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TÊN VĂN BẢN
Bản án sơ thẩm số 07/2020/HS-ST
Về tội “trốn thuế”
Trong các năm 2013, 2015, 2016 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại
X, trụ sở tại thôn A, thị trấn B, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn do Hoàng
Văn N làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, chỉ đạo điều hành
mọi hoạt động của công ty đã có hành vi không ghi chép trong sổ kế toán
và các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không
có sổ sách, hóa đơn, chứng từ để kê khai chi phí sản xuất kinh doanh, kê
khai khấu trừ thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không kê khai
doanh thu để trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng
số tiền thuế đã trốn là 180.816.142 đồng. Số tiền này Hoàng Văn N sử dụng
vào việc mua vật liệu thi công các công trình và tiêu dùng cá nhân hết.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bị cáo phạm tội “Trốn thuế”, xử
phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, buộc nộp lại số tiền thuế đã trốn vào
ngân sách nhà nước.
Bản án sơ thẩm số 03/2018/HS-ST
Về tội “trốn thuế”
Hành vi phạm tội của các bị cáo đều được thực hiện trong các năm 2014 –
2015. Tổng cộng trong năm 2014 và 2015, Phan Văn D - Chủ tịch hội đồng
quản trị, kiêm giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T đã chỉ
đạo kế toán mua và sử dụng 05 hóa đơn GTGT khống của DNTN H với
tổng giá trị thanh toán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là 3.145.521.000
đồng, trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ là 2.859.564.454 đồng, thuế GTGT
là 285.956.455 đồng để kê khai thuế GTGT đầu vào, khấu trừ thuế GTGT
đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra nhằm mục đích trốn thuế.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị
Mỹ L phạm tội “trốn thuế”, Bị cáo D bị xử phạt 09 tháng tù nhưng cho
hưởng án treo, đồng thời phải nộp tiền đã trốn thuế xung công quỹ Nhà
nước. Bị cáo L bị xử phạt 06 tháng tù, cho hưởng án treo.
Bản án sơ thẩm số 107/2017/HS-ST
Về tội “trốn thuế”
Bị cáo Lê Thị Thu H và Đặng Quang T có hành vi lập khống 02 hóa đơn
đầu vào để được khấu trừ số thuế GTGT phải nộp là 271.750.000đ.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo H và T phạm tội trốn thuế,
xử phạt bị cáo H một năm sáu tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo T một
năm sáu tháng cải tạo không giam giữ. Truy thu số tiền đã trốn thuế.
Bản án sơ thẩm số 102/2018/HS-ST
Về tội “trốn thuế”
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Sau khi được phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình, Nguyễn Việt Tr
là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty đã không thực hiện
việc cập nhật, ghi chép, hạch toán trên sổ sách, chứng từ kế toán; không
xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư, không kê khai thuế GTGT với Cơ
quan thuế của công trình nêu trên với tổng giá trị là 4.259.939.000 đồng và
không nộp vào ngân sách nhà nước, trốn thuế với số tiền là 318.660.182
đồng
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt Tr phạm
tội “Trốn thuế”, xử phạt một năm tù cho hưởng án treo.
Bản án phúc thẩm số 101/2017/HS-PT
Về tội “trốn thuế”
Bị cáo Nguyễn Thị Mộng T1 và Võ Thị T có hành vi nợ thuế, trốn thuế
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố các bị cáo Võ Thị T, Nguyễn
Thị Mộng T1 phạm tội “Trốn thuế”. Các bị cáo kháng cáo cho rằng mình
không phạm tội “Trốn thuế”.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án
cho Viện kiểm sát để điều tra lại.
Bản án phúc thẩm số 125/2020/HS-PT
Về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Từ tháng 03/2018 đến ngày 17/01/2019, các bị cáo Nguyễn Văn U, Vũ
Văn D, Nguyễn Trung T, Bùi Văn Đ, Nguyễn Ngọc Ch, Nguyễn Đức H và
Dương Thanh S đã có hành vi cho 149 người vay tiền với 265 hợp đồng
với mức lãi suất từ 12,15% đến 177,63%/tháng, mức lãi suất hơn gấp 5 lần
trở lên mức lãi suất cao nhất theo quy định của Điều 468 Bộ luật dân sự
2015.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên các bị cáo phạm tội “Cho vay nặng
lãi trong giao dịch dân sự”. Các bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình
phạt. Sau đó, hai bị cáo rút đơn kháng cáo, một bị cáo giữ nguyên yêu cầu
kháng cáo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo,
giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.
Bản án sơ thẩm số 04/2020/HS-ST
Về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Tàng trữ trái phép chất
ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Do bản thân không có công ăn việc làm nên Nguyễn Khắc T kinh doanh
cầm đồ cho người khác vay tiền với mức lãi suất cao từ 4.000đ- 6.000đ/1
triệu/1 ngày, đồng thời đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên xử bị cáo Nguyễn Khắc T phạm
tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Cho vay nặng lãi trong giao
dịch dân sự”; bị cáo Trần Thị D phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bản án phúc thẩm số 09/2019/HS-PT
Về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Hoàng Văn D và người tên C (không rõ nhân thân, lai lịch)
cùng nhau hùn vốn đến địa bàn huyện P, tỉnh Bình Dương để cho người
khác vay tiền với lãi suất cao.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bị cáo Hoàng Văn D phạm tội Cho
vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Viện kiểm sát nhân dân huyện P
kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn D.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm
sát nhân dân huyện P; sửa Bản án hình sự sơ thẩm về tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự và phần hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn D.
Bản án sơ thẩm số 01/2020/HSST
Về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Nguyễn Văn G đã cho Trần Mạnh Hải A ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vay 06 lần tiền với tổng số tiền là 115.000.000đ (Một
trăm mười lăm triệu đồng), để tiêu xài cá nhân, với mức lãi suất theo thỏa
thuận là 5.000đ/ 01 triệu/ 01 ngày, cao hơn gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất
theo quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính 77.604.041 đồng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn G phạm tội
Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bản án sơ thẩm số 152/2019/HSST
Về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Lợi dụng việc một số người có nhu cầu vay tiền để tiêu dùng, kinh doanh
trên địa, Đặng Thị Thu P có hành vi sử dụng tiền cá nhân của mình cho
người khác vay để thu lời bất chính.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Thu P phạm
tội “ Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Bản án sơ thẩm số 53/2019/HSST
Về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019, tại khu 4, Z5,
huyện Thanh Thủy, Kiều Đại N đã có hành vi cho 20 cá nhân vay tiền với
lãi suất từ 3.000đ/01 triệu/01 ngày đến 10.000đ/01 triệu/01 ngày, tương
đương với mức lãi suất từ 09% đến 30%/tháng và 108%/ năm đến
360%/năm.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bị cáo Kiều Đại N phạm tội "Cho
vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bản án sơ thẩm số 44/2019/HS-ST
Về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Bị cáo có hành vi lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn của những người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan để cho vay cao hơn lãi suất mà pháp luật quy
định từ 182,5% đến 407,6%.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Quách Đình T phạm tội
“Cho vay lãi nặng trong giao dịch Dân sự”.
Bản án sơ thẩm số 28/2019/HS-ST
Về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
Bị cáo Lê Bá C có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất cao nhất là
183%/năm.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Lê Bá C, phạm tội: “Cho
vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Bản án sơ thẩm số 78/2018/HS-ST
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Về tội “Buôn bán vé giả”
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 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.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Trần H H phạm tội “Buôn
bán vé giả”, xử phạt 12 tháng tù, hưởng án treo
Quyết định giám đốc thẩm số 36/2017/HS-GĐT
Về tội “mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”
Từ ngày 29/6/2012 đến ngày 25/11/2012, Nguyễn Đức G đã xuất bán trái
phép 268 số hóa đơn, với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên các
số hóa đơn là 38.280.211.001 đồng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo),
thu lợi bất chính 312.353.000 đồng
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức G 15 tháng
168 - 171
tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: xử phạt: Nguyễn Đức G 15 tháng tù về
tội“Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”
Tòa án nhân dân cấp giám đốc thẩm: Hủy một phần Bản án hình sự phúc
thẩm và hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm về “phần hình phạt” đối
với Nguyễn Đức G, giao hồ sơ xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình
phạt và không cho hưởng án treo.
Quyết định giám đốc thẩm số 45/2018/HS-GĐT
Về tội “mua bán trái phép hóa đơn”
Bị cáo T đã mua 82 tờ HĐ-GTGT hàng hoá, dịch vụ đầu vào của 17 tổ
chức kinh tế thanh toán trả 4% giá trị ghi trên hóa đơn 25.349.599.008 đồng
là 1.013.983.960 đồng để thu lợi 511.251.779 đồng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: xử phạt bị cáo về tội “mua bán trái phép
hóa đơn”. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng
172 - 175
nghị Bản án hình sự sơ thẩm đề nghị Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân
cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm, huỷ Bản án hình sự sơ thẩm để
điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.
Tòa án nhân dân cấp giám đốc thẩm: Chấp nhận kháng nghị của Viện
trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội, hủy bản án sơ thẩm và
chuyển hồ sơ vụ án về Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên
điều tra lại.
Bản án sơ thẩm số 10/2020/HS-ST
Về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”
Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố
Hải Phòng phát hiện: Từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2019, Phạm Thị C,
Lương Thị N và Vũ Thị T, có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa
176 - 189
đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi bất chính.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: xử phạt: Phạm Thị C 250.000.000 (Hai
trăm năm mươi triệu) đồng, Vũ Thị T 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng,
Lương Thị N 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng sung công quỹ nhà nước
về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”;
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đồng sung công quỹ nhà nước về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng
từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bản án sơ thẩm số 06/2020/HS-ST
Về tội “mua bán trái phép hóa đơn”
Từ tháng 5/2016 đến tháng 7/2017, Nguyễn Trọng T đã chỉ đạo cho
Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Ngọc H mua tổng số 52 tờ
hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M với tổng giá trị
469.067.233.000đ, trong đó giá trị nâng “khống” thêm là:
381.900.000.000đ. Đối với số hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM và
DV M, Công ty CP L không phải trả chi phí.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn
Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Ngọc H phạm tội “Mua bán trái phép
hóa đơn”.
Bản án phúc thẩm số 621/2019/HS-PT
Về tội “mua bán trái phép hóa đơn”
Đoàn Gia N và Lưu Văn K có hành vi thành lập công ty để bán hóa đơn
GTGT trái phép kiếm lời. Cả hai được hưởng lợi từ việc mua bán trái phép
hóa đơn số tiền 432.449.000 đồng.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên các bị cáo Đoàn Gia N, Lưu Văn
K, Lương Văn T phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo kháng
cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị
cáo N, chấp nhận kháng cáo của bị cáo K, sửa quyết định của bán án sơ
thẩm.
Bản án số 619/2019/HS-PT
Về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Với thủ đoạn, cách thức, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng
10/2015, Giám đốc Công ty cổ phần ĐVP Chi nhánh Bắc Ninh đã xuất bán
42 tờ hóa đơn GTGT ghi khống tiền hàng là 4.639.526.610 đồng và tiền
thuế là 463.952.661 đồng cho 06 công ty.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị Ngọc C (tên
gọi khác Bùi Thị C) phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi
Thị Ngọc C, sửa Bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo
Bùi Thị Ngọc C.
Bản án phúc thẩm số 82/2018/HS-PT
Về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”
Trong thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 11/2016, bị cáo Trần Thị T là
người đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Đại Phát đã trực tiếp xuất
bán cho 05 doanh nghiệp thông qua O và 02 đối tượng khác 22 số hóa đơn
GTGT liên 2 “Giao cho người mua” ghi nội dung nhưng không có hàng
hóa, dịch vụ kèm theo với giá 3,5%/tổng giá trị tiền hàng chưa thuế, tổng
số tiền hàng là 6.593.743.681 đồng, tổng số tiền thuế GTGT là 659.374.368
đồng.
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên các bị cáo Trần Thị T và Trần Thị
O phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà
nước”. Bị cáo T có đơn kháng cho ràng tòa án sơ thẩm xét xử mức 18 tháng
tù là quá nặng.
Tòa án cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, sửa bản án sơ
thẩm cho bị cáo T hưởng án treo.
Bản án phúc thẩm số 77/2018/HSPT
Về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”
Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2016, Lê Văn T cùng V và Chg đã thành
lập, mua lại giấy tờ, bộ con dấu, hóa đơn GTGT của 05 công ty để mua bán
trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên bố các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn 237 - 250
Thị V, Nguyễn Thị Chg đồng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng
từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Bị cáo V và Chg kháng cáo xin hưởng án
treo, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
Lê Văn T, Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị Chg, sửa bản án sơ thẩm
Bản án phúc thẩm số 06/2018/HSPT
Về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
Trong khoảng thời gian 9/2009 đến tháng 5/2011, Nguyễn Thị L, đã cùng
các đối tượng là Nguyễn Văn P, Ngô Văn Q, Nguyễn Đăng T, Nguyễn Văn
H2, Nguyễn Văn L, Lưu Văn K thành lập 06 công ty có tên lần lư t là Tu n
Nga, Hải Hậu, Văn Khương, Thái Dương, Quang Bắc, Quốc Khánh để hoạt
động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.
251 - 261
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên xử các bị cáo Ngô Văn
Q, Ngô Xuân T, Nguyễn Văn L, Lưu Văn K và Nguyễn Đăng T phạm tội
“Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo có đơn kháng cáo xin hưởng án
treo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
T, giữ nguyên quyết định sơ thẩm. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Q, T,
L, K, sửa một phần bản án sơ thẩm.
Bản án phúc thẩm số 02/2018/HS-PT
Về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Các bị cáo đã mua khống 154 hóa đơn đầu vào của công ty Q và P trị giá
91.492.418.600 đồng tiền hàng, tương ứng 9.149.241.860 đồng tiền thuế
với giá 3,1% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn và
xuất bán khống 147 hóa đơn của công ty Th trị giá 91.496.504.024 đồng
tiền hàng, tương ứng 9.149.650.402 đồng tiền thuế với giá 3,3% giá trị tiền 262 - 266
hàng ghi trên hóa đơn, hưởng lợi bất chính 183.119.656 đồng
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: tuyên các bị cáo Nguyễn
Thị T, Ngô Thị T, Lê Thị D, Ngô Mạnh Đ, Ngô Thị T1, Ngô Thị N phạm
tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Bị cáo N kháng cáo đề nghị cho bị cáo
hưởng hình phạt tiền thay hình phạt tù nhưng có hưởng án treo như cấp sơ
thẩm đã tuyên.
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Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo N, sửa
bản án sơ thẩm.
Bản án phúc thẩm số 845/2019/HSPT
Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Làm giả con
dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đinh Thị N đã 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. Bị cáo
Nguyễn Quốc H có hành vi làm trung gian mua bán này để thu lợi bất
chính.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: 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”. Bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt và hưởng án treo, bị cáo A kháng cáo xin giảm hình phạt xuống
mức thấp nhất.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Chấp nhận một phần kháng cáo của Bị
cáo A, chấp nhận kháng cáo của bị cáo H; sửa bản án hình sự sơ thẩm đã
tuyên.
Bản án phúc thẩm số 291/2019/HS-PT
Về tội “Làm, lưu hành tiền giả”
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.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố các bị cáo Trần Duy Th, Nguyễn
Long B, Sơn Hồng V phạm tội “Làm, lưu hành tiền giả ”. Bị cao D kháng
cáo nhưng sau đó xin rút kháng cáo. Bị cáo Ch kháng cáo xin hưởng án
treo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
Đinh Văn Ch, chấp nhận kháng nghị của VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí
Minh, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm số 01/2018/HS-ST
Về tội “Lưu hành tiền giả”
Từ năm 2013, Nhữ Minh T, Nguyễn Văn và Vũ Thị gặp nhau và cùng bàn
bạc tìm người mua và người bán đô la Mỹ giả để môi
giới kiếm tiền, yêu cầu Th cung cấp hình ảnh đô la theo yêu cầu phía bên
mua để thể hiện rõ năng lực của người bán. Th đồng ý.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Th phạm tội
“Lưu hành tiền giả”.
Bản án sơ thẩm số 220/2017/HSST
Về tội “Lưu hành tiền giả”
Các bị cáo đã mua tiền giả Phạm Thế H, Phạm Văn A, Nguyễn Vũ L mua
về để bán cho người khác, thu lợi bất chính.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố các bị cáo Phạm Thế H; Phạm
Văn A; Nguyễn Vũ L phạm tội“Lưu hành tiền giả”.
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Bản án phúc thẩm số 372/2019/HS-PT
Về tội “lập quỹ trái phép”
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
311 - 321
vị kinh doanh để lập 143 bộ chứng từ khống và chứng từ nâng khống nội
dung mua vật tư, văn phòng phẩm,…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.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Hữu B phạm tội “Lập quỹ
trái phép”. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị đề nghị
hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Sửa một phần bản án sơ thẩm về hình
phạt đối với bị cáo B.
Bản án phúc thẩm số 49/2018/HS-PT
Về tội “Lập quỹ trái phép”
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
322 - 330
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.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố bị cáo Thái An Đ phạm tội:
“Lập quỹ trái phép”. Bị cáo D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được
hưởng án treo và sau đó xin chuyển hình phạt tù sang phạt tiền.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Chấp nhận kháng cáo của Bị cáo D,
sửa bản án sơ thẩm, xử phạt tiền.
Bản án phúc thẩm số 79/2019/HS-PT
Về tội ““Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức
tín dụng”
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 331 - 356
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
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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.
Tòa án nhân dân 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 dụng”. Sau
khi xét xử sơ thẩm, bị cáo BC1, BC2 kháng cáo xin hưởng án treo là đề
nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân dân liên đến việc thanh tra hoạt
động tín dụng trong vụ án. Đồng thời, Ngân hàng X và Công ty Y cũng
kháng cáo.
Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
BC1, BC2, Ngân hàng X, Công ty Y; giữa nguyên bản án hình sự sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm số 06/2018/HS-ST
Về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín
dụng”
Bị cáo C và H1 cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội, dù biết rõ khách
hàng không đủ điều kiện để tăng hạn mức vay nhưng vẫn ký phê duyệt cho 357 - 367
vay, vượt quá thẩm quyền của giám đốc chi nhánh.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên xử các bị cáo Nguyễn Kim C và
Nguyễn Thị H1 phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng”
Quyết định giám đốc thẩm số 09/2016/HS-GĐT
Về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín
dụng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
H bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi cao, vay ké trong hợp đồng tín dụng của
người bị hại, để người bị hại vay tiền ngân hàng rồi cho H vay lại và được
H trả lãi suất cao. Bị cáo A có hành vi 06 lần giao sai quy định giấy tờ tài
sản thế chấp cho cán bộ tín dụng để làm thủ tục hồ sơ vay mới. Bị cáo S
nhiều lần làm trái công vụ tham mưu, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã
H ký chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản, hồ sơ vay vốn không đúng quy
định, gây thiệt hại cho lợi ích hợp pháp của công dân.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và phúc thẩm: Tuyên xử bị cáo A phạm 368 - 372
tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của tổ chức tín
dụng”, bị cáo S về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ”.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị bản án phúc thẩm, đề nghị
xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm, xét xử lại.
Tòa án nhân dân cấp giám đốc thẩm: Hủy Bản án hình sự phúc thẩm của
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về phần trách nhiệm
hình sự đối với các bị cáo Đoàn Thị Thu A và Bùi Thị Hồng S; giao hồ sơ
vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lại theo
đúng quy định của pháp luật.
Bản án sơ thẩm số 07/2020/HS-ST
Về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”
Vì mục đích vụ lợi nên vào khoảng cuối năm 2004 bị cáo Nguyễn Văn M 373 - 379
đã nhờ ông Bùi Hữu B (đã chết) làm thủ tục hồ sơ và kê khai khống quá
trình công tác tham gia đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1982 đến năm 2004

của bị cáo H tại Nông trường cà phê A để cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thủ
tục cho bị cáo H được nhận chế độ hưu trí hàng tháng, mặc dù trên thực tế
bà H không phải là công nhân của Nông trường cà phê A và cũng không
tham gia đóng Bảo hiểm xã hội.
Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ
Thị H phạm tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn
M 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Võ Thị H 02 (Hai) năm
09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NGÂN SƠN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 07/2020/HS-ST
Ngày 15/5/2020
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Công.
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Huyên
Ông Lý Văn Trường
- Thư ký phiên tòa: Bà La Quỳnh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ngân
Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn tham gia phiên tòa: Ông
Nông Văn Thượng - Kiểm sát viên.
Trong ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
03/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử
số: 05/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo:
Hoàng Văn N, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1984 tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn. Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú: Thôn A, thị trấn B, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính:
Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Ngọc S, sinh năm 1962;
Con bà Hứa Thị C, sinh năm 1963; Có vợ là Nông Thị Đ, sinh năm 1985 (đã ly hôn)
và 01 con, sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn
chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/11/2019, có mặt tại phiên tòa.
Người tham gia tố tụng khác:
1. Nguyên đơn dân sự:
- Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn – Địa chỉ:
Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Đại diện theo pháp luật: Ông
Vũ Anh Lợi - Chức vụ: Chi cục trưởng (vắng mặt có lý do) .
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
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- Anh Hoàng Thanh T, sinh năm 1988; Nghề nghiệp: Lao động tự do – Nơi cư
trú: Thôn A, thị trấn B, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (có mặt).
- Anh Hoàng Văn L, sinh năm 1983; Nghề nghiệp: Lao động tự do – Nơi cư trú:
Thôn A, thị trấn B, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (có mặt).
- Bà Hạ Thị H, sinh năm 1975 - Địa chỉ: Tổ 15, phường B, thành phố Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn (vắng mặt không có lý do).
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:
Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại X có trụ sở tại thôn A, thị trấn B,
huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp số 4700226472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp,
đăng ký lần đầu ngày 13/3/2012, có ba cổ đông sáng lập gồm: Hoàng Văn N, Hoàng
Thanh T và Hoàng Văn L, cùng trú tại thôn A, thị trấn B, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn, trong đó Hoàng Văn N giữ chức danh giám đốc và là người đại diện theo pháp
luật của công ty, ngành nghề kinh doanh chính gồm: Xây dựng nhà các loại, xây dựng
công trình đường bộ,…, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, …, cho thuê máy móc, thiết bị
xây dựng…”, từ năm 2012 đến hết năm 2014 công ty thực hiện kê khai và nộp thuế tại
Cục thuế tỉnh Bắc Kạn, năm 2015 và 2016 kê khai và nộp thuế tại Chi cục thuế huyện
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (nay là Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm).
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Hoàng Văn N là người trực tiếp chỉ đạo
và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, hai cổ đông còn lại là Hoàng
Thanh T và Hoàng Văn L chỉ đứng tên để hoàn thiện thủ tục thành lập công ty, Nam
thuê chị Hạ Thị H là kế toán để làm thủ tục kê khai thuế và báo cáo tài chính theo sự
chỉ đạo của N. Trong các năm 2013, 2015, 2016 Hoàng Văn N – Giám đốc Công ty cổ
phần xây dựng và thương mại X ký hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng kinh tế
cung cấp vật liệu, thuê máy thi công các công trình xây dựng tại các xã Cao Thượng,
Khang Ninh, Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên Hoàng Văn N là Giám
đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty không lấy hóa đơn chứng từ mua vật
liệu, vật tư đầu vào, không lấy hóa đơn thuê nhân công, không ghi chép trong sổ kế
toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không có sổ sách,
hóa đơn, chứng từ để kê khai chi phí sản xuất kinh doanh, kê khai khấu trừ thuế thực
hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không cung cấp tài liệu liên quan cho kế toán và chỉ
đạo kế toán kê khai không phát sinh doanh thu, từ đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty cổ phần xây dựng và thương mại X phải
nộp, cụ thể:
- Năm 2013, Hoàng Văn N thi công 02 (hai) công trình với tổng giá trị xây lắp
được quyết toán là 501.935.000 đồng, gồm:
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+ Ngày 28/02/2013 ký hợp đồng thi công xây dựng với Ban Quản lý dự án xã
Cao Thượng, huyện Ba Bể về việc thi công công trình: Trát, láng mương Cạm Vài –
Bản Cám, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giá trị hợp đồng là 128.250.751
đồng. Ngày 25/3/2013 lập hồ sơ quyết toán công trình với giá trị 128.250.751 đồng.
Ngày 30/7/2014 UBND xã Cao Thượng phê duyệt quyết toán công trình với giá trị xây
lắp là 128.132.000 đồng.
+ Ngày 24/10/2013 ký hợp đồng thi công xây dựng với Ban Quản lý dự án xã
Cao Thượng, huyện Ba Bể về việc thi công công trình: Làm hệ thống cấp, thoát nước
Trạm y tế xã Cao Thượng, giá trị hợp đồng là 373.803.332 đồng. Ngày 30/11/2013 lập
hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành công trình với giá trị 373.803.332 đồng. Ngày
31/12/2017 UBND xã Cao Thượng phê duyệt quyết toán công trình với giá trị xây lắp
là 373.803.000 đồng. Công ty đã nộp thuế GTGT vãng lai tại Chi cục thuế huyện Ba
Bể số tiền 7.497.000 đồng.
Tuy nhiên, năm 2013 công ty kê khai doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,
các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, giá vốn bán hàng chi phí
bán hàng, chi phí tài chính, thu nhập khác, chi phí khác: 0 đồng; chi phí quản lý doanh
nghiệp 5.900.000 đồng.
- Năm 2015, Hoàng Văn N thực hiện 02 (hai) hợp đồng cung ứng vật liệu xây
dựng thi công công trình với tổng giá trị thanh toán là 790.651.228 đồng, gồm:
+ Ngày 04/10/2015 ký hợp đồng với ông Triệu Văn S – Trưởng ban phát triển
thôn Bản Cám, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể về việc cung cấp vật liệu đến chân công
trình: Bê tông hóa đường nội bộ thôn Bản Cám, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể. Ngày
21/12/2015 thanh lý hợp đồng và được ông Triệu Văn S thanh toán số tiền
752.040.570 đồng.
+ Ngày 10/9/2015 ký hợp đồng với ông Triệu Văn S – Trưởng ban phát triển
thôn Bản Cám, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể về việc thuê máy thi công công trình: Bê
tông hóa đường nội bộ thôn Bản Cám, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể với giá trị hợp
đồng là 38.610.658 đồng. Ngày 21/12/2015 thanh lý hợp đồng và được ông Triệu Văn
S thanh toán số tiền 38.610.658 đồng.
- Năm 2016: Hoàng Văn N thực hiện 01 (Một) hợp đồng cung cấp vật liệu xây
dựng thi công công trình với giá trị thanh toán là 275.669.143 đồng; thi công 03 công
trình với tổng giá trị xây lắp được quyết toán là 291.693.232 đồng, gồm:
+ Ngày 16/9/2016 ký hợp đồng với ông Vàng A T – Trưởng ban phát triển thôn
Khâu Luông, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể về việc cung cấp vật liệu đến chân công
trình: Bê tông hóa đường nội bộ thôn Tu Bách – Cốc Mòn, xã Cao Thượng, huyện Ba
Bể. Ngày 05/11/2016 thanh lý hợp đồng với giá trị thanh toán là 275.669.143 đồng.
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+ Ngày 05/9/2016 ký hợp đồng thi công xây dựng với UBND xã Khang Ninh,
huyện Ba Bể về việc thi công công trình: Sửa chữa mương thoát nước Trạm y tế xã
Khang Ninh với giá trị hợp đồng là 32.367.660 đồng. Ngày 28/9/2016 lập hồ sơ quyết
toán với số tiền 32.367.660 đồng. Ngày 05/10/2016 UBND xã Khang Ninh ban hành
quyết định phê duyệt quyết toán công trình với giá trị xây lắp là 32.367.660 đồng.
+ Ngày 07/11/2016 ký hợp đồng thi công xây dựng với UBND xã Khang Ninh,
huyện Ba Bể về việc thi công công trình: Sửa chữa, trát láng kênh mương Nà Pèo thôn
Nà Kiêng, xã Khang Ninh với giá trị hợp đồng là 141.877.545 đồng. Ngày 23/11/2016
lập hồ sơ quyết toán với số tiền 141.877.545 đồng. Ngày 29/12/2016 UBND xã Khang
Ninh ban hành quyết định phê duyệt quyết toán công trình với giá trị xây lắp là
141.877.545 đồng.
+ Ngày 07/11/2016 ký hợp đồng thi công xây dựng với UBND xã Khang Ninh,
huyện Ba Bể về việc thi công công trình: Sửa chữa, trát láng kênh mương Nà Kiểng
thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh với giá trị hợp đồng là 117.448.027 đồng. Ngày
10/12/2016 lập hồ sơ quyết toán với số tiền 117.448.027 đồng. Ngày 29/12/2016
UBND xã Khang Ninh ban hành quyết định phê duyệt quyết toán công trình với giá trị
xây lắp là 117.448.027 đồng.
Tuy nhiên, năm 2015 và 2016 công ty không kê khai doanh thu, không kê khai
chi phí, không hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thuế với
Nhà nước.
Căn cứ bản Kết luận giám định ngày 10/12/2018 của tập thể Giám định viên Cục
thuế tỉnh Bắc Kạn xác định: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại X không kê khai
doanh thu năm 2013, 2015, 2016 là hành vi trốn thuế, do vi phạm khoản 1, khoản 2
Điều 108 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, loại thuế
trốn là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng số tiền thuế trốn là
180.816.142 đồng gồm thuế giá trị gia tăng là 161.589.237 đồng (trong đó năm 2013
là 38.133.455 đồng; năm 2015 là 71.877.384 đồng; năm 2016 là 51.578.398 đồng),
thuế thu nhập doanh nghiệp là 19.226.905 đồng (trong đó năm 2013 là 5.646.769
đồng; năm 2015 là 7.906.512 đồng; năm 2016 là 5.673.624 đồng).
Tại Bản kết luận giám định số 10/KTHS-GĐTL ngày 20/5/2019 của Phòng kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn kết luận: Chữ ký tên Hoàng Văn N trên các tài liệu
giám định với chữ ký của Hoàng Văn N trên tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người
ký ra; chữ ký đứng tên Hoàng Văn N trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) ghi
ngày 02/9/2015 được photocoppy từ chữ ký có đặc điểm giống nhau với chữ ký của
Hoàng Văn N trên tài liệu mẫu so sánh.
Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKSNS ngày 15/02/2020 của Viện kiểm sát nhân
dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố bị cáo Hoàng Văn N về tội “Trốn thuế”
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theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm
2009).
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị tuyên xử bị cáo phạm tội “Trốn thuế” theo quy
định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý như sau:
Về trách nhiệm hình sự
- Hình phạt chính: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 161; Điều 31; điểm h, p
khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) xử
phạt bị cáo Hoàng Văn Nam từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng cải tạo không giam giữ.
- Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở
khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, Công ty Cổ phần xây dựng và
thương mại X hiện không hoạt động kinh doanh và đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp theo QĐ số 1781 ngày 27/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Bắc Kạn, nên thu nhập của bị cáo cũng không ổn định, số tiền trốn thuế bị cáo chưa
nộp lại được. Do đó, không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và không áp
dụng biện pháp khấu trừ một phần thu nhập trong thời gian chấp hành án cải tạo không
giam giữ đối với bị cáo.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự
năm 2015
Hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng kinh tế, hồ sơ quyết toán, tờ khai thuế,
báo cáo tài chính... Những vật chứng này là chứng cứ của vụ án nên cần được lưu
trong hồ sơ vụ án.
Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa
đổi, bổ sung năm 2009); Điều 584, 585, 589, 597, 357 Bộ luật dân sự năm 2015.
Buộc Hoàng Văn N (là người đại diện của Công ty Cổ phần xây dựng và thương
mại X) phải nộp lại số tiền 180.816.142 đồng trốn thuế để hoàn trả ngân sách Nhà
nước qua Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ 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 và quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá
trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình
điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi,
quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi,
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quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp
pháp.
[2] Về hành vi của bị cáo: Trong các năm 2013, 2015, 2016 Công ty cổ phần
xây dựng và thương mại X, trụ sở tại thôn A, thị trấn B, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc
Kạn do Hoàng Văn N làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, chỉ đạo điều
hành mọi hoạt động của công ty đã có hành vi không ghi chép trong sổ kế toán và các
khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không có sổ sách, hóa
đơn, chứng từ để kê khai chi phí sản xuất kinh doanh, kê khai khấu trừ thuế thực hiện
nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không kê khai doanh thu để trốn thuế giá trị gia tăng và
thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số tiền thuế đã trốn là 180.816.142 đồng. Số tiền này
Hoàng Văn N sử dụng vào việc mua vật liệu thi công các công trình và tiêu dùng cá
nhân hết.
[3] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý
kinh tế của Nhà nước. Việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết
định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn
quyết định truy tố bị cáo Hoàng Văn N trước Tòa án để xét xử về tội “Trốn thuế” quy
định tại Khoản 1 Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là
đúng quy định của pháp luật, đúng với diễn biến khách quan của vụ án, không bỏ lọt
tội phạm, không làm oan người vô tội. Các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành
tố tụng và của người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.
Điều luật có nội dung:
“1. Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm
triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi
trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và
238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần
đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.”
[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:
Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự
năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Bị cáo phạm tội lần này là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
theo quy định của pháp luật hình sự; Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bị cáo có ông nội là Hoàng Quốc X là người
có thành tích được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến thắng hạng 3. Vì vậy,
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo được hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h,
p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
[5] Về hình phạt:
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Về hình phạt chính: Hành vi của bị cáo thực hiện đã phạm tội “Trốn thuế” quy
định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Vì
vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần buộc bị cáo phải chịu hình phạt là cải tạo không
giam giữ tại địa phương theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa
đổi, bổ sung năm 2009). Do bị cáo không tài sản, thu nhập vì Công ty đã ngừng hoạt
động do vậy không áp dụng biện pháp khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.
Ngoài hình phạt chính, bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt
tiền, tuy nhiên qua xem xét thấy bị cáo không có điều kiện về kinh tế nên không xem
xét áp dụng.
[6] Ngoài việc xét xử và quyết định hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự
đối với bị cáo Hoàng Văn N, Hội đồng xét xử nhất trí đường lối xử lý một số vấn đề
liên quan trong vụ án như sau.
- Năm 2014 Hoàng Văn N ký hợp đồng thi công 02 (hai) công trình với tổng giá
trị xây lắp được quyết toán là 1.972.552.000 đồng, gồm: Công trình Sửa chữa kè chống
sạt lở kênh mương nội đồng Bản Phướng, xã Cao Thượng với giá trị hợp đồng được
phê duyệt quyết toán với giá trị xây lắp là 803.518.000 đồng; Liên danh với Công ty
TNHH Anh Vấn địa chỉ Tiểu Khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể ký hợp đồng thi
công xây dựng với UBND xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể thi công công trình Rải bê tông
đường từ thôn Thiêng Điểm đi thôn Nà Khao, xã Phúc Lộc với giá trị hợp đồng được
phê duyệt quyết toán là 1.169.034.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty cổ phần xây dựng và
thương mại X kê khai doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 là
1.357.376.363 đồng, tại bản Kết luận giám định ngày 10/12/2018 của tập thể Giám
định viên Cục thuế tỉnh Bắc Kạn xác định: Riêng năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng
và thương mại X kê khai không đầy đủ doanh thu không phải là hành vi trốn thuế mà
thuộc trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế
được hoàn quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH1 ngày 29/11/2006
của Quốc hội và Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản
lý thuế, tổng số tiền thuế kê khai sai năm 2014 là: 94.047.818 đồng (trong đó thuế giá
trị gia tăng là 4.959.272 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 89.088.546 đồng). Xác
định đây là hành vi vi phạm hành chính về thuế, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
huyện Ngân Sơn đã ban hành văn bản chuyển đến Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân
Sơn - Pác Nặm để truy thu, xử lý theo thẩm quyền là đúng quy định.
- Trong quá trình thi công và quyết toán các công trình trong năm 2015 và 2016,
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại X có xuất 06 hóa đơn giá trị gia tăng. Hoàng
Văn N khai nhận việc sử dụng các hóa đơn này đã đăng ký sử dụng tại cơ quan có
thẩm quyền hay chưa thì Nam không nhớ, không cung cấp được quyển hóa đơn đã
xuất các hóa đơn này, các liên còn lại và một số tài liệu khác liên quan đến các hóa đơn
trên, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh điều tra hành vi này, khi có căn cứ sẽ xem xét,
giải quyết theo quy định.
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- Đối với Hoàng Văn L, Hoàng Thanh T là các cổ đông sáng lập của Công ty cổ
phần xây dựng và thương mại X, việc đứng tên cổ đông sáng lập chỉ trên danh nghĩa
để đủ điều kiện thành lập công ty, thực tế mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều
do Hoàng Văn N chỉ đạo thực hiện. Việc kê khai, quyết toán thuế, ghi chép trong sổ kế
toán, thu thập chứng từ hóa đơn do N thực hiện phục vụ cho việc trốn thuế thì L và T
hoàn toàn không biết và không được hưởng lợi ích gì, hai người chỉ được Nam thuê
giám sát thi công, trông coi vật liệu, trả lương theo tháng và ngày công như những
người lao động khác, không tham gia vào hoạt động chỉ đạo điều hành công ty. Cơ
quan Cảnh sát điều tra công an huyện Ngân Sơn không xem xét xử lý đối với L và T là
đúng quy định.
- Đối với Hạ Thị H được Hoàng Văn N thuê làm kế toán cho Công ty cổ phần
xây dựng và thương mại X từ năm 2012 đến hết năm 2014 để lập tờ khai thuế giá trị
gia tăng, hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính của công ty và được trả lương theo
tháng. Căn cứ các tài liệu giấy tờ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh do N cung cấp, thấy có phát sinh doanh thu thì H lập tờ khai thuế và lập báo cáo
tài chính chuyển cho N ký, nếu N không cung cấp hóa đơn chứng từ thì kê khai không
phát sinh doanh thu. H chưa đến trụ sở công ty lần nào, chủ yếu liên hệ với N qua điện
thoại, không biết công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, thi công những công
trình nào, phát sinh doanh thu bao nhiêu và không được hưởng lợi gì từ việc trốn thuế
của N. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Ngân Sơn không xem xét xử lý đối
với H là đúng quy định..
[7] Xử lý vật chứng trong vụ án:
Hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng kinh doanh, hồ sơ quyết toán, tờ khai
thuế, báo cáo tài chính… Những vật chứng này là chứng cứ đã được lưu theo hồ sơ vụ
án.
[8] Về biện pháp tư pháp:
Buộc bị cáo bồi hoàn đối với toàn bộ số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp mà Công ty cổ phần xây dựng và thương mại X đã trốn trong các năm
2013, 2015, 2016 cho Chi cục thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm bằng tổng
một khoản tiền là 180.816.142 đồng.
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật .
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 1 Điều 161, Điều 31, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật
Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 357 Bộ Luật dân sự năm 2015;
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Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn N phạm tội “Trốn thuế”.
Xử phạt bị cáo Hoàng Văn N 12 tháng cải tạo không giam giữ, Giao bị cáo cho
Ủy ban nhân dân thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giám sát, giáo dục
bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Thời gian 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 biện pháp khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo Hoàng Văn N
trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Hình sự
năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Buộc bị cáo Hoàng Văn N Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại
X phải nộp lại số tiền thuế đã trốn vào ngân sách nhà nước qua Chi cục thuế khu vực
Ba Bể - Ngân Sơn – Pác Nặm với số tiền trốn thuế là 180.816.142 đồng (một trăm tám
mươi triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm bốn mươi hai đồng).
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các 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 xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi
hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất
quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015.
3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo 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 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”.
4. Quyền kháng cáo:
Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng
cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nguyên đơn dân sự, người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15
ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
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Nơi nhận:
- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- VKSND huyện;
- CA huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- Nguyên đơn dân sự;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thái Công
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BỐ TRẠCH
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 03/2018/HS-ST
Ngày 12-3-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trung Thành.
Các Hội thẩm nhân dân: + Ông Nguyễn Xuân Cường
+ Bà Nguyễn Thuỳ Hương
Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hàn-Thư ký Toà án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa:
Ông Trần Cẩm Thanh - Kiểm sát viên.
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại Tòa án nhân dân huyện huyện Bố Trạch,
tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:
01/2018/TLST-HS ngày 11/01/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
04/2018/HSST-QĐ ngày 28/02/2018 đối với các bị cáo:
1. Phan Văn D; Tên gọi khác: không. Sinh ngày 21 tháng 06 năm 1963,
tại Bố Trạch, Quảng Bình; Nơi cư trú: Tổ dân phố X, phường B, thành phố Đ,
tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ văn hoá: 10/10; Dân tộc:
Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan
Văn H, sinh năm 1928 và bà: Trần Thị A, sinh 1936; Có vợ: Hoàng Thị D, sinh
năm: 1964; Con: 02 con, lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm 1993; Tiền án:
Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 1979 học hết lớp 9/10 ở nhà lao động
tự do tại huyện Bố Trạch. Tháng 9 năm 1983 đến tháng 5 năm 1986 tham gia
vào quân đội nhân dân Việt Nam. Từ tháng 6 năm 1986 đến tháng 02 năm 2005
lao động tự do tại huyện Bố Trạch. Tháng 3 năm 2005 đến nay thành lập và giữ
chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty cổ phần và môi
trường T. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt
2. Nguyễn Thị Mỹ L; Tên gọi khác: không. Sinh ngày 06 tháng 6 năm
1975, tại Bố Trạch, Quảng Bình; Nơi cư trú: Tổ dân phố Y, phường Đ, thành
phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Nghề nghiệp: Kế toán; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân
tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông:
Nguyễn Hồng C, sinh năm 1947 và bà: Trương Thị Minh L, sinh 1947; Chồng:
Cam Đình H, sinh năm: 1973; Con: 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm
2011; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 1993 tốt nghiệp THPT,
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từ năm 1994 đến năm 1997 làm thợ may tại Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới. Năm
1998 đến năm 2000 học trung cấp kế toán tại Trường trung cấp kinh tế Quảng
Bình. Năm 2000 đến năm năm 2011 làm kế toán tại Công ty TNHH Đức Vinh,
Đức Ninh, Đồng Hới. Năm 2012 ở nhà nội trợ, năm 2013 đến năm 2014 làm kế
toán cho Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Tân Phát. Năm 2015 đến nay
làm kế toán thuế Công ty TNHH TM&XD Khánh Hòa, Công ty TNHH KDTH
Đoàn Phát, Công ty TNHH TV và XD Trường Tính tại TP. Đồng Hới, Quảng
Bình. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt
- Nguyên đơn dân sự: Chị cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Đại diện theo pháp luật ông: Lê Văn C- Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế
huyện B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt
- Người làm chứng:
1. Ông Lê Quốc V, sinh năm 1957; Nơi cư trú: Tổ dân phố N, phường Đ,
thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Vắng mặt
2. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; Nơi cư trú: Tổ dân phố Z, phường
B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Vắng mặt
3. Anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Thôn D, xã G, huyện
Q, tỉnh Quảng Bình; Vắng mặt
4. Anh Phạm Thanh T, sinh năm 1975; Nơi cư trú: Tiểu khu P, thị trấn H,
huyện B, tỉnh Quảng Bình; Có 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:
Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T, có mã số thuế 3100316700
được Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp giấy
chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần ngày 14 tháng 3 năm 2005, đăng ký thay
đổi lần 2 ngày 01 tháng 4 năm 2011, có trụ sở chính tại tiểu khu Q, thị trấn N, B,
Quảng Bình do Phan Văn D, sinh năm 1963 làm Chủ tịch hội đồng quản trị,
kiêm giám đốc, với ngành nghề kinh doanh gồm: Xây dựng công trình các loại,
lắp đặt hệ thống điện, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và một số ngành nghề
kinh doanh khác. Năm 2013 và 2014 bà Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1975 làm
kế toán, từ năm 2015 cho đến nay do bà Hoàng Thị H làm kế toán.
Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Công ty cổ phần xây dựng và môi trường
Tân Phát ký hợp đồng thi công xây dựng số 42/HĐKT/484-TP với Công ty cổ
phần xây dựng công trình X có địa chỉ tại số M, đường T, TP. V, Nghệ An để thi
công một số hạng mục đường dẫn hai đầu cầu Cổ Cò - gói thầu số C57 xây dựng
cầu Hòa Phát và cầu Cổ Cò, thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà
Nẵng; ngày 10 tháng 3 năm 2014, Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T và
Công ty cổ phần xây dựng công trình X ký hợp đồng thi công xây dựng số
118/HĐKT/484 để thi công một số hạng mục đường dẫn hai đầu cầu Mụ Diện gói thầu số 11-XL: Km 529 + 00 - Km 536 + 400, thuộc dự án: Nâng cấp mở
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rộng QL1A đoạn Km 517 + 950 - 556 + 00 tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình thi công xây
dựng các công trình trên, Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T đã thuê
nhân công, phương tiện và mua vật liệu của một số cá nhân ở gần khu vực thi
công công trình nhưng các cá nhân trên không có hóa đơn giá trị gia tăng
(GTGT) để xuất cho Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T. Do có khối
lượng thi công công trình nhưng không có hóa đơn để làm chứng từ thanh toán
công trình và kê khai thuế nên Nguyễn Thị Mỹ L báo với Phan Văn D để liên hệ
mua hóa đơn GTGT bù vào khối lượng hàng hóa, dịch vụ đang thiếu hóa đơn.
Sau khi được sự đồng ý và chỉ đạo của D, căn cứ vào giá trị khối lượng hoàn
thành nhưng không có hóa đơn GTGT đầu vào nên L đã lập khống lượng hàng
hóa dịch vụ, giá trị thanh toán và liên hệ với Lê Quốc V-Giám đốc doanh nghiệp
tư nhân (DNTN) H, có địa chỉ tại Phường Đ, TP. Đ, Quảng Bình mua 03 hóa
đơn GTGT khống. Cụ thể các hóa đơn sau:
1. Hóa đơn GTGT ký hiệu HT13/P số 0001590 ghi ngày 31 tháng 7 năm
2014, hàng hóa gồm: Đá hộc + vận chuyển 1.098m3, trị giá thanh toán
235.521.000 đồng, trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ 214.110.000 đồng, tiền thuế
GTGT 21.411.000 đồng.
2. Hóa đơn GTGT ký hiệu HT13/P số 0001682 ghi ngày 09 tháng 9 năm
2014, hàng hóa gồm: Thuê máy đào, ép và nhổ cọc ván thép công trình, trị giá
thanh toán 2.200.000.000 đồng, trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ 2.000.000.000
đồng, tiền thuế GTGT 200.000.000 đồng.
3. Hóa đơn GTGT ký hiệu HT13/P số 0001686 ghi ngày 15 tháng 9 năm
2014, hàng hóa gồm: Thuê máy thi công công trình, trị giá thanh toán
570.000.000 đồng, trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ 518.181.818 đồng, tiền thuế
GTGT 51.818.182 đồng.
Tổng giá trị thanh toán ghi trên 03 hóa đơn là 3.005.521.000 đồng, trong
đó giá trị hàng hóa dịch vụ là 2.732.291.818 đồng, tiền thuế là 273.229.182
đồng. Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T trả cho DNTN H 6% trên tổng
giá trị ghi trên hóa đơn.
Các hóa đơn khống trên Nguyễn Thị Mỹ L đã sử dụng kê khai thuế GTGT
đầu vào, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra trong quý 3 năm
2014 của Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T. Do các hóa đơn khống nói
trên, chưa làm thủ tục thanh toán chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài
khoản bên bán, để hợp thức hóa 03 hóa đơn khống trên, L đã lập các hợp đồng
mua bán hàng hóa và bảng đối chiếu công nợ giữa DNTN H và Công ty cổ phần
xây dựng và môi trường T. Năm 2015 L không làm kế toán cho Công ty cổ phần
xây dựng và môi trường T nên bàn giao hồ sơ tài liệu chứng từ cho Hoàng Thị H
nhưng hiện nay các hợp đồng và bảng đối chiếu công nợ đã bị thất lạc.
Ngày 11/6/2015, Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tiến
hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty cổ phần xây dựng và
môi trường T. Khi kiểm tra mặc dù chưa có chứng từ chứng minh việc thanh
toán tiền mặt, nhưng đã có hợp đồng và bảng đối chiếu công nợ giữa bên mua và
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bên bán nên Chi cục thuế đã chấp nhận kê khai tính khấu trừ thuế GTGT đầu
vào đối với 03 hóa đơn GTGT của DNTN H.
Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Tký
hợp đồng số 443/2015/HĐ-XL với Công ty TNHH một thành viên khai thác
công trình thủy lợi Q để thi công xây dựng gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp kênh
Phú Trạch (N5 Nam -1) hồ chứa nước Vực Nồi (Đoạn từ K0 đến K0 + 530,46)
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Quá trình thi công xây dựng công trình, Công
ty cổ phần xây dựng và môi trường T đã thuê nhân công, xe vận chuyển của một
số cá nhân gần khu vực thi công (không xác định được tên, tuổi, địa chỉ). Khi
thuê nhân công, xe vận chuyển, Phan Văn D yêu cầu các cá nhân đã cung cấp
hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn để thanh toán công trình và kê khai thuế nên
sau khi hoàn thành khối lượng công trình, các cá nhân trên đã cung cấp 02 hóa
đơn của DNTN H cho Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T, gồm các hóa
đơn sau:
1. Hóa đơn GTGT ký hiệu HT14/P số 0000370 ghi ngày 15 tháng 11 năm
2015, hàng hóa gồm: Vận chuyển trị giá thanh toán 88.000.000 đồng, trong đó
tiền hàng hóa, dịch vụ 80.000.000đồng, tiền thuế GTGT 8.000.000đồng.
2. Hóa đơn GTGT ký hiệu HT14/P số 0000385 ghi ngày 02 tháng 12 năm
2015, hàng hóa gồm: Nhân công thi công trình Phú Trạch trị giá thanh toán
52.000.000 đồng, trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ 47.272.727đồng, tiền thuế
GTGT 4.727.273 đồng.
Tổng giá trị thanh toán trên 02 hóa đơn GTGT trên là 140.000.000đồng,
trong đó tiền hàng hóa, dịch vụ là 127.272.727 đồng, tiền thuế GTGT là
12.727.273 đồng.
Để hợp thức hóa các hóa đơn khống trên, Phan Văn D đã chỉ đạo Hoàng
Thị H kế toán Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T lập 02 giấy ủy nhiệm
chi để chuyển tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T
vào tài khoản của DNTN H 2 lần với số tiền 140.000.000 đồng, sau đó ông Lê
Quốc V - Giám đốc DNTN H rút ra và chuyển trả lại cho Công ty cổ phần xây
dựng và môi trường T. Các hóa đơn của DNTN H xuất cho Công ty cổ phần xây
dựng và môi trường T trong năm 2015, bà Hoàng Thị H đã sử dụng kê khai khấu
trừ thuế đối với hàng hóa dịch vụ bán ra trong quý 4 năm 2015.
Tổng cộng trong năm 2014 và 2015, Phan Văn D - Chủ tịch hội đồng
quản trị, kiêm giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T đã chỉ đạo
kế toán mua và sử dụng 05 hóa đơn GTGT khống của DNTN H với tổng giá trị
thanh toán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là 3.145.521.000 đồng, trong đó
tiền hàng hóa, dịch vụ là 2.859.564.454 đồng, thuế GTGT là 285.956.455 đồng
để kê khai thuế GTGT đầu vào, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ
bán ra nhằm mục đích trốn thuế.
Kết luận giám định số 4013/KL-GĐ ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Cục
thuế tỉnh Quảng Bình kết luận hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để hoạch
toán chi phí tính thu nhập chịu thuế năm 2014 là 2.732.291.818 đồng; năm 2015
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là 127.272.727 đồng của Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T dẫn đến
trốn thuế số tiền là 428.934.682 đồng (Bốn trăm hai mươi tám triệu, chín trăm
ba mươi bốn ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng). Trong đó trốn thuế GTGT
285.956.455 đồng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 142.978.227 đồng. (BL: 32
– 36; 37 – 45; 46 – 97; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108 – 132; 248 – 271; 272
– 348)
Vật chứng vụ án: Bị cáo Phan Văn D đã tự nguyện nộp lại tổng số tiền
trốn thuế 250.000.000 đồng. Trong đó, tại giai đoạn điều tra D đã nộp
150.000.000 đồng; giai đoạn chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử nộp lại số tiền
100.000.000 đồng.
Bản Cáo trạng số: 02/THQCT-KSĐT ngày 10/01/2018 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện Bố Trạch truy tố các bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị Mỹ L
về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 2 Điều 161 Bộ Luật hình sự năm 1999.
Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề
nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2, Điều 161, điểm b, h, p khoản 1,2 Điều
46, Điều 60 BLHS năm 1999 xử phạt Phan Văn D từ 09 tháng đến 12 tháng tù
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng; xử phạt
Nguyễn Thị Mỹ L từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời
gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng và giao các bị cáo cho chính quyền địa
phương nơi các bị cáo cư trú quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử
thách của án treo. Về xử lý vật chứng, đề nghị HĐXX áp dụng Điều 41 Bộ Luật
hình sự năm 1999, Điều 76 Bộ Luật tố tụng hình sự tuyên: Tịch thu sung công
quỹ Nhà nước tổng số tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)
do Phan Văn D nộp tại giai đoạn điều tra và chuẩn bị xét xử để khắc phục hậu
quả; Áp dụng Điều 42 Bộ Luật hình sự năm 1999, buộc bị cáo Phan Văn D phải
tiếp tục nộp lại số tiền 178.934.682 đồng (Một trăm bảy mươi tám triệu chín
trăm ba mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng) trốn thuế để sung
công quỹ Nhà nước. Đối với 05 hoá đơn GTGT ký hiệu: HT13/P số 0001590
ghi ngày 31 tháng 7 năm 2014; HT13/P số 0001682 ghi ngày 09 tháng 9 năm
2014; HT13/P số 0001686 ghi ngày 15 tháng 9 năm 2014; HT14/P số 0000370
ghi ngày 15 tháng 11 năm 2015; HT14/P số 0000385 ghi ngày 02 tháng 12 năm
2015 và một số hợp đồng xây lắp có liên quan đến các hoá đơn trên do Cơ quan
cảnh sát điều tra đã thu giữ, thu thập trong hồ sơ vụ án là những tài liệu chứng
cứ minh tội phạm làm căn cứ truy tố, xét xử nên đề nghị lưu giữ theo hồ sơ vụ
án.
Tại phiên toà đại diện nguyên đơn dân sự không có ý kiến gì về phần tội
danh, mức hình phạt do đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với các bị
cáo nhưng đề nghị HĐXX xem xét quá trình nhân thân, sự đóng góp của doanh
nghiệp T do bị cáo D trực tiếp điều hành trong thời gian chưa thực hiện hành vi
phạm tội đã có nhiều thành tích và được khen thưởng trong việc thực hiện tốt
chính sách pháp luật trong lĩnh vực thuế đối với Nhà nước cũng như tạo công ăn
việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người lao động. Do đó, đề nghị HĐXX áp
dụng mức hình phạt phù hợp, cho các bị cáo được hưởng án treo để tạo cơ hội
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cho các bị cáo tiếp tục duy trì hoạt động bình thường của doanh nghiệp, có cơ
hội được làm việc, thu nhập nhằm khắc phục phần thiệt hại còn lại. Đồng thời đề
nghị HĐXX xem xét xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự của các bị cáo trong
vụ án theo quy định của pháp luật.
Người làm chứng có mặt tại phiên toà không có ý kiến gì thêm do các bị
cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và quá trình điều tra, thu thập
chứng cứ đã thực hiện đầy đủ, đúng thực tế khách quan và đúng trình tự, thủ tục
tố tụng hình sự quy định.
Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo nhận thấy hành vi của bị cáo
vi phạm pháp luật nên rất ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm
nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được
tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên,
Viện kiểm sát nhân dân, 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, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
và những người tham gia tố tụng khác không người nào 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 đúng các quy định của pháp luật.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đều được thực hiện trong các năm 20142015, Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch đã áp dụng Nghị quyết
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật hình sự số
100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số
12/2017/QH14 và khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 để truy tố xét xử sơ
thẩm đối với các bị cáo về tội “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 161 BLHS năm
1999 theo hướng có lợi cho các bị cáo là đúng pháp luật.
Phiên tòa vắng mặt một số người làm chứng, nhưng trong quá trình điều
tra Cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy lời khai, thu thập chứng cứ đầy đủ nên việc
vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên HĐXX vẫn tiến
hành xét xử theo quy định.
[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo Phan Văn
D và Nguyễn Thị Mỹ L đã khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm
tội đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố
Trạch đã truy tố; phù hợp với lời khai của người làm chứng, kết luận thanh tra,
kiểm tra của cơ quan thuế cũng như các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập
tại hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác
định: Trong các năm 2014, 2015, DNTN Công ty cổ phần xây dựng và môi
trường T (sau đây gọi là Công ty T) do Phan Văn D làm chủ tịch HĐQT, Giám
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đốc đã ký hai hợp đồng xây dựng số 41/HĐKT/484/-TP, 118/HĐKT/484 với
CTCP xây dựng X có địa chỉ tại số 152 đường T, TP. V, tỉnh Nghệ An để thực
hiện thi công một số hạng mục đường dẫn hai đầu cầu Cổ Cò và cầu Mụ Diện.
Trong quá trình thi công Công ty T đã thuê nhân công, phương tiện chuyển chở,
mua vật liệu của một số cá nhân ở gần khu vực thi công các công trình. Tuy
nhiên, các cá nhân đó không có hoá đơn giái trị gia tăng (GTGT) để xuất cho
Công ty T. Do có khối lượng thi công, nhưng không có hoá đơn để làm chứng từ
thanh toán nên Nguyễn Thị Mỹ L đã báo cáo Phan Văn D và D chỉ đạo kế toán
công ty mua 05 hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống của DNTN H với tổng
thanh toán hàng hoá dịch vụ ghi trên hóa đơn là 3.145.521.000 đồng, trốn thuế
GTGT số tiền 285.956.455 đồng để kê khai thuế GTGT đầu vào, khấu trừ thuế
GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra nhằm mục đích trốn thuế. Cụ thể: Năm
2014, Nguyễn Thị Mỹ L trực tiếp mua 03 hóa đơn với tổng giá trị thanh toán là
3.005.521.000 đồng, đã trốn thuế giá trị gia tăng số tiền 273.229.182 đồng và
thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 136.614.591 đồng. Năm 2015, khi Hoàng
Thị H làm kế toán đã dùng 02 hóa đơn GTGT có giá trị thanh toán là
140.000.000 đồng, đã trốn thuế GTGT số tiền 12.727.273 đồng, trốn thuế doanh
nghiệp số tiền 6.363.636 đồng. Tổng số tiền Công ty cổ phần xây dựng và môi
trường T trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 428.934.682
đồng, trong đó Nguyễn Thị Mỹ L đã giúp sức trốn thuế số tiền 409.843.773
đồng.
Kết luận giám định số: 4013/KL-GĐ ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Cục
thuế tỉnh Quảng Bình kết luận hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để hoạch
toán chi phí tính thu nhập chịu thuế năm 2014: 2.732.291.818 đồng; năm 2015:
127.272.727 đồng của Công ty cổ phần xây dựng và môi trường T dẫn đến trốn
thuế số tiền là 428.934.682 đồng (Bốn trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba
mươi bốn ngàn, sáu trăm tám mươi hai đồng). Trong đó trốn thuế GTGT
285.956.455 đồng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 142.978.227 đồng. (BL: 32
- 36; 37 - 45; 46 - 97; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108 - 132; 248 - 271; 272 348).
Với hành vi phạm tội và hậu quả đã gây ra như trên, Hội đồng xét xử có
đủ căn cứ kết luận các bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị Mỹ L đã phạm tội
“Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 161 của Bộ Luật hình sự năm 1999.
Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch và lời luận tội của
Kiểm sát viên tại phiên tòa, truy tố các bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên
là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.
[3] Đánh giá tính chất đồng phạm, mức độ nghiêm trọng của hành vi
phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy:
Bị cáo Phan Văn D là giám đốc doanh nghiệp, bị cáo L có nghiệp vụ kế
toán, các bị cáo đều là những người có trình độ nhận thức và am hiểu pháp luật,
đời sống xã hội nhất định. Nhưng vì mục đích mua khống hoá đơn GTGT nhằm
hợp thức hoá khối lượng công việc đã thi công, tiền thuê nhân công và phương
tiện phục vụ các gói thầu xây dựng đã dùng thủ đoạn gian dối, móc ngoặc với
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các doanh nghiệp khác để làm khống chứng từ, kê khai không trung thực để hợp
thức hoá các tài liệu chứng từ không đúng với thực tế nhằm trốn thuế để thu lợi
bất chính. Xét tính chất đồng phạm của các bị cáo trong vụ án, HĐXX nhận thấy
hành vi của các bị cáo chỉ mang tính chất giản đơn, không có sự cấu kết chặt
chẽ, bởi bị cáo Lệ thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của D mà không
được hưởng lợi, đồng thời bị cáo L thực hiện hành vi phạm tôi với suy nghĩ
nông cạn là làm xong nhiệm vụ được giao nhằm hợp thức hoá khối lượng đã thi
công nhưng không có chứng từ thanh toán. Do đó, bị cáo D phải chịu trách
nhiệm chính trong vụ án và phải chịu mức án cao hơn so với bị cáo L. Hành vi
phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến khách thể được pháp luật hình
sự bảo vệ được quy định tại khoản 2 Điều 161 BLHS năm 1999, làm ảnh hưởng
đến chế độ, chính sách quản lý thuế của Nhà nước gây thất thu ngân sách, tạo dư
luận xấu trong cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân. Vì vậy, cần xử phạt
các bị cáo với mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội mới có đủ
tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo.
[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình
tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra
cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã có thái độ thành khẩn trong khai báo, tỏ rõ
sự ăn năn hối cải, sau khi phạm tội các bị cáo đã kịp thời nộp lại phần lớn số tiền
trốn thuế nhằm khắc phục phần nào thiệt hại do mình gây ra. Cụ thể: Bị cáo D
đã nộp lại tổng số tiền 250.000.000 đồng trên tổng số tiền 428.934.682 đồng
trốn thuế. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của bản thân Phan Văn D đã tham
gia quân đội từ năm 1983-1986. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương thành lập
công ty đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương, tạo
nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Năm 2011 Công ty T do bị cáo làm
giám đốc được Cục thuế tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen vì có thành tích thực
hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Bố bị cáo D là ông Phan Văn H được Nhà
nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến sỹ
vẽ vang hạng 3, mẹ là bà Trần Thị A được Nhà nước tặng thưởng Huận chương
kháng chiến hạng nhì. Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ L có bố là ông Nguyễn Hồng C
được Nhà nước tặng thưởng Huận chương kháng chiến hạng 3, Huân chương
chiến sỹ vẽ vang hạng nhì; Mẹ là bà Trương Thị L được Nhà nước tặng thưởng
Huân chương kháng chiến hạng 3. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc
trường hợp ít nghiêm trọng, vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự trên được quy định tại điểm b, h, p khoản 1,2 Điều 46
BLHS để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo.
Do bị các cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có nhiều tình tiết giảm
nhẹ và xét thấy các bị cáo D và L có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này luôn
tôn trọng các quy tắc xã hội, chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; không vi phạm các quy định mà pháp
luật cấm; chưa bao giờ bị kết án hoặc bị xử lý vi phạm hành chính, có nơi cư trú
rõ ràng cho nên HĐXX áp dụng Điều 60 BLHS, cho các bị cáo được hưởng án
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treo và giao các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú quản
lý, giám sát, giáo dục theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà
là đã có đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và tạo cơ hội cho các bị
cáo tiếp tục lao động, làm việc để có thu nhập nhằm khắc phục tiếp số tiền còn
lại cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn, thể hiện
được chính sách khoan hồng của pháp luật.
[6] Về xử lý vật chứng:
- Trong quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 05 hoá đơn
GTGT ký hiệu: HT13/P số 0001590 ghi ngày 31 tháng 7 năm 2014; HT13/P số
0001682 ghi ngày 09 tháng 9 năm 2014; HT13/P số 0001686 ghi ngày 15 tháng
9 năm 2014; HT14/P số 0000370 ghi ngày 15 tháng 11 năm 2015; HT14/P số
0000385 ghi ngày 02 tháng 12 năm 2015 và một số hợp đồng xây lắp có liên
quan đến các hoá đơn trên; đây là những tài liệu chứng cứ minh tội phạm làm
căn cứ truy tố, xét xử nên được lưu giữ theo hồ sơ vụ án và HĐXX không xem
xét, giải quyết.
- Đối với tổng số tiền 250.000.0000 đồng hiện có tại Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình theo giấy uỷ nhiệm chi chuyển khoản,
chuyển tiền điện tử lập ngày 12/01/2018 và Biên lai thu tiền số
AA/2015/0002540 ngày 04/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bố
Trạch do bị cáo D và L đã tự nguyện nộp tại giai đoạn điều tra và giai đoạn
chuẩn bị xét xử để khắc phục hậu quả do hành vi trốn thuế là số tiền thu lợi bất
chính mà có nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
[7] Về trách nhiệm dân sự: Đối với số tiền 178.934.682 đồng trốn thuế
chưa khắc phục được, buộc bị cáo Phan Văn D là người trực tiếp hưởng lợi phải
tiếp tục nộp lại để sung công quỹ Nhà nước.
[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 161 BLHS quy
định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn
thuế”. Tuy nhiên xét thấy việc kinh doanh của bị cáo D hiện tại đang gặp nhiều
khó khăn, bị cáo L chỉ người làm công ăn lương theo thời vụ, thu nhập không ổn
định; Các bị cáo đã nộp lại phần lớn số tiền trốn thuế vì vậy Hội đồng xét xử
quyết định miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.
[9] Liên quan đến vụ án còn có đối tượng Lê Quốc V- Giám đốc DNTN H
đã có hành vi xuất khống 05 hoá đơn GTGT cho Công ty T nhưng Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố theo một vụ án khác nên
Hội đồng xét xử không xem xét; Lê Thị H là kế toán Công ty T vào năm 2015
đã có hành vi sử dụng 02 hoá đơn GTGT khống nhằm khấu trừ các khoản thuế
đầu vào cho công ty T nhưng H không biết đó là hoá đơn khống nên không có
căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
[10] Về án phí: Các bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị Mỹ L phải chịu án
phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố các bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị Mỹ L phạm tội “Trốn
thuế".
- Áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ
luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số
12/2017/QH14 và khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 161;
Điểm b, h, p khoản 1,2 Điều 46; Điều 60 BLHS năm 1999,
Xử phạt: Phan Văn D: 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời
gian thử thách 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 12/3/2018.
Giao bị cáo Phan Văn D cho UBND phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng
Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hợp
người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại
Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
Xử phạt: Nguyễn Thị Mỹ L: 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Thời gian thử thách 12 (Mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm
12/3/2018.
Giao bị cáo Nguyễn Thị Mỹ L cho UBND phường Đ, thành phố Đ, tỉnh
Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Trong
trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy
định tại Khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
Miễn hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 161 BLHS đối với
các bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị Mỹ L.
2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ Luật hình sự năm 1999, Điều 76
Bộ Luật tố tụng hình sự:
- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước tổng số tiền 250.000.000 đồng (Hai
trăm năm mươi triệu đồng) do Phan Văn D nộp tại giai đoạn điều tra và chuẩn bị
xét xử để khắc phục hậu quả. Cụ thể: Số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm
mươi triệu đồng) theo giấy uỷ nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử, lập
ngày 12/01/2018 của Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và Hổ trợ tư pháp Công
an tỉnh Quảng Bình và số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo
Biên lai thu tiền số AA/2015 0002540 ngày 01/3/2018 của Chi cục Thi hành án
dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Các vật chứng trên hiện có tại Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 Bộ Luật hình sự năm 1999, buộc
bị cáo Phan Văn D phải tiếp tục nộp lại số tiền 178.934.682 đồng (Một trăm bảy
mươi tám triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi hai đồng) trốn
thuế để sung công quỹ Nhà nước.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các 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 các khoản tiền
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phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các
khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số
tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của
Bộ Luật dân sự 2015.
Trong trường hợp Bản án này 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 thoả 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 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.
4. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 BLTTHS; Điều 23 Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
Hội về án phí, lệ phí Tòa án:
- Buộc các bị cáo Phan Văn D và Nguyễn Thị Mỹ L mổi bị cáo phải chịu
200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.
5. Quyền kháng cáo: Án xử công khai, báo cho bị cáo, nguyên đơn dân sự
có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm
(12/3/2018) để yêu cầu xét xử phúc thẩm theo quy định pháp luật.
(Đã giải thích quy định về án treo)
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- TAND tỉnh QB;
- VKSND tỉnh QB;
- Sở Tư pháp tỉnh QB;
- VKSND huyện Bố Trạch;
- Chi cục THADS huyện Bố Trạch;
- Bị cáo, NĐDS;
- Lưu: HSVA.

