bộ phòng kinh doanh, Lê Thị H nguyên 

Trưởng phòng kế hoạch, Nguyễn Thị Hồng H cán bộ thủ quỹ, Văn Thị Phượng 

cán bộ kế toán, Trần Đình Tr cán bộ Ban quản lý dự án, Trần Quốc T cán bộ kế 

toán, Phạm Mạnh T cán bộ Ban quản lý dự án, Ngô Huy Đ cán bộ phòng kế 

hoạch trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị L Ch cũng được giao thực 

hiện một số hoạt động nghiệp vụ theo chức năng tuy nhiên những người này 

không biết và không được bàn bạc thống nhất gì về việc bỏ ngoài sổ sách số tiền 

12.141.650.500đ để chi sai quy định, bản thân họ cũng không được ăn chia số 

tiền trên nên Cơ quan điều tra không xử lý về hình sự là có căn cứ. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B phạm tội “Cố ý 

làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm b, s, v, x 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 50, khoản 1 Điều 54, Điều 

58 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Văn H 05 (Năm) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 18/12/2017. 

Áp dụng khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm b, s, v khoản 

1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 50, khoản 1 Điều 54, Điều 58 Bộ 

luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Mai Thị B 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 11/01/2018. 

Áp dụng khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s, t, v 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 50, khoản 1 Điều 54, Điều 

58 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Thị B 03 (Ba) năm 06 (Sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/12/2017. 

2. Về dân sự:

Áp dụng Điều 46, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; các Điều 604, 605, 

608 và Điều 616 Bộ luật Dân sự năm 2005. 
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Buộc các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị B phải liên đới bồi 

thường số tiền 12.141.650.500đ (Mười hai tỷ một trăm bốn mươi mốt triệu sáu 

trăm năm mươi nghìn năm trăm đồng) cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam. 

Chia phần: 

Bị cáo Trần Văn H phải bồi thường cho Công ty CPMT và CTĐT Hà 

Nam 5.141.650.500đ (Năm tỷ một trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi 

nghìn năm trăm đồng), được đối trừ số tiền 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng) 

đã nộp tại giai đoạn điều tra (Theo uỷ nhiệm lập ngày 23/01/2019 từ Công an 

tỉnh Hà Nam sang Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam), còn phải tiếp tục bồi 

thường số tiền 4.441.650.500đ (Bốn tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu sáu trăm 

năm mươi ngàn năm trăm đồng). 

Bị cáo Mai Thị B phải bồi thường cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam 

số tiền 3.500.000.000đ (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), được đối trừ số tiền 

550.000.000đ (Năm trăm năm mươi triệu đồng) đã nộp tại Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Hà Nam (Biên lai số: AA/2015/0001246 ngày 06/5/2019 và Biên lai số: 

AA/2015/0001756 ngày 10/6/2019), còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 

2.950.000.000đ (Hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng). 

Bị cáo Trần Thị B phải bồi thường cho Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam 

số tiền 3.500.000.000đ (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), được đối trừ số tiền 

500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) đã nộp tại giai đoạn điều tra (Theo ủy 

nhiệm chi lập ngày 23/01/2019 từ Công an tỉnh Hà Nam sang Cục thi hành án dân 

sự tỉnh Hà Nam), còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 3.000.000.000đ (Ba tỷ đồng). 

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 46, Điều  48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015:  

- Trả lại Trần Văn H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, số 

Imei: 359172072501368 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong 

lắp 01 sim Vinaphone; 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06553, CH06555, CH06556 cấp 

ngày 26/6/2014 nhưng quản lý để đảm bảo thi hành án. 

- Trả lại Trần Thị B 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen bạc, 

số Imei: 358276041969225 nhưng giữ lại để đảm bảo thi hành án. 

(Tình trạng theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 23/01/2019 giữa Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam). 

-  Duy trì Lệnh kê biên tài sản số 01/CSĐT ngày 26/12/2017 của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đối với nhà ở của Trần Văn H và Lệnh 

kê biên tài sản số 02/CSĐT ngày 26/12/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Hà Nam đối với nhà ở của Trần Thị B để đảm bảo thi hành án. 
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4. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí tòa án:  

Án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Văn H, Mai Thị B và Trần Thị 

B, mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

Án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Văn H phải nộp 112.441.650đ (Một 

trăm mười hai triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi đồng); Bị 

cáo Mai Thị B phải nộp 91.000.000 đồng (Chín mươi mốt triệu đồng); Bị cáo 

Trần Thị B phải nộp 92.000.000đ (Chín mươi hai triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quy định tại khoản khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian chưa thi hành. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi thành án theo quy định tại các Điều 6,7 

và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam; 

- Công an tỉnh Hà Nam; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam; 

- Phòng KTNV&THA TA tỉnh Hà Nam; 

- Các bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

Nguyễn Thanh Hải 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 22/2019/HS-ST 

Ngày 31-5-2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Cảnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Hồng Phong 

Ông Bùi Xuân Vấn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mã Thị Kỳ là Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Viết Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 18/2019/TLST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2019, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2019/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 5 năm 

2019, đối với các bị cáo: 

1. Mai Vinh Q, sinh năm 1957, tại tỉnh Khánh Hòa; nơi Đăk ký hộ khẩu thường

trú: Số 53/21 T, Phường T, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk; tạm trú: Số 30 Đường Y, khu 

T, phường N, thị xã G, tỉnh Đăk Nông; nghề nghiệp: Hưu trí (Nguyên Chánh văn 

phòng T); trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Gia T và bà Lê Thị Hà K (đều đã chết); có vợ là 

Đặng Thị D và 02 con (lớn sinh năm 1984, nhỏ sinh năm 1986); đang bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú – Có mặt. 

2. Vũ Văn T, sinh năm 1971, tại tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Số 25/8/10 T, Khu

phố 6, phường P, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Tư vấn xây dựng - 

Nguyên là Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Đ; trình độ 

học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Vũ Văn T1 và bà Đặng Thị Kim L; có vợ là Bùi Thị Thu H và 02 con 

(lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2012); đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú – Có mặt.  

Người bào chữa cho bị cáo Mai Vinh Q: Ông La Văn T – Luật sư Văn phòng 

Luật sư L, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đăk Lăk; 

Địa chỉ: Số 152 L, phường T, thành phố B, tỉnh Đăk Lăk – Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Xuân V – Vắng mặt;

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường N, thị xã G, tỉnh Đăk Nông. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
201/323



Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Ngày 16-9-2004, Uỷ ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh Đắk Nông phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh 

Đắk Nông với tổng mức đầu tư là 79.726.000.000đ. Trong quá trình thực hiện dự án đã 

điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 102.853.000.000đ, trong đó: Công trình Kho lưu trữ tài 

liệu tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư là 19.869.829.000đ. Văn phòng Tỉnh ủy Đắk 

Nông được giao Chủ đầu tư hạng mục Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông theo Quyết 

định số 350/QĐ-UBND ngày 17-3-2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.  

Ngày 23-7-2008, ông Trần Xuân H - Chánh Văn phòng, đại diện cho Văn phòng 

Tỉnh ủy Đắk Nông ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn xây dựng Đ (viết tắt là Công ty Đ) – do bà Nguyễn Thị T làm giám đốc (trụ sở 

tại: Quốc lộ 14, phường N, thị xã G, tỉnh Đắk Nông), theo hợp đồng Công ty Đ được 

thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công gói thầu số 02 xây dựng 

Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông. Sau khi ký kết hợp đồng, bà Tám phân công cho Vũ 

Văn T – Phó giám đốc Công ty Đ là đại diện cho công ty giám sát thi công công trình 

Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông.    

Ngày 30-12-2010, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông là ông Trần Xuân H ký 

hợp đồng thi công xây dựng với liên danh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên T (viết tắt là Công ty T) – đại diện là ông Nguyễn Xuân V, chức vụ giám đốc 

(trụ sở tại: số 81 đường 23/3, phường N, thị xã G, tỉnh Đắk Nông) và Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng S (viết tắt là Công ty S) – đại diện là ông Nguyễn Thành L, chức vụ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (trụ sở tại: Số 116 H, phường 2, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh), thực hiện thi công xây dựng gói thầu số 02 gồm: Xây dựng nhà kho lưu trữ, thi 

công phòng cháy chữa cháy, hệ thống điều hòa, chống sét và thiết bị kèm theo, thang tải 

tài liệu, phòng chống mối của Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông. Giá trị hợp đồng là 

14.942.031.000đ, khởi công vào tháng 01-2011, thời gian hoàn thành theo hợp đồng là 

sau 420 ngày. Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty S không tham gia thi công mà giao lại 

cho Công ty T tiến hành thi công toàn bộ công việc của gói thầu.  

Ngày 21-6-2011, Tỉnh ủy Đắk Nông có Quyết định số 199/QĐ-TU về việc bổ 

nhiệm Mai Vinh Q giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thay cho ông Trần Xuân H từ ngày 

01-7-2011, đồng thời Mai Vinh Q được bàn giao toàn bộ công tác Văn phòng Tỉnh ủy, 

trong đó có công trình xây dựng Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông. 

Quá trình thi công công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Công ty T 

không đủ năng lực thi công nên không thể hoàn thành công trình theo đúng tiến độ 

như hợp đồng đã ký kết. Do đó, Công ty T đã đề nghị gia hạn thời hạn thực hiện hợp 

đồng và được Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông đồng ý cho gia hạn đến ngày 31-12-

2012. Ngày 14-12-2012, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông có quyết định về việc điều 

chỉnh dự toán gói thầu xây lắp do phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng và do điều 
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chỉnh giá nhân công, ca máy và ký phụ lục hợp đồng với Công ty T về việc thay đổi 

giá trị hợp đồng từ 14.942.031.000đ thành 17.928.230.000đ. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2011 đến tháng 10-2012, Công ty T đã thi 

công hoàn thành một số hạng mục công trình và được Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đắk 

Nông nghiệm thu, thanh toán theo đúng khối lượng thực tế với số tiền là 

9.699.784.000đ. Đến tháng 10-2012, do thiếu vốn để tiếp tục tổ chức thi công nên 

Nguyễn Xuân V – Giám đốc Công ty T đã gặp Mai Vinh Q – Chánh Văn phòng Tỉnh 

ủy Đắk Nông và Vũ Văn T – giám sát thi công công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk 

Nông, đề nghị nghiệm thu trước khối lượng một số hạng mục công trình chưa thi công 

và thanh toán cho Công ty T phần khối lượng này để Công ty T có kinh phí tiếp tục thi 

công. Mặc dù biết việc nghiệm thu khối lượng chưa thi công đối với công trình sử 

dụng vốn ngân sách Nhà nước là trái với quy định của pháp luật nhưng Mai Vinh Q và 

Vũ Văn T vẫn đồng ý nghiệm thu. Sau khi được Q và T đồng ý, V đã lập hồ sơ 

nghiệm thu, thanh toán đợt 4 ngày 14-11-2012, đợt 5 ngày 20-12-2012 với tổng số tiền 

là 8.228.446.000đ, trong đó có các hạng mục chưa thi công nhưng đã đề nghị nghiệm 

thu thanh toán với số tiền là 2.148.335.000đ, gồm các hạng mục: 

- Khung nhôm, lá sách tầng áp mái: 56,56m
2
; 

- Trần thạch cao chưa lắp tấm trần, đã lắp khung xương: 355,16 m
2
; 

- Trần thạch cao chưa lắp khung xương và tấm trần: 287,81 m
2
; 

- Toàn bộ bóng đèn, phụ tải và các thiết bị điều khiển hệ thống điện; 

- Hệ thống thiết bị vệ sinh; 

- Thiết bị hệ thống điện lạnh; 

- Các thiết bị báo cháy, chữa cháy, thiết bị điều khiển và 13 bình CO2 loại 45kg; 

- Thiết bị điều hòa không khí; 

- Hệ thống kim thu sét; 

Căn cứ hồ sơ nghiệm thu do Mai Vinh Q và Vũ Văn T ký xác nhận, Mai Văn Q, 

Trần Thị Quy L – Phó Chánh Văn phòng và bà Trần Thị H – Kế toán Văn phòng Tỉnh 

ủy Đắk Nông đã làm thủ tục rút vốn đầu tư và tính đến ngày 20-6-2013 đã thanh toán 

cho Công  ty T tổng số tiền là 17.777.981.000đ, đúng bằng tổng giá trị toàn bộ khối 

lượng công việc theo hợp đồng, trong đó có 2.148.335.000đ là tiền thanh toán cho một 

số hạng mục chưa thi công nói trên. Sau khi được thanh toán hết toàn bộ giá trị hợp 

đồng, Công ty T không tiếp tục thi công để hoàn thành công trình theo như hợp đồng 

mà sử dụng tiền vào mục đích khác. Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông đã nhiều lần có văn 

bản yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thành thi công công trình nhưng Công ty T vẫn 

không triển khai thi công tiếp. Đến ngày 05-5-2015, Công ty T có công văn về việc xin 

thi công trở lại và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý để Công ty T tiếp tục triển khai thi 

công, thời gian gia hạn đến ngày 18-8-2015. Tuy nhiên, sau đó Công ty T vẫn không 

tiếp tục thi công. Ngày 29-4-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định thanh 
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tra toàn bộ công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông. Tại thời điểm thanh tra công 

trình đang dừng thi công, còn một số công việc chưa thi công và một số công việc đang 

dở dang. Ngày 14-02-2017, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy có thông báo về việc đồng ý chủ 

trương để nhà thầu tiếp tục thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án Kho lưu trữ tài liệu 

tỉnh và yêu cầu thời gian hoàn thành trước 31-3-2017. Sau thời điểm này, Công ty T bắt 

đầu thi công trở lại. Đến ngày 28-5-2018, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho nghiệm thu 

công trình đưa vào sử dụng. Ngày 11-6-2018, Văn phòng Tỉnh ủy lập biên bản nghiệm 

thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đối với công trình Kho lưu trữ tài liệu tỉnh 

Đắk Nông.  

Việc Vũ Văn T và Mai Vinh Q ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu và thanh toán đối 

với các hạng mục chưa thi công giá trị 2.148.335.000đ tại Công trình Kho lưu trữ tài 

liệu tỉnh Đắk Nông là trái với quy định tại Khoản 1, Điều 80 Luật xây dựng 2003 “chỉ 

được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy 

định”, dẫn đến việc hoàn thành công trình chậm tiến độ hơn 05 năm so với hợp đồng thi 

công đã ký kết giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Công ty T, gây lãng phí vốn đầu tư công, 

làm Nhà nước mất quyền quản lý số tiền 2.148.335.000đ trong khoảng thời gian từ ngày 

20-6-2013 đến ngày 28-5-2018. Căn cứ khoản 5 Điều 4 Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13-12-2017 quy định những 

trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về 

tham nhũng, kinh tế, ngày 26-6-2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông 

đã trưng cầu giám định giá trị thiệt hại về lãi suất của số tiền 2.148.335.000đ trong thời 

gian từ ngày 20-6-2013 đến ngày 28-5-2018.  Tại Kết luận giám định số 112/QĐ-ĐN02 

ngày 24-9-2018 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Nông xác định thiệt hại 

do hành vi của Vũ Văn T, Mai Vinh Q gây ra là 111.152.465đ (Một trăm mười một 

triệu, một trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi lăm đồng). 

Cáo trạng số: 32/CTr-VKS-P3 ngày 26-3-2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Nông đã truy tố các bị cáo Mai Vinh Q và Vũ Văn T về tội: “Vi phạm quy định về 

đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm b khoản 1 Điều 224 

của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo Mai Vinh Q – Luật sư La Văn T trình 

bày: Việc bị cáo Mai Vinh Q đồng ý nghiệm thu đối với các hạng mục công trình chưa 

hoàn thiện là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu sự việc được làm rõ sớm hơn thì vi 

phạm của bị cáo chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính là đã đủ để răn đe, phòng ngừa 

tội phạm, nay bị cáo đã bị truy tố và xét xử theo tố tụng hình sự thì cũng mong Hội 

đồng xét xử ban hành một bản án đảm bảo tính khoan hồng, nhân đạo của pháp luật 

Nhà nước ta đối với bị cáo Mai Vinh Q, bởi lẽ: 

Thứ nhất, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng không vì mục đích tư lợi cá 

nhân, bị cáo chỉ vì muốn công trình sớm được hoàn thiện nên mới đồng ý nghiệm thu để 

có vốn cho nhà thầu tiếp tục xây dựng, cụ thể: bị cáo là người tiếp thu nhiệm vụ từ ông 

Trần Xuân H, nghĩa là ông H đã ký hợp đồng thi công xây dựng từ tháng 12-2010 (theo 

hợp đồng thì thời gian bắt đầu thi công là tháng 01-2011, thời hạn hoàn thành là 420 
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ngày) đến tháng 6-2011 bị cáo mới được bổ nhiệm và thay thế vị trí của ông H. Tuy 

nhiên, sau khi đã gia hạn đến tháng 12-2012 công trình vẫn chưa hoàn thiện, vì muốn 

công trình được hoàn thiện nên bị cáo mới đồng ý nghiệm thu để nhà thầu có vốn tiếp 

tục thực hiện hợp đồng.  

Thứ hai, sau khi biết được việc làm của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo Mai 

Vinh Q đã phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ nội dung sự việc, thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục toàn bộ thiệt hại. 

Thứ ba, bản thân bị cáo Mai Vinh Q là người có rất nhiều đóng góp to lớn cho tỉnh 

Đăk Nông kể từ khi thành lập, nhiều năm liên tục được Ủy ban tỉnh Đăk Nông, Công 

đoàn cơ sở tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ 

tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Các thành viên khác trong 

gia đình bị cáo cũng có nhiều đóng góp hữu ích cho tỉnh Đăk Nông, cụ thể các con của 

bị cáo sau khi học xong đều tham gia công tác tại các tổ chức xã hội của tỉnh Đăk Nông. 

Thứ tư, hành vi của bị cáo mặc dù có gây thiệt hại nhưng mức thiệt hại không lớn, 

không để lại hậu quả quá nghiêm trọng cũng như không dẫn đến dư luận xấu trong xã 

hội. So sánh những thành quả mà bị cáo đã làm được với thiệt hại mà bị cáo vô tình gây 

nên thì bị cáo xứng đáng được hưởng khoan hồng của pháp luật. 

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức hình phạt 

nhẹ nhất. 

Bị cáo Mai Vinh Q thống nhất như quan điểm bào chữa của Luật sư, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét, cân nhắc để xử phạt bị cáo mức hình phạt nhẹ nhất. 

Bị cáo Vũ Văn T trình bày: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo đã ký vào 

hồ sơ nghiệm thu trước đối với các hạng mục công trình chưa được xây dựng hoàn thiện 

để bị cáo Mai Vinh Q đồng ý nghiệm thu là bị cáo có phần sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo 

không có mục đích tư lợi cá nhân, cũng như bị cáo Mai Vinh Q, bản thân bị cáo cũng 

chỉ mong muốn cho công trình sớm được hoàn thiện, lúc này nhà thầu hết vốn nên yêu 

cầu bổ sung và không còn cách nào khác các bị cáo mới đành chấp nhận việc nghiệm 

thu trước. Bản thân bị cáo chưa từng thực hiện hành vi phạm tội nào, cũng chưa từng bị 

xử phạt hành chính, đây là lần đầu tiên bị sai phạm và cũng là bài học để bị cáo rút kinh 

nghiệm sau này, hơn nữa hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, hiện nay bị cáo đã 

nghỉ việc, vợ bị cáo bị bệnh không lao động được, con bị cáo còn nhỏ, bị cáo còn phải 

nuôi mẹ già. Do vậy, mong Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc cho bị cáo được hưởng 

khoan hồng của pháp luật, để bị cáo được ở ngoài lo cho gia đình.   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông giữ nguyên Quyết định truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Mai Vinh Q và Vũ Văn T phạm tội: “Vi 

phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm 

b khoản 1 Điều 224 của Bộ luật Hình sự năm 2015;  

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 224, các điểm b, s, v khoản 1 Điều 51, Điều 54 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Mai Vinh Q hình phạt Cảnh cáo.  

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 224, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn T từ 12 tháng đến 15 tháng Cải tạo không giam giữ. 

b) Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Mai Vinh Q đã khắc phục toàn bộ nên không

xem xét, giải quyết. 
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Các bị cáo không bào chữa, tranh luận gì chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk 

Nông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên toà là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại 

cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu lưu trong hồ sơ vụ án. Xét thấy, các chứng 

cứ buộc tội và quan điểm đề nghị xử lý của Kiểm sát viên đối với bị cáo là có căn cứ, 

đúng pháp luật. Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm 

tội như sau: 

Trong tháng 11 và tháng 12-2012, Vũ Văn T là đại diện đơn vị giám sát và Mai 

Vinh Q là đại diện chủ đầu tư công trình xây dựng Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông 

đã ký nghiệm thu khối lượng một số hạng mục chưa thi công để cho đơn vị thi công là 

Công ty T được nhận số tiền 2.148.335.000 đồng từ ngày 20-6-2013, đến ngày 28-5-

2018 thì công trình mới được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chậm tiến độ theo hợp đồng 

là 05 năm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 111.152.465đ (Một trăm mười một triệu, 

một trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi lăm đồng). 

Do đó, đã có đủ căn cứ để kết luận hành vi của các bị cáo: Mai Vinh Q và Vũ 

Văn T phạm tội: “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả 

nghiêm trọng” theo điểm b khoản 1 Điều 224 của Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Điều 224 Bộ luật Hình sự quy định: 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi

sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 

100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu

công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật Xây dựng;” 

[3]. Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý 

làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định 

tại khoản 1 Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, tại thời điểm xét xử sơ 

thẩm Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có hiệu lực pháp luật và không còn quy định về tội 

“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” mà 

được thay thế bằng tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả 

nghiêm trọng” theo điểm b khoản 1 Điều 224 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Mặt 

khác, hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện từ ngày 20-6-2013 nhưng đến ngày 
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28-5-2018 công trình mới được nghiệm thu (kết thúc); Về mức hình phạt theo quy 

định tại khoản 1 Điều 165 của Bộ luật Hình sự năm 1999 là tương đương với mức hình 

phạt quy định tại khoản 1 Điều 224 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét 

xử căn cứ Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội về việc thi hành 

Bộ luật Hình sự năm 2015 để kết án đối với các bị cáo Mai Vinh Q và Vũ Văn T về tội 

“Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo 

điểm b khoản 1 Điều 224 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[4]. Xét tính chất vụ án do các bị cáo gây ra là nghiêm trọng; hành vi phạm tội 

của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về đầu tư xây 

dựng công trình. 

Trong vụ án có 02 bị cáo tham gia với vai trò, tính chất, mức độ khác nhau nên 

cần có sự phân hóa để áp dụng hình phạt tương xứng với từng bị cáo để đảm bảo tính 

công bằng, nghiêm minh của pháp luật, cụ thể: Bị cáo Mai Vinh Q là giữ vai trò chính 

trong vụ án, bởi lẽ Mai Vinh Q là người đại diện Chủ đầu tư (Văn phòng Tỉnh Ủy), 

chịu trách nhiệm quyết định trong việc nghiệm thu công trình khi hoàn thiện nhưng 

khi công trình chưa hoàn thiện thì Mai Vinh Q vẫn đồng ý và nghiệm thu trái pháp 

luật. Đối với Vũ Văn T là người đại diện Công ty Tư vấn, Quản lý dự án được giao 

nhiệm vụ giám sát công trình nhưng khi biết được công trình chưa hoàn tất, chưa đủ 

điều kiện được nghiệm thu Vũ Văn T vẫn ký vào hồ sơ nghiệm thu để Mai Vinh Q 

chấp nhận việc nghiệm thu nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. 

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Các bị cáo đều là những người có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự.  

Bị cáo Mai Vinh Q đã tự nguyện khắc phục hậu quả là số tiền 111.152.465đ và 

quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, cụ thể: Năm 2013 được Chủ tịch nước 

tặng Huân chương lao động hạng Ba, năm 2015 được Thủ tướng chính phủ tặng danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Nông tặng 

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; ngoài ra, bị cáo còn nhiều năm liền được Chủ tịch tỉnh, 

Công đoàn tặng Bằng khen, Giấy khen trong quá trình công tác (liên tục hơn 10 năm 

từ năm 2006 đến năm 2017) nên được hưởng thêm tình tiết quy định tại điểm b, v 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo Vũ Văn T có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đang nuôi 02 

con nhỏ và mẹ già, hiện nay bị cáo đã nghỉ việc không có thu nhập. Do vậy, bị cáo 

được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Xét thấy, bị cáo Mai Vinh Q có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, có nhiều công sức 

đóng góp cho tỉnh Đăk Nông từ khi mới thành lập tỉnh nên cần áp dụng khoản 3 Điều 

54 của Bộ luật Hình sự để chuyển sang áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với bị cáo 

cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo. 

Đối với bị cáo Vũ Văn T, do bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự nên không có căn cứ áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối 

với bị cáo mà xử phạt bị cáo trong khung hình phạt quy định. Tuy nhiên, vai trò của bị 

cáo thấp hơn so với bị cáo Mai Vinh Q nên áp dụng mức hình phạt cải tạo không giam 

giữ cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo. Về việc khấu trừ thu nhập, do bị cáo hiện 
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tại không có việc làm, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi 02 con nhỏ và mẹ già 

nên không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

[6]. Về cấm đảm nhiệm chức vụ: Xét thấy, hiện tại bị cáo Mai Vinh Q đã nghỉ 

hưu theo chế độ (đã hết tuổi lao động) nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ 

sung; bị cáo Vũ Văn T còn trong độ tuổi lao động nên cần áp dụng khoản 4 Điều 224 

của Bộ luật Hình sự để cấm đảm nhiệm chức vụ đối với bị cáo Vũ Văn T một thời 

gian để tránh thực hiện lại hành vi phạm tội. 

[7]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Mai Vinh Q đã tự nguyện nộp số tiền 

111.152.465 đồng để khắc phục hậu quả nên không xem xét, giải quyết. 

[8]. Đối với hành vi của Nguyễn Xuân V lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán trước 

khối lượng thi công, đến ngày 28-5-2018 đã thi công xong công trình đưa vào sử 

dụng, việc thi công chậm tiến độ công trình xây dựng Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk 

Nông không có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng 

gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 224 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Nông hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân V là 

có căn cứ. 

[9]. Đối với số tiền 111.152.465 đồng do bị cáo Mai Vinh Q khắc phục hậu quả, 

Hội đồng xét xử xét thấy Mai Vinh Q là người trực tiếp ký nghiệm thu khối lượng một 

số hạng mục chưa thi công để cho đơn vị thi công được nhận số tiền 2.148.335.000đ 

từ ngày 20-6-2013, do đến ngày 28-5-2018 công trình mới được nghiệm thu đưa vào 

sử dụng, chậm tiến độ theo hợp đồng là 05 năm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 

111.152.465đ (Một trăm mười một triệu, một trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm sáu 

mươi lăm đồng), do vậy, cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền bị cáo khắc 

phục hậu quả nêu trên. 

[10]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Các bị cáo Mai Vinh Q và Vũ Văn T phạm tội: “Vi phạm quy định

về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; 

1.1. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 224, các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 

51, khoản 3 Điều 54, Điều 34 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Mai Vinh Q hình 

phạt Cảnh cáo. 

1.2. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 224, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

36 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn T 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng Cải tạo 

không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được 

giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao 

bản án. 

Không áp dụng khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Vũ Văn T. 

Giao bị cáo Vũ Văn T cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố P, tỉnh Ninh 

Thuận, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị 

cáo Vũ Văn T có trách nhiệm phối hợp trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Bị cáo Vũ Văn T phải thực hiện những nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo 

không giam giữ và theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự. 
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2. Về hình phạt bổ sung :

Áp dụng Điều 41, khoản 4 Điều 224 của Bộ luật Hình sự: Cấm đảm nhiệm chức 

vụ Giám sát thi công đối với bị cáo Vũ Văn T trong thời hạn 03 (Ba) năm kể từ ngày 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước số tiền

111.152.465đ (Một trăm mười một triệu một trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu 

mươi lăm đồng) do bị cáo Mai Vinh Q nộp để khắc phục hậu quả, số tiền này hiện 

đang được tạm giữ tại tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông 

theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 26 tháng 02 năm 2019.  

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, áp dụng

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc các bị 

cáo Mai Vinh Q và Vũ Văn T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan 

đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc niêm yết bản án. 

Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đ; 

- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh 

Đ; 

- Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh 

Đắk Nông; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đ; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ Hành chính tư pháp, Hồ sơ, Tòa 

hình sự.  

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký và đóng dấu) 

Phạm Văn Cảnh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 291/2019/HS-PT 

Ngày 23 - 5 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy; 

 Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn; 

Ông Nguyễn Văn Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng – Thư ký Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Vũ Hồng Cường - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 50/2019/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Trần Duy Th và các bị cáo khác, do 

có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang và 

kháng cáo của bị cáo Đinh Văn Ch đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

46/2018/HSST ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang. 

- Bị cáo bị kháng nghị: 

1/. Trần Duy Th, sinh ngày 26/7/1987 tại Cà Mau; Thường trú: ấp Th, xã 

T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: khu phố B, phường B1, thị xã Th1, tỉnh Bình 

Dương; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Phú L (sinh 

năm 1960) và bà Nguyễn Tuyết H, sinh năm 1963; Có vợ là Nguyễn Thị Kim L 

(sinh năm 1980, không đăng ký kết hôn) và 01 con (sinh năm 2012); Tiền án: 

Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 30/8/2017, chuyển sang 

tạm giam từ ngày 09/9/2017. (có mặt) 

2/. Nguyễn Long B, sinh năm 1994 tại An Giang; Thường trú: ấp L, xã 

L1, huyện C, tỉnh An Giang; Chỗ ở: khu công nghiệp V, phường Th2, thị xã 

Th1, tỉnh Bình Dương; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn 

Hiếu Tr (sinh năm 1968) và bà Huỳnh Thị Kim Ph (sinh năm 1974); Tiền án: 
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Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 30/8/2017, chuyển sang 

tạm giam từ ngày 09/9/2017. (có mặt) 

3/. Sơn Hồng V, sinh ngày 06/9/1991 tại Sóc Trăng; Thường trú: ấp B, xã 

K, huyện K1, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 5/12; 

Dân tộc: Khơmer; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Sơn Hùng V1 (sinh năm 1974) và bà Huỳnh Thị H (sinh năm 1972); Tiền 

án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 24/2/2018 đến ngày 

26/2/2018, tạm giam từ ngày 02/6/2018. (có mặt) 

Người bào chữa cho các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng 

V: Luật sư Nguyễn Thị Cát U – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Đinh Văn Ch, sinh năm 1972 tại Bến Tre; Thường trú: ấp T, xã K, huyện 

M, tỉnh Bến Tre; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đinh 

Văn C (sinh năm 1933, chết) và bà Trần Thị X (sinh năm 1938); Có vợ là Bùi 

Thị Th (sinh năm 1973) và 01 con (sinh năm 1993); Tiền án: Không; Tiền sự: 

Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 30/8/2017, chuyển sang tạm giam ngày 

09/9/2017, đến ngày 12/2/2018 được tại ngoại. (có mặt) 

 (Trong vụ án, còn có bị cáo Đinh Vũ L, Trương Vĩnh Th1, Phan Bảo D 

không có kháng cáo, đã rút kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, kháng 

nghị nên Tòa án không triệu tập) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 30/8/2017, Trần Duy Th cùng Nguyễn 

Long B điều khiển xe môtô loại Novo biển số 69F1 - 353.73 từ Bình Dương đến 

Tiền Giang đang giao bán tiền Việt Nam giả có mệnh giá 500.000 đồng (năm 

trăm nghìn đồng) cho Đinh Vũ L với số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu 

đồng) tiền giả được 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tiền thật, thì bị Công an 

bắt quả tang cùng tang vật. 

Qua điều tra Trần Duy Th và Nguyễn Long B khai nhận đã cùng nhau làm 

tiền Việt Nam giả tại tỉnh Bình Dương, như sau: 

Vào khoảng tháng 5/2017, Th và B có bàn bạc và thống nhất Th chi tiền 

để mua máy móc, thiết bị còn B nghiên cứu cách làm tiền Việt Nam giả để cùng 

nhau bán kiếm lời. Th và B đi mua 01 máy vi tính xách tay hiệu Dell, 01 máy in 

màu hiệu HP, hộp mực in, 01 máy scan hiệu HP, giấy nhựa, giấy trắng A4, sơn 

màu trắng đục hiệu ATM, sơn nhám trong suốt hiệu Matte, 01 cái kéo cán nhựa, 

đặt làm decal hình bông sen để tạo hình tiền Việt Nam giả, với tổng số tiền 

khoảng 30.000.000 đồng, trong đó Th có vay 15.000.000 đồng của Công ty tài 

chính Fecredit, tại Phòng giao dịch VP Bank Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. 
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Khi mới mua máy móc, thiết bị để sản xuất tiền giả về, Th và B cất giấu 

tại phòng trọ của B ở phường Th2, thị xã Th1, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Th và 

B đã làm thử được 01 tờ tiền Việt Nam giả mệnh giá 100.000 đồng (Một trăm 

nghìn đồng), số sêri SA 68686868. Do nhận thấy không giống tiền thật, khó tiêu 

thụ nên Th và B không tiếp tục làm tiền giả mệnh giá 100.000 đồng. 

Khoảng cuối tháng 7/2017, Th và B chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị để 

sản xuất tiền giả đến phòng trọ của Th tại khu phố B, phường B1, thị xã Th1, 

tỉnh Bình Dương, để tiếp tục làm tiền giả. Lúc này Th có rủ Sơn Hồng V tham 

gia làm tiền giả để bán kiếm lời, V đồng ý. Tại phòng trọ của Th, các bị cáo Th, 

B và V đã cùng nhau làm ra tiền Việt Nam giả mệnh giá 500.000 đồng (Năm 

trăm nghìn đồng) với hai số sêri là NR 09090909, WS 16173182. Trong thời 

gian từ tháng 7 đến tháng 8/2017, Th, B và V đã làm ra khoảng trên 240.000.000 

đồng tiền Việt Nam giả mệnh giá 500.000 đồng. 

Quá trình làm tiền giả được Th, B và V thực hiện như sau: Nguyễn Long 

B lên mạng internet lấy hình ảnh có sẵn của tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 

đồng số sêri NR 09090909, rồi dùng máy Scan để scan lấy hình ảnh tờ tiền Việt 

Nam thật mệnh giá 500.000 đồng số sêri WS 16173182 lưu vào máy vi tính. Sau 

đó B sử dụng các phần mềm Photoshop, Corel để vẽ, chỉnh sửa đường nét, màu 

sắc để tạo ra hình ảnh tờ tiền giả 500.000 đồng số sêri NR 09090909, WS 

16173182 nhìn giống với tiền thật. B in hình ảnh tờ tiền giả 500.000 đồng đã 

thiết kế được ra giấy A4 và hướng dẫn Sơn Hồng V định vị dán decal tạo hình 

cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ trên hai mặt tờ polyme được cắt theo khổ giấy A4, sau đó 

V dùng sơn ATM xịt phủ lên hai mặt tờ polyme đã dán decal để tạo nền in. Việc 

dán decal và xịt sơn được V thực hiện tại phòng trọ của B hoặc phòng trọ của V 

tại khu phố Đ, phường L, thị xã Th1, tỉnh Bình Dương, đợi cho sơn khô thì V gỡ 

decal ra và đem các tờ polyme này đến phòng trọ của Th hoặc Th, B đến lấy về 

để in tiền giả. B dùng tờ polyme đã được V dán decal tạo cửa sổ và xịt sơn phủ 

đưa vào máy in màu kết nối với máy vi tính để in hình ảnh tờ tiền Việt Nam giả 

mệnh giá 500.000 đồng tiền thật. Tất cả tiền giả làm được đều do Trần Duy Th 

quản lý, cất giữ để bán cho người có nhu cầu mua tiền giả. 

Sau khi làm được tiền giả, Th và B chụp ảnh, quay video giới thiệu về tiền 

giả 500.000 đồng đăng lên facebook “Lan Thái tiền giả” để rao bán với giá 

1.000.000 đồng tiền thật mua được 3.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 

đồng, mức bán thấp nhất là 15.000.000 đồng tiền giả. Ai cần mua tiền giả thì 

liên lạc qua số điện thoại 0927583396 hoặc nhắn tin. Th lấy tài khoản Facebook 

của mình tên “MY Huynh Anh” đổi tên thành “Lan Thái tiền giả”, hình nền là 

các tờ tiền 500.000 đồng được xếp hình rẽ quạt, ảnh đại diện là ảnh chụp các tờ 

tiền 500.000 đồng xếp chồng thành hình cột, bên dưới có dòng chữ “A.Dũng” 

kèm số điện thoại di động của Th. Th là người thường xuyên dùng điện thoại 

Samsung đăng nhập vào trang “Lan Thái tiền giả” để trả lời, trao đổi, thỏa thuận 

với người đặt mua tiền giả, thỉnh thoảng B có sử dụng máy vi tính kết nối 

internet vào trang “Lan Thái tiền giả” trả lời người liên hệ mua tiền giả. Trần 

Duy Th có lưu lại hầu hết số điện thoại của người đặt mua tiền giả trong máy 
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điện thoại Mobiistar màu trắng của Th. 