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Trần Trung Thành
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ V
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 107/2017/HS-ST
Ngày 28 tháng 9 năm 2017
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH VĨNH PHÚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Văn Mạnh.
Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Vũ Thị Kim Dung
- Đỗ Thị Ngọc Hoan
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vũ Thị Phương Thao – Thư ký
Tòa án nhân dân thành phố V.
Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố V tham gia phiên toà: Bà Vũ
Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh
Vĩnh Phúc, xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số: 101/2017/HSST ngày
13/9/2017,theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 111/2017/QĐXX ngày 18
tháng 9 năm 2017, đối với các bị cáo:
1. Lê Thị Thu H, sinh ngày 12/11/1982. Nơi đăng ký HKTT: tổ dân phố
ĐH1, phường ĐT, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Chỗ ở hiện nay: số nhà 11, ngõ
61, đường K2, phường CD, quận NTL, thành phố Hà Nội ; dân tộc: Kinh; tôn
giáo: Không; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Kế toán; bố đẻ: Lê Huy Đ;
mẹ đẻ: Nguyễn Thị S; chồng: Đặng Quang T (đã ly hôn); con: Có 01 con, sinh
năm 2007. Tiền sự, Tiền án: Không. Bị cáo tại ngoại thực hiện Lệnh cấm đi khỏi
nơi cư trú của cơ quan CSĐT Công an thành phố V (có mặt)
2. Đặng Quang T, sinh ngày 15/5/1980; nơi cư trú: tổ dân phố ĐH1, phường
ĐT, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá:
12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; bố đẻ: Đặng T D; mẹ đẻ: Vũ Thị M; vợ: Lê Thị
Thu H (đã ly hôn); con: Có 01 con, sinh năm 2007; tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo
tại ngoại thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của cơ quan CSĐT Công an thành
phố V, (có mặt).
- Nguyên đơn dân sự: Chi cục thuế thành phố V. Đại diện theo pháp luật là
ông Nguyễn Tr – Chi cục trưởng. Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Đại Th, Phó
chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố V (có mặt).
Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
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- Công ty TNHH VLXDVP. Địa chỉ: Số 26, đường LTT, phường NQ,
thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần quốc T –
Giám đốc công ty (vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt).
- Công ty TNHH QV. Địa chỉ: Thôn CX, xã CĐ, huyện VT, tỉnh Vĩnh
Phúc. Người đại diện theo pháp luật ông Đặng Quốc Hg – Giám đốc công ty
(vắng mặt).
- Công ty TNHH TP. Địa chỉ: Số 104, đường LTK, phường ĐT, thành phố
V, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại diện theo pháp luật ông Phùng Hồng L – Giám đốc công
ty (vắng mặt).
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhất T. Địa chỉ: Số 16, phố TT,
phường LĐH, quận HBTg, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Phạm
Ngô Hn – Giám đốc công ty (vắng mặt).
- Công ty Cổ phần VLVP. Địa chỉ: Thị trấn HC, huyện BX, tỉnh Vĩnh
Phúc. Đại diện theo pháp luật ông Đường Mạnh K – Giám đốc Công ty (vắng
mặt).
- Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng BA. Địa chỉ: Số 215 đường
ML, phường LB, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại diện theo pháp luật ông Chu
Minh Qu – Giám đốc công ty (vắng mặt).
- Công ty TNHH Vận tải và thương mại tổng hợp TD. Địa chỉ: Phố LL,
đường NT, quận HĐg, thành phố Hà Nội. Địa diện theo pháp luật ông Nguyễn
Minh Đg – Giám đốc công ty (vắng mặt).
- Ông Đỗ Duy Hn, sinh năm: 1963, trú tại: KS, xã HL, huyện SL, tỉnh Vĩnh
Phúc (có mặt).
NHẬN THẤY:
Bị cáo Lê Thị Thu H và Đặng Quang T bị Viện kiểm sát nhân dân thành
phố V, tỉnh Vĩnh Phúc truy tố về hành vi phạm tội như sau:
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky (gọi tắt là công ty Nky) có trụ sở tại:
Số nhà 88A, tổ dân phố ĐH1, phường ĐT, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc thành lập
và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500385496 do Sở kế
hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2009, người đại
diện theo pháp luật của công ty là Lê Thị Thu H - giám đốc. Ngày 11/4/2012,
công ty Nky đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 1, người
đại diện theo pháp luật được chuyển cho Đặng Quang T (là chồng của H). Công
ty kê khai thuế và nộp thuế tại Chi cục thuế thành phố V theo phương pháp khấu
trừ. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán và tư vấn đào tạo thực hành kế toán;
xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; san lấp mặt bằng công trình;
sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa; vận
tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; cho thuê xe các loại (ngắn hạn); mua bán đồ gỗ,
hàng nông, lâm sản nguyên liệu …
Ngày 19/5/2011, công ty Nky có mua hóa đơn GTGT loại 3, mẫu số
01GTKT3/001 của Chi cục thuế thành phố V, ký hiệu 25AA/11P, quyển số 1469,
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số hóa đơn từ số 73.401 đến 73.450. Ngày 20/10/2011, công ty Nky có thông báo
phát hành hóa đơn đặt in, tên loại hóa đơn phát hành là: Hóa đơn GTGT, mẫu số
01GTKT3/001, ký hiệu NS/11P, số liệu 500 hóa đơn, từ số 0000001 đến
0000500, ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn 20/10/2011, đặt in tại Công ty cổ phần in
PY. Kế toán của công ty Nky từ tháng 4/2011 là Lê Thị Thu H.
Cũng từ năm 2010, Lê Thị Thu H làm kế toán cho Công ty trách nhiệm hữu
hạn VLXDVP (gọi tắt là công ty xây dựng Vĩnh Phúc), địa chỉ: Số 26, đường
LTT, phường NQ, thành phố V, người đại diện theo pháp luật là anh Trần Quốc T
- Giám đốc công ty. Ngành nghề kinh doanh: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị
lắp đặt trong xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô, xây dựng các công
trình kỹ thuật dân dụng …Do tin tưởng H nên anh Trần Quốc T đã giao toàn bộ
hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ của công ty cho H quản lý, kê khai. Do vậy, khi
H trình các hóa đơn, chứng từ thì anh Trần Quốc T đều ký mà không đọc nội
dung.
Quá trình hoạt động kinh doanh năm 2012, Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn
Nky có ký kết hợp đồng kinh tế với nhiều công ty khác nhau. Sau khi thực hiện
xong các hợp đồng kinh tế, công ty Newsky đều xuất hóa đơn cho các công ty
này và được các công ty thanh toán tiền qua hệ thống ngân hàng, cụ thể:
1. Năm 2012, công ty Nky có ký hợp đồng kinh tế với công ty TNHH QV
(sau đây gọi tắt là công ty QV) địa chỉ: thôn CX, xã CĐ, huyện VT, tỉnh Vĩnh
Phúc, giám đốc công ty là anh Đặng Quốc Hg về việc mua bán gạch chỉ đặc.
Theo hợp đồng, công ty Nky bán cho công ty QV 110.000 viên gạch chỉ đặc, đơn
giá là 1.304đ/viên bao gồm cả cước vận chuyển đến công trình. Tổng giá trị hợp
đồng đã bao gồm thuế VAT là: 157.784.000đ. Để thực hiện hợp đồng kinh tế này,
Đặng Quang T đã đi mua gom gạch từ một số hộ dân ở xã TT, thành phố V
(không nhớ tên tuổi, địa chỉ từng người) rồi bán cho công ty QV, do vậy không có
hóa đơn đầu vào của số gạch này. Sau khi thực hiện xong hợp đồng, ngày
06/7/2012 công ty Newsky đã xuất cho công ty QV hóa đơn số 0000040, trong đó
số tiền hàng là 143.440.000đ, tiền thuế GTGT là 14.344.000đ, tổng giá trị là
157.784.000đ. Ngày 15/10/2012, công ty QV đã thanh toán tiền hàng cho công ty
Nky bằng hình thức chuyển khoản tại Ngân hàng TMCP Ct Việt Nam – Chi
nhánh BX.
2. Ngày 16/5/2012, công ty Nky có ký hợp đồng kinh tế số 06/2012 bán và
vận chuyển đá bay (đá 2x4) với Công ty TNHH TP, địa chỉ: số 104, đường LTK,
phường ĐT, thành phố V, giám đốc công ty là anh Phùng Hồng L, sinh năm
1969, trú tại: đường LTK, phường ĐT, thành phố V. Số lượng đá là 2.560m3, đơn
giá là 245.454đ/m3. Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT là:
691.198.464đ. Để thực hiện được hợp đồng kinh tế trên, Đặng Quang T đã liên hệ
với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhất T (gọi tắt là công ty Nhất T) để
mua đá bay bán cho công ty TP kiếm lời. Ngày 18/05/2012, công ty Nky đã ký
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hợp đồng kinh tế số 12 với công ty Nhất T do anh Phạm Ngô Hn làm Giám đốc
mua 2.500m3, giá 238.500đ/m3. Ngày 26/7/2012, giữa công ty Nky và công ty
Nhất T lập biên bản thanh lý hợp đồng, giá trị thanh lý hợp đồng là 2.000m3, tổng
tiền là 477.000.000đ, thuế VAT là 47.700.000đ. Tuy nhiên, công ty Nhất T không
xuất hóa đơn GTGT cho công ty Nky nên không có hóa đơn đầu vào của số hàng
nêu trên. Sau khi mua đá của công ty Nhất T, công ty Nky đã chuyển đá cho công
ty TP 03 lần, thành tiền là 539.998.800đ. Sau lần nghiệm thu khối lượng cuối
cùng, ngày 28/7/2012 công ty Nky đã xuất hóa đơn GTGT liên 02 số 000041 cho
công ty TP, trong đó: Tổng giá trị hàng hóa là 490.908.000đ, tiền thuế GTGT là
49.090.800đ, tổng giá trị hóa đơn là 539.998.800đ. Ngày 16/5/2012, công ty TP
đã thanh toán tiền cho công ty Nky qua Ngân hàng TMCP Ct Việt Nam – Chi
nhánh BX.
3. Ngày 28/4/2012, công ty Nky có ký hợp đồng kinh tế số 42 vận chuyển
đất phục vụ thi công công trình với Công ty cổ phần VLVP (công ty xây dựng số
9 Vĩnh Phúc), do anh Đường Mạnh K, sinh năm 1976, địa chỉ ở thị trấn HC,
huyện BX, tỉnh Vĩnh Phúc là Giám đốc, đơn giá 24.000đ/m3. Để thực hiện hợp
đồng kinh tế trên, Đặng Quang T đã liên hệ với Công ty TNHH Vận tải và thương
mại tổng hợp TD (công ty TD) do anh Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1984, địa chỉ:
Phố LL, đường NT, quận HĐ, thành phố Hà Nội rồi hợp đồng với Công ty này
chở đất cho Công ty xây dựng số 9 thay công ty Nky để hưởng chênh lệch. Sau
khi thực hiện xong hợp đồng, công ty TD không xuất hóa đơn cho công ty Nky.
Ngày 31/7/2012, công ty Nky đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng số 0000042, liên 2
cho công ty xây dựng số 9 Vĩnh Phúc, nội dung thanh toán cước vận chuyển
50.003m3 đất. Tổng giá trị hàng hóa là 1.200.072.000đ, thuế GTGT là
120.007.200đ. Tổng giá trị hóa đơn là 1.320.079.000đ. Sau đó, công ty xây dựng
số 9 Vĩnh Phúc đã thanh toán tiền theo hóa đơn trên cho công ty Nky qua ngân
hàng TMCP Ct Việt Nam – Chi nhánh BX.
Đến kỳ kê khai thuế tháng 7/2012, Đặng Quang T và Lê Thị Thu H thấy việc
đi mua gom gạch không có hóa đơn đầu vào và công ty TD, công ty Nhất T
không xuất hóa đơn cho công ty Nky nên thiếu hụt đầu vào. Sau khi cân đối thuế
đầu vào và đầu ra cho Công ty, thấy có sự chênh lệch thuế giữa đầu xuất ra nhiều
hơn so với đầu vào - Giá trị hàng hóa đầu ra là 1.834.420.000đ (chưa bao gồm
thuế), còn giá trị hàng hóa đầu vào có hóa đơn khoảng 2.000.000đ. Để trốn số
tiền thuế phải nộp cho công ty Nky, cùng thời điểm này, H đang tiến hành kê khai
thuế cho công ty xây dựng Vĩnh Phúc thì thấy phần cân đối đầu vào tính thuế của
công ty xây dựng Vĩnh Phúc có sự chênh lệch đầu vào nhiều hơn đầu ra (thừa
thuế). Lợi dụng việc anh Trần Quốc T thường xuyên đi công tác xa, giao cho H
quản lý tập hóa đơn và chữ ký dấu để tại Công ty, H nói với Đặng Quang T việc
thừa thuế của công ty xây dựng Vĩnh Phúc, sau đó H nảy sinh ý định và bàn bạc
với T về việc lấy hóa đơn của công ty xây dựng Vĩnh Phúc ghi khống hàng hóa
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đầu vào để trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Sau khi bàn bạc, T và
H thống nhất H sẽ lấy 01 hóa đơn GTGT của công ty VLXDVP chưa ghi nội
dung đem về cho Đặng Quang T ghi nội dung hàng hóa để kê khai thuế, còn việc
cân đối hàng hóa đầu vào và đầu ra của công ty VLXDVP thì H sẽ hợp thức (có
thể kê trùng hóa đơn). Để hợp thức hóa đơn khống hàng hóa đầu vào này, H và T
sẽ nộp tiền vào tài khoản của công ty Nky rồi chuyển vào tài khoản của công ty
VLXDVP sau đó sẽ dùng séc của công ty VLXDVP có chữ ký sẵn của anh Trần
Quốc T để rút tiền.
Cuối tháng 7/2012, H đem tờ hóa đơn GTGT liên 2 số: 0000060, ký hiệu
XD/11P; mẫu số: 01GTKT chưa ghi nội dung, chưa có chữ ký của người bán
hàng và đóng dấu của công ty VLXDVP về công ty Nky, sau đó H đọc cho Đặng
Quang T ghi nội dung trên hóa đơn GTGT 0000060 đề ngày 30/7/2012, tên đơn
vị mua hàng: Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky, mã số thuế 2500385496, địa
chỉ: LB, V, Vĩnh Phúc; hình thức thanh toán: Chuyển khoản; tên hàng hóa, dịch
vụ: Hàng hóa theo hợp đồng kinh tế đã ký; thành tiền: 1.807.500.000đ; tiền thuế
GTGT: 180.750.000đ. Tổng cộng tiền thanh toán: 1.988.250.000đ. Sau đó Đặng
Quang T đem hóa đơn này đến công ty xây dựng Vĩnh Phúc đóng chữ ký dấu của
ông Trần Quốc T – Giám đốc Công ty và con dấu của Công ty lên tờ hóa đơn, rồi
T và H sử dụng tờ hóa đơn này để kê khai thuế cho kỳ tính thuế tháng 07/2012.
công ty Nky đã trốn số thuế GTGT là 180.750.000đ.
Sau khi ghi khống hóa đơn bán hàng cho công ty Nky, H cân đối thuế tháng
07/2012 cho công ty xây dựng Vĩnh Phúc thấy thiếu đầu vào, H có nói với T là sẽ
kê khai trùng hóa đơn GTGT đầu vào (kê khai lần 2) của công ty xây dựng Vĩnh
Phúc là hóa đơn số 0003161 ngày 08/5/2012 của Công ty TNHH MP bán hàng
hóa cho công ty xây dựng Vĩnh Phúc (hóa đơn này đã kê khai thuế kỳ tháng
5/2012).
4. Ngày 15/8/2012, công ty Nky có ký hợp đồng kinh tế số 47 vận chuyển
đất phục vụ thi công công trình với công ty xây dựng số 9 VP, đơn giá
100.000đ/m3. Để thực hiện hợp đồng kinh tế trên, Đặng Quang T đã liên hệ với
công ty TD, rồi ký hợp đồng với công ty này chở đất cho công ty xây dựng số 9
thay công ty Nky để hưởng chênh lệch. Sau khi thực hiện xong Hợp đồng, công
ty TD không xuất hóa đơn cho công ty Nky. Ngày 28/10/2012, công ty Nky đã
xuất hóa đơn giá trị gia tăng số 0000046, liên 2 cho công ty xây dựng số 9 VP,
nội dung thanh toán cước vận chuyển 3118m3 đất. Tổng giá trị hàng hóa là
311.800.000đ, thuế GTGT là 31.180.000đ. Tổng giá trị hóa đơn là 342.980.000đ.
Sau đó, công ty xây dựng số 9 VP đã thanh toán tiền theo hóa đơn trên cho công
ty Newsky qua ngân hàng TMCP Ct Việt Nam – Chi nhánh BX.
5. Ngày 05/4/2012 công ty Nky có ký hợp đồng kinh tế số 68 với Công ty cổ
phần tư vấn đầu tư xây dựng BA (gọi tắt là công ty BA) - địa chỉ: số 215, đường
ML, phường LB, thành phố V do anh Chu Minh Qu, sinh năm 1979 là Giám đốc,
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nội dung hợp đồng là công ty BA thuê công ty Nky vận chuyển đất từ mỏ đất xã
HN, huyện TN, tỉnh Phú Thọ đến công trình gia cố thân đê và cứng hóa mặt đê ở
địa bàn tỉnh Phú Thọ. Để thực hiện hợp đồng kinh tế trên, ngày 22/6/2012, công
ty Nky ký hợp đồng với công ty TD nêu trên, chở đất cho Công ty xây dựng BA
(thay công ty Nky) để hưởng chênh lệch. Sau khi thực hiện xong hợp đồng, công
ty TD không xuất hóa đơn cho công ty Nky. Ngày 25/10/2012, công ty Nky đã
xuất hóa đơn giá trị gia tăng số 0000044, liên 2 cho công ty BA, nội dung thanh
toán cước vận chuyển 5752m3 đất. Tổng giá trị hàng hóa là 690.240.000đ, thuế
GTGT là 69.240.000đ. Tổng giá trị hóa đơn là 759.264.000đ. Ngày 27/11/2012,
công ty BA đã thanh toán tiền theo hóa đơn trên cho công ty Nky qua ngân hàng
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch V.
Đến kỳ kê khai thuế tháng 10/2012, Đặng Quang T và Lê Thị Thu H thấy do
công ty TD không xuất hóa đơn bán hàng hóa cho công ty Nky nên thiếu hụt đầu
vào. Sau khi cân đối thuế đầu vào và đầu ra cho công ty, thấy giá trị hàng hóa đầu
ra là 1.002.040.000đ (chưa bao gồm thuế), còn giá trị hàng hóa đầu vào khoảng
hơn 2.000.000đ, để trốn số tiền thuế phải nộp cho công ty Nky, T và H nảy sinh ý
định lấy hóa đơn của công ty xây dựng VP ghi khống nội dung hàng hóa mua vào
rồi hợp thức như kỳ thuế tháng 7/2012 để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân
sách Nhà nước. Trong kỳ kê khai thuế tháng 10/2012, lợi dụng việc anh Trần
Quốc T hay đi công tác, đã ký sẵn một số tờ hóa đơn GTGT liên 2 để H ghi hàng
hóa bán ra cho các khách hàng đã có quan hệ mua bán với công ty xây dựng VP.
H đã đem tờ hóa đơn GTGT liên 2 số: 0000083 đã được anh Trần Quốc T ký và
đóng dấu sẵn, chưa ghi nội dung đem về công ty Nky cho Đặng Quang T ghi nội
dung lên hóa đơn này. H đọc cho T viết hóa đơn: Ngày 30/10/2012, tên đơn vị
mua hàng: Công ty CPĐT và tư vấn Nky, mã số thuế 2500385496, địa chỉ: LB,
V, Vĩnh Phúc; hình thức thanh toán: Chuyển khoản; tên hàng hóa, dịch vụ: Hàng
hóa theo bảng kê đính kèm; thành tiền: 910.000.000đ; tiền thuế GTGT:
91.000.000đ. Tổng cộng tiền thanh toán: 1.001.000.000đ rồi T và H sử dụng tờ
hóa đơn này để kê khai thuế cho kỳ tính thuế tháng 10/2012. công ty Nky đã trốn
số tiền thuế GTGT là 91.000.000đ.
Sau khi ghi khống hóa đơn bán hàng cho công ty Nky, H cân đối thuế tháng
11/2012 cho công ty xây dựng VP thấy thiếu đầu vào, H có nói với T là sẽ kê khai
trùng hóa đơn GTGT đầu vào (kê khai lần 2) của công ty xây dựng VP là hóa đơn
số 0004261 ngày 24/10/2012 của Công ty TNHH MP bán hàng hóa cho công ty
xây dựng VP (hóa đơn này đã kê khai thuế kỳ tháng 10/2012).
Để hợp thức 02 hóa đơn khống 0000060 và 0000083, ngày 24/7/2012 Đặng
Quang T đã nộp số tiền 570.000.000đ; ngày 04/12/2012 Lê Thị Thu H nộp số tiền
835.000.000đ; ngày 08/12/2012 H nộp số tiền 800.000.000đ và ngày 21/12/2012,
Đặng Quang T nộp số tiền 800.000.000đ vào tài khoản của công ty Nky, ngay sau
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đó H đã dùng ủy nhiệm chi của công ty để chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài
khoản của công ty xây dựng VP đồng thời H đưa cho T tờ séc của công ty xây
dựng VP chưa ghi nội dung nhưng đã có chữ ký của anh Trần Quốc T - Giám đốc
để T ghi nội dung vào tờ séc. Sau đó, T đã đến ngân hàng Quốc tế - Chi nhánh
VP rút toàn bộ số tiền đã chuyển cho công ty xây dựng VP nêu trên. Tổng số tiền
04 lần Đặng Quang T và Lê Thị Thu H chuyển tiền vào tài khoản của công ty xây
dựng VP rồi rút ra là 3.005.000.000đ (số tiền này quá trình điều tra T và H đều
khai nhận là đi vay dịch vụ của một số cá nhân sau khi thực hiện chuyển khoản
thì trả lại ngay, do thời gian đã lâu nên T và H không nhớ rõ là vay của những cá
nhân nào).
Các kỳ kê khai thuế H kê khai rồi chuyển cho anh Trần Quốc T ký, do tin
tưởng H nên anh T không kiểm tra do vậy không phát hiện thấy việc H xuất 02
hóa đơn GTGT liên 2: 0000060 và 0000083 cho công ty Nky và việc H kê trùng 02
hóa đơn mua hàng của công ty MP để làm tờ khai thuế tháng 7 và tháng 10/2012
nhằm hợp thức 02 hóa đơn GTGT trên.
Năm 2013, Chi Cục thuế thành phố V tiến hành kiểm tra tại công ty xây
dựng VP, phát hiện việc vi phạm trong việc kê trùng hóa đơn khi kê khai thuế, đã
xử phạt hành chính và truy thu tiền thuế đối với công ty xây dựng VP với số tiền
là 224.712.355đ. Sau đó, anh Trần Quốc T kiểm tra phát hiện việc H và Đặng
Quang T tự ký lấy 02 hóa đơn GTGT của công ty xây dựng VP để ghi khống
hàng hóa bán ra cho công ty Nky để trốn thuế gây thiệt hại cho công ty xây dựng
VP 224.712.355đ. Do vậy, ngày 16/6/2016 anh T đã có đơn trình báo đến Công
an thành phố V về hành vi sử dụng 02 hóa đơn giá trị gia tăng khống của công ty
xây dựng VP để làm hóa đơn đầu vào cho công ty Nky.
Ngày 20/10/2016, Đặng Quang T đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều
tra Công an thành phố V và Cơ quan điều tra Công an thành phố V thu thập, tạm
giữ những tài liệu, vật chứng sau:
- 01 hóa đơn GTGT liên 01 số 0000060 (ký hiệu A1) và 01 hóa đơn GTGT
liên 02 số 0000060 mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu XD/11P đề ngày 30/7/2012.
(ký hiệu A2). Trên 02 tờ hóa đơn thể hiện đơn vị bán hàng là Công ty TNHH
VLXDVP, đơn vị mua hàng là Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky. Hàng hóa
thể hiện trên hóa đơn là ghi theo hợp đồng kinh tế. Số tiền hàng chưa thuế là:
1.807.500.000đ, tiền thuế GTGT 10% là: 180.750.000đ, tổng cộng giá trị hóa đơn
là: 1.988.250.000đ. Hình thức thanh toán là thông qua chuyển khoản. Dưới phần
bán hàng có chữ ký và đóng dấu đỏ xác nhận của Giám đốc công ty TNHH
VLXDVP là anh Trần Quốc T.
- 01 hóa đơn GTGT liên 01 số 0000083 (ký hiệu A3) và 01 hóa đơn GTGT
liên 02 số 0000083 mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu XD/11P đề ngày 30/10/2012
(ký hiệu A4). Trên 02 tờ hóa đơn thể hiện đơn vị bán hàng là Công ty TNHH
28

VLXDVP, đơn vị mua hàng là Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky. Hàng hóa
thể hiện trên hóa đơn là ghi theo bảng kê đính kèm. Số tiền hàng chưa thuế là:
910.000.000đ, tiền thuế GTGT 10% là: 91.000.000đ, tổng cộng giá trị hóa đơn là:
1.001.000.000đ. Hình thức thanh toán là thông qua chuyển khoản. Dưới phần bán
hàng có chữ ký và đóng dấu đỏ xác nhận của Giám đốc Công ty TNHH
VLXDVP là anh Trần Quốc T.
- 01 tờ kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 07/2012 của công ty TNHH
VLXDVP, đề ngày 15/8/2012 (ký hiệu A5).
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế
tháng 7/2012 của Công ty TNHH VLXDVP, đề ngày 15/8/2012 gồm 03 tờ (ký
hiệu A6).
- Bảng kê hóa đơn chứng từ, hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ tính thuế
tháng 7/2012 của Công ty TNHH VLXDVP, đề ngày 15/8/2012 gồm 02 tờ (ký
hiệu A7).
- 01 tờ kê khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 10/2012 của Công ty TNHH
VLXDVP, đề ngày 20/11/2012 (ký hiệu A8).
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ tính thuế
tháng 10/2012 của Công ty TNHH VLXDVP, đề ngày 20/11/2012 gồm 02 tờ (ký
hiệu A9).
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ tính thuế
tháng 10/2012 của Công ty TNHH VLXDVP, đề ngày 20/11/2012 gồm 02 tờ (ký
hiệu A10).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 2 năm 2012 của Công ty TNHH
VLXDVP, đề ngày 19/7/2012 (ký hiệu A11).
- Biên bản lấy mẫu chữ ký của Trần Quốc T, đề ngày 25/11/2016 (ký hiệu
M1).
- Biên bản lấy mẫu chữ viết của Đặng Quang T, đề ngày 25/11/2016 (ký
hiệu M2).
- Bản tường trình của Đặng Quang T, đề ngày 08/11/2016 (ký hiệu M3) (BL
73 – 248, 259, 260)
Tại kết luận giám định số 1102/ KLGĐ ngày 07/12/2016 của phòng kỹ thuật
hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Chữ ký trên mẫu ký hiệu A4 và mẫu ký
hiệu M1 là do cùng một người ký ra. Chữ ký trên các mẫu A1, A2, A3, A5, A6,
A7, A8, A9, A10, A11 so với chữ ký trên mẫu kí hiệu M1 không phải do cùng
một người ký ra. Chữ viết trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A3 so với
chữ viết trên các tài liệu so sánh ký hiệu M2, M3 là do cùng một người viết ra.
Qua kết quả giám định chữ ký, chữ viết xác định: “Chữ ký trên liên 2 hóa
đơn GTGT số 0000083 là chữ ký của ông Trần Quốc T; chữ ký trên liên 1, liên 2
hóa đơn GTGT số 0000060 và trên liên 1 hóa đơn GTGT số 0000083 không phải
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chữ ký trực tiếp, là chữ ký dấu của ông Trần Quốc T; chữ viết trên liên 1 hóa đơn
GTGT số 0000060 và liên 1 hóa đơn GTGT 0000083 đều là chữ viết của Đặng
Quang T”.
Tại Bản giám định tài chính số 01/GĐTP ngày 18/05/2017 của Giám định tài
chính – UBND tỉnh Vĩnh Phúc kết luận:
“1. Hóa đơn GTGT số 0000060 và 0000083, Công ty cổ phần đầu tư và tư
vấn Newsky đã sử dụng kê khai làm hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua
vào là hóa đơn bất hợp pháp.
Hành vi này được quy định tại:
- Điều 3 khoản 4 Chương I Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ “Hóa đơn hợp
pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại
Nghị định này”;
- Điều 14 khoản 2 chương III Nghị định 51/2010/NĐ – CP ngày 14/5/2010
của chính phủ quy định về sử dụng hóa đơn: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi
lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh”.
- Điều 3 khoản 9 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính
phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Sử dụng hóa đơn bất
hợp pháp là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức,
cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, dịch vụ; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ
chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa
đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên
dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ
khác; dùng hóa đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông”.
2. Hành vi của Đặng Quang T – Giám đốc, Lê Thị Thu H – kế toán Công ty cổ
phần đầu tư và tư vấn Nky tự ý lấy hóa đơn của Công ty cổ phần VLXDVP, viết
khống thông tin lên 02 hóa đơn GTGT 0000060 và 0000083 để hợp thức cho hàng
hóa, dịch vụ mua vào là hành vi trốn thuế.
- Tổng số tiền là 271.750.000đ gồm: Thuế GTGT 271.750.000đ; thuế TNDN
chưa đủ căn cứ để kết luận. Số tiền thuế phải truy thu là 271.750.000đ.
3. Căn cứ quy định của Luật Thuế và những văn bản pháp luật về thuế hiện
hành đối với hành vi sai phạm của Đặng Quang T – Giám đốc, Lê Thị Thu H –
kế toán Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky tại:
- Khoản 1 điều 1 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT – BTP – BCA –
TANDTC – VKSNDTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ
luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng
khoán: “Người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong các hành vi được
quy định tại điều 108 Luật quản lý thuế, đồng thời thỏa mãn các dấu hiệu được quy
định tại điều 161 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
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- Khoản 4 điều 108 Luật quản lý thuế: “Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp
pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa
vụ thuế, làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số
tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được
hoàn”.
Về tình trạng hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Nky, quá trình
điều tra xác định: Công ty thành lập ngày 21/12/2009 do Lê Thị Thu H làm Giám
đốc; ngày 11/4/2012, công ty thay đổi đăng kí kinh doanh lần 1 theo đó Đặng
Quang T là Giám đốc công ty, các cổ đông sáng lập gồm: Lê Thị Thu H và
Nguyễn Trọng Th, sinh năm 1982 ở đường THT, phường ĐT, thành phố V, tỉnh
Vĩnh Phúc; ngày 24/7/2012, thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2, theo đó Đặng
Quang T làm Giám đốc, các cổ đông sáng lập gồm: Lê Thị Thu H và Đỗ Duy Hn,
sinh năm 1963 ở xã HL, huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc; ngày 21/9/2012, thay đổi
đăng kí kinh doanh lần 3, theo đó Đặng Quang T làm Giám đốc, các cổ đông sáng
lập gồm: Lê Thị Thu H và Đặng TK, sinh năm 1982 ở xã HC, huyện YL, tỉnh
Vĩnh Phúc. công ty Nky hoạt động cho đến ngày 30/12/2014 có thông báo bỏ địa
chỉ kinh doanh, công ty đóng mã số thuế ở trạng thái 03, tuy nhiên chưa làm thủ
tục giải thể doanh nghiệp.
Về trách nhiệm dân sự: Ông Trần Quốc T – Giám đốc công ty TNHH
VLXDVP yêu cầu Lê Thị Thu H và Đặng Quang T phải bồi thường số tiền
200.000.000đ là tiền công ty VLXDVP bị Chi cục thuế thành phố V xử phạt vi
phạm hành chính do hành vi sai phạm của Lê Thị Thu H và Đặng Quang T gây
ra. Quá trình điều tra, T và H đã bồi thường cho Công ty VLXDVP được
80.000.000đ. Quá trình điều tra, ông T yêu cầu Đặng Quang T và Lê Thị Thu H
phải bồi thường cho công ty ông số tiền còn thiếu là 120.000.000đ, T và H nhất
trí bồi thường xong do điều kiện kinh tế hiện nay khó khăn nên chưa bồi thường
được.
Tại Cáo trạng số: 105/KSĐT - KT ngày 12 tháng 9 năm 2017, Viện kiểm
sát nhân dân thành phố V đã truy tố bị cáo Lê Thị Thu H và Đặng Quang T về tội
‘‘Trốn thuế’’ theo quy định tại khoản 1 Điều 161 của Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thu H và Đặng Quang T khai nhận thành khẩn
về hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên.
Về trách nhiệm dân sự: Lê Thị Thu H và Đặng Quang T nhất trí bồi hoàn cho
công ty Nky số tiền trốn thuế để nộp bồi thường cho ngân sách Nhà nước và không
có ý kiến gì và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nguyên đơn dân sự - đại diện theo ủy quyền là ông: Nguyễn Đại Th, Phó chi
cục trưởng Chi cục thuế thành phố V trình bày và đề nghị: Số tiền các bị cáo trốn
thuế đã được kết luận giám định tài chính xác định 271.750.000đ, các bị cáo phải
bồi thường để nộp ngân sách Nhà nước.
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH VLXDVP, đại diện
là anh Trần Quốc T vắng mặt tại phiên tòa, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, đề
nghị: Anh giữ nguyên các lời khai trong quá trình điều tra, riêng đối với khoản
tiền 120.000.000đ Công ty TNHH VLXDVP yêu cầu trong quá trình điều tra nay
công ty không yêu cầu các bị cáo T, H phải bồi thường nữa. Các bị cáo đồng ý và
không có ý kiến gì.
Anh Đỗ Duy Hn trình bày và đề nghị: Anh quen biết với vợ chồng bị cáo
T, H khoảng năm 2012, sau đó anh có đưa chứng minh nhân dân cho T, H để
thành lập công ty làm muối, nhưng sau đó không làm nữa. Anh không biết mình
có tên trong Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky; anh không đóng góp tiền vào
công ty; không tham gia hoạt động gì trong công ty cũng như không nhận được
bất kỳ quyền lợi gì từ công ty.
Các bị cáo T, H thừa nhận lời khai của anh Hn là đúng và khẳng định các
thành viên khác có tên trong đăng ký kinh doanh của công ty như anh Th, anh K
đó là những người chỉ có tên trên danh nghĩa chứ không tham gia đóng góp vốn
cũng như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của Công ty cổ phần đầu tư và tư
vấn Nky.
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên
quyết định truy tố như Cáo trạng. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân
và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội
đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 161; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 31 của
Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt bị cáo H từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không
giam giữ; xử phạt bị cáo T từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ. Giao
các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát giáo dục
trong thời gian cải tạo. Đề nghị áp dụng: Khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm
1999; Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; các điều 584, 585, 587, 589 Bộ
luật Dân sự năm 2015: Truy thu số tiền trốn thuế là 271.750.000đ của Công ty Cổ
phần đầu tư và tư vấn Nky để nộp vào ngân sách nhà nước. Buộc Đặng Quang T
và Lê Thị Thu H phải liên đới bồi hoàn số tiền 271.750.000đ cho công ty Nky do
hành vi phạm tội của T và H gây ra.
Bị cáo H, T không bào chữa và tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt không
tranh luận gì thêm.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào
kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của
kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
XÉT THẤY:
Lời khai nhận của bị cáo Lê Thị Thu H, Đặng Quang T tại Cơ quan điều tra
cũng như tại phiên tòa phù hợp với nhau; phù hợp với lời khai của Chi cục thuế V
và của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm
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tội và hậu quả do tội phạm gây ra; phù hợp với vật chứng, với kết luận giám định tài
chính và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có đủ cơ sở kết luận:
Trong kỳ kê khai thuế tháng 7/2012 và tháng 10/2012 của Công ty cổ phần
đầu tư và tư vấn Nky do Đặng Quang T làm Giám đốc và Lê Thị Thu H là kế
toán, khi thấy mất cân đối giá trị hàng hóa mua vào – bán ra, để trốn nộp thuế vào
ngân sách nhà nước nên Lê Thị Thu H (lúc này đồng thời cũng là kế toán cho
Công ty TNHH VLXDVP) đã bàn bạc với T lấy 02 tờ hóa đơn GTGT của công ty
xây dựng Vĩnh Phúc để ghi khống hàng hóa mua vào cho công ty Nky. Sau khi
thống nhất, H đã tự ý mang quyển hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký
hiệu: XD/11P từ số 0000051 đến số 0000100 của công ty xây dựng Vĩnh Phúc về
nhà và đọc nội dung để T viết khống thông tin lên tờ hóa đơn GTGT số 0000060
với tổng số tiền thanh toán là 1.988.250.000đ (trong đó: Tiền hàng hóa là
1.807.500.000đ, tiền thuế GTGT là: 180.750.000đ) và viết khống lên tờ hóa đơn
GTGT số 0000083 với tổng số tiền thanh toán là 1.001.000.000đ (trong đó: Tiền
hàng là 910.000.000đ; tiền thuế GTGT: 91.000.000đ). Sau đó, T và H đã sử dụng
02 hóa đơn GTGT nêu trên để kê khai khống hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ
kê khai tính thuế tháng 7/2012, tháng 10/2012 và đã trốn tiền thuế GTGT là
271.750.000đ.
Hành vi lập khống 02 hóa đơn đầu vào để được khấu trừ số thuế GTGT
phải nộp là 271.750.000đ của Lê Thị Thu H và Đặng Quang T đã phạm vào tội
‘‘Trốn thuế’’. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật
Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Nội dung điều luật quy định:
"1. Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm
triệu đồng … thì bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải
tạo không giam giữ đến hai năm".
Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng nhưng hành vi của bị cáo là nguy
hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến các quan hệ
xã hội bảo đảm cho sự ổn định và phát triển kinh tế quốc dân. Hành vi trốn thuế
của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước, làm suy giảm đến ngân sách Nhà
nước. Vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử không chỉ nhằm giáo dục riêng cho bị cáo
mà còn mang tính giáo dục phòng ngừa chung trong toàn xã hội.
Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối
với bị cáo Viện, Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo nhận thức được trốn thuế là suy
giảm ngân sách Nhà nước nhưng vì động cơ vụ lợi nên bị cáo đã thực hiện hành
vi tội phạm. Trong vụ án này, Lê Thị Thu H là người có vai trò chủ mưu, khởi
xướng việc sử dụng 02 hóa đơn GTGT của công ty xây dựng Vĩnh Phúc để làm
hóa đơn đầu vào cho công ty Nky còn Đặng Quang T là người trực tiếp thực hiện
tham gia tích cực vào việc lập khống 02 hóa đơn GTGT để trốn thuế. Tuy nhiên,
các bị cáo lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra
cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của
mình nên đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại
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điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo không bị áp dụng tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt bị cáo mức
hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội như
vậy mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Đối với ông Trần Quốc T – Giám đốc công ty TNHH VLXDVP do tin tưởng
Lê Thị Thu H – kế toán của công ty nên không sát sao kiểm tra, giám sát, buông
lỏng quản lý dẫn đến việc H và Đặng Quang T đã sử dụng 02 số hóa đơn số
0000060 và 0000083 của công ty xây dựng Vĩnh Phúc làm hóa đơn đầu vào cho
công ty Nky để trốn thuế GTGT với số tiền 271.750.000đ, ông T không liên quan
đến hành vi phạm tội của Đặng Quang T và Lê Thị Thu H, do vậy Cơ quan điều
tra không đề cập xử lý là phù hợp.
Đối với ông Phạm Ngô H – Giám đốc công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Nhất T, ông Nguyễn Minh Đ – Giám đốc công ty TNHH Vận tải và thương
mại tổng hợp TD, quá trình điều tra xác định hai công ty trên có việc bán hàng
hóa cho công ty Nky nhưng không xuất hóa đơn cho công ty Nky. Tuy nhiên hiện
nay 02 doanh nghiệp trên đã bỏ địa chỉ kinh doanh, đóng mã số thuế, xác minh tại
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Nguyễn Minh Đ và Phạm Ngô Hn đều không
có mặt ở địa phương, không xác định được đi đâu, làm gì và chưa lấy được lời
khai của hai đối tượng trên. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xác định công ty TD và
công ty Nhất T có hành vi trốn thuế hay không nên Cơ quan CSĐT Công an
thành phố V tách ra điều tra làm rõ, xử lý sau.
Đối với ông Đặng Quốc Hg – Giám đốc công ty TNHH QV, ông Phùng
Hồng L – Giám đốc công ty cổ phần VLVP và ông Chu Minh Q – Giám đốc công
ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng BA là những người đại diện của các doanh
nghiệp được công ty Nky bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Quá trình điều tra xác
định việc mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp trên với công ty Nky là có
thật. Do vậy, không có căn cứ để xem xét xử lý đối với những người nêu trên.
Đối với những tài liệu, giấy tờ do Đặng Quang T tự nguyện giao nộp và cơ
quan điều tra Công an thành phố V thu thập, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT
Công an thành phố V chuyển theo hồ sơ vụ án.
Đối với ông Nguyễn Trọng Th, ông Đỗ Duy Hn và ông Đặng T K là các cổ
đông sáng lập của công ty Nky, quá trình điều tra xác định: Những người nêu trên
cho T và H mượn CMND, tuy nhiên không biết T và H mượn CMND để sử dụng
vào mục đích gì; những người này không đóng góp cổ phần cho công ty; mọi hoạt
động kinh doanh của công ty Nky do T và H điều hành, quản lý còn ông Th, ông
Hn và ông K không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của công ty, không hưởng
hay chịu bất cứ lợi ích gì từ hoạt động của công ty Nky. Do vậy, cơ quan CSĐT
Công an thành phố V không có căn cứ để xử lý là phù hợp.
Số tiền Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Nky trốn thuế là 271.750.000đ
cần truy thu số tiền để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên toàn bộ số tiền này
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là do bị cáo T, H cùng thực hiện hành vi phạm tội mà có và sử dụng toàn bộ do
vậy cần buộc Đặng Quang T và Lê Thị Thu H phải liên đới bồi hoàn số tiền
271.750.000đ cho Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Nky để tịch thu sung quỹ
Nhà nước.
Ông Trần Quốc T – Giám đốc công ty TNHH VLXDVP yêu cầu Lê Thị Thu
H và Đặng Quang T phải bồi thường cho công ty TNHH VLXDVP số tiền
200.000.000đ - là tiền công ty VLXDVP bị Chi cục thuế thành phố V thu thuế và
xử phạt vi phạm hành chính do hành vi sai phạm của Lê Thị Thu H và Đặng
Quang T gây ra. Quá trình điều tra, T và H đã bồi thường cho công ty VLXDVP
được 80.000.000đ. Tại cơ quan điều tra, ông Trần Quốc T yêu cầu Đặng Quang T
và Lê Thị Thu H phải bồi thường cho công ty TNHH VLXDVP số tiền còn thiếu
là 120.000.000đ, T và H nhất trí bồi thường. Tuy nhiên trong đơn đề nghị xét xử
vắng mặt, ông Trần Quốc T không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường khoản tiền
còn thiếu nữa. Việc không yêu cầu của ông Trần Quốc T là tự nguyện nên Hội
đồng không xem xét để buộc các bị cáo phải bồi thường cho công ty TNHH
VLXDVP.
Hiện Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Nky không còn hoạt động, công ty
đóng mã số thuế ở trạng thái 03; các bị cáo không có tài sản, không còn thu nhập;
số tiền trốn thuế và nợ thuế hiện vẫn chưa thực hiện do vậy không áp dụng hình
phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo.
Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố: Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Thu H và Đặng Quang T phạm tội
“Trốn thuế”.
- Áp dụng: Khoản 1 Điều 161; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 31 của Bộ luật
Hình sự.
Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu H 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng cải tạo không
giam giữ.
Xử phạt bị cáo Đặng Quang T 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng cải tạo không
giam giữ.
Giao bị cáo Đặng Quang T cho UBND phường ĐT, thành phố V giám sát,
giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ; Giao bị cáo Lê Thị Thu H cho
UBND phường CD, Quận NTL, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời
gian cải tạo không giam giữ. Thời gian 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.
- Áp dụng: Khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 76 Bộ luật
Tố tụng hình sự; Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.
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Truy thu số tiền 271.750.000đ Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Nky trốn
thuế để tịch thu sung quỹ Nhà nước. Buộc Đặng Quang T và Lê Thị Thu H phải
liên đới bồi hoàn số tiền 271.750.000đ cho Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Nky
để sung quỹ Nhà nước. Kỷ phần bị cáo Đặng Quang T 135.875.000đ, bị cáo Lê
Thị Thu H 135.875.000đ.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Đặng Quang T, Lê Thị
Thu H không thi hành nộp số tiền nêu trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi của số
tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ
luật Dân sự năm 2015.
- Áp dụng: Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị Quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định
về mức thu án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lê Thị Thu H và Đặng Quang T
mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có
mặt, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn
15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.
Nơi nhận:
- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Viện kiểm sát nhân dân TP V;
- Công an TP V;
- Chi cục thi hành án TP V;
- Thi hành án Hình sự;
- Những người tham gia tố tụng.
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
(Đã ký)
Vũ Văn Mạnh
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ V
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 102/2018/HS-ST
Ngày 06 tháng 9 năm 2018
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V, TỈNH VĨNH PHÚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Văn Mạnh.
Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Công Tước
- Ông Nguyễn Tiến Thịnh
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vũ Thị Phương Thao – Thư
ký Tòa án nhân dân thành phố V.
Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố V tham gia phiên toà: Bà
Vũ Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên.
Ngày 06 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh
Vĩnh Phúc, xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số: 92/2018/HSST ngày
27/07/2018,theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 101/2018/QĐXX ngày 23
tháng 8 năm 2018, đối với bị cáo: Nguyễn Việt Tr, sinh ngày 03/10/1980; nơi
sinh tại Vĩnh Phúc; trú tại: KHC 18, phường LB, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc;
hiện tạm trú tại: NĐV, VTT, phường KQ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; dân tộc:
Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp khi phạm tội: Cán bộ
Ban quản lý dự án sử dụng vay vốn nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc; con ông Nguyễn
Ch và bà Phạm Thị H; có vợ là Lê Thị Hoa Q và có 03 con, lớn sinh năm 2008,
nhỏ sinh năm 2014; tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.
- Nguyên đơn dân sự: Chi cục thuế thành phố V. Đại diện theo pháp luật là
ông Nguyễn T0 – Chi cục trưởng. Đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Đức T1, đội
trưởng đội kiểm tra thuế số 1- Chi cục thuế thành phố V (theo giấy ủy quyền số
2843 ngày 04/9/2018), có mặt.
Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1. Anh Dương Minh T, sinh năm 1981; trú tại: thôn CT, xã HS, huyện
TĐ, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt.
2. Anh Nguyễn Bá L, sinh năm 1982; trú tại: Khu hành chính 15, phường
LB, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt.
3. Công ty cổ phần xây dựng AD; trụ sở tại: Số nhà 100, đường CVA,
phường LB, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc (Đại diện là Nguyễn Việt Tr – Giám
đốc).
NHẬN THẤY:
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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:
Công ty cổ phần xây dựng AD (gọi tắt là công ty AD) có trụ sở tại: Số nhà
100, đường CVA, phường LB, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc thành lập và hoạt
động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500401099 do Sở kế hoạch
và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/5/2010, người đại diện
theo pháp luật của công ty, chức danh Giám đốc là anh Dương Minh T. Quá
trình hoạt động ngày 26/7/2013, công ty AD đăng ký thay đổi giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh lần 1, người đại diện theo pháp luật, chức danh giám đốc
công ty là Nguyễn Việt Tr. Công ty AD đăng ký kê khai và nộp thuế theo
phương pháp khấu trừ tại Chi cục Thuế thành phố V từ 24/5/2010. Ngành nghề
kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, khai thác chế biến gỗ, xản xuất vật liệu xây
dựng, trang trí nội ngoại thất, vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô, kinh doanh
dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn… mua bán máy móc thiết bị điện và vật liệu điện,
thiết kế công trình giao thông (đường bộ), công trình cầu đường bộ, công trình
thủy lợi, thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng…
Ngày 26/9/2011, công ty AD ký hợp đồng thi công xây dựng số
66/2011/HĐ – XD với Ban dự án đầu tư xây dựng huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc về
việc thi công xây dựng công trình đường giao thông liên xã tại huyện SL, tuyến:
thôn MT, xã YT đi tỉnh lộ 306 xã ĐT. Tổng giá trị hợp đồng (giá chỉ thầu) là
4.335.516.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT) do Ủy ban nhân dân huyện SL làm
chủ đầu tư. Tại thời điểm ký hợp đồng, Dương Minh T giữ chức danh Giám đốc,
là người đại diện theo pháp luật của công ty và các cổ đông sáng lập gồm:
Nguyễn Bá L và Nguyễn Việt Tr. Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh doanh của
công ty AD đều do Nguyễn Việt Tr là người chỉ đạo, điều hành, anh T và anh L
chỉ là người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giúp Tr có
đủ số cổ đông thành lập công ty. Ngày 26/7/2013, Tr thay anh T làm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty AD, nên đã trực tiếp thực hiện toàn
bộ công việc liên quan đến công trình xây dựng đường giao thông liên xã huyện
SL.
Sau khi ký hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện SL,
trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2013, công ty AD đã thi
công công trình theo đúng thiết kế được duyệt, quá trình thi công chủ đầu tư và
đơn vị tư vấn giám sát đã thực hiện chức năng giám sát quản lý, giám sát để
công trình đảm bảo đúng tiến độ cũng như chất lượng, khi kết thúc các phần
việc hạng mục, các bên đều tiến hành nghiệm thu theo đúng quy định của pháp
luật. Ngày 31/12/2013, công trình được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa
vào sử dụng. Cụ thể từng lần nghiệm thu như sau: Ngày 01/3/2012, nghiệm thu
vét bùn từ cọc 1 đến cọc 8 và từ cọc 29 đến cọc TC 10. Đại diện đơn vị nhà thầu
ký nghiệm thu là Dương Minh T; ngày 06/3/2012, nghiệm thu đào rãnh dọc từ
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cọc 1 đến cọc 8 và từ cọc 29 đến TC 10. Đại diện đơn vị nhà thầu thi công ký
nghiệm thu là Dương Minh T; ngày 20/3/2012, nghiệm thu đắp trả mương, đắp
đất nền đường K95 từ cọc 1 đến cọc 8 và từ cọc 29 đến TC 10. Đại diện đơn vị
nhà thầu thi công ký nghiệm thu là Dương Minh T; ngày 10/9/2012, nghiệm thu
giai đoạn thi công phần nền đường. Đại diện đơn vị nhà thầu thi công ký nghiệm
thu là Nguyễn Việt Tr; ngày 18/02/2013, nghiệm thu mặt đường. Đại diện đơn
vị nhà thầu thi công ký nghiệm thu là Nguyễn Việt Tr; ngày 26/02/2013, nghiệm
thu giai đoạn thi công phần mặt đường. Đại diện đơn vị nhà thầu thi công ký
nghiệm thu là Nguyễn Việt Tr; ngày 06/5/2013, nghiệm thu giai đoạn thi công
phần mặt đường. Đại diện đơn vị nhà thầu thi công ký nghiệm thu là Nguyễn
Việt Tr; ngày 31/12/2013, nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa
vào sử dụng. Đại diện đơn vị nhà thầu thi công ký nghiệm thu là Nguyễn Việt
Tr.
Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân huyện SL đã ra quyết định số 520 về
việc phê duyệt quyết toán hoàn thành, trong đó phê duyệt chi phí xây lắp là:
4.259.939.000đ, đến nay chủ đầu tư đã thanh toán tổng số tiền xây lắp cho công
ty AD là: 3.430.371.000đ, hiện vẫn còn nợ công ty AD số tiền: 829.568.000đ.
Số tiền thuế Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trích thu 2% của số tiền
3.430.371.000đ khi thanh toán và xác nhận về Kho bạc Nhà nước huyện SL
thanh toán cho công ty AD là: 68.607.000đ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện SL đã thanh toán 07 lần theo từng giai đoạn cho công ty AD, các lần
thanh toán đều được Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc chuyển tiền vào tài
khoản số 42510000242093 của công ty AD tại Ngân hàng đầu tư và phát triển
chi nhánh Vĩnh Phúc. Ban quản lý dự án đã nhiều lần yêu cầu công ty AD xuất
hóa đơn GTGT nhưng công ty AD không xuất hóa đơn theo yêu cầu. Cụ thể các
lần thanh toán như sau: Lần 1: Ngày 22/12/2011 tạm ứng tiền xây lắp là
600.000.000đ; lần 2: Ngày 26/12/2012 thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành
là 340.000.000đ; lần 3: Ngày 02/01/2014 thanh toán khối lượng xây lắp hoàn
thành là 500.000.000đ; lần 4: Ngày 27/5/2014 thanh toán khối lượng xây lắp
hoàn thành là 440.000.000đ; lần 5: Ngày 26/01/2016 thanh toán khối lượng xây
lắp hoàn thành là 400.000.000đ; lần 6: Ngày 20/5/2016 thanh toán khối lượng
xây lắp hoàn thành là 480.000.000đ; lần 7: Ngày 01/6/2017 thanh toán khối
lượng xây lắp hoàn thành là 670.371.000đ.
Sau khi nhận được tiền thanh toán từ các lần trên, Nguyễn Việt Tr là người
trực tiếp đi rút tiền tại tài khoản của công ty AD để thanh toán cho các đại lý
cung ứng vật liệu xây dựng (không nhớ tên, địa chỉ các đại lý và không lưu giữ
hóa đơn mua bán hàng).
Quá trình điều tra, xác minh tại Chi cục Thuế thành phố V cho thấy, trong
suốt quá trình thực hiện hợp đồng và nghiệm thu hoàn thành, bàn giao Công
trình xây dựng đường giao thông liên xã huyện SL, tuyến thôn MT, xã YT đi
Tỉnh lộ 306 xã ĐT, công ty AD do Nguyễn Việt Tr trực tiếp điều hành đã không
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tiến hành nộp hồ sơ, kê khai quyết toán thuế, không thực hiện việc kê khai nộp
thuế tại chi cục Thuế thành phố V và không hạch toán trong sổ sách kế toán các
khoản thu, chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, đồng thời toàn
bộ các lần nghiệm thu công ty AD không xuất hóa đơn GTGT cho Ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng huyện SL.
Ngày 30/6/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định thanh tra số
101/QĐ – TTr, thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện SL trong
việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng chống tham nhũng và công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công
trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, thời kỳ 2014 – 2016. Trong đó có kiểm
tra đối với công trình đường giao thông liên xã huyện SL, tuyến: thôn MT, xã
YT đi Tỉnh lộ 306 xã ĐT. Đoàn thanh tra đã phát hiện công ty AD không nộp hồ
sơ kê khai doanh thu là 3.872.671.818đ và chưa nộp thuế GTGT là
387.267.182đ (được làm tròn số là 387.267.000đ) đối với công trình trên. Do
vậy, ngày 28/9/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định số 180/QĐ – TTr
về việc thu hồi số tiền trốn thuế 387.267.000đ của công ty cổ phần xây dựng
AD. Ngày 03/11/2017, công ty AD đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ
của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc số 394901007353 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
Vĩnh Phúc. Ngày 25/12/2017, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc gửi công văn số
830/TTr – NV5 tới chi cục Thuế thành phố V thông báo về việc xem xét xử lý vi
phạm hành chính về chấp hành kê khai nộp thuế GTGT đối với công ty cổ phần
xây dựng AD. Ngày 15/3/2018, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển số tiền
387.267.000đ do công ty AD nộp về tài khoản thu ngân sách của chi cục Thuế
thành phố V mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 25/12/2017, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện SL đã cung
cấp cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc các tài liệu liên quan đến công
trình xây dựng đường giao thông liên xã do công ty AD nhận thi công gồm:
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1279 ngày 29/10/2010; Quyết
định số 825A/QĐ – CTUBND ngày 08/8/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung dự toán; Quyết định số 1038B/QĐ – CTUBND ngày 21/9/2011 về việc phê
duyệt kết quả chỉ định gói thầu xây lắp thuộc công trình; Hợp đồng thi công xây
dựng số 66/2011/HĐ – XD ngày 26/9/2011; Tập biên bản nghiệm thu; Biên bản
nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ngày 31/12/2013; Quyết
định phê duyệt quyết toán số 520 ngày 24/5/2011; Bảng xác định giá trị hoàn
thành đề nghị thanh toán; Tập hồ sơ thanh toán; Giấy đề nghị thanh toán vốn
đầu tư số tiền 600.000.000đ và Giấy rút vốn đầu tư số tiền: 600.000.000đ ngày
22/12/2011 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện SL; Giấy đề nghị
thanh toán vốn đầu tư ngày 26/12/2012 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây
dựng huyện SL; Giấy rút vốn đầu tư ngày 01/4/2013, ngày 06/01/2014, ngày
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27/5/2014, ngày 27/01/2016, ngày 30/5/2016, ngày 05/6/2017 của Ban quản lý
dự án đầu tư và xây dựng huyện SL (toàn bộ tài liệu nêu trên đều là bản phô tô
có đóng dấu xác nhận của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện SL).
Ngày 19/01/2018, chi cục Thuế thành phố V đã làm công văn gửi tới Cơ
quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xử lý hành vi trốn thuế đối với
công trình đường giao thông liên xã huyện SL, tuyến: thôn MT, xã YT đi Tỉnh
lộ 306 xã ĐT của công ty cổ phần xây dựng AD theo quy định của pháp luật.
Ngày 30/3/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển toàn bộ
hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế của công ty cổ phần xây dựng AD tới
cơ quan CSĐT Công an thành phố V giải quyết theo thẩm quyền.
Ngày 01/04/2018, Nguyễn Việt Tr đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan
CSĐT Công an thành phố V 01 con dấu tròn công ty cổ phần xây dựng AD và
01 con dấu chức danh giám đốc Nguyệt Việt Tr để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 10/5/2018, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã cung cấp cho Cơ quan CSĐT
Công an thành phố V các tài liệu trong hồ sơ thanh tra công trình xây dựng
đường giao thông liên xã tại huyện SL và tài liệu thể hiện việc công ty AD khắc
phục số tiền thuế GTGT vi phạm gồm: 01 quyết định thanh tra số 101/QĐ – TTr
ngày 30/6/2017; 01 quyết định số 180/QĐ – TTr ngày 28/9/2017 về việc thu hồi
tiền; 01 biên bản kiểm tra việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với công ty cổ phần
xây dựng AD; 05 giấy nộp tiền vào tài khoản số 394901007353 các ngày
03/11/2017, 01/11/2017, 25/10/2017, 20/10/2017; Văn bản số 830/TTr – NV5
ngày 25/12/2017; Văn bản số 32/CCT – TTT1 ngày 15/01/2018; Văn bản số
33/CCT – TTT1 ngày 16/01/2018; Văn bản số 254/TTr – NV5 ngày 08/5/2018
về việc chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Vĩnh Phúc (toàn bộ tài liệu nêu trên đều là bản phô tô có đóng dấu xác nhận của
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc).
Ngày 02/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V có Quyết định số
255, trưng cầu giám định về tài chính kế toán đối với Công ty cổ phần xây dựng
AD.
Tại Bản giám định tài chính số 04/GĐTP ngày 13/04/2018 của Giám định
tài chính – UBND tỉnh Vĩnh Phúc kết luận:
1. Việc công ty Cổ phần xây dựng AD không nộp hồ sơ kê khai, quyết
toán thuế đối với công trình giao thông liên xã, huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc tuyến
thôn MT, xã YT đi tỉnh lộ 306 xã ĐT; không xuất hóa đơn GTGT cho Ban quản
lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô, không thực hiện việc ghi chép
trong sổ kế toán các khoản thu, chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải
nộp là hành vi trốn thuế.
Số tiền thuế trốn là:
+ Thuế VAT: (4.259.939.000 : 1,1) x 10% - 68.607.000 = 318.660.182đ.
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+ Thuế TNDN chưa đủ căn cứ kết luận.
Số tiền phải truy thu là: 318.660.182 đồng.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi không kê khai, quyết toán
thuế đối với công trình nêu trên thuộc về Nguyễn Việt Tr.
3. Các căn cứ để kết luận:
- Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT – BTP – BCA –
TANDTC – VKSNDTC – BTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều
của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và
chứng khoán quy định: “Người phạm tội trốn thuế là người thực hiện một trong
các hành vi quy định tại điều 108 của Luật quản lý thuế”
- Vi phạm Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 108 Luật quản lý thuế:
“1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ
khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo
quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn
gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này;
2. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác
định số tiền thuế phải nộp;
3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc giá trị trên hóa đơn
bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán”;
- Tại điểm a khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ – CP
ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ – CP ngày 17/01/2014 của Chính
phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định đối với xây
dựng: “Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn
giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành,
không phân biệt đã thu được tiền hay chưa”.
- Tại điểm 2 khoản 3 điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ – CP ngày
14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ “Trường hợp
giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần
giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng giá trị hàng hóa,
dịch vụ được giao tương ứng”.
Về tình trạng hoạt động của công ty cổ phần xây dựng AD: đăng ký thành
lập lần đầu từ ngày 24/5/2010 hoạt động cho đến ngày 30/6/2016 Chi cục Thuế
thành phố V có thông báo cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh, tuy nhiên chưa làm thủ
tục giải thể doanh nghiệp.
Ngày 11/6/2018, Chi cục Thuế thành phố V có văn bản ủy quyền cho ông
Đặng Đức T, sinh năm 1971 là đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 1 tham gia quá
trình tố tụng giải quyết vụ án. Quá trình điều tra, ông T cung cấp tài liệu về việc
số tiền thuế, tiền phạt nợ Ngân sách Nhà nước của công ty AD đến ngày
31/5/2016 là 3.219.999đ, hiện nay công ty AD chưa thực hiện nghĩa vụ. Do vậy,
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chi cục Thuế thành phố V yêu cầu công ty AD, người đại diện theo pháp luật là
Nguyễn Việt Tr phải nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà Nước.
Đối với những tài liệu, giấy tờ do Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý
dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra
Công an thành phố V, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V
chuyển theo hồ sơ vụ án.
Đối với số tiền 387.267.000đ mà công ty AD (do bị cáo Tr) nộp vào
Ngân sách Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT theo quyết định của
Thanh Tra tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 15/3/2018 Thanh tra tỉnh đã chuyển toàn bộ số
tiền trên vào tài khoản số 7111- Thu ngân sách của Chi cục Thuế thành phố V,
tuy nhiên quá trình điều tra xác định số tiền trốn thuế của công ty AD là
318.660.182đ, như vậy công ty AD đã nộp thừa số tiền 68.606.818đ. Nguồn gốc
số tiền trên do Tr lao động tích cóp mà có, không liên quan đến hành vi phạm
tội. Do đó, cần trả lại số tiền 68.606.818đ cho bị cáo Tr là phù hợp.
Tại Cáo trạng số: 95/CT -VKSTPVY ngày 27 tháng 7 năm 2018, Viện
kiểm sát nhân dân thành phố V đã truy tố bị cáo Nguyễn Việt Tr về tội ‘‘Trốn
thuế’’ theo quy định tại khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi,
bổ sung năm 2009).
Tại phiên tòa, bị cáo Tr khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của mình
như nội dung nêu trên.
Về trách nhiệm dân sự: Số tiền trốn thuế của công ty AD mà bị cáo Tr đã tự
nguyện nộp để thu ngân sách Nhà nước bị cáo không có ý kiến gì, số tiền đã nộp
thừa bị cáo đề nghị được trả lại và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nguyên đơn dân sự - đại diện theo ủy quyền là ông Đặng Đức T, trình bày
và đề nghị: Số tiền công ty cổ phần xây dựng AD do Nguyễn Việt Tr làm giám
đốc trốn thuế đã được kết luận giám định tài chính xác định 318.660.182đ. Số
tiền công ty cổ phần xây dựng AD, do Nguyễn Việt Tr nộp 387.267.000đ được
giữ tại tài khoản số 7111 - Thu ngân sách của Chi cục thuế V mở tại Kho bạc
Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ thu Ngân sách Nhà nước. Như vậy số tiền
trốn thuế trên sẽ được thu vào ngân sách Nhà nước, số tiền nộp thừa được trả lại
cho bị cáo.
Anh Dương Minh T trình bày và đề nghị: Anh và bị cáo Tr quen biết
nhau. Từ mối quan hệ này, anh Tr đứng ra thành lập công ty cổ phần xây dựng
AD và nhờ anh tham gia đứng tên, ban đầu khi thành lập năm 2010 là giám đốc
và sau đó năm 2013 là thành viên công ty. Tuy nhiên, anh chỉ tham gia trên
danh nghĩa chứ anh không đóng góp tiền vào công ty; không tham gia hoạt động
gì trong công ty cũng như không nhận được bất kỳ quyền lợi gì từ hoạt động
của công ty, anh đề nghị Tòa án xem xét.
Anh Nguyễn Bá L trình bày và đề nghị: Anh và bị cáo Tr quen biết nhau.
Từ mối quan hệ này, anh Tr đứng ra thành lập công ty cổ phần xây dựng AD và
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nhờ anh tham gia đứng tên cho đủ điều kiện thành lập công ty cổ phần với tư
cách là thành viên công ty. Tuy nhiên, anh chỉ tham gia trên danh nghĩa chứ anh
không đóng góp tiền vào công ty; không tham gia hoạt động gì trong công ty
cũng như không nhận được bất kỳ quyền lợi gì từ hoạt động của công ty, anh đề
nghị Tòa án xem xét.
Bị cáo Tr thừa nhận lời khai của anh T, anh L là đúng và khẳng định các
thành viên có tên trong đăng ký kinh doanh của công ty là những người chỉ có
tên trên danh nghĩa chứ không tham gia đóng góp vốn cũng như không tham gia
bất kỳ hoạt động nào của Công ty; anh T thực hiện theo sự chỉ đạo từ bị cáo Tr.
Anh T, anh L không được hưởng lợi gì từ công ty. Mọi hoạt động kinh doanh,
nộp thuế …là trách nhiệm của Tr, do Tr thực hiện.
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên
quyết định truy tố như Cáo trạng. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân
và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội
đồng xét xử áp dụng: Khoản 2 Điều 161; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; khoản 1,
2 Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999, xử phạt bị cáo Tr từ 12 tháng đến 15 tháng tù,
nhưng cho hưởng án treo. Đề nghị áp dụng: Khoản 2 Điều 41; khoản 1 Điều 42
Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Xác
nhận bị cáo Tr đã nộp số tiền trốn thuế là 318.660.182đ để nộp vào ngân sách
nhà nước là hợp pháp, số tiền bị cáo nộp thừa được trả lại cho bị cáo nhưng tạm
giữ để bảo đảm thi hành án và xử lý vật chứng của vụ án.
Bị cáo Nguyễn Việt Tr không bào chữa và tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội
đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt không
tranh luận gì thêm.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào
kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của
kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.
XÉT THẤY:
Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Việt Tr tại Cơ quan điều tra cũng như
tại phiên tòa phù hợp với nhau; phù hợp với lời khai của Chi cục thuế V và của
những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thủ đoạn, mục đích, động cơ
phạm tội và hậu quả do tội phạm gây ra; phù hợp với vật chứng, với kết luận giám
định tài chính và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có đủ cơ sở kết
luận: Công ty cổ phần xây dựng AD (gọi tắt là công ty AD) có trụ sở tại: Số nhà
100, đường CVA, phường LB, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc, có nghĩa vụ kê khai
nộp thuế tại Chi cục Thuế thành phố V. Ngày 26/9/2011, công ty AD ký hợp
đồng với Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng SL về việc thi công công trình
xây dựng đường giao thông liên xã huyện SL, tỉnh Vĩnh Phúc, tuyến: thôn MT, xã
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YT đi Tỉnh lộ 306 xã ĐT. Khi thực hiện hợp đồng, công ty AD đã được chủ đầu
tư thanh toán theo khối lượng hoàn thành của từng hạng mục công trình và quyết
toán đối với công trình nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình thi
công công trình từ sau khi ký hợp đồng đến ngày 31/12/2013 hoàn thành bàn giao
công trình và đến ngày 24/5/2017 được phê duyệt quyết toán hoàn thành công
trình nhưng Nguyễn Việt Tr là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công
ty đã không thực hiện việc cập nhật, ghi chép, hạch toán trên sổ sách, chứng từ kế
toán; không xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư, không kê khai thuế GTGT với
Cơ quan thuế của công trình nêu trên với tổng giá trị là 4.259.939.000 đồng và
không nộp vào ngân sách nhà nước, trốn thuế với số tiền là 318.660.182 đồng.
Hành vi không nộp hồ sơ kê khai, quyết toán thuế; không xuất hóa đơn
GTGT và không thực hiện việc ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu, chi liên
quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp của Nguyễn Việt Tr để trốn thuế số
tiền 318.660.182 đồng đã phạm vào tội “Trốn thuế”. Tội phạm và hình phạt
được quy định tại khoản 2 điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung
năm 2009). Nội dung điều luật quy định: “2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ ba
trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm triệu đồng … thì bị phạt tiền từ một lần đến
năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” .
Cơ quan CSĐT Công an thành phố V đã khởi tố vụ án, bị can đối với
Nguyễn Việt Tr về tội ‘‘Trốn thuế’’ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 200
Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, hành vi trốn thuế của Nguyễn Việt Tr
được thực hiện và bị phát hiện trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có
hiệu lực pháp luật. Mặt khác mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại
khoản 2 Điều 161 Bộ luật Hình sự năm năm 1999 là "sáu tháng đến ba năm"
thấp hơn khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định là "1 năm đến 3
năm". Do đó, cần truy tố, xét xử đối với Nguyễn Việt Tr theo quy định tại khoản
2 Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có căn cứ,
phù hợp với quy định của pháp luật.
Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy
hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến các quan
hệ xã hội bảo đảm cho sự ổn định và phát triển kinh tế quốc dân. Hành vi trốn
thuế của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước, làm suy giảm đến ngân sách Nhà
nước. Vì vậy việc đưa bị cáo ra xét xử không chỉ nhằm giáo dục riêng cho bị
cáo mà còn mang tính giáo dục phòng ngừa chung trong toàn xã hội.
Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối
với bị cáo Viện, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo Tr trước khi phạm tội có nhân
thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhận thức về pháp luật biết được trốn thuế là
suy giảm ngân sách Nhà nước nhưng vì hiểu biết luật thuế còn hạn chế nên bị
45

cáo đã thực hiện hành vi tội phạm. Trong vụ án này, Tr là người trực tiếp thực
hiện hành vi phạm tội trốn thuế. Tuy nhiên, bị cáo lần đầu phạm tội; tại cơ quan
điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm
tội của mình; đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu qua nên đều được áp dụng
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 46
Bộ luật Hình sự. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
nào. Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn
định rõ ràng nên có thể xử phạt bị cáo mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án
treo như vậy cũng có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Đối với anh Dương Minh T và anh Nguyễn Bá L là các cổ đông sáng lập
của công ty AD, qua điều tra và tại phiên tòa xác định: Anh T, anh L được Tr
nhờ đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không đóng góp cổ
phần trong công ty. Thời gian đầu từ ngày 27/5/2010 đến 26/7/2013, anh T giữ
chức danh Giám đốc công ty AD nên việc ký hợp đồng thi công xây dựng với
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Lô và một số giấy tờ liên quan
đến công trình xây dựng đều do anh T ký dưới sự chỉ đạo của Tr. Còn anh L
không tham gia bất cứ công việc gì liên quan đến hoạt động của công ty AD.
Việc điều hành, chỉ đạo toàn bộ công việc thi công, xây dựng công trình giao
thông do Tr trực tiếp thực hiện. Hơn nữa, anh T và anh L không được hưởng bất
cứ khoản lợi gì liên quan đến việc thi công công trình nêu trên, cũng không biết
gì về việc Tr không kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế đối với công trình xây
dựng đường giao thông liên xã huyện Sông Lô. Do vậy, cơ quan CSĐT Công an
thành phố V không đề cập xử lý là phù hợp.
Đối với 02 con dấu gồm: 01 con dấu tròn công ty cổ phần xây dựng AD và
01 con dấu chức danh giám đốc Nguyệt Việt Tr do Tr tự nguyện giao nộp. Hiện
nay công ty vẫn chưa giải thể nên trả lại 02 con dấu cho công ty cổ phần AD là
phù hợp.
Số tiền trốn thuế của công ty cổ phần xây dựng AD được giám định tài
chính xác định là 318.660.182đ cần thu nộp vào ngân sách Nhà nước. Bị cáo Tr
đã nộp số tiền 387.267.000đ (tại tài khoản số 7111- Thu ngân sách của Chi cục
thuế V mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc). Số tiền công ty cổ phần xây
dựng AD phải nộp 318.660.182đ được thu Ngân sách nhà nước (trong tổng số
tiền số tiền 387.267.000đ bị cáo Tr nộp nêu trên), số tiền còn thừa 68.606.818đ
cần trả lại cho bị cáo Tr là phù hợp.
Công ty cổ phần xây dựng AD hiện không hoạt động kinh doanh; bị cáo
không còn làm việc, không có tài sản, không còn thu nhập do vậy không áp dụng
hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt Tr phạm tội “Trốn thuế”.
Căn cứ khoản 2 Điều 161; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; khoản 1, 2 Điều
60 Bộ luật Hình sự 1999.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt Tr 01 (Một) năm tù, cho hưởng án treo, thời
gian thử thách 02 (Hai) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn
Việt Tr cho Ủy ban nhân dân phường KQ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát
giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa
vụ 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.
Trong 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.
- Áp dụng: Khoản 2 Điều 41; khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hình sự năm 1999;
Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Trả lại cho bị cáo Nguyễn Việt Tr số tiền 68.606.818 đồng (nộp thừa) tại
tài khoản số 7111- Thu ngân sách của Chi cục thuế V mở tại Kho bạc Nhà nước
tỉnh Vĩnh Phúc.
Trả lại hai con dấu, gồm: 01 con dấu tròn công ty cổ phần xây dựng AD
và 01 con dấu chức danh giám đốc Nguyễn Việt Tr cho Công ty cổ phần xây
dựng AD.
(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/8/2018 tại Chi cục thi hành
án dân sự thành phố V)
- Áp dụng: Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị Quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy
định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Việt Tr phải chịu
200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có
mặt, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.
Nơi nhận:
T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
- Viện kiểm sát nhân dân TP V;
- Công an TP V;
- Chi cục thi hành án TP V;
- Thi hành án Hình sự;
- Những người tham gia tố tụng.
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.

(Đã ký)

Vũ Văn Mạnh
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 101/2017/HS-PT
Ngày 13 - 9 - 2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tông.
Các Thẩm phán: Bà Võ Thị Hồng Mai
Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng
- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Oanh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tây
Ninh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên toà:
Ông Nguyễn Hoàng Việt - Kiểm sát viên.
Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử
phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 100/2017/TLPT-HS ngày
24 tháng 7 năm 2017 đối với các bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Mộng T1 do có
kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 35/2017/HS-ST ngày
15 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
- Các bị cáo có kháng cáo:
1. Bị cáo Võ Thị T, sinh năm 1946, tại Campuchia; nơi đăng ký hộ khẩu T1
trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú hiện nay: Khu phố B, thị trấn T,
huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 02/12; con ông
Võ Văn P và bà Đàm Thị P (đều đã chết); chồng là Nguyễn Văn V; con: có 02 con
đều đã trưởng thành; tiền án, tiền sự: Không; biện pháp ngăn chặn: Lệnh cấm đi
khởi nơi cư trú số 04/L-CQCSĐT ngày 08/02/2017 (có mặt).
2. Bị cáo Nguyễn Thị Mộng T1, sinh năm 1977, tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng
ký hộ khẩu thường trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú hiện nay:
Khu phố B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ
học vấn: 09/12; con ông Nguyễn Văn V và bà Võ Thị T (là bị cáo trong vụ án);
chồng là Huỳnh Văn Đ; con: Có 02 người, lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi; tiền
án, tiền sự: Không; biện pháp ngăn chặn: Lệnh cấm đi khởi nơi cư trú số 14/LCQCSĐT ngày 20/02/2017 (có mặt).
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Người bào chữa cho các bị cáo: Luật sư Trương Quốc P – Chi nhánh Công ty
Luật N (địa chỉ: số B, đường 30/4, phường A, thành phố T, tỉnh Tây Ninh), thuộc
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).
Nguyên đơn dân sự: Chi cục Thuế huyện T, tỉnh Tây Ninh.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Quang T – Chức vụ: Phó chi cục trưởng
phụ trách Chi cục thuế huyện T, tỉnh Tây Ninh. Người đại diện theo ủy quyền: Ông
Đoàn Quốc H, sinh năm 1972 – Chức vụ: Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục thuế
huyện T, tỉnh Tây Ninh (Theo văn bản ủy quyền đề ngày 03/5/2017, 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:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ (viết tắt là Công ty Đ) được Phòng Đăng ký
kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp lần đầu ngày 03/4/2012; thuộc loại hình công ty TNHH hai thành
viên trở lên; mã số doanh nghiệp: 3901069115; địa chỉ trụ sở chính: Số 1996, ấp T,
xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông, lâm
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Công ty có vốn điều lệ:
1.000.000.000 đồng; gồm 02 thành viên góp vốn là Võ Thị T 500.000.000 đồng,
Nguyễn Thị Mộng T1 500.000.000 đồng. Người đại diện theo pháp luật của công
ty là bà Võ Thị T giữ chức danh Giám đốc Công ty.
Mặt hàng kinh doanh của Công ty là củ mì tươi, mì lát khô được nhập khẩu
từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Xa Mát và cửa khẩu Chàng Riệc, sau đó bán
lại cho khách hàng tại đây. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị
Mộng T1 là người trực tiếp thực hiện các hoạt động: kê khai các thủ tục hải quan để
nhập khẩu hàng hóa, tìm đối tác, hợp đồng mua bán, viết hóa đơn xuất hàng, thanh
toán tiền hàng hóa, thuê kế toán của doanh nghiệp, cung cấp các chứng từ cho kế
toán thực hiện việc báo cáo thuế, quản lý con dấu của Công ty. Võ Thị T có nhiệm
vụ ký tên giám đốc Công ty vào các tờ khai hàng hóa nhập khẩu, các hợp đồng giao
dịch mua bán, hóa đơn bán hàng và giấy tờ khai thuế hàng tháng của Công ty do T1
cung cấp.
Theo sổ sách của Công ty và tài liệu do Chi cục Thuế huyện T cung cấp: từ
tháng 01/2013 đến tháng 6/2013, Công ty đã nhập khẩu 34.710.000 kg củ mì tươi
và 13.370.021 kg mì lát khô, đã xuất bán hết. Tuy nhiên, Công ty mới kê khai thuế
đối với 28.710.000 kg củ mì tươi và 3.050.457 kg mì lát khô. Số còn lại là
6.000.000 kg củ mì tươi và 10.319.564 kg mì lát khô đã xuất bán hết trong thời
gian từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013 nhưng không ghi chép các khoản doanh thu
bán hàng trên sổ kế toán, không lập hóa đơn bán hàng giao cho người mua, không
kê khai nộp thuế theo quy định. Ngày 23/7/2013, Chi cục Thuế huyện T kiểm tra
tại Công ty phát hiện sai phạm nên ngày 22/10/2013 đã ban hành thông báo về việc
hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Đ không còn giá trị sử dụng.
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Tại cơ quan điều tra, Võ Thị T và Nguyễn Thị Mộng T1 không thừa nhận
phạm tội “Trốn thuế”, chỉ thừa nhận là hành vi nợ thuế.
* Kết quả giám định thuế:
Tại Bản Kết luận số 4813/KQGĐ-CT, ngày 11/11/2016 của Cục Thuế tỉnh
Tây Ninh kết luận:
- Về thuế giá trị gia tăng: Từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013, Công ty Đ có
hành vi bán hàng (6.000.000 kg củ mì tươi và 10.319.546 kg mì lát khô) nhưng
không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, trốn thuế với số tiền
là 3.381.453.707 đồng.
- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Đối với số hàng hóa (6.000.000 kg củ mì
tươi và 10.319.546 kg mì lát khô), Công ty xuất bán không lập hóa đơn, không kê
khai thuế giá trị gia tăng trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 6/2013: sau khi
Chi cục thuế huyện T kiểm tra xong, trong tháng 8 và tháng 9/2013 Công ty Đ đã
hợp thức hóa ghi chép, xuất hóa đơn và báo cáo thuế phù hợp với hàng hóa nhập
vào, xuất ra trong thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
năm 2013. Do đó, chưa có đủ cơ sở xác định Công ty Đ có hành vi trốn thuế thuế
thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa nêu trên.
* Kết quả xác minh tài sản: Công ty Đ và Võ Thị T, Nguyễn Thị Mộng T1
không còn tài sản có giá trị.
Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2017/HS-ST ngày 15 tháng 6 năm 2017 của
Toà án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xử:
1. Tuyên bố các bị cáo Võ Thị T, Nguyễn Thị Mộng T1 phạm tội “Trốn
thuế”.
Áp dụng khoản 3 Điều 161; điểm b, m, p khoản 1 Điều 46; Điều 53, Điều 60
Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Võ Thị T 02 (Hai) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử
thách là 04 năm, kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Võ Thị T cho UBND thị trấn T,
huyện T, tỉnh Tây Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường
hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại
khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.
Hủy bỏ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 04/L-CQCSĐT ngày 08/02/2017 đối
với bị cáo Võ Thị T.
Áp dụng khoản 3 Điều 161; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều 53 Bộ luật
Hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mộng T1 02 năm 06 tháng tù (Hai năm sáu tháng
tù), thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo T1 đi chấp hành án.
Duy trì Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 14/L-CQCSĐT ngày 20/02/2017 đối
với bị cáo Nguyễn Thị Mộng T1 đến khi bắt bị cáo đi chấp hành án.
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2. Biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 2 Điều 41 Bộ luật Hình sự.
Buộc bị cáo Võ Thị T và Nguyễn Thị Mộng T1 liên đới nộp 3.381.453.707
đồng cho Chi cục Thuế huyện T, tỉnh Tây Ninh để nộp vào ngân sách Nhà nước.
Ghi nhận hai bị cáo đã nộp 5.000.000 đồng, hai bị cáo tiếp tục nộp 3.376.453.707
đồng, trong đó bị cáo T1 nộp 2.025.872.224 đồng, bị cáo T nộp 1.350.581.483
đồng.
Bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.
Ngày 29 tháng 6 năm 2017, các bị cáo kháng cáo cho rằng mình không phạm
tội “Trốn thuế”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị:
Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Võ Thị T, Nguyễn Thị Mộng T1,
giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Hai bị cáo kháng cáo cho rằng không
phạm tội là có căn cứ vì quá trình điều tra chưa làm rõ quá trình kinh doanh thực tế
của Công ty; có vi phạm tố tụng về xử lý tin báo tội phạm; Bản kết luận giám định
có vi phạm quy định về giám định tư pháp, bổi vì Cục Thuế tỉnh Tây Ninh là đơn vị
cấp trên của Chi cục Thuế huyện T nên giám định là không khách quan, không thể
xem là chứng cứ để quy kết hai bị cáo phạm tội. Mặt khác, các bị cáo có hành vi nợ
thuế, không phải là trốn thuế; các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có tình tiết
giảm nhẹ, đã tự khắc phục và báo cáo thuế trong năm 2013 nên việc xử lý trách
nhiệm hình sự là chưa hợp lý. Hành vi hai bị cáo chưa đến mức phải truy cứu trách
nhiệm hình sự. Tại bản án sơ thẩm, về biện pháp tư pháp đã buộc hai bị cáo nộp số
tiền thuế là trái Luật Doanh nghiệp. Do đó, đề nghị chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan
thuế xử lý hành chính theo thẩm quyền.
Lời nói sau cùng của hai bị cáo: Bị cáo T1 xin giảm nhẹ do không am hiểu
về luật thuế; bị cáo T xin giảm 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] Tại phiên tòa phúc thẩm, trong phần tranh luận, Kiểm sát viên đề nghị
giữ nguyên bản án sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi vi phạm của
mình nhưng cho rằng đó là nợ thuế chứ không phải “Trốn thuế” như cấp sơ thẩm
đã tuyên.
[2] Về tố tụng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ thuộc loại hình công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, là doanh nghiệp, quy định tại Điều 8 của
Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và thực
hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đối với loại hình
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì tại điểm b khoản 1 Điều 47
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của Luật Doanh nghiệp quy định: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh
nghiệp. Do đó, trường hợp Công ty Đ nếu có nợ thuế, trốn thuế thì Công ty có
nghĩa vụ phải nộp nhưng cấp sơ thẩm không đưa Công ty Đ vào tham gia tố tụng
với tư cách là bị đơn dân sự là thiếu sót nghiêm trọng.
[3] Về nợ thuế giá trị gia tăng:
Trong kỳ tính thuế giá trị gia tăng tháng 6/2013, Công ty Đ đã bán hết số
hàng hóa nhập khẩu từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 6 năm 2013 nhưng vẫn báo cáo
với Chi cục Thuế huyện T là hàng hóa còn tồn bằng cách không ghi chép các khoản
doanh thu bán hàng trên sổ kế toán, không lập hóa đơn bán hàng giao cho người
mua, không kê khai nộp thuế theo quy định.
Hành vi này đã vi phạm Điều 7 Luật Quản lý thuế quy định về “Nghĩa vụ
của người nộp thuế”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T1 cho rằng khi Chi cục Thuế huyện T, tỉnh
Tây Ninh T hành kiểm tra thì số hàng hóa củ mì tươi và mì lát khô đã chuyển giao
cho bên mua, chờ bên mua trả hết tiền thì mới xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng
sau đó bên mua không mua nữa do không còn tiền hoặc hàng kém chất lượng theo
hợp đồng nên bị cáo lấy lại bán cho đối tác khác. Sau khi bán cho đối tác khác thì
Công ty đã kê khai, xuất háo đơn bán hàng, báo cáo thuế vào tháng 8 và tháng 9
năm 2013.
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần điều tra làm rõ việc Công ty đã
bán hàng, kê khai, xuất hóa đơn bán hàng, báo cáo thuế vào tháng 8 và tháng 9 năm
2013 như Bản cáo trạng cho rằng hai bị cáo đã hợp thức hóa ghi chép, xuất hóa đơn
và báo cáo thuế phù hợp với hàng hóa nhập vào, xuất ra trong thời hạn nộp hồ sơ
khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013. Công ty đã xuất hóa đơn giá
trị gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2013 là đang còn giá trị vì đến ngày
22/10/2013 Chi cục Thuế huyện T mới có thông báo hóa đơn giá trị gia tăng của
Công ty Đ không còn giá trị sử dụng. Như vậy, có việc hợp thức hóa hay phản ảnh
thực tế kinh doanh?
Mặt khác, khi xác định trị giá số tiền của số hàng mà Công ty Đ vi phạm thì
quá trình điều tra chưa điều tra làm rõ giá thực tế hàng hóa do Công ty bán ra mà
lại lấy giá do ngành thuế áp giá theo giá trung bình ở địa phương tại thời điểm là
không chính xác, bởi lẽ có nhiều doanh nghiệp đã xác nhận mì lát khô do Công ty
Đ giao theo hợp đồng là không bảo đảm chất lượng nên không nhận hàng hoặc
giảm giá, cụ thể có một số doanh nhiệp xác nhận như sau:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn TP BP mua mì lát khô giá 4.960 đồng/kg (vào
tháng 6/2013), khi nhận hàng thì phát hiện mì lát kém chất lượng nên giảm giá còn
4.300 đồng/kg (BL265a).
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- Doanh nghiệp tư nhân TT mua mì lát khô giá 4.800 đồng/kg vào 30/5/2013,
giá 4.300 đồng/kg vào 01/6/2013 nhưng khi thực hiện hợp đồng do mì lát kém chất
lượng nên đã hủy bỏ hợp đồng (BL265c).
- Công ty TNHH MTV ĐT XNK Kim L Tây Ninh mua mì lát khô giá 4.500
đồng/kg vào 09/4/2013, khi nhập hàng do mì lát kém chất lượng nên hủy bỏ hợp
đồng (BL265d).
Do đó, cấp sơ thẩm chấp nhận giá trị hàng hóa vi phạm bán ra có doanh thu
chưa thuế giá trị gia tăng là 67.629.074.134 đồng, từ đó tính thuế giá trị gia tăng
theo thuế suất 5% là 3.381.453.707 đồng là không chính xác, cần phải điều tra làm
rõ giá thực tế Công ty Đ đã bán ra, làm cơ sở tính thuế giá trị gia tăng.
Vi phạm trên là nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên
phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân
Biên, tỉnh Tây Ninh điều tra giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.
[4] Do hủy bản án sơ thẩm nên không xét kháng cáo của các bị cáo.
[5] Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, phúc
thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 248; Điều 250 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2017/HSST ngày 15/6/2017 của Toà án
nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đối với bị cáo Võ Thị T, Nguyễn Thị
Mộng T1.
Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
để điều tra lại theo thủ tục chung.
Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
-VKSND tỉnh;
-Sở Tư pháp tỉnh;
-Phòng KTNV TAND tỉnh;
-Phòng PV 27 CA tỉnh;
-TAND huyện;
-VKSND huyện;
-Công an huyện;
-Chi cụcTHA dân sự huyện;
-Công an cấp xã (nơi cư trú của bị cáo);
- Bị cáo;