Khi có người liên hệ đặt mua tiền giả và thỏa thuận xong về số lượng, giá 

cả, thời gian, địa điểm mua bán tiền giả, Trần Duy Th cùng Nguyễn Long B trực 

tiếp đi bán tiền giả hoặc Th giao cho B, Sơn Hồng V đi giao bán tiền giả. Th 

chuẩn bị sẵn tiền giả, cung cấp số điện thoại của người mua và địa điểm hẹn gặp 

để B, V đi giao bán tiền giả và đem tiền thật đã bán được tiền giả về đưa cho Th. 

Th, B, V khai nhận đã đi bán tiền giả nhiều lần, cụ thể: Th đi bán 

15.000.000 đồng tiền giả cho người có tên Facebook “Phan Linh” tại vòng xoay 

A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh lấy 5.000.000 đồng; Th và B đi bán 

30.000.000 đồng tiền giả cho người mua tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

lấy 10.000.000 đồng; Th và B đi bán 60.000.000 đồng tiền giả cho người mua 

tên “Hùng” tại thành phố M, Tiền Giang lấy 20.000.000 đồng; V đi bán 

15.000.000 đồng tiền giả cho người có tên Facebook là “Caocao Caocao” tại T, 

Bình Dương lấy 5.000.000 đồng (là bị cáo Phan Bảo D); V đi bán 15.000.000 

đồng tiền giả cho người mua tại C, Tiền Giang lấy 5.000.000 đồng; V đi bán 

10.000.000 đồng tiền giả cho người mua tại Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

lấy 3.300.000 đồng; B và V đi bán 15.000.000 đồng tiền giả cho người mua tại 

Quốc Lộ 13, thị xã Th1, Bình Dương lấy 5.000.000 đồng; bán cho người tên 

“Thắng” 15.000.000 đồng tiền giả lấy 5.000.000 đồng (các bị cáo không nhớ 

bán tại đâu). Lần cuối cùng, vào ngày 30/8/2017 Th và B chuẩn bị 77 triệu tiền 

giả để đi bán cho người ở Bến Tre có tên facebook là “Đinh Vũ L” (bị cáo Đinh 

Vũ L) mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng tiền thật, người ở 

Kiên Giang có tên facebook là “Trinh Tú” mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 

10.000.000 đồng tiền thật, người ở Bạc Liêu có tên facebook là “My Nguyên” 

mua 15.000.000 đồng tiền giả với giá 5.000.000 đồng tiền thật; khi đang giao 

bán cho Đinh Vũ L, Đinh Văn Ch thì bị bắt quả tang. 

Số tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với hai số sêri NR 09090909, WS 

16173182 do Th, B và V cùng sản xuất làm ra đem đi bán được khoảng 

175.000.000 đồng tiền giả, thu được 58.300.000 đồng tiền thật. 

Giữa Th, B, V không có thỏa thuận trước về việc phân chia số tiền thu 

được từ việc bán tiền giả mà do Th cất giữ, quản lý, khi B, V cần tiền hỏi xin thì 

Th cho. Số tiền 58.300.000 đồng Th đã chi để sửa xe Luvias của bạn gái B 

khoảng 7.000.000 đồng, cho B tiêu xài cá nhân khoảng 8.000.000 đồng, cho V 

tiêu xài cá nhân khoảng 4.000.000 đồng, còn lại Th dùng để trả tiền ăn, uống 

cho Th, B và V trong thời gian cùng nhau làm tiền giả và Th tiêu xài cá nhân. 

Do có nhu cầu mua tiền giả về để tiêu thụ nên vào ngày 28/8/2017, Đinh 

Vũ L sử dụng facebook cá nhân tên “Đinh Vũ L” nhắn tin cho trang facebook 

“Lan Thái tiền giả” của Trần Duy Th, để thỏa thuận và đặt mua 30.000.000 đồng 

tiền Việt Nam giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 10.000.000 đồng tiền thật. L 

nhắn tin cung cấp số điện thoại 01678641137 của L cho Th để liên lạc và hẹn 

thời gian giao, nhận tiền giả vào lúc 14 giờ ngày 30/8/2017 tại cầu Rạch Miễu. 

Sau khi đặt mua tiền giả, L nói với Đinh Văn Ch (cha của L) là đã đặt mua trên 
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mạng 30.000.000 đồng tiền giả với giá 10.000.000 đồng tiền thật, địa điểm giao, 

nhận tiền giả tại cầu R. Ch nói không biết mua về có xài được không, lỡ bị Công 

an bắt thì sao, L trả lời là để L mua một ít về xài thử, nếu bị Công an bắt thì chỉ 

phạt hành chính chứ không ở tù đâu, nghe vậy Ch im lặng. Ch còn nói nếu L đi 

một mình lỡ bị lừa hoặc bị cướp thì sao, để Ch đi cùng với L cho có cha có con. 

Vào trưa ngày 30/8/2017, Đinh Văn Ch sử dụng xe gắn máy biển số 71B1 - 

732.08 chở L từ xã K, huyện M, tỉnh Bến Tre đi đến cầu R(phía Tiền Giang) để 

nhận tiền giả như đã hẹn trước. Ch chở L đến cầu Rlúc hơn 13 giờ cùng ngày, L 

nhắn tin qua facebook cho Th hỏi tới chưa thì được Th gọi điện thông báo đến 

trễ nên L và Ch đi ăn, uống, vào siêu thị Coop-mart tại thành phố M mua đồ và 

tiếp tục chờ mua tiền giả. Trong lúc chờ đợi, L có nhiều lần nhắn tin, gọi điện để 

hối thúc việc giao tiền giả. Đến khoảng gần 21 giờ cùng ngày B gọi cho L hẹn 

gặp tại Ngã ba Tr để giao tiền giả, L dùng xe mô tô biển số 71B1 - 732.08 chở 

Ch đến khu vực vòng xoay ngã ba Tr gặp Th và B, lúc này B đưa cho L một xấp 

tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được gói trong tờ giấy có ghi chữ “Bến Tre”, 

trong lúc L đang mở ra kiểm tra tiền giả và Ch ngồi phía sau trên xe mô tô quan 

sát thì bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. 

Đinh Vũ L khai là định mua 9.000.000 đồng tiền giả với giá 3.000.000 

đồng tiền thật, nhưng qua tài khoản facebook trao đổi, thỏa thuận mua bán giữa 

L và Th đã thể hiện rõ là L đã đặt mua 30.000.000 đồng tiền giả với giá 

10.000.000 đồng tiền thật và Th đã chuẩn bị sẵn 30.000.000 đồng tiền giả để bán 

cho L, xấp tiền giả mà B đưa cho L khi bị bắt quả tang là 30.000.000 đồng tiền 

giả. 

Có ý định mua tiền giả về để tiêu thụ, vào khoảng tháng 7/2017 Phan Bảo 

D, sinh năm 1992, ngụ: xã Q, huyện Đ, tỉnh Cà Mau, chỗ ở: khu phố Ô, phường 

T1, thị xã T, tỉnh Bình Dương, lên Facebook đăng ký tên “Caocao Caocao” để 

tìm mua tiền giả. D vào trang facebook tên “My Huynh Anh” có rao bán tiền giả 

loại mệnh giá 500.000 đồng  và có số điện thoại liên lạc. D sử dụng số điện thoại 

0964149030 để liên lạc, trao đổi với Trần Duy Th (tự xưng là Tuấn) về việc mua 

bán tiền giả và đồng ý mua của Th 15.000.000 đồng tiền giả với giá 5.000.000 

đồng tiền thật. Đến khoảng giữa tháng 8/2017, D liên lạc với Th và hẹn địa điểm 

giao, nhận tiền giả là khu phố Ô, phường T1, thị xã T, tỉnh Bình Dương. Sau đó, 

Th và B đưa 15.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có số sêri NR 

09090909 và xe môtô hiệu Wave màu xanh cho Sơn Hồng V đi đến địa đểm đã 

hẹn để giao cho D. Tại đây V giao cho D số tiền giả và nhận 5.000.000 đồng 

tiền thật về đưa cho Th. Còn D đem tiền giả vừa mua được về phòng trọ tại khu 

phố Ô, phường T1, thị xã T, tỉnh Bình Dương cất giấu. Sau đó, D lấy một số tờ 

tiền giả ra xem thì bị tróc sơn dính vào nhau, D đem vò và ngâm nước thì bị 

nhòe, nên đem bỏ các tờ tiền giả này vào thùng rác tại khu nhà trọ nơi D ở. Vì 

thấy tiền giả “xấu” nên D không đem đi tiêu thụ. 

Sau đó, vào ngày 24/9/2017, Phan Bảo D gặp lại Truông Vĩnh Th1, là bạn 

bè quen biết nên D rủ Th1 đến phòng trọ của D để nhậu. Sau khi nhậu xong, D 

lấy tiền giả đã mua cho Th1 xem và cho Th1 18 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 
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V 

đồng để đi tiêu thụ. Th1 đem tiền giả về phòng trọ tại khu phố T2, phường T1, 

thị xã T, tỉnh Bình Dương cất giấu, trong phòng trọ của Th1 có Lê Bình S, 

Nguyễn Nguyễn Kh và Trịnh Cao C. Thấy Th1 có tiền giả nên C xin 02 tờ với 

mục đích để vào ví của C cho đẹp, còn Kh và S đều can ngăn Th1 đem trả số 

tiền giả chứ không được mang đi tiêu thụ, nhưng Th1 không nghe. Vào ngày 

03/10/2017, Th1 mang theo 16 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, điều khiển xe 

môtô biển số 68HC - 9429 chạy đến khu vực gần cây xăng T3 thuộc khu phố 

T2, phường T1, thị xã T để mua 01 con chim cảnh và 01 cái lồng chim với giá 

500.000 đồng của ông Lê Văn T thì bị phát hiện bắt quả tang. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2018/HSST ngày 18 tháng 11 năm 

2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng V phạm tội 

“Làm, lưu hành tiền giả ”. 

Bị cáo Đinh Văn Ch, Phan Bảo D phạm tội “Lưu hành tiền giả”. 

Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ 

sung 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; 

Điều 17 Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Trần Duy Th 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 31/8/2017. 

Buộc bị cáo phải nộp 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) thu lợi bất 

chính. Thời gian nộp tiền khi án có hiệu lực pháp luật. 

Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ 

sung 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17 

Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Long B 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 31/8/2017. 

Buộc bị cáo phải nộp 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) thu lợi bất chính. 

Thời gian nộp tiền khi án có hiệu lực pháp luật. 

Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ 

sung 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17 

Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Sơn Hồng V 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giam 26/4/2018. 

Buộc bị cáo phải nộp 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) thu lợi bất chính. 

Thời gian nộp tiền khi án có hiệu lực pháp luật. 

Áp dụng khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009; 

điểm s, h khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 17 Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn Ch 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 31/8/2017 đến ngày 
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12/02/2018. 

Áp dụng khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009; 

điểm s, h khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Phan Bảo D 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giữ 04/10/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt của bị cáo 

Đinh Vũ L, Trương Vĩnh Th1; tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo vụ án theo luật định. 

Ngày 11/12/2018, bị cáo Phan Bảo D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. Tuy nhiên, ngày 25/4/2019, bị cáo Phan Bảo D đã có đơn xin rút lại toàn 

bộ yêu cầu kháng cáo. Ngày 08/5/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh đã ra Thông báo số 33/2019/TB-TA thông báo về việc rút kháng 

cáo của bị cáo.  

Ngày 12/12/2018, bị cáo Đinh Văn Ch có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. 

Ngày 26/12/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị số 06/QĐ-VC3-V1 đề nghị sửa bản 

án sơ thẩm theo hướng áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 (điểm a khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự năm 2015), tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Duy Th, 

Nguyễn Long B, Sơn Hồng V; đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung tại khoản 4 

Điều 180 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo trên. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên Quyết định kháng nghị số 

06/QĐ-VC3-V1; bị cáo Đinh Văn Ch vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang; áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự 1999 (điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự 2015) để tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Các bị cáo này 

đều bị tuyên áp dụng khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự phạt tiền bổ sung nhưng 

cấp sơ thẩm không phạt là vi phạm. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án 

sơ thẩm, xử phạt bị cáo Th từ 16 đến 18 năm tù và 30 triệu đồng, xử phạt bị cáo 

B từ 15 đến 17 năm tù và 20 triệu đồng, xử phạt bị cáo V từ 12 đến 14 năm tù và 

10 triệu đồng. Đối với bị cáo Ch xin được hưởng án treo là không có căn cứ, 

hình phạt cấp sơ thẩm xử là nhẹ. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Ch. 

Người bào chữa cho các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng 

V đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, 

Sơn Hồng V, Đinh Văn Ch thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ 

thẩm đã nêu, đủ cơ sở kết luận: 

Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2017, Trần Duy Th cùng với Nguyễn Long 

B và Sơn Hồng V đã bàn bạc cùng nhau mua dụng cụ như máy tính xách tay, 

máy in màu, hộp mực in, máy scan, giấy nhựa… để làm giả tiền Việt Nam mệnh 

giá 500.000 đồng, để bán thu lợi với mức giá 1.000.000 đồng tiền thật mua được 

3.000.000 đồng tiền giả. Các bị cáo Th, B, V đã làm giả được tổng cộng 

240.000.000 đồng tiền giả; đem đi tiêu thụ được 175.000.000 đồng tiền giả; thu 

lợi 58.300.000 đồng tiền thật. 

Số tiền giả làm được, các bị cáo bán ra ngoài cho các đối tượng khác tiêu 

thụ như Đinh Vũ L, Phan Bảo D và một số đối tượng khác thông qua mạng xã 

hội Fecabook, chưa xác định rõ được lai lịch. Trong đó, bị cáo Đinh Văn Ch là 

người đi cùng với Đinh Vũ L để giao dịch mua bán số tiền giả 30.000.000 đồng, 

với giá 10.000.000 đồng; khi đang thực hiện giao dịch thì bị bắt quả tang. 

Với hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Duy 

Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng V phạm tội “Làm, lưu hành tiền giả ”; bị cáo 

Đinh Văn Ch phạm tội “Lưu hành tiền giả” theo Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, 

sửa đổi, bổ sung 2009 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. 

[2] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng V đã bàn bạc, thống 

nhất phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các dụng cụ để làm ra số tiền giả lớn 

240.000.000 đồng và đưa đi tiêu thụ. Trần Duy Th là người chủ mưu, chi tiền để 

mua máy móc, phương tiện và điều hành việc làm tiền giả, đem đi lưu hành. 

Nguyễn Long B là người cùng Th mua máy móc, thiết bị và trực tiếp nghiên 

cứu, thiết kế để tạo ra tiền giả. Sơn Hồng V là người tham gia cùng B làm tiền 

giả và lưu hành tiền giả ra ngoài thị trường. Hành vi phạm tội của các bị cáo hết 

sức tinh vi, có sự phân công rõ ràng vai trò của từng bị cáo. Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị áp dụng tình 

tiết tăng nặng “phạm tội có tổ chức” theo điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự năm 2015 đối với các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng V là 

có căn cứ. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quy 

định của nhà nước về phát hành và lưu hành tiền tệ, ảnh hưởng đến an ninh tiền 

tệ quốc gia và trật tự xã hội. Các bị cáo phạm tội với 02 tình tiết tăng nặng là 
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phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 

Th 12 năm tù, B 10 năm tù và V 08 năm tù là còn nhẹ. Ngoài ra, các bị cáo còn 

bị tuyên áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 

1999, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng nhưng không tuyên phạt là không đúng quy 

định pháp luật. Hơn nữa, việc áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là 

cần thiết. 

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để chấp nhận kháng nghị yêu 

cầu tăng hình phạt đối với 03 bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp 

luật; đảm bảo mức hình phạt xứng đáng để giáo dục các bị cáo và phòng ngừa 

chung cho xã hội. 

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Đinh Văn Ch: 

Bị cáo Ch là cha của bị cáo Đinh Vũ L, khi biết L đặt mua tiền giả để sử 

dụng, bị cáo không những không can ngăn mà còn cùng L đi nhận tiền. Số tiền 

mà bị cáo L và bị cáo giao dịch là 30.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 có mức hình 

phạt từ 05 năm đến 12 năm tù. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo và L vừa 

nhận được tiền giả, chưa tiêu thụ thì bị bắt quả tang, chưa gây thiệt hại cho xã 

hội; vai trò của bị cáo là hạn chế; sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, nhân 

thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên đã xử phạt bị cáo 02 năm tù – dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Bị 

cáo kháng cáo xin hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận. 

[4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ để chấp 

nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội có tổ chức”, tăng 

hình phạt và áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn 

Long B, Sơn Hồng V; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn Ch. 

[5] Bị cáo Đinh Văn Ch phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn Ch.  

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2018/HSST ngày 18 tháng 11 

năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Tuyên bố các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn Long B, Sơn Hồng V phạm tội 

“Làm, lưu hành tiền giả ”; bị cáo Đinh Văn Ch phạm tội “Lưu hành tiền giả”. 
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Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, được sửa đổi, 

bổ sung 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; 

Điều 38; Điều 17 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trần Duy Th 14 (Mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 30/8/2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Buộc bị cáo Trần Duy Th nộp phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng (ba 

mươi triệu đồng) và 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) thu lợi bất chính. 

Thời gian nộp tiền khi án có hiệu lực pháp luật. 

Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ 

sung 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 

17 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Long B 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 30/8/2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Buộc bị cáo Nguyễn Long B phải nộp phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai 

mươi triệu đồng) và 8.000.000 đồng (tám triệu đồng) thu lợi bất chính. Thời 

gian nộp tiền khi án có hiệu lực pháp luật. 

Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ 

sung 2009; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 

17 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Sơn Hồng V 09 (Chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giam 02/6/2018, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24/2/2018 đến ngày 

16/2/2018. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Buộc bị cáo Sơn Hồng V phải nộp phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười 

triệu đồng) và 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) thu lợi bất chính. Thời gian nộp 

tiền khi án có hiệu lực pháp luật. 

Áp dụng khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009; 

điểm s, h khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38; Điều 17 Bộ luật hình sự 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn Ch 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 30/8/2017 đến ngày 

12/02/2018. 

Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Đinh Văn Ch phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân tối cao;   

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- TAND tỉnh Tiền Giang;  

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Cục THADS tỉnh Tiền Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Tiền Giang; 

- Công an tỉnh Tiền Giang; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Tiền Giang (4); 

- BCTN (1);          

- Lưu VP(3), HS(2), 17b (MSL38) 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ THÁI HOÀ 

TỈNH NGHỆ AN 

Bản án số: 15/2019/HS-ST 

Ngày 14 tháng 3 năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THÁI HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Diên. 

Các Hội thẩm nhân dân:       1. Ông Nguyễn Thanh Tùng.

2. Ông Nguyễn Văn Quế.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị An - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Thái 

Hoà, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hậu - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân thị xã Thái 

Hoà, tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

09/2019/TLST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 14/2019/QĐXXST-HS ngày 01/3/2019, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Hải D - Tên gọi khác: T; sinh ngày 21 tháng 6 năm 1993, tại 

thị xã T, tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Khối K, phường H, thị 

xã T, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan 

Xuân H, sinh năm 1959 và bà Dương Thị M, sinh năm 1964; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/11/2018 đến ngày 

07/12/2018, được tại ngoại (có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Chị Phạm Thị Tú O, sinh năm 1993 (có mặt). 

Trú tại: Xóm H, xã T, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Anh Phạm Văn T, sinh năm 1991 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối K, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Chị Trần Thị H, sinh năm 1973 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối T, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Chị Lê Thị Hương G, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối C, phường Q, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Anh Từ Anh V, sinh năm 1977 (vắng mặt). 

Trú tại: Xóm A, xã N, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Chị Lê Thúy M, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

Trú tại: Xóm Q, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. 

221/323



Chị Trần Thị Như T, sinh năm 1984 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối Đ, phường H, thị xã T, Nghệ An. 

Chị Trần Thị N, sinh năm 1986 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối T, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Anh Trần Công T, sinh năm 1997 (vắng mặt). 

Trú tại: Xóm T, xã N, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

Anh Nguyễn Anh Đ, sinh năm 1994 (vắng mặt). 

Trú tại: Xóm H, xã T, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

Anh Phan Xuân B, sinh năm 1973 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối T, phường L, thị xã T, tỉnh Nghệ An. 

- Người làm chứng: Anh Phan Xuân H - Sinh năm 1992 (vắng mặt). 

Trú tại: Khối K, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án  tóm tắt như sau: 

Vào khoảng thời gian từ ngày 04/7/2018 đến ngày 31/10/2018 Phan Hải D 

lấy danh nghĩa Công ty TNHH thương mại B (công ty B) có trụ sở tại khối K, 

phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với các 

cá nhân cần vốn làm ăn, cụ thể: 

- Giao dịch với anh Phạm Văn T: 

Ngày 04/7/2018, Phạm Văn T đến trụ sở Công ty B cầm cố chiếc xe ô tô 

nhãn hiệu C LS màu trắng, BKS 17A - 063.xx cho Phan Hải D để vay số tiền 

80.000.000đ (tám mươi triệu đồng), lãi suất 5000 đồng/1.000.000đ/1 ngày tương 

đương 182,5%/năm, tương đương 15,208%/tháng; lãi suất trả theo tháng (30 ngày) 

cho đến khi thanh toán hết tiền gốc và lãi sẽ được nhận lại xe ô tô. Hàng tháng 

Phan Hải D sử dụng điện thoại Iphone 7, màu trắng đỏ, lắp sim số 0971.935.xxx để 

liên lạc và nhắn tin thông báo số tiền lãi hàng tháng cho Phạm Văn T thông qua số 

điện thoại 0988.814.xxx. Tiền lãi Phan Hải D đã nhận của Phạm Văn T (03 tháng) 

là 36.000.000đ (ba mươi sáu triệu đồng).  

Ngày 06/11/2018 Phạm Văn T đến trụ sở Công ty B để thanh toán tiền lãi 

tháng 10/2018 và tiền gốc để lấy xe ô tô. Do bận công việc nên Phan Hải D nhờ 

Nguyễn Anh Đ đưa ô tô đến trả cho Phạm Văn T và nhận tiền giúp D. Khi Nguyễn 

Anh Đ đang nhận 92.000.000đ (trong đó gồm 12.000.000đ tiền lãi tháng 10 và tiền 

gốc 80.000.000đ) từ Phạm Văn T thì lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản sự 

việc.  

Số tiền lãi anh Phạm Văn T phải trả cho Phan Hải D tính từ thời điểm vay 

ngày 04/7/2018 đến ngày 04/11/2018 (04 tháng) là 48.000.000đ (bốn mươi tám 

triệu đồng). Số tiền lãi hợp pháp tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 

468 - BLDS 2015 (20%/1 năm tương đương 1,666666%/1 tháng) là 80.000.000đ x 

1,666666% x 04 tháng = 5.333.333đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số 

tiền là: 48.000.000đ - 5.333.333đ = 42.666.667đ (bốn mươi hai triệu, sáu trăm sáu 

mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng). 
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- Các giao dịch với chị Phạm Thị Tú O: 

Tại trụ sở Công ty B, Phan Hải D đã nhiều lần cho chị Phạm Thị Tú O vay 

tiền và thu tiền lãi luôn sau khi cho vay. Cụ thể vào các ngày 18/6/2018, 09/7/2018, 

29/7/2018, 13/8/2018, 11/9/2018, Phan Hải D đã cho chị Phạm Thị Tú O vay 05 

lần, mỗi lần 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) và thu tiền lãi luôn sau khi cho 

vay mỗi lần 10.000.000đ (mười triệu đồng) tính cho 50 ngày.  

Từ ngày 18/6/2018 đến 11/9/2018, qua 05 lần giao dịch, Phan Hải D đã cho 

chị Phạm Thị Tú O vay số tiền 250.000.000đ (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), 

tương đương lãi suất 146%/năm (0,4%/ngày). Mức lãi suất hợp pháp theo quy định 

tại Điều 468 BLDS là 20%/năm (0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp 

mà Phan Hải D được hưởng trong 50 ngày của 5 lần giao dịch là: 250.000.000đ x 

0,054794% x 50 (ngày) = 6.849.250đ. Số tiền lãi Phan Hải D đã nhận là 

50.000.000đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 50.000.000đ – 

6.849.250 đ = 43.150.750đ (bốn mươi ba triệu, một trăm năm mươi nghìn, bày 

trăm năm mươi đồng). 

- Các giao dịch với chị Trần Thị H: 

Vào ngày 07/9/2018, do cần tiền làm ăn, chị Trần Thị H đến trụ sở Công ty 

B để vay tiền. Tại đây, Phan Hải D đã cho chị Trần Thị H vay số tiền 12.500.000đ 

(mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng) và thu luôn số tiền lãi 2.500.000đ tính cho 

50 ngày (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), tương đương mức lãi suất 146%/năm 

(0,4%/ngày). Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 

50 ngày là: 12.500.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 342.462 đồng. Như vậy, Phan 

Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.500.000đ – 342.462đ = 2.157.538đ. 

Vào ngày 23/10/2018, tại trụ sở Công ty B, Phan Hải D đã cho chị Trần Thị 

H vay số tiền 10.000.000đ, thu luôn số tiền lãi 2.000.000đ tính cho 50 ngày (lãi 

suất 4.000đ/1.000.000đ/1ngày), tương đương mức lãi suất 146%/năm, 0.4%/ngày). 

Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 - BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 

50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 273.970đ. Như vậy, Phan Hải 

D đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.000.000đ – 273.970đ = 1.726.030đ. 

Như vậy, qua 02 giao dịch, Phan Hải D đã cho chị Trần Thị H vay tổng số 

tiền 22.500.000 đồng, mức lãi suất cố định là 146%/năm, thu số tiền lãi 4.500.000 

đồng, thu số tiền bất chính là 2.157.538đ  + 1.726.030 đ = 3.883.568đ (ba triệu, tám 

trăm tám mươi ba nghìn, năm trăm sáu mươi tám đồng).  

- Các giao dịch với Lê Thị Hƣơng G: 

Do cần tiền làm ăn, ngày 19/7/2018, chị Lê Thị Hương G đến trụ sở Công ty 

B để vay tiền. Tại đây, Phan Hải D đã cho chị Lê Thị Hương G vay số tiền 

6.250.000đ và thu luôn số tiền lãi 1.250.000 đồng tính cho 50 ngày (lãi suất 

4.000đ/1.000.000đ/1ngày), tương đương mức lãi suất 146%/năm (0.4%/ngày). Mức 

lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 
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50 ngày là: 6.250.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 171.231đ. Như vậy, Phan Hải D 

đã thu lợi bất chính số tiền là: 1.250.000đ – 171.231đ = 1.078.769đ. 

Vào ngày 30/8/2018, tại trụ sở Công ty B, Phan Hải D đã cho chị Lê Thị 

Hương G vay số tiền 10.000.000đ, thu luôn số tiền lãi 2.000.000 đồng tính cho 50 

ngày (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1ngày), tương đương mức lãi suất 146%/năm 

(0.4%/ngày). Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 

50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 273.970đ. Như vậy, Phan Hải 

D đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.000.000đ – 273.970đ = 1.726.030đ. 

Vào ngày 14/10/2018, tại trụ sở Công ty B, Phan Hải D đã cho chị Lê Thị 

Hương G vay số tiền 10.000.000đ, thu luôn số tiền lãi 2.000.000đ tính cho 50 ngày 

(lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày, tương đương mức lãi suất 146%/năm 

(0.4%/ngày). Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 

50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 273.97đ. Như vậy, Phan Hải D 

đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.000.000đ – 273.970đ = 1.726.030đ. 

Như vậy, qua 03 giao dịch, Phan Hải D đã cho chị Lê Thị Hương G vay tổng 

số tiền 26.250.000đ, mức lãi suất là 146%/năm, thu số tiền lãi 5.250.000đ, trong đó 

thu số tiền bất chính là: 1.078.769 + 1.726.030 + 1.726.030 = 4.530.829đ (bốn 

triệu, năm trăm ba mươi nghìn, tám trăm hai mươi chín đồng). 

- Các giao dịch với anh Từ Anh V 

Vào ngày 29/8/2018, anh Từ Anh V đến trụ sở Công ty B để vay tiền làm ăn. 

Sau khi liên lạc điện thoại Phan Hải D đồng ý cho Từ Anh V vay số tiền 

5.000.000đ, cắt lãi số tiền 1.000.000đ tính cho 50 ngày (lãi suất 

4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), tương đương lãi suất 146%/năm (0.4%/ngày). Phan 

Hải D gọi Trần Công T đến gặp D lấy 4.000.000đ đưa cho Từ Anh V. Mức lãi suất 

hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm (0,054794%/ngày), theo 

đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 50 ngày là: 5.000.000đ x 

0,054794% x 50 ngày = 136.985đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số 

tiền là: 1.000.000đ - 136.985đ = 863.015đ. 

Vào ngày 04/9/2018, Từ Anh V đến trụ sở Công ty B để vay tiền, sau khi 

liên lạc điện thoại Phan Hải D đồng ý cho Từ Anh V vay số tiền 10.000.000đ thu 

luôn số tiền lãi 2.000.000đ tính cho 50 ngày, (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), 

tương đương lãi suất 146%/năm (0.4%/ngày). Phan Hải D gọi Trần Công T đến gặp 

D lấy số tiền 8.000.000đ đưa cho Từ Anh V. Mức lãi suất hợp pháp theo quy định 

tại Điều 468 BLDS là 20%/năm (0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp 

mà Phan Hải D được hưởng trong 50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 

(ngày) = 273.970đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.000.000đ 

– 273.970đ = 1.726.030đ.

Vào ngày 03/10/2018, Từ Anh V đến trụ sở Công ty B để vay tiền, sau khi 

liên lạc điện thoại Phan Hải D đồng ý cho Từ Anh V vay số tiền 10.000.000đ, thu 

luôn số tiền lãi 2.000.000đ tính cho 50 ngày, (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), 

tương đương lãi suất 146%/năm (0.4%/ngày). Phan Hải D gọi Trần Công T đến gặp 
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D lấy số tiền 8.000.000đ đưa cho Từ Anh V. Mức lãi suất hợp pháp theo quy định 

tại Điều 468 BLDS là 20%/năm (0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp 

mà Phan Hải D được hưởng trong 50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 

(ngày) = 273.970đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.000.000đ 

– 273.970đ = 1.726.030đ.

Ngày 29/10/2018, Từ Anh V đến trụ sở Công ty B để vay tiền, sau khi liên 

lạc điện thoại Phan Hải D đồng ý cho Từ Anh V vay số tiền 10.000.000đ, thu luôn 

số tiền lãi 1.500.000đ tính cho 50 ngày, (lãi suất 3.000đ/1.000.000đ/1 ngày), tương 

đương lãi suất 109,5%/năm (0,3%/ngày). Phan Hải D gọi Trần Công T đến gặp D 

lấy số tiền 8.500.000đ đưa cho Từ Anh V. Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại 

Điều 468 BLDS là 20%/năm (0,05479%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà 

Phan Hải D được hưởng trong 50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 

273.970đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 1.500.000đ – 

273.970đ = 1.226.020đ. 

Qua 04 giao dịch Phan Hải D đã cho Từ Anh V vay số tiền 35.000.000đ với 

mức lãi suất thấp nhất là 109.5%/1 năm, mức lãi suất cao nhất 146%/1 năm, thu lợi 

bất chính số tiền là 863.015đ + 1.726.030đ + 1.726.030đ + 1.226.020đ = 

5.541.105đ (năm triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn, một trăm linh năm đồng). 

- Các giao dịch với chị Lê Thúy M: 

Vào ngày 31/8/2018, do cần tiền giải quyết việc cá nhân, chị Lê Thúy M đến 

trụ sở Công ty B để vay tiền. Tại đây, chị Lê Thúy M được Trần Công T giới thiệu 

trao đổi qua điện thoại với Phan Hải D để hỏi vay tiền; Phan Hải D đồng ý cho chị 

M vay số tiền 15.000.000đ, thu luôn số tiền lãi 3.000.000đ tính cho 50 ngày (lãi 

suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), tương đương mức lãi suất 146%/năm (0.4%/ngày). 

Phan Hải D gọi Trần Công T đến gặp D lấy tiền để đưa cho chị Lê Thúy M. Mức 

lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 

50 ngày là: 15.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 410.955đ. Như vậy, Phan Hải 

D đã thu lợi bất chính số tiền là: 3.000.000đ – 410.955 đ = 2.589.045đ. 

Vào ngày 13/10/2018, chị Lê Thúy M gọi điện hỏi vay tiền Phan Hải D, D 

đồng ý cho chị M vay số tiền 50.000.000đ, thu luôn số tiền lãi 9.000.000đ tính cho 

50 ngày (lãi suất 3.600đ/1.000.000đ/1 ngày), tương đương mức lãi suất 

131,4%/năm (0,36%/ngày). Chị M đến trụ sở Công ty B thì Trần Công T đưa cho 

chị Lê Thúy M số tiền 41.000.000đ. Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 

468 BLDS là 20%/năm (0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan 

Hải D được hưởng trong 50 ngày là: 50.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 

1.369.850đ. Như vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 9.000.000đ – 

1.369.850đ = 7.630.150đ. 

Như vậy, qua 02 giao dịch, Phan Hải D đã cho chị Lê Thúy M vay tổng số 

tiền 65.000.000đ, trong đó cho vay 50.000.000đ với lãi suất 131,4%/năm; cho vay 

15.000.000đ với lãi suất là 146%/năm, thu số tiền lãi 12.000.000 đồng, trong đó số 

tiền thu lợi bất chính là: 10.219.195đ (mười triệu, hai trăm mười chín nghìn, một 

trăm chín mươi lăm đồng). 
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- Các giao dịch với chị Trần Thị Nhƣ T: 

Vào ngày 30/10/2018 chị Trần Thị Như T đến trụ sở Công ty B để vay tiền. 

Tại đây, Trần Công T cho số điện thoại của Phan Hải D để chị Trần Thị Như T trao 

đổi vay tiền, Phan Hải D đồng ý cho chị T vay số tiền 10.000.000đ, thu luôn số tiền 

lãi 2.000.000đ tính cho 50 ngày (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), tương đương 

mức lãi suất 146%/năm (0.4%/ngày). Phan Hải D gọi Trần Công T đến gặp D lấy 

tiền đưa cho chị T. Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 

20%/năm (0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được 

hưởng trong 50 ngày là: 10.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 273.970đ. Như 

vậy, Phan Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 2.000.000đ - 273.970đ = 

1.726.030đ (một triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn, không trăm ba mươi đồng). 

- Các giao dịch với chị Trần Thị N: 

Vào ngày 04/11/2018 chị Trần Thị N đến trụ sở Công ty B để vay tiền. Tại 

đây, Trần Công T cho số điện thoại của Phan Hải D để chị N trao đổi vay tiền, 

Phan Hải D đồng ý cho chị N vay số tiền 15.000.000đ, thu luôn số tiền lãi 

3.000.000đ tính cho 50 ngày (lãi suất 4.000đ/1.000.000đ/1 ngày), tương đương 

mức lãi suất 146%/năm (0,4%/ngày). Sau đó Trần Công T đến gặp D lấy tiền đưa 

cho chị N. Mức lãi suất hợp pháp theo quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm 

(0,054794%/ngày), theo đó, số tiền lãi hợp pháp mà Phan Hải D được hưởng trong 

50 ngày là: 15.000.000đ x 0,054794% x 50 (ngày) = 410.955 đồng. Như vậy, Phan 

Hải D đã thu lợi bất chính số tiền là: 3.000.000đ – 410.955 đ = 2.589.045đ (hai 

triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, không trăm  bốn mươi lăm đồng). 

Tổng cộng từ ngày 18/6/2018 đến ngày 06/11/2018, Phan Hải D thông qua 

19 giao dịch dân sự với 08 cá nhân đã cho vay tổng số tiền 503.750.000đ (năm 

trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), với mức lãi suất thấp nhất là 

109,5%/năm, lãi suất cao nhất là 182,5%/năm, thu tổng số tiền lãi 131.250.000đ 

(một trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó số tiền thu 

lợi bất chính là 114.307.189đ (một trăm mười bốn triệu, ba trăm linh bảy nghìn, 

một trăm tám mươi chín đồng). 

Tại Bản cáo trạng số: 09/CT-VKS ngày 23 tháng 01 năm 2019, của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hoà đã truy tố Phan Hải D về tội “Cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 - BLHS. 

Tại phiên toà, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 65 - BLHS: Xử phạt bị cáo Phan Hải D từ 06 (sáu) đến 09 (chín) 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 (mười hai) đến 18 (mười tám) 

tháng. Phạt bổ sung từ 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) đến 35.000.000đ (ba 

mươi lăm triệu đồng). 

 Vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 - 

BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 - BLTTHS: Tuyên tịch thu hóa giá, nộp ngân sách 

nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đỏ trắng, số IMEI 

355325086992189 lắp sim thuê bao số 0971.935.xxx thu của Phan Hải D dùng 

dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội. 
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Biện pháp tư pháp: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

47 - BLHS; điểm b khoản 2 Điều 106 - BLTTHS: Tịch thu sung vào ngân sách nhà 

nước số tiền 114.307.189đ (một trăm mười bốn triệu, ba trăm linh bảy nghìn, một 

trăm tám mươi chín đồng) do Phan Hải D thu lợi bất chính. Tạm giữ số tiền 

92.000.000đ (chín mươi hai triệu đồng) thu của Phan Hải D và số tiền 22.307.189đ 

(hai mươi hai triệu, ba trăm linh bảy nghìn, một trăm tám mươi chín đồng) Phan 

Hải D tự nguyện nộp vào Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hòa để đảm bảo 

thi hành án. 

Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 136 - BLTTHS; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án: Buộc bị cáo Phan 

Hải D phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí HSST. Được khấu trừ vào 

số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) mà bị cáo đã tự nguyện nộp án phí HSST 

trước khi bản án có hiệu lực pháp luật tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái 

Hòa. 

Bị cáo không tranh luận về tội danh cũng như mức hình phạt mà Đại diện 

Viện kiểm sát đã đề nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý 

kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với Biên bản sự việc lập hồi 09 

giờ 30 phút, ngày 06/11/2018, tại khối K, phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An và các 

vật chứng thu giữ được. Lời khai nhận tội của bị cáo còn phù hợp với lời khai của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng trong quá trình điều tra 

cũng như các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án được đưa ra xem xét tại 

phiên tòa. Từ đó đã xác định được trong khoảng thời gian từ ngày 18/6/2018 đến 

ngày 06/11/2018, Phan Hải D thực hiện 19 giao dịch dân sự đã cho 08 cá nhân gồm 

anh Phạm Văn T, anh Từ Anh V, chị Phạm Thị Tú O, chị Trần Thị H, chị Lê Thị 

Hương G, chị Lê Thúy M, chị Trần Thị Như T, chị Trần Thị N vay tổng số tiền 

503.750.000đ (năm trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), với mức lãi 

suất thấp nhất là 109,5%/năm, lãi suất cao nhất là 182,5%/năm (vượt gấp 5,475 lần 

đến 9,125 lần mức lãi suất cao nhất cho phép quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015), thu lợi bất chính số tiền 114.307.189đ (một trăm mười bốn triệu, ba 

trăm linh bảy nghìn, một trăm tám mươi chín đồng), nên hành vi của bị cáo đã đầy 

đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tội phạm và 

hình phạt được quy định tại khoản 2 điều 201 - Bộ luật hình sự như Cáo trạng của 
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Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hoà truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

Vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của 

nhà nước trong lĩnh vực tài chính mà hành vi phạm tội của bị cáo còn mang tích 

chất bóc lột, làm cho người vay tiền lâm vào hoàn cảnh khó khăn, điêu đứng. Gây 

bất bình trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh, 

phòng chống các tệ nạn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình 

sự, ý thức được hành vi cho vay lãi nặng là bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mục 

đích hám lợi và thái độ xem thường pháp luật nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy 

cần có đường lối xử phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã thực hiện.  

[3] Xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

thấy rằng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 - Bộ luật hình sự 

thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Xét bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi thường 

trú rõ ràng nên chưa cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tù 

nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo Điều 65 - BLHS như đề nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Thái Hòa cũng đủ nghiêm. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 Điều 201 Bộ luật hình sự 

thì bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Căn cứ các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy cần 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5] Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu 

đỏ trắng, số IMEI 355325086992189 lắp sim thuê bao số 0971.935.xxx thu của bị 

cáo do bị cáo dùng dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội. Do đó tịch thu hóa 

giá, nộp ngân sách nhà nước theo điểm a khoản 1 Điều 47 - BLHS; điểm a khoản 2 

Điều 106 - BLTTHS. Các vật chứng khác Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa 

đã trả lại cho chủ sở hữu đúng quy định nên Hội đồng xét xử miễn xét. 

[6] Biện pháp tư pháp: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 

114.307.189đ (một trăm mười bốn triệu, ba trăm linh bảy nghìn, một trăm tám 

mươi chín đồng) do Phan Hải D thu lợi bất chính theo điểm b khoản 1 Điều 47 - 

BLHS; điểm b khoản 2 Điều 106 - BLTTHS. Tạm giữ số tiền 92.000.000đ (chín 

mươi hai triệu đồng) thu của Phan Hải D và số tiền 22.307.189đ (hai mươi hai 

triệu, ba trăm linh bảy nghìn, một trăm tám mươi chín đồng) Phan Hải D đã tự 

nguyện nộp vào Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hòa để đảm bảo thi hành 

án. 

[7] Đối với Nguyễn Anh Đ: Ngày 06/11/2018 Nguyễn Anh Đ là người trực 

tiếp nhận số tiền lãi và tiền gốc từ Phạm Văn T. Quá trình điều tra xác định ngày 

06/11/2018 do Phan Hải D bận việc nên nhờ Nguyễn Anh Đ đưa xe ô tô đến trụ sở 
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Công ty TNHH B cho khách hàng và nhận giúp số tiền 92.000.000đ từ anh Phạm 

Văn T. Nguyễn Anh Đ không biết và không tham gia vào hoạt động cho vay lãi 

nặng của Phan Hải Dư. Do đó Nguyễn Anh Đ không đồng phạm về tội “Cho vay 

lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Đối với Trần Công T: Tuấn là nhân viên làm việc tại Công ty TNHH B. 

Nhiệm vụ của T là có mặt tại công ty để trông coi công ty và khi có khách hàng đến 

hỏi vay tiền thì T sẽ cho khách hàng số điện thoại của Phan Hải D để khách hàng 

và Phan Hải D tự thỏa thuận về số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay. Trần Công 

T không biết Phan Hải D cho khách hàng vay tiền với lãi suất bao nhiêu, không 

tham gia góp vốn và không được hưởng lợi từ hoạt động cho vay tiền. Do đó hành 

vi của Trần Công T không đồng phạm về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự”. 

[8]  Trong vụ án này Phan Hải D thông qua 19 giao dịch dân sự đã cho 08 cá 

nhân gồm anh Phạm Văn T, anh Từ Anh V, chị Phạm Thị Tú O, chị Trần Thị H, 

chị Lê Thị Hương G, chị Lê Thúy M, chị Trần Thị Như T, chị Trần Thị N vay tổng 

số tiền là 503.750.000đ. Xét đây là các giao dịch dân sự hợp pháp, số tiền gốc, lãi 

theo quy định tại Điều 468 - Bộ luật dân sự, do đó các bên tự định đoạt theo quy 

định của Bộ luật dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[9]  Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2, 3 Điều 201; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 

65 - BLHS:   

Tuyên bố bị cáo Phan Hải D (tên gọi khác: T) phạm tội “Cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự”. 

Xử phạt bị cáo Phan Hải D 07 (bảy) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 14 (mười bốn) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Phạt bổ sung 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng). 

Giao bị cáo Phan Hải D về cho UBND phường H, thị xã T, tỉnh Nghệ An nơi 

bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo D 

thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 - Luật thi 

hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo D cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định 

của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị 

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

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 - BLHS; điểm a khoản 

2 Điều 106 - BLTTHS: Tịch thu hóa giá, nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đỏ trắng, số IMEI 355325086992189 lắp sim 

thuê bao số 0971.935.xxx thu của bị cáo Phan Hải D. 

[6] Biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 - BLHS; điểm b 

khoản 2 Điều 106 - BLTTHS: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 

114.307.189đ (một trăm mười bốn triệu, ba trăm linh bảy nghìn, một trăm tám 

mươi chín đồng) do Phan Hải D thu lợi bất chính. 
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Tạm giữ số tiền 92.000.000đ (chín mươi hai triệu đồng) thu của Phan Hải D 

theo ủy nhiệm chi ngày 29/01/2019 vào tài khoản tạm giữ tại Chi cục thi hành án 

dân sự thị xã Thái Hoà và số tiền 22.307.189đ (hai mươi hai triệu, ba trăm linh bảy 

nghìn, một trăm tám mươi chín đồng) Phan Hải D đã tự nguyện nộp vào Chi cục thi 

hành án dân sự thị xã Thái Hòa theo Biên lai thu tiền số 0001287 ngày 24/01/2019.  

Toàn bộ số tang  vật trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái 

Hoà theo Uỷ nhiệm chi ngày 29/01/2019 vào tài khoản tạm giữ tại Chi cục thi hành 

án dân sự thị xã Thái Hoà; Biên lai thu tiền số 0001287 ngày 24/01/2019 tại Chi 

cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hòa và biên bản giao nhận vật chứng ngày 31 

tháng 01 năm 2019 giữa Công an thị xã Thái Hoà và Chi cục thi hành án dân sự thị 

xã Thái Hoà. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi 

hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, 

Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 - BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12//2016, quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án (kèm theo danh mục 

án phí, lệ phí Toà án): Buộc bị cáo Phan Hải D phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn 

đồng) án phí HSST. Được khấu trừ vào số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) mà 

bị cáo đã tự nguyện nộp án phí HSST trước khi bản án có hiệu lực pháp luật tại Chi 

cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hòa theo biên lai thu tiền số 0001288 ngày 

24/01/2019 (bị cáo đã nộp đủ án phí). 

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo có mặt, những người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan chị Phạm Thị Tú O, trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo 

được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Những người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn T, anh Từ Anh V, chị Trần Thị H, chị Lê 

Thị Hương G, chị Lê Thúy M, chị Trần Thị Như T, chị Trần Thị N, anh Phan Xuân 

B, anh Nguyễn Anh Đ, anh Trần Công T vắng mặt, được quyền kháng cáo lên Toà 

án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết.      

Nơi nhận: 
- Bị cáo;  

- Người có QL & NV liên quan; 

- Công an thị xã Thái Hòa; 

- VKSND thị xã Thái Hòa; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- Chi cục THADS thị xã Thái Hòa; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- UBND phường Hòa Hiếu; 

- Lưu HS vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Lê Văn Diên 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Duyên 

Các Thẩm phán:  Ông Võ Văn Khoa 

 Ông Đặng An Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Thành -  Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

597/2018/TLPT-HS ngày 25 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thị 

BC1, Trần Thị Khánh BC2, Ngân hàng X, Công ty Y do có kháng cáo của các bị 

cáo và các đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 292/2018/HS-ST ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị BC1; sinh ngày 25/6/1977 tại Nam Định; HKTT: phòng

414 Chung cư Bông Sao, phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 

phòng 405, Chung cư Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: nguyên Phó trưởng phòng Kế 

hoạch kinh doanh của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Hoa, Thành phố 

Hồ Chí Minh; con ông Nguyễn Xuân D và bà Phạm Thị T; hoàn cảnh gia đình: 

có chồng là Vũ Hoàng L và 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2009; 

Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại. (Có đơn xin xét xử vắng mặt và từ chối 

luật sư bào chữa chỉ định) 

2. Trần Thị Khánh BC2; sinh ngày 07/11/1980 tại Nam Định; HKTT: số

54/9/44 Quang Trung, Phường 10, Quận G; Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: số 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  Bản án số: 79/2019/HS-PT 

Ngày 06 - 3 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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53/7 đường số 3, Phường 9, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; (tại phiên tòa bị 

cáo khai địa chỉ mới: 133/38/41 đường W1, Phường 15, quận G1, Thành phố Hồ 

Chí Minh); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nghề nghiệp: nguyên là cán bộ 

tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nam Hoa, Thành phố Hồ Chí 

Minh; con ông Trần Anh T và bà Hoàng Thị M; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo 

tại ngoại. (Có mặt) 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: 

1. Ngân hàng X; Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, quận G2, Thành phố Hà Nội.

Đại diện theo ủy quyền: 

- Ông Phan Bạt T - Phó Giám đốc Trung tâm xử lý nợ xấu khu vực phía 

nam. (Có mặt) 

- Ông Bùi Đặng Tú K – Phó Giám đốc X Nam Hoa. (Có mặt) 

- Ông Nguyễn Đình H – Giám đốc X chi nhánh Bình Thạnh. (Có mặt) 

- Ông Vũ Việt H1 – Trưởng Phòng Ban Pháp chế. (Có mặt) 

- Bà Đoàn Thị Phương T1 – Chuyên viên Ban pháp chế. (Có mặt) 

2. Đại diện Công ty M; địa chỉ: 36/6H Ấp E1, xã E2, huyện E, Thành phố

Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

3. Đại diện Công ty Đ; địa chỉ: tại khu Công nghiệp K1, K3, Bà Rịa, Vũng

Tàu. (Vắng mặt) 

4. Đại diện Công ty Y; địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Thành phố V, tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Trọng L, sinh năm 1983 (Vắng mặt) và bà 

Lâm Thị Phương T2, sinh năm 1973. (Có mặt); Cùng địa chỉ: 326 Nguyễn An 

Ninh, Thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

5. Đại diện Công ty S; địa chỉ: 70/25 Trần Văn Ơn, phường G4, quận G3,

Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

6. Đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm hành chính – chính trị, số 198 Bạch Đằng, phường W2, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh L1 – Phó Phòng Doanh Nghiệp 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có mặt) 

7. Bà Hoàng Thị Đ, sinh năm: 1966; Trú tại: 941/33 J7, tổ 3, khu phố 3,

Phường G5, Quận 7, Thành phố  Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

8. Ông Lê Minh C, sinh năm: 1955; Trú tại: Số 7 (số cũ 60), Nguyễn Bỉnh
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Khiêm, Phường 3, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Xin xét xử vắng mặt) 

9. Ông Nguyễn Văn L2, sinh năm: 1950; Trú tại: Số 46 đường G6, Phường

2, Thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Xin xét xử vắng mặt) 

10. Bà Vương Kiều T3, sinh năm: 1966; Trú tại: 55/32 Lê Thị Hồng Gấm,

Phường W3, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Xin xét xử vắng mặt) 

11. Bà Lê Thị Việt K; Trú tại: Số 5 Hàn Thuyên, phường G7, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh. (Xin xét xử vắng mặt) 

Những người tham gia tố tụng khác: 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Khánh BC2: Luật sư Lê Quang Đ – 

Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) 

- Luật sư Trần Hảo T4 - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Việt K (có mặt) 

- Luật sư Nguyễn Thế T5 - Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng (Có mặt) 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng X Việt Nam. 

- Luật sư Trương Xuân T6 – Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Y. (Có mặt) 

 (Trong vụ án còn bị cáo Trần Văn BC3 bị Tòa án cấp sơ thẩm xử 11 năm 

tù không kháng cáo, không liên quan đến các nội dung kháng cáo nên Tòa án 

không triệu tập đến phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Văn BC3 là Giám đốc Chi nhánh nhánh từ 06/11/2002 đến 03/8/2012, 

Nguyễn Thị BC1 là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh từ ngày 01/4/2008 

đến 31/8/2012 và Trần Thị Khánh BC2 là cán bộ tín dụng từ 25/6/2008 của 

Ngân hàng X chi nhánh Nam Hoa – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Pháp nhân của Công ty Đ: Năm 2005 Trần Thị Minh U, sinh năm 1972, 

HKTT tại số 36/6H E1, E2, E, Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập Công ty M, 

địa chỉ tại 36/6H Ấp E1, xã E2, huyện E, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 4102032395 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 10/8/2005, do U làm Giám đốc. 

Năm 2008, Công ty M góp vốn với Công ty J (Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh số 2284575 do Phòng đăng ký kinh doanh bang Delaware, Hoa Kỳ 

cấp ngày 09/01/1992 để thành lập Công ty Đ có địa chỉ tại khu Công nghiệp K1, 
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K3, Bà Rịa, Vũng Tàu và được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 492022000086, chứng nhận lần đầu 

ngày 16/01/2008, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và tiêu thụ vật liệu 

xây dựng công nghệ cao, do Trần Thị Minh U là Giám đốc. 

Trên cơ sở kết quả điều tra, nội dung vụ án được xác định như sau: 

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010 Công ty Đ do Trần Thị Minh U làm 

Giám đốc đã ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng X, Chi nhánh Nam 

Hoa (viết tắt là X Nam Hoa). Cụ thể: 

Hợp đồng tín dụng số 200900028PN/HĐTD ngày 26/02/2009 vay 40 tỷ, 

mục đích: mở LC về việc thanh toán dây chuyền sản xuất đá tấm. Tài sản đảm 

bảo gồm: Quyền sở hữu công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty Đ tại Khu 

công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu; Giá trị quyền sử 

dụng 10ha đất thuê của Công ty M tại KCN K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa, 

Vũng Tàu; Ngày 14/4/2009 Công ty Đ đã tất toán khoản vay trên (BL số 621 

đến 712) 

Hợp đồng tín dụng số: 200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009, hạn mức vay 

120 tỷ, thời hạn vay là 06 tháng. (BL số 86 đến 602). Mục đích vay: Nhập dây 

chuyền sản xuất đá tấm và một phần đóng thuế đất. Đến ngày 14/12/2009 Trần 

Thị Minh U và X Nam Hoa ký Phụ lục hợp đồng nâng thời hạn cho vay lên 104 

tháng và nâng hạn mức cho vay lên 160 tỷ, mục đích vay vốn được ghi thêm là 

trả tiền xây dựng nhà xưởng. Tài sản thế chấp gồm: Quyền sở hữu công trình 

xây dựng nhà xưởng số 1, diện tích xây dựng là 4.450m
2
 của Công ty Đ tại Khu 

công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hai bên thống nhất 

xác định giá trị là 20 tỷ đồng, số tiền cho vay theo tài sản đảm bảo là 15 tỷ đồng; 

Quyền sở hữu công trình nhà xưởng số 2, diện tích xây dựng là 4.428m
2
 của 

Công ty Đ tại Khu công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 

giá trị là 15 tỷ đồng và số tiền cho vay là 10 tỷ đồng; Giá trị quyền sử dụng 10ha 

đất của Công ty M thuê tại Khu công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, giá trị tài sản đảm bảo là 80 tỷ đồng, số tiền cho vay theo tài sản đảm 

bảo là 60 tỷ đồng; Quyền sở hữu dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp 

của Công ty Đ nhập khẩu từ Italia, X Chi nhánh Nam Hoa và Công ty Đ thống 

nhất xác định giá trị tài sản đảm bảo lúc đầu là 100 tỷ đồng để cho vay số tiền 35 

tỷ đồng, sau đó nâng giá trị bảo đảm của tài sản lên 165 tỷ đồng để cho vay 75 

tỷ đồng. 

X Nam Hoa đã giải ngân cho Công ty Đ vay theo Hợp đồng tín dụng này 

tổng cộng là 64 tỷ và 3.830.000 EUR (chuyển theo L/C). Tính đến thời điểm 

ngày 28/02/2014 Công ty Đ vẫn còn nợ nguyên số tiền gốc là 64 tỷ và 3.830.000 

EUR, nợ lãi 42.084.509.376đ và 1.049.824 EUR 
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Hợp đồng tín dụng số 200900166.DN/HĐTD ngày 17/6/2009, hạn mức vay 

17 tỷ đồng, thời hạn vay 1 tháng. Mục đích vay thanh toán tiền xây dựng nhà 

xưởng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này được ghi trong hợp đồng là 4 tài sản 

đã được thế chấp ở hợp đồng số 200900066 nêu trên; nhưng hai bên không ký 

hợp đồng thế chấp tài sản hoặc phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản, không xác 

định cụ thể giá trị tài sản đảm bảo và số tiền cho vay theo từng tài sản.  

Ngày 31/7/2009 Công ty Đ đã tất toán hợp đồng này. 

Hợp đồng số 200900236.PN/HĐTD ngày 5/8/2009, vay 17 tỷ, thời hạn 45 

ngày, mục đích vay xây nhà xưởng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là 4 tài 

sản đã được thế chấp ở hợp đồng số 200900066; nhưng hai bên không ký hợp 

đồng thế chấp tài sản hoặc phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản, không xác định cụ 

thể giá trị tài sản đảm bảo và số tiền cho vay theo từng tài sản.  

Đến ngày 29/12/2009 Công ty Đ đã tất toán hợp đồng này. 

Hợp đồng tín dụng số 201000103/HĐTD ngày 8/6/2010, hạn mức vay 30 

tỷ, thời hạn vay 12 tháng (BL số 713 đến 967), mục đích vay bổ sung vốn kinh 

doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là 4 tài sản đã được thế chấp ở hợp 

đồng số 200900066; hai bên có ký phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản, nhưng 

không xác định cụ thể giá trị tài sản đảm bảo và số tiền cho vay theo từng tài 

sản.  

X Nam Hoa đã giải ngân 11 lần cho Công ty Đ vay tổng số tiền là 

29.757.500.000 đồng. Hợp đồng tín dụng này đến nay đã quá hạn, tính đến ngày 

28/02/2014 vẫn còn dư nợ gốc nguyên 29.757.500.000 đồng và nợ lãi là 

37.109.391.660 đồng. 

Như vậy, trong thời gian từ 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Công ty Đ do 

Trần Thị Minh U làm Giám đốc đã ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn tại X Nam 

Hoa; đến thời điểm vụ án được khởi tố, U đã tất toán được 3 hợp đồng. Còn 2 

Hợp đồng tín dụng số 200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009 và số 

201000103/HĐTD ngày 8/6/2010, tính đến ngày 22/5/2016 còn nợ X Nam Hoa 

tổng số tiền là 341.848.976.692 đồng; trong đó nợ gốc là 187.320.570.000 đồng, 

gồm 93.757.500.000 đồng và 3.830.000 EUR (theo tỉ giá ngân hàng quy đổi 

ngày 22/5/2016 tương đương 93.563.070.000 đồng) và nợ lãi là 

154.528.406.692 đồng, gồm 109.507.734.369 đồng và 1.842.919 EUR (qui đổi 

tương đương 45.020.668.251đồng). (BL 991 số đến 1000).  

Ngoài ra, tài liệu điều tra xác định Trần Thị Minh U còn đứng tên Giám 

đốc Công ty M để vay vốn tại X Chi nhánh Bình Thạnh với tổng dư nợ tính đến 

ngày 10/4/2017 là 212 tỷ đồng. Để đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng 

này, U đã thế chấp cho ngân hàng các tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở 
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hữu công trình xây dựng tại địa bàn huyện E, Thành phố Hồ Chí Minh và tại địa 

bàn huyện K3, Bà Rịa-Vũng Tàu. Các tài sản thế chấp nói trên đã được X Bình 

Thạnh và các bên định giá, có tổng giá trị khoảng 128 tỷ đồng, chưa đủ để thanh 

toán hết số nợ tại X Bình Thạnh. Hiện Trần Thị Minh U không còn tài sản nào 

khác để trả nợ cho X Nam Hoa và đã bỏ trốn. 

1. Hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Thị Minh

U: 

Trong việc vay vốn tại X Nam Hoa bằng 5 hợp đồng tín dụng nêu trên, 

Trần Thị Minh U đã sử dụng các tài sản đảm bảo gồm: quyền sở hữu công trình 

xây dựng nhà xưởng số 1; nhà xưởng số 2; giá trị quyền sử dụng 10 ha đất của 

Công ty M thuê tại Khu công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu và quyền sở hữu dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp nhập khẩu 

từ Italia. Trần Thị Minh U đã cung cấp cho X Nam Hoa các giấy tờ về các tài 

sản đảm bảo này, cụ thể: Đối với quyền sở hữu công trình xây dựng nhà xưởng 

số 1 tại Khu công nghiệp K1, kèm các giấy tờ chứng minh: Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu công trình xây dựng số 03/QĐ.BQL-QH0107 ngày 13/01/2009 

của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu cấp cho Công ty Đ (BL 

122); thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất do Chi cục thuế huyện K3, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu phát hành ngày 07/01/2009 có giá trị tính thuế là 24.933.440.396 

đồng (BL 121); hóa đơn GTGT số 0009784 ngày 06/02/2009 của Công ty M 

xuất cho Công ty Đ, trị giá 24.933.440.396 đồng để góp vốn vào Công ty Đ 

bằng chi phí xây dựng công trình nhà xưởng số 1 (BL 123).  

Đối với quyền sở hữu công trình nhà xưởng số 2 tại Khu công nghiệp K1, 

kèm theo các giấy tờ: Bản phô tô hợp đồng thi công xây dựng số 02/HĐ-

XD/2009 ngày 05/01/2009 giữa Công ty Đ và Công ty J3, trị giá 19,053 tỷ (BL 

169 - 170); bản phô tô Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 

21/9/2009 (BL 171); bản phô tô 02 hóa đơn GTGT số 0127406 ngày 28/3/2009 

và số 0127446 ngày 20/9/2010 đứng tên Công ty TNHH Nhà Số Một xuất cho 

Công ty Đ có tổng trị giá 19,053 tỷ đồng (BL 172, 173).  

Đối với giá trị quyền sử dụng 10 ha đất của Công ty M thuê tại Khu công 

nghiệp K1, kèm theo các giấy tờ: Hợp đồng thuê đất số 04/2007/HĐTĐ ngày 

31/10/2007 của Công ty M thuê của Công ty CP Đầu tư Xây dựng dầu khí 

IDICO (viết tắt là Công ty Y) (BL 131 - 135); 06 phiếu thu của Công ty Y thu 

tiền thuê đất của Công ty M, tổng số tiền 9.966.420 USD (BL 136 - 141); Hóa 

đơn GTGT số 0050218 ngày 03/4/2009 thể hiện Công ty Y đã nhận tiền thuê đất 

của Công ty M là 7.966.420 USD x 17.780 đ = 141.642.947.600 đồng (BL 142); 

Hóa đơn GTGT số 0009787 ngày 08/4/2009 thể hiện Công ty M góp vốn cho 

Công ty Đ bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha đất thuê nêu trên, trị giá 
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116.952.000.000 đồng (BL 143); Bản cam kết của Trần Thị Minh U ngày 

14/4/2009, thể hiện “toàn bộ diện tích đất thuê 10 ha đã được đóng tiền thuê đầy 

đủ suốt 40 năm và đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê” (BL 

130). 

Đối với quyền sở hữu dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp nhập 

khẩu từ Italia, kèm theo các giấy tờ: 01 Hợp đồng mua bán số VN-299-08 ngày 

30/7/2008 của Công ty Đ với Công ty J2, Italia có giá trị hợp đồng là 8.980.000 

EUR, có 3 trang (BL 190 - 191); 01 bộ Hợp đồng mua bán số VN-299-08 ngày 

30/7/2008 của Công ty Đ với Công ty J2, Italia, có 100 trang (BL 2457 – 2558); 

03 Hóa đơn thương mại số 002758 ngày 09/10/2009, số 002952 ngày 

27/10/2009, số 3038 ngày 02/11/2009 của Công ty J2, Italia xuất cho Công ty Đ 

(BL 209 - 227); 03 Giấy chứng nhận xuất xứ số 0122962 ngày 21/10/2009, số 

0424938 ngày 03/11/2009, số 0424942 ngày 11/11/2009 (BL 228 - 234); 03 Tờ 

khai hải quan số 06, 07 và số 08/NK/ĐT/C51C01 do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu xác nhận ngày 12/12/2009 về việc nhập khẩu lô hàng trên (BL 192 - 

208); Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số 39/10/HĐ-TS.2/017TSKT do 

Công ty J1, chi nhánh Nam Sài Gòn cấp ngày 12/01/2010 (BL 235 - 245).  

Kết quả điều tra đã xác định các giấy tờ liên quan đến các tài sản đảm bảo 

nêu trên đã được làm giả, cụ thể: 

Đối với quyền sử dụng 10 ha đất thuê của Công ty Y: bản hợp đồng thuê 

đất với giá thuê là 60 USD/m
2
; 06 phiếu thu tổng số tiền 9.966.420 USD và Hóa 

đơn GTGT số 0050218 ngày 03/4/2009 thể hiện Công ty Y đã nhận 

141.642.947.600 đồng tiền thuê đất của Công ty M đều được làm giả bằng 

phương pháp in laser màu. (Kết luận giám định – BL 2399 - 2401). Thực tế, 

ngày 31/10/2007 Trần Thị Minh U đại diện Công ty M có ký Hợp đồng số 

04/2007/HĐTĐ thuê lại 166.107 m
2
 đất tại khu Công nghiệp K1 của Công ty Y 

(địa chỉ tại: 326 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) với giá thuê là 25USD/m
2
/thời 

hạn thuê; tổng số tiền thuê đất mà Công ty M phải trả là 4.567.942,5 USD, Công 

ty M mới thanh toán được 29.962.256.400 đ tương đương 1.689.263,39 USD, 

còn đang nợ Công ty Y số tiền thuê đất là 2.878.679,11 USD (chưa kể tiền phí 

hạ tầng và tiền lãi phát sinh); vì vậy đến nay Công ty M vẫn không được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trên, hiện khu đất trên vẫn thuộc quyền 

sử dụng của Công ty Y. 

Đối với nhà xưởng số 1: bản Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất do Chi 

cục thuế huyện K3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành ngày 07/01/2009 thể hiện 

giá trị nhà xưởng để tính thuế là 24.933.440.396 đồng đã được làm giả bằng 

phương pháp in phun màu (Kết luận giám định - BL 2443). Kết quả xác minh tại 

Công ty J3 cho biết nhà xưởng này cũng do công ty thi công cho Công ty Đ 
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cùng thời điểm với nhà xưởng số 2, không có hợp đồng nhưng giá trị xây dựng 

cũng tương đương với nhà xưởng số 2 (khoảng 5 tỷ đồng) vì diện tích 2 nhà 

xưởng tương đương nhau. 

Đối với nhà xưởng số 2: kết quả xác minh tại Công ty J3 cho thấy các tài 

liệu phô tô Hợp đồng thi công xây dựng số 02/HĐ-XD/2009 ngày 05/01/2009; 

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày 21/9/2009; 02 hóa đơn GTGT 

số 0127406 và số 0127446 đều được làm giả. Công ty J3 cho biết hợp đồng xây 

dựng nhà xưởng số 2 cho Công ty M chỉ có trị giá 5.092.752.000 đồng và 2 hóa 

đơn GTGT số 0127406, số 0127446 Công ty không xuất cho Công ty Đ (BL 

1726 – 1742). 

Đối với quyền sở hữu dây chuyền sản xuất đá tấm nhập khẩu từ Italia: kết 

quả giám định bản hợp đồng 03 trang được làm giả bằng phương pháp in laser 

màu (BL 2401); bản hợp đồng 100 trang đã bị thay các trang 17, 18, 96, 99 (BL 

2559 - 2560).  

Khi tiến hành xác minh việc Công ty Đ vay vốn tại X Nam Hoa trước khi 

vụ án được khởi tố, Trần Thị Minh U khai về các giấy tờ chứng minh tài sản 

đảm bảo nêu trên là do Trần Văn BC3 – Giám đốc X Nam Hoa lập và yêu cầu U 

ký, đóng dấu để hợp thức thủ tục vay vốn (BL 3594 – 3602). Tuy nhiên, lời khai 

của các cán bộ X Nam Hoa là Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị 

Khánh BC2 đều khẳng định các giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo là do U trực 

tiếp mang đến nộp cho Ngân hàng (BL 3379, 3397, 3414); kết quả  giám định 

chữ ký trên Biên bản giao nhận giấy tờ tài sản ngày 31/3/2009 và 14/4/2009 (BL 

2406, 2409), Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đã kết luận chữ ký trên các 

biên bản là do U ký (BL 2432). Như vậy, có cơ sở kết luận các giấy tờ tài liệu 

giả để chứng minh tài sản đảm bảo nêu trên do Trần Thị Minh U giao nộp vào 

Ngân hàng, mục đích để vay được tiền. Như vậy, Trần Thị Minh U đã có hành 

vi gian dối khi sử dụng các tài liệu được làm giả, cung cấp cho ngân hàng làm 

tăng giá trị của tài sản đảm bảo trong cả 5 hợp đồng tín dụng để được X Nam 

Hoa cho vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản đảm bảo, mới tất toán 

được 3 hợp đồng, còn 2 hợp đồng tín dụng số 200900066PN/HĐTD và số 

201000103/HĐTD vay tổng số tiền gốc là 187.320.570.000 đồng, chưa thanh 

toán được đồng nào, sau đó bỏ trốn. Hành vi nêu trên của Trần Thị Minh U có 

dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 

BLHS. 

Về việc sử dụng tiền vay của X Nam Hoa, lời khai ban đầu của U là đã 

dùng một phần để trả nợ cho Hoàng Thị Đ, Lê Thị Việt K và chi phần trăm cho 

Trần Văn BC3 (BL 3594 đến 3607). Tuy nhiên, qua tài liệu chứng cứ đã thu 

thập được, không có đủ căn cứ kết luận về việc U có chi tiền phần trăm cho BC3 
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để được vay tiền của Ngân hàng. Do hiện Trần Thị Minh U đang bỏ trốn nên 

chưa làm rõ được chính xác số tiền U đã chiếm đoạt, khi nào bắt được sẽ điều 

tra, kết luận sau. 

Ngày 17/6/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định 

truy nã số 12/C46-P10 đối với Trần Thị Minh U. Do thời hạn điều tra đã hết nên 

ngày 19/4/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ 

án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị 

Minh U. 

2. Hành vi vi phạm quy định về cho vay của các bị can Trần Văn BC3,

Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh BC2: 

Trong việc cho Công ty Đ vay vốn bằng 5 hợp đồng tín dụng, Nguyễn Thị 

BC1 là Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Trần Thị Khánh BC2 là cán 

bộ tín dụng của X Nam Hoa được Trần Văn BC3 - Giám đốc Chi nhánh giao 

nhiệm vụ làm hồ sơ và thẩm định hồ sơ vay vốn. Quá trình lập hồ sơ thẩm định 

và duyệt giải ngân cho Công ty Đ vay vốn ở cả 5 hợp đồng tín dụng, các bị can 

Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh BC2 đã không thực hiện 

các quy định của Ngân hàng Nhà Nước và Ngân hàng X về việc thẩm tra, thẩm 

định giá trị tài sản đảm bảo; các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai trong 

việc chấp nhận tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất; dẫn đến hậu quả đã không phát hiện được các tài liệu do Trần Thị 

Minh U cung cấp để chứng minh tài sản đảm bảo là các tài liệu được làm giả, 

định giá tài sản đảm bảo cao hơn giá trị thực tế và quyết định cho vay vượt quá 

tỉ lệ tài sản đảm bảo theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên, do đến thời điểm 

khởi tố vụ án, các Hợp đồng tín dụng số 200900028PN/HĐTD ngày 26/02/2009, 

số 200900166.DN/HĐTD ngày 17/6/2009 và số 200900236.PN/ HĐTD ngày 

5/8/2009 đã được Trần Thị Minh U tất toán, nên không xem xét hậu quả thiệt 

hại và trách nhiệm hình sự của các bị can Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và 

Trần Thị Khánh BC2. Còn 2 hợp đồng tín dụng số 200900066PN/HĐTD ngày 

14/4/2009 và số 201000103/HĐTD ngày 8/6/2010 hiện còn dư nợ tính đến ngày 

22/5/2016 tổng số tiền là 341.848.976.692 đồng; trong đó nợ gốc là 

187.320.570.000 đồng, gồm 93.757.500.000 đồng và 3.830.000 EUR (theo tỉ giá 

ngân hàng quy đổi ngày 22/5/2016 tương đương 93.563.070.000 đồng) và nợ lãi 

là 154.528.406.692 đồng, gồm 109.507.734.369 đồng và 1.842.919 EUR (qui 

đổi tương đương 45.020.668.251đồng), hiện U đã bỏ trốn, không còn khả năng 

thu hồi, được xác định là hậu quả do hành vi làm trái các quy định trong việc 

cho vay của các bị can Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh 

BC2, cụ thể như sau: 
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Đối với Hợp đồng tín dụng số: 200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009, hạn 

mức vay 160 tỷ, thời hạn vay là 104 tháng. (BL số 86 đến 602), có tài sản đảm 

bảo là Quyền sở hữu công trình xây dựng nhà xưởng số 1 và số 2, Quyền sở hữu 

dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp của Công ty Đ và Giá trị quyền sử 

dụng 10ha đất thuê tại Khu công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Khi ký Hợp đồng thế chấp tài sản là Quyền sở hữu công trình nhà xưởng số 

1 và số 2, các bị can BC3, BC1 và BC2 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không 

thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo quy định tại Điều 21 Quyết định 

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 

việc ban hành Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng; được 

cụ thể hóa tại điều 21 Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-TD ngày 31/3/2002 của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng X Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho 

vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng X Việt 

Nam: kiểm tra trước khi cho vay: là việc thẩm định, tái thẩm định các điều kiện 

vay vốn theo quy định, kiểm tra trong khi cho vay là việc kiểm tra tính đầy đủ, 

hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ khách hàng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo 

tiền vay…. Khi thỏa thuận xác định giá trị tài sản đảm bảo, các bị can BC3, BC1 

và BC2 không tham khảo giá quy định của Nhà nước theo quy định tại khoản 3, 

điều 6 Quyết định 1300 ngày 03/12/2007 của Ngân hàng X về việc ban hành 

Quy định thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng X 

Việt Nam: giá trị tài sản bảo đảm tiền vay do Chi nhánh Ngân hàng, khách 

hàng bay thỏa thuận trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm xác định, có tham 

khảo giá quy định của Nhà nước. Dẫn đến hậu quả, không phát hiện Trần Thị 

Minh U sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị xây dựng trong khi giá trị 

thực tế xây dựng của các nhà xưởng này chỉ khoảng 5 tỷ đồng, phù hợp với đơn 

giá xây dựng nhà xưởng theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 

22/7/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định về cấp nhà, 

hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh (BL 1265 - 1275), dẫn đến 

cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Ngân hàng. 