-Các đương sự;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Nguyễn Văn Tông
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phảiúc

Bản án số: 125/2020/HS- PT
Ngày: 27-04-2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
- Thành phảiần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Kiều Lương
Các Thẩm phán:
Bà Phảian Thị Thu Hương
Bà Hoàng Thị Thu Minh
- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Hà Vân – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Đồng Nai.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Phan Hoàng Quân - Kiểm sát viên.
Ngày 27 tháng 04 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc
thẩm vụ án hình sự thụ lý số 76/2020/HSPT ngày 21 tháng 02 năm 2020, đối với
các bị cáo: Nguyễn Văn U, Nguyễn Ngọc Ch và Nguyễn Trung T, do có kháng
cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày
08/01/2020, của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Các bị cáo có kháng cáo:
1. Nguyễn Văn U, sinh năm 1988 tại thành phố H
Nơi cư trú: 12/13, Đất Làng Ngh, phường V, quận H, Thành phố H; Nghề
nghiệp: không; Trình độ học vấn: lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn
giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1954, và
con bà Đặng Thị H, sinh năm 1954; Có vợ là Trần Thị Huyền Tr, sinh năm 1991
và có 03 con (con nhỏ nhất sinh năm 2009, con lớn nhất sinh năm 2014);
Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt ngày 19/01/2019.
2. Nguyễn Ngọc Ch, sinh năm 1996 tại thành phố H.
Nơi cư trú: KDC Phải, phường Th, Thành phố H, tỉnh H; Nghề nghiệp:
không; Trình độ học vấn: lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam, Tôn giáo:
Không; Quốc tịch: Việt Nam: không; Con ông Nguyễn Ngọc V, sinh năm 1971

54

(đã chết), và bà Phạm Thị Đ, sinh năm 1972; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là
con nhỏ nhất và chưa có vợ, con;
Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt ngày 19/01/2019.
7. Nguyễn Trung T, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1999 tại H
Nơi cư trú: Thôn H3, xã Y, huyện L, tỉnh H; Nghề nghiệp: không; Trình độ
học vấn: lớp 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch:
Việt Con ông Nguyễn Chí L, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị Y, sinh năm
1964; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con nhỏ nhất và chưa có vợ, con;
Tiền án, tiền sự: không. Bị bắt ngày 19/01/2019.
Trong vụ án còn có các bị cáo khác và người bị hại nhưng không có
kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị; Toà 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:
Từ tháng 03/2018, Nguyễn Văn U đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
hoạt động cho vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày với mức lãi suất từ
12,15% đến 177,63%/tháng, lãi suất trung bình là 41%/tháng. Để thực hiện việc
cho vay, U bỏ ra số tiền ban đầu là 70.000.000 đ (Bảy mươi triệu đồng) để cho
vay và thuê Vũ Văn D, Nguyễn Trung T, Nguyễn Ngọc Ch, Dương Thanh S,
Bùi Văn Đ, Nguyễn Đức H, Nguyễn Hải L, K (không rõ họ, địa chỉ), M (không
rõ họ, địa chỉ) và H (không rõ họ, địa chỉ) tham gia cho vay tiền cùng U. U
không trả lương cho D, T, S, Đ, H, Ch, L, K, M, H mà cho hưởng tiền phí hồ sơ
là 10% mỗi hợp đồng và số tiền này do người vay trả. Đồng thời U cung cấp
phương tiện đi lại (xe mô tô), nơi ăn ở và cho tiền chi phí đi lại, sinh hoạt hàng
ngày từ 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/ngày đến 200.000đ (Hai
trăm ngàn đồng)/ngày để D, T, S, Đ, H, Ch, L, K, M, H đi cho vay và thu tiền trả
góp hàng ngày.
Khi thực hiện việc cho vay, U in số điện thoại 0966690202 trên tờ rơi với
nội dung: “Cho vay tiền trả góp, yêu cầu hộ khẩu, Chứng minh nhân dân photo,
thủ tục nhanh, giải ngân trong ngày” rồi đi phát hoặc dán ở những nơi đông
người qua lại. Khi những người có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc qua số điện thoại
trên thì sẽ gặp U hoặc D và U hoặc D sẽ thỏa thuận về việc cho vay tiền, số tiền
khách thực nhận, tiền phảií hồ sơ, số tiền góp hàng ngày và số ngày trả góp với
mức lãi suất từ 12,15% đến 177,63%/tháng, lãi suất trung bình là 41%/tháng. U
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quy định tiền phí làm hồ sơ là 10% trên tổng số tiền vay (nhưng cũng tùy từng người
vay mà có một số trường hợp U thu tiền phí cao hơn 10% và cũng có trường hợp
không thu tiền phí hồ sơ). Ngoài ra, cũng tùy trường hợp người vay mà U yêu cầu
đóng trước tiền trả góp trước 01 ngày, 02 ngày hoặc không cần đóng trước. Nếu
người vay tiền đồng ý vay thì đưa cho U sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc
giấy phép lái xe …. rồi U yêu cầu D, Ch, Đ, H, S, T, L, K, M, H đến nhà người
vay tiền để xác minh điều kiện, hoàn cảnh của người vay như: có nhà ở, có tài sản và
được sự đồng ý của người thân trong gia đình (vợ hoặc chồng) .... nếu đủ điều kiện
thì báo lại cho U và U sẽ cho vay tiền. Đối với hợp đồng vay, U không ghi hợp
đồng vay tiền mà soạn sẵn mẫu hợp đồng mua bán điện thoại trả góp, trên hợp
đồng chỉ thể hiện số tiền người vay phải trả, thời gian trả góp, không ghi số tiền
cho vay, không ghi lãi suất và người vay tiền sẽ ký vào hợp đồng. Cụ thể như
sau:
- Trường hợp vay 2.000.000đ (Hai triệu đồng) thì U ghi trên hợp đồng số tiền
phải trả là 2.600.000đ (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng), trả góp trong thời gian 13
ngày, mỗi ngày 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng); người vay phải trả tiền phí làm hồ
sơ 10% là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng), đóng tiền trả góp trước 02 ngày (ngày
đầu là ngày vay và ngày cuối) là 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng), nên thực tế người
vay chỉ nhận được 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm ngàn đồng). Do đã đóng tiền trả
góp ngày đầu và ngày cuối nên người vay chỉ phải trả góp thêm 11 ngày. Đối với
những trường hợp không phải đóng tiền góp trước 02 ngày thì người vay nhận được
1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng) và trả góp trong 13 ngày.
- Trường hợp vay 3.000.000đ (Ba triệu đồng) thì U ghi trên hợp đồng số tiền
phải trả là 3.800.000đ (Ba triệu tám trăm ngàn đồng), trả góp trong thời gian 19
ngày, mỗi ngày 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng); người vay phải trả tiền phí làm hồ
sơ 10% là 300.000 đ (Ba trăm ngàn đồng) nhưng đóng tiền trả góp trước 02 ngày
(ngày đầu và ngày cuối) là 400.000 đ (Bốn trăm ngàn đồng) nên người vay chỉ nhận
được 2.300.000đ (Hai triệu ba trăm ngàn đồng) và phải trả góp thêm 17 ngày. Đối
với trường hợp không phải đóng tiền trả góp trước 02 ngày thì người vay nhận được
2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng) và trả góp trong 19 ngày.
- Trường hợp vay 5.000.000đ (Năm triệu đồng) thì U ghi trên hợp đồng số tiền
phải trả là 6.250.000đ (Sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng), trả góp trong thời
gian 25 ngày, mỗi ngày 250.000đ (Hai trăm năm mươi ngàn đồng); người vay phải
trả tiền phí làm hồ sơ 10% là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng), đóng trước tiền trả
góp 02 ngày (ngày đầu tiên và ngày cuối) là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng), nên
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người vay chỉ nhận được 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) và phải trả góp thêm 23 ngày.
Đối với trường hợp không phải đóng tiền trả góp trước 02 ngày thì người vay nhận
được 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng) và trả góp trong 25 ngày.
- Trường hợp vay 10.000.000đ (Mười triệu đồng) thì trên hợp đồng ghi
12.500.000đ (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng), trả góp trong 25 ngày, mỗi ngày
500.000đ (Năm trăm ngàn đồng); người vay phải trả tiền phí làm hồ sơ 10% là
1.000.000đ (Một triệu đồng), đóng trước tiền góp 01 ngày (ngày đầu) là 500.000đ
(Năm trăm ngàn đồng), nên người vay chỉ nhận được 8.500.000đ (Tám triệu năm
trăm ngàn đồng) và phải trả góp thêm 23 ngày. Đối với trường hợp không phải đóng
tiền trả góp trước 01 ngày thì người vay nhận được 9.000.000đ (Chín triệu đồng) và
trả góp trong 25 ngày.
- Trường hợp vay 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) thì trên hợp đồng ghi
25.600.000đ (Hai mươi triệu sáu trăm ngàn đồng), trả góp trong 32 ngày, mỗi ngày
800.000đ (Tám trăm ngàn đồng); người vay phải trả tiền phí làm hồ sơ là 500.000đ
(Năm trăm ngàn đồng), đóng tiền trả góp trước 02 ngày (ngày đầu và ngày cuối) là
1.600.000đ (Một triệu sáu trăm ngàn đồng) nên người vay chỉ nhận được
17.900.000đ (Mười bảy triệu chín trăm ngàn đồng) và phải trả góp thêm 30 ngày.
Từ tháng 3/2018 đến tháng 01/2019, Nguyễn Văn U cùng đồng phạm đã cho
nhiều người trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất,
Định Quán, Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai vay
với lãi suất cao, thu lợi bất chính lớn. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phảiố Biên Hòa đã xác định, Nguyễn Văn U đã cho 323 người vay
tiền với 570 hợp đồng, tổng số tiền ghi trên hợp đồng là 3.817.000.000đ (Ba tỷ tám
trăm mười bảy triệu đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa
đã xác minh, ghi lời khai 164 người vay với 314 hợp đồng; trong đó có 40 hợp đồng
người vay chưa trả xong nên không thu được lãi suất, có 07 hợp đồng người vay
không xác định được thời gian (số ngày) trả tiền và không có phí hồ sơ nên không
xác định được lãi suất và không đủ căn cứ để kết luận số tiền thu lợi bất chính, ngoài
ra có 02 hợp đồng người vay khai chỉ trả tiền lãi hàng ngày (không trả tiền gốc) với
số tiền ghi trên hợp đồng là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), thu lãi 7.000.000đ
(Bảy triệu đồng) nhưng Nguyễn Văn U không thừa nhận có cho những người này
vay với hình thức trả lãi không trả tiền gốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành
phố Biên Hòa đã xác minh những người vay 02 hợp đồng trên không có mặt tại địa
phương nên không thể tiến hành đối chất để làm rõ, do đó chưa đủ căn cứ để kết
luận. Đối với 265 hợp đồng còn lại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố
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Biên Hòa đã xác định tổng số tiền U cùng đồng phạm đã cho vay là 1.281.700.000đ
(Một tỷ hai trăm tám mươi mốt triệu bảy trăm ngàn đồng), số tiền ghi trên hợp đồng
là 1.777.000.000đ (Một tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng), tiền phí hồ sơ là
130.050.000đ (Một trăm ba mươi triệu không trăm năm mươi ngàn đồng) với mức
lãi suất thấp nhất là 12,15%/tháng, cao nhất là 177,63%/tháng, mức lãi suất trung
bình là 41%/tháng, U cùng đồng phạm đã thu tiền lãi 365.250.000đ (Ba trăm sáu
mươi lăm triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).
Điều 468 Bộ luật dân sự năm quy định lãi suất do các bên tự thỏa thuận, nhưng
không vượt quá 20%/năm (tương đương 1,67%/ tháng). Nguyễn Văn U và đồng
phạm đã cho 149 người vay tiền với 265 hợp đồng và lãi suất từ 12,15% đến
177,63%/tháng đã vượt gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định theo Bộ
luật dân sự. Tổng số tiền lãi U cùng đồng phạm thu được đối với 265 hợp đồng là
365.250.000đ (Ba trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng), trong đó
lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự là 17.688.384đ (Mười bảy triệu sáu trăm
tám mươi tám ngàn ba trăm tám mươi bốn đồng), tiền lãi vượt quá quy định là
347.561.616 đ (Ba trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm
mười sáu đồng), tiền phí hồ sơ là 130.050.000đ (Một trăm ba mươi triệu không trăm
năm mươi ngàn đồng). Như vậy, Nguyễn Văn U cùng đồng phạm đã thu lợi bất
chính số tiền là 477.611.616đ (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm mười một ngàn
sáu trăm mười sáu đồng), trong đó tiền lãi là 347.561.616 đ (Ba trăm bốn mươi bảy
triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm mười sáu đồng), tiền phí hồ sơ là
130.050.000đ (Một trăm ba mươi triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).
Vũ Văn D tham gia cùng Nguyễn Văn U cho vay từ tháng 3/2018 đến tháng
01/2019, tham gia cho 149 người vay với tổng cộng 265 hợp đồng, thu lợi bất chính
số tiền là 477.611.616 đ (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm mười một ngàn sáu
trăm mười sáu đồng), trong đó tiền lãi là 347.561.616 đ (Ba trăm bốn mươi bảy triệu
năm trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm mười sáu đồng), tiền phí hồ sơ là
130.050.000đ (Một trăm ba mươi triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).
Dương Thanh S và Nguyễn Trung T đã tham gia cùng Nguyễn Văn U cho vay
từ tháng 9/2018 đến tháng 01/2019 và đã tham gia cho 116 người vay với tổng cộng
134 hợp đồng, thu lợi bất chính là 228.323.916đ (Hai trăm hai mươi tám triệu ba
trăm hai mươi ba ngàn chín trăm mười sáu đồng), trong đó tiền lãi là 164.723.916đ
(Một trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn chín trăm mười sáu đồng),
tiền phảií hồ sơ là 63.600.000đ (Sáu mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng).
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Bùi Văn Đ, Nguyễn Đức H đã tham gia cùng Nguyễn Văn U cho vay từ tháng
10/2018 đến tháng 01/2019 và đã tham gia cho 97 người vay với 111 hợp đồng, thu
lợi bất chính 193.456.668 đ (Một trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu
ngàn sáu trăm sáu mươi tám đồng), trong đó tiền lãi là 138.956.668đ (Một trăm ba
mươi tám triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi tám đồng), tiền
phảií hồ sơ là 54.500.000đ (Năm mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).
Nguyễn Ngọc Ch tham gia cùng Nguyễn Văn U cho vay từ tháng 11/2018 đến
tháng 01/2019 và đã tham gia cho 63 người vay với 69 hợp đồng, thu lợi bất chính là
120.032.280đ (Một trăm hai mươi triệu không trăm ba mươi hai ngàn hai trăm tám
mươi đồng), trong đó tiền lãi là 84.032.280đ (Tám mươi bốn triệu không trăm ba
mươi hai ngàn hai trăm tám mươi đồng), tiền phí hồ sơ là 36.0000.000đ (Ba mươi
sáu triệu đồng).
Ngày 17/01/2019, trong Công an phường Tr kiểm tra hành chính nhà không số
tại Tổ 43, khu phố 4C, phường Tr, thành phố Biên Hòa của Nguyễn Văn U làm chủ
thì phát hiện Nguyễn Văn U, Nguyễn Ngọc Ch, Bùi Văn Đ, Vũ Văn D, Nguyễn
Đức H, Dương Thanh S, Nguyễn Trung T, Nguyễn Hải L không đăng ký tạm trú
và trong nhà có nhiều đồ vật, tài liệu, hợp đồng có liên quan đến hoạt động cho vay
lãi nặng nên Công an phường Tr đã lập hồ sơ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Biên Hòa để xác minh, làm rõ. Ngày 19/01/2019, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã bắt, tạm giữ Nguyễn Văn U, Nguyễn
Ngọc Ch, Bùi Văn Đ, Vũ Văn D, Nguyễn Đức H, Dương Thanh S, Nguyễn Trung
T để điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng.
Vật chứng của vụ án thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn U:
- 2.255 tờ rơi cho vay tiền trả góp (lưu trong hồ sơ vụ án 04 tờ);
- 21 cuốn tập học sinh ghi chép liên quan thông tin hoạt động cho vay tiền
trả góp của Nguyễn Văn U (lưu trong hồ sơ vụ án);
- 100 sổ hộ khẩu và 100 giấy chứng minh nhân dân phôtô, 570 Hợp đồng
mua bán điện thoại trả góp và giấy vay tiền, 76 Giấy chứng minh nhân dân (bản
chính) của người vay tiền, 73 Giấy khai sinh (bản chính), 04 hộ chiếu (bản chính),
26 Sổ hộ khẩu, 04 Sổ tạm trú (bản chính), 19 Giấy phép lái xe (bản chính), 12
Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô (bản chính), 10 Giấy đăng ký kết hôn (bản
chính), 02 Giấy chứng nhận đăng ký kinh D (bản chính), 02 Thẻ hội viên Hội
người cao tuổi (bản chính), 01 Thẻ hội viên Hội nông dân, 01 Thẻ hội viên Hội
chữ thập đỏ (bản chính), 14 Thẻ và sổ bảo hiểm xã hội (bản chính), 01 Quyết định
xuất ngũ (bản chính), 01 Sổ tiết kiệm (bản chính), 01 Giấy chứng nhận hộ nghèo
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(bản chính) của những người vay tiền; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành
phố Biên Hòa tiếp tục tạm giữ để xác minh và xử lý sau.
- 04 ông tuýp sắt loại phi 21, 02 hộp mực để lăn tay, 02 thùng sơn loại 03 lít,
06 bình sơn xịt các loại thu giữ tại nơi ở của bị cáo Nguyễn Văn U;
- 01 xe ôtô hiệu KIA CARENS BKS: 30A-295.57; số khung: 022697, số
máy: 393141 qua xác minh là của chị Trần Thị Huyền Tr (là vợ của Nguyễn Văn
U) gửi lại cho U trông coi, quản lý.
- 01 xe môtô hiệu Honda Air Blade, biển số: 60B8-528.40, số khung 044343,
số máy: 2064206 Nguyễn Văn U khai mua lại của 01 người không rõ họ tên, địa
chỉ và sử dụng làm phương tiện đi cho vay tiền. Hiện nay chưa xác minh được
chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục
tạm giữ để xác minh, xử lý sau;
- 01 xe mô tô hiệu Honda Air Blade biển số: 60F2-105.25, số khung 049458,
số máy: 1049511 do Nguyễn Văn U nhận cầm cố của ông Phùng Văn C vào tháng
12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục tạm
giữ để xác minh, xử lý sau;
- 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, biển số: 37H1-263.05, số khung 018646,
số máy: 051048 Nguyễn Đức H khai mua lại của 01 người không rõ họ tên, địa
chỉ và sử dụng làm phương tiện đi cho vay tiền. Hiện nay chưa xác minh được
chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục
tạm giữ để xác minh, xử lý sau;
- 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số: 60B7-168.36, số khung 239803,
số máy: 239735 Nguyễn Văn U khai mua lại của 01 người không rõ họ tên, địa
chỉ và sử dụng làm phương tiện đi cho vay tiền. Hiện nay chưa xác minh được
chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục
tạm giữ để xác minh, xử lý sau;
- 01 xe mô tô hiệu Honda Wave RSX biển số: 72D1-329.30, số khung
046521, số máy: 0108660 Nguyễn Văn U khai mua lại của 01 người không rõ họ
tên, địa chỉ và sử dụng làm phương tiện đi cho vay tiền. Hiện nay chưa xác minh
được chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa
tiếp tục tạm giữ để xác minh, xử lý sau;
- 01 xe mô tô hiệu Honda Wave S biển số: 60B1-466.37, số khung 102481,
số máy: 4119263 Nguyễn Văn U khai mua lại của 01 người không rõ họ tên, địa
chỉ và sử dụng làm phương tiện đi cho vay tiền. Hiện nay chưa xác minh được

60

chủ sở hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phảiố Biên Hòa tiếp
tục tạm giữ để xác minh, xử lý sau;
- 01xe mô tô hiệu Yamaha Mio, biển số: 60B9-192.36, số khung 026371, số
máy: 026371 Nguyễn Văn U khai mua lại của 01 người không rõ họ tên, địa chỉ
và sử dụng làm pương tiện đi cho vay tiền. Hiện nay chưa xác minh được chủ sở
hữu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục tạm giữ
để xác minh, xử lý sau;
- 01 máy tính xách tay hiệu Asus core i3 màu đen, số seri: J48565150E,
Check Number 6868 của Nguyễn Văn U đã bị hư hỏng, không khởi động được.
- 01 máy tính xách tay hiệu Asus Dell core i3 màu đen, số seri:
35582867894 của Nguyễn Văn U đã bị hư hỏng, không khởi động được;
- 01 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, Model SVE 14AA11W số:
23087/SDPPL/2012 2034 của Nguyễn Văn U đã bị hư hỏng, không khởi động
được;
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J3, số Imei: 359929073302884
và 01 điện thoại di động hiệu Nokia TA.1034, số Imei: 354481092862949 của
Bùi Văn Đ sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu OPPO A71K, số Imei: 869602034616733 của
Nguyễn Đức H sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Note 6 Pro, số Imei: 868931035404380
của Nguyễn Hải L sử dụng vào việc cá nhân;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus, số Imei: 353335075468879 của
Nguyễn Trung T sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S, số Imei: 3587053173939 của Vũ Văn
D sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, số Imei: 356987061532931 của
Dương Thanh S sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung J2, số Imei: 358206086506301 của
Nguyễn Ngọc Ch sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy V SM-G313HZ, số Imei:
355593/06/904974/5 là của Nguyễn Ngọc Ch sử dụng để liên lạc cá nhân, không
liên quan đến việc cho vay tiền;
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105, số Imei: 359989/05/806869/04 của
Nguyễn Văn U đã bị hư hỏng không sử dụng được;
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- 01 điện thoại di động hiệu Itel, số Imei: 354701091522462 của Nguyễn
Văn U đã bị hư hỏng không sử dụng được;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, số Imei: 355352083376893 của
Nguyễn Văn U sử dụng để liên lạc trong quá trình cho vay tiền;.
Quá trình điều tra, anh Nguyễn Văn D là anh ruột của bị cáo Nguyễn Văn U đã
đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa giao nộp số tiền
30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) để khắc phục một phần hậu quả.
Tại bản án số 04/2020/HSST ngày 08/01/2020, của Tòa án nhân dân thành
phố Biên Hòa đã xét xử xã bị cáo Nguyễn Văn U, Nguyễn Ngọc Ch, và Nguyễn
Trung T về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”
Áp dụng: khoản 2 Điều 201; điểm s, i khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều
58 Bộ luật hình sự; (áp dụng thêm điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối
với bị cáo T)
- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn U 01(một) năm 08 (tám) tháng tù, xử phạt bị
cáo Nguyễn Trung T 01(một) năm 08 (tám) tháng tù và xử phạt bị cáo Nguyễn
Ngọc Ch 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù. Thời hạn tù của ba bị cáo tính từ ngày
19/01/2019
Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, bồi thường dân sự và án phí
và quyền kháng cáo theo luật định.
Vào các ngày 10, 15 và 16/01/2019, bị cáo Nguyễn Văn U, Nguyễn Ngọc
Ch, và Nguyễn Trung T có đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt.
- Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Toà án
cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Cho vay năng lãi trong giao dịch dân sự”
là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời áp dụng khoản 2
Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: Xử phạt bị cáo
Nguyễn Văn U 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ch
01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù và Nguyễn Trung T 01 (một) năm 08 (tám)
tháng tù là phù hợp với tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo, không nặng
như kháng cáo của các bị cáo đã nêu.
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trung T và bị cáo Nguyễn Ngọc Ch có đơn rút
toàn bộ nội dung đơn kháng cáo, việc rút đơn kháng cáo của các bị cáo là hoàn
toàn tự nguyện. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối
với bị cáo Ch và bị cáo T.
Riêng bị cáo Nguyễn Văn U vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm gia đình bị cáo có nộp
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5.000.000đ (năm triệu đồng) tiền khắc phục hậu quả, nhưng đây không phải là
căn cứ để xem xét giảm nhẹ cho chị cáo, ngoài ra bị cáo cũng không cung cấp
được tình tiết nào mới. Do vậy, không có cở sở để xem xét, đề nghị Hội đồng
xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn U, giữ nguyên bản
án sơ thẩm.
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 tố tụng:
- Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên được xem xét
theo thủ tục phúc thẩm.
- Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trung T và bị cáo Nguyễn Ngọc Ch có đơn
rút toàn bộ nội dung đơn kháng cáo, việc rút đơn kháng cáo của các bị cáo là
hoàn toàn tự nguyện. Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật
tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ch và bị cáo T.
[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn U:
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn U thừa nhận hành vi phạm tội như bản án
sơ thẩm đã nêu; Cụ thể khoảng từ tháng 03/2018 đến ngày 17/01/2019, các bị
cáo Nguyễn Văn U, Vũ Văn D, Nguyễn Trung T, Bùi Văn Đ, Nguyễn Ngọc Ch,
Nguyễn Đức H và Dương Thanh S đã có hành vi cho 149 người vay tiền với 265
hợp đồng với mức lãi suất từ 12,15% đến 177,63%/tháng, mức lãi suất hơn gấp 5
lần trở lên mức lãi suất cao nhất theo quy định của Điều 468 Bộ luật dân sự
2015. Các bị cáo đã sử dụng cho vay số tiền 1.281.700.000đ (một tỷ hai trăm
tám mươi mốt triệu bảy trăm ngàn đồng). Tổng số tiền các bị cáo thu được là
365.250.000đ; trong đó tiền lãi theo quy định là 17.688.384đ; thu lợi bất chính
số tiền 477.611.616đ (bốn trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm mười một ngàn sáu
trăm mười sáu đồng), tiền lãi vượt quá quy định là 347.561.616đ và tiền phí hồ
sơ là 130.050.000đ.
Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế của Nhà
nước trong lĩnh vực tài chính, xâm phạm lợi ích của công dân, gây mất trật tự trị
an tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm
2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là đúng quy định pháp luật.
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Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Trung T và bị cáo Nguyễn
Ngọc Ch có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, xét việc rút đơn kháng cáo
của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện. Do vậy Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1
Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo.
Riêng bị cáo Nguyễn Văn U tại phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên nội
dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc
thẩm gia đình bị cáo U có nộp 5.000.000đ (năm triệu đồng) tiền khắc phục quả,
nhưng đây không phải là căn cứ để xem xét giảm nhẹ cho chị cáo, ngoài tình tiết
nêu trên, bị cáo cũng không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào
mới. Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm
nhẹ xử phạt bị cáo U 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù, là phù hợp, tương xứng
với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra, không nặng như kháng
cáo của bị cáo đã nêu. Do vậy, không có căn cứ để xem xét chấp nhận kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
Riêng số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) gia đình bị cáo U nộp khắc
phục hậu quả trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi
hành án cho bị cáo.
[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp
với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.
[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn U không được chấp
nhận, nên bị cáo phải chịu án phảií hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp
luật. Riêng bị cáo Nguyễn Trung T và Nguyễn Ngọc Ch không phải chịu án
phảií hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn U. Giữ nguyên bản án
hình sự sơ thẩm số 04/2020/HSST ngày 08/01/2020, của Tòa án nhân dân thành
phố Biên Hòa.
2. Căn cứ khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1và khoản 2 Điều 51; Điều 58
Bộ luật hình sự; Điều 468 Bộ luật dân sự 2015;
Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn U 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn
tù tính từ ngày 19/01/2019.
3. Căn cứ khoản 1 Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự:
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Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Ch và Nguyễn
Trung T.
- Các bị cáo bị xét xử về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”
4. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật
tố tụng hình sự.
- Tiếp tục tạm giữ 5.000.000đ (năm triệu đồng) để đảm bảo thi hành án cho
bị cáo U (Biên lại thu số 001540 ngày 23/04/2020 của Cục thi hành án dân sự
tỉnh Đồng Nai)
5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết
số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.
- Bị cáo Nguyễn Văn U phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.
- Bị cáo Nguyễn Trung T và Nguyễn Ngọc Ch không phải chịu án phí hình
sự phúc thẩm,
6. Các quyết định khác của bản án 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.
7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân TP Biên Hòa (2);
- Viện kiểm sát nhân TP Biên Hòa;
- Công an TP Biên Hòa;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Biên
Hòa;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn
phòng và Thẩm phán (4).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đinh Thị Kiều Lương
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––

–––––––––––––––––––––----––––––––––

Bản án số: 04/2020/HS-ST
Ngày 20 tháng 01 năm 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ.
- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tạ Văn Thành
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Thị Hảo
Bà Nguyễn Thị Phẩm
- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh - Cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Bà Hà Thị Vân Anh - Kiểm
viên.

sát

Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đã đưa ra xét xử
công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2019/TLHS-ST ngày 03 tháng 01
năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 178/2020/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 01
năm 2020 đối với các bị cáo:
1. Họ và tên: Nguyễn Khắc T, sinh năm 1971; Nơi sinh: xã Bản Ng, huyện Lâm T,
tỉnh P; Hộ khẩu thường trú: tổ 56, khu Hợp Ph, phường Minh Ph, thành phố V, tỉnh P;
Chỗ ở: khu 10, xã Kim Đ, thành phố V, tỉnh P; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn
giáo: không; Văn hoá:7/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Khắc D (đã
chết) và bà Bùi Thị Nh, sinh năm 1941; Vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1979; Con: có 06
con, (chết 03 con), còn 03 con: lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2009; Anh chị em ruột:
gia đình có 05 người, bị cáo là thứ ba; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm
giam từ ngày 25/8/2019. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam- Công an tỉnh P (Có mặt).
2. Họ và tên: Trần Thị D, sinh năm 1993; Nơi sinh: xã Thanh X, huyện Thanh Ch, tỉnh
Ngh; Hộ khẩu thường trú: xóm Xuân N, xã Thanh X, huyện Thanh Ch, tỉnh Ngh; Chỗ ở:
số 135 đường Phạm Văn Đ, phường Xuân Đ, quận Bắc Từ L, thành phố H; Dân tộc:
Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Văn hoá: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự
do; Con ông: Trần Hưng K (đã chết) và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1963; Chồng, con:
Chưa có; Anh chị em ruột: gia đình có 05 người, bị cáo là thứ tư; Tiền án, Tiền sự: không;
Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/8/2019. Hiện đang tạm giam tại Trại tạm
giam- Công an tỉnh P. ( Có mặt).
* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1. Bà Tạ Thị Th, sinh năm 1962 (Vắng mặt)
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Địa chỉ: khu 12B, thị trấn Lâm T, huyện Lâm T, tỉnh P.
2. Chị Lê Thị Ng, sinh năm 1974 ( Vắng mặt)
Địa chỉ: khu Cao Đ, phường Minh Ph, thành phố V, tỉnh P.
3. Chị Nguyễn Thu H, sinh năm 1981 (Vắng mặt)
Địa chỉ: khu Hương T, phường Dữu L, thành phố V, tỉnh P.
4. Chị Đặng Thu H, sinh năm 1975 (Có mặt)
Địa chỉ: Khu 6, xã Cổ T, huyện Tam N, tỉnh P.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ án được tóm tắt
như sau:
Do không có công ăn, việc làm ổn định, Nguyễn Khắc T- sinh năm 1971, có hộ khẩu
thường trú tại khu Hợp Ph, phường Minh Ph, thành phố V, tỉnh P, nhưng thường xuyên
sinh sống tại khu 10, xã Kim Đ, thành phố V, tỉnh P. T hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho
người khác vay nặng lãi nhiều năm nay. Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã
chứng minh được 04 người vay tiền của T với lãi xuất cao từ 3.000-5.000đ/1 triệu/1 ngày.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Khắc T tại khu 10, xã
Kim Đ, thành phố V, tỉnh P đã thu giữ nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến hành vi cho
vay nặng lãi; 01 (một) gói có 05 (năm) viên nén màu xanh, 01 (một) gói chất rắn dạng
tinh thể màu trắng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định số ma túy thu giữ tại nơi ở của T.
Tại Kết luận giám định số 1060/TB-PC09 ngày 26/8/2019 của Phòng kỹ thuật hình sựCông an tỉnh P, kết luận:
“05 viên dạng nén màu xanh là ma túy tổng hợp loại MDMA, có khối lượng 2,418 gam;
gói chất rắn tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp, loại Ketamine, có trọng lượng là
11,778 gam.
MDMA là chất ma túy nằm trong danh mục I, số thứ tự 27;
Ketamin là chất ma túy nằm trong Danh mục III, số thứ tự 35.”
Hoàn lại 1,867 gam MDMA và 10,730 gam Ketamin.
Về việc xác định trách nhiệm hình sự của Nguyễn Khắc T đối với hành vi Tàng trữ trái
phép chất ma túy như sau:
Căn cứ Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và Phụ lục kèm theo quy định về
việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật hình sự
năm 2015;
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Căn cứ quy định tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (tội tàng trữ trái phép chất
ma túy), thì MDMA và Ketamine (là chất ma túy khác ở thể rắn) có khối lượng thuộc
trường hợp dưới mức tối thiểu theo quy định tại điểm g và điểm l khoản 2 Điều 249 của
Bộ luật Hình sự năm 2015; MDMA và Ketamine (là chất ma túykhác ở thể rắn) có khối
lượng hoặc thể tích thuộc trường hợp quy định tại điểm c và g khoản 1 Điều 249 của Bộ
luật Hình sự năm 2015. Vì năm chất ma túyđều có khối lượng hoặc thể tích dưới mức tối
thiểu đối với từng chất theo quy định tại khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015,
vì vậy sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này để tính tổng khối lượng
hoặc thể tích của cả năm chất ma túynhư sau:
- Tỷ lệ của 2,418g MDMA (so với mức thấp nhất quy định tại khoản 2 của Điều 249 là 5g
MDMA, chiếm tỷ lệ 48,36%);
- Tỷ lệ của 11,778g Ketamine (so với mức thấp nhất quy định tại khoản 2 của Điều 249 là
20g ma túykhác, chiếm tỷ lệ 58,89%).
Như vậy, tổng tỷ lệ của 02 loại ma túytrên là: 48,36% + 58,89% = 107,25% > 100%.
Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của
Chính Phủ thì Nguyễn Khắc T phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều
249 BLHS.
Về nguồn gốc số ma túy, T khai khai nhận:
- 01 “tép” Ketamine T có được do đầu tháng 8/2019, T đi dự sinh nhật một người bạn tên
H (T không xác định được tên họ, tuổi, địa chỉ ở đâu- T chỉ quen biết khi vào quán bar) tại
quán “Bar” ở Hà Đ- H (T không nhớ địa chỉ), có nhiều “tép” ma túy bày trên bàn, sau khi
Công an vào kiểm tra quán, lợi dụng sơ hở, T lấy 01 gói đem về cất giấu nhưng chưa sử
dụng thì bị thu giữ.
- 05 viên ma túy tổng hợp T mua của Trần Thị D- sinh năm 1993 ở số nhà 135, đường
Phạm Văn Đ, phường Xuân Đ, quận Bắc Từ L, thành phố H với giá 1.000.000đ vào ngày
24/08/2019;
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh P đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của D tại
cơ sở kinh doanh Massage “Mai Cub” ở số 135, đường Phạm Văn Đ, phường Xuân Đ,
quận Bắc Từ L, thành phố H , thu giữ 01 Ti nilon màu trắng chứa chất rắn tinh thể màu
trắng; 01 hộp nhựa (dạng hộp đựng XILYTOL) bên trong có 02 “tép” chất rắn dạng tinh
thể màu trắng đã qua sử dụng; 04 “tép” chất rắn tinh thể màu trắng; 01 Ti nilon bên trong
có nửa viên nén hình tròn màu nâu. Tổng khối lượng 16,438gam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh P đã trưng cầu giám định số ma túy thu giữ tại
nơi ở của D.
Tại Kết luận giám định số 1075/KLGĐ ngày 29/08/2019 của Phòng kỹ thuật hình sựCông an tỉnh P, kết luận:
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“- Mẫu chất rắn dạng tinh thể màu trắng trong 01 Ti nilon màu trắng, bên ngoài được gói
bằng lớp băng dính nhựa màu đen, gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng 10,222
gam, loại: Ketamine;
- Mẫu chất rắn dạng tinh thể màu trắng bám dính trong 02 Ti nilon màu trắng được đựng
trong hộp nhựa (loại hộp đựng kẹo cao su XILYTOL) gửi đến giám định là ma túy, loại:
Ketamine;
- Mẫu chất bột, cục màu nâu trong 01 Ti nilon màu trắng, được đựng trong hộp nhựa
(loại hộp đựng kẹo cao su XILYTOL) gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng 0,198
gam, loại MDMA;
- Mẫu chất rắn dạng tinh thể màu trắng trong 04 Ti nilon nhỏ, màu trắng, được đựng
trong 01 Ti nilon màu trắng, đựng trong hộp nhựa (loại hộp đựng kẹo cao su XILYTOL),
gửi đến giám định là ma túy, có tổng khối lượng: 6,018 gam. loại Ketamin.
MDMA: số thứ tự 35, Dạnh mục I, Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2018 của Chính phủ.
Ketamine: số thứ tự 35, Danh mục III, Nghị định số73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2018 của Chính phủ.”
Hoàn lại 7,624g và 4,927g Ketamine; 0,082g MDMA.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc T và Trần Thị D thừa nhận hành vi của mình như đã
nêu trên. Ngoài ra, còn bán ma túycho các đối tượng sau:
- Ngày 19/08/2019 D bán 10 viên ma túytổng và 01 “tép” ma túytổng hợp loại Ketamine
cho Vũ Thị Hằng- sinh năm 1989, ở Khu Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc với giá 4.200.000đ (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng).
- Ngày 29/06/2019 D bán 05 viên ma túy tổng hợp và 01 “tép” ma túy tổng hợp loại
Ketamine cho Trần Thị Hàn L- sinh năm 1996, ở số 48/115 Nguyễn Lương B, Nam Đ,
Đống Đ, H với giá 8.000.000đ (Tám triệu đồng). Ngày 11/07/2019 D bán 09 viên ma
túytổng hợp và 4 “tép” Ketamine cho L với tổng số tiền là 20.000.000đ (Hai mươi triệu
đồng).
D không trực tiếp giao ma túycho L mà nhờ 02 đối tượng sau:
Một là, Đặng Văn Th- sinh năm 1995, hộ khẩu ở Khu 8, xã Xuân V, huyện Xuân Tr, tỉnh
N là nhân viên quán Massager “Mai Club” do D là người quản lý. Ngày 29/06/2019 D chỉ
đạo Thông đã chuyển cho Trần Thị Hàn L 05 viên ma túytổng hợp dạng nén và 01 “tép”
Ketamine.
Hai là, Đặng Danh Th- sinh năm 1997, hộ khẩu ở Thôn 1 Tc, xã Phúc L, huyện Lục Y,
tỉnh Y là nhân viên quán Massager “Mai Club”. Ngày 11/07/2019 D chỉ đạo Th đã chuyển
cho Trần Thị Hàn L 09 viên ma túytổng hợp và 4 “tép” Ketamine (ma túy tổng hợp).
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D khai nhận số ma túycó được là D mua của một nam giới tên H (D không biết tên họ, địa
chỉ của H ở đâu), là người bán ma túy tổng hợp tại quán bar “Hey Club” có địa chỉ tại: số
57 Cửa N, quận Hoàn K, thành phố Hà N, (thường gọi là H Thao hoặc H Thảo), đối tượng
thường xuyên xuất hiện tại Quán Bar HEY CLUB nhiều lần bán bán ma túycho D ở khu
vực đường Trần Nhật D, phường Đồng X, quận Hoàn K, H.
Đối với Đặng Văn Th và Đặng Danh Th là hai đối tượng giúp cho D bán ma túycho Trần
Thị Hàn L, qua xác minh Th và Th không có mặt tại địa phương trong thời gian dài. Do
đó, chưa có cơ sở để xử lý đối với Th và Th , Cơ quan điều tra có quan điểm tách ra khi
nào làm rõ sẽ xử lý sau là phù hợp.
Đối với người nam giới tên H- D khai là người đã bán ma túy cho D, do không xác định
được tên họ, tuổi, địa chỉ ở đâu nên chưa xác định được người này là ai. Cơ quan điều tra
cũng tách ra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là phù hợp.
Đối với Vũ Thị H, Trần Thị Hàn L đã khai báo thành khẩn về hành mua ma túycủa Trần
Thị D là để sử dụng cá nhân, không bán cho người nào khác, quá trình điều tra cũng
không thu giữ được số ma túymà L và H đã mua của D. Cơ quan Công an đã ra quyết
định xử phạt hành chính đối với L và H (Áp dụng khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167 ngày
12/11/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT mức
hình phạt là cảnh cáo).
Hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Khắc T:
Do bản thân không có công ăn việc làm nên Nguyễn Khắc T kinh doanh cầm đồ cho
người khác vay tiền với mức lãi xuất cao từ 4.000đ- 6.000đ/1 triệu/1 ngày. Đầu năm
2019, T thuê địa điểm mở cửa hàng cho thuê xe tự lái tại khu đô thị Minh Ph, thành phố V
để làm nơi giao dịch việc cho vay. Tại đây, Tạ Văn H- sinh năm 1993, có hộ khẩu ở Khu
1, xã Sơn V, Lâm T, P là người quen của T đến sinh sống và trông coi quán cho T; Đào
Tuấn A- sinh năm 1995, có hộ khẩu ở tổ 25A, Khu 9, Thanh M, V, P thỉnh thoảng đi thu
tiền lãi cho T. Khi khách có nhu cầu vay tiền sẽ đến quán gặp T và T yêu cầu viết 03 loại
giấy gồm: Giấy vay tiền, giấy mượn xe và giấy bán xe, mục đích để khi khách không có
khả năng trả nợ thì T mang những giấy tờ này ra ép người vay nếu không trả sẽ làm đơn
kiện về tội lừa đảo làm cho khách vay lo sợ phải bán nhà cửa, đất đai hoặc tài sản có giá
trị để trả cho T. Bằng thủ đoạn trên T đã thu lời bất chính với số tiền rất lớn của nhiều người
vay.
Cơ quan CSĐT đã làm rõ được 04 (bốn) người vay tiền của T với số tiền thu lời bất chính
vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật dân sự mà T được hưởng
lợi khi cho 04 người vay là: 323.733.200đ (Ba trăm hai mươi ba triệu bảy trăm ba mươi
ba nghìn hai trăm đồng). Cụ thể như sau:
1. Chị Tạ Thị Th- sinh năm 1962;
Hộ khẩu thường trú: khu 12B- thị trấn Lâm Th- huyện Lâm Th- tỉnh P.
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Trong thời gian từ 11/07/2018 đến 01/08/2018 Tạ Thị Th vay tổng số tiền của Nguyễn
Khắc T là: 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng), lãi xuất vay là: 4000đ/1 triệu/1 ngày, đến
ngày 01/04/2019 Th đã trả tiền lãi được 09 tháng với tổng số tiền là: 613.000.000đ (sáu
trăm mười ba triệu đồng), tiền gốc đã trả được 100.000.000đ (một trăm triệu đồng).
Số tiền lãi T thu được từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2019 do cho chị Th vay với lãi xuất
cao là: 613.000.000đ (Sáu trăm mười ba triệu đồng chẵn).
Trong đó:
- số tiền lãi đến 20% theo quy định của BLDS là: 85.000.000đ;
- số tiền lãi từ trên 20% là: 528.000.000đ (Năm trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).
- số tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật
dân sự mà T được hưởng lợi khi cho chị Th vay là: 188.119.000đ (Một trăm tám mươi
tám triệu một trăm mười chín nghìn đồng).
2. Chị Lê Thị Ng- sinh năm 1974;
Hộ khẩu thường trú: khu Cao Đ - Minh Ph, V, P;
Đầu năm 2018 Lê Thị Ng vay của Nguyễn Khắc T tổng số tiền là: 125.000.000đ (một
trăm hai mươi lăm triệu đồng), lãi xuất vay: 4000đ/1 triệu/1 ngày. Số tiền lãi T thu được
từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2019 do cho chị Ng vay với lãi xuất cao là: 120.000.000đ
(Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn), tiền gốc chưa trả. Trong đó:
- số tiền lãi đến 20% theo quy định của BLDS là: 16.666.700đ;
- số tiền lãi từ trên 20% là: 103.333.300đ (Một trăm linh ba triệu ba trăm ba mươi ba
nghìn ba trăm đồng chẵn).
- số tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật
dân sự mà T được hưởng lợi khi cho chị Ng vay là: 36.690.000đ (Ba mươi sáu triệu sáu
trăm chín mươi nghìn đồng).
3. Chị Nguyễn Thu H- sinh năm 1981;
Hộ khẩu thường trú: tổ 4A, khu Hương Tr, D, V, P.
Khoảng tháng 10/2017 Nguyễn Thu H vay tổng số tiền của Nguyễn Khắc T là:
20.000.000 (hai mươi triệu đồng), lãi xuất vay là: 5000đ/1 triệu/1 ngày. Số tiền lãi T thu
được từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2018 do cho chị H vay với lãi xuất cao là: 27.000.000đ
(hai mươi bảy triệu đồng), tiền gốc chưa trả.
Trong đó:
- số tiền lãi đến 20% theo quy định của BLDS là: 3.000.000đ;
- số tiền lãi từ trên 20% là: 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng chẵn).
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- số tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật
dân sự mà T được hưởng lợi khi cho chị H vay là: 12.004.200đ (Mười hai triệu không
trăm linh từ nghìn hai trăm đồng).
4. Chị Đặng Thu H- sinh năm 1975;
Hộ khẩu thường trú: Khu 6, C, Tam N, P.
Ngày 04/10/2018 Nguyễn Khắc T cho Đặng Thu H vay số tiền 500.000.000đ (năm trăm
triệu đồng) với lãi xuất 5000đ/1 triệu/1 ngày.
Theo lời khai của chị Huyền, thì từ tháng 10/2018 đến tháng 04/2019 chị H đã trả cho T
tổng số tiền lãi là 384.000.000đ (ba trăm tám mươi tư triệu đồng), tiền gốc chưa trả.
Tuy nhiên quá trình lấy lời khai và đối chất, T thừa nhận việc cho Huyền vay
500.000.000đ (năm trăm triệu đồng) với lãi xuất 5000đ/1 triệu/1 ngày nhưng chỉ nhận
được tổng số tiền lãi của 03 tháng là 198.000.000đ (một trăm chín mươi tám triệu đồng).
Do việc thanh toán tiền lãi giữa các bên không có tài liệu gì khác chứng minh, nên xác
định số tiền lãi T thu được khi cho chị H vay tiền là: 198.000.000đ (Một trăm chín mươi
tám triệu đồng chẵn). Trong đó:
- số tiền lãi đến 20% theo quy định của BLDS là: 22.222.000đ;
- số tiền lãi từ trên 20% là: 175.778.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm bảy
mươi tám nghìn đồng).
- số tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật
dân sự mà T được hưởng lợi khi cho chị H vay là: 86.920.000đ (Tám mươi sáu triệu chín
trăm hai mươi nghìn đồng).
Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Khắc T còn cho 145 người vay tiền, nhưng những
người này không có mặt tại địa phương hoặc không hợp tác (không thừa nhận T cho vay
với lãi xuất cao hoặc không làm việc với Cơ quan điều tra) do vậy chưa xác minh làm rõ
được số tiền trả lãi là bao nhiêu.Do đó, Cơ quan điều tra tiếp tục các minh củng cố tài liệu
khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Đối với Tạ Văn H, Đào Tuấn A cả hai đối tượng đều làm thuê cho Nguyễn Khắc T để lấy
tiền công, không được bàn bạc thống nhất về nội D phạm tội cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự và cũng không được hưởng lợi gì từ hoạt động phạm tội của T, do đó vấn đề
xem xét về hình sự không đặt ra. Cơ quan CSĐT xử lý Tạ Văn H, Đào Tuấn A bằng hình
thức nhắc nhở để giáo dục.
Quá trình điều tra xác định T có sổ điều trị bện động kinh của Bệnh viện tâm thần. Ngày
25/10/2019 Cơ quan CSĐT phối hợp với Trại tạm giam - Công an tỉnh P đưa bị can
Nguyễn Khắc T đến giám định pháp y tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền
núi phía Bắc theo quy định của pháp luật.
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Tại Kết luận giám định số 91/KLGĐ ngày 02/12/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu
vực miền núi phía Bắc (ở tỉnh Phú Thọ) kết luận:
“1. Nguyễn Khắc T, SN: 1971, HKTT: tổ 56, Khu Hợp Ph, Minh Ph, V, P bị bệnh Động
kinh có rối loạn tâm thần.
2. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội ngày 25/08/2019 Nguyễn Khắc T bị bệnh
Động kinh có rối loạn tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều
khiển hành vi.
3. Hiện tại Nguyễn Khắc T hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển
hành vi.”
Tuy nhiên quá trình điều tra Cơ quan CSĐT xác định hành vi cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự do T thực hiện liên tục trong một thời gian dài từ năm 2013 đến trước thời
điểm bị bắt là ngày 25/8/2019 (thời điểm xác định T hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế
khả năng điều khiển hành vi).
Cáo trạng số 03/CT-VKS-P1 ngày 03 tháng 01 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
phú thọ truy tố các bị cáo về các tội cụ thể như sau:
Bị cáo Nguyễn Khắc T đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Cho vay
lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 249 và khoản 2 Điều 201 Bộ
luật Hình sự.
Bị cáo Trần Thị D đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ nguyên quan điểm truy
tố các bị cáo theo tội danh, điều luật đã được bản Cáo trạng viện dẫn và đề nghị Hội đồng
xét xử:
a. Về tội danh:
Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Khắc T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội
“Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”; bị cáo Trần Thị D phạm tội “Mua bán trái
phép chất ma túy”.
b. Về điều luật và hình phạt:
- Đối với bị cáo Nguyễn Khắc T: Áp dụng khoản 2 Điều 201; khoản 2 Điều 249 ; điểm q,
s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội “Cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự”); khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo T từ 30
đến 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; xử phạt từ 100 đến 150 triệu đồng
về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt.
- Đối với bị cáo Trần Thị D: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản
2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo D từ 04 đến 05 năm
tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt.
c, Xử lý vật chứng:
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Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đề nghị:
* Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau:
- 01 (một) khẩu súng nhựa màu đen loại súng bật lửa (đã hư hỏng);
- 01(một) bì giấy đã được dán kín niêm phong, bên ngoài có đóng 05 (Năm) hình dấu tròn
màu đỏ của Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh P và chữ ký của Nguyễn Anh H, Trần
Thị D, Trần Anh T, Hoàng Thanh H tại các mép dán. Bên trong có 16,438gam ma túy
tổng hợp các loại.
- 01(một) hộp giấy bên ngoài có dán 02(hai) tem niêm phong, trên mỗi tem niêm phong
có 04(bốn) chữ ký của Nguyễn Anh H, Lê Tiến Tr, Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Khắc T và
02(hai) hình đấu tròn màu đỏ của Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh P. Bên trong có ma
túy tổng hợp còn lại sau giám định.
- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu vàng có số IMEI:
356566080204043, lắp sim số thuê bao 0973793773.
- Trả lại cho Nguyễn Khắc T số tiền 31.050.000đ (Ba mươi mốt triệu không trăm năm
mươi nghìn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
d, Về trách nhiệm khác:
- Buộc Trần Thị D phải nộp lại số tiền thu lời bất chính từ việc bán ma túy cho H, L, T.
Tổng số tiền là: 33.200.000đ (Ba mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).
- Đối với số tiền thu lời bất chính, số tiền gốc, lãi từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự đề nghị như sau:
+ Buộc những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp sung quỹ Nhà nước số
tiền gốc đã vay của bị cáo T chưa trả của vì đây là phương tiện dùng vào việc phạm tội
của bị cáo T.
+ Buộc bị cáo T phải trả lại cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khoản
tiền lãi vượt quá 20% theo quy định của pháp luật.
+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo T số tiền gốc do bà Tạ Thị Th đã trả và số tiền
lãi đến 20% phát sinh từ tội phạm đối với các trường hợp bị cáo cho vay nặng lãi.
e. Về án phí:
Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 và lệ phí tòa án.
Các bị cáo Nguyễn Khắc T và Trần Thị D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định
của pháp luật.
Bị cáo Nguyễn Khắc T phải chịu án phí dân sự trong vụ án hình sự theo quy định của
pháp luật.
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội D 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 hôm nay, các bị cáo Nguyễn Khắc T và Trần Thị D đã khai nhận hành
vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo cơ bản phù hợp với lời khai
của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp lời khai của những người làm
chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã xác định:
Ngày 25/8/2019, tại nơi ở của Nguyễn Khắc T tại khu 10, xã Kim Đ, thành phố V, tỉnh P,
Nguyễn Khắc T đã có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túyvới định lượng: 2,418gam
MDMA và 11,778gam Ketamine. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số
19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng
hoặc thể tích chất ma túyquy định tại một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 thì T phải
chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2
Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Mặt khác, T còn cho nhiều người vay tiền với lãi xuất vượt quá 5 lần mức lãi xuất do Bộ
luật dân sự quy định, trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã chứng minh được 04 người vay
tiền của T mức lãi xuất từ 4.000-5.000đ/1 triệu/ ngày, với số tiền thu lời bất chính là:
323.733.200đ (Ba trăm hai mươi ba triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn hai trăm đồng). Cụ
thể:
- Chị Tạ Thị Th vay của T tổng số tiền là: 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng), lãi xuất
vay là: 4000đ/1 triệu/1 ngày. Số tiền lãi T thu được từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2019 do
cho chị Th vay với lãi xuất cao là: 613.000.000đ (Sáu trăm mười ba triệu đồng chẵn), số
tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật dân
sự mà T được hưởng lợi khi cho chị Th vay là: 188.119.000đ (Một trăm tám mươi tám
triệu một trăm mười chín nghìn đồng).
- Chị Lê Thị Ng vay của T tổng số tiền là: 125.000.000đ (một trăm hai mươi lăm triệu
đồng), lãi xuất vay: 4000đ/1 triệu/1 ngày. Số tiền lãi T thu được từ tháng 1/2018 đến
tháng 8/2019 do cho chị Ng vay với lãi xuất cao là: 120.000.000đ (Một trăm hai mươi
triệu đồng chẵn). Số tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Bộ luật dân sự mà T được hưởng lợi khi cho chị Ng vay là: 36.690.000đ (Ba
mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
- Chị Nguyễn Thu H vay của T tổng số tiền là: 20.000.000 (hai mươi triệu đồng), lãi xuất
vay là: 5000đ/1 triệu/1 ngày. Số tiền lãi T thu được từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2018 do
cho chị H vay với lãi xuất cao là: 27.000.000đ (hai mươi bảy triệu đồng). Số tiền thu lời
bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Bộ luật dân sự mà T
được hưởng lợi khi cho chị H vay là: 12.004.200đ (Mười hai triệu không trăm linh từ
nghìn hai trăm đồng).
- Chị Đặng Thu H vay của T số tiền 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng) với lãi xuất
5000đ/1 triệu/1 ngày. Số tiền lãi T thu được khi cho chị H vay tiền là: 198.000.000đ (Một
trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn). Số tiền thu lời bất chính vượt quá 5 lần mức lãi suất
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cao nhất được quy định tại Bộ luật dân sự mà T được hưởng lợi khi cho chị H vay là:
86.920.000đ (Tám mươi sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).
Do đó, T còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân
sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra đã xác định được nguồn gốc số ma túy MDMA (05 viên ma túy tổng
hợp) T có được là do mua của Trần Thị D; ngoài ra, D còn bán trái phép chất ma túycho
Trần Thị Hàn L 02 lần với tổng số tiền 28.000.000đ; bán trái phép chất ma túycho Vũ Thị
H 10 viên ma túytổng hợp với số tiền 4.500.000đ. Khám xét nơi ở của D thu giữ được
0,198gam MDMA và 16,24gam Ketamine D khai số ma túytrên nhằm mục đích bán cho
người khác. Do đó, D phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma
túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Như vậy, hành vi của Nguyễn Khắc T đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và
“Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 và khoản 2
Điều 201 Bộ luật Hình sự; hành vi của Trần Thị D đã phạm tội “Mua bán trái phép chất
ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát
truy tố là đúng quy định của pháp luật
[2] Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma
túycủa các bị cáo đã xâm phạm đến quyền quản lý các chất ma tuý của Nhà nước. Hành vi
cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của bị cáo T đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp
của người khác. Hành vi của các bị cáo còn rất nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị
an trên địa bàn. Trước tình hình loại tội phạm này có chiều hướng tăng và diễn biến phức
tạp, đòi hỏi pháp luật phải xét xử nghiêm, mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và
phòng ngừa tội phạm nói chung.
[3] Xét về vai trò, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò
của các bị cáo trong vụ án thấy rằng:
Về tình tiết tăng nặng:
Bị cáo Nguyễn Khắc T không phải chịu tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự nào quy
định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị
cáo phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ hai lần trở lên quy
định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với tội “Cho vay nặng lãi trong giao
dịch dân sự”.
Bị cáo Trần Thị D không phải chịu tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự nào quy định
tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ:
Đối với bị cáo Nguyễn Khắc T quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Ngày 18/12/2019 Công an xã Bản Ng, huyện Lâm T, tỉnh P
có công văn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T do đã tích cực giúp đỡ, cung cấp thông
tin về mọi hoạt động của tụ điểm mua bán trái phép chất ma túytại khu 9, xã Bản Ng.
Công an xã Bản Ng báo cáo Công an huyện Lâm T lên kế hoạch triệt phá tụ điểm mua
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bán trái phép chât ma túytrên bắt giữ Lê Thị Th, sinh năm 1968, địa chỉ: khu 9, xã Bản
Ng, huyện Lâm T, tỉnh P có hành vi mua bán trái trái phép chất ma túy; Khi phạm tội bị
cáo là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm q, s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài
ra bị cáo còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2
Điều 51 Bộ luật Hình sự đó là bố đẻ bị cáo ông Nguyễn Khắc D là người có công với cách
mạng. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51
Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự quyết định
hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng cho bị cáo đối với cả hai
tội. Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì Hội đồng xét xử thấy rằng đối với
tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời
gian; đối với tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” chỉ cần lên cho bị cáo mức
hình phạt tiền cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.
Đối với bị cáo Trần Thị D quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn
khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tự thú khai ra hành vi bán trái phép chất ma túycho Vũ Thị
H và Trần Thị Hàn L nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy
định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra bị cáo còn được hưởng tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đó là bố
đẻ bị cáo ông Trần Hưng K là người có công với cách mạng. Xét thấy, bị cáo có nhiều
tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên Hội đồng
xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất
của khung hình phạt được áp dụng cho bị cáo cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và
phòng ngừa chung cho xã hội.
[4] Về hình phạt bổ sung: Theo xác minh của cơ quan điều tra, bị cáo Trần Thị D không

có tài sản gì ngoài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu; bị cáo Nguyễn Khắc T có một số tài sản có
giá trị nhưng là tài sản chung của vợ chồng và hiện đang thế chấp tại ngân hàng để đảm
bảo cho các khoản vay nợ nên Hội đồng xét xử xét thấy cần miễn hình phạt bổ sung cho
các bị cáo là phù hợp.
[5] Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định bị cáo T còn cho 145 người vay tiền,
nhưng những người này không có mặt tại địa phương hoặc không hợp tác (không thừa
nhận T cho vay với lãi xuất cao hoặc không làm việc với Cơ quan điều tra) do vậy chưa
xác minh làm rõ được số tiền trả lãi là bao nhiêu.Do đó, Cơ quan điều tra tiếp tục xác
minh củng cố tài liệu khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Đối với Tạ Văn H, Đào Tuấn A cả hai đối tượng đều làm thuê cho Nguyễn Khắc T để lấy
tiền công, không được bàn bạc thống nhất về nội D phạm tội cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự và cũng không được hưởng lợi gì từ hoạt động phạm tội của T, do đó vấn đề
xem xét về hình sự không đặt ra. Cơ quan CSĐT xử lý Tạ Văn H, Đào Tuấn A bằng hình
thức nhắc nhở để giáo dục là phù hợp.
Đối với Đặng Văn Th và Đặng Danh Th là hai đối tượng giúp cho bị cáo D bán ma túycho
Trần Thị Hàn L, qua xác minh Th và Th không có mặt tại địa phương trong thời gian dài.
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Do đó, chưa có cơ sở để xử lý đối với Th và Th, Cơ quan điều tra có quan điểm tách ra
khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là phù hợp.
Đối với người nam giới tên H, bị cáo D khai là người đã bán ma túycho D, do không xác
định được tên họ, tuổi, địa chỉ ở đâu nên chưa xác định được người này là ai. Cơ quan
điều tra cũng tách ra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là phù hợp.
Đối với Vũ Thị H, Trần Thị Hàn L đã khai báo thành khẩn về hành mua ma túycủa bị cáo
D là để sử dụng cá nhân, không bán cho người nào khác, quá trình điều tra cũng không
thu giữ được số ma túy mà L và H đã mua của D. Cơ quan Công an đã ra quyết định xử
phạt hành chính đối với L và H (Áp dụng khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167 ngày
12/11/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT mức
hình phạt là cảnh cáo).
[6] Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P đã đề nghị mức hình
phạt đối với các bị cáo là phù hợp nên được chấp nhận.
[7] Về trách nhiệm dân sự:
Cần buộc những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp sung quỹ Nhà nước số
tiền gốc đã vay của bị cáo T chưa trả của vì đây là phương tiện dùng vào việc phạm tội
của bị cáo T.
Buộc bị cáo T phải trả lại cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khoản tiền
lãi vượt quá 20% theo quy định của pháp luật.
Cần tịch thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo T số tiền gốc do bà Tạ Thị Th đã trả và số tiền
lãi đến 20% phát sinh từ tội phạm đối với các trường hợp bị cáo cho vay nặng lãi.
[8] Về xử lý vật chứng:
Số tiền thu lời bất chính từ việc bán ma túycủa bị cáo D cần buộc bị cáo nộp sung quy
Nhà nước.
Một hiếc điện thoại di động kèm theo sim thu được của bị cáo D dùng vào việc thực hiện
tội phạm cần tịch thu sung công.
Vật chứng khác như ma túy, tài sản không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.
Đối với số tiền thu giữ của bị cáo T cần trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi
hành án.
[9] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo T phải chịu án phí dân sự trong vụ
án hình sự. Các bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng
cáo theo quy định của pháp luật.
[10] Các quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra; Viện kiểm sát được thực hiện theo
đúng trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Điều tra viên; Kiểm sát viên, thực hiện
việc điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng
hình sự đã đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật
Vì các lẽ trên:
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QUYẾT ĐỊNH
[1] Về tội danh:
Tuyên bố các bị cáo:
- Nguyễn Khắc T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Cho vay nặng
lãi trong giao dịch dân sự”.
- Trần Thị D phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
[2] Về điều luật áp dụng và hình phạt:
Căn cứ khoản 2 Điều 201, điểm g, l khoản 2 Điều 249; điểm q, s, t khoản 1, khoản 2 Điều
51; điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”);
khoản 1 Điều 54; Điều 38 (đối với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”); Điều 35 (đối với
tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”) Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn
Khắc T.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc T 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma
túy”. Thời hạn tù tính từ ngày 25/8/2019.
Phạt bị cáo Nguyễn Khắc T số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) về tội “Cho vay
nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Bị cáo phải nộp một lần ngay sau khi án có hiệu lực
pháp luật.
Hình phạt bổ sung: Miễn phạt bổ sung cho bị cáo Nguyễn Khắc T đối với cả hai tội.
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54;
Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Trần Thị D.
Xử phạt bị cáo Trần Thị D 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/8/2019.
Hình phạt bổ sung: Miễn phạt bổ sung cho bị cáo Trần Thị D.
[3] Về trách nhiệm dân sự:
Căn cứ vào Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Điều 468, Điều 589 Bộ luật Dân sự.
- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước của bị cáo Nguyễn Khắc T số tiền 226.888.700đ (Hai
trăm hai mươi sáu triệu tám trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm đồng. Trong đó tiền nợ
gốc bà Tạ Thị Th trả là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng); tiền lãi đến 20% số tiền vay
của bà Tạ Thị Th là 85.000.000đ (Tám mươi lăm triệu đồng); tiền lãi đến 20% số tiền vay
của chị Lê Thị Ng là 16.666.700đ (Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm
đồng); tiền lãi đến 20% số tiền vay của chị Nguyễn Thị H là 3.000.000đ (Ba triệu đồng);
tiền lãi đến 20% số tiền vay của chị Đặng Thu H là 22.222.000đ (Hai mươi hai triệu hai
trăm hai mươi hai nghìn đồng).
- Buộc những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp số tiền gốc đã vay của bị
cáo Nguyễn Khắc T là phương tiện phạm tội để sung ngân sách Nhà nước, gồm: Bà Tạ
Thị Th số tiền 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng); Chị Lê Thị Ng số tiền 125.000.000đ
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(Một trăm hai mươi lăm triệu đồng); Chị Nguyễn Thu H số tiền 20.000.000đ (Hai mươi
triệu đồng); Chị Đặng Thu H số tiền 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng).
- Buộc bị cáo Nguyễn Khắc T phải trả cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan, tổng số tiền là: 831.111.300đ (Tám trăm ba mươi mốt triệu một trăm mười một
nghìn ba trăm đồng). Trong đó trả cho bà Tạ Thị Th số tiền 528.000.000đ (Năm trăm hai
mươi tám triệu đồng); trả cho chị Lê Thị Ng số tiền 103.333.300đ (Một trăm linh ba triệu
ba trăm ba mươi ba nghìn ba trăm đồng); trả cho chị Nguyễn Thu H số tiền 24.000.000đ
(Hai mươi tư triệu đồng); trả cho chị Đặng Thu H số tiền 175.778.000đ (Một trăm bảy
mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng).
Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
có đơn yêu cầu, mà bị cáo T vẫn chưa trả được số tiền trên thì còn phải chịu lãi đối với số
tiền chưa trả được. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo Điều 357 Bộ
luật Dân sự.
Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì các đương sự
có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc
bị cưỡng chế thi hành án theo các điều 6,7,7a, 7b và 9 luật thi hành án dân sự, thời hiệu
thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.
[3] Về xử lý vật chứng:
Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình
sự.
- Tịch thu tiêu hủy gồm:
+ 01 (Một) khẩu súng nhựa màu đen loại súng bật lửa (đã hư hỏng);
+ 01(Một) bì giấy đã được dán kín niêm phong, bên ngoài có đóng 05 (Năm) hình dấu
tròn màu đỏ của Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh P và chữ ký của Nguyễn Anh H,
Trần Thị D, Trần Anh T, Hoàng Thanh H tại các mép dán. Bên trong có 16,438gam ma
túy tổng hợp các loại.
+ 01(Một) hộp giấy bên ngoài có dán 02(Hai) tem niêm phong, trên mỗi tem niêm phong
có 04(bốn) chữ ký của Nguyễn Anh H, Lê Tiến Tr, Nguyễn Ngọc S, Nguyễn Khắc T và
02(Hai) hình đấu tròn màu đỏ của Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh P. Bên trong có ma
túy tổng hợp gồm 05 viên ma túytổng hợp dạng nén màu xanh và 01 gói ma túy tổng hợp
chất rắn dạng tinh thể màu trắng.
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01(Một) Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu
vàng có số IMEI: 356566080204043, lắp sim số thuê bao 0973793773 của bị cáo Trần
Thị D.
(Tình trạng vật chứng được mô tả theo biên bản giao nhận vật chứng của Cục thi hành án
dân sự tỉnh Phú Thọ ngày 09 tháng 01 năm 2020 ).
- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Khắc T 31.050.000đ (Ba mươi mốt triệu không trăm năm
mươi nghìn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.
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Cơ quan cảnh sát điều tra- TCông an tỉnh P có trách nhiệm chuyển số tiền trên đến cục
thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.
- Buộc bị cáo Trần Thị D phải nộp sung quỹ Nhà nước số tiền 33.200.000đ (Ba mươi ba
triệu hai trăm nghìn đồng). Trong đó số tiền 4.200.000đ (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng)
là tiền bán ma túycho Vũ Thị H ngày 19/8/2019; số tiền 28.000.000đ (hai mươi tám triệu
đồng) là tiền bán ma túycho Trần Thị Hàn L ngày 29/6/2019 và ngày 11/7/2019; số tiền
1.000.000đ (Một triệu đồng) là tiền bán ma túycho Nguyễn Khắc T ngày 24/8/2019.
[4] Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 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 và lệ
phí tòa án.
Buộc các bị cáo Nguyễn Khắc T và Trần Thị D. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm
nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Khắc T phải chịu 36.933.300đ (Ba mươi sáu triệu chín trăm ba mươi ba
nghìn ba trăm đồng) án phí dân sự trong vụ án hình sự.
Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử
phúc thẩm. 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 bản án được niêm yết.
Nơi nhận:
- VKS tỉnh P;
- Sở Tư Pháp tỉnh P;
- Cục THA dân sự tỉnh P;
- UBND nơi các bị cáo cư trú;
- Các bị cáo,
- Những người có quyền lợi và
nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HS,AV, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Tạ Văn Thành
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƢƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 09/2019/HS-PT
Ngày: 18/01/2019
NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Lê Quân Vương.
- Các Thẩm phán: Ông Trần Văn Luông;
Ông Trương Văn Lộc.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hùng Cường – Thư ký Tòa án nhân dân
tỉnh Bình Dương.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:
Bà Lữ Thị Lệ Huyền - Kiểm sát viên.
Vào ngày 18 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình
Dương mở phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý
số 24/2019/TLPT-HS ngày 07 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Hoàng Văn D.
Do có kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện P đối với Bản án hình sự sơ
thẩm số 80/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện P.
Họ và tên bị cáo: Hoàng Văn D, sinh năm 1982, tại tỉnh Hải Dương;
thường trú: Thôn X, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Cho vay;
trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Văn C (đã ch t và bà Bùi Thị T, sinh năm
1954; vợ Nguyễn Thị T1, sinh năm 1988, bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2009,
nhỏ sinh năm 2014; tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị tam giam từ ngày
25/7/2018 cho đ n nay; có mặt.
Trong vụ án còn có 31 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có
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 bi n tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
Tháng 7/2017, Hoàng Văn D và người tên C (không r nhân thân, lai lịch
cùng nhau hùn vốn đ n địa bàn huyện P, tỉnh Bình Dương để cho người khác
vay tiền với lãi suất cao, D in nhiều tờ rơi nội dung cho vay trả góp chỉ cần
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ch ng minh nhân dân và s hộ khẩu photo, liên hệ 01649614792”, sau đó đem
đ n các địa điểm đông người qua lại để phát tờ rơi hoặc dán ở nhiều nơi cho mọi
người thấy và dễ liên hệ. Người vay tiền chỉ cần bản sao ch ng minh nhân dân,
s hộ khẩu thường trú, cung cấp số điện thoại của người vay và cho D bi t nhà.
D cho vay với hình th c: N u vay số tiền 10.000.000 đồng, người vay phải trả
góp trong vòng 25 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng gồm tiền gốc là 400.000
đồng/ngày và tiền lãi là 100.000 đồng/ngày. T ng số tiền gốc và lãi người vay
phải trả trong vòng 25 ngày là số tiền 12.500.000 đồng. Khi đưa tiền cho người
vay, D thu trước 01 ngày hoặc 02 ngày, người vay phải trả trong thời gian 23
hoặc 24 ngày ti p theo, mỗi ngày 500.000 đồng. Ngoài ra, D thu thêm tiền phí
dịch vụ 800.000 đồng cho lần vay đầu tiên, 700.000 đồng hoặc 600.000 đồng lần
vay th hai, 500.000 đồng cho lần vay th ba và những lần vay ti p theo trừ tiền
phí ít hơn hoặc b ng lần vay trước đó. Như vậy, D cho vay 10.000.000 đồng,
trong thời gian 25 ngày thu lợi số tiền 3.300.000 đồng (gồm phí dịch vụ 800.000
đồng, lãi 2.500.000 đồng cho lần vay đầu tiên 3.200.000 đồng hoặc 3.100.000
đồng (phí 700.000 đồng hoặc 600.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng cho lần vay th
hai, 3.000.000 đồng (phí 500.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng cho lần th ba và
tiền phí dịch vụ giảm cho những lần vay sau.
Từ đầu tháng 01 năm 2018 đ n tháng 3 năm 2018, Hoàng Văn D cho 02
người vay, t ng số tiền là 13.000.000 đồng. Trong đó, t ng số tiền gốc D thu
được là 11.200.000 đồng, thu lợi bất chính 3.500.000 đồng (tiền lãi thu được là
2.800.000 đồng, tiền phí đã thu được là 700.000 đồng . Còn lại t ng số tiền gốc
là 1.800.000 đồng D chưa thu được. Cụ thể:
- 01. Nguyễn Thị Ngọc M vay 02 lần t ng số tiền 10.000.000 đồng vào
tháng 01 năm 2018, đã trả tiền gốc là 10.000.000 đồng. D thu lợi số tiền
3.000.000 đồng (trong đó tiền phí là 500.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng .
- 02. Trần Thị T2 vay 3.000.000 đồng vào tháng 1/2018, đã trả tiền gốc là
1.200.000 đồng, nợ gốc là 1.800.000 đồng. D thu lợi số tiền 500.000 đồng (trong
đó tiền phí là 200.000 đồng, lãi 300.000 đồng .
Từ đầu tháng 7 năm 2017 đ n ngày 30 tháng 12 năm 2017, Hoàng Văn D
cho 29 người vay, t ng số tiền là 549.000.000 đồng. Trong đó, t ng số tiền gốc
D đã thu được là 483.400.000 đồng, thu lợi bất chính t ng số tiền là 158.650.000
đồng (tiền lãi đã thu được là 120.850.000 đồng, tiền phí đã thu được là
37.800.000 đồng . Còn lại t ng số tiền gốc là 65.600.000 đồng D chưa thu được,
cụ thể:
- 01. Nguyễn Thị Minh H vay 08 lần, t ng số tiền 40.000.000 đồng trong
thời gian từ cuối tháng 9 đ n tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là 38.400.000
đồng, nợ gốc là 1.600.000 đồng. D thu lợi số tiền 12.100.000 đồng (trong đó tiền
phí là 2.500.000 đồng, lãi 9.600.000 đồng .
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- 02. Trương Hoài T3vay 05 lần t ng số tiền 25.000.000 đồng trong thời
gian từ cuối tháng 11 năm 2017 đ n tháng 02 năm 2018, đã trả tiền gốc là
23.600.000 đồng, nợ gốc còn 1.400.000 đồng. D thu lợi số tiền 7.750.000 đồng
(trong đó tiền phí là 1.850.000 đồng, lãi 5.900.000 đồng .
- 03. Thạch Thị N vay 02 lần t ng số tiền 10.000.000 đồng vào khoảng
tháng 10 và tháng 11 năm 2017, đã trả tiền gốc là 10.000.000 đồng. D thu lợi số
tiền 3.200.000 đồng (trong đó tiền phí là 700.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng .
- 04. Trần Thị Kim P vay 03 lần, t ng số tiền 30.000.000 đồng trong thời
gian từ tháng 11 đ n tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là 28.000.000 đồng, nợ
gốc còn 2.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 9.400.000 đồng (trong đó tiền phí là
2.400.000 đồng, lãi 7.000.000 đồng .
- 05. ào Thị Tuy t L vay 02 lần, t ng số tiền 20.000.000 đồng vào tháng
11 năm 2017, đã trả tiền gốc là 13.200.000 đồng, nợ gốc còn 6.800.000 đồng, D
không thu tiền phí. D thu lợi số tiền lãi là 3.300.000 đồng.
- 06. Lê Thị Thanh L1 vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 11 năm
2017, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 1.750.000 đồng (trong
đó tiền phí là 500.000 đồng, lãi 1.250.000 đồng .
- 07. Nguyễn Thị Thùy L2 vay 03 lần, t ng số tiền 30.000.000 đồng vào
tháng 10 và tháng 11 năm 2017, đã trả tiền gốc là 28.800.000 đồng, nợ gốc còn
1.200.000 đồng. D thu lợi số tiền 9.600.000 đồng (trong đó tiền phí là 2.400.000
đồng, lãi 7.200.000 đồng .
- 08. Nguyễn Thị Sơn A vay số tiền 2.000.000 đồng vào ngày 23/11/2017,
đã trả tiền gốc là 2.000.000 đồng, D thu lợi số tiền 700.000 đồng (trong đó tiền
phí là 200.000 đồng, lãi 500.000 đồng .
- 09. Hu nh Thị L3 vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 11 năm 2017,
đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 1.650.000 đồng (trong đó tiền
phí là 400.000 đồng, lãi 1.250.000 đồng).
- 10. Lê Thị L4 vay số tiền 2.000.000 đồng vào tháng 12 năm 2017, đã trả
tiền gốc là 2.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 700.000 đồng (trong đó tiền phí là
200.000 đồng, lãi 500.000 đồng .
- 11. Hu nh Thị N1 vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 12 năm 2017,
đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 1.650.000 đồng (trong đó tiền
phí là 400.000 đồng, lãi 1.250.000 đồng .
- 12. V Thị M L5 vay 02 lần t ng số tiền 20.000.000 đồng vào tháng 10
và tháng 11 năm 2017, đã trả tiền gốc là 20.000.000 đồng. D thu lợi số tiền
6.600.000 đồng (trong đó tiền phí là 1.600.000 đồng, lãi 5.000.000 đồng .
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- 13. Trương Thị L6 vay số tiền 10.000.000 đồng vào tháng 11 năm 2017,
đã trả tiền gốc là 10.000.000 đồng, D không thu tiền phí. D thu lợi số tiền lãi
2.500.000 đồng
- 14. Lưu Thị M D1 vay 02 lần t ng số tiền 15.000.000 đồng vào tháng
11 và tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là 15.000.000 đồng. D thu lợi số tiền
4.950.000 đồng (trong đó tiền phí là 1.200.000 đồng, lãi 3.750.000 đồng .
- 15. Quách Thị Mai 2 vay 03 lần t ng số tiền 30.000.000 đồng trong
thời gian từ tháng 9 năm 2017 đ n tháng 11 năm 2017, đã trả tiền gốc là
30.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 10.000.000 đồng (trong đó tiền phí là
2.500.000 đồng, lãi 7.500.000 đồng .
- 16. Lê Thị U vay số tiền 20.000.000 đồng vào tháng 11 năm 2017, đã trả
tiền gốc là 6.400.000 đồng, nợ gốc là 13.600.000 đồng, D thu lợi số tiền
3.600.000 đồng (trong đó tiền phí là 2.000.000 đồng, lãi 1.600.000 đồng .
- 17. Trần Thị T4 vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 10/2017, đã trả
tiền gốc 3.800.000 đồng, nợ gốc còn 1.200.000 đồng. D thu lợi số tiền 1.350.000
đồng (trong đó tiền phí là 400.000 đồng, lãi 950.000 đồng .
- 18. Nguyễn Thị vay 03 lần t ng số tiền 15.000.000 đồng vào tháng 11
và tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là 14.400.000 đồng, nợ gốc còn 600.000
đồng. D thu lợi số tiền 4.800.000 đồng (trong đó tiền phí là 1.200.000 đồng, lãi
3.600.000 đồng .
- 19. Lê Thị Ngọc S vay 03 lần t ng số tiền 15.000.000 đồng vào tháng 11
và tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là 14.200.000 đồng, nợ gốc 800.000 đồng.
D thu lợi số tiền 4.550.000 đồng (trong đó tiền phí là 1.000.000 đồng, lãi
3.550.000 đồng .
- 20. Nguyễn Thị D1 vay số tiền 10.000.000 đồng vào khoảng tháng 10
năm 2017, đã trả tiền gốc là 2.800.000 đồng, nợ gốc 7.200.000 đồng. D thu lợi
số tiền 1.500.000 đồng (trong đó tiền phí là 800.000 đồng, lãi 700.000 đồng .
- 21. Hồ Trung D2 vay số tiền 10.000.000 đồng vào tháng 10 năm 2017,
đã trả tiền gốc là 10.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 3.300.000 đồng (trong đó
tiền phí là 800.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng .
- 22. Trương Hoài vay 08 lần t ng số tiền là 40.000.000 đồng trong thời
gian từ tháng 9 năm 2017 đ n tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là 35.800.000
đồng, nợ gốc còn 4.200.000 đồng. D thu lợi số tiền 11.000.000 đồng (trong đó
tiền phí là 2.050.000 đồng, lãi 8.950.000 đồng .
- 23. Nguyễn Thị Thanh V vay 06 lần t ng số tiền 50.000.000 đồng trong
thời gian từ tháng 9 năm 2017 đ n tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là
48.800.000 đồng, nợ gốc còn 1.200.000 đồng. D thu lợi số tiền 15.300.000 đồng
(trong đó tiền phí là 3.100.000 đồng, lãi 12.200.000 đồng .
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- 24. Nguyễn Thị Thu T5 vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 11 năm
2017, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, D thu lợi số tiền 1.650.000 đồng (trong
đó tiền phí là 400.000 đồng, lãi 1.250.000 đồng .
- 25. ào Thị Thu T6 vay số tiền 15.000.000 đồng vào tháng 12 năm
2017, đã trả tiền gốc là 15.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 4.650.000 đồng (trong
đó tiền phí là 900.000 đồng, lãi 3.750.000 đồng .
- 26. ỗ Ngọc T7 vay 05 lần t ng số tiền là 25.000.000 đồng trong thời
gian từ tháng 10 năm 2017 đ n tháng 12 năm 2017, đã trả tiền gốc là
24.400.000 đồng, nợ gốc là 600.000 đồng D thu lợi số tiền 7.800.000 đồng
(trong đó tiền phí là 1.700.000 đồng, lãi 6.100.000 đồng .
- 27. Trần Thị T8 vay 04 lần t ng số tiền 20.000.000 đồng vào tháng 10
năm 2017 và tháng 11 năm 2017, đã trả tiền gốc là 19.200.000 đồng, nợ gốc còn
800.000 đồng. D thu lợi số tiền 6.200.000 đồng (trong đó tiền phí là 1.400.000
đồng, tiền lãi 4.800.000 đồng .
- 28. Lê Thị Kim L2 vay và nhờ Lâm Thị Ngọc Hi u, Trần Thị Cẩm Lệ,
Nguyễn Thị Thêm, Hoàng Thị Tâm Lan vay giùm Loan, t ng số tiền Loan vay
là 68.000.000 đồng trong thời gian từ tháng 11 đ n tháng 12 năm năm 2017, đã
trả tiền gốc là 45.600.000 đồng, nợ gốc còn 22.400.000 đồng. D thu lợi số tiền
16.500.000 đồng (phí 5.100.000 đồng, lãi 11.400.000 đồng .
- 29. Lâm Thị Ngọc H1 vay số tiền 2.000.000 đồng vào ngày 10/11/2017,
đã trả tiền gốc 2.000.000 đồng. D thu lợi số tiền 600.000 đồng (trong đó tiền phí
100.000 đồng, tiền lãi 500.000 đồng .
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2018/HS-ST ngày 29/11/2018, Tòa án
nhân dân huyện P tỉnh Bình Dương đã quy t định:
Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn D phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự”.
Áp dụng khoản 2 iều 201; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2
của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đ i, b sung năm 2017.

iều 51;

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D 06 (sáu tháng tù, thời hạn chấp hành hình
phạt tù tính từ ngày 25/7/2018.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật ch ng, án phí và
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 07/12/2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện P có Quy t định kháng
nghị số 01/Q -VKSP đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 80/2018/HS-ST ngày
29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện P, kháng nghị về phần áp dụng tình ti t
giảm nhẹ quy định tại khoản 2 iều 51 Bộ luật Hình sự và đề nghị tăng nặng
hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn D (kháng nghị trong thời hạn luật định .
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Quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trong phần
tranh luận: Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện P trong thời hạn luật
định, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm là đúng
quy định. ối với hành vi phạm tội của bị cáo, tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình
ti t giảm nhẹ trách nhiệm sự theo khoản 2 iều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015,
sửa đ i, b sung năm 2017: Bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi
02 con nhỏ ăn học, là lao động chính trong gia đình” là không phù hợp bởi lẽ bị
cáo có vợ là người trong độ tu i lao động, hoàn cảnh của bị cáo không thuộc
trường hợp khó khăn. M c hình phạt 06 tháng tù mà tòa án cấp sơ thẩm đã xét
xử đối với bị cáo là nhẹ chưa tương x ng với m c độ, hành vi phạm tội của bị
cáo. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát
nhân dân huyện P, xử phạt bị cáo Hoàng Văn D từ 09 tháng đ n 12 tháng tù.
Bị cáo D khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án hình sự sơ
thẩm. Trong lời nói sau cùng, bị cáo ân hận về hành vi sai trái của mình, đề nghị
Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c 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] Từ đầu tháng 7 năm 2017 đ n tháng 3/2018, bị cáo Hoàng Văn D cho
người dân trên địa bàn huyện P vay t ng số tiền là 656.750.000 đồng. Trong đó,
t ng số tiền gốc D đã thu được là 494.600.000đ (bốn trăm chín mươi bốn triệu,
sáu trăm ngàn đồng . Thu lợi bất chính (tiền lãi và tiền phí t ng số tiền
162.150.000đ (một trăm sáu mươi hai triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng .
Còn lại t ng số tiền gốc 67.400.000đ (sáu mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng
Hoàng Văn D chưa thu được. Cách th c cho vay cụ thể như sau:
N u vay số tiền 10.000.000 đồng, người vay phải trả góp trong vòng 25
ngày, mỗi ngày 500.000 đồng gồm tiền gốc là 400.000 đồng/ngày và tiền lãi là
100.000 đồng/ngày. T ng số tiền gốc và lãi người vay phải trả trong vòng 25
ngày là 12.500.000 đồng. Khi đưa tiền cho người vay, D thu trước 01 ngày hoặc
02 ngày, người vay phải trả trong thời gian 23 hoặc 24 ngày ti p theo, mỗi ngày
500.000 đồng. Ngoài ra, D thu thêm tiền phí dịch vụ 800.000 đồng cho lần vay
đầu tiên, 700.000 đồng hoặc 600.000 đồng lần vay th hai, 500.000 đồng cho
lần vay th ba và những lần vay ti p theo trừ tiền phí ít hơn hoặc b ng lần vay
trước đó. Như vậy, D cho vay 10.000.000 đồng, trong thời gian 25 ngày thu lợi
số tiền 3.300.000 đồng (gồm phí dịch vụ 800.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng cho
lần vay đầu tiên, 3.200.000 đồng hoặc 3.100.000 đồng (phí 700.000 đồng hoặc
600.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng cho lần vay th hai, 3.000.000 đồng (phí
500.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng cho lần th ba và tiền phí dịch vụ giảm cho
những lần vay sau. Như vậy, Hoàng Văn D cho người khác vay tiền với m c lãi
suất là 30-33%/tháng, tương đương 360-396%/ năm, cao gấp 40-44 lần của m c
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lãi suất do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định (9%/năm và cao gấp 1819,8 lần của m c lãi suất cao nhất quy định tại iều 468 Bộ luật Dân sự. Hành
vi của bị cáo D đã đủ y u tố cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân
sự” theo khoản 2 iều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đ i năm 2017. Do
đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo D về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự” theo khoản 2 iều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đ i, b sung năm
2017 là có căn c , đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
[2] ối với kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện P: Xét thấy,
hoạt động cho vay lãi nặng đang diễn bi n ph c tạp, diễn ra ở nhiều nơi, gây hậu
quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đ n an ninh tài chính, gây mất trật tự xã hội và là
nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác. ối với hành vi phạm tội của bị
cáo, tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm sự Bản thân bị
cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải nuôi 02 con nhỏ ăn học, là lao động chính
trong gia đình” là không phù hợp vì đây là nhân thân, bị cáo có vợ là người
trong độ tu i lao động, hoàn cảnh của bị cáo không thuộc trường khó khăn. M c
hình phạt 06 tháng tù mà tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là nhẹ,
chưa tương x ng với m c độ, hành vi phạm tội của bị cáo nên cần có một m c
hình phạt nghiêm khắc hơn mới đủ s c răn đe, giáo dục bị cáo và đảm bảo cho
công tác phục vụ chính trị tại địa phương. Do đó, có căn c chấp nhận kháng
nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện P.
ề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp nhận
kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện P là phù hợp với nhận định của
Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
ối với khoản tiền 7.000.000 đồng mà gia đình bị cáo nộp lại thay cho bị
cáo (theo biên lai thu tiền số 06927 ngày 26/11/2018) nhưng Tòa án cấp sơ thẩm
áp dụng tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo tự nguyện sửa chữa, khắc
phục một phần hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra” là không phù
hợp. Vì đây là số tiền mà bị cáo dùng vào việc phạm tội, bị cáo có nghĩa vụ phải
nộp lại để sung vào ngân sách nhà nước.
[3] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không phải nộp theo quy định của
pháp luật.
[4] Các quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn c điểm điểm b khoản 1
hình sự năm 2015,

iều 355 và

iều 357 của Bộ luật Tố tụng

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện P; sửa Bản
án hình sự sơ thẩm số 80/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Toà án nhân dân
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huyện P, tỉnh Bình Dương về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và phần
hình phạt đối với bị cáo Hoàng Văn D;
Áp dụng khoản 2 iều 201; các điểm i, s khoản 1 iều 51; của Bộ luật
Hình sự năm 2015 được sửa đ i, b sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Hoàng Văn D 09 (chín) tháng tù về tội Cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự” , thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/7/2018.
2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn c Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14
về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án,
Bị cáo D không phải nộp.
3. Các phần khác của quy t định bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- VKSND T. Bình Dương;

1

- Phòng PV 06 C tỉnh BD;
- Trại T C tỉnh BD;
- TAND huyện P;
- VKSND huyện P;
- C.cục TH DS huyện P;
- CQCS T C huyện P;
- Bị cáo;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Lưu: HS, t HCTP.

1
1
2
1
1
1
1
1
3

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký

Lê Quân Vƣơng
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2020/HSST
Ngày: 16/01/2020
NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH
Với thành phần hội đồng xét xử gồm có:
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Đức Đống
- Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Đặng Quốc Hà
2. Ông Nguyễn Văn Ty
- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên Toà: Ông Lê Hồng Khang, cán bộ TAND
huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
- Đại diện VKSND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên Toà: Ông
Nguyễn Văn Thành - Kiểm sát viên.
Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý
số 18/2019/HSST ngày 18/12/2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01
ngày 02/01/2020 ngày đối với:
Bị cáo Nguyễn Văn G; Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1992;Giới tính: Nam; Tên
gọi khác: Không; Quê quán: Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi
đăng ký HKTT và chổ ở: Thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp
12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng; Con ông
Nguyễn Hồng S, Sinh năm 1949; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con bà:
Nguyễn
Thị D; Sinh năm 1957; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Cả bố và mẹ hiện trú quán tại
thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột có 04
người, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Võ Thị T, sinh năm 1995; Nghề nghiệp: Lao động
tự do; Hiện trú quán tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có
một con, sinh năm 2017. Bị Viện kiểm sát truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong
giao dịch dân sự.
Tiền án, tiền sự: Không.
Biện pháp ngăn chặn đã áp dụng: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm
đi khởi nơi cư trú từ ngày 26/9/2019 cho đến nay. Hiện có mặt tại phiên tòa.
- Ngƣời bị hại:
1. Anh Trần Mạnh Hải A, sinh ngày 03/10/1996, nghề nghiệp: Lao động tự do;
trú tại: thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt không rõ
lý do
- Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
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1. Anh Trần Mạnh T, sinh ngày 06/02/1971, nghề nghiệp: Buôn bán; trú tại:
thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt không rõ lý do.
2. Chị Nguyễn Thị T, sinh ngày 29/10/1974 , nghề nghiệp: Lao động tự do; trú
tại: thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt
3. Chị Võ Thị T, sinh năm 1995, nghề nghiệp: Làm ruộng; trú tại: thôn 4, xã
Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vắng mặt không rõ lý do
NỘI DUNG VỤ ÁN :
Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án
được tóm tắt như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 12/02/2019 đến ngày
21/6/2019, Nguyễn Văn G đã cho Trần Mạnh Hải A ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vay 06 lần tiền với tổng số tiền là 115.000.000đ (Một trăm
mười lăm triệu đồng), để tiêu xài cá nhân, với mức lãi suất theo thỏa thuận là
5.000đ/ 01 triệu/ 01 ngày, cao hơn gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định
trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính 77.604.041 đồng (Bảy mươi bảy triệu sáu
trăm linh bốn nghìn không trăm bốn mươi mốt đồng), cụ thể như sau:
Lần thứ nhất: Ngày 12/02/2019, Nguyễn Văn G cho Trần Mạnh Hải A vay
số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), cả hai người thống nhất thỏa thuận
hợp đồng bằng miệng, từ ngày 12/02/2019 đến ngày 15/4/2019 không tính lãi. Tiền
lãi tính từ ngày 16/4/2019 đến ngày 21/6/2019 (66 ngày).
Lần thứ hai: Ngày 16/4/2019, Nguyễn Văn G cho Trần Mạnh Hải A vay
thêm số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Tiền lãi được tính từ ngày
16/4/2019 đến ngày 21/6/2019 (66 ngày). G cắt trước 1.500.000 đồng (Một triệu
năm trăm nghìn đồng) tiền lãi, thực tế chỉ đưa cho Hải A 8.500.000 đồng (Tám
triệu năm trăm nghìn đồng). Cả hai thỏa thuận hợp đồng viết tay với nội dung Trần
Mạnh Hải A vay của Nguyễn Văn G số tiền 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng)
bao gồm 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) vay lần thứ nhất và 10.000.000
đồng (Mười triệu đồng) vay lần thứ hai.
Lần thứ ba: Ngày 02/5/2019, Nguyễn Văn G cho Trần Mạnh Hải A vay
thêm số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền lãi tính từ ngày 02/5/2019
đến ngày 21/6/2019 (51 ngày). G cắt trước 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tiền lãi,
thực tế chỉ đưa cho Hải A 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng). Cả hai thỏa
thuận hợp đồng viết tay với nội dung Trần Mạnh Hải A vay của Nguyễn Văn G số
tiền 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng) bao gồm 30.000.000 đồng (Ba mươi
triệu đồng) vay lần thứ nhất, thứ hai và 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng) vay
lần thứ ba.
Lần thứ tư: Ngày 04/6/2019, Nguyễn Văn G cho Trần Mạnh Hải A vay
thêm số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), tính lãi từ ngày 4/6/2019 đến
ngày 21/6/2019 (18 ngày). Cả hai người thống nhất thỏa thuận hợp đồng bằng
miệng, Hải A vay của G 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) bao gồm
50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) của lần vay thứ nhất, thứ hai, thứ ba và
20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) của lần vay thứ tư.
Lần thứ năm: Ngày 12/6/2019, Nguyễn Văn G cho Trần Mạnh Hải A vay
thêm số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng), trong đó, G đưa cho Hải
A 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tiền mặt, còn 5.000.000 đồng (Năm triệu
đồng) thì Giáp nhờ vợ là chị Võ Thị T dùng tại khoản của mình 0841000015178
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mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hà
Tĩnh chuyển tiền vào số tài khoản 186594729 của anh Trần Quốc T (Sinh năm
1996, trú tại: thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; hiện đã chết
do bị tai nạn giao thông xảy ra ngày 09/9/2019) mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh
Vượng (VP BANK), số tài khoản này Hải A mượn của anh T để sử dụng. Lãi suất
tính từ ngày 12/6/2019 đến ngày 21/6/2019 (10 ngày). Cả hai người thống nhất
thỏa thuận hợp đồng bằng miệng, Hải A vay của G số tiền 95.000.000 đồng (Chín
mươi lăm triệu đồng), bao gồm 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) của các lần
vay trước đó và 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) của lần vay thứ năm.
Lần thứ sáu: Ngày 21/6/2019, Nguyễn Văn G cho Trần Mạnh Hải A vay
thêm số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Tính đến thời điểm này Trần
Mạnh Hải A vay của Nguyễn Văn G 06 lần với tổng số tiền 115.000.000 đồng
(Một trăm mười lăm triệu đồng) với mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/ 01 triệu/
01 ngày. Nhưng ngày 21/6/2019 cả hai người thống nhất lại tiền lãi của
115.000.000 đồng trong 06 lần vay nêu trên là 39.500.000 đồng (Ba mươi chín
triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó có 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm
nghìn đồng) G đã lấy trước của Hải A, còn 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu
đồng) tiền lãi do Hải A và G ước tính trong tổng số tiền vay và thời gian vay (
Không tính chi tiết, cụ thể từng đợt vay). Sau đó, do Hải A không có khả năng trả
tiền gốc và lãi cho G, nên cả hai thống nhất viết giấy vay nợ có nội dung Trần
Mạnh Hải A vay của Nguyễn Văn G số tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm
mươi triệu đồng), thời gian viết Giấy vay tiền là ngày 21/3/2019, thời gian trả tiền
gốc là ngày 21/6/2019, thời hạn trả tiền lãi đầy đủ vào ngày 21 hằng tháng, không
ghi chi tiết tiền gốc, tiền lãi và mức lãi suất, mục đích vay để làm nhà, mua xe; để
nhằm mục đích cho Nguyễn Văn G đến nhà gia đình Hải A đòi người nhà trả tiền
khi Hải A không có nhà.
Như vậy, từ ngày 12/02/2019 đến ngày 21/6/2019, Nguyễn Văn G đã 06 lần
cho Trần Mạnh Hải A vay với tổng số tiền 115.000.000đồng (Một trăm mười lăm
triệu đồng), thu tiền lãi 39.500.000 đồng (Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn
đồng) tương đương với mức lãi suất: 39.500.000 đồng chia cho (30 triệu đồng x 66
ngày + 20 triệu đồng x 51 ngày + 20 triệu đồng x 18 ngày + 25 triệu đồng x 10
ngày + 20 triệu đồng x 00 ngày) = 10.941,8283 đồng/ 01 triệu đồng/ 01 ngày,
tương đương 3.993.767đồng/ 01 triệu đồng/ 01 năm, tương đương 399,3767%/ 01
năm, mức lãi suất này cao hơn gấp 05 lần (19,9688 lần) mức lãi suất cho vay tối đa
được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 468 Bộ luận dân sự năm 2015, mức lãi suất
tối đa cho vay trong giao dịch dân sự là “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không
được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay….”. Theo quy định tại Khoản 1, Điều
10 Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của ngân hàng nhà nước Việt
Nam quy định về cho vay tiêu dùng thì một năm trong cho vay tiêu dùng là 365
ngày. Như vậy, Nguyễn Văn G chỉ được phép cho vay với mức lãi suất tối đa là
547,95 đồng/01 triệu đồng/01 ngày, tức là Nguyễn Văn G chỉ được phép thu của
Trần Mạnh Hải A số tiền lãi suất theo quy định tối đa của cả 06 lần cho vay là 20
(triệu đồng) x 547,95 đồng x 66 ngày + 10 (triệu đồng) x 547,95 đồng x 66 ngày +
20 (triệu đồng) x 547,95 đồng x 51 ngày + 20 (triệu đồng) x 547,95 đồng x 18
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ngày + 25 (triệu đồng) x 547,95 đồng x 10 ngày + 20 (triệu đồng) x 547,95 đồng x
00 ngày = 1.978.099 đồng (Một triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn không trăm
chín mươi chín đồng).
Vậy, Nguyễn Văn G đã thu lợi bất chính từ việc cho Trần Mạnh Hải A vay
06 lần tiền từ ngày 12/2/2019 đến ngày 21/6/2019 là 39.500.000 đồng- 1.978.099
đồng = 37.521.901 đồng (Ba mươi bảy triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn chín
trăm linh một đồng).
Do Trần Mạnh Hải A chưa có tiền trả tiền gốc và tiền lãi, nên tối ngày
25/6/2019 Nguyễn Văn G cầm Giấy vay nợ của Hải A đến nhà ông Trần Mạnh T (
Bố đẻ của Trần Mạnh Hải A) yêu cầu ông T trả khoản nợ 150.000.000 đồng (Một
trăm năm mươi triệu đồng) thay cho Hải A. Ông T đồng ý nhưng do chưa có đủ số
tiền 150.000.000 đồng(Một trăm năm mươi triệu đồng) để trả cho G nên ông T đã
thỏa thuận với G và tự nguyện đóng tiền lãi trước với mức lãi suất 4.000 đồng/01
triệu/ 01 ngày; thời gian đóng từ ngày 25/5/2019 đến ngày 04/8/2019 (72 ngày) là
46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng) (BL:68-78; 100-101).
Nguyễn Văn G nhận từ ông Trần Mạnh T 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu
triệu đồng) tiền lãi của số tiền 150.000.000 đồng ( Một trăm năm mươi triệu đồng)
trong vòng 72 ngày (từ ngày 25/5/2019 đến ngày 4/8/2019) tương đương với mức
lãi suất 638.889 đồng/ 150 triệu đồng/01 ngày, tương đương 233.194.444 đồng/
150 triệu đồng/ 01 năm; tương đương với 0,426%/01 ngày, tương đương
155,463%/01 năm, mức lãi suất này cao hơn gấp 05 lần (gấp 7,773 lần) của mức
lãi suất cho vay tối đa được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
Nguyễn Văn G chỉ được phép thu của ông Trần Mạnh T số tiền lãi theo quy
định của pháp luật dân sự tối đa là 150 (triệu đồng) x 547,95 đồng (Mức lãi suất tối
đa theo ngày mà pháp luật dân sự cho phép) x 72 ngày = 5.917.860đồng (Năm
triệu chín trăm mười bảy nghìn tám trăm sáu mươi đồng).
Như vậy số tiền Nguyễn Văn G thu lợi bất chính từ việc thu tiền lãi của ông
Trần Mạnh T là 46.000.000 đồng – 5.917.860 đồng = 40.082.140đồng (Bốn mươi
triệu không trăm tám hai nghìn một trăm bốn mươi đồng).
* Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu
giữ các vật chứng bao gồm:
- 01 (Một) tờ giấy A4 bên trên có các dòng chữ màu xanh, dòng chữ trên cùng
được viết in hoa có dấu với nội dung “SỐ LẦN VAY TIỀN”, phần cuối tờ giấy có
nội dung “Cẩm Lĩnh, ngày 27/6/2019- người cho vay- G- Nguyễn Văn G”;
- 01 (Một) tờ giấy A4 bên trên có ác dòng chữ màu xanh, phần phía trên có tiêu
đề “GIẤY THU TIỀN LÃI”, phần cuối tờ giấy có nội dung “Cẩm Lĩnh, ngày
25/6/2019- người thu tiền- G- Nguyễn Văn G”;
- 01 (Một) tờ giấy A4 bên trên có các dòng chữ màu xanh, dòng chữ trên cùng
có nội dung “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập- tự do- Hạnh phúc”,
phần cuối tờ giấy có nội dung “Cẩm Lĩnh, ngày 25/6/2019- người trả hộ thay- Trần
Mạnh Thành, người cho vay- G-Nguyễn Văn G”;
- 01 (Một) tờ giấy liền, kẻ ngang, bên trên có các dòng chữ màu xanh, phần
phía trên có tiêu đề “GIẤY VAY TIỀN”, phần cuối tờ giấy có nội dung “Cẩm
Lĩnh, ngày 21/3/2019, người vay Trần Mạnh Hải A, người cho vay Nguyễn Văn
G”;
93