Đối với Giá trị quyền sử dụng 10ha đất thuê tại Khu công nghiệp K1, xã 

K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và Trần 

Thị Khánh BC2 đã không thẩm tra tài sản đảm bảo, nên không biết U chưa trả 

hết tiền thuê đất cho Công ty Y. Các bị can BC3, BC1 và BC2 chấp nhận việc 

Công ty M góp vốn 10 ha đất thuê cho Công ty Đ khi trong hồ sơ không có tài 

liệu thể hiện việc tách thửa, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại 

điều 145, 146 Nghị định 181/2004/NĐ-Cp ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất 

đai và theo quy định tại tiết a, k10 điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 

27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều các Nghị định hướng 
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dẫn thi hành Luật đất đai: Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong 

khu Công nghiệp thì phải có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp. X Nam 

Hoa nhận tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất mà không có Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là vi phạm khoản 4 điều 4 Quyết định 1300 ngày 03/12/2007 

của X Việt Nam: Điều kiện thế chấp bằng quyền sử dụng đất là phải có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bị can BC3, BC1 và BC2 không thực hiện 

đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản là vi phạm điều 12, Nghị định 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm: Các 

trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm gồm: Thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất…dẫn đến việc quyết định cho Trần Thị Minh U vay 60 tỷ đồng, khi U bỏ 

trốn, Ngân hàng không xử lý được tài sản này để thu hồi nợ, gây thiệt hại cho X 

Nam Hoa. 

Đối với Dây chuyền sản xuất đá tấm: kết quả giám định cho thấy Hợp đồng 

mua bán thiết bị dây chuyền đá tấm số VN-299-08 ngày 30/7/2008 của Công ty 

Đ với Công ty J2, Italia là được làm giả bằng hình thức in phun màu. Khi nhận 

tài sản đảm bảo là Dây chuyền sản xuất đá tấm, Trần Văn BC3, Nguyễn Thị 

BC1 và Trần Thị Khánh BC2 đã chấp nhận các chứng từ (bản photocopy) thanh 

toán tài sản (ngoài L/C) của Công ty Đ cho đối tác nước ngoài (Italia) bằng tiền 

mặt, trái quy định tại Điều 7, Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 và Điều 6, Nghị 

định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2006 hướng dẫn Pháp lệnh 

Ngoại hối năm 2005. Tuy nhiên hiện nay tài sản này là có thật và được định giá 

là 4.350.000 EUR (tương đương 107.973.394.500 đồng) và được đảm bảo cho 

khoản vay 75 tỷ đồng là không vượt quá quy định của Ngân hàng về tỉ lệ cho 

vay; do vậy không xem xét trách nhiệm hình sự của các bị can Trần Văn BC3, 

Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh BC2 trong việc làm trái các quy định khi 

thẩm định tài sản đảm bảo này để cho vay số tiền 75 tỷ đồng trong Hợp đồng tín 

dụng số 200900066PN/HĐTD.  

Đối với Hợp đồng tín dụng số 201000103/HĐTD ngày 8/6/2010 hạn mức 

vay: 30 tỷ, thời hạn vay: 12 tháng (BL số 713 đến 967). Tài sản đảm bảo cho 

khoản vay này là 4 tài sản đã được thế chấp trong 03 Hợp đồng tín dụng nêu 

trên; hai bên ký phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản, nhưng không xác định cụ thể 

số tiền cho vay theo từng tài sản. Khoản 1 điều 7 Quyết định số 1300/QĐ-

HĐQT-TDHo ngày 03/12/20017 của Ngân hàng X Việt Nam quy định: đối với 

tài sản cầm cố, thế chấp thì mức cho vay tối đa bằng 75% giá trị tài sản đảm 

bảo, do vậy các tài sản đảm bảo là Nhà xưởng số 1 và số 2 nêu trên đã được 

dùng để đảm bảo cho khoản vay khác và đã hết.  

Trần Thị Minh U và X Nam Hoa định giá lại Dây chuyền sản xuất đá tấm 

là 165 tỷ đồng, đảm bảo cho khoản vay 75 tỷ đồng ở hợp đồng số 
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200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009, nhưng tài liệu điều ra thể hiện căn cứ để 

nâng giá trị Dây chuyền này là không có cơ sở, cụ thể:  

Ngày 14/4/2009 X Nam Hoa và Công ty Đ ký Hợp đồng tín dụng số 

200900066PN/HĐTD, xác định một trong các tài sản đảm bảo là Quyền sở hữu 

dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp của Công ty Đ và xác định trị giá 

tài sản này là 100 triệu đồng, đồng thời ký Hợp đồng cấm cố tài sản số 

200900066/3PN/HĐCCTS, xác định Dây chuyền sản xuất đá tấm nói trên có giá 

trị 100 triệu đồng.  

Ngày 15/12/2009 X Nam Hoa giải ngân 3.830.000 EUR (tương đương 

104.409.630.000 đồng) vào tài khoản của Công ty Đ  tại X Nam Hoa; sau đó U 

đã chuyển số tiền này cho Công ty DOUBLE Q SURFACES COMPANY 

LIMITED để mua Dây chuyền sản xuất đá tấm. (BL 253, 255).  

Bị can U khai: ngoài số tiền chuyển khoản nêu trên U còn chuyển tiền mặt 

cho Công ty DOUBLE Q SURFACES COMPANY LIMITED để mua Dây 

chuyền sản xuất đá tấm, nhưng không cung cấp được bất cứ chứng từ nào thể 

hiện việc đã chuyển tiền nói trên.  

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với bản hợp đồng số VN-299-

08 giữa Công ty Breton S.P.A (Italy) với DOUBLE Q SUFACES Ltd (bản hợp 

đồng 03 trang), kết quả giám định: bản hợp đồng này được làm giả bằng phương 

pháp in phun màu (BL 2401). Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiến hành 

giám định và kết luận: bản hợp đồng số VN-299-08 giữa Công ty Breton S.P.A 

(Italy) với DOUBLE Q SUFACES Ltd (bản hợp đồng 100 trang) đã bị thay các 

trang: 17, 18, 96, 99 là các trang có thể hiện giá tiền của dàn máy (BL 2559 - 

2560). 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết 

luận: Dây chuyền sản xuất đá tấm có giá trị: 4.350.000 EUR (tương đương 

107.973.394.500 đồng). (BL số 2640 - 2641). 

Do đó có đủ căn cứ xác định: giá trị thực của Dây chuyền sản xuất đá tấm 

tại thời điểm cho vay là 100 triệu đồng và đã được dùng để đảm bảo cho khoản 

vay 75 tỷ đồng ở Hợp đồng tín dụng số 200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009 

nên không còn để bảo đảm cho khoản vay của Hợp đồng tín dụng số 

201000103/HĐTD ngày 8/6/2010. Các bị can Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 

và Trần Thị Khánh BC2 đã giải ngân cho Công ty Đ vay số tiền 

29.757.500.000đ không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Ngân hàng.  

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh BC2 khai làm hồ 

sơ tín dụng cho Công ty Đ theo sự chỉ đạo của BC3. BC1 và BC2 khai BC3 

không cho đi thẩm định tài sản đảm bảo đối với các khoản vay của Công ty Đ 
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Trần Văn BC3 thừa nhận không chỉ đạo Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị 

Khánh BC2 đi thẩm định tài sản đảm bảo đối với các khoản vay của Công ty Đ. 

Giải thích về việc nâng giá trị của dàn máy nói trên từ 100 tỷ đồng lên 165 tỷ 

đồng, Trần Văn Phòng khai: khi ký Hợp đồng tín dụng số: 

200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009 thì Công ty Đ chưa có Dây chuyền sản 

xuất đá tấm mà mới chỉ có hợp đồng mua bán nên hai bên xác định đây là tài sản 

hình thành trong tương lai và tạm tính giá trị là 100 tỷ đồng. Đến tháng 2/2010 

Trần Thị Minh U cung cấp các giấy từ chứng minh đã nhập máy về như nêu trên 

thì hai bên căn cứ giá trị dàn máy ghi trong hợp đồng mua bán để định giá (BL 

3340). Trần Văn BC3 khai Giá trị quyền sử dụng 10ha đất thuê tại Khu công 

nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là tài sản hình thành trong 

tương lai nên không phải đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo. 

Tại khoản 2 điều 4 Nghị định 163/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ 

và điều 4 Quyết định 1300 ngày 03/12/2007 của Ngân hàng X quy định: tài sản 

hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm 

nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết. Công ty M thuê lại 

16 ha đất của Công ty Y nên Công ty M chỉ có quyền sử dụng chứ không có 

quyền sở hữu đối với lô đất trên; mặt khác, Trần Thị Minh U tự ý tách 10 ha đất 

trong lô đất 16 ha nói trên để góp vốn vào Công ty Đ, trong hồ sơ tài sản đảm 

bảo là 10 ha đất không có tài liệu nào chứng minh về việc tách thửa theo quy 

định tại khoản 4, điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004. Do 

vậy 10 ha đất nói trên không phải là tài sản hình thành trong tương lai. 

Các bị can Trần Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh BC2 đều 

thừa nhận có biết việc U dùng tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay 

trước, trả nợ cho Hoàng Thị Đ và Lê Thị Việt K, và không thừa nhận việc có 

nhận tiền chi phần trăm của Trần Thị Minh U.  

Tài sản đảm bảo của các hợp đồng còn dư nợ hiện nay chỉ còn:  Nhà xưởng 

số 1; Nhà xưởng số 2; Dây chuyền sản xuất đá tấm. Ngày 14/7/2016, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xác định  giá trị 04 tài sản 

gồm: Nhà xưởng số 1; Nhà xưởng số 2; Quyền sử dụng 10ha đất thuê của Công 

ty M và Dây chuyền sản xuất đá tấm. Ngày 20/01/2017, Hội đồng định giá đã 

ban hành Kết luận định giá số 06/KL-HĐĐGTS, kết luận: (BL số 2640 - 2641) 

Giá trị tài sản là Nhà xưởng số 1 tại thời điểm tháng 5/2016 là: 

7.540.698.080 đồng. 

Giá trị tài sản là Nhà xưởng số 2 tại thời điểm tháng 5/2016 là: 

7.612.405.350 đồng. 
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Đối với tài sản là Quyền sử dụng 10ha đất thuê của Công ty M tại Khu 

công nghiệp K1, xã K2, huyện K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, do Công ty M chưa 

thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuê lại đất 10ha nên không có quyền sử dụng 

và không có căn cứ để xác định giá trị đối với 10ha đất thuê lại này. 

Theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất 

Việt, là đơn vị có chức năng thẩm định giá độc lập được Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Bộ Công an ký hợp đồng thuê thẩm định giá các tài sản trên theo đề nghị của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác định: Dây 

chuyền sản xuất đá tấm nêu trên đến tháng 5/2016 có giá trị: 4.350.000 EUR 

(tương đương 107.973.394.500 đồng).  

Như vậy, tổng giá trị của 04 tài sản bảo đảm mà Công ty Đ thế chấp tại X 

Nam Hoa có giá trị 123.126.497.930 đồng. Đối trừ số tiền còn dư nợ với giá trị 

tài sản đảm bảo còn lại của Công ty Đ thì thiệt hại của X chi nhánh Nam Hoa do 

hành vi vi phạm các quy định về cho vay như đã nêu trên của các bị can Trần 

Văn BC3, Nguyễn Thị BC1 và Trần Thị Khánh BC2 là 64.194.072.070 đồng 

tiền gốc và 154.528.406.692 đồng tiền lãi. 

Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Vi phạm các quy định về cho vay 

trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” - quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ 

luật Hình sự. 

3. Đối với một số đối tượng có liên quan:

Kết quả xác minh tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng X Việt 

Nam thể hiện: 

Ngày 11/3/2009, Trần Văn BC3, giám đốc, đã đại diện X Nam Hoa ký Tờ 

trình số 15/NHNoNH-TTr gửi X Việt Nam, đề nghị X Việt Nam cho phép chi 

nhánh này được quan hệ tín dụng với Công ty Đ là doanh nghiệp có trụ sở nằm 

ngoài địa bàn hoạt động của X Nam Hoa. Căn cứ Quyết định số 

1377/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 về việc ban hành Quy chế về tổ chức 

và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, sau khi được bộ 

phận chuyên môn xem xét, thẩm duyệt, ngày 23/3/2009, ông Kiều Trọng Z1 - 

Phó Tổng giám đốc X Việt Nam đã ký ban hành văn bản số 1160/NHNo-TDDN 

chấp thuận cho X Nam Hoa được quan hệ tín dụng với Công ty Đ. 

Trong các ngày 20/3/2009 và 14/4/2009, Trần Văn BC3 đã ký các Tờ trình 

số 16/NHNoNH-TTr và số 401/NHNoNH-TTr đề nghị X Việt Nam cho phép 

nâng mức phán quyết cho vay tối đa của X Nam Hoa đối với Công ty Đ lên mức 

lần lượt là 160 tỷ và 192 tỷ đồng. Ngày 30/3/2009 và 21/5/2010, ông Hoàng 

Anh Z2 - Ủy viên Hội đồng quản trị X Việt Nam đã ký các Quyết định chấp 

thuận nâng quyền phán quyết cho vay của X Nam Hoa đối với Công ty Đ lên 
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mức 160 tỷ và 192 tỷ đồng. Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 

(có sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007 và 

Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN ngày 05/12/2008) của Ngân hàng Nhà nước 

quy định: tổ chức tín dụng không được phép cho vay đối với 1 khách hàng vượt 

quá 15% vốn tự có. Kết quả xác minh thấy: thời điểm năm 2009, 2010 vốn tự có 

của X Việt Nam là hơn 20.000 tỷ đồng. Do vậy việc Ngân hàng NN&PTNT 

Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng X chi nhánh Nam Hoa cho vay vượt quyền 

phán quyết là đúng qui định của Ngân hàng Nhà nước. 

Ngày 12/3/2009, Tổng Giám đốc X Việt Nam ký Đề cương 969/NHNo-

KTKT về việc kiểm tra hoạt động kinh doanh năm 2009 trong hệ thống các chi 

nhánh trực thuộc X Việt Nam. Ngày 17/4/2009, ông Vũ Minh A - Phó Tổng 

giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện X Khu vực miền Nam đã ký Quyết 

định số 13/QĐ/VPĐD-ĐTNS thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 

X Nam Hoa, do ông Vũ Anh J5 - Phụ trách Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ làm 

Trưởng đoàn. Từ ngày 03/8/2009 đến ngày 21/8/2009, Đoàn đã tiến hành kiểm 

tra hoạt động kinh doanh tại X Nam Hoa trên các mặt công tác và đã ký Biên 

bản kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh này. Tuy nhiên Đoàn chỉ kiểm 

tra trên hồ sơ do Chi nhánh cung cấp nên không phát hiện được sai phạm của X 

Nam Hoa trong việc cho Công ty Đ vay tiền.  

Do Công ty Đ không thực hiện việc trả nợ vay đúng hạn, nên X Nam Hoa 

đã tiến hành xử lý rủi ro bằng hình thức trích lập quỹ dự phòng hàng năm, đến 

tháng 12/2014, số tiền chưa trích lập dự phòng là 55,7 tỷ đồng, nên X Việt Nam 

đã ký hợp đồng bán số nợ này cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các 

tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để đổi lấy trái phiếu thanh toán đặc biệt 

nhằm hạnh toán sổ sách. Các tài sản bảo đảm liên quan đến việc mua bán nợ là 

tài sản đã có giấy tờ chứng minh chủ quyền là Nhà xưởng số 1 và Dây chuyền 

sản xuất đá tấm. Ngày 08/12/2014, Công ty VAMC ký hợp đồng số 7103/2014, 

ủy quyền lại cho X Việt Nam thực hiện việc thu hồi nợ vay, xử lý tài sản bảo 

đảm đối với Công ty Đ. Như vây, việc mua bán nợ này thực chất chỉ thực hiện 

để hạch toán sổ sách, không phải là chuyển đổi chủ nợ, xóa nợ vay hay xác nhận 

việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay cho doanh nghiệp vay vốn. Mặt khác, từ khi 

được ủy quyền đến nay, X Việt Nam cũng không thu được khoản tiền nợ nào 

của Công ty Đ.  

Ngoài các khoản tiền nợ nêu trên của X Nam Hoa, Trần Thị Minh U còn nợ 

tiền một số đơn vị và cá nhân như: Ngân hàng X chi nhánh Bình Thạnh, nợ thuế 

GTGT tại Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và nợ cá nhân bà Lê Thị Việt K v.v. 

Qua kết quả điều tra xác minh thấy đây là các quan hệ vay mượn hệ dân sự, 

chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 

Công an có văn bản chuyển phần hồ sơ này đến cơ quan chức năng có thẩm 
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quyền để giải quyết, xử lý theo qui định của pháp luật, thông báo cho các cơ 

quan, tổ chức và những người có liên quan biết. 

Lời khai của những người liên quan khác: 

- Nguyễn Thị Phương A2, Trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ của X 

Nam Hoa khai: Nguyễn Thị BC1 là Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh phụ 

trách các khoản vay của Công ty Đ, nhưng khi ký hợp đồng tín dụng ngày 

05/8/2009 thì BC1 nghỉ thai sản nên A2 được phân công ký tờ trình thẩm định 

hồ sơ vay vốn do Trần Thị Khánh BC2 lập. A2 không tham gia vào việc xác 

định giá trị tài sản bảo đảm vì các tài sản bảo đảm của hợp đồng này chính là các 

tài sản bảo đảm của hợp đồng tín dụng ngày 14/4/2009. Khoản vay này đã được 

tất toán. (BL số 2923 đến 2931) 

- Vũ Thanh J6, hộ khẩu thường trú tại xã Ấp K4, xã K6, huyện E, Thành 

phố Hồ Chí Minh khai: Hưng được Trần Thị Minh U thuê làm nhân viên để giúp 

U thực hiện một số công việc cụ thể theo yêu cầu. Nhiệm vụ của Hưng được U 

giao là giao nhận một số giấy tờ, nhận tiền mặt từ U để nộp vào tài khoản của 

Công ty Đ mở tại X Nam Hoa, rút tiền từ tài khoản của Công ty này tại X Nam 

Hoa bằng séc lĩnh tiền mặt do U ký để chuyển lại cho Trần Thị Minh U. Đối với 

giao dịch tiền liên quan đến tài khoản của Công ty Đ, Công ty M, Công ty Nhà 

Số Một ngày 10/6/2010 tại X Nam Hoa, theo yêu cầu của U, Hưng đã cùng ông 

Phan Văn A1, giám đốc Công ty Nhà Số Một thực hiện một số giao dịch này, 

sau đó Trần Thị Minh U đã nhận số tiền 12,3 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty 

Nhà Số Một. Ngày 05/7/2010, U ký séc để Hưng rút số tiền 1,19 tỷ đồng từ tài 

khoản của Công ty Đ mở tại X Nam Hoa, sau đó đưa lại cho Trần Thị Minh U. 

(BL số 3016 đến 3026) 

- Phan Văn A1, giám đốc Công ty J3 khai: Công ty Nhà Số Một là đơn vị 

trực tiếp thi công các nhà xưởng của Công ty M và Công ty Đ tọa lạc trên lô đất 

16,6 ha tại Khu công nghiệp K1. Ông Ảnh khai: hai bên đã ký hợp đồng thi công 

xây dựng Nhà xưởng số 1 với giá trị là 5,6 tỷ đồng, Trần Thị Minh U đã thanh 

toán hết tiền. Ngoài ra, ngày 20/4/2010, ông Ảnh còn ký hợp đồng mua bán số: 

020/HĐMB/ĐT để bán đá thô cho Công ty Đ với giá trị hợp đồng và khối lượng 

đá thực tế mua bán là 4,125 tỷ đồng. Trần Thị Minh U đã trả đủ số tiền này. Ông 

Phan Văn A1 xác nhận không thực hiện hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng 

số 02/HĐ-XD/2009 ngày 05/01/2009 có giá trị 19,053 tỷ đồng và hợp đồng mua 

bán đá thô số 020/HĐMB/ĐT ngày 20/4/2010 có giá trị 16,5 tỷ đồng. (BL số 

1726 đến 1737) 

- Bà Hoàng Thị Đ, hộ khẩu thường trú tại số 941/33 đường J7, Tổ 3, Khu 

phố 3, p.G5, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, khai: Khi Đào công tác tại ngân hàng X 

Bình Thạnh thì có quen biết Trần Thị Minh U. Đầu năm 2009, U gặp bà Đ đề 
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nghị vay tiền, bà Đ đã cho U vay tổng cộng hơn 60 tỷ đồng. Sau đó U đã trả cho 

bà Đ 42 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nam Hoa và trả bằng tiền mặt khoảng 8 

tỷ đồng, hiện U còn nợ bà Đ số tiền 11 tỷ đồng chưa trả. (BL số 3030 đến 3091) 

- Bà Lê Thị Việt K, hộ khẩu thường trú tại số 5 Hàn Thuyên, phường G7, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh khai: Cuối năm 2009, bà K có cho Trần Thị 

Minh U mượn số tiền tổng cộng 24 tỷ đồng. Hai bên đã làm hợp đồng góp vốn 

để đầu tư vào việc xây dựng nhà máy sản xuất đá tấm, có thỏa thuận việc bên 

vay vốn phải thực hiện nghĩa vụ trả lãi vay theo lãi suất ngân hàng trong thời 

gian nhà máy chưa đi vào hoạt động. Từ ngày 26/3/2010 đến ngày 06/10/2010, 

Trần Thị Minh U đã chuyển khoản, trả tổng cộng cho bà K số tiền 

1.812.500.000 đồng (tiền lãi). Đến nay số tiền gốc 24 tỷ đồng này, U vẫn chưa 

trả cho bà K. Việc này, bà K đã làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân huyện 

K3, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thụ lý, giải quyết. (BL số 1939 đến 1948) 

- Ông Kiều Trọng Z1, nguyên Phó Tổng giám đốc, ông Hoàng Anh Z2, 

nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thế Z3, ông Phạm Thanh Z4, 

nguyên Tổng giám đốc, ông Hà Sỹ Z5, ông Vũ Tiêm Z6, ông Mai Khắc Z7, 

nguyên là lãnh đạo Ban tín dụng doanh nghiệp, Ban kế hoạch tổng hợp của X 

Việt Nam khai: sau khi có tờ trình của Ngân hàng X chi nhánh Nam Hoa xin 

được quan hệ tín dụng với khách hàng ngoài địa bàn hoạt động và xin nâng mức 

phán quyết cho vay tối đa đối với Công ty Đ, căn cứ Quyết đinh số 

1377/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 của X Việt Nam, Hội đồng quản trị 

Ngân hàng X Việt Nam chấp thuận cho X Nam Hoa được quan hệ tín dụng với 

khách hàng ngoài địa bàn hoạt động, đồng ý nâng mức phán quyết cho X Nam 

Hoa được cho Công ty Đ vay 160 tỷ đồng và 192 tỷ đồng là đúng quy định của 

pháp luật. (BL số 3092 đến 3207) 

- Ông Vũ Anh J5, Trương Văn Z8, Vũ Tất Z9, Hoàng Văn Z10, Nguyễn 

Thanh Z11 và bà Giang Thị Hồng Z12, là các cán bộ Văn phòng đại diện X khu 

vực miền Nam, khai: Tháng 8/2009, theo Quyết định số 13/QĐ/VPĐD-ĐTNS 

ngày 17/4/2009 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh theo Đề 

cương 969/NHNo-KTKT ngày 12/3/2009 của X Việt Nam. Đoàn chỉ kiểm tra 

tổng thể hoạt động của X Nam Hoa, và kiểm tra các hồ sơ tín dụng do chi nhánh 

cung cấp. Kết quả kiểm tra được Đoàn này phản ánh, thể hiện trong Biên bản 

kiểm tra ngày 21/9/2009. (BL số 3208 đến 3266) 

Nguyễn Thị Phương A2 ký tờ trình thẩm định hồ sơ vay vốn của đồng tín 

dụng ngày 05/8/2009 nhưng không tham gia việc xác định giá trị tài sản bảo 

đảm, mặt khác khoản vay này đã được tất toán do vậy không đủ căn cứ xác định 

Nguyễn Thị Phương A2 phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 

động của các tổ chức tín dụng”.   
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Đối với Vũ Thanh J6, Phan Văn A1, Hoàng Thị Đ, Lê Thị Việt K, tài liệu 

điều tra chưa đủ căn cứ xác định các đối tượng này có liên quan đến hành vi 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trần Thị Minh U; khi nào bắt được bị can 

Trần Thị Minh U sẽ tiếp tục xác minh làm rõ. 

Các ông bà Kiều Trọng Z1, Hoàng Anh Z2, Nguyễn Thế Z3, Phạm Thanh 

Z4, Hà Sỹ Z5, Vũ Tiêm Z6, Mai Khắc Z7, Vũ Anh J5, Trương Văn Z8, Vũ Tất 

Z9, Hoàng Văn Z10, Nguyễn Thanh Z11 và Giang Thị Hồng Z12, quá trình thực 

thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng quy định của pháp luật nên không xem xét trách 

nhiệm. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 292/2018/HS-ST ngày 04 tháng 9 năm 2018 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị 

BC1 và Trần Thị Khánh BC2 phạm tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong 

hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 

 p dụng khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 

2009; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị BC1 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo thi hành án. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Khánh BC2 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Giải tỏa lệnh kê biên tài sản số 24/C46-P10 ngày 17 tháng 6 năm 2018 của 

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

-  Giao cho Ngân hàng X Việt Nam giải quyết theo trình tự thu hồi nợ xấu 

theo quy định, gồm các tài sản tại nhà xưởng số 1, nhà xưởng số 2, dây chuyền 

sản xuất đá tấm.  

(Theo Lệnh kê biên tài sản số 24/C46-P10 ngày 17/6/2016; Biên bản kê 

biên tài sản ngày 25/7/2016) 

Giao cho Công ty Y tạm thời quản lý, sử dụng 10 ha đất tại khu Công 

nghiệp K1 (theo Hợp đồng số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007 do Trần Thị 

Minh U là đại diện Công ty M đã ký thuê lại của Công ty Y) để tiếp tục khởi 

kiện dân sự đối với hợp đồng số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007 về việc cho 

thuê đất đối với Công ty M. 

(Theo Lệnh kê biên tài sản số 24/C46-P10 ngày 17/6/2016; Biên bản kê 

biên tài sản ngày 18/4/2017) 
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Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên bố về tội danh và hình phạt đối với 

bị cáo Trần Văn BC3, tuyên buộc các bị cáo nộp án phí, tuyên quyền kháng cáo 

cho các bị cáo và những đơn vị, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo các bị cáo Nguyễn Thị 

BC1, Trần Thị Khánh BC2 kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm xét xử xin hưởng án treo và đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân 

liên quan đến việc thanh tra hoạt động tín dụng trong vụ án.  

- Đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng X kháng cáo về 

phần biện pháp tư pháp, cụ thể: Đề nghị Tòa giao 10 ha đất tại Khu công nghiệp 

K1 cho X toàn quyền quản lý, sử dụng, phát mãi cùng với các tài sản gắn liền 

trên đất khác; Các bà Hoàng Thị Đ, bà Lê Thị Việt K, bà Vương Kiều T3, Công 

ty S hoàn trả lại X toàn bộ số tiền nhận từ việc sử dụng sai mục đích vay vốn 

của Trần Thị Minh U. 

- Công ty Y kháng cáo về phần biện pháp tư pháp, cụ thể đề nghị tuyên 

Hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng X chi nhánh Nam Hoa và Công ty Đ về việc 

thế chấp 10ha đất tại KCN K1 vô hiệu do vi phạm pháp luật; Tuyên bố giải tỏa 

kê biên khu đất 10ha mà Công ty Đ đã thế chấp trái pháp luật cho X Nam Hoa, 

giao cho IDICO quản lý, khai thác, sử dụng và tuyên hủy một phần Hợp đồng 

thuê đất số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007; Yêu cầu Công ty M trả cho IDICO 

số tiền thuê đất còn thiếu (tính từ 31/10/2017 – 31/8/2018) với số tiền còn lại là 

79.182,92 USD. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị BC1 có đơn xin xét xử vắng 

mặt vì lý do sức khỏe không tốt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo. Bị cáo Trần Thị Khánh BC2 khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như đã khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa 

nhận hành vi của mình là nguy hiểm và gây ảnh hưởng xấu trong hoạt động tín 

dụng của Ngân hàng. Tuy vậy, bị cáo xin Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử 

xem xét lý do bị cáo BC1 đang mắc bệnh nan y, bị cáo BC2 đang điều trị bệnh 

hiếm muộn, các bị cáo đều có công việc ổn định để giảm hình phạt và cho các bị 

cáo hưởng án treo. 

Đại diện Ngân hàng X trình bày quan điểm vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu 

kháng cáo của Ngân hàng. 

Đại diện Công ty Y trình bày quan điểm vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận nội dung yêu cầu kháng 

cáo của công ty. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác có mặt tại phiên tòa trình bày: 

Bảo lưu quan điểm đã nêu tại Tòa án cấp sơ thẩm.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm xét xử vụ án cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ 

sơ vụ án, đã có đủ căn cứ xác định, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là đúng 

người, đúng tội. Xét hành vi các bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh BC2 

thấy mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với các bị cáo là tương xứng với hành vi 

phạm tội của các bị cáo gây ra. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều nhận tội, 

không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo. Riêng các bị 

cáo BC1, BC2 yêu cầu xem xét trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc 

thanh tra hoạt động tín dụng trong vụ án thấy nội dung này đã có kết luận của cơ 

quan điều tra và không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm. 

Đối với kháng cáo của Ngân hàng X và Công ty Y: 

Phần xử lý vật chứng của bản án sơ thẩm là đúng qui định của pháp luật. 

Hơn nữa, tài sản bị chiếm đoạt là do Trần Thị Minh U đã thực hiện, U đã bỏ trốn 

nên cơ quan điều tra đã tách vụ án lừa đảo truy nã đối với Trần Thị Minh U, khi 

nào bắt được sẽ xử lý sau. Do vậy không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của Ngân hàng X và Công ty Y. 

Phần tranh luận 

Luật sư bào chữa cho bị cáo BC2 trình bày: Không tranh luận về phần tội 

danh với Đại diện Viện kiểm sát, chỉ nêu một số tình tiết giảm nhẹ bị cáo có 

nhân thân tốt, có công việc và nơi cư trú rõ ràng, bị cáo phạm tội là do sự phục 

tùng mệnh lệnh cấp trên không vụ lợi. Bản thân bị cáo là người phụ nữ mắc 

bệnh hiếm muộn, sau quá trình điều trị hiện đã mang thai nên rất mong Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo BC2, giảm án cho bị cáo và cho bị 

cáo hưởng án treo. 

Các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng X nêu quan 

điểm tranh luận cho rằng: Để thu hồi số tiền mà U đã chiếm đoạt của Ngân hàng 

thì phải thu các khoản tiền U giao cho các tổ chức, cá nhân khi lấy tiền từ Ngân 

hàng. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận nội dung kháng cáo của Ngân hàng về 

việc buộc bà Hoàng Thị Đ, bà Lê Thị Việt K, bà Vương Kiều T3, Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn xây dựng nhà số 1 hoàn trả lại X toàn bộ số tiền nhận từ việc sử 

dụng sai mục đích vay vốn của Trần Thị Minh U. Hơn nữa, đề nghị Tòa giao 10 

ha đất tại Khu công nghiệp K1 cho X toàn quyền quản lý, sử dụng, phát mãi 

cùng với các tài sản gắn liền trên đất. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Y nêu: bản thân 

công ty là nạn nhân của hành vi lừa đảo của U. Hợp đồng thuê đất của Công ty 
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M với IDICO thì Thiên Kim không thanh toán tiền như thảo thuận tại hợp đồng 

còn làm giả giấy đi thế chấp. Hiện tại Công ty Y đã khởi kiện Công ty M tại Tòa 

bằng vụ kiện dân sự hơn 6 năm chưa giải quyết chỉ vì chờ kết quả giải quyết vụ 

án hình sự. Rất mong Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

Công ty Y về việc tuyên Hợp đồng thế chấp giữa Ngân hàng X chi nhánh Nam 

Hoa và Công ty Đ về việc thế chấp 10ha đất tại KCN K1 vô hiệu do vi phạm 

pháp luật; Tuyên bố giải tỏa kê biên khu đất 10ha mà Công ty Đ đã thế chấp trái 

pháp luật cho X Nam Hoa, giao cho IDICO quản lý, khai thác, sử dụng và tuyên 

hủy một phần Hợp đồng thuê đất số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007; Yêu cầu 

Công ty M trả cho IDICO số tiền thuê đất còn thiếu (tính từ 31/10/2017 – 

31/8/2018) với số tiền còn lại là 79.182,92 USD. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lê Thị Việt K nêu không 

đồng ý với yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng X vì vụ án này không xét xử hành 

vi lừa đảo của Minh U. Mặt khác người gây thiệt hại cho Ngân hàng là bà U chứ 

không phải là thân chủ của ông. Vì vậy ông đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác 

kháng cáo của Ngân hàng X về yêu cầu này. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công 

an, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao, Kiểm sát viên, Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 

đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo, đơn vị có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, tại phiên tòa sơ thẩm các 

bị cáo, những người tham gia tố tụng đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, 

không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Xét đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị BC1 thấy, việc vắng 

mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến việc xét xử toàn bộ vụ án, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm căn cứ qui định của luật tố tụng hình sự hiện hành chấp nhận 

xét xử vắng mặt bị cáo BC1. 

[2] Trong thời gian từ ngày 31/3/2009 đến ngày 8/6/2010 Trần Văn BC3 

đại diện cho Ngân hàng X Nam Hoa trực tiếp trao đổi, bàn bạc và đồng ý cho 

Trần Thị Minh U quan hệ vay vốn nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà máy sản 
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xuất đá tấm tại Khu Công nghiệp K1 xã K2, K3, Bà Rịa, Vũng Tàu, đồng thời 

ký 05 hợp đồng tín dụng với Công ty Đ của Trần Thị Minh U, không đúng quy 

định nhưng có 03 hợp đồng đã tất toán trước thời gian khởi tố vụ án nên cơ quan 

điều tra chỉ xem xét hành vi mà không xác định hậu quả thiệt hại. Riêng hợp 

đồng tín dụng số: 200900066PN/HĐTD ngày 14/4/2009 (hạn mức vay 160 tỷ, 

thời hạn vay 104 tháng, tài sản đảm bảo là quyền sở hữu công trình xây dựng 

nhà xưởng số 1 và số 2, quyền sở hữu dây chuyền sản xuất xây dựng cấp cao 

của Công ty Đ và giá trị quyền sử dụng 10 ha đất); hợp đồng tín dụng số 

201000103/HĐTD ngày 08/6/2010 (hạn mức vay 30 tỷ, thời hạn vay 12 tháng, 

tài sản đảm bảo cho vay là 04 tài sản được thế chấp trong 03 hợp đồng tín dụng 

nêu trên, khi ký phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản không xác định cụ thể số tiền 

cho vay theo tài sản) đối với 02 hợp đồng này còn dư nợ tính đến ngày 

22/5/2016 tổng số tiền là 341.848.976.692 đồng; trong đó nợ gốc là 

187.320.570.000 đồng, gồm 93.757.500.000 đồng và 3.830.000 EUR (theo tỉ giá 

ngân hàng quy đổi ngày 22/5/2016 tương đương 93.563.070.000 đồng) và nợ lãi 

là 154.528.406.692 đồng, gồm 109.507.734.369 đồng và 1.842.919 EUR (quy 

đổi tương đương 45.020.668.251 đồng). Tài sản đảm bảo của các hợp đồng còn 

dư nợ hiện nay gồm: Nhà xưởng số 1 trị giá: 7.540.698.080 đồng, Nhà xưởng số 

2 trị giá: 7.612.405.350 đồng. Dây chuyền sản xuất đá tấm có giá trị: 4.350.000 

EUR (tương đương 107.973.394.500 đồng). Như vậy, tổng giá trị của 04 tài sản 

bảo đảm mà Công ty Đ thế chấp tại X Nam Hoa có giá trị 123.126.497.930 

đồng. Đối trừ số tiền còn dư nợ với giá trị tài sản đảm bảo còn lại của Công ty Đ 

thì thiệt hại của Ngân hàng X chi nhánh Nam Hoa là 64.194.072.070 đồng tiền 

gốc và 154.528.406.692 đồng tiền lãi tại Ngân hàng X Nam Hoa. 

Xét thấy, các bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh BC2 đã làm trái với 

các quy định an toàn trong hoạt động tín dụng cụ thể: các bị cáo BC1, BC2 là 

những đồng phạm cấp dưới của BC3, làm theo sự chỉ đạo của BC3 và giúp BC3 

thực hiện việc lập hồ sơ, kiểm tra, thẩm định … việc cho doanh nghiệp vay vốn 

nhưng đã thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo BC3 mà không thực hiện đúng 

quy định về các điều kiện vay vốn và tài sản đảm bảo cho các khoản tiền cho 

vay cũng như không kiểm tra, giám sát và xử lý vốn vay mà chấp nhận tài sản 

đảm bảo không có thật, tài sản đứng tên doanh nghiệp khác khi không đủ điều 

kiện thế chấp, không thực hiện việc đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo mà chỉ 

căn cứ vào các tài liệu do Trần Thị Minh U giao nộp để lập tờ trình thẩm định, 

trình duyệt, đề xuất để BC3 quyết định việc cho vay. Từ đó, gây thiệt hại cho 

Ngân hàng số tiền 64.194.072.070 đồng (tiền gốc) và 154.528.406.692 đồng 

(tiền lãi), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng X Việt Nam. 

[2] Với hành vi như đã nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố các bị cáo 

phạm tội  “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín 
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dụng” quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ 

sung 2009) là đúng người, đúng tội và mức hình phạt đã tuyên xử đối với các bị 

cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. 