Các vật chứng nói trên đã thu của ông Trần Mạnh T giao nộp, chuyển theo hồ
sơ vụ án.
- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành 46.000.000 đồng (Bốn
mươi sáu triệu đồng) bao gồm: 78 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn
đồng); 35 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Số tiền này Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên thu của Nguyễn Văn G và đã
chuyển vào tài khoản tạm giữ của Công an huyện Cẩm Xuyên tại Kho bạc nhà
nước huyện Cẩm Xuyên. Nay đã chuyển đến tài khoản tạm giữ của Chi cục thi
hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên mở tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Xuyên để
xử lý theo quy định của pháp luật.
* Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần
Mạnh T yêu cầu bị can Nguyễn Văn G trả lại số tiền 46.000.000 đồng (Bốn mươi
sáu triệu đồng) tiền lãi mà G đã thu của ông T ngày 25/6/2019
Với hành vi nêu trên tại bản cáo trạng số 01/CT-VKSCX ngày 16/12/2019
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã truy tố Nguyễn Văn G về tội “Cho
vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 201 Bộ
luật hình sự.
Khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự, quy định: “Người nào trong giao dịch
dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy
định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới
100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã
bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ
50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03
năm”.
Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi
phân tích đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo,
vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1,
Điều 201; Điểm điểm i, s khoản 1, Điều 51, Điều 36, Bộ luật hình sự. Xử phạt bị
cáo Nguyễn Văn G từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi
nặng trong giao dịch dân sự”. Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam
giữ là ngày UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh được giao giám
sát giáo dục người bị kết án là Nguyễn Văn G nhận được Quyết định thi hành án
và bản sao Bản án.
Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các
quy định của pháp luật để xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp và tiền án phí HSST
theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã
được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy:
[1].Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm
Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên
trong quá trình điều tra truy tố về thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo
đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên
tòa bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có người nào
có ý kiến hoặc khiếu nại tố cáo về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố
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tụng , cũng như người tiến hành tố tụng của điều tra viên và kiểm sát viên trong
quá trình thụ lý, điều tra vụ án. Hội đồng xét xử thấy hành vi và quyết định tố tụng
của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo
quy định của pháp luật.
[2]. Xét về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn G: Căn cứ các tài liệu,
chứng cứ trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn G đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp cáo
trạng truy tố, lời khai của bị hại, người người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phù
hợp với các vật chứng đã thu giữ, phù hợp với bản kết luận điều tra.Từ đó Hội
đồng xét xử có cơ sở khẳng định: Trong khoảng thời gian từ 12/02/2019 đến ngày
21/6/2019, Nguyễn Văn G đã cho Trần Mạnh Hải A vay 06 lần tiền với tổng số
tiền 115.000.000 đồng ( Một trăm mười lăm triệu đồng) với mức tổng số tiền lãi đã
tính là 39.500.000 đồng ( Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng), tương đương
mức lãi suất 399,3767%/ 01 năm (cao hơn gấp 19,968 lần mức lãi suất cho vay tối
đa được quy định trong Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính 37.521.901 đồng (Ba
mươi bảy triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh một đồng). Trong đó
Nguyễn Văn G đã thu trước tiền lãi 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn
đồng); số tiền còn lại 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) đã được chuyển
hóa cùng với tiền gốc thành hợp đồng cho vay số tiền 150.000.000 đồng vào ngày
21/6/2019. Ngày 25/6/2019 Nguyễn Văn G đã nhận từ Trần Mạnh T (Ông T tự
nguyện trả tiền lãi thay cho Trần Mạnh Hải A) với số tiền 46.000.000 đồng ( Bốn
mươi sáu triệu đồng) tiền lãi của số tiền 150.000.000 đồng, thời gian (72 ngày) kể
từ ngày 25/5/2019 đến ngày 04/8/2019, tương đương với mức lãi suất
155,463%/01 năm (cao hơn gấp gấp 7,773 lần của mức lãi suất cho vay tối đa được
quy định trong Bộ luật dân sự), thu lợi bất chính số tiền 40.082.140 đồng (Bốn
mươi triệu không trăm tám mươi hai nghìn một trăm bốn mươi đồng). Tổng số tiền
Nguyễn Văn G thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là
77.604.041 đồng (Bảy mươi bảy triệu sáu trăm linh bốn nghìn không trăm bốn
mươi mốt đồng). Trong vụ án này chỉ một mình Nguyễn Văn G thực hiện.
[3]. Xét hành vi vi phạm của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến
trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, xâm phạm lợi ích
của công dân, làm cho người vay lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vi phạm pháp luật
hình sự. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo dục, cải tạo
bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.
[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Văn G xét về tình tiết
giảm nhẹ: Hội đồng xét xử thấy tại phiên toà và tại Cơ quan điều tra bị cáo khai
báo thành khẩn, bị cáo có nhân thân tốt; chưa có tiền, án tiền sự; phạm tội lần đầu,
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy nhiên khi lượng hình cần phải căn cứ vào
nhân thân, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, cũng như
những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1,
Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét về tình tiết tăng nặng bị cáo không phải chịu tình
tiết tăng nặng.
[5]. Về trách nhiệm dân sự:
Trong quá trình điều tra người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần
Mạnh T yêu cầu bị can Nguyễn Văn G trả lại số tiền 46.000.000 đồng (Bốn mươi
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sáu triệu đồng) tiền lãi mà G đã thu của ông T ngày 25/6/2019. Nay cần áp dụng các
quy định của pháp luật chỉ trả lại cho ông Trần Mạnh T số tiền lãi suất vượt quá
20% theo Khoản 1, Điều 468 Bộ luật dân sự quy định.
[6]. Về vật chứng và biện pháp tư pháp:
Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu của Nguyễn Văn G số tiền
46.000.000 đồng (Tiền lãi do ông Trần Mạnh T thanh toán cho G vào ngày
25/6/2019). Nay cần áp dụng Điểm a, b, Khoản 1, khoản 2, Điều 47 BLHS, Khoản
1, Điểm a, Điểm a, Khoản 3, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý như sau:
- Trả lại cho Trần Mạnh T số tiền lãi suất vượt quá 20% theo Khoản 1, Điều
468 Bộ luật dân sự quy định thay cho việc ông T yêu cầu về phần dân sự.
- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền lãi dưới 20% theo quy định tại
Khoản 1, Điều 468, BL Dân sự quy định mà G được hưởng vì số tiền này là do G
phạm tội mà có.
- Truy thu tiền do phạm tội mà có cũng như tiền sử dụng làm công cụ
phương tiện phạm tội để sung công quỹ nhà nước.
[7]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.
[8]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
+ Trong vụ án này có đối tượng Võ Thị T (Vợ của Nguyễn Văn G) đã sử dụng
tài khoản và tiền của mình chuyển qua tài khoản của Trần Quốc T với số tiền
5.000.000đồng (Năm triệu đồng) để cho Trần Mạnh Hải A vay theo yêu cầu của
Nguyễn Văn G. Quá trình điều tra xác định Võ Thị T không biết Nguyễn Văn G
thực hiện hành vi phạm tội, nên không có căn cứ xử lý.
Vì các lẽ trên
QUYẾT ĐỊNH:
1. Về tội danh và hình phạt: Căn cứ khoản 1, điều 201; Điểm i, s khoản
1 điều 51, Điều 36, Bộ luật hình sự;
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn G phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân
sự.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn G 24 (Hai tƣ) tháng cải tạo không giam giữ.
Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ là ngày UBND xã Cẩm
Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh được giao giám sát giáo dục người bị kết án
là Nguyễn Văn G nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án.
Giao bị cáo Nguyễn Văn G UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên giám
sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Cẩm Lĩnh
trong việc giám sát giáo dục Nguyễn Văn G trong thời gian cải tạo không giam
giữ. Miễn khấu trừ một phân thu nhập từ 0,5% đến 20% để sung công quỹ nhà
nước đối với Nguyễn Văn G theo quy định tại Điều 36 Bộ luật hình sự.
2. Về vật chứng và biện pháp tƣ pháp: Áp dụng Điểm a, b, Khoản 1,
khoản 2, Điều 47 BLHS, Khoản 1, Điểm a, Điểm a, Khoản 3, Điều 106 Bộ luật tố
tụng hình sự; Công văn số 212, ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân Tối
cao xử lý như sau:
+ Về số tiền 46.000.000 đồng (Tiền lãi do ông Trần Mạnh T thanh toán cho
G vào ngày 25/6/2019). Nay cần xử lý như sau:
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- Trả lại cho Trần Mạnh T số tiền 40.082.140đ. (Bốn mươi triệu không trăm
tám mươi hai nghìn, một trăm bốn mươi đồng). (Tiền lãi suất vượt quá 20% theo
Khoản 1, Điều 468 Bộ luật dân sự quy định) thay cho việc ông T yêu cầu về bồi
thường phần dân sự. Số tiền này hiện nay đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của
Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên mở tại Kho bạc nhà nước huyện
Cẩm Xuyên.
- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền lãi 5.917.860đ (Năm triệu chín
trăm mười bảy nghìn, tám trăm sáu mươi đồng) dưới 20% theo quy định tại Khoản
1, Điều 468, BLDS quy định mà G được hưởng vì số tiền này là do G phạm tội mà
có. Số tiền này hiện nay đang tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án
dân sự huyện Cẩm Xuyên mở tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Xuyên.
+ Truy thu sung công quỹ nhà nước số tiền 115.000.000 đồng (Một trăm
mười lăm triệu đồng) của Nguyễn Văn G sử dụng cho Trần Mạnh Hải A vay để lấy
tiền lãi. Tuy nhiên số tiền này do Trần Mạnh Hải A chưa thanh toán cho Nguyễn
Văn G nên cần Truy thu từ Trần Mạnh Hải A số tiền này là 115.000.000 đồng (Một
trăm mười lăm triệu đồng) để sung công quỹ nhà nước, vì số tiền này là công cụ,
phương tiện dùng để phạm tội.
+ Về số tiền lãi trong 06 lần vay đối với số tiền 115.000.000 đồng là
39.500.000 đồng (Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó có 4.500.000
đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng) G đã lấy trước của Trần Mạnh Hải A, còn
35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) tiền lãi Trần Mạnh Hải A chưa thanh
toán cho G. Nay số tiền 35.000.000 đồng xét thấy không cần phải truy thu do Trần
Mạnh Hải A chưa thanh toán cho G. Riêng số tiền 4.500.000 đồng cần xử lý như
sau:
- Truy thu từ Nguyễn Văn G số tiền 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm
nghìn đồng). Trong đó truy thu để sung công quỹ nhà nước số tiền 1.978.099 đồng
(Một triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn không trăm chín mươi chín đồng). Truy
thu để trả lại cho Trần Mạnh Hải A 2.521.901 đồng (Hai triệu năm trăm hai mươi
một nghìn, chín trăm linh một đồng). Do Trần Mạnh Hải A đang phải thi hành số
tiền 115.000.000 đồng nên số tiền 2.521.901 đồng này sau khi truy thu từ Nguyễn
Văn G không trả lại cho Trần Mạnh Hải A mà cần giữ lại để khấu trừ vào số tiền
115.000.000 đồng của Trần Mạnh Hải A phải thi hành.
3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 điều 136 bộ luật tố tụng hình sự
2015; khoản 1 điều 3, khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 nghị quyết số
326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. Buộc bị
cáo Nguyễn Văn G phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
4. Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ
án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án về phần liên quan của mình
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày kể từ
ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết.
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Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKS huyện Cẩm Xuyên;
- THA huyện Cẩm Xuyên;
- Công an huyện Cẩm Xuyên;
- THAHS Công an H. Cẩm Xuyên:
- Sơ tư pháp Hà Tĩnh;
- Bị cáo, người có QLNVLQ
- Cổng TTĐTTAND Tối cao;
- Lưu Hồ sơ

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà

Trần Đức Đống
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ A VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Án số: 152/2019/HSST
Ngày 06/9/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh.
Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Tiến Thịnh và bà Phạm Thị Thu.
Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Nguyệt – Thư ký Toà án nhân dân thành phố
Thái Bình.
Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Tuấn Anh – Kiểm sát viên.
Trong ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố T hái
Bình, tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xét xử
sơ thẩm công khai vụ án hì nh sự thụ lý số
143/2019/HSST ngày 09 tháng 8 năm
2019, theo quyết đị nh đưa vụ án ra xét xử số : 148/2019/QĐXX-ST ngày 16 tháng 8
năm 2019, đối với bị cáo:
Đặng Thị Thu P; Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1983;
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: ngách 24/223, đường L, tổ 06,
phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình;
Trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không.
Bố đẻ: Đặng Đức T. Mẹ đẻ: Phạm Thị T. Chồng: Nguyễn Ngọc B (đã ly
hôn). Bị cáo có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2011.
Tiền án, tiền sự: không.
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 31/5/2019 đến ngày 07/6/2019 được thay thế biện
pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú có mặt tại phiên tòa.
Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:
1. Chị Tưởng Thị T, sinh năm 1987 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Tổ 10, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình.
2. Chị Vũ Thị T, sinh năm 1987 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Số nhà 12/01, ngõ 14, đường B, tổ 17, phường T, thành phố T,
tỉnh Thái Bình.
3. Anh Đặng Xuân K, sinh năm 1990 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Ngõ 28, đường Q, tổ 03, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình.
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4. Anh Đặng Xuân T, sinh năm 1994 (Vắng mặt).
Nơi cư trú: Số nhà 77, tổ 04, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình.
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:
Lợi dụng việc một số người có nhu cầu vay tiền để tiêu dùng, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Đặng Thị Thu P, sinh ngày 10/6/1983, hộ khẩu thường
trú và chỗ ở tại ngách 24/223, đường Lý Bôn, tổ 06, phường T, thành phố T, tỉnh
Thái Bình có hành vi sử dụng tiền cá nhân của mình cho người khác vay để thu lời
bất chính. Mức lãi suất P cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi
suất 182,5% /năm), thời hạn vay tiền P không quy định cụ thể mà chỉ thỏa thuận
với khách vay thời hạn đóng lãi là 30 ngày đóng lãi một lần, khách trả tiền lãi cho
đến khi nào trả được tiền vay gốc thì kết thúc giao dịch. Việc giao dịch giữa hai bên
có thể bằng miệng hoặc lập hợp đồng.
Cách thức tính tiền lãi thu lợi bất chính như sau:
Ví dụ: A là tiền lãi thu lợi bất chính, B là tiền lãi thu được của khoản vay. C
là số ngày vay tiền, D là số tiền vay.
A= B - (20%÷365×C×D)
Trong đó 20% là phần trăm lãi suất vay tối đa trên 01 năm theo quy định của
pháp luật 365 là số ngày của 1 năm.
Trong thời gian từ khoảng tháng 7/2018 đến 30/5/2019, Đặng Thị Thu P đã
cho 04 người vay tiền để thu lời bất chính, cụ thể như sau:
1. Giao dịch với chị Tưởng Thị T, sinh năm 1987, trú tại tổ 10, phường T,
thành phố Thái Bình.
Lần thứ 1: Ngày 12/7/2018, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
12/8/2018 chị T đã đóng lãi được 02 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
3.000.000 đồng. Thời hạn vay là 60 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
2.671.233 đồng
Ngày 12/9/2018 P cho chị T vay thêm số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất,
thời hạn vay, cách thức trả lãi như trên. Như vậy, từ ngày 12/9/2018, chị T vay của
P tổng số tiền là 20.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi chị T phải trả 3.000.000 đồng.
Tính đến ngày 12/5/2019 chị T đã đóng 09 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P
là 27.000.000 đồng. Thời hạn vay là 270 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
24.041.046 đồng
Lần thứ 2: Ngày 04/10/2018, vay số tiền 5.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 750.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
03/5/2019 chị T đã đóng lãi được 08 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
100

6.000.000 đồng. Thời hạn vay là 240 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
5.342.466 đồng.
Lần thứ 3: Ngày 13/11/2018, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
12/5/2019 chị T đã đóng lãi được 07 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
10.500.000 đồng. Thời hạn vay là 210 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
9.349.315 đồng.
Lần thứ 4: Ngày 09/12/2018, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
08/01/2019, T đã đóng được 01 lần tiền lãi với số tiền 3.000.000 đồng. Thời hạn
vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là 2.671.233 đồng
Ngày 08/01/2019, P cho T vay thêm số tiền 5.000.000 đồng với lãi suất, thời
hạn vay, cách thức trả lãi như trên. Như vậy, từ ngày 08/01/2019 chị T vay của P
tổng số tiền 25.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi chị T phải trả là 2.250.000 đồng. Tính
đến ngày 08/5/2019 chị T đã đóng lãi được 05 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho
P là 18.750.000 đồng. Thời hạn vay là 150 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
16.695.205 đồng.
Lần thứ 5: Ngày 14/12/2018, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
13/5/2019, chị T đã đóng lãi được 06 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
9.000.000 đồng. Thời hạn vay là 180 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
8.013.699 đồng
Lần thứ 6: Ngày 05/01/2019, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
04/5/2019 chị T đã đóng lãi được 05 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
15.000.000 đồng. Thời hạn vay là 150 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
13.356.164 đồng.
Lần thứ 7: Ngày 12/01/2019, vay số tiền 10.000.000 đồngvới lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
11/5/2019 chị T đã đóng lãi được 05 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
7.500.000 đồng. Thời hạn vay là 150 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
6.678.082 đồng.
Lần thứ 8: Ngày 26/01/2019, vay số tiền 5.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 750.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
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25/3/2019 chị T đã thanh toán xong tiền gốc và đóng lãi được 02 lần. Số tiền lãi mà
chị T đã đóng cho P là 1.500.000 đồng. Thời hạn vay là 60 ngày. Số tiền mà P thu
lợi bất chính là 1.335.616 đồng.
Lần thứ 9: Ngày 01/02/2019, vay số tiền 80.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 12.000.000đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến
ngày 30/04/2019 chị T đã đóng được 03 lần tiền lãi. Số tiền lãi mà chị T đã đóng
cho chị P là 36.000.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất
chính là 32.054.795 đồng.
Ngày 30/4/2019, chị T trả 20.000.000 đồng tiền gốc. Như vậy, từ ngày
30/4/2019 chị T chỉ còn vay của P số tiền 60.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi chị T
phải trả 9.000.000 đồng. Tính đến ngày 30/5/2019 chị T đã đóng lãi được 01 lần.
Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là 9.000.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số
tiền mà P thu lợi bất chính là 8.013.699 đồng
Lần thứ 10: Ngày 03/02/2019, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
02/5/2019 chị T đã đóng lãi được 04 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
12.000.000 đồng. Thời hạn vay là 120 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
10.684.932 đồng
Lần thứ 11: Ngày 12/02/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
11/5/2019 chị T đã đóng lãi được 04 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
6.000.000 đồng. Thời hạn vay là 120 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
5.342.466 đồng
Lần thứ 12: Ngày 14/02/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất
5.000đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30
ngày, trả lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồngcho đến khi trả được gốc. Tính
đến ngày 13/5/2019 chị T đã đóng lãi được 04 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho
P là 6.000.000 đồng. Thời hạn vay là 120 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
5.342.466 đồng
Lần thứ 13: Ngày 20/02/2019, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồngcho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
19/3/2019 chị T đã thanh toán xong tiền gốc và đóng lãi được 01 lần. Số tiền lãi mà
chị T đã đóng cho P là 3.000.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu
lợi bất chính là 2.671.233 đồng
Lần thứ 14: Ngày 04/4/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
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lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
03/5/2019 chị T đã đóng lãi được 02 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
3.000.000 đồng. Thời hạn vay là 60 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
2.671.233 đồng
Lần thứ 15: Ngày 03/05/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
30/5/2019 chị T đã đóng lãi được 01 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
1.500.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
1.335.616 đồng
Lần thứ 16: Ngày 08/05/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
30/5/2019 chị T đã đóng lãi được 01 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
1.500.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
1.335.616 đồng
2. Giao dịch với anh Đặng Xuân T, sinh năm 1994, trú tại: tổ 4, phường T, thành
phố Thái Bình.
Lần thứ nhất: Ngày 17/10/2018, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi sau, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
16/04/2019 anh T đã đóng được 06 lần tiền lãi với số tiền 18.000.000 đồng. Thời
hạn vay là 180 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là 16.027.397 đồng
Ngày 16/4/2019, anh T trả 10.000.000 đồng tiền gốc. Như vậy, từ ngày
16/4/2019 anh T chỉ còn vay của P số tiền 10.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi anh T
phải trả 1.500.000 đồng. Tính đến ngày 16/5/2019 anh T đã đóng lãi được 01 lần.
Số tiền lãi mà anh T đã đóng cho P là 1.500.000 đồng. Thời hạn vay là 60 ngày. Số
tiền mà P thu lợi bất chính là 1.171.233 đồng
Lần thứ hai: Ngày 21/10/2018, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi sau, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
20/5/2019 anh T đã đóng lãi được 07 lần. Số tiền lãi mà anh T đã đóng cho P là
21.000.000 đồng. Thời hạn vay là 240 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
18.369.863 đồng
3. Giao dịch với chị Vũ Thị T, sinh năm 1987, trú tại số nhà 12/01, ngõ 14,
đường B, tổ 17, phường T, thành phố Thái Bình.
Lần thứ 1: Ngày 02/12/2018, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
31/01/2019 T đã đóng được 02 lần tiền lãi. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
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3.000.000 đồng. Thời hạn vay là 60 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
2.671.233 đồng
Ngày 31/01/2019, vay thêm số tiền 5.000.000 đồngvới lãi suất, thời hạn vay,
cách thức trả lãi như trên. Như vậy, từ ngày 31/01/2019 chị T vay của P tổng số tiền
15.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi chị T phải trả là 2.250.000 đồng. Tính đến ngày
27/02/2019 chị T đã thanh toán xong tiền gốc và đóng lãi được 01 lần. Số tiền lãi
mà chị T đã đóng cho P là 1.875.0000 đồng. Thời hạn vay là 25 ngày. Số tiền mà P
thu lợi bất chính là 1.628.425 đồng.
Lần thứ 2: Ngày 21/12/2018, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
21/01/2019 chị T đã thanh toán xong tiền gốc và đóng lãi được 01 lần. Số tiền lãi
mà chị T đã đóng cho P là 3.000.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P
thu lợi bất chính là 2.671.233 đồng
Lần thứ 3: Ngày 15/01/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
14/5/2019 chị T đã đóng lãi được 05 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
7.500.000 đồng. Thời hạn vay là 150 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
6.678.082 đồng.
Lần thứ 4: Ngày 28/4/2019, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
27/5/2019 chị T đã đóng lãi được 02 lần. Số tiền lãi mà chị T đã đóng cho P là
6.000.000 đồng. Thời hạn vay là 60 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
5.342.466 đồng
4. Giao dịch với anh Đặng Xuân K, sinh năm 1990, trú tại tổ 03, phường T,
thành phố Thái Bình.
Lần thứ 1: Ngày 15/10/2018, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
14/11/2018 anh K đã đóng được 01 lần tiền lãi. Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P
là 3.000.000 đồng.Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
2.671.233 đồng.
Ngày 14/11/2018, anh K trả 10.000.000 đồng tiền gốc. Như vậy, từ ngày
14/11/2018 anh K chỉ còn vay của P số tiền 10.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi anh K
phải trả 1.500.000 đồng. Tính đến ngày 14/5/2019 anh K đã đóng lãi được 07 lần.
Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P là 10.500.000 đồng. Thời hạn vay là 210 ngày.
Số tiền mà P thu lợi bất chính là 9.349.315 đồng
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Lần thứ 2: Ngày 05/12/2018, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
04/5/2019 anh K đã đóng được 05 lần tiền lãi. Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P
là 15.000.000 đồng. Thời hạn vay là 150 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
13.356.164 đồng
Ngày 04/5/2019, anh K trả 10.000.000 đồng tiền gốc. Như vậy, từ ngày
04/5/2019 anh K chỉ còn vay của P số tiền 10.000.000 đồng, mỗi lần trả lãi anh K
phải trả 1.500.000 đồng. Tính đến ngày 30/5/2019 anh K đã đóng lãi được 01 lần.
Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P là 1.500.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số
tiền mà P thu lợi bất chính là 1.335.616 đồng
Lần thứ 3: Ngày 05/01/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồngcho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
04/5/2019 anh K đã đóng lãi được 05 lần. Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P là
7.500.000 đồng. Thời hạn vay là 150 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
6.678.082 đồng
Lần thứ 4: Ngày 05/03/2019, vay số tiền 10.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 1.500.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
04/5/2019, anh K đã đóng lãi được 03 lần. Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P là
4.500.000 đồng. Thời hạn vay là 90 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
4.006.849 đồng.
Lần thứ 5: Ngày 26/05/2019, vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất 182,5%/năm, thời hạn vay là 30 ngày, trả
lãi trước, mỗi lần trả lãi là 3.000.000 đồng cho đến khi trả được gốc. Tính đến ngày
30/5/2019 anh K đã đóng lãi được 01 lần. Số tiền lãi mà anh K đã đóng cho P là
3.000.000 đồng. Thời hạn vay là 30 ngày. Số tiền mà P thu lợi bất chính là
2.671.233 đồng.
Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến 30/5/2019, Đặng Thị
Thu P đã sử dụng số tiền 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng) cho 04
người vay tiền thu lợi bất chính tổng số tiền là 252.947.589 đồng (Hai trăm năm
mươi hai triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi chín đồng).
Tại cáo trạng số 154/CT-VKSTP ngày 12 tháng 8 năm 2019, Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình quyết định truy tố bị cáo Đặng Thị
Thu P về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 Điều 201 Bộ
luật hình sự.
Tại phiên tòa đại diệnViện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như đã truy
tố và đề nghị:
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- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Thu P phạm tội "Cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự".
- Về hình phạt: Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 201, điểm i,s
khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 65; Điều 47; Điều 50 Bộ luật hình sự.
Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 01 năm đến 01năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng kể từ ngày tuyên án
06/9/2019. Áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo phạt tiền từ 40 triệu đồng đến
50 triệu đồng.
- Về vật chứng: Áp dụng điều 46,47 Bộ luật hình sự, điều106 Bộ luật tố tụng
hình sự:
Tịch thu của bị cáo 01 điện thoại di động để sung công quỹ nhà nước và tịch
thu một quyển sổ để lưu hồ sơ vụ án. Truy thu sung công quỹ nhà nước toàn bộ số
tiền thu lời bất chính là 254.234.589 đồng.
Về trách nhiệm dân sự: Các giao dịch dân sự giữa bị cáo và những người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan là giao dịch quan hệ dân sự nên cần giải quyết theo
pháp luật tố tụng dân sự không đặt ra giải quyết trong vụ án này.
Bị cáo Đặng Thị Thu P nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
NHẬN ĐỊ NH 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] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các hành vi, quyết định của cơ quan
Điều tra, Điều tra viên; của cơ quan Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đúng quy định
pháp luật, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì.
[2] Trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
của mình.Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm
tội đúng như Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung
lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Tưởng Thị T (Bút
lục từ 60-66; 73-79), chị Vũ Thị T (Bút lục số 80-82; 86-91); anh Đặng Xuân K
(Bút lục số 92-97; 101-106); anh Đặng Xuân T (Bút lục số 107-111; 115-119) và
các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy Hội đồng xét
xử có đủ cơ sở xác định như sau:
Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 07/2018 đến ngày 30/5/2019, Đặng Thị
Thu P có hành vi cho 04 người vay tổng số tiền 460.000.000 đồng, với lãi suất
5.000 đồng/01triệu/01ngày (mức lãi suất 182,5%/năm). Tổng số tiền Đặng Thị Thu
P thu lợi bất chính từ việc cho vay trên là 254.234.589 đồng.
[3] Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm
tội với lỗi cố ý, cho vay lãi vượt gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ
luật dân sự và thu lời bất chính trên mức quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.
Điều 201: Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định:
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1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức
lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000
đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt
tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ
đến 03 năm.
2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ
200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
3.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
[4] Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đặng
Thị Thu P phạm tội “Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
[5] Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo
thấy: Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm quản lý kinh tế
của nhà nước, vi phạm pháp luật hình sự. Vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm đối
với bị cáo để giáo dục bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung.
Tuy nhiên xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
bố đẻ của bị cáo tham gia kháng chiến bị nhiểm chất độc hóa học nên áp dụng tình
tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm
nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị
cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Xét thấy bị cáo
không có tiền án tiền sự, có địa chỉ cụ thể rõ ràng có khả năng tự cải tạo bản thân
và không gây nguy hiểm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội vì vậy không
cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao cho chính quyền địa phương
giám sát giáo dục bị cáo là phù hợp.
[6] Bị cáo phạm tội thu lời bất chính với số lượng tương đối lớn nên cần áp
dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.
[7] Về trách nhiệm dân sự: Quan điểm của Viện kiểm sát các giao dịch dân
sự giữa bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là giao dịch quan hệ
dân sự nên cần giải quyết theopháp luật tố tụng dân sự không đặt ra giải quyết trong
vụ án này là có cơ sở chấp nhận. Đối với số tiền lãi bị cáo nhận được vượt quá quy
định điều 468 Bộ luật dân sự buộc bị cáo phải trả lại cho những người vay của bị
cáo gồm: chị Tưởng Thị T 159.606.000 đ, anh Đặng Xuân K 40.068.000 đ, anh
Đặng Xuân T 35.568.000 đ, chị Vũ Thị T 18.991.000 đ.
[8] Về vật chứng của vụ án: Chiếc điện thoại dùng vào việc phạm tội nên tịch
thu sung công quỹ nhà nước. Quyển sổ của bị cáo liên quan đến các giao dịch dân
sự nên trả lại cho bị cáo.
[9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊ NH:
Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều
65; Điều 47; Điều 50; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm
2017; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hì nh sự; Nghị quyết
số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1.Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Thu P phạm tội “ Cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự”.
2. Về hình phạt : Xử phạt bị cáo Đặng Thị Thu P 01 năm tù nhưng cho
hưởng án treo thời gian thử thách là 02 năm kể từ ngày tuyên án 06/9/2019. Giao bị
cáo cho UBND phường T, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình giám sát và giáo
dục trong thời gian thử thách.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. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực
hiện theo quy định của tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự.
Phạt bổ sung đối với bị cáo Đặng Thị Thu P số tiền 30 triệu đồng sung công
quỹ nhà nước.
3.Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1,2 điều 468 Bộ luật dân sự.
Buộc bị cáo Đặng Thị Thu P phải trả lại cho những người vay tiền của bị cáo
số tiền lãi vượt quá quy định của điều 468 Bộ luật dân sự gồm: Chị Tưởng Thị T số
tiền 159.606.000 đ; chị Vũ Thị T số tiền 18.991.000 đồng; anh T số tiền 35.568.000
đồng; anh K số tiền 40.068.000 đồng.
4.Về xử lý vật chứng:
+ Tịch thu sung công quỹ nhà nước chiếc điện thoại của bị cáo dùng vào việc
phạm tội.
+ Trả lại cho bị cáo quyển sổ kích thước (18x25) cm, bìa màu xanh đã qua sử
dụng.
(Vật chứng có đặc điểm mô tả chi tiết trong biên bản giao nhận vật chứng
giữa cơ quan Công an thành phố Thái Bình và cơ quan Chi Cục Thi hành án dân sự
thành phố Thái Bình.)
5.Về án phí : Buộc bị cáo Đặng Thị Thu P phải chịu 200.000 đồng án phí
hình sự sơ thẩm và phải chịu 12.711.000 đồng án phí dân sự trong hình sự.
Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, (đối với các Thợp 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 các khoản tiền phải trả cho người được
thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên
phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo
mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.
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“Thợp 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, 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 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”.
6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày. Đối với bị cáo kể từ ngày tuyên
án sơ thẩm 06/9/2019. Đối với những người vắng mặt kể từ ngày tống đạt hợp lệ
bản án.
Nơi nhận:
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- Chi cục THADS TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
- Cơ quan điều tra Công an thành phố Thái
Bình, tỉnh Thái Bình;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành
phố Thái Bì nh, tỉnh Thái Bình;
- VKS tỉnh Thái Bình;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Mạnh
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH THUỶ
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bản án số: 53/2019/HSST
Ngày 31-10-2019

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THUỶ, TỈNH PHÚ THỌ
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lƣơng Viết Tú
Ông Đỗ Minh Thân
Các hội thẩm nhân dân:
Ông Nguyễn Thành Lâm
- Thư ký phiên toà: Ông Lê Anh Xuân Ngọc – Thư ký Toà án của Tòa án nhân
dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ tham gia
phiên toà:Bà Nguyễn Nhân Đạo - Kiểm sát viên.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh
Thủy, tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
55/2019/TLST-HS ngày 11 tháng 10 năm 2019,theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
133/2019/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo:
Kiều Đại N,sinh ngày 29/3/1983 tại huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ; Nơi cư trú:
Khu 3, xã Y, huyện Thanh Thuỷ tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ văn
hoá (học vấn): 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt
Nam; Con ông Kiều Kiên Chung, SN 1959 và bà Nguyễn Thị Đông, SN 1959; Có vợ:
Bùi Thị M2, SN 1991 và 01 con (sinh năm 2011); Tiền án: Tại bản án số 50/HSST ngày
16/4/2003, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”;
Tại bản án số 105/2011/HSST ngày 21/12/2011, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Lương,
tỉnh Thái Nguyên xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”;
Tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. (có mặt).
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Anh Phạm Minh T, SN 1993
Địa chỉ: khu 8, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
2. Anh Bùi Quốc Đ, SN1994
Địa chỉ: khu 7, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
3. Chị Nguyễn Thị X, SN 1986
Địa chỉ: khu 6, xã Z1, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
4. Anh Đỗ Ngọc M, SN 1988
Địa chỉ: khu 6 xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
5. Chị Hà Thị Hương L, SN1990
Địa chỉ: khu 5, xã Z2, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
6. Anh Đặng Trần Hợp, SN 1989
Địa chỉ: khu 5, xã Z2, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
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7. Anh Nguyễn Thành L1, SN 1993
Địa chỉ: khu 8, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
8. Chị Nguyễn Thị Thiên H2, SN 1997
Địa chỉ: khu 7, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
9. Anh Nguyễn Xuân H, SN 1995
Địa chỉ: khu 7, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
10. Anh Lê Tuấn A, SN 1985
Địa chỉ: khu 7, xã Z2, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
11. Anh Lương Thành L2, SN 1987
Địa chỉ: khu 5, xã Y, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
12. Anh Nguyễn Trung N1, SN 1988
Địa chỉ: khu 8, xã Z3, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
13. Anh Trần Văn H1, SN 1994
Địa chỉ: khu 7, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
14. Anh Nguyễn Duy Q, SN 1999
Địa chỉ: khu 7, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
15. Anh Phạm Ngọc T, SN 1989
Địa chỉ: khu 2, xã Y, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
16. Anh Nguyễn Văn Ch, SN 1985
Địa chỉ: khu 7, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
17. Anh Phạm Nguyên D, SN 1996
Địa chỉ: khu 8, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
18. Anh Tăng Văn A1, SN 1996
Địa chỉ: khu 6, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
19. Anh Nguyễn Phương N2, SN 1999
Địa chỉ: khu 6, xã Z, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
20. Anh Nguyễn Anh T, SN 1990
Địa chỉ: khu 4, xã Z1, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
21. Anh Hà Hoàng T1, SN 1985
Địa chỉ: Tổ 14, phường Z4, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
22. Anh Đỗ Văn M1, SN 1983
Địa chỉ: khu 5, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
23. Chị Bùi Thị M2, SN 1991
Địa chỉ: khu 4, Z5, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
24. Bà Phạm Thị Th1, SN 1964
Địa chỉ: khu 4, Z5, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
25. Chị Đặng Thị N3, SN 2001
Địa chỉ: xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
26. Chị Nguyễn Thị Hồng L3, SN 1995
Địa chỉ: Tổ 20, phường Z6, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
27. Anh Kiều Thế S, SN 1985
Địa chỉ: khu 3, xã Y, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.
(Đều vắng mặt tại phiên tòa).
NỘI DUNG VỤ ÁN:
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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:
Hồ i 16 giờ 00, ngày 08/5/2019, Công an huyê ̣n Thanh Thủy ti ến hành kiể m tra
hành chính tại quán hát Karaoke Dấ u Ấn thuộc khu 4, Z5, huyện Thanh Thủy của Kiề u
Đa ̣i Nghiã - Sinh năm 1983, hiện ở khu 4, thị trấn Thanh Thủy, huyê ̣n Thanh Thủy. Tại
thời điểm lực lượng công an kiểm tra, Kiều Đại N đang ngồi ở bàn uống nước tại quầy lễ
tân. Kiểm tra các phòng hát phát hiện phòng hát số 01 dưới tầng âm phát ra âm thanh
thanh cường độ lớn. Kiểm tra phóng hát số 01 thấy có 04 thanh niên nam nữ đang lắc lư
gồm: Hà Hoàng Tù ng - Sinh năm 1985, ở tổ 14, phường Thinh
̣ Lang , thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa Bình ; Đỗ Văn Mẫn - Sinh năm 1983, ở khu 5, xã Xuân Lộc , huyê ̣n
Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ; chị Đặng Thị Nghiệp - Sinh năm 2001, ở xã Quảng Ngần ,
huyê ̣n Vi Xuyên,
tỉnh Hà Giang và chị Nguyễn Thi ̣Hồ ng Liên - Sinh năm 1995, ở tổ 20,
̣
phường Yên Sở , quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Cơ quan Công an phát hiện và thu
giữ tại mặt bàn để đồ uống nước kê ở giữa phòng hát 01 điã sứ màu trắ ng hiǹ h el ip bên
trong lòng đĩa có bám din
́ h chấ t bô ̣t da ̣ng tinh thể màu trắ ng cùng 01 thẻ ATM của ngân
hàng BIDV màu vàng mang tên NGUYEN THI HONG LIEN và 01 ống hút được cuộn
bằng tờ tiền polime mệnh giá 20.000đ, ở hai đầu ống hút được cố định bằng vỏ đầu lọc
thuốc lá màu vàng (Tùng và Mẫn khai đây là dụng cụ để Tùng và Mẫn sử dụng trái phép
chất ma túy Ketamine). Thu giữ tại góc phòng hát vị trí thẳng cửa ra vào 01 bộ âm ly có
gắn một dây cắm 1.2 một đầu cắm vào âm ly, một đầu cắm vào điện thoại Iphone màu
vàng đồng. Kiểm tra người các đối tượng, Cơ quan Công an tạm giữ của Kiều Đại N 01
điện thoại di động Iphone 6 Plus và số tiền 14.590.000đ; Hà Hoàng T1 01 điện thoại di
động Iphone 5, 01 bật lửa ga màu đỏ và số tiền 3.810.000đ; Đỗ Văn M1 01 thẻ điện
thoại mệnh giá 200.000đ và số tiền 2.250.000đ; Nguyễn Thị Hồng L3 số tiền
2.100.000đ. Cơ quan Công an đã niêm phong chiếc đĩa sứ chứa chất bột dạng tinh thể
màu trắng cùng thẻ ATM và tờ tiền mệnh giá 20.000đ để phục vụ công tác điều tra.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Kiều Đại N tại khu 4, Z5 vào hồi 17 giờ 35
phút cùng ngày, Cơ quan Công an tạm giữ: Tại ngăn tủ gỗ kê ở quầy lễ tân: 01 ví da
màu đỏ bên trong có 01 điện thoại di động Oppo màu đỏ, 01 chứng minh nhân dân mang
tên Đặng Thị N3 và số tiền 500.000đ; 01 ví da màu đen bên trong có 01 thẻ căn cước
công dân mang tên Nguyễn Thị Hồng L3; 03 hợp đồng cho vay tiền giữa Kiều Đại N với
Đặng Tiến Dũng, Vũ Quang Nam và Phạm Minh T; 01 hợp đồng cầm đồ giữa Kiều Đại
N và Nguyễn Trung N1; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Như Hà; 01
chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Anh Nam; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe
mô tô mang tên Phạm Thu Hằng; 01 điện thoại di động Samsung J4 màu hồng; 01 sổ ghi
nợ bên trong có 08 tờ có các chữ và số được đánh số từ 01 đến 08 có chữ ký của Kiều
Đại N; 01 sổ ghi nợ bìa màu xanh bên trong có 08 tờ có các chữ và số được đánh số từ
01 đến 08 có chữ ký của Kiều Đại N; Tại tủ kính cửa ra vào phòng ngủ 01 ví giả da màu
đen bên trong có 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Trịnh Hồng Sơn; Tại
sân trước cửa phòng lễ tân 01 xe mô tô Vision BKS 29L1-363.02; 01 xe mô tô Wave S
BKS 23D1-121.28; 01 xe mô tô Wave Anpha BKS 16K2-1163; Tại ban công tầng hai
01 tập giấy màu trắng có 04 tờ có các chữ và số được đánh số từ 01 đến 04 có chữ ký
của Kiều Đại N.
Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Thủy đã ra
quyết định số 61 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ giám định số
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chất bột dạng tinh thể trắng bám dính trên bề mặt đĩa sứ và trên thẻ ATM cùng tờ tiền
mệnh giá 20.000đ thu giữ tại phòng hát số 01 quán Karaoke Dấu Ấn ngày 08/5/2019.
Tại bản kết luận giám định số 633/KLGĐ ngày 17/5/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận:
“- Chất bột dạng tinh thể màu trắng bám dính trên bề mặt 01 đĩa sứ màu trắng
hình elip, phần đáy đĩa có bám dính tro màu đen trong bì niêm phong gửi đến giám định
là ma túy, loại: Ketamine.
- Trên bề mặt 01 thẻ ATM màu vàng của ngân hàng BIDV mang tên NGUYEN
THI HONG LIEN trong bì niêm phong gửi đến giám định có tìm thấy chất ma túy, loại:
Ketamine.
- Trên bề mặt 01 tờ tiền VNĐ mệnh giá 20.000 (Hai mươi nghìn đồng) có số seri
MJ 12900741 được cuộn tròn thành ống hai đầu lồng 02 vỏ đầu lọc thuốc lá màu vàng
trong bì niêm phong gửi đến giám định có tìm thấy chất ma túy, loại: Ketamine.”
Tại Cơ quan điều tra, nội dung vụ việc được làm rõ như sau:
Kiề u Đa ̣i Nghiã - Sinh năm 1983 cùng vợ là chị Bùi Thị Mùi - Sinh năm 1991,
đăng ký hộ khẩu thường trú ở khu 3, xã Bảo Yên, huyê ̣n Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thuê
nhà của bà Phạm Thị Thìn - Sinh năm 1964, ở khu 4, thị trấn Thanh Thủy, huyê ̣n Thanh
Thủy để ở đ ồng thời mở quán kinh doanh dịch vụ hát Karaoke , lấ y tên là Dấ u Ấn .
Khoảng 15 giờ ngày 08/5/2019, trong lúc Nghĩa đi ra ngoài và chị Mùi ở nhà trông quán
hát thì có Hà Hoàng Tùng - Sinh năm 1985, ở tổ 14, phường Thinh
̣ Lang, thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa Bình cùng Đỗ Văn Mẫn - Sinh năm 1983, ở khu 5, xã Xuân Lộc, huyê ̣n
Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đ ến thuê phòng hát Karaoke. Chị Mùi đồng ý rồi đưa Tùng,
Mẫn đi xuống phòng hát số 01 ở tầng âm, sau đó bật đèn và dàn âm thanh trong phòng
hát cho họ rồi đi lên quầy lễ tân. Một lúc sau Nghĩa về quán hát, thấy có khách nên
Nghĩa đi xuống tầng âm, mở cửa nhìn vào phòng hát số 01 để kiểm tra thì thấy Tùng và
Mẫn đang hát nên Nghĩa đóng cửa đi lên. Khi Nghĩa đang chuẩn bị đi lên thì Tùng chạy
ra bảo Nghĩa là gọi cho Tùng 02 nhân viên đến rót bia phục vụ thì Nghĩa đồng ý rồi đi
lên quầy lễ tân gọi cho chị Đặng Thị Nghiệp - Sinh năm 2001, ở xã Quảng Ngần, huyê ̣n
Vị Xuyên , tỉnh Hà Giang và ch ị Nguyễn Thi ̣Hồ ng Liên - Sinh năm 1995, ở tổ 20,
phường Yên Sở , quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội đ ến quán Dấu Ấn của Nghĩa để
phục vụ khách. Sau đó, chị Liên và chị Nghiệp dùng chiếc xe mô tô BKS 16K2-1163
của chị Liên lai nhau đến quán Dấu Ấn. Đến nơi, Nghĩa bảo chị Nghiệp và chị Liên đi
xuống phòng hát số 01 rót bia và hát cùng khách ở đó thì chị Liên và chị Nghiệp đi
xuống phòng hát số 01, nơi có Tùng và Mẫn đang ở đó. Sau khi chị Liên và chị Nghiệp
đến phòng hát một lúc thì Tùng có nhu cầu sử dụng ma túy. Do sẵn có ma túy Ketamine
nên Tùng đi lên quầy lễ tân gặp Nghĩa và mượn của Nghĩa 01 dây kết nối để kết nối từ
điện thoại của Tùng đến dàn âm thanh nhằm mục đích sau khi sử dụng ma túy xong thì
sẽ nghe nhạc. Thấy Tùng hỏi mượn dây kết nối thì Nghĩa đồng ý và lấy dây rồi cùng
Tùng đi xuống phòng hát, Nghĩa cắm một đầu dây kết nối vào âm ly còn một đầu đưa
cho Tùng cắm vào điện thoại của Tùng. Sau đó, Tùng bảo Nghĩa là “cho em mượn một
cái đĩa”, Nghĩa nghĩ là Tùng mượn đĩa để đựng bánh kẹo nên bảo Tùng là “cứ lên lấy tự
nhiên” rồi Nghĩa đi lên quầy lễ tân còn Tùng bảo ch ị Liên đi lấ y đĩa . Chị Liên đi lên
quầ y lễ tân nhưng không tìm th ấy đĩa nên Nghĩa bảo chị Mùi đi mua và bảo chị Liên
đợi. Tùng ở bên trong phòng hát chờ một lúc không thấ y ch ị Liên quay la ̣i nên l ại bảo
chị Nghiê ̣p đi lấ y điã . Khi chị Nghiê ̣p vừa đi ra thì ch ị Liên đi vào trong phòng hát và
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bảo Tùng là phải đợi chị Mùi đi mua đĩa . Mô ̣t lúc sau, chị Mùi về thì chị Nghiệp lấy 01
chiếc đĩa sứ do chị Mùi mua rồi mang vào phòng hát cho Tùng . Tùng để chi ếc đĩa lên
mă ̣t bàn và lấ y ma túy ketamin cấ t trong người ra cho vào điã
. Sau đó , Tùng bảo ch ị
Liên lấ y cho Tùng mươ ̣n mô ̣t chi ếc thẻ cứng thì ch ị Liên lấ y cho Tùng mươ ̣n chi ếc thẻ
ATM của chị Liên rồi Tùng lấ y bâ ̣t lửa ga ra để “xào ke” bằng cách đố t ở đáy đĩa sứ làm
cho ma túy Ketamine trong đĩa nóng lên rồ i lấ y thẻ ATM đảo qua đảo la ̣i . Thấy Tùng
“xào ke” thì Mẫn lấ y tờ tiề n polime mê ̣nh giá 20.000đ cuộn tròn thành hình ố ng hút , cố
định hai đầ u ống bằ ng vỏ đầ u lo ̣c thuố c lá màu vàng. Sau khi làm cho ma túy Ketamine
trong đĩa chảy miṇ thì Tùng dùng thẻ ATM kẻ thành nhiề u đường nhỏ rồ i cùng Mẫn
dùng ố ng hút đư ợc làm bằng tờ tiền sử dụng ma túy Ketamine bằng cách hít vào mũi .
Sau khi sử dụng ma túy xong, Mẫn rút điện thoại của Tùng khỏi dây dẫn rồi lấy điện
thoại của mình thay vào đó, mở nhạc và bắt đầu lắ c lư theo điệu nha ̣c. Khi Tùng và Mẫn
đang lắ c lư trong phòng hát thì lực lượng công an huyện Thanh Thủy đến kiểm tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Thủy còn làm
rõ Kiều Đại N đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cụ thể như sau: Do
muốn có thu nhập cao nên Nghĩa đã nảy sinh ý định cho người có nhu cầu vay tiền với
lãi suất cao để thu lợi bất chính. Để thực hiện hành vi, Nghĩa đã vay của anh Kiều Thế S
- Sinh năm 1985, ở khu 3, xã Y, huyện Thanh Thủy số tiền 100.000.000đ và vay của
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 300.000.000đ làm vốn để cho những người có
nhu cầu vay tiền vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng lợi. Từ tháng 9 năm 2018 đến
tháng 5 năm 2019, Nghĩa đã cho 20 cá nhân trên địa bàn huyện Thanh Thủy vay tiền với
lãi suất từ 3.000đ/01 triệu/01 ngày đến 10.000đ/01 triệu/01ngày tương đương với mức
lãi suất từ 09% đến 30%/tháng (tương đương với 108%/ năm đến 360%/năm) để thu lợi
bất chính và ghi chép vào 02 quyển sổ đã bị Cơ quan Công an khám xét thu giữ. Cụ thể
hành vi cho vay lãi nặng của Nghĩa được xác định như sau:
1. Kiều Đại N cho anh Phạm Minh Toàn - Sinh năm 1993, ở khu 8, xã Sơn
Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 13/10/2018, Nghĩa cho anh Toàn vay số tiề n 30.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đồ ng/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm.
Anh Toàn đã trả cho Nghĩa số tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 1.500.000đ, trong
đó có 666.700đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 166.600đ
+ Ngày 24/10/2018, Nghĩa cho anh Toàn vay số tiền 60.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đồ ng/01 triê ̣u/01 ngày tương đương v ới mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm.
Anh Toàn đã trả cho Nghiã số tiền gốc vay và tiền lãi của 40 ngày là 12.000.000đ, trong
đó có 5.333.300đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là
1.333.400đ.
+ Ngày 16/3/2019, Nghĩa cho anh Toàn vay số tiề n 15.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đồ ng/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm.
Anh Toàn đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 20 ngày là 1.500.000đ, trong
đó có 666.700đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 166.600đ.
2. Kiều Đại N cho anh Bùi Quố c Đa ̣t - Sinh năm 1994, ở khu 7, xã Sơn Thủy,
huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 27/10/2018, Nghĩa cho anh Đa ̣t vay số tiề n 10.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đồ ng/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm.