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh BC2 

kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử giảm hình phạt 

và cho các bị cáo hưởng án treo. Đồng thời, các bị cáo đề nghị làm rõ trách 

nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc thanh tra hoạt động tín dụng trong vụ 

án. Hội đồng xét xử xét thấy bản án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo, mức hình phạt tòa sơ thẩm xét xử là đã xem xét, cân 

nhắc, khoan hồng cho các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo BC2 nộp giấy 

phản ảnh kết quả siêu âm chứng minh bị cáo đang mang thai. Xét thấy, giấy siêu 

âm không có xác nhận của cơ quan chuyên môn chứng minh bị cáo BC2 đang 

mang thai. Mặt khác, việc bị cáo mang thai là sự thật sẽ là tình tiết xem xét để 

hoãn việc chấp hành án chứ không thuộc tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo qui 

định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo BC1, BC2 và giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Đối với đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc 

thanh tra hoạt động tín dụng trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy các cá nhân 

Ông Vũ Anh J5, Trương Văn Z8, Vũ Tất Z9, Hoàng Văn Z10, Nguyễn Thanh 

Z11 và bà Giang Thị Hồng Z12, là các cán bộ Văn phòng đại diện X khu vực 

miền Nam theo Quyết định số 13/QĐ/VPĐD-ĐTNS ngày 17/4/2009 về việc 

thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh theo Đề cương 969/NHNo-

KTKT ngày 12/3/2009 của X Việt Nam. Đoàn kiểm tra chỉ kiểm tra tổng thể 

hoạt động của X Nam Hoa, và kiểm tra các hồ sơ tín dụng do chi nhánh cung 

cấp. Kết quả kiểm tra được Đoàn này phản ánh, thể hiện trong Biên bản kiểm tra 

ngày 21/9/2009 Hội đồng xét xử xét thấy quá trình thanh tra các cá nhân cũng 

không phát hiện ra các sai phạm của Ngân hàng X chi nhánh Nam Hoa…. Tuy 

nhiên Cơ quan điều tra Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng 

quá trình thực thi nhiệm vụ các cá nhân này đã thực hiện đúng quy định của 

pháp luật nên không xem xét trách nhiệm như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm 

là có căn cứ, nên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo BC1, BC2. 

[4] Xét kháng cáo của Ngân hàng X đề nghị các cá nhân bà Hoàng Thị Đ, 

bà Lê Thị Việt K, bà Vương Kiều T3, Công ty S hoàn trả lại cho Ngân hàng X, 

Hội đồng xét xử xét thấy: Toàn bộ số tiền nhận từ việc sử dụng sai mục đích vay 

vốn của Trần Thị Minh U, quá trình điều tra đã xác định Trần Thị Minh U đã có 

hành vi gian dối khi sử dụng các tài liệu làm giả, cung cấp các chứng từ cho 

Ngân hàng làm tăng giá trị của tài sản đảm bảo trong cả 05 hợp đồng tín dụng để 

được X Nam Hoa cho vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản đảm bảo, tất 
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toán được 03 hợp đồng, còn 02 hợp đồng tín dụng số 200900066PN/HĐTD và 

số 201000103/HĐTD vay tổng số tiền gốc là 64.194.072.070 đồng vốn và 

154.528.406.692 đồng tiền lãi, hiện U đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 

Công an đã ra Quyết định truy nã, Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định 

tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xác 

định Trần Thị Minh U chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thông quá các hợp đồng 

tín dụng, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng X 

chi nhánh Nam Hoa. Phần đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, luật sư bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là có căn 

cứ, nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Ngân 

hàng X về vấn đề này.  

Xét kháng cáo của Ngân hàng X về việc giao 10 ha đất tại Khu công 

nghiệp K1 cho X toàn quyền quản lý, sử dụng, phát mãi cùng với các tài sản gắn 

liền trên đất khác, Hội đồng xét xử xét thấy tài sản này do UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho IDICO – CONAC theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 682134 ngày 13/01/2011 trong tổng 

diện tích 125ha của khu công nghiệp. Công ty Y ký hợp đồng số 04/2007/HĐTD 

cho Công ty M do Trần Thị Minh U là giám đốc thuê lại 16,6 ha đất, thời hạn 

thuê 40 năm, nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất nên đến 

nay IDICO chưa thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

thửa đất 16,6 ha mà Công ty M thuê và đã khởi kiện dân sự, vụ án đang được 

Tòa án nhân dân huyện K3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý. Đối với việc góp vốn 

bằng quyền sử dụng 10ha đất thuê của Công ty M cho Công ty Đ như hồ sơ thế 

chấp tài sản của Công ty Đ nộp cho X Nam Hoa. Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận không cấp chứng nhận việc góp vốn này. Trần 

Thị Minh U làm giả chứng từ về 10 ha đất để góp vốn với Công ty Đ nên không 

có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời sử dụng các giấy tờ giả mạo 

này để làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay tại Ngân hàng X chi nhánh Nam 

Hoa. Mặt khác, tại bản án sơ thẩm cũng đã nhận định giao dịch thế chấp tài sản 

của Công ty Đ với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh 

Nam Hoa là trái pháp luật. Đồng thời, quan hệ Hợp đồng thuê đất giữa Công ty 

M và Công ty Y được điều chỉnh bởi quan hệ dân sự, hiện nay Trần Thị Minh U 

đang bỏ trốn nên cần giải tỏa kê biên phần đất này và giao cho Công ty Y tạm 

thời quản lý, sử dụng để tiếp tục xử lý theo trình tự vụ kiện dân sự đối với hợp 

đồng số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007 về việc cho thuê đất đối với Công ty 

M như bản án cấp sơ thẩm là có căn cứ. Do vậy, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng X. Bằng lập luận này, Hội đồng xét 

xử cấp phúc thẩm xác định Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng X – Chi nhánh 
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Nam Hoa và Công ty Y là vô hiệu về phần thế chấp tài sản là quyền sử dụng 

10ha đất tại khu công nghiệp K1. 

[5] Xét kháng cáo của Công ty Y (Công ty Y) về việc đề nghị tuyên bố giải 

tỏa kê biên khu đất 10ha mà Công ty Đ đã thế chấp trái pháp luật cho X Nam 

Hoa, giao cho IDICO quản lý, khai thác, sử dụng và tuyên hủy một phần Hợp 

đồng thuê đất số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007; Yêu cầu Công ty M trả cho 

IDICO số tiền thuê đất còn thiếu (tính từ 31/10/2017 – 31/8/2018) với số tiền 

còn lại là 79.182,92 USD; Hội đồng xét xử xét thấy Hợp đồng thuê đất giữa Cty 

M và Công ty Y được điều chỉnh bởi quan hệ dân sự khác. Hiện nay Trần Thị 

Minh U đang bỏ trốn nên cần giải tỏa kê biên phần đất này và giao cho Công ty 

Y tạm thời quản lý, sử dụng để tiếp tục xử lý theo trình tự vụ kiện dân sự đối với 

hợp đồng số 04/2007/HĐTĐ ngày 31/10/2007 về việc cho thuê đất đối với Công 

ty M như bản án cấp sơ thẩm là có căn cứ, nên cần giữ nguyên bản án sơ thẩm, 

không chấp nhận kháng cáo của Công ty Y về vấn đề này. 

[6] Đối với các phần khác của vụ án không có kháng cáo và kháng nghị 

không thuộc phạm vi của xét xử phúc thẩm nên cấp phúc thẩm không xem xét 

và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo và kháng nghị. 

[7] Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh 

BC2 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[8] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh 

BC2;  

Không chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng X; 

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Công ty Y; 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh BC2 phạm tội “Vi phạm 

các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 
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 p dụng khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 

2009; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị BC1 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Khánh BC2 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Giao cho Công ty Y tạm thời quản lý, sử dụng 10 ha đất tại khu Công 

nghiệp K1 (thuộc diện tích đất theo Hợp đồng số 04/2007/HĐTĐ ngày 

31/10/2007 do Trần Thị Minh U là đại diện Công ty M đã ký thuê lại của Công 

ty Y) trong thời gian giải quyết tranh chấp Hợp đồng số 04/2007/HĐTĐ ngày 

31/10/2007 tại Tòa án có thẩm quyền. 

 (Theo Lệnh kê biên tài sản số 24/C46-P10 ngày 17/6/2016; Biên bản kê 

biên tài sản ngày 18/4/2017) 

Mỗi bị cáo Nguyễn Thị BC1, Trần Thị Khánh BC2 phải chịu án phí hình sự 

Phúc thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

CÁC THẨM PHÁN  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Võ Văn Khoa Đặng An Thanh  Phạm Thị Duyên 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định số: 37/2018/HS-GĐT 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vinh Quang; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Cường; 

Bà Bùi Thị Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: Nguyễn Thị T sinh 

năm 1970; trú tại thôn M, xã K, huyện M, tỉnh Hưng Yên; con ông Nguyễn Đăng 

N và bà Nguyễn Thị L (đều đã chết); có chồng và 04 con; tiền án, tiền sự: không; 

bị bắt giam từ ngày 24-12-2015 đến ngày 05-02-2016.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-12-2015, Công an phát hiện Phan Thị H ở 

thôn H, xã T, huyện M, tỉnh Hưng Yên mua 3,2 kg giàn pháo hoa nổ của 

Nguyễn Thị T, với số tiền 1.100.000 đồng. 

Cùng ngày, Công an đã khám xét tại nơi ở của Nguyễn Thị T phát hiện và 

thu giữ 18kg giàn pháo nổ, giàn pháp hoa nổ và pháo hoa nổ, Thoa khai mua số 

hàng trên không có giấy tờ về bán lại kiếm lời.  

Kết luận giám  định số 11572/C54-P2 ngày 24-12-2015 của Viện khoa học 

hình sự Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an: Tổng số 21,2 kg giàn pháo nổ và pháo 

hoa nổ đều mang nhãn hiệu do Trung Quốc sản xuất. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2016/HSST ngày 22-3-2016, Tòa án 

nhân dân huyện M, tỉnh Hưng Yên áp dụng khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn 

Thị T 09 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 01 năm 06 tháng. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về 

xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Tại Quyết định số 185/2017/KN-HS ngày 28-9-2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

14/2016/HSST ngày 22-3-2016 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Hưng Yên; 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 

thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên tuyên bố Nguyễn Thị T không phạm 

tội “Buôn bán hàng cấm” và đình chỉ vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất trí 

với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại Phụ lục 4 kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật đầu tư 2014) 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015 quy định: “Kinh doanh các loại pháo nổ” 

thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại Điều 6 Luật 

sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư năm 2014 được Quốc Hội khóa XIV thông qua 

ngày 22-11-2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017 quy định: “Kinh 

doanh pháo nổ” thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Theo quy định trên, 

kể từ ngày 01-7-2015 đến ngày 01-01-2017 không xác định pháo nổ là hàng cấm 

và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ 

trong nội địa quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Do chính sách pháp luật thay đổi, vì vậy hành vi buôn bán 21,2 kg pháo nổ 

trong nội địa của Nguyễn Thị T vào ngày 23-12-2015 không phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm”; nhưng có dấu hiệu vi phạm hành 

chính nên cần phải được xử lý theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 4 Điều 388; Điều 392 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015; 
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Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2016/HSST ngày 22-3-2016 của Tòa án 

nhân dân huyện M, tỉnh Hưng Yên tuyên bố Nguyễn Thị T không phạm tội 

“Buôn bán hàng cấm” và đình chỉ vụ án. 

Chuyển vụ việc cho Cơ quan xử lý vi phạm hành chính huyện M, tỉnh 

Hưng Yên xử lý theo thẩm quyền đối với Nguyễn Thị T./. 

Nơi nhận: 

- Công an huyện M, tỉnh Hưng Yên (để xử lý 

theo thẩm quyền); 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên; 

- Nguyễn Thị T (theo địa chỉ); 

- TAND huyện M, tỉnh Hưng Yên; 

- VKSND huyện M, tỉnh Hưng Yên; 

- Cơ quan thi hành án hình sự huyện M; 

- Lưu:VT; Phòng HCTP-VP;Phòng GĐKT 1; 

HSGĐT. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Quyết định số: 33/2018/HS-GĐT 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Vinh Quang; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Cường; 

Bà Bùi Thị Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thẩm tra viên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Vũ Văn Biểu- Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Dương Văn V, sinh năm 1962; trú tại: thôn Q, xã Vũ Lễ, huyện B, tỉnh 

Lạng Sơn; nghề nghiệp: làm ruộng; con ông Dương Văn T (đã chết) và bà 

Hoàng Thị D; có vợ và có 04 con; bị bắt giam từ ngày 03-12-2015.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Hồi 16giờ ngày 03-12-2015, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện lập biên 

bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng đối với Dương Văn V có 

hành vi vận chuyển 31,5kg pháo nổ tại khu vực phố T, thị trấn V, huyện V bị tổ 

công tác Công an huyện V, tỉnh Lạng Sơn. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2016/HSST ngày 18-01-2016, Tòa án 

nhân dân huyện V, tỉnh Lạng Sơn áp dụng khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt Dương Văn V 06 tháng tù về tội “Vận 

chuyển hàng cấm”, thời hạn tù tính từ ngày 03-12-2015. Ngoài ra, Bản án sơ 

thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí. 
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Tại Quyết định số 201/2017/KN-HS  ngày 23-10-2017, Chánh án Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 

01/2016/HSST ngày 18-01-2016 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Lạng Sơn; 

đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 

thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên tuyên bố Dương Văn V không phạm 

tội “Vận chuyển hàng cấm” và đình chỉ vụ án. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội nhất trí với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tại Phụ lục 4 kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật đầu tư năm 

2014) có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015 quy định: “Kinh doanh các loại 

pháo nổ” thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại Điều 

6 Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư năm 2014 được Quốc hội khóa XIV thông 

qua ngày 22-11-2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017 quy định: 

“Kinh doanh pháo nổ” thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Theo quy định 

trên, kể từ ngày 01-7-2015 đến ngày 01-01-2017 không xác định pháo nổ là 

hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 

pháo nổ trong nội địa quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Do chính sách pháp luật thay đổi, vì vậy hành vi vận chuyển 31,5kg pháo 

nổ trong nội địa của Dương Văn V vào ngày 03-12-2015 không phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển hàng cấm”; nhưng có dấu hiệu vi phạm hành 

chính nên cần phải được xử lý theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 4 Điều 388; Điều 392 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015,  

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2016/HSST ngày 18-01-2016 của Tòa 

án nhân dân huyện V, tỉnh Lạng Sơn tuyên bố Dương Văn V không phạm tội 

“Vận chuyển hàng cấm” và đình chỉ vụ án.  

Chuyển vụ việc cho Cơ quan xử lý vi phạm hành chính huyện V, tỉnh Lạng 

Sơn xử lý theo thẩm quyền đối với Dương Văn V./. 
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Nơi nhận: 
- Công an huyện V, tỉnh Lạng Sơn (để xử lý 

theo thẩm quyền); 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- TAND huyện V, tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND huyện V, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thi hành án hình sự huyện V; 

- Dương Văn V (theo địa chỉ); 

-Lưu: VT; Phòng HCTP-VP; Phòng 

GĐKT1; HSGĐT. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Vinh Quang 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI 

T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lý Kế Hiền 

 - Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Phạm Thị Mai Anh

2. Bà Trần Thị Oanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Duyên -Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm, T phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Lưu Thị 

Dáng Hương- Kiểm sát viên. 

Ngày 26/11/2018, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, T phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 300/2018/HSST, ngày 09 

tháng 11 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 366/2018/HS-QĐ ngày 

11/11/2018 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đỗ Văn T, sinh năm 1971; NKTT: xã Phụng Thượng, huyện 

Phúc Thọ, T phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 4/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông: 

Đỗ Văn Diu, sinh năm 1946; con bà: Dương Thị Hòa, sinh năm 1944, Gia đình có 

04 chị em, bị cáo là con thứ 02; có vợ là: Cấn Thị Thanh, sinh năm 1974; có 02 

con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 1997. Tiền sự: Chưa. Tiền án: 

Tại bản án số 150 ngày 11/8/2015 Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử 

phạt 09 tháng tù bị cáo kháng cáo. Tại bản án phúc thẩm số 627 ngày 30/10/2015 

Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 9 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về 

bảo vệ động vật hoang dã” theo quy định tại Điều 190 BLHS năm 1999.  

Nhân thân: Tại bản án số 456A ngày 11/8/2006 Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 

Hà Nội xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 12 tháng về 

tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo quy định tại Điều 

190 BLHS năm 1999. Danh chỉ bản số 365 do Công an quận Nam Từ Liêm lập 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

T PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 304/2018/HSST 

       Ngày: 26/11/2018 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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ngày 19/4/2018. Bị cáo bị tạm giữ và bắt trong trường hợp khẩn cấp ngày 

18/4/2018 – Có mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 17/04/2018, Phòng PC49 – Công an TP Hà 

Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra đối tượng Đỗ 

Văn T đang điều khiển xe Honda hiệu Wave RSX màu đen/đỏ BKS : 29V3-

08222, trên xe có buộc 02 bao tải dứa màu xám có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm 

tra phát hiện đối tượng T đang đợi gửi cho khách 08 (tám) cá thể tê tê đã bị lột 

vẩy, bỏ phủ tạng và làm đông lạnh; 04 (bốn) chi gồm 02 (hai) chi trước và 02 

(hai) chi sau của loài gấu ngựa. Tại chỗ T khai mang 08 (tám) cá thể tê tê đã bị 

lột vẩy, bỏ phủ tạng và làm đông lạnh; 04 (bốn) chi gồm 02 (hai) chi trước và 02 

(hai) chi sau của loài gấu ngựa đến Bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội gửi xe khách tuyến đi Cao Bằng để bán cho khách ở Cao 

Bằng có số điện thoại là 0169331970. Khi T đang chuẩn bị bốc hàng lên xe 

khách thì bị tổ công tác Phòng PC49 – Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an 

quận Nam Từ Liêm kiểm tra và lập biên bản, thu giữ số động vật trên. Đồng thời 

mời Đỗ Văn T về trụ sở Cơ quan Công an để làm việc. 

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 12/2017, T đi lễ chùa ở Hà 

Tĩnh có quen một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tên là Kiên, biết bà Kiên chuyên 

mua bán các loại động vật hoang dã nên T đã cho số điện thoại 0968802899 của 

mình để liên lạc. T có xin số điện thoại của bà Kiên và viết vào mảnh giấy nhưng 

đã làm mất, T không biết họ tên, địa chỉ cụ thể của bà Kiên ở đâu, chỉ biết bà 

Kiên sống tại Quảng Trị. 

Khoảng ngày 10/4/2018, bà Kiên gọi điện cho T nói hiện có tê tê và chân 

tay gấu muốn tiêu thụ với giá 250.000 đồng/kg tê tê và 10.000.000 đồng/bộ 

chân, tay gấu (gồm 02 chi trước và 02 chi sau). Sau đó T liên lạc với người phụ 

nữ tên Trường khoảng 50 tuổi ở Cao Bằng qua số điện thoại 01693391970 (quen 

biết trong một lần đi bán bóng bay hội chợ tại Cao Bằng, có nhu cầu mua bán 

động vật hoang dã) thỏa thuận giá 300.000 đồng/kg tê tê và 11.000.000 đồng/bộ 

chân, tay gấu (gồm 02 chi trước và 02 chi sau). Khi nào bà Trường bán được cho 

khách sẽ thanh toán tiền cho T, khi đó T mới thanh toán tiền cho bà Kiên qua 

chuyển khoản (bà Kiên chưa cung cấp cho T số tài khoản). Mục đích T bán cho 
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bà Trường với giá chênh lệch để kiếm lời. Sau khi bà Trường đặt mua, T liên hệ 

với bà Kiên để chuyển số hàng trên ra Hà Nội. 

Khoảng 4 giờ ngày 17/4/2018, T đi xe máy Honda Wave RSX màu đen/đỏ 

BKS: 29V3-08222 đi từ nhà tại Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội đến ga Hà 

Nội trên đường Lê Duẩn để nhận hàng do bà Kiên gửi từ Quảng Trị ra gồm: 08 

(tám) con tê tê và 01 (một) bộ chân tay gấu (gồm 02 chi trước và 02 chi sau) 

được để trong bao tải dứa màu xám rồi chờ vể để trước cửa nhà. Khoảng 19 giờ 

00 phút cùng ngày, T lái xe máy BKS: 29V3-08222 chở số động vật trên đến 

Bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để gửi cho bà Trường ở Cao Bằng qua 

xe ô tô khách. Khi T vừa chở đến bến xe thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt 

giữ và đưa về trụ sở công an để làm việc. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 bao tải màu xám bên trong có chúa 08 cá thể Tê tê (đã chết, bị lột vảy, 

bỏ phủ tạng, đông lạnh) có tên khoa học là Manis Javanica, tổng trọng lượng là 

34,2 kg. 

- 01 bao tải màu xanh bên trong có chứa 04 chi (02 chi trước và 02 chi 

sau) của loài Gấu ngựa có tên khoa học Ursus thibetanus, tổng trọng lượng là 

17kg. 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda hiệu Wave RSX màu đen/đỏ BKS: 29V3 -

08222. 

- 01 điện thoại Nokia đã qua sử dụng, kèm sim điện thoại 0987702899. 

Tiến hành khám xét nơi ở của Đỗ Văn T tại Thôn Đông, xã Phụng 

Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội không phát hiện và thu giữ đồ vật, tài liệu gì. 

Tại Cơ quan Công an, T khai nhận biết rõ việc mua bán tê tê và các chi 

gấu thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là vi phạm 

pháp luật nhưng vì mục đích kiếm lời từ tiền chênh lệch qua việc mua bán nên T 

vẫn thực hiện.  

Quá trình điều tra, Đỗ Văn T cung cấp bệnh án điều trị số 3513 – 17 tại 

Bệnh viện tâm thần Trung ương vào tháng 9/2017. Ngày 14/5/2018, Cơ quan 

CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đã trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung 

ương, tiến hành giám định tâm thần đối với bị can Đỗ Văn T trước, trong và sau 

khi phạm tội. Ngày 08/8/2018, Viện pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 251/KLGĐ kết luận: Trước khi phạm tội (từ năm 

2016), trong khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/4/2018 và tại thời điểm 

giám định bị can Đỗ Văn T có biểu hiện Rối loạn sự thích ứng với rối loạn hỗn 

hợp các cảm xúc và hành vi theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có 
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mã số F43.25. Tại thời điểm phạm tội và thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn 

ổn định bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bị can không 

cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Ngày 23/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm 

có Quyết định trưng cầu giám định mẫu động vật thu được. Ngày 02/5/2018, 

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật có Kết luận giám định động vật số 

350/STTNSV. Kết luận: 

- 08 (tám) cá thể động vật (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ tạng, đông lạnh) là 

loài Tê tê Java có tên khoa học là Manis Javanica. Loài Tê tê java Manis 

Javanica thuộc phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ (ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ). 

- 04 (bốn) chi động vật (02 chi trước và 02 chi sau) là chi loài Gấu ngựa có 

tên khoa học Ursus thibetanus. Loài gấu ngựa Ursus thibetanus thuộc phụ lục I, 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (ban hành kèm theo 

Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ) và thuộc nhóm 

IB, Nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ. 

Quá trình điều tra, Đỗ Văn T cung cấp bệnh án điều trị số 3513 – 17 tại 

Bệnh viện tâm thần Trung ương vào tháng 9/2017. Ngày 14/5/2018, Cơ quan 

CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đã trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung 

ương, tiến hành giám định tâm thần đối với bị can Đỗ Văn T trước, trong và sau 

khi phạm tội. Ngày 08/8/2018, Viện pháp y tâm thần Trung ương có Kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 251/KLGĐ kết luận: trước khi phạm tội (từ năm 

2016), trong khi thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/4/2018 và tại thời điểm 

giám định bị can Đỗ Văn T có biểu hiện Rối loạn sự thích ứng với rối loạn hỗn 

hợp các cảm xúc và hành vi theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 có 

mã số F43.25. Tại thời điểm phạm tội và thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn 

ổn định bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bị can không 

cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 

Ngày 10/10/2018, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra 

Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến người phụ nữ tên Kiên ở Quảng Trị 

và người phụ nữ tên Trường ở Cao Bằng liên quan đến hành vi vi phạm quy định 

về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, khi nào xác định được sẽ xử lý 

sau. 
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Tại bản Cáo trạng số 315/CT-VKS ngày 05/11/2018, Viện kiểm sát nhân 

quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Đỗ Văn T về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điểm a Khoản 3 Điều 244 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo T khẩn khai nhận: Đỗ Văn T đã thừa nhận có mua bán 08 tám con 

Tê tê, 04 (bốn) chi loài Gấu ngựa và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo 

được hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo sớm trở về cùng gia đình và xã 

hội. 

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm 

tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy 

tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm s Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điểm a Khoản 3 Điều 244 của Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đỗ Văn T từ 10 đến 11 năm tù. Đề nghị 

HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 244 vì bị cáo không 

có nghề nghiệp ổn định không có thu nhập. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, 

chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ 

sở để xác định: Khoảng 4 giờ ngày 17/4/2018, Đỗ Văn T dùng xe máy nhãn hiệu 

Honda Wave RSX màu đen/đỏ BKS 29V3-08222 mua của đối tượng nữ giới tên 

Kiên ở Quảng Trị gồm: 08 (tám) cá thể động vật (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ 

tạng, đông lạnh) là loài Tê tê Java có tên khoa học là Manis Javanica và 04 (bốn) 

chi động vật (02 chi trước và 02 chi sau) là chi loài Gấu ngựa. Loài gấu ngựa 

Ursus thibetanus thuộc phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ được để trong hai bao tải dứa màu xám. T chở số động vật trên về để 

trước cửa nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, T lái xe máy BKS: 29V3-08222 

chở số động vật trên đến Bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, T phố Hà Nội để gửi 

bán cho đối tượng nữ giới tên Trường ở Cao Bằng thông qua xe ô tô khách. 
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[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu T tội “Vi phạm quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 

244 của Bộ luật hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo 

là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.  

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào các quy định của 

Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ sự cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học 

của các loài động vật hoang dã, quý hiếm trong môi trường sinh thái. 

Vì mục đích thu lời bất chính, bị cáo đã mua bán và vận chuyển trái phép 08 

cá Tê tê đã chết, không vẩy, 04 chi loài Gấu ngựa thuộc phụ lục I, Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là sai nhưng 

vẫn cố ý phạm tội. Do đó, cần phải xử lý vụ án thật nghiêm, tương xứng với 

hành vi của bị cáo, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo, cũng như đáp ứng 

yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung. Bị cáo không có nghề 

nghiệp, không có thu nhập nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền đối với bị cáo. 

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Bị cáo T 

khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bố, mẹ đẻ bị cáo là người có công 

với cách mạng. 

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm. 

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được phân tích ở trên. 

Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới 

có tác dụng giáo dục bị cáo T công dân biết tôn trọng pháp luật. Ngoài hình phạt 

của Bản án này, cần tổng hợp với hình phạt 09 tháng tù về tội: “Vi phạm các quy 

định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên 

bảo vệ” của Bản án phúc thẩm số 627/2015/HSPT ngày 30/10/2015 của Tòa án 

nhân dân T phố Hà Nội, đã có hiệu lực pháp luật (Theo quy định tại Điều 56 của 

Bộ luật hình sự năm 2015). 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Không 

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda hiệu Wave 

RSX màu đen/đỏ BKS: 29V3 -08222 đứng tên Đỗ Văn T và điện thoại Nokia đã 

qua sử dụng, kèm sim điện thoại 0987702899 là phương tiện phạm tội cần phải 

tịch thu xung quỹ Nhà nước. 
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Đối với 08 cá thể Tê tê (đã chết, bị lột vảy, bỏ phủ tạng, đông lạnh) tổng 

trọng lượng là 34,2 kg, 04 chi (02 chi trước và 02 chi sau) của loài Gấu ngựa 

tổng trọng lượng là 17kg đã bàn giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam nên 

HĐXX không xem xét. 

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn T từ 10 

đến 11 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung. 

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 244 Bộ luật hình sự năm 2015, Điểm s 

Khoản 1, 2 Điều 51, Điểm h Khoản 1 Điều 52 , Điều 56 Bộ luật hình sự năm 

2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Văn T phạm tội: “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý hiếm”. 

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Văn T 10(Mười) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 09 

tháng tù về tội: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài 

nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ” của Bản án số 627/2015/HSPT ngày 

30/10/2015 của Tòa án nhân dân T phố Hà Nội. Buộc bị cáo T phải chấp hành 

hình phạt chung cho của 02 bản án là 10 năm 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 18/4/2018 được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10/4/2015 đến ngày 

20/4/2015 của Bản án số 627/2015/HSPT ngày 30/10/2015 của Tòa án nhân dân 

T phố Hà Nội.  

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 

331, Khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
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thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Về vật chứng: Tịch thu xung quỹ Nhà nước 01 xe máy nhãn hiệu Honda 

hiệu Wave RSX màu đen/đỏ BKS : 29V3-08222 đứng tên Đỗ Văn T; 01 điện 

thoại Nokia 1200 đã qua sử dụng, kèm sim điện thoại 0968802899. Toàn bộ số 

vật chứng trên hiện ở Chi cục thi hành dân sự quận Nam Từ Liêm, biên bản giao 

nhận vật chứng số 26 ngày 09/11/2018) 

Về án phí: Bị cáo Đỗ Văn T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q. Nam Từ Liêm 

- VKSND T phố Hà Nội 

- TAND T phố Hà Nội 

- Công an quận Nam Từ Liêm 

- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS-VP 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

Lý Kế Hiền 

270/323



TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Bản án số: 78/2018/HS-ST 

     Ngày 25 - 10 - 2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Lê Truyền Bình          

 - Ông Hoàng Minh Trinh 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Phương - Thư ký Toà án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên toà: Bà Ngô Thị Thảo Nguyên - Kiểm sát viên. 

 Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

68/2018/TLST-HS ngày 26 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 66/2018/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần H H; sinh năm 19xx tại thành phố Đà Nẵng; nơi cư trú: Đường L, 

phường K, quận S, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch; trình 

độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần Văn U và bà Phan Thị A; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: 

Không; tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đang tại 

ngoại. (có mặt) 

- Người tham gia tố tụng khác: 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Phạm Đức M – sinh năm 19xx – Địa chỉ: Đường V, phường P, quận

C, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt) 

2. Ông Vũ Quang D – sinh năm 19xx – Địa chỉ: Phường K, quận S, thành phố

Đà Nẵng. (vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt) 

3. Bà Hồ Uyên V – sinh năm 19xx – Địa chỉ: Đường B, phường G, quận E,

thành phố Đà Nẵng. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Trần H H làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên quen biết với một đối tượng 

tên O (chưa xác định họ tên, địa chỉ). O nói với H có thể làm giả vé tham quan du 

lịch nội thành Huế, tuyến 4 điểm (Hoàng Cung – Khải Định – Tự Đức – Minh 

Mạng) và bán với giá 70.000 đồng/01 vé. H đồng ý mua 100 vé và tìm người sử 

dụng các vé giả đó cho O. H nhờ một người quen của O (chưa xác định họ tên, địa 

chỉ) giao cho O số tiền 7.000.000 đồng. Ngày 31/01/2018, O gửi qua đường bưu 

điện đến địa chỉ đường Y, phường V, quận C, thành phố Đà Nẵng cho H 02 lốc vé 

tham quan nội thành Huế giả, 01 con dấu “Ngày tháng năm” và 01 con dấu “Trung 

tâm bảo tồn di tích cố đô Huế” để đóng vào vé tham quan giả. 

Sau khi nhận vé và con dấu giả, H nhận thấy trên vé không giống vé thật nên 

có liên hệ lại với O. H yêu cầu O trả lại số tiền 7.000.000 đồng. O trả lại cho H số 

tiền trên thông qua tài khoản ngân hàng của Đ (chưa xác định họ tên, địa chỉ), Đ rút 

tiền và giao lại cho H. Sau đó, O trao đổi với H cứ thử bán cho khách hàng, nếu bán 

được sẽ chia khoảng 10% cho Hoàng; H đồng ý. H liên hệ với Phạm Đức M, M 

đồng ý mua lại của H 12 vé tham quan giả, với giá 200.000 đồng/ 01 vé. H giao cho 

M 12 vé tham quan giả tại đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng và M giao số tiền 2.400.000 đồng cho H tại quán cà phê đường Tiểu La, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (H thu lợi số tiền 240.000 đồng). Sau đó, M dẫn đoàn 

khách tham quan nội thành Huế nhưng M sợ nên không sử dụng số vé giả trên mà 

xé hủy, vứt vào thùng rác tại nội thành Huế. 

Đến ngày 04/02/2018, M tiếp tục mua của H 14 vé tham quan giả trên, giao 

nhận tại bùng binh Nguyễn Hữu Thọ, lối vào sân bay quốc tế Đà Nẵng với giá 

180.000 đồng/01 vé. M giao cho H số tiền 2.520.000 đồng (H thu lợi số tiền 

252.000 đồng). Sau khi mua được vé giả, M bán lại số vé trên cho Vũ Quang D với 

giá 200.000 đồng/ vé và nhận tổng số tiền là 2.800.000 đồng tại Chùa Linh Ứng, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. M nói với D số vé trên là vé thật do trong nội 

thành tuồn ra ngoài bán nên giá rẻ hơn mua trực tiếp tại nội thành. Lúc 15 giờ 30 

phút ngày 04/02/2018, D dẫn đoàn khách du lịch Hàn Quốc gồm 14 người đi tham 

quan tại nội thành Huế và sử dụng 14 vé tham quan giả đã mua của M để vào cổng. 

Khi đang tham quan thì D bị phát hiện sử dụng vé giả nên D bỏ trốn và số vé này đã 

được Phòng PA81 – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ nêu trên. H nghe thông 

tin vé giả bị phát hiện nên đã vứt các vé giả còn lại cùng 01 con dấu “Ngày tháng 

năm” và 01 con dấu “Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế” vào thùng rác trên 

đường Trần Tấn Mới, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (không thu được). Đồng 

thời, H xóa hết các số điện thoại, tin nhắn liên quan đến sự việc trên. 

Ngày 01/3/2018, O tiếp tục gửi cho H 02 lốc gồm 174 vé giả tham quan nội 

thành Huế thông qua địa chỉ đường Y, phường V, quận C, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 03/3/2018, phòng PA81 – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng 

PA81 – Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải 
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Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại nhà đường Y, phường V, quận C, 

thành phố Đà Nẵng phát hiện Trần H H có hành vi buôn bán vé giả. 

* Tang vật thu giữ của Hoàng:

- 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải Định – Tự Đức – Minh 

Mạng gồm 76 tờ. 

- 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải Định – Tự Đức – Minh 

Mạng gồm 98 tờ. 

- 01 ĐTDĐ màu vàng có hình dáng Iphone 6 số imei: 35440706268967. 

- 01 máy tính xách tay hiệu Dell màu đen, số seri: 35668359973. 

- Riêng đối với 14 (Mười bốn) mẫu vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải 

Định – Tự Đức – Minh Mạng đã bị xé mất một góc bên phải phần “Hoàng Cung, 

Royals Palaces, checking part” đã sử dụng, phòng PA81 – Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế thu giữ và chuyển cho phòng PA81 – Công an TP Đà Nẵng. 

Theo Kết luận giám định số 46/GĐ-TL ngày 27/4/2018 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an thành phố Đà Nẵng kết luận: Vé tham quan cần giám định ký hiệu 

từ A1 đến A188 là vé giả. Như vậy Cơ quan điều tra thu giữ được tổng cộng 188 tờ 

vé giả, tương đương với tổng giá trị: 360.000 đồng/01 vé x 188 vé = 67.680.000 

đồng. 

Tại bản Cáo trạng số 58/CT-VKSHC ngày 24 tháng 9 năm 2018, Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Trần H H về tội “Buôn 

bán vé giả » theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 202 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo Trần H H khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, thừa nhận 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng truy tố là đúng 

người, đúng tội, xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. 

- Bà Hồ Uyên V giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, khẳng định chỉ cho H ở 

nhờ tại nhà số K18/2 Trần Tấn Mới, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. Bà Vy hoàn toàn không biết H sử dụng nơi ở trên để mua bán vé giả. 

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như Cáo 

trạng đã đề cập và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 202, 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt Trần H H 06 

tháng đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo; về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung quỹ 

nhà nước 01 điện thoại di động màu vàng hình dáng Iphone 6 có số imei: 

35440706268967,  đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – 

Khải Định – Tự Đức – Minh Mạng gồm 76 tờ, 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng 
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Cung – Khải Định – Tự Đức – Minh Mạng gồm 98 tờ, 14 mẫu vé tham quan tuyến 

Hoàng Cung – Khải Định – Tự Đức – Minh Mạng đã bị xé mất một góc bên phải 

phần “Hoàng Cung, Royals Palaces, checking part” đã sử dụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo cũng như người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. 

Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

 Lời khai nhận tội của bị cáo Trần H H tại phiên tòa phù hợp với Kết luận giám 

định số 46/GĐ-TL ngày 27/4/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố 

Đà Nẵng, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng và các tài liệu, 

chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cơ sở để xác định: Do biết đối 

tượng tên O (chưa xác định họ tên, địa chỉ)  có thể làm giả vé tham quan du lịch nội 

thành Huế, tuyến 4 điểm (Hoàng Cung – Khải Định – Tự Đức – Minh Mạng) nên 

Trần H H đã mua của O 100 vé giả với giá 70.000 đồng/01 vé. Ngày 31/01/2018 O đã 

gửi 100 vé giả tham quan du lịch nội thành Huế, tuyến 4 điểm (Hoàng Cung – Khải 

Định – Tự Đức – Minh Mạng) cho H qua đường bưu điện đến địa chỉ đường Y, 

phường V, quận C, thành phố Đà Nẵng, H đã giao cho O số tiền mua vé giả là 

7.000.000 đồng thông qua người quen của O. Sau khi nhận được vé, thấy số vé trên 

không giống vé thật nên H đã yêu cầu O trả lại số tiền 7.000.000 đồng nhưng vẫn 

giữ lại vé và hai bên thỏa thuận là H sẽ thử bán cho khách hàng, nếu bán được O sẽ 

chia khoảng 10% cho H. Sau đó H bán lại cho Phạm Đức M 24 vé giả chia làm hai 

lần, lần thứ nhất bán 12 vé giả với số tiền 200.000 đồng/vé, lần thứ hai bán 14 vé giả 

với số tiền 180.000 đồng/vé, tổng số tiền bán vé giả là 4.920.000 đồng, H thu lợi 

492.000 đồng. Ngày 01/3/2018, O tiếp tục gửi cho H 02 lốc gồm 174 vé giả tham 

quan nội thành Huế thông qua địa chỉ đường Y, phường V, quận C, thành phố Đà 

Nẵng thì đến ngày 03/3/2018 bị phòng PA81 – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối 

hợp với Phòng PA81 – Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Thuận 

Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ. 

Như vậy, hành vi bán vé tham quan du lịch giả của Trần H H đã phạm vào tội 

“Buôn bán vé giả” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 202 của Bộ luật Hình sự 

như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã truy tố là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. 
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Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội thì thấy: Bị cáo Trần H 

H nhận thức rõ hành vi mua bán vé du lịch giả là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi 

nên vẫn thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của người khác. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo mới có tác 

dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình tố tụng cũng 

như tại phiên tòa, bị cáo Trần H H đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn 

hối cải, ngoài ra bị cáo đã tự nguyện nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất 

chính là 492.000 đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự được Hội đồng xét xử xem 

xét, vận dụng khi quyết định hình phạt. 

[5] Về quyết định hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử phạt bị 

cáo Trần H H mức án nghiêm khắc, tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo H chưa 

đến mức nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư 

trú ổn định nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo H hiện nay không có công việc ổn định, 

không có tài sản riêng, thu lợi bất chính số tiền không lớn và đã tự nguyện nộp vào 

Ngân sách nhà nước nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 202 của Bộ luật Hình sự. 

[7] Về xử lý vật chứng: 

- Đối với 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải Định – Tự Đức – 

Minh Mạng gồm 76 tờ, 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải Định – Tự 

Đức – Minh Mạng gồm 98 tờ, 14 mẫu vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải Định 

– Tự Đức – Minh Mạng đã bị xé mất một góc bên phải phần “Hoàng Cung, Royals

Palaces, checking part” đã sử dụng: Đây là vật không có giá trị, không sử dụng được 

nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tịch thu và tiêu 

hủy 

- Đối với 01 điện thoại màu vàng có hình dáng Iphone 6 số imei: 

35440706268967: Bị cáo H thừa nhận sử dụng điện thoại này để liên lạc với O mua 

bán vé giả nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tịch 

thu, nộp Ngân sách nhà nước. 

- 01 máy tính xách tay hiệu Dell màu đen, số seri: 35668359973: Xét thấy 

máy tính này không liên quan đến việc mua bán vé giả nên Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận Hải Châu đã trả lại cho Trần H H là có cơ sở. 
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- Bị cáo H thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của mình là số tiền 492.000 

đồng, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền này vào Ngân sách nhà nước nên không đề 

cập xử lý.  

 [8] Ngoài ra, qua quá trình điều tra xác định Trần H H còn có hành vi làm giả 

con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua việc H làm giả thẻ hướng dẫn viên 

du lịch và chứng minh nhân dân tại nhà của H tại đường L, phường K, quận S, thành 

phố Đà Nẵng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng đã chuyển cho cơ quan tố tụng quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xử lý 

theo thẩm quyền là đúng quy định. 

[9] Đối với các đối tượng tên O bán vé giả cho Trần H H, người tên Đ cho 

mượn tài khoản ngân hàng để rút tiền rồi đưa lại cho H hiện nay chưa xác định được 

họ tên, địa chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra 

làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. 

Đối với Phạm Đức M có hành vi mua vé giả của Trần H H để bán lại cho Vũ 

Quang D 14 vé tương đương số tiền 2.800.000 đồng; M thu lợi số tiền 280.000 

đồng. Hành vi của Phạm Đức M chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán vé giả” nên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với M là có căn cứ. 

Đối với Vũ Quang D có hành vi mua vé của Phạm Đức M nhưng D  không biết 

là vé giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu không đề cập xử lý 

là có căn cứ. 

Đối với hành vi của Hồ Uyên V cho Trần H H ở nhờ tại nhà đường Y, 

phường V, quận C, thành phố Đà Nẵng nhưng Vy không biết H sử dụng nơi ở trên 

mua bán vé giả nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu không đề cập 

xử lý là có căn cứ. 

 [10] Về án phí: Bị cáo Trần H H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần H H phạm tội “Buôn bán vé giả” 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 202, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều

65 của Bộ luật Hình sự 

Xử phạt Trần H H 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 

tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Trần H H cho Ủy ban nhân dân phường K, quận S giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố tình vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

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

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của

Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải Định – 

Tự Đức – Minh Mạng gồm 76 tờ; 01 tập vé tham quan tuyến Hoàng Cung – Khải 

Định – Tự Đức – Minh Mạng gồm 98 tờ; 14 vé tham quan tuyến Hoàng Cung – 

Khải Định – Tự Đức – Minh Mạng đã bị xé mất một góc bên phải phần “Hoàng 

Cung, Royal Palaces, checking part” đã sử dụng. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động màu vàng có hình 

dáng Iphone 6, có số imei 35440706268967.  

(Các vật chứng nêu trên hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu đang 

quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25 tháng 9 năm 2018). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Trần H H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000 đồng. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Trần H H, bà Hồ Uyên V có quyền kháng cáo trong

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; ông Phạm Đức M, ông Vũ Quang D có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND quận Hải Châu; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- Công an quận Hải Châu; 

- Chi cục THADS quận Hải Châu; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Trại tạm giam CATP Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.          

Lê Thị Thu Thảo  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
  –––––––––––––––

 Bản án số: 49/2018/HS-PT

 Ngày: 23/10/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng. 

 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Vân – Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà 

Đỗ Thị Hòa - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 78/2018/TLPT-HS 

ngày 13 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Thái An Đ, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 24/2018/HS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai.     

Bị cáo có kháng cáo: 

Thái An Đ, sinh năm 1972; tại Gia Lai; nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn 

P, huyện P, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Công chức; trình độ văn hóa (học vấn): 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Thái Văn H, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1955; có vợ: 

Nguyễn Thị Diệu H, sinh năm: 1978 và 02 người con, lớn sinh năm 2002 - nhỏ 

sinh năm 2011; hiện vợ con đang sinh sống tại tổ dân phố 3, thị trấn P, huyện P, 

tỉnh Gia Lai; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Thái An Đ: Ông Tống Đức N – Luật sư của 

Văn phòng luật sư Hà Trung thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

Ngoài ra còn có bị cáo Hàn Thị P, Võ Đức C không có kháng cáo và 

không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ban quản lý chợ huyện P, tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt là: Ban quản lý 

chợ) được thành lập ngày 21/4/2008 trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện P, là đơn 

vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng 

mở tại kho bạc huyện P, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, tự trang 

trải về kinh phí (thực hiện chế độ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 của Chính phủ, không có biên chế và quỹ lương từ ngân sách). 
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Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chợ gồm có: Thái An Đ là Trưởng Ban quản lý 

chợ (công chức - UBND huyện bổ nhiệm), Hàn Thị P là Kế toán trưởng (viên 

chức - UBND huyện tuyển dụng) và Võ Đức C là Thủ quỹ, kiêm thu ngân được 

Trưởng Ban quản lý chợ Uỷ nhiệm thu (hợp đồng theo thời vụ do Ban quản lý 

chợ P tuyển dụng); ông Phạm Ngọc T là nhân viên phụ trách điện (hợp đồng 

không thời hạn do UBND huyện tuyển dụng); còn các nhân viên Hợp đồng thời 

vụ do Ban quản lý chợ tuyển dụng qua các năm gồm: Nguyễn Văn H, Đỗ Thị T, 

Phạm Văn H, Nguyễn Thị G, Nguyễn Văn P, Nguyễn Thị T, Đoàn Thị N, 

Nguyễn Thị D, Ksor T, Nguyễn Văn H, Bùi Thị Thu H, Nguyễn Văn D. 

Về hoạt động của Ban quản lý chợ được phép thu và hưởng như sau: 

- Phí cho thuê mặt bằng: Theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 

13/4/2009 của UBND huyện thì tất cả các khoản thu đều nộp vào Ngân sách nhà 

nước. 

- Phí chợ: Theo Quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp giao chỉ tiêu thu 

phí chợ Ban quản lý được hưởng 100% để hoạt động. 

- Phí bến bãi: Theo Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 

và Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày24/9/2007(sửa đổi 121/2006/QĐ-

UBND) của UBND tỉnh thì phí bến bãi Ban quản lý phải nộp vào Ngân sách nhà 

nước 10%, còn lại 90% được hưởng để hoạt động. 

- Phí xe nhập hàng: Theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 

18/9/2009 của UBND tỉnh thì Ban quản lý chợ được thu phí xe nhập hàng mức 

thu 10.000đồng/xe/lượt, nhưng không thể hiện rõ việc sử dụng nguồn phí thu 

được; hàng năm Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí sự nghiệp và giao chỉ 

tiêu thu thể hiện: ngoài thu phí chợ và giữ xe, thì các mục thu khác Ban quản lý 

được hưởng 100%.  

Theo Ban quản lý trình bày về hình thức các khoản thu phí mốc thời gian 

từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2015 như sau: 

- Phí chợ: Từ tháng 10/2010 đến hết tháng 8/2011, ông Huy thu tiền và 

đều nộp về Ban quản lý chợ; từ tháng 9/2011 đến hết tháng 12/2014 ông H thu 

tiền và nộp về Ban quản lý chợ là 14.000.000 đồng/tháng (có biên bản làm việc); 

từ tháng 01/2015 đến hết tháng 11/2015 Thái An Đ chỉ đạo nhân viên thu tiền 

nộp về Ban quản lý chợ và nộp vào Tài khoản mở tại Kho bạc huyện, sau đó rút 

ra chi cho các hoạt động thường xuyên của Ban quản lý. 

- Phí cho thuê mặt bằng: Từ tháng 10/2010 đến hết tháng 11/2015 do Võ 

Đức C thu, cân đối nộp vào Ngân sách một phần, còn lại để ngoài sổ sách và chi 

theo sự chỉ đạo của Thái An Đ. 

- Phí bến bãi: Ông Đào Xuân L ký hợp đồng hàng năm với Ban quản lý để 

thu phí giữ xe khu vực chợ P và nộp về Ban quản lý tổng số tiền là 

1.089.000.000 đồng, với mức khoán thu như sau:  

+Từ tháng 10/2010 đến hết tháng 12/2012 mức khoán thu là 

17.000.000đồng /tháng, đã nộp về Ban quản lý chợ số tiền là 459.000.000đồng. 

+Từ tháng 01/2013 đến hết tháng 11/2015 mức khoán thu là 

18.000.000đồng /tháng, đã nộp về Ban quản lý số tiền là 630.000.000đồng. 
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- Phí xe nhập hàng: Bà Đoàn Thị N thu và đã nộp về Ban quản lý số tiền 

là 33.660.000đồng; việc khoán thu do Thái An Đ chỉ đạo, giữa bà N và Ban 

quản lý không có hợp đồng; mức khoán thu từ tháng 01/2013 đến hết tháng 

11/2015  là 1.000.000đồng/tháng (số tiền này Ban quản lý được hưởng 100% để 

chi lương và các hoạt động khác). 

Như vậy, từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2015 Ban quản lý thu các loại 

phí và đã quyết toán đúng theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp như 

sau:  

- Phí chợ, phí bến, phí xe nhập hàng và các khoản khác (điện, hỗ trợ...) 

nộp vào tài khoản Kho bạc huyện tổng cộng 2.125.117.658 đồng và đã rút ra để 

chi trả lương và các hoạt động thường xuyên của Ban quản lý số tiền 

2.151.752.593 đồng. Hàng năm, Ban quản lý chợ có lập sổ theo dõi tiền gửi (thể 

hiện nội dung thu phí) và sổ quỹ tiền mặt (thể hiện nội dung chi). 

- Phí bến bãi (trích10% tiền thu được) đã nộp vào ngân sách số tiền 

112.400.000đồng(nộp tại Chi cục thuế huyện P). 

- Phí mặt bằng nộp vào Ngân sách 483.050.000 đồng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ 01quyển sổ theo dõi 

thu phí do Nguyễn Văn H và 312 quyển phiếu thu liên quan đến việc thu các 

khoản phí tại chợ P, do Thái An Đ giao nộp; nội dung thu phí không rõ ràng nên 

Cơ quan CSĐT tiến hành làm việc với Ban quản lý chợ và những người thu phí 

để tiến hành bóc, tách phân loại các loại phí, kết quả như sau: 

Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2015, tại sổ theo dõi thu và phiếu thu do 

Thái An Đ nộp thể hiện Thái An Đ, Hàn Thị P, Võ Đức C; ông Nguyễn Văn H, 

bà Đỗ Thị T, ông Nguyễn Văn P, ông Nguyễn Văn D, ông Phạm Văn H, ông 

Nguyễn Văn H và ông Phạm Ngọc T đã thu tổng cộng số tiền là 

1.497.220.000đồng; trong đó: 

- Các loại phí đã quyết toán đúng tổng cộng là 821.134.000đồng gồm: Phí 

thuê mặt bằng đã nộp Ngân sách theo quy định là 231.072.000đồng; phí chợ là 

540.422.000đồng; phí kiểm dịch là 6.415.000đồng; phí làm hồ sơ hợp đồng là 

450.000đồng; phí lắp điện là 950.000 đồng; phí tạm thu lương, phí chợ, phí bến 

bãi là 41.825.000đồng. 

- Phí cho thuê mặt bằng không nộp vào ngân sách là 676.086.000 đồng 

(gồm phí thuê chỗ ngồi buôn bán 544.016.000 đồng, phí mặt bằng cho thuê kho 

kiôt 132.070.000 đồng) (1.497.220.000 đồng - 821.134.000 đồng = 

676.086.000đồng).  

 Số tiền 676.086.000 đồng Thái An Đ chỉ đạo Võ Đức C và Hàn Thị P mở 

02 tài khoản trái nguyên tắc tài chính, kế toán tại Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện, số tiền nộp vào 543.859.000 đồng và rút ra 544.160.000 đồng (cao hơn 

số tiền nộp vào là do ngân hàng trả lãi) để chi các hoạt động thường xuyên của 

Ban quản lý, còn lại 132.227.000 đồng đã chi các hoạt động của Ban quản lý 

nhưng không lập hồ sơ theo dõi. 

Cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra 02 tài khoản mở tại Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện P xác định: 
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- Chủ tài khoản tên Thái An Đ mở ngày 25/10/2010 có số 421101.000059 

, ngày 29/01/2014 khi hòa mạng toàn quốc thì tài khoản tự động đổi số hiệu tài 

khoản sang số 1000004200099137 (thay đổi số hiệu nhưng là cùng một tài khoản). 

- Tài khoản mang tên Ban quản lý chợ P mở ngày 25/10/2010 có số 

421101.000058, ngày 29/01/2014 khi hòa mạng toàn quốc thì tài khoản tự động 

đổi số hiệu tài khoản sang số1000004200099136 (thay đổi số hiệu nhưng là cùng 

một tài khoản). Tài khoản trên do Ban quản lý chợ mở gồm: chủ tài khoản là Thái 

An Đ, Kế toán trưởng là Hàn Thị P, người được ủy quyền Kế toán trưởng ông Võ 

Đức C cùng mở. 

- Việc gửi tiền vào, rút ra và số tiền ngân hàng trả lãi đối với tài khoản số 

1000004200099137 mang tên Thái An Đ, cụ thể như sau: 

+ Số tiền nộp 160.585.000 đồng; trong đó Võ Đức C nộp 130.985.000 đồng, 

Hàn Thị P nộp 29.600.000đồng. 

+ Số tiền rút: 160.610.000đồng đều do Đông rút. 

+ Số tiền ngân hàng trả lãi 653.900đồng. 

+ Số tiền dư trong tài khoản 28.900đồng. 

- Việc gửi tiền, rút ra; số tiền lãi đối với tài khoản số 1000004200099136 

mang tên Ban quản lý chợ P, cụ thể như sau: 

+ Số tiền nộp: 383.274.000đồng; trong đó C nộp 343.424.000 đồng, P là 

39.850.000đồng. 

+ Số tiền rút: 383.550.000đồng; trong đó, Đ rút 383.550.000 đồng, P rút 

379.550.000 đồng và C rút ra 4.000.000đồng. 

+ Ngân hàng trả lãi 1.514.010đồng. 

+ Số dư trong tài khoản 1.238.010 đồng. 

Sử dụng 676.086.000 đồng do lập quỹ trái phép, Đ đã giải trình chi hoạt 

động chi thường xuyên như (việc sử dụng nguồn quỹ đều do Đ chỉ đạo, khởi 

xướng C và P cùng thực hiện): 

1.Từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2014, Ban quản lý khoán thu phí cho ông

H là 14.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 560.000.000 đồng/40 tháng đã nộp 

về Ban quản lý. Tuy nhiên, số tiền trên không đủ chi lương và chi thường xuyên, 

nên sử dụng tiền thu phí mặt bằng (số tiền Lập quỹ trái phép), hợp thức hóa để 

nộp thêm vào nguồn phí chợ tại Kho bạc là 73.940.000đồng (với nội dung phí 

chợ (phí được hưởng) đã nộp tổng cộng là 633.940.000đồng, nhưng thực tế 

trong đó chỉ có 560.000.000đồng phí chợ là đúng nguồn thu và nộp, còn lại 

73.940.000đồng là phí mặt bằng). 

2. Tháng 12/2015, Ban quản lý đã nộp số tiền quỹ trái phép vào tài khoản

số tiền 37.840.000 đồng, nhưng sau đó lại rút ra chi thường xuyên của Ban quản 

lý. 

3. Chi diễn tập Phòng cháy chữa cháy số tiền 83.680.000đồng.

4. Mua, sửa chữa trang thiết bị điện tử, điện cơ số tiền 69.320.000đồng.

5. Mua và sửa chữa hệ thống cửa nhà làm việc là 5.800.000đồng.
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6. Mua và sửa chữa bàn, ghế, tủ, ổ khóa...tổng số tiền là 19.450.000đồng.

7. Chi khoan giếng 20.000.000đồng.

8. Chi đổ đất, mua lưới B40, quả cầu thông gió, bồn nước với tổng số tiền

là 39.650.000đồng. 

9. Chi sửa chữa, mua sắm, thay thế phụ tùng xe đẩy rác và một số dụng cụ

Phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện với tổng số tiền là 41.335.000đồng. 

10. Chi ủng hộ quỹ từ thiện, quỹ an ninh quốc phòng, mua phần mềm máy

tính, hỗ trợ trực làng, mua cây xanh, đo hệ thống chống sét định kỳ tổng số tiền 

là 8.878.000đồng. 

11. Chi hỗ trợ lễ, tết tổng số tiền là 88.700.000đồng.

12.Chi khắc phục sai phạm do Ban quản lý chợ thuê mặt bằng năm 2011

là 55.000.000đồng. 

Tổng cộng các mục đã chi là 543.593.000đồng. 

13. Còn lại 132.493.000 đồng chi thăm hỏi ốm đau, trang thiết bị trực

đêm, chi mua nệm, mùng, mền, tất niên, tham quan; nhưng không lập sổ sách 

không có chứng từ chi nên chưa xác định cụ thể từng mục chi. 

Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, làm việc với cơ quan, doanh 

nghiệp và cá nhân có liên quan về các mục chi của Ban quản lý, đồng thời phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá, thẩm định 13 mục chi có kết quả 

như sau: 

Việc sử dụng số tiền Lập quỹ trái phép tại các mục thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 với tổng số tiền 488.593.000đồng là có cơ sở, mục đích sử dụng 

phục vụ cho các hoạt động thiết thực và tình hình khó khăn về tài chính của Ban 

quản lý, việc chi tiêu trên phù hợp với Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban quản lý 

quy định tại Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 

định và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính về “Hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ”. 

Riêng việc sử dụng tiền quỹ trái phép tại mục thứ 12 và 13 với tổng số 

tiền 187.493.000 đồng (676.086.000 đồng - 488.593.000 đồng = 187.493.000 

đồng) là không có cơ sở vì: số tiền 55.000.000 đồng sử dụng sai mục đích (chi 

khắc phục sai phạm cá nhân) và số tiền 132.493.000 đồng (mục thứ 13) không 

có hồ sơ chứng từ. 

Ngày 01/12/2017, Cơ quan CSĐT công an Huyện P đã ra Bản kết luận 

điều tra số 57 đề nghị truy tố các bị can Thái An Đ, Võ Đức C và Hàn Thị P về 

tội “Lập quỹ trái phép” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 166 Bộ 

luật hình sự năm 1999. 

Ngày 25/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện P ra Quyết định trả điều 

tra bổ sung vụ án và yêu cầu giám định tài chính đối với việc thu chi của Ban 

quản lý theo nội dung vụ án.  

Ngày 15/01/2018, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định 

số 21 trưng cầu giám định đối với ông Huỳnh Tấn H và Nguyễn Văn P là Giám 

định viên Tài chính - Kế toán Tỉnh Gia lai.  
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Tại Bản kết luận giám định số 03/GĐV-TC ngày 03/04/2018 về giám 

định tài chính về việc quản lý sử dụng ngân sách của Ban quản lý chợ P từ tháng 

10/2010 đến tháng 11/2015 xác định: Ban quản lý chợ P thu tiền phí mặt bằng 

chỗ ngồi mua bán và phí mặt bằng cho thuê kho ki ốt từ tháng 10/2010 đến 

tháng 11/ 2015 số tiền 676.086.000đồng để ngoài sổ sách kế toán, không nộp 

vào quỹ, không nộp vào kho bạc và tự chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc tài chính. 

Việc làm trên là trái quy định của pháp luật, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà 

nước số tiền là 676.086.000đồng (trong đó, việc mở tài khoản trái nguyên tắc tài 

chính tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện nộp vào số tiền là 543.859.000 

đồng và rút ra chi hoạt động thường xuyên của Ban quản lý số tiền 132.227.000 

đồng chi các hoạt động của Ban quản lý nhưng không lập hồ sơ theo dõi). 

Tại bản cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 21/5/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P, tỉnh Gia Lai đã truy tố các bị cáo Thái An Đ, Võ Đức C và Hàn 

Thị P về tội: “Lập quỹ trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 205 Bộ 

luật hình sự 2015.   

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 24/2018/HS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Gia Lai đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Thái An Đ phạm tội: “Lập quỹ trái phép”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 205; điểm b, điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 

51; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Thái An Đ 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với 

bị cáo Hàn Thị P, Võ Đức C; tuyên nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

tuyên quyền kháng cáo của người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 12/7/2018, bị cáo Thái An Đ có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt 

và xin được hưởng án treo. 

Ngày 25/9/2018, bị cáo Thái An Đ có đơn xin chuyển hình phạt tù sang 

hình phạt tiền. 

Ngày 26/9/2018, bị cáo Thái An Đ có đơn bổ sung đơn kháng cáo, yêu 

cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm án và bị cáo được hưởng án treo; đồng 

thời, xem xét xét xử bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 205 Bộ luật hình sự 

năm 2015, chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không 

giam giữ đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo, yêu cầu Tòa 

án cấp phúc thẩm xem xét chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền. 

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Thái An Đ, chuyển hình phạt tù có thời hạn sang hình phạt tiền, mức phạt từ 

150.000.000 đồng – 170.000.000 đồng. 

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Việc Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 

bị cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 205 của BLHS năm 2015 là đúng 

người, đúng tội. Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội khi mà hoàn cảnh kinh tế 

của ban quản lý chợ là khó khăn, thu không đủ chi nên bị cáo và đồng phạm mới 

thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi xét xử, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả, 
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nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm, có bác ruột được tặng huân chương kháng 

chiến, trong quá trình công tác có nhiều giấy khen đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.Vì 

vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển hình phạt 

tù có thời hạn sang hình phạt tiền và mức phạt thấp hơn mức mà đại diện Viện 

kiểm sát đề ra.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản 

án sơ thẩm đã nêu, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị 

cáo khác, kết luận giám định tài chính và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ 

vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định: Ban quản lý chợ P được thành lập và 

trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện P, là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại kho bạc huyện, hoạt động 

theo phương thức hạch toán độc lập, tự trang trải về kinh phí và tuân thủ theo 

các quy định về kế toán, tài chính, ngân sách theo quy định của pháp luật. Thái 

An Đ là công chức được Ủy ban nhân dân huyện P bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng 

ban quản lý chợ P. Từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2015, ban quản lý chợ P dưới 

sự quản lý của Thái An Đ đã thu phí cho thuê mặt bằng với số tiền là 

676.086.000 đồng. Tuy nhiên, đối với số tiền này, Thái An Đ để ngoài sổ sách 

kế toán, không nộp vào quỹ, không nộp vào ngân sách nhà nước mà chỉ đạo Hàn 

Thị P - kế toán trưởng và Võ Đức C – thủ quỹ kiêm thu ngân mở hai tài khoản 

trái nguyên tắc tài chính để sử dụng chi tiêu cho các hoạt động của Ban quản lý 

chợ, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước với số tiền 676.086.000 đồng (trong 

đó, việc mở tài khoản trái nguyên tắc tài chính tại Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện nộp vào số tiền là 543.859.000 đồng và rút ra chi hoạt động thường xuyên 

của Ban quản lý, số tiền 132.227.000 đồng chi các hoạt động của Ban quản lý 

nhưng không lập hồ sơ theo dõi). Vì vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị 

cáo Thái An Đ về tội “Lập quỹ trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

205 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

 [2] Xét kháng cáo xin chuyển hình phạt tù có thời hạn sang hình phạt tiền 

của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:  

Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự 

và là chủ thể đặc biệt, có chức vụ quyền hạn nhất định, được người có thẩm 

quyền bổ nhiệm, bản thân bị cáo biết việc thu, chi tài chính của ban quản lý chợ 

phải tuân theo quy định của pháp luật nhưng bị cáo vẫn chỉ đạo cấp dưới lập quỹ 

trái phép, sử dụng quỹ này chi tiêu cho các mục đích khác nhau của ban quản lý 

chợ. Trong vụ án này bị cáo là người có vai trò chính, vì vậy bị cáo phải chịu 

trách nhiệm hình sự tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo.  

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 
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năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, đây là các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo Thái An Đ 12 tháng tù. Tuy nhiên, mức 

án này đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc. Bởi vì, hành vi phạm tội của bị 

cáo có một phần nguyên nhân là do tình hình tài chính của ban quản lý chợ khó 

khăn, thu không đủ chi. Mặc dù, hành vi lập quỹ trái phép của bị cáo và đồng 

phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 676.086.000 đồng nhưng bị 

cáo không sử dụng số tiền này vì mục đích tư lợi cá nhân, trong quá trình điều 

tra cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, trong tổng số tiền 676.086.000 đồng, 

có 488.593.000 đồng bị cáo sử dụng phục vụ cho các hoạt động thiết thực và 

tình hình khó khăn về tài chính của Ban quản lý, việc chi tiêu trên phù hợp với 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Ban quản lý chợ, số tiền còn lại là 

187.493.000 đồng sử dụng chi tiêu các hoạt động của Ban quản lý nhưng không 

lập hồ sơ theo dõi, không sử dụng đúng mục đích, tuy nhiên, bị cáo và đồng 

phạm đã khắc phục toàn bộ số tiền nêu trên, trong đó bị cáo Thái An Đ tự 

nguyện khắc phục 162.493.000 đồng. 

Xét thấy, bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, chưa 

có án tích; sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp án phí hình sự sơ 

thẩm, việc này thể hiện bị cáo đã thực sự ăn năn, hối cải với hành vi phạm tội 

của mình; trong quá trình công tác, bị cáo đã có nhiều thành tích và được cơ 

quan có thẩm quyền tặng giấy khen, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 mà Hội 

đồng xét xử phúc thẩm áp dụng cho bị cáo khi lượng hình.  

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng, việc 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong trường hợp này là không cần thiết 

mà chỉ cần buộc bị cáo chịu hình phạt chính là phạt tiền đã đủ đảm bảo việc giáo 

dục, răn đe và cải tạo đối với bị cáo mà vẫn có tác dụng trong công tác đấu tranh 

phòng ngừa tội phạm nói chung. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. 

[3] Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 135, 136, điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Thái An Đ. Sửa bản án hình sự sơ

thẩm số 24/2018/HS-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện 

P, tỉnh Gia Lai: 

 Tuyên bố bị cáo Thái An Đ phạm tội: “Lập quỹ trái phép”. 
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Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 205; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 35 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Thái An Đ mức phạt 125.000.000 đồng (Một trăm hai 

mươi lăm triệu đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Thái An Đ không phải chịu án phí

hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Gia Lai;      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- TAND huyện P;      (Đã ký) 
- VKSND huyện P;  

- Công an huyện P; 

- Chi cục THADS huyện P; 
- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án, THS, VT. 

 Nguyễn Thị Xuân Hương 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 CÁC THẨM PHÁN  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Dũng  Nguyễn Thị Kim Hồng     Nguyễn Thị Xuân Hương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 582/2018/HS-PT 

Ngày 17 tháng 10 năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy; 

 Các Thẩm phán: Ông Trương Văn Bình; 

Ông Hoàng Thanh Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Anh Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

236/2018/TLPT-HS ngày 07 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo Rum Vút Th, do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HSST ngày 

28 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Rum Vút Th, sinh năm 1990 tại Campuchia; HKTT: ấp K, xã K, huyện P, 

tỉnh P1, Vương quốc Camuchia; Dân tộc: Kh’mer; Quốc tịch: Campuchia; Tôn giáo: 

Đạo phật; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Con 

ông Rưm Sa R và bà Thol S; Bị cáo có vợ và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo 

bị bắt tạm giam từ ngày 25/10/2017, (có mặt). 

- Người phiên dịch: Ông Cheang Sa V, (có mặt), 

(Ngoài ra trong vụ án còn có bị cáo Chun Ph và Kôl Ch không kháng cáo, 

Tòa án không triệu tập) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 01 giờ 10 phút ngày 25/10/2017, Chi cục hải quan Sở Thượng 

phối hợp với Đội kiểm soát hải quan và Công an xã B, thị xã H tổ chức kiểm 
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soát trên tuyến K thuộc khu vực ấp B1, xã B, thị xã H, tỉnh Đồng Tháp phát hiện 

01 phương tiện vận chuyển thủy nội địa (ghe cà dom) không số hiệu, dài 13,4m, 

ngang 2,6m, cao 1,54m, đặt 02 máy ngoài (01 máy chạy dầu hiệu Shenhai 

S1105 và 01 máy động cơ chạy xăng không rõ hiệu và nước sản xuất, trên 

phương tiện có 03 người là Rum Vút Th, Chun Ph và Kôl Ch (quốc tịch 

Campuchia) đang chở hàng hóa (gỗ) từ hướng biên giới M về phía chợ thị xã H. 

Lực lượng kiểm tra phát hiện trên phương tiện có nhiều thanh gỗ trắc 

nhóm IIA có tổng trọng lượng 4.165kg (gồm 1.862 khúc, thanh tấm) và gỗ xẻ 

hộp với khối lượng 0,139m
3
; 01 mặt bàn tròn gỗ hương nhóm IIA đường kính 

120cm, dài 0,11m, khối lượng 0,124m
3
 nên tiến hành lập biên bản bắt người quả 

tang và tạm giữ hàng hóa. 

Quá trình điều tra xác định Rum Vút Th, Chun Ph và Kôl Ch được 01 

người làm công cho chủ hàng người Campuchia thuê vận chuyển gỗ từ 

Campuchia về Việt Nam giao cho 01 người Việt Nam có địa chỉ ở huyện Th, 

tỉnh Đồng Tháp. Trước khi đi người thuê đưa cho Rum Vút Th 01 điện thoại di 

động để liên hệ với chủ người Campuchia để người này điện thoại cho người 

đến nhận hàng, mỗi chuyến vận chuyển được trả tiền công 70.000 Riel, tương 

đương 350.000 đồng Việt Nam cho mỗi người. Khi bắt đầu vận chuyển, Chun 

Ph là người điều khiển phương tiện; khi đến biên giới Campuchia – Việt Nam 

thì Rum Vút Th điều khiển cho đến lúc bị bắt. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 147/HĐ.ĐGTS ngày 02/11/2017, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Tháp kết luận: 

Gỗ trắc 4.165kg trị giá 499.800.000 đồng. 

Gỗ xẻ hộp 0,139m
3
 trị giá 20.850.000 đồng. 

Mặt bàn gỗ hương trị giá 20.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản nói trên là 540.650.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2018/HSST ngày 28 tháng 3 năm 2018, 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Rum Vút Th phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa 

qua biên giới”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm m, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 

Điều 54, Điều 17 của Bộ luật Hình sự 2015. 

Xử phạt bị cáo Rum Vút Th 02 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 

25/10/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo 

Chun Ph, Kôl Ch và việc xử lý, án phí, quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 04/4/2018, bị cáo Rum Vút Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Rum Vút Th vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo chỉ là người làm thuê, bị cáo 

không hiểu biết pháp luật Việt Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án: Trong vụ án bị cáo Tha là người giữ vai trò 

chính. Tòa sơ thẩm khi xét xử bị cáo đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra 

mức án phù hợp với bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được 

tình tiết giảm nhẹ nào mới. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Rum Vút Th đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:  

Vào ngày 25/10/2017, bị cáo Rum Vút Th cùng với Chun Ph và Kôl Ch 

đã sử dụng phương tiện thủy nội địa (ghe cà dom) không số hiệu chở gỗ không 

có giấy phép vận chuyển, không khai báo với cơ quan hải quan từ biên giới M 

về phía chợ thị xã H, tỉnh Đồng Tháp. Khi đang di chuyển trên K thuộc ấp B1, 

xã B, thị xã H, tỉnh Đồng Tháp thì bị bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số gỗ trên 

ghe. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Tháp đã kết luận 

trên ghe có: 4.165kg gỗ trắc, trị giá 499.800.000 đồng; 0,139m
3
 gỗ xẻ hộp, trị 

giá 20.850.000 đồng và mặt bàn gỗ hương trị giá 20.000.000 đồng; tổng giá trị 

tài sản bị bắt giữ là 540.650.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

biên giới” theo quy định tại khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999, được 

sửa đổi bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự thì 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015, được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 (điều khoản có lợi hơn cho bị cáo) để xét xử đối với 

bị cáo là phù hợp, đúng quy định pháp luật. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh 

tế của nhà nước, đặc biệt là trong hoàn cảnh hàng xuất nhập cảnh trái phép qua 

biên giới diễn biến phức tạp. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức án phù hợp để 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo phạm tội đồng 

phạm giản đơn, chỉ là người làm thuê, nhân thân bị cáo tốt, chưa có tiền án, tiền 

sự, bản thân là cư dân người Campuchia sống tại khu vực biên giới nên trình độ 

học vấn thấp, nhận thức lạc hậu, không am hiểu pháp luật Việt Nam. Từ đó, Tòa 

án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 02 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép 

hàng hóa qua biên giới” là phù hợp.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Rum Vút Th kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt nhưng không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, 

Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí phúc 

thẩm. 

[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Rum Vút Th. Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 10/2018/HSST ngày 28/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

Tuyên bố bị cáo Rum Vút Th phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa 

quá biên giới”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm m, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 54; Điều 17 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Rum Vút Th 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày bị cáo bị bắt tạm giam 25/10/2017. 

Án phí phúc thẩm: Bị cáo Rum Vút Th phải chịu 200.000 đồng. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân tối cao;   

- VKSND cấp cao tại TPHCM; 

- TAND TP. Hồ Chí Minh;  

- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh; 

- Sở tư pháp TP. TP. Hồ Chí Minh; 

- Công an TP. TP. Hồ Chí Minh 

- TTG Công an TP. Hồ Chí Minh (2);            

- Lưu VP(3), HS (2).14b (MSL38) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐẮK LẮK              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Bản án số: 328/2018/HS-PT 

Ngày 15 - 10 - 2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Triết. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Văn Bằng.

2. Bà Lê Thị Thanh Huyền.

- Thư ký phiên toà: Ông Trương Xuân Hải - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Dương Văn Đức - Kiểm sát viên.     

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 294/2018/TLPT-HS ngày 

06/9/2018 đối với bị cáo Y W Hra và Lê Văn L về tội “Vi phạm quy định về khai 

thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, do có kháng cáo của bị cáo Y W Hra và Lê Văn L đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HS-ST ngày 19/7/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Y W Hra (Ma N); sinh năm 1984, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Buôn B,

thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Gia Rai; tôn giáo: Không; nghề 

nghiêp: Làm nông; trình độ học vấn: Không biết chữ; Con ông Y  L Siu, sinh năm 

1961 và bà H B Hra, sinh năm 1965; bị cáo có vợ là H Â Siu và có 02 con, lớn 

nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo 

đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên 

tòa). 

2. Lê Văn L (Ma L); sinh năm 1977 tại thành phố Đà Nẵng; nơi cư trú:

Buôn B, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề 

nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 0/12; con ông Lê Văn H, sinh năm 1938 và 
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bà Huỳnh Thị T, sinh năm 1942; bị cáo có vợ là H T Siu, sinh năm 1985 và có 04 

con, con lớn nhất sinh năm 2003, con nhỏ nhất sinh năm 2015. Tiền sự: Có một 

tiền sự: Ngày 27/4/2017 Bị Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia Y xử phạt hành chính 

hình thức phạt tiền là 1.500.000đ về hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà 

nước về bảo vệ rừng (sử dụng công cụ săn bắn bị cấm); tiền án: Không. Bị cáo 

đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên 

tòa). 

Người phiên dịch tiếng Gia Rai: Ông Y T Bkrông – Cán bộ tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. 

Ngoài ra trong vụ án còn có 09 bị cáo nhưng không có kháng cáo, kháng 

nghị và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 07/02/2018 Y W Hra đến nhà em trai là Y C Hra chơi, tại đây Y 

W Hra đã rủ Y C Hra đi vào vườn Quốc gia Y để khai thác gỗ bán lấy tiền, do cần 

tiền để chi tiêu trong dịp tết Nguyên đán nên Y C Hra đồng ý. Khi nghe tin Y W 

Hra và Y C Hra chuẩn bị đi vào rừng đặc dụng khai thác gỗ thì các bị can Lê Văn 

L, Y H Ksơr, Y D Siu, Y Đ Siu, Y S Siu, Y P Rmuah, Y S Siu, Y Y Siu cùng với 

đối tượng Y T Siu, Y J Siu  xin đi cùng thì được Y W Hra, Y C Hra đồng ý và đề 

nghị mỗi người đóng góp 50.000đ để mua đồ dùng cá nhân phục vụ việc khai 

thác gỗ. Ngoài những vật dụng cá nhân thì Y C Hra chuẩn bị 01 chiếc cưa lốc, Y 

W Hra chuẩn bị 01 xe đạp độ chế. Khoảng 9 giờ 00 cùng ngày, cả nhóm đi bộ vào 

vườn quốc gia Y trên đường đi thì Y P Siu nghe tin liền dùng điện thoại di động 

liên lạc với Y W Hra và xin đi cùng, thì được Y W Hra đồng ý và hướng dẫn 

đường vào, Y P Siu chuẩn bị một số dụng cụ cá nhân và ra đường tỉnh lộ 1 bắt xe 

dọc đường để đi vào khu vực trạm Kiểm lâm số 9. Khi đến khu vực trạm 9, Vườn 

quốc gia Y, Lê Văn L và Y H Ksơr lần lượt cưa hạ (cắt hạ) 02 cây gỗ Giáng 

Hương, đồng thời cắt thành 02 lóng, số gỗ còn lại bỏ lại hiện trường. Trong khi  

Y H Ksơr và Lê Văn L dùng cưa lốc cắt hạ 02 cây gỗ Giáng Hương thì Y Y Siu, 

Y S Siu, Y D Siu; Y Đ Siu, Y C Hra, Y W Hra, Y P Siu, Y P Rmuah, Y S Siu và 

đối tượng Y T Siu, Y J Siu thay nhau nấu ăn, canh đường, đẩy gỗ về vị trí tập kết, 

đồng thời xẻ thành 02 hộp có kích thước như sau: Hộp 1: Dài 2,2m, rộng: 32cm, 

dày: 25cm; Hộp 2: dài 2,8m, rộng 27cm, dày 27cm. Sau đó đưa 02 hộp gỗ lên xe 

đạp và dùng dây thừng buộc cố định lại. Đến chiều ngày 8/2/2018 cả nhóm đang 

trên đường đẩy gỗ về thì bị lực lượng kiểm lâm Trạm 11 phát hiện, bắt giữ cùng 

với toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm (xe đạp, 02 hộp gỗ). 
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Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 12/02/2018 của cơ quan cảnh 

sát điều tra công an huyện Buôn Đôn, xác định vị trí khai thác gỗ trái phép tại 

khoảnh 4, 5 tiểu khu 421, Vườn Quốc gia Y, loại rừng đặc dụng tự nhiên. 

Vật chứng đã thu giữ gồm: 02 hộp gỗ giáng hương nhóm IIA có khối lượng 

0.394m3 = 0,630m3 gỗ quy tròn; 07 lóng gỗ giáng hương nhóm IIA có khối lượng 

1,233m3. Tổng khối lượng gỗ quy tròn là 1,863m3; 06 đoạn cây le, 01 khúc gỗ 

chưa xác định chủng loại; 01 chiếc xe đạp thồ độ chế và 01 chiếc cưa máy (cưa 

lốc) cũ, màu sơn đỏ, có lam sên, không có nhãn hiệu, không rõ xuất xứ.  

Tại Kết luận giám định ngày 12/02/2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk 

Lắk xác định: Tổng khối lượng gỗ của 02 cây gỗ bị khai thác trái phép nói trên là 

1,863m3 gỗ tròn (đã quy đổi phần gỗ xẻ sang gỗ tròn); chủng loại gỗ Giáng 

Hương, thuộc nhóm IIA, tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus; đối tượng 

rừng bị xâm hại là rừng đặc dụng tự nhiên.  

Tại Kết luận định giá tài sản số ngày 11/4/2018 của Hội đồng định giá tài kết 

luận: Giá trị gỗ tròn 1,863m3 gỗ tròn Giáng Hương nhóm IIA có giá trị 

46.575.000 đồng. 

 Đối với Y J Siu và Y T Siu khi thực hiện hành vi phạm tội Y J Siu mới 14 

tuổi 09 tháng 13 ngày, Y T Siu mới 13 tuổi 02 tháng 25 ngày chưa đủ tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự đối với tội ít nghiêm trọng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Buôn Đôn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HS-ST ngày 19/7/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Y W Hra, Y C Hra, Y Y Siu, Y S Siu, Y D Siu; Y Đ Siu, Y P 

Rmuah, Y H Ksơr, Y S Siu, Lê Văn L và Y P Siu phạm tội: “Vi phạm quy định về khai 

thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

1. Áp dụng điểm e, khoản 1, Điều 232 Bộ luật hình sự; điểm i, s khoản 1, 2 Điều

51của Bộ luật hình sự 

- Xử phạt bị cáo Y W Hra 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

2. Áp dụng điểm e, khoản 1, Điều 232 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51

của Bộ luật hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Lê Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các bị 

cáo Y C Hra, Y Y Siu, Y S Siu, Y D Siu; Y Đ Siu, Y P Rmuah, Y H Ksơr, Y S 
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Siu và Y P Siu; quyết định về xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo 

của các bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24/7/2018, các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L kháng cáo bản án sơ thẩm 

với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L vẫn giữ nguyên nội 

dung kháng cáo. 

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L đều khai nhận 

toàn bộ hành vi mà các bị cáo đã thực hiện cơ bản đúng như nội dung vụ án đã 

được tóm tắt nêu trên. 

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát luận tội và tranh luận: Đại điện 

Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo 

và khẳng định Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L về tội 

“Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo điểm e khoản 1 Điều 

232 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối 

với các bị cáo là phù hợp. Đề nghị HĐXX phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 

355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Y 

W Hra và Lê Văn L – giữa nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt. Các quyết định 

khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị và không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L không tranh luận, bào chữa gì chỉ đề nghị 

HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cho bị cáo được hưởng án treo và miễn 

trách nhiệm dân sự cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1] Lời khai nhận tội của Y W Hra và Lê Văn L tại phiên tòa phúc thẩm là 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của 

các bị cáo khác, phù hợp với lời khai của nguyên đơn dân sự, người làm chứng và 

các chứng cứ, tài liệu khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ 

sở để kết luận: Vào ngày 07/02/2018, Y W Hra, Y C Hra, Y Y Siu, Y S Siu, Y D 

Siu; Y Đ Siu, Y P Rmuah, Y H Ksơr, Y S Siu, Lê Văn L, Y P Siu, Y J Siu  và Y 

T Siu  đã có hành vi khai thác trái pháp luật 02 cây gỗ Giáng Hương tại khoảnh 4, 

5 tiểu khu 421 rừng đặc dụng là rừng tự nhiên Vườn Quốc gia Y thuộc xã KN, 

huyện B, tỉnh Đắk Lắk, tổng khối lượng gỗ khai thác trái pháp luật là 1,863 m3 

(gỗ quy tròn) có giá trị là 46.575.000 đồng. Vì vậy, cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo 
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Y W Hra và Lê Văn L về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm 

sản” theo điểm e khoản 1 Điều 232 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của các 

bị cáo Y W Hra và Lê Văn L thấy rằng: Bị cáo Lê Văn L đã có một tiền sự (Ngày 

27/4/2017 Bị Hạt kiểm lâm vườn Quốc gia Y xử phạt hành chính hình thức phạt 

tiền là 1.500.000đ về hành vi vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ 

rừng) còn bị cáo Y W Hra là người trực tiếp rủ rê, lôi kéo các bị cáo phạm tội. Do 

đó, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định thì mới có tác 

dụng răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Xét mức hình 

phạt 02 (hai) năm tù đối với bị cáo Y W Hra và mức hình phạt 01 năm 06 tháng tù 

đối với bị cáo Lê Văn L mà cấp sơ thẩm đã xử phạt là phù hợp với yêu cầu phòng 

ngừa chung về loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và tại địa bàn 

huyện B nói riêng. Vì loại tội phạm này đang phổ biến và làm cạn kiệt tài nguyên 

rừng. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đủ, đúng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho các bị cáo khi quyết định mức hình phạt đối với các bị cáo. Sau 

khi xét xử phúc thẩm các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L không cung cấp được tình 

tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt  và xin được hưởng án treo của các bị cáo. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do không được chấp nhận kháng cáo nên 

các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015. Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L, giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HSST ngày 19/7/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về hình phạt.  

Tuyên bố bị cáo Y W Hra và Lê Văn L phạm tội “Vi phạm quy định về khai 

thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 
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Áp dụng điểm e, khoản 1, Điều 232 Bộ luật hình sự; điểm i, s khoản 1, 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Y W Hra 02 (hai) năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai 

thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt 

bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng điểm e, khoản 1, Điều 232 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Lê Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vi phạm 

quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

[2] Về án phí: Các bị cáo Y W Hra và Lê Văn L mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDTC;        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TANDCC; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;           (Đã ký) 

- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;      

- TAND huyện Buôn Đôn; 

- VKSND huyện Buôn Đôn;            Nguyễn Đình Triết 

- Công an huyện Buôn Đôn; 

- Chi cục THADS huyện B; 

- Những người TGTT;  

- Bị cáo; 

- Cổng thông tin điện tử tòa án; 

- Lưu hồ sơ. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  –––––––––––––––

     Bản án số: 462/2018/HS-PT
     Ngày 15-10-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Kim Loan

Các Thẩm phán:  1.  Ông Huỳnh Văn Trực 

2. Ông Trần Minh Châu

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 
395/2018/HSPT ngày 30 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo Dương Hoàng Q do 
có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HS-ST ngày 
27 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.      

- Bị cáo có kháng cáo:

Dương Hoàng Q; giới tính: nam; sinh ngày 08 tháng 3 năm 1968 tại Sài 
Gòn; thường trú: số A đường PVK, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí 
Minh; chỗ ở: số D đường TT, Phường D, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; 
nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; 
quốc tịch: Việt Nam; con ông: VHP (chết) và bà: DTN; hoàn cảnh gia đình: bị 
cáo có vợ (hiện bỏ đi đâu không rõ) và 03 con (lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ 
nhất sinh năm 2003; trong đó có 01 con sinh năm 1998 đã chết); tiền án: không; 
tiền sự: không; bị cáo tại ngoại (bị bắt, tạm giữ ngày: 11/01/2018; đến ngày 
12/01/2018 được trả tự do) (có mặt). 

- Người bào chữa: 

Ông TVT – Luật sư Cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
Thành phố Hồ Chí Minh – bào chữa cho bị cáo Dương Hoàng Q (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:
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Khoảng 16 giờ 00 ngày 11/01/2018, tại giao lộ đường LQS – đường PĐH, 
Phường E, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận 6 bắt quả tang bị 
cáo Dương Hoàng Q đang điều khiển xe gắn máy biển số 50MC-Y chở 04 thùng 
giấy carton, bên ngoài có in nhãn hiệu AJINOMOTO, bên trong có 47 gói bột 
ngọt nhãn hiệu AJONOMOTO, loại 1kg/gói (bị cáo khai đây là bột ngọt giả do 
bị cáo tự sản xuất và đang trên đường đem bán cho bà TTNH tại nhà số H đường 
LQS, Phường E, Quận G) nên đã giao bị cáo cùng vật chứng nêu trên cho Cơ 
quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 giải quyết. 

Khi tiến hành khám xét nơi ở của Dương Hoàng Q tại nhà số số D đường 
TT, Phường D, Quận C, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 thu giữ 03 
thùng giấy carton bên trong có 36 gói bột ngọt nhãn hiệu AJINOMOTO thành 
phẩm (loại 1kg/gói), 01 thùng giấy carton bên trong có 12 gói bột ngọt nhãn 
hiệu AJINOMOTO thành phẩm (loại 454gram/gói), 12 bao bột ngọt xá hiệu hai 
con tôm loại 25kg/bao (bên ngoài bao bì có ghi tiếng nước ngoài) cùng một số 
bao bì, thùng giấy carton nhãn hiệu AJINOMOTO và nhiều công cụ, phương 
tiện phục vụ cho việc sản xuất bột ngọt giả. 

Tại Cơ quan điều tra, Dương Hoàng Q khai: bị cáo bắt đầu sản xuất bột 
ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO được hơn 01 năm. Cách thức sản xuất bột 
ngọt được thực hiện như sau: bị cáo mua bột ngọt xá trôi nổi trên đường PVK, 
Quận G và mua bao bì, thùng giấy carton nhãn hiệu AJINOMOTO của người 
đàn ông (không rõ lai lịch) trên đường TB, Quận G đem về nhà tại số số D 
đường TT, Phường D, Quận C rồi lấy bột ngọt xá hiệu hai con tôm đổ ra thau 
nhựa, dùng vá xúc bột ngọt xá cho vô gói bột ngọt hiệu AJINOMOTO, để lên 
cân cho đủ số gram in trên bao bì (loại 100 gram, 400gram, 454gram, 1kg) rồi 
sắp xếp từng gói vào rổ đỏ, hình vuông. Tiếp theo, bị cáo dùng máy ép điện để 
hàn kín miệng bao bì lại thành gói bột ngọt thành phẩm và xếp những gói bột 
ngọt thành phẩm đó vào thùng carton bên ngoài có in nhãn hiệu AJINOMOTO 
và trọng lượng của loại bột ngọt rồi dùng băng keo dán kín miệng thùng, đem đi 
giao cho khách hàng đã đặt mua. 

Giá bột ngọt xá bị cáo mua từ 650.000 đồng đến 750.000 đồng 01 bao loại 
25kg. Sau khi sản xuất ra bột ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO, bị cáo bán cho 
khách hàng với giá 420.000 đồng/thùng (thùng 12 gói, loại 1kg), 450.000 
đồng/thùng (thùng 30 gói, loại 400gram), 480.000 đồng/cây giấy (cây 120 gói, 
loại 100gram). Trong những khách hàng đặt mua bột ngọt của bị cáo có bà 
TTNH, kinh doanh tạp hóa, gia vị tại số H1 đường CVA, Phường I, Quận G. 
Tuy nhiên, bà H không biết số bột ngọt mà Quân bán là bột ngọt giả vì khi chào 
hàng, bị cáo không nói là hàng giả mà chỉ nói bột ngọt AJINOMOTO chính 
hãng từ dưới tỉnh chuyển lên, khi nào cần thì điện thoại cho bị cáo đặt hàng và 
khoảng 01, 02 ngày sau bị cáo sẽ giao hàng. Trung bình khoảng từ 03 ngày đến 
01 tuần, bà H đặt mua bột ngọt của bị cáo 01 lần và mỗi lần đặt mua từ 03 đến 
04 thùng bột ngọt các loại. 

Từ lời khai của Dương Hoàng Q, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 
6 khám xét nhà số H đường LQS, Phường E, Quận G của bà TTNH, thu giữ: 13 
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thùng giấy carton bên trong có 520 gói bột ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO 
thành phẩm (loại 454gram/gói), 12 thùng giấy carton bên trong có 360 gói bột 
ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO thành phẩm (loại 400gram/gói), 05 thùng giấy 
carton bên trong có 60 gói bột ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO thành phẩm 
(loại 1kg/gói) và 480 gói bột ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO thành phẩm (loại 
100gram/gói) được đựng trong 04 bao nylon (mỗi bao đựng 12 gói). 

Tại Cơ quan điều tra, bà TTNH khai: bà bán tạp hóa, gia vị tại số H1 đường 
CVA, Phường I, Quận G. Đầu năm 2017, thấy Dương Hoàng Q chào hàng bột 
ngọt AJINOMOTO giá rẻ hơn thị trường nên bà mua để bán lại cho khách hàng. 
Toàn bộ số bột ngọt nhãn hiệu AJINOMOTO bị thu giữ tại nhà số H đường 
LQS, Phường E, Quận G là bà mua của bị cáo để dành bán vào dịp Tết, bà 
không biết số bột ngọt nhãn hiệu AJINOMOTO mà bị cáo bán cho bà là bột 
ngọt giả do bị cáo tự sản xuất. 

Ngày 15/01/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 có Công 
văn số 394/CVĐT v/v xác định lương thực, thực phẩm gửi Ban Quản lý an toàn 
thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (BL 63). Ngày 26/01/2018, Ban Quản lý an 
toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 
122/BQLATTP-QLCL (BL 64): 

Qua nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành về an toàn thực phẩm, Ban 
Quản lý an toàn thực phẩm có ý kiến như sau: 

Bột ngọt nhãn hiệu AJINOMOTO là tên sản phẩm. Nếu lô sản phẩm bột 
ngọt do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 đang thụ lý vụ việc có thành 
phần cấu tạo từ một số chất như: Mononatri glutamat, Monokali glutamat, 
Dinatri 5’-guanylat, Dinatri 5’-inosinat (theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế về hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ 
gia thực phẩm) thì bột ngọt là phụ gia thực phẩm. 

 Ngày 15/01/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6  có Công 
văn số 393/CVĐT v/v đề nghị thẩm định tang vật vi phạm gửi Công ty 
AJINOMOTO Việt Nam (BL 123, 124). Ngày 16/01/2018, Công ty 
AJINOMOTO Việt Nam có Văn bản số 092/CV-AJI-2018 v/v xác định bao bì 
và bột ngọt giả nhãn hiệu AJI-NO-MOTO® gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công 
an Quận 6 (BL 125-126) thể hiện:  

Quý cơ quan đã có buổi làm việc với đại diện Công ty AJINOMOTO Việt 
Nam để xác minh số lượng bột ngọt và bao bì trên có phải là bột ngọt và bao bì 
giả mạo nhãn hiệu AJI-NO-MOTO® hay không. 

Đại diện Công ty AJINOMOTO Việt Nam đã kiểm tra mẫu của số hàng 
trên và kết quả kiểm tra như sau: 

1. Đối với bao bì bột ngọt nhãn hiệu AJI-NO-MOTO®:

Công ty AJINOMOTO Việt Nam khẳng định số lượng bao bì trên đều là 
bao bì giả mạo nhãn hiệu AJI-NO-MOTO®. 

2. Đối với thành phẩm bột ngọt nhãn hiệu AJI-NO-MOTO®:
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Công ty AJINOMOTO Việt Nam khẳng định tất cả số bột ngọt thành phẩm 
trên loại bột ngọt giả mạo nhãn hiệu (theo Đặng bạ Quốc gia nhãn hiệu số 168, 
169, 170 được Cục Sở hữu trí tuệ cấp và gia hạn đến ngày 01/4/2025). Số bột 
ngọt trên không phải do Công ty AJINOMOTO Việt Nam sản xuất do có những 
đặc điểm sau: 

- Mép hàn bên trên nhăn nheo, có bọt khí bên trong. 

- Ngày tháng sản xuất ở đáy bao không in theo quy cách của Công ty 
AJINOMOTO Việt Nam. 

- Hình huy chương vàng không sắc nét, dòng chữ bên trong khó đọc. 

Công ty AJINOMOTO Việt Nam khẳng định không thực hiện gia công sản 
xuất bột ngọt mang nhãn hiệu AJI-NO-MOTO® với tổ chức hoặc cá nhân nào, 
Dương Hoàng Q và bà TTNH không phải là nhân viên của Công ty 
AJINOMOTO Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Công ty AJINOMOTO Việt Nam cũng xác nhận giá bán lẻ 
bột ngọt AJI-NO-MOTO® mà Công ty đề xuất bán trên thị trường như sau: 

STT Loại bột ngọt nhãn hiệu 
AJI-NO-MOTO® 

Giá/ gói (Bao gồm thuế VAT) 

1kg 60.000 VND 

454g 29.000 VND 

400g 27.000 VND 

100g 7.000 VND 

 Ngày 19/01/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc 
Ủy ban nhân dân Quận 6 có Công văn số 72/TCKH v/v yêu cầu định giá gửi Cơ 
quan cảnh sát điều tra – Công an Quận 6 (BL 70): 

Qua tham khảo thị trường, thông tin giá cả mua bán trên mạng Internet. 

Căn cứ biên bản họp ngày 19/01/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong 
tố tụng hình sự Quận 6 về việc định giá tài sản. 

Nay Hội đồng đã kết luận định giá tháng 01/2018 giá trị hàng thật tương 
ứng với các mặt hàng trên tại thời điểm bị tạm giữ như sau: 

+ 83 gói bột ngọt AJINOMOTO thành phẩm loại 01kg/01 gói, có giá là: 
4.897.000 đồng. 

+ 12 bột ngọt AJINOMOTO thành phẩm loại 454gram/01 gói, có giá là: 
342.000 đồng. 

+ 520 gói bột ngọt AJINOMOTO thành phẩm loại 454gram/01 gói, có giá 
là: 14.820.000 đồng. 

+ 360 gói bột ngọt AJINOMOTO thành phẩm loại 400gram/01 gói, có giá 
là: 9.540.000 đồng. 
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+ 60 gói bột ngọt AJINOMOTO thành phẩm loại 01kg/01 gói, có giá là: 
3.540.000 đồng. 

+ 480 gói bột ngọt AJINOMOTO thành phẩm loại 100gram/01 gói, có giá 
là: 3.120.000 đồng. 

 Ngày 30/01/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 có Công 
văn số 477/CVĐT v/v xác định lương thực, thực phẩm gửi Ban Quản lý an toàn 
thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (BL 66). Ngày 22/02/2018, Ban Quản lý an 
toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 
209/BQLATTP-QLCL (BL 65): 

Qua nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành về an toàn thực phẩm, Ban 
Quản lý an toàn thực phẩm có ý kiến như sau: 

Bột ngọt nhãn hiệu AJINOMOTO là tên sản phẩm, nếu các lô sản phẩm 
bột ngọt do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 đang thụ lý vụ việc có 
thành phần cấu tạo từ một số chất như: Mononatri glutamat, Monokali glutamat, 
Dinatri 5’-guanylat, Dinatri 5’-inosinat (theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế về hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ 
gia thực phẩm) thì bột ngọt là phụ gia thực phẩm. 

Để biết bột ngọt nhãn hiệu AJINOMOTO do Công ty AJINOMOTO Việt 
Nam sản xuất là lương thực thực phẩm hay phụ gia thực phẩm, phải xem hồ sơ 
công bố của sản phẩm nêu trên để có kết luận chính xác. 

 Ngày 30/01/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 6 có Công 
văn số 475/CV-CQCSĐT v/v đề nghị xác minh nhãn hiệu gửi Phòng Quản lý sở 
hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (BL 67). 
Ngày 07/02/2018, Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh có Công văn số 312/SKHCN-SHTT v/v góp ý chuyên môn về 
nhãn hiệu theo yêu cầu của Công an (BL 68): 

Căn cứ Điều 60.2 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/5/2006 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010; căn cứ 
vào khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013; căn cứ vào 
các dữ liệu hiện có trên mạng thư viện số về sở hữu công nghiệp (IP LIB) của 
Cục Sở hữu Trí tuệ và Madrid Express Data của WIPO; so sánh với mẫu đối 
chứng, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

Nhãn hiệu “Ajinomoto” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu số 36227 cho sản phẩm bột ngọt, gia vị thuộc nhóm 30, ngày 
nộp đơn 15/9/1999, thời hạn hiệu lực đến ngày 15/9/2019, chủ sở hữu là 
Ajinomoto Co., Inc, địa chỉ: 15-1, Kyobashi 1-chrome, Chuo-ku, Tokyo 104-
8315 (JP).  

 Tại Kết luận giám định số 661/C54B ngày 31/01/2018 của Phân Viện 
KHHS tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng cục cảnh sát (BL 83) thể hiện:  

1. Nhãn mác trên các gói bột ngọt thành phẩm, hiệu Ajinomoto cần giám
định trọng lượng tương ứng là được in ra từ cùng một bản in. 
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2. Nhãn mác trên 04 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu Ajinomoto loại 1kg cần
giám định so với nhãn mác trên 04 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu Ajinomoto 
loại 1kg mẫu so sánh là không được in ra từ cùng một bản in. 

3. Nhãn mác trên 04 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu Ajinomoto loại 454
gram cần giám định so với nhãn mác trên 04 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu 
Ajinomoto loại 454 gram mẫu so sánh là không được in ra từ cùng một bản in. 

4. Nhãn mác trên 02 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu Ajinomoto loại 400
gram cần giám định so với nhãn mác trên 02 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu 
Ajinomoto loại 400 gram mẫu so sánh là không được in ra từ cùng một bản in. 

5. Nhãn mác trên 02 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu Ajinomoto loại 100
gram cần giám định so với nhãn mác trên 02 gói bột ngọt thành phẩm, hiệu 
Ajinomoto loại 100 gram mẫu so sánh là không được in ra từ cùng một bản in. 

 Tại Kết luận giám định số 662/C54B ngày 13/3/2018 của Phân Viện 
KHHS tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng cục cảnh sát (BL 84) thể hiện:  

- Tinh thể màu trắng đựng trong các gói bột ngọt nhãn hiệu 
“AJINOMOTO” loại 1kg và 454gram của mẫu giám định gói 1 với tinh thể màu 
trắng đựng trong gói bột ngọt nhãn hiệu “AJINOMOTO” loại 400gram của mẫu 
giám định gói 2 được niêm phong gửi giám định có hình dạng, kích thước và 
thành phần hóa học cơ bản giống nhau. 

- Tinh thể màu trắng đựng trong các gói bột ngọt nhãn hiệu 
“AJINOMOTO” loại 1kg và 454gram của mẫu giám định gói 1 với tinh thể màu 
trắng đựng trong các gói bột ngọt nhãn hiệu “AJINOMOTO” loại 1kg, 454gram 
và 100gram của mẫu giám định gói 2 được niêm phong gửi giám định có hình 
dạng, kích thước và một số thành phần hóa học khác nhau. 

- Tinh thể màu trắng đựng trong các gói bột ngọt nhãn hiệu 
“AJINOMOTO” của mẫu cần giám định và tinh thể màu trắng đựng trong các 
gói bột ngọt nhãn hiệu “AJINOMOTO” của mẫu so sánh cùng loại tương ứng 
được niêm phong gửi giám định có hình dạng, kích thước và một số thành phần 
hóa học khác nhau. 

 Ngày 04/4/2018, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 có 
Công văn số 0968/KT3-N3 v/v giám định bột ngọt Ajinomoto gửi Cơ quan cảnh 
sát điều tra Công an Quận 6 (BL 231) thể hiện: 

Căn cứ thông tin về các mẫu giám định nêu tại Quyết định trưng cầu giám 
định nêu trên, ngoài các chỉ tiêu về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với sản 
phẩm bột ngọt nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm 
(QCVN4-1:210/BYT-chất điều vị), hiện nay Trung tâm Kỹ thuật 3 chưa có cơ 
sở để xác định các chỉ tiêu khác liên quan đến độc tố của sản phẩm này. 

Vì vậy, tại thời điểm này, Trung tâm kỹ thuật 3 chưa thực hiện được yêu 
cầu giám định của quý cơ quan. 

 Ngày 16/4/2018, Công an Quận 6 có Văn bản số 1080/CAQ6-CSKT v/v 
đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với TTNH gửi Thường trực Ủy ban 
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nhân dân Quận 6 (BL 237-238). Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân Quận 6 có 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2534/QĐ-XPVPHC (BL 239) đối với 
bà TTNH về hành vi vi phạm hành chính là buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn 
hiệu, hình thức xử phạt chính: phạt tiền (35.000.000 đồng), hình thức phạt bổ 
sung: tang vật vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự nên chuyển giao Cơ quan 
cảnh sát điều tra Công an Quận 6 xử lý; đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa 
trong thời gian 02 tháng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 70/2018/HS-ST ngày 27 tháng 7 năm 2018 
của Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Dương Hoàng Q phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là 
phụ gia thực phẩm”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 193; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 50 
của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Dương Hoàng Q 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 
cáo chấp hành án. 

Căn cứ khoản 5 Điều 193 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 
sung năm 2017. 

Buộc bị cáo Dương Hoàng Q nộp phạt 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng 
sung vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, bản án tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 
luật định. 

Sau khi xử sơ thẩm, ngày 31/7/2018, bị cáo Dương Hoàng Q có đơn kháng 
cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo; giảm số tiền buộc 
nộp phạt bổ sung. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Hoàng Q khai nhận hành vi phạm 
tội như nội dung bản án sơ thẩm, nộp bổ sung bản photo các tài liệu liên quan 
đến việc chữa bệnh của bản thân cùng con gái bị cáo và giữ nguyên yêu cầu 
kháng cáo.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích 
tính chất của vụ án, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét 
xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Người bào chữa cho bị cáo thống nhất tội danh và điều khoản mà Tòa án 
cấp sơ thẩm xét xử. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến nguyên nhân, 
điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ để cho bị 
cáo được hưởng án treo, có thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục và cải 
tạo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Khoảng 16 giờ 00 ngày 11/01/2018, tại giao lộ đường LQS – đường 
PĐH, Phường E, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Dương Hoàng Q 
đang điều khiển xe máy chở 04 thùng giấy carton chứa 47 gói bột ngọt nhãn 
hiệu AJONOMOTO, loại 1kg/gói đi giao hàng thì bị bắt quả tang. Qua khám xét 
địa chỉ chỗ ở của bị cáo cùng địa điểm bị cáo thường đến giao hàng, Cơ quan 
cảnh sát điều tra Công an Quận 6 tiếp tục thu giữ tang vật là bột ngọt giả nhãn 
hiệu AJINOMOTO cùng với công cụ, phương tiện thực hiện hành vi sản xuất 
bột ngọt giả nhãn hiệu AJINOMOTO từ bột ngọt xá đem bán thu lợi. Với hành 
vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là 
phụ gia thực phẩm” là đúng người, đúng tội. 

[2] Bị cáo Dương Hoàng Q có kháng cáo, đơn kháng cáo trong hạn luật 
định là hợp lệ.  

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy: 

Tổng giá trị bột ngọt giả Dương Hoàng Q sản xuất đem bán tương đương 
hàng thật là 36.259.000 đồng nên thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
193 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tòa án cấp 
sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 02 (hai) năm tù là đã xem xét các tình tiết 
giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự và có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nghĩa vụ quốc tế, bản thân bị cáo đang bị bệnh... 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Hoàng Q khai nhận đã sản xuất bột 
ngọt giả và buôn bán bột ngọt này được khoảng 01 năm thì bị phát hiện bắt quả 
tang nên việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo nộp phạt số tiền 20.000.000 đồng 
là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Như vậy, các tài liệu photo bổ sung đã được xem xét tại cấp sơ thẩm, hiện 
không có tình tiết nào mới để xem xét cho bị cáo, mức hình phạt đã tuyên là phù 
hợp nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. 

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện ngày 11/01/2018, bị cáo bị bắt quả tang 
(Biên bản bắt người phạm tội quả tang - BL 1-2); ngày 12/01/2018 được trả tự 
do (Quyết định trả tự do số 14 ngày 12/01/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra 
Công an Quận 6 - BL 49) nên Hội đồng xét xử ghi nhận vào phần đầu và phần 
quyết định của bản án. 

[4] Các lập luận trên cũng là căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị 
của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, không chấp nhận 
lời bào chữa của Luật sư. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố 
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tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Hoàng Q. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo Dương Hoàng Q phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là 
phụ gia thực phẩm”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 193; điểm s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 50 
của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Dương Hoàng Q 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 
hành án (được trừ đi thời gian tạm giữ trước đó: từ ngày 11/01/2018 đến ngày 
12/01/2018). 

Căn cứ khoản 5 Điều 193 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ 
sung năm 2017. 

Buộc bị cáo Dương Hoàng Q nộp phạt 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng 
sung vào ngân sách nhà nước. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 
kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 
nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND tối cao; (1)    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND cấp cao tại TP.HCM;  (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND Quận 6; (1) 
- P.PC53 - CATP; (1) 
- Bị cáo;              (1) 
- Trại giam;                       (1) 
- Luật sư;               (1) 
- Thi hành án Quận 6; (2) 
- TAND Quận 6;            (1) 
- Công an Quận 6; (1) 

- UBND nơi BC cư trú; (2)   Lê Kim Loan 
- Sở Tư pháp;       (1) 
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (24) (7). 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 
TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 31/2018/HS-ST 

Ngày: 12/6/2018 

NHÂN  DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quốc Trưởng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Quyên. 

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Duy Thường - Thư ký Toà án nhân dân 
huyện Lý Nhân. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân tham gia phiên toà: 
Ông Trần Xuân Sáng - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 
23/2018/TLST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số: 28/2018/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2018, Quyết định hoãn phiên 
tòa số: 01/2018/HSST-QĐ ngày 25 tháng 5 năm 2018 và Thông báo số: 
01/2018/TB-TA ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc mở phiên tòa, đối với bị cáo: 

Dương Thị T, sinh năm 1977; nơi cư trú: Xóm 6, xã Đ, huyện L, tỉnh Hà 
Nam; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hoá: Lớp 02; dân tộc: Kinh; giới 
tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn S và bà 
Nguyễn Thị Q (ông S hiện đã chết); có chồng là Dương Đức P và 02 con; tiền án, 
tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 21/01/2018 đến ngày 30/01/2018 được tại ngoại, 
bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Dương Đức P, sinh năm 1973; trú tại: Xóm 6, xã Đ, huyện L, tỉnh 
Hà Nam. Có mặt. 

* Người làm chứng:

- Bà Trần Thị B, sinh năm 1951; trú tại: Số 38, phố T, phường N, thành 
phố N, tỉnh Nam Định. Vắng mặt; 

- Anh Trần Văn T, sinh năm 1980; trú tại: Xóm 2, xã Đ, huyện L, tỉnh Hà 
Nam. Xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Dương Thị T buôn bán hàng vặt tại chợ phiên, trong đó có bán mì chính 
thật nhãn hiệu AJINOMOTO, khoảng từ tháng 5/2017 bị cáo đã vài lần bán mì 
chính thật nhưng giả nhãn hiệu hãng AJINOMOTO để kiếm lời. 
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Ngày 11/01/2018, bị cáo đã mua của bà Trần Thị B ở số 38, phố T, phường 
N, thành phố N, tỉnh Nam Định 75 kg mì chính thật có nguồn gốc do Trung Quốc 
sản xuất về nhà đóng gói giả nhãn hiệu hàng hóa hãng AJINOMOTO loại 1 
kg/gói để bán. 

Ngày 21/01/2018, bị cáo tiếp tục mua của bà Trần Thị B 75 kg mì chính 
xuất xứ Trung Quốc về nhà cất giấu để đóng gói làm hàng giả để bán. Đến 
khoảng 18 giờ cùng ngày 21/01/2018, bị cáo đi xe máy BKS 90H2-4759 chở 75 
kg mì chính trước đó đã đóng gói giả hãng AJINOMOTO để bán, trên đường đi 
đến khu vực quốc lộ 38B thuộc địa phận xóm 3, thôn P, xã C, huyện L, tỉnh Hà 
Nam bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang. Vì vậy cơ 
quan Công an lập biên bản phạm tội quả tang thu giữ 75 kg mì chính đóng gói vỏ 
bao bì hãng AJINOMOTO được niêm phong trong 03 bao tải dứa màu trắng (ký 
hiệu A1), tạm giữ 01 xe mô tô, BKS 90H2-4759. 

Đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở bị cáo thu giữ gồm: 01 cân cơ màu 
xanh nhãn hiệu Nhơn Hòa; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã 
qua sử dụng; 03 bảo tải dứa màu trắng xanh, bên ngoài có chữ nước ngoài, kích 
thước mỗi bao (90x50)cm. 

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, chồng bị cáo là anh Dương Đức P đã tự 
nguyện giao nộp: 14 vỏ bao bì mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 100g/gói 
(ký hiệu A3); 07 vỏ bao bì mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 454g/gói (ký 
hiệu A4); 03 bao tải dứa màu trắng xanh, bên ngoài có chữ nước ngoài, kích 
thước mỗi bao (90x50)cm bên trong có chứa 75 kg mì chính, được niêm phong 
trong ba bao tải dứa bên ngoài có chữ HIGRO551 (ký hiệu A2); 01 máy ép nilon 
Điện Quang, máy đã qua sử dụng.  