114

Anh Đa ̣t đã trả cho Nghiã số tiền gốc vay và tiền lãi của 30 ngày là 1.500.000đ, trong đó
có 666.700đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 166.600đ .
3. Kiều Đại N cho chị Nguyễn Thi Xuyế
n - Sinh năm 1986, ở khu 6, xã Đoan
̣
Hạ, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 07/11/2018, Nghĩa cho ch ị Xuyế n vay số tiề n 15.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Chị
Xuyến đã trả cho Nghĩa số tiền gốc vay và tiền lãi của 40 ngày là 3.000.000đ, trong đó
có 1.333.300đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 333.400đ.
4. Kiều Đại N cho anh Đỗ Ngo ̣c Mâ ̣u - Sinh năm 1988, ở khu 6, xã Sơn Thủy,
huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 29/9/2018, Nghĩa cho anh Mậu vay số tiền
5.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triệu/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Mâ ̣u đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 250.000đ, trong đó có
111.100đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là27.800đ.
+ Ngày 15/10/2018, Nghĩa cho anh Mậu vay số tiền 17.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Mâ ̣u đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 850.000đ, trong đó có
377.800đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là94.400đ.
+ Ngày 24/10/2018, Nghĩa cho anh M ậu vay số tiền 20.000.000đ với lãi suất
5.000đ/01 triệu/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Mâ ̣u đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 1.000.000đ, trong đó có
444.450đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là111.100đ.
+ Ngày 11/11/2018, Nghĩa cho anh Mậu vay số tiền 10.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Mâ ̣u đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 20 ngày là 1.000.000đ, trong đó có
444.450đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là111.100đ.
+ Ngày 22/3/2019, Nghĩa cho Mâ ̣u vay số tiề n 50.000.000đ với laĩ suấ t 5.000đ/01
triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh Mâ ̣u đã trả
cho Nghiã số tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 2.500.000đ, trong đó có 1.111.100đ
thu vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là277.800đ.
5. Kiều Đại N cho chị Hà Thị Hƣơng Lan - Sinh năm 1990, ở khu 5, xã Tha ̣ch
Đồng, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
Ngày 27/3/2019, Nghĩa cho ch ị Lan vay số tiề n
15.000.000đ với laĩ suấ t
4.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 12%/tháng và 144%/năm. Chị
Lan đã trả cho Nghiã ti ền lãi của 30 ngày là 1.800.000đ, trong đó có 550.000đ thu vượt
quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 250.000đ. Tính đến thời điểm hành
vi của Nghĩa bi ̣phát hiê ̣n thì chị Lan chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
6. Kiều Đại N cho anh Đă ̣ng Trầ n Hơ ̣p - Sinh năm 1989, ở khu 5, xã Tha ̣ch
Đồng, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 14/2/2019, Nghĩa cho anh Hợp vay số tiền
5.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Hơ ̣p đã trả cho Nghiã ti ền lãi của 80 ngày là 2.000.000đ, trong đó có 888.900đ thu vượt
quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 222.200đ. Tính đến thời điểm hành
vi của Nghĩa bị phát hiện thì anh Hợp chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
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+ Ngày 02/3/2019, Nghĩa cho anh Hợp vay số tiền
20.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triệu/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Hơ ̣p đã trả cho Nghiã ti ền lãi của 60 ngày là 6.000.000đ, trong đó có 2.666.650đ thu
vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là666.700đ. Tính đến thời điểm
hành vi của Nghĩa bị phát hiện thì anh Hợp chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
7. Kiều Đại N cho anh Nguyễn Thành Luân - Sinh năm 1993, ở khu 8, xã Sơn
Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
Ngày 17/01/2019, Nghĩa cho anh Luân vay số tiề n 10.000.000đ với laĩ suấ t
6.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 18%/tháng và 216%/năm. Anh
Luân đã trả cho Nghiã ti ền lãi của 90 ngày là 5.400.000đ, trong đó có 2.900.000đ thu
vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 500.000đ. Tính đến thời
điể m hành vi của Nghĩa bị phát hiện thì anh Luân chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
8. Kiều Đại N cho chị Nguyễn Thi Thiên
Hƣơng - Sinh năm 1997, ở khu 7, xã
̣
Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
Ngày 08/3/2019, Nghĩa cho ch ị Hương vay số tiề n 10.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Chị
Hương đã trả cho Nghiã ti ền lãi của 30 ngày là 1.500.000đ, trong đó có 666.650đ thu
vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 166.700đ. Tính đến thời điểm
hành vi của Nghĩa bi ̣phát hiê ̣n thì chị Hương chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
9. Kiều Đại N cho anh Nguyễn Xuân Hòa - Sinh năm 1995, ở khu 7, xã Sơn
Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 15/10/2018, Nghĩa cho anh Hòa vay số tiền
10.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Hòa đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 20 ngày là 1.000.000đ, trong đó có
444.450đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 111.100đ.
+ Ngày 24/10/2018, Nghĩa cho anh Hòa vay số tiền
5.000.000đ, với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Hòa đã trả cho Nghĩa s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 30 ngày là 750.000đ, trong đó có
333.300đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là83.400đ.
+ Ngày 25/3/2019, Nghĩa cho anh Hòa vay số tiền
70.000.000đ với lãi suất
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày tương đương v ới mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Hòa đã trả cho Nghĩa ti ền lãi của 10 ngày là 3.500.000đ, trong đó có 1.555.550đ thu
vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 388.900đ. Tính đến thời điểm
hành vi của Nghĩa bị phát hiện thì anh Hòa chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
10. Kiều Đại N cho anh Lê Tuấ n Anh - Sinh năm 1985, ở khu 7, xã Thạch
Đồng, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 20/4/2019, Nghĩa cho anh Tu ấn Anh vay số tiề n 7.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Tuấn Anh đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 30 ngày là 1.050.000đ, trong
đó có 466.700đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 116.600đ.
+ Ngày 18/01/2019, Nghĩa cho Anh Tuấn Anh vay số tiề n 5.000.000đ, với laĩ suấ t
5000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Tuấn Anh đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 30 ngày là 750.000đ, trong đó
có 333.300đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là83.400đ.
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11. Kiều Đại N cho anh Lƣơng Thành Long - Sinh năm 1987, ở khu 5, xã Bảo
Yên, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
Ngày 14/3/2019, Nghĩa cho anh Long vay số tiền 30.000.000đ với laĩ suấ t 3.500đ/
01 triê ̣u/01 ngày tương đương với mức lãi suất 10,5%/tháng và 126%/năm. Anh Long đã
trả cho Nghĩa ti ền lãi của 30 ngày là 3.150.000đ, trong đó có 650.000đ thu vượt quá lãi
xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là500.000đ. Tính đến thời điểm hành vi c ủa
Nghĩa bi ̣phát hiê ̣n thì anh Long chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
12. Kiều Đại N cho anh Nguyễn Trung Nghiã - Sinh năm 1988, ở khu 8, xã
Z3, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
Ngày 02/5/2019, Kiề u Đa ̣i Nghiã cho anh Nguy ễn Trung Nghiã vay số tiề n
5.000.000đ với laĩ suấ t 5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất
15%/tháng và 180%/năm. Anh Nguyễn Trung Nghiã đã trả cho Nghiã s ố tiền lãi của 10
ngày là 250.000đ, trong đó có 111.100đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ
20% trở xuống là27.800đ. Tính đến thời điểm hành vi c ủa Nghĩa bi ̣phát hiê ̣n thì anh
Nguyễn Trung Nghiã đã trả cho Nghĩa 1.000.000 đồ ng tiề n gố c và nơ ̣ la ̣i 4.000.000
đồ ng.
13. Kiều Đại N cho anh Trầ n Văn Hào - Sinh năm 1994, ở khu 7, xã Sơn
Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 02/11/2018, Nghĩa cho anh Hào vay số tiền
20.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Hào đã trả cho Nghĩa s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 1.000.000đ, trong đó có
444.450đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là111.100đ.
+ Ngày 12/11/2018, Nghĩa cho anh Hào vay số tiền
30.000.000đ với laĩ suấ t
3.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 9%/tháng và 108%/năm. Anh
Hào đã trả cho Nghĩa s ố tiền lãi của 30 ngày là 2.700.000đ, trong đó có 200.000đ thu
vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là500.000đ. Tính đến thời điểm
hành vi của Nghĩa bị phát hiện thì Trầ n Văn Hào chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
+ Ngày 18/3/2019, Nghĩa cho anh Hào vay 10.000.000đ với lãi suất 4.000đ/01
triệu/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 12%/tháng và 144%/năm. Hào chưa trả tiền
gốc và lãi cho Nghĩa.
14. Kiều Đại N cho anh Nguyễn Duy Quang - Sinh năm 1999, ở khu 7, xã Sơn
Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 31/10/2018, Nghĩa cho anh Quang vay số tiền 2.000.000đ với laĩ suấ t
10.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 30%/tháng và 360%/năm. Anh
Quang đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 30 ngày là 600.000đ, trong đó có
433.300đ thu vượt quá lãi xuất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là33.300đ.
+ Ngày 20/11/2018, Nghĩa cho anh Quang vay số tiề n 1.000.000đ với lãi suất
10.000đ/01 triê ̣u/01 ngày tương đương v ới mức lãi suất là 30%/tháng và 360%/năm.
Anh Quang đã trả cho Nghiã tiền lãi của 20 ngày là 200.000 đ, trong đó có 144.400đ thu
vượt quá lãi xuất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 11.100đ. Tính đến thời điểm
hành vi của Nghĩa bi ̣phát hiê ̣n thì anh Quang chưa trả tiề n gố c cho Nghiã .
15. Kiều Đại N đã cho anh Pha ̣m Ngo ̣c Tiế n - Sinh năm 1989, ở khu 2, xã Bảo
Yên, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
Ngày 18/3/2019, Nghĩa cho anh Tiến vay số tiền
3.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày tương đương v ới mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
117

Tiế n đã trả cho Nghiã 10 ngày lãi là 150.000đ, trong đó có 66.700đ thu vượt quá lãi suất
100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 16.600đ. Tính đến thời điểm hành vi của Nghĩa
bị phát hiện thì anh Tiến chưa trả tiền gốc cho Nghĩa.
16. Kiều Đại N đã 02 lần cho anh Nguyễn Văn Chung - Sinh năm 1985, ở khu
7, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 02/10/2018, Nghĩa cho anh Chung vay số tiền 5.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Chung đã trả cho Nghiã số tiền gốc vay và tiền lãi của 10 ngày là 250.000đ, trong đó có
111.100đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 27.800đ.
+ Ngày 14/10/2018, Nghĩa cho anh Chung vay số tiền 3.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh
Chung đã trả cho Nghiã s ố tiền gốc vay và tiền lãi của 60 ngày là 900.000đ, trong đó có
400.000đ thu vượt quá lãi suất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 100.000đ.
17. Kiều Đại N đã cho anh Pha ̣m Nguyên Dũng - Sinh năm 1996, ở khu 8, xã
Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 28/12/2018, Nghĩa cho Dũng vay số tiền 10.000.000đ với laĩ suấ t 6.000đ/
01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 18%/tháng và 216%/năm. Anh Dũng đã
trả cho Nghĩa ti ền lãi của 30 ngày là 1.800.000đ và đến ngày 03/02/2019, anh Dũng trả
cho Nghĩa 5.000.000đ tiền gốc, còn nợ lại 5.000.000đ với lãi suất 6.000đ/01 triê ̣u/01
ngày. Anh Dũng đã trả cho Nghiã ti ền lãi 60 ngày của số tiền vay 5.000.000đ là
1.800.000đ. Tổng số tiền lãi Nghĩa thu vượt quá lãi suất 100% của anh Dũng là
1.933.300đ,phần lãi từ 20% trở xuống là 333.300đ. Số tiền gốc còn lại, anh Dũng đã trả
cho Nghĩa.
18. Kiều Đại N đã cho anh Tăng Văn A1 - Sinh năm 1996, ở khu 6, xã Sơn
Thủy, huyện Thanh Thủy vay tiền suất cao, cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 01/11/2018, Nghĩa cho anh An vay số tiền
5.000.000đ với laĩ suấ t
10.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương với mức lãi suất 30%/tháng và 360%/năm. Anh
An đã trả cho Nghiã tiền lãi của 40 ngày là 2.000.000đ, trong đó có 1.444.400đ thu vượt
quá lãi suất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 111.100đ.
Đến ngày 07/12/2018, anh An tiếp tục vay của Nghĩa số tiền 5.000.000đ nâng
tổng số nợ lên 10.000.000đ thì Nghĩa thống nhất với anh An mức lãi suất là 8.000đ/01
triê ̣u/01 ngày, tương đương mức lãi suất 24%/tháng và 288%/năm. Anh An đã trả cho
Nghĩa tiền lãi của 40 ngày là 3.200.000đ, trong đó có 2.088.900đ thu vượt quá lãi suất
100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 222.200đ.
Đến ngày 21/01/2019, anh An tiếp tục vay của Nghĩa số tiền 10.000.000đ, nâng
tổng số nợ lên 20.000.000đ với lãi suất 8.000đ/01 triệu/01 ngày. Sau đó, Anh An trả cho
Nghĩa tiền lãi của 10 ngày là 1.600.000đ, trong đó có 1.044.400đ thu vượt quá lãi suất
100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 111.100đ.
Đến ngày 29/01/2019, anh An tiếp tục vay của Nghĩa số tiền 10.000.000đ, nâng
tổng số nợ lên 30.000.000đ với lãi suất 8.000đ/01 triệu/01 ngày. Sau đó, anh An đã trả
cho Nghĩa tiền lãi 20 ngày của 30.000.000đ là 4.800.000đ, trong đó có 3.133.300đ thu
vượt quá lãi suất 100%/năm, phần lãi từ 20% trở xuống là 333.300đ.
Vài ngày sau, anh An tiếp tục vay của Nghĩa số tiền 10.000.000đ, nâng tổng số nợ
lên thành 40.000.000đ với lãi suất 8.000đ/01 triệu/01 ngày. Do thấy anh An không có
khả năng trả nợ nên Nghĩa đã thông báo việc anh An nợ tiền Nghĩa đến gia đình anh An
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và yêu cầu gia đình anh An trả nợ cho Nghĩa. Đến ngày 01/3/2019, ông Tăng Văn Thụ Sinh năm 1964, ở khu 6, xã Z (là bác của anh Tăng Văn A1) đã trả cho Nghĩa số tiền
gốc anh An đã vay của Nghĩa là 40.000.000đ. Tổng số tiền lãi Nghĩa thu của anh An
vượt quá mức lãi suất 100%/năm là 7.711.110đ.
Quá trình điều tra, ông Tăng Văn Thụ đã giao nộp cho Cơ quan điều tra 02 hợp
đồng cho vay tiền giữa Kiều Đại N và Tăng Văn A1.
19. Kiều Đại N cho anh Nguyễn Phƣơng Nam - Sinh năm 1999, ở khu 6, xã
Sơn Thủy , huyện Thanh Thủy vay tiền với lãi suất cao, cụ thể nhƣ sau: Ngày
30/12/2018, Nghĩa cho anh Nam vay số tiề n 2.000.000đ với laĩ suấ t 10.000đ/01 triê ̣u/01
ngày, tương đương mức lãi suất 30%/tháng và 360%/năm. Anh Nam đã trả cho Nghiã số
tiền gốc vay và tiền lãi 30 ngày là 600.000đ, trong đó có 433.333đ vượt quá mức lãi suất
100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 33.300đ .
20. Kiều Đại N đã cho anh Nguyễn Anh Tuấ n - Sinh năm 1990, ở khu 4, xã
Đoan Ha ̣, huyện Thanh Thủy vay lãi nặng cụ thể nhƣ sau:
+ Ngày 06/01/2019, Nghĩa cho anh Tuấn vay số tiền 15.000.000đ với laĩ suấ t
5.000đ/01 triê ̣u/01 ngày, tương đương mức lãi suất 15%/tháng và 180%/năm. Anh Tuấ n
đã trả cho Nghiã số tiền gốc vay và tiền lãi 20 ngày là 1.500.000đ, trong đó có 666.667đ
vượt quá mức lãi suất 100%/năm,phần lãi từ 20% trở xuống là 166.700đ.
Như vậy, tổng số tiền Nghĩa dùng vào việc cho vay, sau đó thu lãi vượt quá 5 lần
mức lãi suất quy định tại Bộ luật dân sự là 570.000.000đ; Nghĩa đã thu thu tổng số
75.350.000đ tiền lãi, trong đó có 35.266.400đ thu được từ lãi suấtvượt quá mức lãi suất
100%/năm.
Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra, Kiều Đại N còn khai nhận đã cho một người nam
giới tên Tâm có bố tên là Lệ nhà ở thôn Phù Lao, xã Z, huyện Thanh Thủy vay
3.000.000đ với lãi suất 5.000đ/01 triệu/01 ngày tương đương với mức lãi suất
15%/tháng, tức 180%/năm và cho anh Hiếu có bố mẹ tên là Chung Hường ở thôn Phù
Lao, xã Z, huyện Thanh Thủy vay số tiền 3.500.000đ với lãi suất 20.000đ/01 triệu/01
ngày tương đương với mức lãi suất là 60%/tháng tức 720%/năm. Tính đến thời điểm
hành vi của Nghĩa bị phát hiện thì anh Tâm và anh Hiếu chưa trả lãi cũng chưa trả tiền
gốc cho Nghĩa.Căn cứ lời khai của Nguyễn Trung N1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an huyện Thanh Thủy đã tiến hành xác minh và xác định hai người Nghĩa cho vay tiền
có đặc điểm như trên là Nguyễn Thanh Tâm - Sinh năm 1993, khu 8, xã Z, huyện Thanh
Thủy và Nguyễn Huy Hiếu - Sinh năm 2002, ở khu 8, xã Z, huyện Thanh Thủy. Tuy
nhiên, Tâm và Hiếu không có mặt tại địa phương, chính quyền địa phương và gia đình
không biết họ đi đâu, làm gì, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh
Thủy tách riêng nội dung này, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.
Bản cáo trạng số56/CT-VKSTT ngày 11/10/2019của VKSND huyện Thanh
Thủy tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Kiều Đại N về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự" quy định tại Khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự.
Tại phiên toà Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy vẫn giữ
nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:
*Căn cứ Khoản 1, khoản 3, Điều 201; Điểm s, Khoản 1, Điều 51; Điểm h, Khoản
1, Điều 52;Điều 36 Bộ luật hình sự.
* Tuyên bố: Bị cáo Kiều Đại N phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
* Xử phạt: Bị cáo Kiều Đại N từ 18 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.
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Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dânxã Y, huyện Thanh Thuỷ,
tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Bản
án. Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân xã Y, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ giám sát
giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối
hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
Khấu trừ thu nhập của bị trong thời gian cải tạo không giam giữ.
* Về truy thu: Truy thu của bị cáo Kiều Đại N số tiền 443.282.900đ(bốn trăm bốn
mươi ba triệu hai trăm tám mươi hai nghìn chín trăm đồng), trong đó có 400.000.000đ
tiền gốc; 35.266.400đ tiền thu lời bất chính, 8.016.500đ tiền lãi từ 20%trở xuống, để
sung Ngân sách nhà nước.
* Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung đối với bị cáo Kiều Đại N số tiền từ
50.000.000đ đến 60.000.000đ để sung vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản
3, Điều 201 BLHS.
* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng
hình sự:
- Mở niêm phong, tịch thu tiêu hủy02 bì có d ấu niêm phong số 633/KLGĐ của
Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ, 01 điã sứ màu trắ ng hình elip , 01 thẻ
ATM của ngân hàng BIDV màu vàng mang tên NGUYEN THI HONG LIEN , 01 bật lửa
ga màu đỏ.
- Tịch thu để sung Ngân sách nhà nước tờ tiền polime mệnh giá 20.000đ (hai
mươi nghìn đồng).
- Trả lại cho bị cáo Kiều Đại N số tiền 14.590.000đ (mười bốn triệu năm trăm
chín mươi nghìn đồng), nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.
- Tịch thu vật chứng lưu hồ sơ vụ án gồm: 01 quyển sổ ghi nợ bên trong có 08 tờ
có các chữ và số được đánh số từ 01 đến 08 có chữ ký của Nghĩa; 01 quyển sổ ghi nợ bìa
màu xanh bên trong có 08 tờ có các chữ và số được đánh số từ 01 đến 08 có chữ ký của
Nghĩa; 04 tờ giấ y màu trắ ng có các chữ và số được đánh số từ 01 đến 04 có chữ ký của
Nghĩa.
Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; 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, lời khai của các 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 tố tụng:
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quanvắng mặt. Kiểm sát viên, bị cáo đề nghị xét
xử vắng mặt họ. Xét thấy những người trên đã có lời khai thể hiện trong hồ sơ và việc vắng
mặt của họ không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử
vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là phù hợp quy định tại điều 292 của Bộ
luật tố tụng hình sự.
2. Về nội dung vụ án:
[1] Tại phiên tòa bị cáo Kiều Đại N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của
mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố bị cáo là
đúng, không oan sai; Lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa đều
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thống nhất với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và
phù hợp với vật chứng thu giữ, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.
Như vậy có đủ cơ sở để khẳng định: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến
tháng 5/2019, tại khu 4, Z5, huyện Thanh Thủy, Kiều Đại N đã có hành vi cho 20 cá
nhân vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/01 triệu/01 ngày đến 10.000đ/01 triệu/01 ngày,
tương đương với mức lãi suất từ 09% đến 30%/tháng và 108%/ năm đến 360%/năm. Lãi
suất mà Nghĩa cho vay đã vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật
dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự. Tổng số tiền Nghĩa thu lời
bất chính từ hành vi cho vay lãi của 20 người là35.266.400đ. Do đó hành vi của của
Nghĩa đã cấu thành tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại
Khoản 1 Điều 201 của Bộ luật hình sự.
Khoản 1 Điều 201 của Bộ luật hình sự quy định:
“1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay vớilãi suất gấp 05 lần trở lên
của mức lãi suất cao nhấtquy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000
đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ
50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03
năm.”.
Xét tính chất vụ án: Hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của bị cáo là
hành vi nguy hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý
kinh tế của Nhà nước mà cụ thể là trật tự quản lý trong lĩnh vực tiền tệ là khách thể được
pháp luật hình sự bảo vệ mà còn mang tính chất bóc lột, làm cho người vay lâm vào
hoàn cảnh khó khăn. Hành vi phạm tội của bị cáo làm ảnh hưởng đến việc duy trì trật tự
trị an trên địa bàn, gây nên sự lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân. Tính chất
của vụ án là ít nghiêm trọng, tuy nhiên việc truy tố xét xử bị cáo là cần thiết thể hiện tính
nghiêm minh của pháp luật đểcó tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo
thấy rằng: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã02 lần bị Tòa án xét xử.Cụ thể: Tại bản
án số 50/HSST ngày 16/4/2003, bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 10 năm tù về
tội “Cướp tài sản”, phạt quản chế 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù và
buộc bồi thường cho người bị hại số tiền 200.000đ và chịu tiền án phí theo quy định.
Nghĩa đã được đặc xá tha tù vào ngày 17/01/2009, đồng thời đã thi hành xong khoản bồi
thường và án phí; Tại bản án số 105/2011/HSST ngày 21/12/2011, bị Tòa án nhân dân
huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 07 năm 06 tháng tù, phạt bổ sung
7.000.000đ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nghĩa đã chấp hành xong hình phạt
tù ngày 27/4/2018, nộp 10.000đ tiền án phí HSST và 2.200.000đ tiền phạt bổ sung.
Khoản tiền phải nộp còn lại Nghĩa được miễn theo Quyết định đình chỉ thi hành án số
04/QĐ-CCTHA.DS ngày 24/12/2018. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm nghĩa
thực hiện hành vi phạm tội lần này thì Nghĩa chưa được xóa án tích đối với 02 bản án
nêu trên nên lần phạm tội này của Nghĩa thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”. Do
đó, Nghĩa phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h
Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Nghĩa đã thành khẩn
khai nhận hành vi phạm tội và có thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng 01 tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.
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Đối chiếu với các quy định của pháp luật xét thấy cần áp dụng hình phạt cải tạo
không giam giữ đối với bị cáo, kết hợp với sự giám sát của chính quyền địa phương để
cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt.
Cần khấu trừ thu nhập đối với bị cáo trong thời giancải tạo không giam giữ.
[2]Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3 điều 201 Bộ luật hình sự,
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000đ đến 100.000.000đ, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Xét
thấy bị cáo phạm tội với mục đích vụ lợi nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền
đối với bị cáo.
[3] Về trách nhiệm dân sự:
Đối với các phần thu lợi của bị cáo từ 21% đến 100% trong giao dịch dân sự, mặc
dù do các bên có sự thỏa thuận nhưng việc thoả thuận trái quy định, các khoản thu lợi này
đã vượt quá mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự. Những người có Quyền
lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu giải quyết nên HĐXX không xem xét giải quyết
trong vụ án này. Tòa án sẽ giải quyết bằng vụ án khác khi có yêu cầu.
[4]Về truy thu:
Tổng số tiền các lần Nghĩa dùng vào việc cho vay với lãi suất vượt quá 5 lần mức
lãi suất quy định tại Bộ luật dân sự là 570.000.000đ.Tuy nhiên tổng số tiền Nghĩa dùng
vào việc cho vay lãi nặng là 400.000.000đ, trong đó vay của Ngân hàng Nam Á
300.000.000đ và vay của anh Kiều Thế S 100.000.000đ do đó đây là phương tiện phạm
tội cần truy thu của bị cáo để sung Ngân sách nhà nước.
Bị cáoNghĩa cho vay và đã thu được75.350.000đ tiền lãi trong đó có35.266.400đ
tiền lãi suấtvượt quá mức lãi suất 100%/năm là số tiền thu lời bất chính cần truy thu
sung Ngân sách Nhà nước. Đối với số tiền lãi từ 20% trở xuống là 8.016.500đ,tuy không
phải là tiền thu lời bất chính nhưng phát sinh từ hành vi phạm tội; Do vậy cần truy thu
của Nghĩa số tiền trên để sung Ngân sách Nhà nước.
[5]Về xử lý vật chứng.
Đối với01 quyển sổ ghi nơ ̣ bên trong có 08 tờ có các chữ và số đươ ̣c đánh số từ 01
đến 08 có chữ ký của Nghĩa; 01 quyển sổ ghi nơ ̣ bìa màu xanh bên trong có 08 tờ có các
chữ và số đươ ̣c đánh số từ 01 đến 08 có chữ ký của Nghĩa ; 04 tờ giấ y màu trắ ng có các
chữ và số đươ ̣c đánh số từ 01 đến 04 có chữ ký của Nghĩa là các tài liệu Nghĩa sử dụng
làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu lưu vào hồ sơ vụ án.
Đối với 02 bì niêm phong số633/KLGĐ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh
Phú Thọ bên trong có 01 điã sứ màu trắ ng hình elip , 01 thẻ ATM của ngân hàng BIDV
màu vàng mang tên NGUYEN THI HONG LIEN và 01 ống hút được cuộn bằng tờ tiền
polime mệnh giá 20.000đ; 01 bâ ̣t lửa ga màu đỏ là công cụ để các đối tượng sử trái phép
chất ma túy hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. Riêng đối với tờ
tiền polime mệnh giá 20.000đ cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.
Đối với số tiền 14.590.000đđã thu giữ của bị cáo là tiền do bị cáo làm ăn chân
chính mà có nên cần trả lại cho bị cáo, nhưng tạm giữ để bảođảm thi hành án.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Thủy đã trả
lại cho chủ sở hữu một số tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội gồm là phù hợp
quy định của pháp luật.
[6]Đối với việc Hà Hoàng T1 - Sinh năm 1985 ở tổ 14, phường Thịnh Lang, thành
phố Hòa Bin
̀ h, tỉnh Hòa Bình và Đỗ Văn Mẫn - Sinh năm 1983, ở khu 5, xã Xuân Lộc,
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huyê ̣n Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát
số 01 của quán Karaoke Dấu Ấn do Kiều Đại N và vợ là chị Bùi Thị M2 làm chủ. Quá
trình điều tra xác định, Nghĩa và chị Mùi không biết việc Tùng và Mẫn sử dụng trái phép
chất ma túy tại quán hát nhà mình. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện
Thanh Thủy không đề cập xử lý Nghĩa và chị Mùi về hành vi Chứa chấp việc sử dụng
trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, với vai trò là chủ cơ sở kinh doanh, chị Mùi đã không
quản lý chặt chẽ các phòng hát dẫn đến việc các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm
pháp luật tại đó. Mặt khác, cơ sở kinh doanh của chị Mùi không có giấy chứng nhận đủ
điều kiện về an ninh trật tự. Do đó, Công an huyện Thanh Thủy đã ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với Hà Hoàng T1, Đỗ Văn M1 và chị Bùi Thị M2 theo quy định
tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ là đúng quy định pháp
luật.
[7] Đối với chị Đặng Thị Nghiệp - Sinh năm 2001, ở xã Quảng Ngần , huyê ̣n Vi ̣
Xuyên, tỉnh Hà Giang và ch ị Nguyễn Thi ̣Hồ ng Liên - Sinh năm 1995, ở tổ 20, phường
Yên Sở , quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội , là nhân viên phục vụ tại phòng hát nơi
Tùng và Nghĩa sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, chị
Nghiệp và chị Liên không biết Tùng và Mẫn sử dụng ma túy và cũng không sử dụng trái
phép chất ma túy cùng với Tùng và Mẫn. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an
huyện Thanh Thủy không đề cập xử lý là phù hợp.
[8]Đối với bà Phạm Thị Th1 - Sinh năm 1964, ở khu 4, Z5, huyện Thanh Thủy, là
người cho Nghĩa thuê nhà để ở và mở quán hát Karaoke, đồng thời thực hiện hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, bà Thìn không biết Nghĩa dùng nhà
ở của mình để thực hiện hành vi phạm tội, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an
huyện Thanh Thủy không đề cập xử lý.
[9]Đối với anh Kiều Thế S - Sinh năm 1985, ở khu 3, xã Y, huyện Thanh Thủy, là
người đã cho Nghĩa vay số tiền 100.000.000đ để dùng làm vốn quay vòng cho người
khác vay với lãi suất cao. Tuy nhiên, khi cho Nghĩa vay tiền thì anh Sơn không biết việc
Nghĩa dùng để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công
an huyện Thanh Thủy không đề cập xử lý.
[10]Về nguồn gốc số ma túy Ketamine Tùng và Mẫn có được để sử dụng tại quán
Karaoke Dấu Ấn, Tùng khai mua của một người nam giới Tùng không biết tên, tuổi, địa
chỉ ở gần bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ngoài lời khai của Tùng thì không có căn cứ
nào khác để chứng minh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Thủy
không có căn cứ để xác minh, làm rõ và xử lý.
[11]Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S BKS 23D1-112.28, Kiề u Đa ̣i
Nghĩa khai nh ận đây là tài sản cầm cố của một người nam giới Nghiã không biế t tên ,
tuổ i, điạ chỉ c ụ thể khi người này đế n hát Karaoke và không có tiề n trả . Cơ quan Cảnh
sát điều tra - Công an huyện Thanh Thủy đã xác minh xác định chủ sở hữu chi ếc xe là
ông Phạm Trung Mai - Sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tuy, huyện Bắ c Quang, tỉnh Hà Giang.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Thủy đã nhiều lần triệu tập ông Mai
đến làm việc nhưng ông Mai đều không có mặt ở địa phương. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát
điều tra - Công an huyện Thanh Thủy tách riêng nội dung liên quan đến chiếc xe trên,
khi nào làm rõ thì sẽ xử lý sau.
[12]Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có
quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
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[13]Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp

luật.
[14] Các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều
tra, truy tố là hợp pháp. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ
tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
* Căn cứ Khoản 1, Khoản 3, Điều 201; Điểm s,Khoản 1, Điều 51; Điểm h, Khoản

1, Điều 52,Điều 36 Bộ luật hình sự.
* Tuyên bố: Bị cáo Kiều Đại Nphạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân
sự".
* Xử phạt: Bị cáo Kiều Đại N24(hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam
giữ.Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dânxã Y, huyện Thanh
Thuỷ, tỉnh Phú Thọ nhận được Quyết định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và
Bản án. Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân xã Y, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ giám
sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối
hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.
Khấu trừ thu nhập của bị cáoNghĩa 100.000đ (một trăm nghìn đồng) một tháng
trong thời gian cải tạo không giam giữ.
* Về truy thu: Truy thu của bị cáo Kiều Đại N số tiền 443.282.900đ(bốn trăm bốn
mươi ba triệu hai trăm tám mươi hai nghìn chín trăm đồng), trong đó có
400.000.000đ tiền gốc; 35.266.400đ tiền thu lời bất chính, 8.016.500đ tiền lãi từ
20%trở xuống, để sung Ngân sách nhà nước.
* Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung đối với bị cáo Kiều Đại N số tiền
60.000.000đ(sáu mươi triệu đồng) để sung vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại
Khoản 3, Điều 201 BLHS.
* Về xử lý vật chứng: Căn cứ vàoĐiểm b,Khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự;
Điểm a, b Khoản 2, Điểm a, b Khoản 3,Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:
- Mở niêm phong, tịch thu tiêu hủy02 bì có dấu niêm phong số 633/KLGĐ của
Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ, 01 điã sứ màu trắ ng hình elip , 01 thẻ
ATM của ngân hàng BIDV màu vàng mang tên NGUYEN THI HONG LIEN, 01 bâ ̣t lửa
ga màu đỏ.
- Tịch thu để sung Ngân sách nhà nước tờ tiền polime mệnh giá 20.000đ (hai
mươi nghìn đồng).
- Trả lại cho bị cáo Kiều Đại N số tiền 14.590.000đ (mười bốn triệu năm trăm
chín mươi nghìn đồng), nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án.
- Tịch thu vật chứng lưu hồ sơ vụ án gồm: 01 quyển sổ ghi nơ ̣ bên trong có 08 tờ
có các chữ và số được đánh số từ 01 đến 08 có chữ ký của Nghĩa; 01 quyển sổ ghi nơ ̣ bìa
màu xanh bên trong có 08 tờ có các chữ và số đươ ̣c đánh số từ 01 đến 08 có chữ ký của
Nghĩa; 04 tờ giấ y màu trắ ng có các chữ và số đươ ̣c đánh số từ 01 đến 04 có chữ ký của
Nghĩa.
Toàn bộ vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh
Phú thọ đang quản lý.
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- Xác nhận trong quá trình điều tra cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Thủy đã
trả lại cho chủ sở hữu các tài sản là hợp pháp:
+ Trả lại cho Kiều Đại N 01 ĐTDĐ Iphone 6Plus; 01 bộ âm ly; 01 dây dắc cắm
màu trắng 1.2; 01 Giấy chứng nhận Đăng ký xe mang tên Nguyễn Như Hà; 01 giấy
CMND mang tên Nguyễn Anh Nam; 01 Giấy CN đăng ký xe mô tô mang tên Trịnh
Hồng Sơn; 01 chiếc xe mô tô Vision BKS 29L1- 363.02.
+ Trả lại cho Bùi Thị M2 01 ĐTDĐ Samsung J4 màu hồng, 01 ví giải da màu đen.
+Trả lại cho Hà Hoàng T1 01 số tiền 3.810.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone 5.
+ Trả lại cho Đỗ Văn M1 số tiền 2.250.000đ; 01 ĐTDĐ Iphone màu vàng đồng;
01 thẻ điện thoại mệnh giá 200.000đ.
+ Trả lại cho Nguyễn Thị Hồng L3 số tiền 2.100.000đ; 01 ví giả da màu đen; 01
thẻ căn cước công dân; 01 xe mô tô Wave BKS 16K2- 1163.
+ Trả lại cho Đặng Thị N3 01 điện thoại Oppo màu đỏ; 01 ví da màu đỏ bên trong
có 500.000đ; 01 giấy CMND mang tên Nghiệp.
Theo biên bản trả lại tài sản ngày 21/8/2019.
* Về án phí: Căn cứ vàokhoản 2 Điều 136của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a
Khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.
Bị cáo Kiều Đại Nphải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ
thẩm.
* Quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền
kháng cáo Bản án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng
cáo phần bản án liên quan trong hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được thông báo, tống
đạt hợp lệ để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử theo thủ tục phúc thẩm.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ
- VKSND huyện Thanh Thuỷ,
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- CA huyện Thanh Thuỷ;
- UBND xã Y (TB);
- Chi cục THADS huyện;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ
THẨMTHẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA

Lƣơng Viết Tú
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM BÔI
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––

Bản án số: 44/2019/HS-ST
Ngày 31/12/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hảo.
Các Hội thẩm nhân dân: - ông Ngô Trung Tính
- ông Bùi Văn Thức
Thư ký phiên tòa: Ông Thái Hùng Dũng – Thư ký tòa án.
Đại diện Viện kiểm sát huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:
bà Đinh Thị Thu Hà.
Ngày 31tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh
Hòa Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 40/2019/HSST
ngày 05 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:
43/2019/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo:
1.1 Họ và tên: Quách Đình T; Giới tính: Nam; Sinh ngày 15/6/1994 tại
Kim Bôi, Hòa Bình.
Nơi cư trú: xóm LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: không;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;
Con ông Quách Văn T1, Sinh năm 1960; Con bà Bùi Thị T2, Sinh năm
1961; chưa có vợ con.
Tiền án, tiền sự: không.
Bị can Quách Đình T bị tạm giữ từ ngày 03/5/2019 đến ngày 11/5/2019,
hiện đang được áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại địa phương - Có mặt tại
phiên tòa.
2.2. Người bào chữa cho bị cáo: ông Vũ Duy T3 – Văn phòng luật sư Vũ
Duy T3 thuộc đoàn luật sư tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt
3.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
3.3.1- anh Bùi Văn Q, sinh năm 1992, trú tại: xóm S, xã HB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt
3.3.2- chị Bùi Thị L, sinh năm 1970, trú tại: xóm GK, xã KT, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.3- chị Bùi Thị Đ, sinh năm: 1991, trú tại: xóm BC, xã KB1, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.4- anh Bùi Văn T4, sinh năm: 1983, trú tại: xóm L1, xã KS, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
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3.3.5- anh Bùi Văn H, sinh năm 1994, trú tại: xóm VK, xã KT, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt.
3.3.6- anh Bùi Xuân B1, sinh năm 1997, trú tại: xóm L1, xã KS, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.7- anh Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1987, trú tại: xóm B2, xã KB, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.8- anh Bùi Anh Đ1, sinh năm 1990, trú tại: xóm Bãi, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.9- chị Bùi Thị X, sinh năm 1969, trú tại: xóm GC, xã KT, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt.
3.3.10- anh Bùi Văn Kh, sinh năm 1977, trú tại: xóm BC, xã KB1, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.11- anh Bùi Văn H1, sinh năm 1987, trú tại: xóm Đ2, xã KT, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt.
3.3.12- chị Bùi Thị Th, sinh năm 1974, trú tại: xóm BC, xã NT, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.13- anh Bùi Văn Th1, sinh năm 1987, trú tại: xóm Kh2, xã ST, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt
3.3.14- chị Bùi Thị H2, sinh năm 1990, trú tại: xóm Tr Th, xã Tr B, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.15- chị Hồ Thị T6, sinh năm 1966, trú tại: khu Th C, thị trấn B3, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt.
3.3.16- anh Bùi Thanh Ph, sinh năm 1990, trú tại: xóm LC, xã KB, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt
3.3.17- anh Bùi Văn A, sinh năm 1992, trú tại: xóm Kh1, xã Th B, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.18- anh Bùi Văn Th3, sinh năm 1970, trú tại: Tr, xã HK, huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.19- anh Nguyễn Ngọc Th4, sinh năm 1977, trú tại: xóm L2, xã KB,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.20- anh Bùi Thanh S1, sinh năm 2000, trú tại: xóm Ch 1, xã KT, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.21- anh Bùi Văn T5, sinh năm 1991, trú tại: xóm L1, xã KS, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.22- anh Bùi Văn N, sinh năm 1991, trú tại: xóm L2, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.23- anh Bùi Văn Ch, sinh năm 1988, trú tại: Tr, xã HK, huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.24- anh Đặng Thanh B, sinh năm 1987, trú tại: xóm TB, xã KB, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.25- anh Bùi Văn L3, sinh năm 1995, trú tại: xóm LĐ, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa. Vắng mặt.
3.3.26- anh Bùi Văn H3, sinh năm 1995, trú tại: xóm S Ng, xã H Đ, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
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3.3.27- anh Hà Minh Kh2, sinh năm 1993, trú tại: Tr, xã HK, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.28- anh Hoàng Thanh L, sinh năm 1999, trú tại: xóm GC, xã KT, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.29- chị Bùi Thị Th5, sinh năm 1968, trú tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.30- chị Bùi Thị D, sinh năm 1967, trú tại: Tr, xã HK, huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình. Có mặt.
3.3.31- anh Bùi Văn C, sinh năm 1991, trú tại: Tr, xã HK, huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.32- chị Nguyễn Thị Th6, sinh năm 1991, trú tại: xóm L2, xã KB, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.33- anh Bùi Hoàng Q, sinh năm 1982, trú tại: xóm LC, xã KB, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.34- anh Vũ Đức D1, sinh năm 2000, trú tại: khu TB, thị trấn B3, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.35- anh Bùi Tuấn A1, sinh năm 1994, trú tại: xóm Lập, xã L Ch, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.36- chị Bùi Thị L4, sinh năm 1998, trú tại: xóm S, xã HB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.37- anh Bùi Văn Th7, sinh năm 1996, trú tại: xóm Tr Th, xã Tr B, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.38- anh Bùi Văn Đ3, sinh năm 1993, trú tại: xóm ĐS, xã Th B, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.39- anh Bùi Văn Th8, sinh năm 1993, trú tại: xóm Lốc, xã ST, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.
3.3.40– ông Quách Văn T1, sinh năm 1960, trú tại: LC, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình. Có mặt.
4. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa:
- 01 (một) bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO;
- 01 (một) máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO;
- 01 (một) quyển sổ bìa cứng màu đỏ, bên trong có ghi nội dung;
- Số tiền 2.335.000 đồng (hai triệu, ba trăm, ba mươi lăm nghìn đồng) và số
tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);
- 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.F8.004.842, mang tên
Quách Đình T5, địa điểm kinh doanh tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh
Hòa Bình; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.F8.004.546 mang
tên Quách Đình T, địa điểm kinh doanh tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh
Hòa Bình; 01 (một) tờ giấy vay tiền người viết mang tên Bùi Văn T6, trú tại: xóm
S, xã HB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và 01 (một) USB được niêm phong trong
phong bì màu trắng dán kín có chữ ký của những người tham gia và của Cơ quan
điều tra, được chuyển theo hồ sơ vụ án.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
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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:
Năm 2018, Quách Đình T thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ mua bán ô tô,
xe máy, cho thuê ô tô, xe máy, cầm đồ ký gửi, có địa chỉ tại xóm LC, xã KB,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng
05/2019, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh, Quách Đình T thông qua 40
giao dịch dân sự với 39 người đã cho vay tổng số tiền 178.000.000 đồng (Một trăm
bảy mươi tám triệu đồng chẵn) với mức lãi suất thấp nhất là 182,5% và lãi suất cao
nhất là 407,6 %, tổng số lãi thu được là 51.230.000đồng (Năm mươi mốt triệu, hai
trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó số tiền lãi Quách Đình T được hưởng theo quy
định của Bộ luật dân sự là 3.517.808 đồng (Ba triệu, năm trăm mười bảy nghìn,
tám trăm linh tám đồng). Tổng số tiền Quách Đình T thu lợi bất chính là
47.412.192 đồng (Bốn mươi bảy triệu, bốn trăm mười hai nghìn, một trăm chín
mươi hai đồng). Khi thực hiện các giao dịch vay tiền, Quách Đình T yêu cầu người
vay phải viết, ký tên và điểm chỉ vào giấy vay nợ theo mẫu do T đã soạn sẵn, đồng
thời T yêu cầu người vay phải để lại các loại tài liệu, giấy tờ tùy thân như chứng
minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấu phép lái xe để làm tin, những người đến vay
tiền của T đều thỏa thuận lãi suất bằng miệng, cụ thể như sau:
1. Vào tháng 02/2019, cho anh Bùi Văn Q, sinh năm 1992, trú tại: xóm S, xã
HB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền 2.000.000 đồng với lãi suất
8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương 219%/năm, mức lãi
suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định tại Điều 468
Bộ luật dân sự 11 lần. Từ tháng 02/2019 đến tháng 03/2019, anh Bùi Văn Q đã trả
lãi cho Quách Đình T 04 lần (40 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách Đình T đã nhận
của anh Bùi Văn Q là 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng), chưa trả
tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất
cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 43.836 đồng, như vậy số tiền mà
Quách Đình T thu lợi bất chính là 436.164 đồng (Bốn trăm, ba mươi sáu nghìn,
một trăm sáu mươi tư đồng).
2. Ngày 26/4/2019 cho chị Bùi Thị L, sinh năm 1970, trú tại: xóm GK, xã
KT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự 14,6 lần. Từ ngày 26/4/2019 đến ngày 02/5/2019,
chị Bùi Thị L đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (10 ngày), tổng số tiền lãi mà
Quách Đình T đã nhận của chị Bùi Thị L là 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng),
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 27.397 đồng, như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 372.603 đồng (Ba trăm, bảy mươi
hai nghìn, sáu trăm linh ba đồng).
3. Ngày 05/3/2019 cho chị Bùi Thị Đ, sinh năm: 1991, trú tại: xóm BC, xã
KB1, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 7.000.000 đồng (bảy triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
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định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 05/03/2019 đến ngày
25/04/2019, chị Đ đã trả lãi cho Quách Đình T 05 lần (50 ngày), tổng số tiền lãi mà
Quách Đình T đã nhận của chị Đ là 2.800.000 đồng (Hai triệu, tám trăm nghìn
đồng), chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính
theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 191.781 đồng,
như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 2.608.219 đồng (Hai triệu
sáu trăm linh tám nghìn hai trăm mười chín đồng).
4. Vào tháng 11/2018 cho anh Bùi Văn T4, sinh năm: 1983, trú tại: xóm L1,
xã KS, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao được quy định
tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018 anh
T4 đã trả lãi cho Quách Đình T 05 lần (50 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách Đình T
đã nhận của anh T4 là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền
lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao nhất quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 273.973 đồng, như vậy số tiền mà Quách Đình
T thu lợi bất chính là 3.726.027 đồng (Ba triệu, bẩy trăm hai mươi sáu nghìn,
không trăm hai mươi bảy đồng).
5. Ngày 02/11/2018 cho anh Bùi Văn H, sinh năm 1994, trú tại: xóm Vó
Khang, xã KT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 2.000.000 đồng (hai
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 02/11/2018 đến ngày
02/12/2018, anh H đã trả lãi cho Quách Đình T 30 ngày, tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh H là 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 32.877 đồng, như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 447.123 đồng (Bốn trăm, bốn mươi bảy
nghìn, một trăm hai mươi ba đồng).
6. Vào tháng 03/2019 cho anh Bùi Xuân B1, sinh năm 1997, trú tại: xóm L1,
xã KS, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019,
anh B1 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh B1 là 720.000 đồng (Bảy trăm hai mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc, số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức
lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 49.315 đồng, số tiền mà
Quách Đình T thu lợi bất chính là 670.685 đồng (Sáu trăm bảy mươi nghìn sáu
trăm tám mươi lăm đồng).
7. Vào tháng 01/2019 cho anh Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1987, trú tại: xóm
B3, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 2.000.000 đồng (hai triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy

130

định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019
anh Nh đã trả lãi cho Quách Đình T 02 lần (20 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh Nh là 320.000 đồng (Ba trăm hai mươi nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 21.918 đồng, như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 298.082 đồng (Hai trăm chín mươi tám
nghìn không trăm tám mươi hai đồng).
8. Vào tháng 11/2018 cho anh Bùi Anh Đ1, sinh năm 1990, trú tại: xóm Bãi,
xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 6.000.000 đồng (sáu triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 11/2018 đến tháng 12/2018,
anh Đ1 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh Đ1 là 1.620.000 đồng (Một triệu, sáu trăm hai mươi nghìn
đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính
theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 98.630 đồng,
như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 1.521.370 đồng (Một triệu,
năm trăm hai mươi mốt nghìn, ba trăm bảy mươi đồng).
9. Vào tháng 11/2018 cho chị Bùi Thị X, sinh năm 1969, trú tại: xóm GC, xã
KT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 9.000.000 đồng (chín triệu đồng)
với lãi suất 3000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2019,
chị X đã trả lãi cho Quách Đình T 08 lần (80 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của chị X là 5.760.000 đồng (Năm triệu, bảy trăm, sáu mươi nghìn
đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính
theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 394.521 đồng,
như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 5.365.479 đồng (Năm triệu,
ba trăm, sáu mươi lăm nghìn, bốn trăm bảy mươi chín đồng).
10. Ngày 21/3/2019 cho anh Bùi Văn Kh, sinh năm 1977, trú tại: xóm BC,
xã KB1, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 2.000.000 đồng (hai triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 21/03/2019 đến ngày
21/4/2019, anh Kh đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi
mà Quách Đình T đã nhận của anh Kh là 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn
đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính
theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 32.877 đồng.
Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 447.123 đồng (Bốn trăm bốn
mươi bảy nghìn, một trăm hai mươi ba đồng)
11. Vào tháng 01/2019 cho anh Bùi Văn H1, sinh năm 1987, trú tại: xóm
Đ2, xã KT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 5.000.000 đồng (năm
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
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định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 01/2019 đến tháng 3/2019
anh H1 đã trả lãi cho Quách Đình T 05 lần (50 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh H1 là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng); chưa trả tiền gốc.
Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao nhất
quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 136.986 đồng. Như vậy số tiền mà Quách
Đình T thu lợi bất chính là 1.863.014 đồng (Một triệu tám trăm, sáu mươi ba
nghìn, không trăm mười bốn đồng).
12. Vào tháng 03/2019 cho chị Bùi Thị Th, sinh năm 1974, trú tại: xóm BC,
xã NT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019
chị Th đã trả lãi cho Quách Đình T 04 lần (40 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của chị Th là 3.200.000 đồng (Ba triệu, hai trăm nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 219.178 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 2.980.822 đồng (Hai triệu, chín
trăm, tám mươi nghìn đồng, tám trăm hai mươi hai đồng).
13. Cho anh Bùi Văn Th1, sinh năm 1987, trú tại: xóm Kh2, xã ST, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay 02 lần.
Lần thứ nhất: Ngày 19/01/2019 cho anh Th1 vay số tiền là 2.000.000 đồng
(hai triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương
đương 292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất
được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 19/01/2019 đến
ngày 09/02/2019, anh Th1 đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (20 ngày), tổng số
tiền lãi mà Quách Đình T đã nhận của anh Th1 là 320.000 đồng (Ba trăm hai mươi
nghìn đồng); đã trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng
tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 21.918
đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 298.082 đồng (Hai
trăm, chín mươi tám nghìn, không trăm tám mươi hai đồng).
Lần thứ hai: Ngày 27/02/2019 cho anh Th1 vay số tiền là 2.000.000 đồng
(hai triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương
đương 292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất
được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 27/02/2019 đến
ngày 17/03/2019, anh Th1 đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (20 ngày), tổng số
tiền lãi mà Quách Đình T đã nhận của anh Th1 là 320.000 đồng (Ba trăm hai mươi
nghìn đồng); đã trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng
tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 21.918
đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 298.082 đồng (Hai
trăm, chín mươi tám nghìn, không trăm tám mươi hai đồng).
Tổng số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính của hai lần cho anh Th1 vay
là 596.164 đồng (Năm trăm, chín mươi sáu nghìn, một trăm sáu mươi bốn đồng).
14. Ngày 22/04/2019 cho chị Bùi Thị H2, sinh năm 1990, trú tại: xóm Tr Th,
xã Tr B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 5.000.000 đồng (năm triệu
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đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 22/4/2019 đến ngày
02/5/2019, chịH2 đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (10 ngày), tổng số tiền lãi mà
Quách Đình T đã nhận của chị H2 là 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 27.397 đồng. Như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 372.603 đồng (Ba trăm, bảy mươi hai nghìn,
sáu trăm linh ba đồng).
15. Vào tháng 01/2019 cho chị Hồ Thị T6, sinh năm 1966, trú tại: khu Th C,
thị trấn B3, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 10.000.000 đồng (mười
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019,
chị T6 đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (10 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của chị T6 là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng); chưa trả tiền
gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao
nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 54.795 đồng. Như vậy số tiền mà
Quách Đình T thu lợi bất chính là 745.205 đồng (Bảy trăm, bốn mươi lăm nghìn,
hai trăm linh năm đồng).
16. Ngày 29/04/2019 cho anh Bùi Thanh Ph, sinh năm 1990, trú tại: xóm
LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 5.000.000 đồng (năm
triệu đồng) với thỏa thuận anh Ph sẽ trả góp trong 50 ngày, mỗi ngày 100.000 đồng
góp vào số tiền gốc cho đến khi trả đủ 5.000.000 đồng tiền gốc và đóng luôn tiền
lãi một lần cho T số tiền là 1.000.000 đồng (50 ngày) tương đương 146%/năm,
mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định tại
Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Tổng số tiền lãi mà Quách Đình T đã nhận của
anh Ph là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp
mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều
468 Bộ luật dân sự là 136.986 đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất
chính là 863.014 đồng (Tám trăm, sáu mươi ba nghìn, không trăm mười bốn
đồng).
17. Ngày 25/04/2019 cho anh Bùi Văn A, sinh năm 1992, trú tại: xóm Kh1,
xã Th B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 10.000.000 đồng (mười
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 25/4/2019 đến ngày
02/5/2019, anh A đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (10 ngày), tổng số tiền lãi mà
Quách Đình T đã nhận của anh A là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 54.795 đồng. Như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 745.205 đồng (Bảy trăm, bốn mươi lăm
nghìn, hai trăm linh năm đồng).
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18. Vào tháng 01/2019 cho anh Bùi Văn Th3, sinh năm 1970, trú tại: Tr, xã
HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019,
anh Th3 đã trả lãi cho Quách Đình T 02 lần (20 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh Th3 là 320.000 đồng (Ba trăm hai mươi nghìn đồng); đã
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 21.918 đồng. Như vậy số
tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 298.082 đồng (Hai trăm, chín mươi tám
nghìn, không trăm tám mươi hai đồng).
19. Vào tháng 3/2019 cho anh Nguyễn Ngọc Th4, sinh năm 1977, trú tại:
xóm L2, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 5.000.000 đồng
(năm triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương
đương 292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất
được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 9,1 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng
04/2019, anh Th4 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà
Quách Đình T đã nhận của anh Th4 là 750.000 đồng (Bảy trăm, năm mươi nghìn
đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính
theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 82.192 đồng.
Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 667.808 đồng (Sáu trăm, sáu
mươi sáu bảy nghìn, tám trăm linh tám đồng).
20. Vào tháng 01/2019 cho anh Bùi Thanh S1, sinh năm 2000, trú tại: xóm
Ch 1, xã KT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 1.000.000 đồng (một
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 01/2019 đến tháng 03/2019,
anh S1 đã trả lãi cho Quách Đình T 06 lần (60 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh S1 là 480.000 đồng (Bốn trăm, tám mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 32.877 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 447.123 đồng (Bốn trăm, bốn
mươi bảy nghìn, một trăm hai mươi ba đồng).
21. Vào tháng 4/2019 cho anh Bùi Văn T5, sinh năm 1991, trú tại: xóm L1,
xã KS, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 04/2019 đến tháng 05/2019,
anh T5 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh T5 là 2.400.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 164.384 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 2.235.616 đồng (Hai triệu, hai
trăm ba mươi lăm nghìn, sáu trăm mười sáu nghìn).