Tại bản kết luận giám định số: 517/C54 (P4) ngày 23/01/2018 của Viện 
khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: 

- 75 (Bảy mươi lăm) gói mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1 kg/gói 
(ký hiệu A1) gửi giám định có tổng khối lượng là 75 kg đều là hàng giả, không 
cùng loại với gói mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1 kg/gói (ký hiệu M1) do 
Công ty AJINOMOTO cung cấp làm mẫu so sánh. 

- Tinh thể mì chính (ký hiệu A2) gửi giám định có tổng khối lượng là 75 kg 
đều không cùng loại với tinh thể mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO do Công ty 
AJINOMOTO cung cấp làm mẫu so sánh. 

- 14 (Mười bốn) vỏ bao bì mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 100g/gói 
(ký hiệu A3) gửi giám định là vỏ bao bì giả, không cùng loại với vỏ bao bì mì 
chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 100g/gói (ký hiệu M7) do Công ty 
AJINOMOTO cung cấp làm mẫu so sánh. 

- 07 (Bảy) bao bì mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO loại 454g/gói (ký hiệu 
A4) gửi giám định là vỏ bao bì giả, không cùng loại với vỏ bao bì mì chính nhãn 
hiệu AJINOMOTO loại 454g/gói (ký hiệu M5) do Công ty AJINOMOTO cung 
cấp làm mẫu so sánh. 

Bản kết luận giám định bổ sung số: 97/C54 (P4) của Viện khoa học hình sự 
- Bộ Công an kết luận: 

- Các tinh thể màu trắng chứa trong 75 (Bảy mươi lăm) gói mì chính bên 
ngoài vỏ ghi nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1 kg/gói và các tinh thể màu trắng có 
tổng khối lượng 75 kg đã được giám định tại kết luận giám định số 517/C54 (P4) 
ngày 23/01/2018 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đều là Mononatri 
glutamat (mì chính hoặc bột ngọt); 
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- Mononatri glutamat (mì chính hoặc bột ngọt) nằm trong danh mục phụ 
gia được phép sử dụng trong thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 
27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế. 

Quá trình điều tra: Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. 

- Đối với bà Trần Thị B bán mì chính Trung Quốc cho bị cáo là mặt hàng 
được nhập khẩu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên không xử lý đối với bà B. 

- Người phụ nữ bán cho Dương Thị T vỏ bao bì nhãn hiệu AJINOMOTO 
giả không xác định được là ai nên không xử lý. 

Vật chứng vụ án: Các mẫu vật hoàn trả sau giám định; 01 điện thoại di 
động nhãn hiệu Nokia màu đen đã cũ; 01 máy hàn ép nilon Điện Quang đã qua sử 
dụng; 01 cân đồng hồ màu xanh nhãn hiệu Nhơn Hòa đã cũ; 01 xe máy nhãn hiệu 
Honda, BKS 90H2-4759 (đều đã chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
Lý Nhân ngày 11/4/2018). 

Tại bản cáo trạng số: 24/CT-VKSLN ngày 09/4/2018 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo Dương Thị T về tội “Sản 
xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”, theo quy định tại khoản 1 Điều 
193 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà: 

- Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Lý Nhân truy tố. 

- Người liên quan anh Dương Đức P đề nghị được nhận lại xe máy BKS 
90H2-4759 vì là phương tiện đi lại của anh. 

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo. Đề 
nghị xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 
từ 48 đến 60 tháng. Không phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo; đề nghị 
trả lại xe máy BKS 90H2-4759 cho anh Dương Đức P, trả lại cho bị cáo chiếc 
điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã cũ, tịch thu sung quỹ Nhà nước 
01 máy hàn ép nilon Điện Quang đã qua sử dụng và 01 cân đồng hồ màu xanh 
nhãn hiệu Nhơn Hòa đã cũ, toàn bộ vật chứng còn lại tịch thu tiêu hủy.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 
viên, cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 
về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 
trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành 
vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 
hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 
đã thực hiện đều khách quan, hợp pháp.   

[2] Về trách nhiệm hình sự: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là 
phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, Kết luận giám định số: 
517/C54 (P4) ngày 23-01-2018 và Kết luận giám định bổ sung số: 97/C54 (P4) 
của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, phù hợp với lời khai của những người 
tham gia tố tụng và các tài liệu, chứng cứ khác lưu trong hồ sơ vụ án. Do đó có 
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đủ cơ sở kết luận: Trong các ngày 11/01/2018, 21/01/2018 bị cáo Dương Thị T 
đã mua 150 kg phụ gia thực phẩm Mononatri glutamat (là mì chính hoặc bột 
ngọt) có xuất xứ Trung Quốc là hàng thật giá rẻ, do hám lợi, dễ tiêu thụ, bị cáo đã 
dùng thủ đoạn gian dối đóng gói giả nhãn hiệu bột ngọt AJINOMOTO để bán 
cho khách hàng giá trị cao hơn. Đến khoảng 18 giờ ngày 21/01/2018 bị cáo chở 
75 gói mì chính nhãn hiệu AJINOMOTO đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Tổng trị 
giá 150 kg mì chính giả tương đương hàng thật là 9.225.000đồng. 

Hành vi đóng gói mì chính thật bao bì giả hãng AJINOMOTO của bị cáo 
đã phạm vào tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Hành vi đó không 
phạm tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Dương Thị T là nguy hiểm cho xã hội, xâm 
phạm các quy định của Nhà nước trong quản lý thị trường, xâm phạm lợi ích của 
người tiêu dùng, quyền được bảo hộ của các doanh nghiệp. Vì vậy cần phải xử lý 
nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm. 

Năm 2017, bị cáo bán mì chính giả, đây là phụ gia thực phẩm, không phải 
là thực phẩm nên xác định mì chính giả là hàng giả. Tuy nhiên hành vi này chưa 
đủ yếu tố định lượng cấu thành tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 
156 Bộ luật hình sự năm 1999. Vì vậy bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng 
nào của vụ án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng quy định của pháp 
luật. Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối 
cải; bị cáo là phụ nữ, là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh kinh tế khó 
khăn; chồng bị cáo đã tự nguyện giao nộp tang vật vụ án, giúp cơ quan điều tra 
điều tra vụ án, đây là các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng theo quy định tại 
điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bị cáo bán mì chính thật nhưng đóng gói giả xâm phạm đến lợi ích người 
tiêu dùng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, uy tín của thương nhân trong hoạt 
động kinh doanh thương mại, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước về 
kinh tế. Vì vậy cần áp dụng mức hình phạt xử phạt nghiêm đối với bị cáo. Tuy 
nhiên trong vụ án này, bị cáo bán mì chính thật được phép nhập khẩu theo quy 
định của Bộ Y tế không có khả năng gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, 
bị cáo là phụ nữ, có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 
tại Điều 51 Bộ luật hình sự, có nơi cư trú rõ ràng nên đủ điều kiện được hưởng án 
treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 như đề nghị của đại diện 
Viện kiểm sát là phù hợp. 

  [3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là phụ nữ, có hoàn cảnh khó khăn nên 
không phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Về xử lý vật chứng: 

- Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, BKS 90H2-4759 là của anh P (chồng của 
Dương Thị T), khi T lấy xe chở mì chính AJINOMOTO giả đi bán anh P không 
biết nên trả lại cho anh P. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã cũ; 01 máy hàn ép 
nilon Điện Quang đã qua sử dụng; 01 cân đồng hồ màu xanh nhãn hiệu Nhơn 
Hòa đã cũ, là công cụ phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

- Toàn bộ vật chứng còn lại tịch thu tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 
pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 193; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 
luật hình sự năm 2015. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Dương Thị T phạm tội “Buôn bán hàng
giả là phụ gia thực phẩm”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Dương Thị T 24 (Hai mươi bốn) tháng tù,
cho hưởng án treo, thời gian thửa thách đối với bị cáo là 48 (Bốn mươi tám) tháng 
kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo T cho UBND xã Đ, huyện L, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục 
bị cáo trong thời gian thửa thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 
vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 
quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 
án đã cho hưởng án treo. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều
106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Trả lại cho anh Dương Đức P (chồng của bị cáo T) 01 xe máy nhãn hiệu 
Honda, BKS 90H2-4759; 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 máy hàn ép nilon Điện Quang đã qua sử 
dụng; 01 cân đồng hồ màu xanh nhãn hiệu Nhơn Hòa đã cũ; 01 điện thoại di 
động nhãn hiệu Nokia màu đen đã cũ là công cụ phạm tội của bị cáo; 

 - Các vật chứng còn lại tại biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan 
Cảnh sát điều tra - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân, không có giá trị 
sử dụng, tịch thu tiêu huỷ. 

Tình trạng, đặc điểm tài sản như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ 
quan Cảnh sát điều tra - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân ngày 11-4-
2018. 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình
sự; khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 
miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Dương 
Thị T phải chịu án phí hình sự 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được
quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hà Nam; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- VKSND huyện Lý Nhân; 

- Công an huyện Lý Nhân; 

- Chi cục THADS huyện Lý Nhân; 

- Bị cáo;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: Hồ sơ + Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Quốc Trưởng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 –––––––––––––––

     Bản án số: 37/2018/HS-PT

     Ngày: 14-03-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Trọng Danh

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Đức Kỳ 

  Bà Nguyễn Thị Cảnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Na – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà  Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 03 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 256/2017/TLPT-

HS ngày 29 tháng 12 năm 2017 đối với các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Thị T do có 

kháng cáo của các bị cáo P, T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 97/2017/HS-ST 

ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng.  

- Các bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Thị P, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1960; Nơi cư trú: 338/H01/03 T, 

quận C, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 07/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 

Quang S (chết) và bà Huỳnh Thị Đ (chết); có chồng là Lê Đình Th (sinh năm 

1959) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam ngày 08/12/2016 đến 

ngày 24/01/2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại, có mặt tại phiên 

tòa. 

Trần Thị T, sinh ngày 07 tháng 3 năm 1990; Nơi ĐKNKTT: Thôn P, xã L, 
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thành phố H, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở: K577/06 Đ, quận L, thành phố Đà Nẵng; nghề 

nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Vũ N (sinh năm 1964) và bà Nguyễn 

Thị T (sinh năm 1964); có 01 con sinh ngày 24/10/2015; tiền án, tiền sự: Không; bị 

cáo hiện đang tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị T: Bà Võ Thị Nhật P, Luật sư Văn 

phòng Luật sư T – Thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Phương T có kháng cáo nhưng trước khi mở 

phiên tòa bị cáo đã rút toàn bộ nội dung kháng cáo. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   

Từ tháng 08/2014 đến tháng 03/2016, Nguyễn Phương T, Nguyễn Thị P, Trần 

Thị T tổ chức thành lập ra nhiều công ty để bán trái phép hóa đơn GTGT với số 

lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính, cụ thể như sau: Nguyễn Phương T đã nhờ 

Trần Thị T làm dịch vụ thành lập 02 công ty N và B; T chỉ đạo P và T viết, ký và 

xuất bán khống tổng cộng 1472 tờ hóa đơn của 02 công ty này với tổng doanh số 

chưa thuế 42.162.969.097 đồng, T thu lợi bất chính số tiền 1.373.140.000 đồng; 

Nguyễn Thị P đã trực tiếp giúp cho Nguyễn Phương T xuất bán khống 1408 hóa 

đơn với tổng doanh số chưa thuế là 31.549.481.122 đồng của công ty N và công ty 

B thu lợi bất chính 259.840.000 đồng. Đồng thời trực tiếp thành lập 02 công ty 

Mvà P xuất bán 446 hóa đơn với tổng doanh số chưa thuế là 6.500.478.586 thu lợi 

bất chính 502.550.000 đồng. Tổng cộng Nguyễn Thị P đã bán trái phép 1854 hóa 

đơn doanh số chưa thuế là 38.049.959.708 đồng của 4 công ty, thu lợi bất chính 

tổng số tiền 762.390.000 đồng và Trần Thị T giúp cho Nguyễn Phương T, Nguyễn 

Thị P trong việc thành lập công ty N, B và xuất bán khống 1472 hóa đơn, thu lợi 

bất chính số tiền 73.930.000 đồng. 

Với nội dung như trên tại bản án hình sự sơ thẩm số 97/2017/HSST ngày 

22/11/2017 của Toà án nhân dân quận Hải Châu đã quyết định:    

- Áp dụng điểm a, b, d, đ khoản 2 Điều 164a; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 BLHS.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù (nhưng được 

trừ đi thời hạn tạm giam ngày 8/12/2016 đến ngày 24/1/2017) về tội “Mua bán trái 
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phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. 

- Áp dụng điểm a, b, d khoản 2 Điều 164a; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

BLHS.  

Xử phạt bị cáo Trần Thị T 01 (một) năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa 

đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi 

hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn 

Phương T, tuyên về phần xử lý vật chứng, phần án phí và thông báo quyền kháng 

cáo. 

Ngày 26/11/2017 bị cáo Nguyễn Phương T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt, nhưng đến ngày 19/12/2017 bị cáo T rút đơn kháng cáo. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, bị cáo Nguyễn Thị P và Trần Thị T có đơn 

kháng cáo với nội dung: Bản án mà Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã tuyên đối 

với bị cáo là quá nặng,  xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo T còn xin được 

hưởng án treo. 

Taị phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan 

điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị 

P và Trần Thị T có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng cáo và nằm trong thời hạn 

kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. Xét nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo thì thấy 

bị cáo Nguyễn Thị P đã trực tiếp giúp cho Nguyễn Phương T xuất bán khống 1408 

hóa đơn với tổng doanh số chưa thuế là 31.549.481.122 đồng của công ty N và 

công ty B thu lợi bất chính 259.840.000 đồng. Đồng thời trực tiếp thành lập 02 

công ty M và P xuất bán 446 hóa đơn với tổng doanh số chưa thuế là 

6.500.478.586 thu lợi bất chính 502.550.000 đồng. Tổng cộng Nguyễn Thị P đã 

bán trái phép 1854 hóa đơn doanh số chưa thuế là 38.049.959.708 đồng của 4 công 

ty, thu lợi bất chính tổng số tiền 762.390.000 đồng. Bị cáo Trần Thị T giúp cho 

Nguyễn Phương T, Nguyễn Thị P trong việc thành lập công ty N, B và xuất bán 

khống 1472 hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền 73.930.000 đồng. Do đó bản án sơ 

thẩm số 97/2017/HSST ngày 22/11/2017 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu xử 

bị cáo Nguyễn Thị P về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân 

sách Nhà nước” theo điểm a, b, d, đ khoản 2 Điều 164a của Bộ luật hình sự; xử bị 

cáo Trần Thị T về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách 

Nhà nước” theo điểm a, b, d khoản 2 Điều 164a của Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng tội, đúng pháp luật. Bản án sơ thẩm cũng đã xem xét tính chất, mức độ hành 
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vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 46 bộ luật hình sự, xử phạt 

bị cáo Nguyễn Thị P 01 năm 06 tháng tù, xử phạt bị cáo Trần Thị T 01 năm tù 

giam là phù hợp. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điểm a khoản 1 điều 355 

và Điều 356 của BLTTHS 2015 không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo 

Nguyễn Thị P, Trần Thị T và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luận cứ của Luật sư bào chữa cho bị cáo T cho rằng bị cáo T có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ mới, hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị cáo là lao động chính trong gia 

đình, lúc phạm tội bị cáo là người đang mang thai, hơn nữa bị cáo đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 51 BLHS 2015 cho 

bị cáo hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt. 

Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Thị P và Trần Thị T cũng thừa nhận bản án 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử các bị 

cáo Nguyễn Thị P, Trần Thị T về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp 

ngân sách Nhà nước” theo khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự là đúng tội và bị cáo 

giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo của bị 

cáo. 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm; căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần Thị T cũng đã 

khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để 

xác định: Từ năm 2014 đến năm 2016, Nguyễn Phương T, Nguyễn Thị P, Trần Thị 

T tổ chức thành lập ra nhiều công ty để bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng 

đặc biệt lớn, thu lợi bất chính, cụ thể như sau: Nguyễn Thị P đã trực tiếp giúp cho 

Nguyễn Phương T xuất bán khống 1408 hóa đơn với tổng doanh số chưa thuế là 

31.549.481.122 đồng của công ty N và công ty B thu lợi bất chính 259.840.000 

đồng. Đồng thời trực tiếp thành lập 02 công ty M và P xuất bán 446 hóa đơn với 

tổng doanh số chưa thuế là 6.500.478.586 thu lợi bất chính 502.550.000 đồng. 

Tổng cộng Nguyễn Thị P đã bán trái phép 1854 hóa đơn doanh số chưa thuế là 

38.049.959.708 đồng của 4 công ty, thu lợi bất chính tổng số tiền 762.390.000 
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đồng. Trần Thị T giúp cho Nguyễn Phương T, Nguyễn Thị P trong việc thành lập 

công ty N, B. T trực tiếp xuất bán khống 42 hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền 

8.950.000 đồng. Do đó, bản án sơ thẩm số 97/2017/HSST ngày 22/11/2017 của 

Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xét xử đối với các bị cáo 

Nguyễn Thị P về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà 

nước” theo điểm a, b, d, đ  khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự; xét xử đối với các 

bị cáo Trần Thị T về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách 

Nhà nước” theo điểm a, b, d khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội. 

 [2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị P và Trần Thị T: Hội đồng xét 

xử nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, các bị cáo Nguyễn Thị P và 

Trần Thị T thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhiều lần, 

trước khi các bị cáo thực hiện việc phạm tội đã có sự bàn bạc, tính toán trước nên 

các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức. Hành vi phạm tội của các bị cáo 

đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý Kinh tế của nhà nước, đồng thời gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội. Do đó đối với bị cáo cần phải cách ly 

ra xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.  

[3] Cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội của các 

bị cáo và xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo Nguyễn Thị P, Trần 

Thị T được hưởng quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46 BLHS xử phạt bị 

cáo Nguyễn Thị P 01 năm 06 tháng tù là phù hợp. Các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo 

P  đưa ra tại phiên tòa hôm nay đã được cấp sơ thẩm xem xét; Sau khi xử sơ thẩm, 

bị cáo P có nộp thêm 200.000.000 đồng thu nhập bất chính để sung công quỹ; Tuy 

nhiên, xem xét mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, số tiền thu lợi 

bất chính 762.390.000 đồng nên mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 18 tháng 

tù là không nặng. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Thị P giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo P. 

Đối với bị cáo Trần Thị T, bị cáo T tham gia việc mua bán hóa đơn trái phép 

từ 04/2015 đến 09/2015 thì nghỉ sinh, không tham gia mua bán hóa đơn nữa. Do đó 

cơ quan điều tra, truy tố, và xét xử sơ thẩm xác định bị cáo mua bán 1.472 hóa đơn, 

thu nhập bất chính 73.930.000 đồng là chưa chính xác. Bị cáo chỉ bán 42 hóa đơn, 

thu nhập bất chính 8.950.000 đồng, còn 65.000.000 đồng là tiền lương tháng của 

Trần Thị T, nên Hội đồng xét xử xem xét mức độ vị phạm của bị cáo để khi lượng 

hình. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương cho bị cáo T nên mọi việc vi phạm của 

bị cáo T đều do bị cáo Tchỉ đạo, ra lệnh; vai trò của T giúp sức nhưng ở mức độ 
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không đáng kể. Ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo, 

khi phạm tội bị cáo đang mang thai, tình tiết này án sơ thẩm cũng chưa áp dụng cho 

bị cáo là có phần ảnh hưởng đến quyền lợi cho bị cáo; Sau khi xử sơ thẩm, bị cáo 

đã nộp đầy đủ khoản tiền mà án sơ thẩm buộc truy nộp sung công, gia đình bị cáo 

thuộc diện hộ nghèo tàn tật đặc biệt nặng có xác nhận của chính quyền địa phương. 

Xét thấy tại giai đoạn phúc thẩm có phát hiện thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên Hội 

đồng xét xử giảm một phần hình phạt cho bị cáo T để thể hiện tính khoan hồng của 

pháp luật. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Đình chỉ xét xử phúc

thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phương T. Bản án hình sự sơ thẩm số 97/2017/HSST 

ngày 22/11/2017 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đối với 

bị cáo Nguyễn Phương T có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

2. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của BLTTHS 2015:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị P giữ nguyên án sơ thẩm về phần 

hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị P. 

- Áp dụng điểm a, b, d, đ Khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua 

bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, (nhưng được trừ đi 

thời hạn tạm giam ngày 8/12/2016 đến ngày 24/1/2017 là 01 tháng 14 ngày), còn 

phải chấp hành là 01 năm 04 tháng 16 ngày tù (Một năm, bốn tháng, mười sáu 

ngày), thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của 

BLTTHS 2015: Sửa án sơ thẩm. 

- Áp dụng điểm a, b, d khoản 2 Điều 164a; điểm b, l, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009; Nghị quyết 41 của Quốc hội, Điều 51, 

Điều 54 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017  

Xử phạt bị cáo Trần Thị T 06 (sáu) tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa 

đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi 

hành án. 

3. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017:
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3.1 Tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị P phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 

762.390.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước; bị cáo đã nộp được 300.000.000 

đồng (Ba trăm triệu đồng) ngày 10/01/2017 và ngày 22/12/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Hải Châu, còn phải nộp tiếp là 462.390.000 đồng. 

3.2 Tuyên buộc bị cáo Trần Thị T phải nộp số tiền thu lợi bất chính là 

73.930.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước; bị cáo đã nộp xong. 

4. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bị cáo Nguyễn Phương T và bị cáo Trần Thị T 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm; buộc bị cáo Nguyễn Thị P phải chịu 

200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

5. Các phần quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

   Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:   Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa  

- Phòng HSNV CA TP ĐN;(PV27) 

- VKSND TPĐN; 

- Chi cục THA quận Hải Châu;       Bùi Trọng Danh

- TAND quận Hải Châu; 

- VKSND quận Hải Châu; 

- Công an quận Hải Châu; 

- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng; 

- Sở tư pháp TPĐN 

- Lưu hồ sơ, HCTP.   
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 
 TẠI HÀ NỘI 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 235/2017/HS-GĐT  
Ngày: 07/9/2017
Về vụ án Bùi Thành T và đồng 
phạm bị xét xử về tội “Buôn lậu”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội gồm có 10 thành viên tham gia xét xử, do ông Trần Văn Tuân – Phó 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa theo sự 
ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Hương– Thẩm tra viên. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Trung Quy - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

1. Bùi Thành T sinh năm 1982; trú tại khu đô thị B, Bắc Đại lộ L, xã Đ,
thành phố T, tỉnh Thanh Hóa; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần Thương 
mại xuất nhập khẩu T; con ông Bùi Đại T và bà Lê Thị Lạng; có vợ và 01 con; 
bị cáo tại ngoại. 

2. Nguyễn Văn H1 sinh năm 1985; trú tại thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh
Thanh Hóa; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn N và bà 
Nguyễn Thị Đ; có vợ và 01 con; bị bắt tạm giam từ ngày 22/11/2012 đến ngày 
21/11/2014. 

3. Vũ Tuấn M sinh năm 1965; trú tại xóm 4, xã T, huyện T, tỉnh Hải
Dương; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải H; con 
ông Vũ Tuấn C và bà Nguyễn Thị T; có vợ và 02 con; bị cáo tại ngoại. 

4. Trịnh Văn M sinh năm 1971; trú tại xã A, huyện T, thành phố Hải
Phòng; nghề nghiệp: Vận tải thủy; con ông Trịnh Văn T và bà Bùi Thị M (đều 
đã chết); có vợ và 02 con; bị bắt tạm giam từ ngày 22/11/2012 đến ngày 
11/11/2014. 

NHẬN THẤY 

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 13/11/2012, tại tọa độ 19 độ 25N-107 độ 
05E, Cục cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu H 01 đang trên đường hành trình 
chở quặng sắt sang Trung Quốc. Những người đi trên tàu gồm: Trịnh Văn M 
làm thuyền trưởng, Phạm Văn C, Phạm Văn S, Bùi Văn T, Trần Văn H, Bùi 
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Hữu D, Vũ Tuấn A, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Văn H, Bách Văn H, Vũ Duy C, 
Nguyễn Văn L, Đào Minh Q là thợ máy, thủy thủ; Nguyễn Văn H1, Nguyễn 
Đình C là người áp tải hàng; Trịnh Văn D là người theo tàu đi chơi. 

Khi bị phát hiện, kiểm tra Trịnh Văn M chỉ xuất trình được hóa đơn, hợp 
đồng kinh tế, hợp đồng vận chuyển thể hiện tàu H 01 vận chuyển 2.815 tấn tinh 
quặng sắt của Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu T (sau đây gọi tắt là 
Công ty T) từ cảng C, tỉnh Nghệ An đi Hải Phòng. Trịnh Văn M khai nhận 
được chủ tàu là Vũ Tuấn M thuê phụ trách tàu và là truyền trưởng điều khiển 
tàu vận chuyển quặng sắt cho chủ hàng sang Trung Quốc. Nguyễn Văn H1, 
Nguyễn Đình C đều khai nhận được chủ hàng là Bùi Thành T- Giám đốc Công 
ty T giao đi áp tải và giao nhận quặng sắt cho khách hàng tại cảng Khâm Châu 
hoặc Phòng Thành, Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa quặng sắt trên tàu không 
có giấy tờ xuất khẩu, số người trên tàu không có giấy tờ xuất cảnh. 

Quá trình điều tra đã xác định: 
Đầu tháng 8/2012, Nguyễn Thùy D là Giám đốc Công ty Cổ phần D (sau 

đây gọi tắt là Công ty D) có trụ sở tại tổ 1, khu 3, phường H, thành phố H, tỉnh 
Quảng Ninh, được người phụ nữ Trung Quốc có tên là Phấn là Giám đốc Công 
ty TNHH thương mại và phát triển MAOLIDA tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 
(sau đây gọi tắt là Công ty MAOLIDA) nhờ xem có đơn vị nào ở Việt Nam có 
quặng sắt bán thì làm môi giới để Phấn ký hợp đồng mua hàng. Sau khi thống 
nhất với Phấn, D đã nhờ người quen là Ngô Văn H tìm giúp. H giới thiệu D gặp 
Bùi Thành T là Giám đốc Công ty T, trụ sở tại khu đô thị B, bắc Đại lộ L, xã Đ, 
thành phố T, tỉnh Thanh Hóa có quặng sắt bán. D đã trao đổi với T việc mua 
bán quặng sắt và được T đồng ý bán quặng sắt cho khách hàng của D, sau đó D 
đã thông tin lại cho Phấn biết. 

Để có quặng sắt bán cho D, T đã trao đổi với Trần Minh Th cùng tham 
gia vì Th quen biết với Tống Thị L là phó Giám đốc Công ty N đang khai thác 
chế biến tại huyện Q, tỉnh Nghệ An. Th gặp Tống Thị L và được L đồng ý bán 
quặng sắt cho Công ty T. Đến giữa tháng 8/2012, Phấn cho A.Châu (là người 
Trung Quốc) sang gặp D và cùng D vào Nghệ An gặp T. Th đưa T, D và A. 
Châu đi xem nguồn quặng sắt của Công ty N. Sau khi xem xét thực tế và lẫy 
mẫu quặng sắt, Phấn đồng ý mua và nhờ D thỏa thuận với T để Phấn ký hợp 
đồng. D và T đã trao đổi và thống nhất soạn thảo. Hợp đồng mua bán quặng sắt 
số 01-2012/HĐMB/TQ-TAP ngày 01/9/2012, với nội dung: Công ty T bán cho 
Công ty MAOLIDA 3.000 tấn tinh quặng sắt có từ 63% với giá 1.800.000 
đồng/tấn, thành tiền là 5,4 tỷ đồng, địa điểm giao hàng tại cảng Phòng Thành 
hoặc cảng Khâm Châu- Trung Quốc, ngay sau khi hợp đồng được ký kết thì 
bên mua phải đặt cọc trước cho bên bán 02 tỷ đồng. Sau khi hợp đồng được 
soạn thảo xong, T đã ký đóng dấu đại diện cho bên bán và D chuyển bản hợp 
đồng này cho Phấn. Phấn ký đóng dấu đại diện bên mua rồi chuyển Hợp đồng 
lại cho D và T. D đã chuyển cho T 02 tỷ đồng tiền đặt cọc để thực hiện hợp 
đồng như đã cam kết. 
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Sau khi ký Hợp đồng thì giá quặng sắt bên Trung Quốc xuống, Phấn 
thông tin cho D trao đổi với T chưa vận chuyển hàng sang Trung Quốc ngay. 
Sau đó, T thông báo cho D có lô hàng 10.000 tấn quặng sắt muốn bán giá 
1.780.000đồng/tấn, địa điểm giao hàng tại cảng Phòng Thành hoặc cảng Khâm 
Châu- Trung Quốc. D đã thông tin cho Phấn biết, Phấn đồng ý mua và ủy 
quyền cho D thỏa thuận với T đã thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng mua 
bán quặng sắt, với nội dung: Công ty T bán cho Công ty D 10.000 tấn tinh 
quặng sắt có từ 63% với giá 1.780.000đồng/tấn, thành tiền là 17,8 tỷ, địa điểm 
giao hàng tại cảng Phòng Thành hoặc cảng Khâm Châu- Trung Quốc. Sau đó, 
D, T và Giang Tiến D là phó giám đốc Công ty D soạn thảo Hợp đồng số 01-
2012/HĐMB/DPN-TAP cùng ngày 27/10/2012, thể hiện nội dung đã được T và 
D thống nhất, Bùi Thành T đã ký đóng dấu đại diện bên bán, còn bên mua D 
chỉ đạo cho Giang Tiến D ký đóng dấu (lý do D không ký vì D không hợp tuổi 
với T). Theo thỏa thuận trong hợp đồng từ ngày 30/10/2012 đến ngày 
12/11/2012 Công ty D đã chuyển cho Công ty T 10,2 tỷ đồng. Ngay sau khi 
Hợp đồng này được ký kết, T đã ký hợp đồng mua bán tinh quặng sắt số 43-
2012/HĐMB, mua của Công ty TNHH N 10.000 tấn tinh bột quặng sắt với giá 
800.000 đồng/tấn, hai bên thỏa thuận giao hàng tại cảng C, tỉnh Nghệ An. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, T đã không đến cơ quan chức năng làm 
các thủ tục để xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc nên mặc dù trong thời 
điểm  này Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02 ngày 09/01/2012, về việc 
“tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai 
thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản”, T vẫn tìm thuê phương tiện 
vận chuyển quặng sắt sang Trung Quốc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua 
bán với Công ty D. Đồng thời, để tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan 
chức năng, T đã thông qua Vũ Tuấn M là nhân viên Công ty TNHH vận tải H 
ký Hợp đồng vận chuyển số 0711-2012/HĐVC ngày 07/11/2012 với Công ty 
TNHH vận tải H do Vũ Tuấn Đ làm giám đốc, vận chuyển 3100 tấn quặng sắt 
từ cảng C, tỉnh Nghệ An ra cảng Hải Phòng với giá 100.000 đồng/tấn và ký hợp 
đồng thuê bãi với Công ty TNHH dịch vũ và kỹ thuật N do Nguyễn Mạnh T 
làm Giám đốc, thuê 5.000 m2 đất bãi, giá 10.000 đồng/m2, tại thôn G, xã G, 
huyện T, thành phố Hải Phòng để tập kết quặng sắt. 

Ngày 09/11/2012, tàu H 01 cập cảng C, T đã cùng Trần Minh Th, 
Nguyễn Văn H 1, Giang Tiến D và Nguyễn Đình C tổ chức việc giao nhận, vận 
chuyển quặng sắt xuống tàu. Ngày 11/11/2012, khi tàu nhận xong quặng sắt thì 
T bảo Vũ Tuấn M cho tàu vận chuyển quặng sắt sang Trung Quốc, đồng thời 
thỏa thuận với M tiền cước vận chuyển là 190.000 đồng/tấn và bảo M cho 
Nguyễn Văn H 1, Nguyễn Đình C đi theo tàu để áp tải hàng hóa giao cho khách 
hàng, M đồng ý. Đến khoảng 21 giờ ngày 12/11/2012, Trần Minh Th đưa hồ sơ 
giấy tờ cho M để tàu xuất bến, M thấy hàng hóa quặng sắt trên tàu không có 
thủ tục xuất khẩu, nhưng M vẫn xuống tàu đưa hồ sơ cho Trịnh Văn M là người 
trực tiếp phụ trách trên tàu, bảo M cho tàu chở hàng sang cảng Khâm Châu- 
Trung Quốc. M đồng ý cho tàu rời cảng và định vị cho tàu chạy theo hướng 
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sang Trung Quốc, đến khoảng 13 giờ ngày 13/11/2012, khi tàu đang trên đường 
hành trình sang Trung Quốc thì bị Cục cảnh sát Biển kiểm tra, bắt giữ. 

Ngày 02/01/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh 
đã Quyết định trưng cầu Công ty V Quảng Ninh giám định lại số lượng quặng 
sắt trên tàu H 01. Kết quả: Số quặng sắt trên tàu H 01 là 3.040,69 tấn, hàm 
lượng (Fe) 63,01%. Ngày 07/01/2013, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 
hình sự tỉnh Quảng Ninh đã kết luận giá trị 3.040,69 tấn quặng sắt là 
2.128.483.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 11/5/2016, Tòa án 
nhân dân tỉnh Nghệ An: 

- Áp dụng khoản 4, khoản 5 Điều 153; các điểm p và q khoản 1, khoản 2 
Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thành T 03 năm tù 
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm về tội “Buôn lậu”; Phạt bị 
cáo 15.000.000 đồng;  

- Áp dụng khoản 4, khoản 5 Điều 153; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 20; 
Điều 53; Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn H 1 23 tháng 29 ngày tù 
về tội “Buôn lậu”; Phạt bị cáo 15.000.000 đồng;  

- Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 154; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 47; 
Điều 20; Điều 53; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Vũ Tuấn M 02 năm tù cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 năm về tội “ Vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới”; phạt bị cáo 10.000.000 đồng;  

- Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 154; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 20; 
Điều 53; Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trịnh Văn M 23 tháng 20 ngày 
tù; phạt bị cáo 10.000.000 đồng về tội “ Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới”. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Bản án hình sự nêu trên không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên đã có hiệu lực pháp luật. 

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 148/2017/KN-HS ngày 25-4-2017, 
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ 
thẩm số 50/2016/HSST ngày 11/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Đề 
nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 
thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về phần quyết định hình 
phạt đối với Bùi Thành T, Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M để 
xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo theo đúng quy 
định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất 
trí với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

XÉT THẤY 

Bùi Thành T, Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M đã có hành vi 
buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới 3.040,69 tấn quặng sắt có trị giá 
2.128.483.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm kết án Bùi Thành T và Nguyễn Văn H 
1 về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 153 Bộ luật hình sự; Vũ 
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Tuấn M và Trịnh Văn M về tội “ Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” 
theo khoản 3 Điều 154 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. 

Trong vụ án này, Bùi Thành T giữ vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực 
tiếp ký hợp đồng với bên Trung Quốc, trực tiếp tìm kiếm nguồn hàng, thuê tàu 
vận chuyển và tổ chức, điều hành việc giao nhận hàng lên tàu để vận chuyển  số 
lượng hàng hóa trị giá 2.128.483.000 đồng sang Trung Quốc. Nguyễn Văn H 1 
là người được T giao đi áp giải hàng hóa trên tàu, giúp sức tích cực cho T thực 
hiện việc giám sát quá trình vận chuyển quặng sắt và giao nhận hàng hóa bên 
Trung Quốc. Đối với Vũ Tuấn M là thuyền trưởng tàu và Trịnh Văn M là người 
phụ trách trên tàu chịu trách nhiệm giúp T vận chuyển quặng sắt sang Trung 
Quốc, biết số quặng sắt không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp, 
không có thủ tục xuất khẩu nhưng vẫn đồng ý để cho hàng lên tàu và cho tàu 
chạy sang Trung Quốc để xuất hàng theo thỏa thuận với T. 

[  
Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng quặng 

sắt buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới có giá trị đặc biệt lớn. Các bị 
cáo T và H 1 phạm tội thuộc khung hình phạt có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 
20 năm hoặc tù chung thân, các bị cáo M và M phạm tội thuộc khung hình phạt 
có mức hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm tù nhưng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 
bị cáo T 03 năm tù cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo H 1 23 tháng 29 ngày tù; 
xử phạt bị cáo M 02 năm tù cho bị cáo hưởng án treo; xử phạt bị cáo M 23 tháng 
20 ngày tù là áp dụng không đúng quy định tại Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự; 
Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo, 
chưa đánh giá đúng tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm 
tội của các bị cáo.  

 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 
số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 11/5/2016 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Nghệ An về phần quyết định hình phạt chính đối với Bùi 
Thành T, Nguyễn Văn H 1, Vũ Tuấn M và Trịnh Văn M; Chuyển hồ sơ vụ án 
cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định 
của pháp luật./. 

 

2. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng 
nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An (kèm hồ sơ 
vụ án); 

     TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; 
- Công an tỉnh Nghệ An; 
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An; 
- Các bị cáo (theo địa chỉ); 
- Lưu: Phòng HCTP-VP; Phòng 1; hồ sơ vụ 
án. 

Trần Văn Tuân
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