134

22. Vào tháng 3/2019 cho anh Bùi Văn N, sinh năm 1991, trú tại: xóm L2,
xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019,
anh N đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh N là 720.000 đồng (Bảy trăm, hai mươi nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 49.315 đồng. Như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 670.685 đồng (Sáu trăm, bảy mươi nghìn,
sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng).
23. Vào tháng 3/2019 cho anh Bùi Văn Ch, sinh năm 1988, trú tại: Tr, xã
HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 8.000.000 đồng (tám triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định trong Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 05/2019, anh Ch
đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách Đình T đã
nhận của anh Ch là 1.920.000 đồng (Một triệu, chín trăm, hai mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 131.507 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 1.788.493 đồng (Một triệu, bảy
trăm tám mươi tám nghìn, năm trăm linh bảy đồng).
24. Vào tháng 4/2019 cho anh Đặng Thanh B, sinh năm 1987, trú tại: xóm
TB, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 2.000.000 đồng (hai triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 04/2019 đến tháng 05/2019,
anh B đã trả lãi cho Quách Đình T 02 lần (20 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh B là 320.000 đồng (ba trăm, hai mươi nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 21.918 đồng. Như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 298.082 đồng (Hai trăm, chín mươi tám
nghìn, không trăm tám mươi hai đồng).
25. Vào tháng 11/2018 cho anh Bùi Văn L3, sinh năm 1995, trú tại: xóm
LĐ, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa vay số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 11/2018 đến tháng 01/2019,
anhL3 đã trả lãi cho Quách Đình T 06 lần (60 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anhL3 là 480.000 đồng (Bốn trăm, tám mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 32.877 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 447.123 đồng (Bốn trăm, bốn
mươi bảy nghìn, một trăm hai mươi ba đồng).
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26. Vào tháng 3/2019 cho anh Bùi Văn H3, sinh năm 1995, trú tại: xóm S
Ng, xã H Đ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 5.000.000 đồng (năm
triệu đồng) với lãi suất 6000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
219%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 11 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 05/2019,
anh H3 đã trả lãi cho Quách Đình T 06 lần (60 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh H3 là 1.800.000 đồng (Một triệu, tám trăm nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 164.384 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 1.635.616 đồng (Một triệu, sáu
trăm ba mươi lăm nghìn, sáu trăm mười sáu đồng).
27. Vào tháng 4/2019 cho anh Hà Minh Kh2, sinh năm 1993, trú tại: Tr, xã
HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 04/2019 đến tháng 05/2019,
anh Kh2 đã trả lãi cho Quách Đình T 02 lần (20 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh Kh2 là 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng); chưa trả tiền
gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao
nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 54.795 đồng. Như vậy số tiền mà
Quách Đình T thu lợi bất chính là 745.205 đồng (Bảy trăm, bốn mươi lăm nghìn,
hai trăm linh năm nghìn đồng).
28. Vào tháng 12/2018 cho anh Hoàng Thanh L, sinh năm 1999, trú tại: xóm
GC, xã KT, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 1.000.000 đồng (một
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 12/2018 đến 01/2019, anhL
đã trả lãi cho Quách Đình T 01 lần (10 ngày) tổng số tiền lãi mà Quách Đình T đã
nhận của anhL là 80.000 đồng (Tám mươi nghìn đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền
lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao nhất quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 5.479 đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T
thu lợi bất chính là 74.521 đồng (Bảy mươi tư nghìn, năm trăm hai mươi mốt
đồng).
29. Ngày 21/3/2019 cho chị Bùi Thị Th5, sinh năm 1968, trú tại: xóm LC,
xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 21/03/2019 đến ngày
21/4/2019, chị Th5 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi
mà Quách Đình T đã nhận của chị Th5 là 720.000 đồng (Bảy trăm, hai mươi nghìn
đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính
theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 49.315 đồng.
Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 670.685 đồng (Sáu trăm
bảy mươi nghìn, sáu trăm tám mươi lăm đồng).
11
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30. Vào tháng 02/2019 cho chị Bùi Thị D, sinh năm 1967, trú tại: Tr, xã HK,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) với lãi
suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương 292%/năm, mức
lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy định tại Điều
468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 02/2019 đến tháng 03/2019, chị D đã trả
lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách Đình T đã nhận
của chị D là 720.000 đồng (Bảy trăm, hai mươi nghìn đồng); chưa trả tiền gốc. Số
tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất cao nhất
quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 49.315 đồng. Như vậy số tiền mà Quách
Đình T thu lợi bất chính là 670.685 đồng (Sáu trăm bảy mươi nghìn, sáu trăm tám
mươi lăm đồng).
31. Vào tháng 02/2019 cho anh Bùi Văn C, sinh năm 1991, trú tại: Tr, xã
HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 02/2019 đến tháng 03/2019,
anh C đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh C là 720.000 đồng (Bảy trăm, hai mươi nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 49.315 đồng. Như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 670.685 đồng (Sáu trăm bảy mươi nghìn,
sáu trăm tám mươi lăm đồng).
32. Ngày 11/11/2018 cho chị Nguyễn Thị Th6, sinh năm 1991, trú tại: xóm
L2, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 4.000.000 đồng (bốn triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ ngày 11/11/2018 đến ngày
11/01/2019, chị Th6 đã trả lãi cho Quách Đình T 06 lần (60 ngày), tổng số tiền lãi
mà Quách Đình T đã nhận của chị Th6 là 1.920.000 đồng (Một triệu, chín trăm hai
mươi nghìn đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được
hưởng tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là
131.507 đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 1.788.493
đồng (Một triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm chín mươi ba đồng).
33. Vào tháng 3/2019 cho anh Bùi Hoàng Q, sinh năm 1982, trú tại: xóm
LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 1.000.000 đồng (một
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019,
anh Q đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh Q là 240.000 đồng (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng); chưa
trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi
suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 16.438 đồng. Như vậy số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 223.562 đồng (Hai trăm hai mươi ba nghìn,
năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
12
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34. Vào tháng 4/2019 cho anh Vũ Đức D1, sinh năm 2000, trú tại: khu TB,
thị trấn B3, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 1.000.000 đồng (một triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 04/2019 đến tháng 05/2019,
anh D1 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh D1 là 240.000 đồng (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 16.438 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 223.562 đồng (Hai trăm hai
mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
35. Vào tháng 3/2019 cho anh Bùi Tuấn A1, sinh năm 1994, trú tại: xóm
Lập, xã L Ch, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 8.000.000 đồng (tám
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 03/2019 đến tháng 04/2019,
anh A1 đã trả lãi cho Quách Đình T 03 lần (30 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh A1 là 1.920.000 đồng (Một triệu, chín trăm hai mươi
nghìn đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng
tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 131.507
đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là là 1.788.493 đồng
(Một triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm chín .mươi ba đồng).
36. Vào tháng 12/2018 chị Bùi Thị L4, sinh năm 1998, trú tại: xóm S, xã
HB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)
với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 12/2018 đến tháng 02/2019,
chị L4 đã trả lãi cho Quách Đình T 04 lần (40 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của chị L4 là 640.000 đồng (Sáu trăm, bốn mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 43.836 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 596.164 đồng (Năm trăm chín
mươi sáu nghìn, một trăm sáu mươi bốn đồng).
37. Vào tháng 12/2018 cho anh Bùi Văn Th7, sinh năm 1996, trú tại: xóm Tr
Th, xã Tr B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 1.000.000 đồng (một
triệu đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định trong Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 12/2018 đến tháng 02/2019, anh
Th7 đã trả lãi cho Quách Đình T 06 lần (60 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách Đình
T đã nhận của anh Th7 là 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng); chưa trả
tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo mức lãi suất
cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 32.877 đồng. Như vậy số tiền mà
Quách Đình T thu lợi bất chính là 447.123 đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy nghìn,
một trăm hai mươi ba đồng).
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38. Ngày 18/1/2019 cho anh Bùi Văn Đ3, sinh năm 1993, trú tại: xóm ĐS,
xã Th B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 6.000.000 đồng (sáu triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
407,6%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được
quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 20,4 lần. Từ ngày 18/01/2019 đến ngày
28/4/2019, anh Đ3 đã trả lãi cho Quách Đình T 10 lần (100 ngày), tổng số tiền lãi
mà Quách Đình T đã nhận của anh Đ3 là 6.700.000 đồng (Sáu triệu, bảy trăm
nghìn đồng); chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng
tính theo mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 328.767
đồng. Như vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 6.371.233 đồng (Sáu
triệu, ba trăm bảy mươi mốt nghìn, hai trăm ba mươi ba đồng).
39. Vào tháng 01/2019 cho anh Bùi Văn Th8, sinh năm 1993, trú tại: xóm
Lốc, xã ST, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vay số tiền là 6.000.000 đồng (sáu triệu
đồng) với lãi suất 8000đồng/1triệu/ngày, 10 ngày trả lãi một lần, tương đương
292%/năm, mức lãi suất cho vay nêu trên vượt quá mức lãi suất cao nhất được quy
định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 14,6 lần. Từ tháng 01/2019 đến tháng 02/2019,
anh Th8 đã trả lãi cho Quách Đình T 02 lần (20 ngày), tổng số tiền lãi mà Quách
Đình T đã nhận của anh Th8 là 960.000 đồng (Chín trăm, sáu mươi nghìn đồng);
chưa trả tiền gốc. Số tiền lãi hợp pháp mà Quách Đình T được hưởng tính theo
mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự là 65.753 đồng. Như
vậy số tiền mà Quách Đình T thu lợi bất chính là 894.247 đồng (Tám trăm chín
mươi bốn nghìn, hai trăm bốn mươi bảy đồng).
- Đối với: Nguyễn Thành Duy, sinh năm: 1987, trú tại: xóm Nội, xã HB,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi Văn T7, sinh năm: 1987, trú tại: xóm B3, xã
KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bạch Thị S2, sinh năm: 1997, trú tại: xóm
Kh1, xã Th B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi Huy Kh8, sinh năm: 1984, trú
tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi Thị Ng, sinh năm: 1978,
trú tại: xóm S3, xã VĐ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Quách Thị H4, sinh năm:
1968, trú tại: xóm L1, xã KS, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi Xuân Th9, sinh
năm: 1986, trú tại: Tr, xã HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Hồ Văn T7, sinh
năm: 1960, trú tại: xóm GC, xã HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Quách Văn
Thìn, sinh năm: 1976, trú tại: xóm L2, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi
Thị Nhung, sinh năm: 1993, trú tại: xóm Kh Đ, xã S B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa
Bình; Bùi Thanh Ch2, sinh năm: 1997, trú tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim Bôi,
tỉnh Hòa Bình; Bùi Đức C1, sinh năm: 1992, trú tại: xóm M, xã KS, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình; Bùi Xuân D2, sinh năm: 1999, trú tại: xóm L5, xã L Ch, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Mạnh C2, sinh năm: 1996, trú tại: xóm GC, xã
HK, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là những người có đơn gửi đến Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an huyện Kim Bôi tố giác Quách Đình T cho vay lãi nặng, tuy
nhiên không cung cấp được các giấy tờ, chứng cứ thể hiện việc giao dịch vay nợ
với Quách Đình T, mặt khác quá trình điều tra Quách Đình T không thừa nhận việc
cho những người có tên ở trên vay tiền, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
huyện Kim Bôi không có căn cứ để xử lý.
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- Đối với người mang tên Bùi Văn T6, trú tại: xóm S, xã HB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình được thể hiện trong giấy vay nợ thu giữ được khi khám xét tại
nhà của Quách Đình T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã tiến
hành xác minh nhưng không có căn cứ để xác định.
- Đối với Bùi Kiên Tr1, sinh năm: 1998, trú tại: xóm BC, xã KB1, huyện
Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Bùi Thế M2, sinh năm: 1996, trú tại: xóm S, xã HB,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là người được Quách Đình T nhờ đi lấy tiền đóng
lãi của một số người nhưng Bùi Kiên Tr1 và Bùi Thế M2 không biết và không
được hưởng lợi gì từ các giao dịch cho vay lãi nặng của Quách Đình T, do đó Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi không đề cập xử lý đối với Bùi
Kiên Tr1 và Bùi Thế M2 là có căn cứ.
- Đối với Quách Văn T1, sinh năm: 1960 và Bùi Thị T2, sinh năm: 1965,
đều trú tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình là bố mẹ đẻ, là chủ nhà
nơi Quách Đình T sử dụng làm địa điểm để thực hiện các giao dịch cho vay lãi
nặng, quá trình điều tra xác định Quách Văn T1 và Bùi Thị T2 không biết việc
Quách Đình T cho vay lãi nặng và không được hưởng lợi gì từ các giao dịch của
Quách Đình T, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi không đề
cập xử lý đối với Quách Văn T1 và Bùi Thị T2 là có căn cứ.
* Về vật chứng:
- Đối với 49 giấy chứng minh thư nhân dân; 04 giấy phép lái xe; 02 đăng ký
xe mô tô, xe máy; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô
tô, xe máy; 16 sổ hộ khẩu (được thống kê chi tiết tại các bút lục từ bút lục 104 đến
bút lục 115): các giấy tờ trên thu giữ được khi khám xét tại nhà của Quách Đình T,
quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã trao trả lại
cho các chủ sở hữu.
- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ đen, BKS: 28B1-042.76, Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã trả lại cho chủ sở hữu là anh
Bùi Văn Đ3, sinh năm: 1992, trú tại: xóm ĐS, xã Th B, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa
Bình.
- Đối với 01 (một) máy tính nhãn hiệu ASUS màu đen; 01 (một) máy tính
nhãn hiệu HP; 04 (bốn) ống tuýp sắt; 01 (một) thẻ ATM của Ngân hàng Agribank
số thẻ: 9704.0509.2461.7553 mang tên Quách Đình T và các bản hợp đồng mua
bán xe máy chưa ghi nội dung, quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ
án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã trả lại cho bị can Quách
Đình T;
- Đối với 01 (một) bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO; 01 (một) máy tính cầm
tay nhãn hiệu CASIO; 01 (một) quyển sổ bìa cứng màu đỏ, bên trong có ghi nội
dung, hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện
Kim Bôi.
- Đối với số tiền 2.335.000 đồng (hai triệu, ba trăm, ba mươi lăm nghìn
đồng) là số tiền vật chứng thu giữ khi khám xét tại nhà Quách Đình T, là số tiền
mà Quách Đình T thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng và số tiền 50.000.000
đồng (Năm mươi triệu đồng) do ông Quách Văn T1 (bố đẻ của bị can) tự nguyện
giao nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim bôi để khắc phục hậu
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quả cho bị can Quách Đình T, hiện đang được gửi tại tài khoản tạm gửi của Công
an huyện Kim Bôi tại Kho bạc Nhà nước huyện Kim Bôi.
- Đối với 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.F8.004.842,
mang tên Quách Đình T5, địa điểm kinh doanh tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
25.F8.004.546 mang tên Quách Đình T, địa điểm kinh doanh tại: xóm LC, xã KB,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 01 (một) tờ giấy vay tiền người viết mang tên Bùi
Văn T6, trú tại: xóm S, xã HB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và 01 (một) USB
được niêm phong trong phong bì màu trắng dán kín có chữ ký của những người
tham gia và của Cơ quan điều tra, được chuyển theo hồ sơ vụ án.
- Đối với các giấy vay nợ của những người vay tiền với Quách Đình T và sổ
sách ghi chép quá trình vay nợ, Quách Đình T khai nhận đã tiêu hủy trước khi bị
Cơ quan chức năng xử lý, do đó không thu giữ được.
Tất cả 39 người vay tiền nói trên đều có yêu cầu bị can Quách Đình T trả lại
số tiền đã bị thu lợi bất chính, tổng là 47.412.192 đồng (Bốn mươi bảy triệu, bốn
trăm mười hai nghìn, một trăm chín mươi hai đồng).
- Đối với số tiền cho vay (tiền gốc) là 178.000.000 đồng (Một trăm bảy
mươi tám triệu đồng) là phương tiện phạm tội và số tiền lãi tương ứng với mức lãi
suất 20%/năm là 3.517.808 đồng (Ba triệu, năm trăm mười bảy nghìn, tám trăm
linh tám đồng) là khoản tiền phát sinh từ tội phạm.
Tại bản Cáo trạng số: 43/CT-VKS ngày 04/11/2019 của Viện kiểm sát nhân
dân (VKSND) huyện Kim Bôi truy tố Quách Đình T về tội “Cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự” theo Khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình thực hiện
quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố của cáo trạng đánh giá
tính chất mức độ hậu quả, hành vi phạm tội, xử lý vật chứng đề nghị Hội đồng xét
xử Tuyên bố bị cáo T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” áp dụng
khoản 1 điều 201, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 36 Bộ luật hình sự
xử phạt bị cáo từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ. Không áp dụng hình
phạt bổ sung đối với bị cáo. Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà Nước số tiền gốc mà
bị cáo cho vay 178.000.000đ, Xử lý số tiền lãi 51.230.000đ và các vật chứng khác
theo quy định của pháp luật.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên không
có ý kiến tranh luận.
Bị cáo Quách Đình T thừa nhận hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân sự như nội dung cáo trạng truy tố, không có ý kiến tranh luận, nói lời sau cùng
xin 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, chứng cứ có trong hồ sơ
vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:
[1]. Về hành vi, Quyết định tố tụng: Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim
Bôi, Điều tra viên; VKSND huyện Kim Bôi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra,

141

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 tòa, 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]. Về nội dung vụ án: Từ năm 2018 đến ngày 02/5/2019 Quách Đình T đã
cho người dân trên địa bàn huyện Kim Bôi vay tiền gồm: Bùi Văn Q; Bùi Thị L;
Bùi Thị Đ; Bùi Văn T4; Bùi Văn H; Bùi Xuân B1; Nguyễn Văn Nh; Bùi Anh Đ1;
Bùi Thị X; Bùi Văn Kh; Bùi Văn H1; Bùi Thị Th; Bùi Văn Th1; Bùi Thị H2; Hồ
Thị T6; Bùi Thanh Ph; Bùi Văn A; Bùi Văn Th3; Nguyễn Ngọc Th4; Bùi Thanh
S1; Bùi Văn T5; Bùi Văn N; Bùi Văn Ch; Đặng Thanh B; Bùi Văn L3; Bùi Văn
H3; HàVăn Kh2; Hoàng Thanh L; Bùi Thị Th5; Bùi Thị D; Bùi Văn C; Nguyễn
Thị Th6; Bùi Hoàng Q; Vũ Đức D1; Bùi Tuấn A1; Bùi Thị L4; Bùi Văn Th7; Bùi
Văn Đ3; Bùi Văn Th8 vay tổng số tiền 178.000.000đ (Một trăm bảy tám triệu
đồng).
Phương thức cho vay cụ thể như sau: Quách Đình T soạn sẵn giấy vay nợ
theo mẫu, yêu cầu người vay điểm chỉ, ký tên và thế chấp các giấy tờ tùy thân như
Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thỏa thuận mức lãi suất từ 3000đ đến 8000đ/ 1 triệu/1 ngày, cứ 10 ngày phải đóng
tiền lãi một lần, người vay phải nộp lãi suất của 10 ngày đầu tiên khi nhận tiền vay.
Cụ thể: Vay 10.000.000đ lãi suất 8000đ/1 triệu/1 ngày (365 x 8000 = 292%)
tương đương với 292% đã vượt quá theo quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự (05
lần là 100%/ năm) 292% - 100% = 192% lần.
Như vậy thông qua 40 giao dịch T đã cho vay số tiền gốc là 178.000.000đ
(Một trăm bảy tám triệu đồng), với mức lãi suất từ 182,5% đến 407,6%, tổng số
tiền lãi thu được là 51.230.000đ ( Năm mốt triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).
Trong đó phần lãi được tính theo quy định của Bộ luật Dân sự là 3.517.808đ (Ba
triệu, năm trăm mười bảy nghìn, tám trăm linh tám đồng), phần lãi suất vượt quá
thu lời bất chính là 47.712.192đ (Bốn bảy triệu, bảy trăm mười hai nghìn, một trăm
chín hai đồng)
Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo
trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan, người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã
được thẩm tra tại phiên tòa. Về nhận thức bị cáo biết được hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch Dân sự là vi phạm pháp luật nhưng cố ý thực hiện, bị cáo đủ tuổi
đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
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[3]. Về tính chất mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:
Hành vi của bị cáo đã lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn của những người
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để cho vay cao hơn lãi suất mà pháp luật quy định
từ 182,5% đến 407,6%. Hành vi đó không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh
tế của Nhà nước về tín dụng mà cụ thể là trật tự trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ,
xâm phạm đến lợi ích của công dân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa
phương.
Bị cáo cho vay đối với nhiều người thu lợi bất chính số tiền 47.712.192đ là
tình tiết định khung của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch Dân sự” được quy
định tại khoản 1điều 201của Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân
dân huyện Kim Bôi đã truy tố là có căn cứ pháp luật. Do đó cần phải có một hình
phạt tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ tác dụng
cải tạo giáo dục bị cáo đồng thời phòng ngừa chung cho xã hội.
Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;
Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Phạm tội lần đầu và
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã thành khẩn khai báo được quy định tại các
điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, HĐXX xét thấy trước khi phạm tội, bị
cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, gia đình tự nguyện giao nộp khoản tiền
50.000.000đ là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật
hình sự.
[4] Về trách nhiệm dân sự:
Tại phiên tòa người có quyền lợi liên quan là ông Quách Văn T1 (Bố đẻ của
bị cáo T) khẳng định số tiền 50.000.000đ ( Năm mươi triệu đồng) ông giao nộp
khắc phục hậu quả cho bị cáo là số tiền của ông, nhưng ông không yêu cầu bị cáo
phải trả lại mà cho bị cáo để bị cáo khắc phục hậu quả. Do đó Hội đồng xét xử
không đề cập giải quyết
[5] Về xử lý vật chứng:
Đối với số tiền gốc là 178.000.000đ (Một trăm bảy tám triệu đồng) bị cáo
cho người liên quan vay, Xét thấy đây là phương tiện phạm tội do đó cần buộc
những người liên quan giao nộp để sung vào ngân sách Nhà nước. Hiện nay có
Bùi Văn Th1 đã trả cho bị cáo 4.000.000đ do đó buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền
này còn lại 38 người liên quan chưa trả cho bị cáo thì không phải trả cho bị cáo mà
nộp vào Ngân sách Nhà Nước.
Đối với số tiền lãi 51.230.000đ ( Năm mốt triệu hai trăm ba mươi nghìn
đồng) bị cáo đã thu của những người có nghĩa vụ liên quan, Trong đó phần lãi
được tính theo quy định của Bộ luật Dân sự là 3.517.808đ (Ba triệu, năm trăm
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mười bảy nghìn, tám trăm linh tám đồng), phần lãi suất vượt quá thu lời bất chính
là 47.712.192 đ (Bốn bảy triệu, bảy trăm mười hai nghìn, một trăm chín hai đồng.
Xét thấy: 3.517.808đ là lãi theo quy định của bộ luật Dân sự tuy nhiên phát
sinh từ hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà
nước. Khoản tiền 47.712.192đ là lãi suất vượt quá thu lời bất chính mà bị cáo thu
của người liên quan, xét người liên quan không vay tiền dùng vào mục đích bất
hợp pháp nên trả lại cho những người liên quan, tuy nhiên sẽ đối trừ vào khoản tiền
gốc mà người liên quan phải giao nộp vào ngân sách Nhà Nước.
Đối với 01 (một) bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO cần tịch thu tiêu hủy
01 (một) máy tính cầm tay nhãn hiệu CASIO, là công cụ phạm tội; tịch thu
phát mại sung quỹ Nhà nước
01 (một) quyển sổ bìa cứng màu đỏ, bên trong có ghi nội dung, tịch thu tiêu
hủy
Đối với số tiền 2.335.000 đồng (hai triệu, ba trăm, ba mươi lăm nghìn đồng)
là số tiền vật chứng thu giữ khi khám xét tại nhà Quách Đình T, và số tiền
50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), tịch thu, lưu giữ để đảm bảo thi hành án.
Trả lại 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.F8.004.842,
mang tên Quách Đình T5, địa điểm kinh doanh tại: xóm LC, xã KB, huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa Bình; và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
25.F8.004.546 mang tên Quách Đình T, địa điểm kinh doanh tại: xóm LC, xã KB,
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình;
Lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 (một) tờ giấy vay tiền người viết mang tên Bùi
Văn T6, trú tại: xóm S, xã HB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và 01 (một) USB
được niêm phong trong phong bì màu trắng dán kín có chữ ký của những người
tham gia
[7] Về án phí: bị Quách Đình T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy
định của pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 136 – BL TTHS và Điểm a
Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí
và lệ phí Tòa án.
Quyền kháng cáo được tuyên theo quy định tại Điều 331 – Bộ luật tố tụng
hình sự 2015.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Quách Đình T phạm tội “Cho vay lãi nặng
trong giao dịch Dân sự”.
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2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 điều 201, các điểm s,i khoản 1, khoản 2
điều 51, điều 36 Bộ luật hình sự;
Xử phạt bị cáo Quách Đình T 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ, được
trừ thời hạn 09 (chín) ngày tạm giữ quy đổi bằng 27(hai bảy) ngày cải tạo không
giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 08 (tám) tháng 03 (ngày) cải tạo không giam
giữ. Không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo T trong thời gian chấp hành cải tạo
không giam giữ.
Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với bị cáo T tính từ ngày Ủy ban nhân
dân xã KB nơi bị cáo cư trú nhận được bản sao bản án và quyết định thi hành án.
Giao cho Ủy ban nhân dân xã KB, huyện Kim Bôi, tinh Hòa Bình phối hợp với
chính quyền địa phương giám sát giáo dục bị cáo T trong thời gian cải tạo không
giam giữ.
3.Về vật chứng: Căn cứ điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng
hình sự;
Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 178.000.000đ (Một trăm bảy mươi tám
triệu đồng) tiền gốc bị cáo T cho người liên quan vay. Hiện tại những người có
quyền lợi liên quan đang giữ nên thu trực tiếp của những người có nghĩa vụ liên
quan.
Tuy nhiên 37 người có nghĩa vụ liên quan được trả lại tổng số tiền là
47.712.192đ (Bốn mươi bảy triệu, bảy trăm mười hai nghìn, một trăm chín hai
đồng), là khoản tiền lãi suất vượt quá quy định của Nhà nước mà bị cáo đã thu của
người liên quan (khoản thu lời bất chính). Nên được đối trừ vào khoản tiền
50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bị cáo T giao nộp, nay mỗi người có
nghĩa vụ liên quan còn phải nộp số tiền cụ thể là:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bùi Văn Q
Bùi Thị L
Bùi Thị Đ
Bùi Văn T4
Bùi Văn H
Bùi Xuân B1
Nguyễn Văn Nh
Bùi Anh Đ1
Bùi Thị X
Bùi Văn Kh
Bùi Văn H1
Bùi Thị Th
Bùi Thị H2
Hồ Thị T6
Bùi Thanh Ph
Bùi Văn A
Bùi Văn Th3
Nguyễn Ngọc Th4
Bùi Thanh S1

1,563,836 đồng
4,627,397 đồng
4,391,781 đồng
6,273,973 đồng
1,552,877 đồng
2,329,315 đồng
1,701,918 đồng
4,478,630 đồng
3,634,521 đồng
1,552,877 đồng
3,136,986 đồng
7,019,178 đồng
4,627,397 đồng
9,254,795 đồng
4,136,986 đồng
9,254,795 đồng
1,701,918 đồng
4,332,192 đồng
552,877 đồng
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Bùi Văn T5
Bùi Văn N
Bùi Văn Ch
Đặng Thanh B
Bùi Văn L3
Bùi Văn H3
Hà Minh Kh2
Hoàng Thanh L
Bùi Thị Th5
Bùi Thị D
Bùi Văn C
Nguyễn Thị Th6
Bùi Hoàng Q
Vũ Đức D1
Bùi Tuấn A1
Bùi Thị L4
Bùi Văn Th7
Bùi Văn Th8

7,764,384 đồng
2,329,315 đồng
6,211,507 đồng
1,701,918 đồng
552,877 đồng
3,364,384 đồng
4,254,795 đồng
925,479 đồng
2,329,315 đồng
2,329,315 đồng
2,329,315 đồng
2,211,507 đồng
776,438 đồng
776,438 đồng
6,211,507 đồng
1,403,836 đồng
552,877 đồng
5,105,753 đồng

Buộc bị cáo Quách Đinh T phải nộp số tiền lãi 3.517.808 đ (Ba triệu, năm
trăm mười bảy nghìn, tám trăm linh tám đồng) và nộp khoản tiền gốc bị cáo đã thu
của người liên quan Bùi Văn Th1 là 4.000.000đ (bốn triệu đồng chẵn), tổng cộng
là 7. 517.808đ, sung công quỹ Nhà nước, được đối trừ vào khoản tiền bị cáo tự
nguyện giao nộp và tiền thu giữ của bị cáo, nay bị cáo còn phải nộp 2.895.000
đồng (Hai triệu, tám trăm chín mươi năm ngàn đồng chẵn).
Bị cáo Quách Đình T phải trả lại cho người liên quan Bùi Văn Th1
596.164đ (Năm trăm chín mươi sáu nghìn, một trăm sáu tư đồng) và Bùi Văn Đ3
289.500đ (Hai trăm tám chín nghìn năm trăm đồng) bị cáo đã thu của hai người
liên quan vượt quá khoản tiền cho vay.
Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO
Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước: 01 (một) máy tính cầm tay nhãn hiệu
CASIO
Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) quyển sổ bìa cứng màu đỏ, bên trong có ghi nội
dung,
Thu giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 2.335.000 đồng (hai triệu, ba trăm,
ba mươi lăm nghìn đồng) là số tiền vật chứng thu giữ khi khám xét tại nhà Quách
Đình T và số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bị cáo T giao nộp để
đảm bảo thi hành án.
Trả lại 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.F8.004.842, cho
Quách Đình T5.
Trả lại 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.F8.004.546 cho
bịn cáo Quách Đình T.
Lưu giữ theo hồ sơ vụ án 01 (một) tờ giấy vay tiền người viết mang tên Bùi
Văn T6, trú tại: xóm S, xã HB, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và 01 (một) USB
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được niêm phong trong phong bì màu trắng dán kín có chữ ký của những người
tham gia.
4. Về án phí: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; nghị quyết số
326/ 2016/ UBTVQH ngày 30/12/2016 về thu, miễn, giảm án phí. Buộc bị cáo
Quách Đình T phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ
liên quan có mặt có quyền kháng cáo. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng
mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án
hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
Trường hợp bản án 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, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện hoặc bị cưỡng
chế thi hành 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.
Nơi nhận:
- TAND tỉnh HB;
- VKSND huyện Kim Bôi; công an huyện;
- Bị cáo; Người bị hại; Người có QL.NVLQ;
- Thi hành án HS;
- Chi cục Thi hành án DS Kim Bôi;
- Sở tư pháp tỉnh HB;
- UBND xã …………..;
-Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Đã ký

Lê Thị Hảo
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ XUÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bản án số: 28/2019/HS-ST
Ngày 29-10-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA

- Với Th phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:Ông Ngô Công Tuấn.
Các hội thẩm nhân dân:1. Ông Nguyễn Xuân Ký; 2. Ông Lê Thanh Hải;
- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Dương - Thư ký Toà án nhân dân huyện
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa:
Ông Lê Anh Ng - Kiểm sát viên.
Ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:
29/2019/TLST-HS ngày 08 tháng 10 năm 2019, theo Q định đưa vụ án ra xét xử
số: 28/2019/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 đối với:
Bị cáo: Lê Bá C; Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1983 tại xã Yên Lễ, huyện Như
Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: thôn Xuân Thịnh, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân,
tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lái xe; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Thổ; Tôn
giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông: Lê Bá D và bà Lê Thị C; Có vợ
tên là Lê Thị Th; Tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi
khỏi nơi cư trú từ ngày 10/07/2019 cho đến nay (có mặt).
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1. Chị Hà Thị Q. Sinh ngày 11 tháng 08 năm 1979; Nơi cư trú: Thôn Tân Th,
xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)
2. Chị Hà Thị Th. Sinh ngày 16 tháng 09 năm 1979; Nơi cư trú: Thôn Giăng,
xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)
3. Chị Lữ Thị Th1; Sinh ngày 12 tháng 06 năm 1986; Nơi cư trú: Thôn Ná Cà
1, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)
- Người làm chứng:
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1. Anh Nguyễn Văn Ng. Sinh ngày 13 tháng 7 năm 1994. Nơi cư trú: Thôn
Thanh Vân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)
2. Anh Lê Khắc L. Sinh ngày 12 tháng 05 năm 1985; Nơi cư trú: Thôn Xuân
Thịnh, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)
3. Anh Lương Văn Ph Sinh ngày 15 tháng 09 năm 1975; Nơi cư trú: Thôn
Tân Th, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)
4. Chị Lữ Thị D. Sinh ngày 18 tháng 08 năm 1986; Nơi cư trú: Thôn Làng
Xằm, xã Thanh Ph, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)
NỘI D V

N

Theo các tài liệu có trong h sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án
được tóm tắt nhưsau:
Vào khoảng 13 giờ ngày 28/06/2019, nhận được tin báo của quần chúng
nhân dân có 02 đối tượng đi xe ô tô đến nhà chi Hà Thị Q ở thôn Tân Thanh, xã
Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để đòi tiền lãi. Tổ công tác Công
an huyện Như Xuân đã tiền hành kiểm tra phát hiện tại phòng khách nhà chị Q
có 05 người, g m: chị Q, anh Lương Văn Ph (cH chị Q), chị Hà Thị Th (bạn chị
Q), Lê Bá C (chủ nợ) và Lê Khắc L (người đi cùng C). Quá trình kiểm, Tổ công
tác đã tiền hành lập biên bản tạm giữ tiền và một số đ vật liên quan, g m: 01 tờ
giấy A4, trong giấy có nội dụng về việc chị Q trả tiền lãi cho Lê Bá C, có chữ
ký của C; Số tiền VNĐ là 4.000.000đ; 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu
SONY F3116, màu H của Lê Bá Cưòng; 01 chiếc điện thoại đi động OPPO F7,
màu xám của chị Hà Thị Q và 01 điện thoại di động VSMART JOY 1, màu
xanh Ng của Lê Khăc L, tình trạng của các máy điện thoại di động đang hoạt
động bình thường.
Quá trình điều tra, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khai báo
như sau:
Chị Hà Thị Q khai báo: Từ tháng 02/2018 đến tháng 8/2018, chị Q vay của Lê
Bá C là 09 lần với tổng số tiền vay là 145.000.000đ, cụ Th1 như sau:
Lần thứ 1: Vào khoảng tháng 11/02/2018, chị Q vay C số tiền là 20.000.000đ;
Lần thứ 2: Vào ngày 27/02/2018, chị Q vay C số tiền là 20.000.000đ;
Lần thứ 3: Vào ngày 05/04/2018, chị Q vay C số tiền là 15.000.000đ;
Lần thứ 4: Vào ngày 19/04/2018, chị Q vay C số tiền là 24.000.000đ;
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Lần thứ 5: Vào ngày 10/06/2018, chị Q vay C số tiền là 10.000.000đ;
Lần thứ 6: Vào ngày 11/06/2018, chị Q vay C số tiền là 6.000.000đ;
Lần thứ 7: Vào ngày 12/07/2018, chị Q vay C số tiền là 20.000.000đ;
Lần thứ 8: Vào ngày 15/07/2018, chị Q vay C số tiền là 10.000.000đ; Lần thứ 9:
Vào ngày 31/08/2018, chị Q vay C số tiền là 20.000.000đ.
Khi vay tiền Lê Bá C tính lãi suất như sau: tháng đầu tiên C tính lãi 5.000
đ ng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi được cắt trực tiếp vào tiền gốc khi nhận tiền (tức là
nếu chị Q vay 10.000.000 đ ng thì C chỉ đưa cho chị Q 8.500.000 đ ng và cắt
luôn 1.500.000 đ ng tiền lãi vào tiền gốc nhưng số tiền gốc vay vẫn là
10.000.000 đ ng); tháng thứ hai C tính lãi 4000 đ ng/1 triệu/1 ngày; tháng thứ ba
C tính lãi 3000 đ ng/1 triệu/1 ngày; từ tháng thứ tư trở đi C tính lãi 2000đ ng/1
triệu/1 ngày. Vào tháng 11/2018 chị Q đã trả cho C được 10.000.000 đ ng tiền
gốc của lần vay thứ 8 vào ngày 15/7/2018, ngoài ra chị Q đã trả đầy đủ tiền lãi
của các lần vay từ thời điểm vay đến hết tháng 01/2019 cho Lê Bá C. Từ tháng
02/2019 trở đi, do chị Q không có tiền để tiếp tục trả lãi nên trong tháng
02/2019 Lê Bá C đã gặp và yêu cầu chị Q cùng anh Lương Văn Ph (cH chị Q)
viết một giấy vay tiền mới với tổng số tiền gốc là 147.000.000 đ ng, trong đó
có 135.000.000 đ ng tiền gốc và 12.000.000 đ ng tiền lãi của tháng 02/2019 và
tháng 3/2019. Lúc chị Q viết giấy vay tiền mới, C đã yêu cầu chị Q viết lùi thời
gian trên giấy vay tiền lại Th ngày 10/8/2018 và Th1 hiện mức lãi suất chỉ là
20%/1 năm nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình, tránh bị cơ quan chức
năng truy cứu và Th2 lợi cho việc thu nợ nếu xảy ra khiếu kiện. Tuy nhiên, trên
thực tế hàng tháng C vẫn tính lãi suất 2000 đ ng/1 triệu/1 ngày với chị Q. Do bị
C liên tục gọi điện và đến trường học nơi chị Q đang công tác để đòi nợ nên vào
sáng ngày 28/6/2019 vợ cH chị Q đã gọi điện cho Lê Bá C đến nhà để trả tiền
lãi, C đ ng ý và hẹn đầu giờ chiều đến lấy tiền. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày,
Lê Bá C cùng với Lê Khắc L đi Th phố Thanh Hóa khám chữa bệnh về và đến
thẳng nhà chị Q để lấy tiền. Sau khi nói chuyện, chị Q lấy 4.000.000 đ ng trả
cho Lê Bá C và yêu cầu C viết giấy xác nhận. Khi C đang viết giấy nhận tiền thì
Tổ công tác Công an huyện Như Xuân đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Lê
Bá C đã thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay và thu số tiền lãi của 09 lần vay là
95.880.000đ từ chị Q.
Chị Hà Thị Th khai báo: từ ngày 14/3/2018 đến tháng 6/2018, chị đã gặp
và vay tiền của Lê Bá C 3 lần với tống số tiền là 90.000.000đ, cụ Th1:
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Lần thứ 1: Vào ngày 14/03/2018 chị Th vay của Lê Bá C số tiền 50 triệu đồng.
Lần thứ 2: Vào ngày 18/5/2018 chị Th vay của Lê Bá C số tiền 20 triệu đ ng.
Lần thứ 3: Khoảng tháng 06/2018 chị Th vay của Lê Bá C số tiền 20 triệu đ ng.
Khi vay tiền Lê Bá C tính lãi suất như sau: tháng đầu tiên C tính lãi 5000
đ ng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi được cắt trực tiếp vào tiền gốc khi nhận tiền (tức là
nếu chị Q vay 10.000.000 đ ng thì C chỉ đưa cho chị Q 8.500.000 đ ng và cắt
luôn 1.500.000 đông tiền lãi vào tiền gốc nhưng số tiền gốc vay vẫn là
10.000.000 đ ng); tháng thứ hai C tính lãi 4000 đ ng/1 triệu/1 ngày; tháng thứ
ba C tính lãi 3000 đ ng/1 triệu/1 ngày; từ tháng thứ tư trở đi C tính lãi 2000
đ ng/1 triệu/1 ngày. Lê Bá C đã thu tiền lãi các lần vay của Hà Thị Th từ khi
vay cho đến hết tháng 01/2019, còn từ tháng 02/2019 đến nay C không thu được
lãi từ chị Th nữa do chị Th không còn điều kiện, khả năng trả. Do đó, ngày
14/5/2019, C yêu cầu chị Th viết một giấy vay tiền mới với tổng số tiền vay là
100.000.000 đ ng, trong đó có 10.000.000 đ ng là tiền lãi các lần vay của chị
Th từ tháng 02/2019 đến tháng 5/2019 và 90.000.000 đ ng tiền gốc. Để che dấu
hành vi vi phạm và Th2 lợi cho việc thu nợ nếu có khiếu kiện, C cũng yêu cầu
chị Th viết lùi thời gian trên giấy vay tiền lại giống chị Q là Th ngày
14/05/2018 với mức lãi suất là 20%/l năm và với cách thức thu lãi và mục đích
như đối với chị Q. Lê Bá C đã thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay và thu số tiền
lãi 65.400.000đ từ chị Th.
Chị Hà Thị Q, chị Hà Thị Th khai báo: đối với các khoản vay nêu trên chị
Q, chị Th đã trả triền lãi cho Lê Bá Cương bằng cách gặp trực tiếp để trả hoặc
trả trả lãi qua chuyển khoản ngân hàng trực tiếp tại ngân hàng hoặc qua chuyển
khoản từ ứng dụng E-Mobile Banking từ tài khoản của mình sang số tài khoản
ngân hàng VP Bank của C (số TK là 111801697) hoặc gửi trả tiền lãi qua cửa
hàng giao địch của Viettel hoặc trả trả cho anh Ng (là người đi thu lãi cho C)
hoặc gửi người quen đưa tiền lãi cho C.
Chị Lữ Thị Th1 khai báo: vào tháng 02/2018, chị đã vay tiền của Lê Bá C
hai lần với tổng số tiền là 40.000.000đ, cụ Th1 như sau:
Lần thứ 1: Vào ngày 05/02/2018, chị Th1 vay của Lê Bá C số tiền 20 triệu đ ng;
Lần thứ 2: Vào ngày 11/02/2018, chị Th1 vay thêm C số tiền 20 triệu đ ng.
Khi vay tiền Lê Bá C tính lãi suất như sau: tháng đầu tiên C tính lãi 5000
đ ng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi được cắt trực tiếp vào tiền gốc khi nhận tiền (tức là
nếu chị Th1 vay 10.000.000 đ ng thì C chỉ đưa cho chị Th1 8.500.000 đ ng và
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cắt luôn 1.500.000 đ ng tiền lãi vào tiền gốc nhưng số tiền gốc vay vẫn là
10.000.000 đ ng); tháng thứ hai C tính lãi 4000 đ ng/1 triệu/1 ngày; tháng thứ
ba C tính lãi 3000 đ ng/1 triệu/1 ngày; từ tháng thứ tư trở đi C tính lãi 2000
đ ng/1 triệu/1 ngày. Tuy nhiên, chị Th1 chỉ vay tiền của Lê Bá C đến đầu tháng
5/2018 thì hoàn trả đầy đủ số tiền gốc và lãi cho Lê Bá C; số tiền lãi chị Lữ Thị
Th1 đã trả cho Lê Bá C là 03 tháng với tổng số tiền là 14.400.000 đ ng. Lê Bá
C đã thừa nhận toàn bộ việc cho vay và thu số tiền lãi 14.400.000 đ ng của chị
Lữ Thị Th1 bằng cách gặp trực tiếp để trả.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã có Công
văn số 136/CV-CSĐT ngày 02/07/2019 gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh
Thanh Hóa để xác định mức lãi suất cho vay và số tiền lãi đã thu vượt quy định
tại khoản 1 điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. Ngày 04/07/2019 Ngân hàng
Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa đã có Công văn số: 575/THH2 trả lời với nội
D: Mức lãi suất cao nhất Lê Bá C đã thu là 183%/l năm, mức lãi suất này tương
đương với số tiền 5000 đ ng/1 triệu/l ngày; Mức lãi thấp nhất Lê Bá C đã thu là
73%/l năm, mức lãi suất này tương đương với số tiền 2000 đ ng/1 ngày/l ngày.
Tổng số tiền Lê Bá C thu lợi vượt quá 5 lần mức quy định tại Điều 468 Bộ luật
dân sự đối với các khoản vay của chị Q là: 45.049.315 đ ng, chị Th là:
27.961.645 đ ng, chị Th1 là 12.427.398 đ ng. Tổng số tiền C thu lợi bất chính
đối với cả ba người là: 85.438.358 đ ng (Tám lăm triệu bốn trăm ba tám nghìn
ba trăm năm tám đ ng).
Quá trình điều tra, còn xác định: vào đầu năm 2018 chị Lữ Thị D (sinh năm
1986, trú tại Làng Xằm, xã Thanh Ph, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã gặp
và vay của Lê Bá C số tiền 20.000.000 đ ng. Tuy nhiên, chị D chỉ vay vài ngày và
hoàn trả đầy đủ số tiền đã vay cho Lê Bá C nên C không lấy tiền lãi của chị D; vào
ngày 24/10/2018 chị Lê Thị H (sinh năm 1986, trú tại thôn Tân Hòa, xã Thanh
Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có vay của Lê Bá C số tiền 10.000.000
đ ng. Tuy nhiên, do chị H chỉ vay 2 đến 3 ngày và hoàn trả đầy đủ số tiền đã vay
cho Lê Bá C nên C không lấy tiền lãi của chị H.
Tại cáo trạng số 26/CT-VKSNX ngày 02 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm
sát nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Q định truy tố bị cáo Lê Bá C
về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật
hình sự.
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Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích
tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo. Kết luận giữ nguyên
quan điểm truy tố bị cáo như nội D bản cáo trạng. Đề nghị Hội đ ng xét xử:
- Áp dụng: khoản 1 Điều 201 BLHS; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 35
BLHS. Tuyên bố các bị cáo Lê Bá C, phạm tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch
dân sự".
Đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Bá C từ 80 đến 100 triệu đ ng.
- Không áp dụng khoản 3 Điều 201 BLHS là hình phạt bổ sung bằng hình
thức phạt tiền đối với bị cáo.
Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS năm 2015; án phí và lệ phí Nghị Q
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí,
lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đ ng.
* Về vấn đề khác:
- Đối với tổng số tiền 128.682.740đ và 12.427.944đ: đây là số tiền C thu
lợi vượt mức quy định tại điều 468 Bộ luật dân sự đối với các khoản vay của chị
Q, chị Th và chị Th1. Số tiền này tài sản hợp pháp của chị Q, chị Th và chị Th1,
C không sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp (đánh bạc, mua bán trái
phép chất ma túy…) nên C sẽ phải trả lại cho chị Q, chị Th và chị Th1.
- Đối với tổng số tiền 32.597.260đ, số tiền 1.972.056đ và số tiền
4.000.000đ (hiện đang tạm giữ): đây là số tiền lãi tương tứng với lãi suất dưới
20%/năm đối với các khoản vay mà chị Q, chị Th, chị Th1 đã trả cho C. Tổng
số tiền này là số tiền phát sinh từ hoạt động cho vay lãi của C nên cần phải tịch
thu sung công quỹ nhà nước.
- Đối với số tiền chị Q vay C là 145.000.000đ, chị Th vay C là
90.000.000đ, chị Th1 vay C là 40.000.000đ: đây là số tiền gốc mà C cho vay, số
tiền này được xác định là phương tiện để C phạm tội nên đề nghị HĐXX tịch
thu sung công quỹ nhà nước. Số tiền này hiện chị Th và chị Q chưa trả lại cho C
nên đề nghị HĐXX buộc chị Th và chị Q trả lại cho C để C nộp sung công quỹ
nhà nước; số tiền 40.000.000đ chị Th1 đã trả lại cho C nên C phải nộp sung
công quỹ nhà nước.
* Về vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS 2015 và điều 106 BLTTHS 2015
đề nghị HDXX :
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- Tịch thu sung công số tiền 4.000.000đ, đây là số tiền lãi tương tứng với
lãi suất dưới 20%/năm đối với các khoản vay mà chị Q, chị Th đã trả cho C, số
tiền này là số tiền phát sinh từ hoạt động cho vay lãi của C. Số tiền này hiện
đang trong tài khoản tạm gửi của Chi cục THADS huyện Như Xuân tại Kho bạc
nhà nước huyện Như Xuân, chờ xử lý theo quy định.
Bị cáo không tranh luận gì với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát.
Lời nói sau cùng bị cáo nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải và xin HĐXX xem
xét cho bị cáo được hưởng sự khoan H của pháp luật.
NH N Đ NH ỦA T A N:
Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, Q định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Như
Xuân, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, 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 tòa, bị
cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, Q định của Cơ quan tiến hành
tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Q 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 của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của
bị cáo tại cơ quan điều tra và những người làm chứng, cùng với các tài liệu điều
tra khác có trong h sơ vụ án nên có đủ cơ sở để kết luận: Trong khoảng thời
gian từ đầu năm 2018 đến tháng 8/2018, Lê Bá C đã cho chị chị Hà Thị Q vay
09 lần với tổng số tiền là 145.000.000 đ ng; cho chị Hà Thị Th vay 3 lần với
tống số tiền là 90.000.000 đ ng; cho chị Lữ Thị Th1 vay 02 lần với tổng số tiền
là 40.000.00 đ ng. Với cách tính lãi là tháng đầu tiên C tính lãi 5000đ ng/1
triệu/1 ngày, tiền lãi tháng đầu được trừ trực tiếp vào tiền gốc khi nhận tiền (tức
là nếu vay 10.000.000 đ ng thì C chỉ đưa cho những người vay 8.500.000 đ ng
và trừ luôn 1.500.000 đ ng tiền lãi vào tiền gốc nhưng số tiền gốc vay vẫn là
10.000.000 đ ng); tháng thứ hai C tính lãi 4000 đ ng/1 triệu/1 ngày; tháng thứ
ba C tính lãi 3000 đ ng/1 triệu/1 ngày; từ tháng thứ tư trở đi C tính lãi 2000
đ ng/1 triệu/1 ngày nhằm thu lợi bất chính. Mức lãi suất cao nhất Lê Bá C đã
thu là 183%/l năm, mức lãi suất này tương đương với số tiền 5000 đ ng/1
triệu/l ngày (gấp 9,1 lần của mức lãi xuất cao nhất quy định trong bộ luật dân
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sự); Mức lãi thấp nhất Lê Bá C đã thu là 73%/l năm, mức lãi suất này tương
đương với số tiền 2000 đ ng/1 triệu/ l ngày. Số tiền Lê Bá C thu lợi bất chính
vượt quá 5 lần mức quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự đối với các khoản vay
của chị Q là: 45.049.315 đ ng, chị Th là: 27.961.645 đ ng, chị Th1 là
12.427.398 đ ng. Tổng số tiền C thu lợi bất chính đối với cả ba người là:
85.438.358 đ ng (Tám lăm triệu bốn trăm ba tám nghìn ba trăm năm tám đ ng);
Do đó, hành vi của bị cáo Lê Bà C đủ yếu tố cấu Th tội "Cho vay nặng lãi trong
giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 như
Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[3] Xét về tính chất, mức độ hành vi, hậu quả thấy rằng: Hành vi của bị cáo
gây nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong
lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, xâm phạm lợi ích của công dân, vi phạm pháp luật
hình sự. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo dục, cải
tạo bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.
Tuy nhiên, khi Q định hình phạt cũng nên xem xét các tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Bị cáo có nhân thân tốt; chưa có tiền, án tiền
sự; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo từng có thời gian
phục vụ trong quân đội. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã Th
khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải trước lỗi lầm đã phạm và mong được hưởng
sự khoan H của pháp luật nên khi lượng hình cần được áp dụng các tình tiết giảm
nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo không
phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Xét thấy hành vị của bị cáo
vì mục đích vụ lợi và ít nghiêm trọng nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền là
phù hợp.
[4] Xét về hình phạt bổ sung: Không áp dụng khoản 3 Điều 201 đối với bị
cáo vì đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền và tịch thu hoặc trả lại toàn bộ số
tiền gốc cũng như tiền lãi từ hành vi phạm tội của bị cáo.
[5] Xét về phần dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, giữa
bị cáo; những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu Hội đ ng
xét xử xem xét, giải Q trong vụ án này nên Hội đ ng xét xử không xét.
[6] Xét về vật chứng; Biện pháp tư pháp:
- Đối với 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu SONY F3116, màu H, tình
trạng máy hoạt động bình thường của Lê Bá C; 01 chiếc điện thoại đi động OPPO
F7, màu xám, tình trạng máy hoạt động bình thường của chị Hà Thị Q và 01 điện
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thoại di động VSMART JOY 1, màu xanh Ng, tình trạng máy hoạt động bình
thường của Lê Khắc L. Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, kết quả không có
nội D liên quan đến việc cho vay lãi. Vì vậy Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở
hữu là phù hợp.
- Đối với số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất trên 20%/năm là khoản
tiền mà bị cáo thu lợi bất chính của những người vay nên được trả lại cho
những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Cụ Th1 buộc bị cáo Lê Bá C
phải trả lại như sau:
+ Trả lại cho chị Hà Thị Q số tiền là: 76.762.192đ (Bảy sáu triệu bảy trăm
sáu hai nghìn một trăm chín hai đ ng).
+ Trả lại cho chị Hà Thị Th số tiền là: 51.920.548đ (Năm mốt triệu chín
trăm hai mươi nghìn năm trăm bốn tám đ ng).
+ Trả lại cho chị Lữ Thị Th1 số tiền là 12.427.398đ (Mười hai triệu bốn
trăm hai bảy nghìn ba trăm chín tám đ ng).
- Đối với số tiền gốc là phương tiện phạm tội trong vụ án cần truy thu tịch thu
sung công quỹ Nhà nước. Tổng cộng là: 275.000.000đ (Hai trăm bảy lăm triệu
đ ng). Cụ Th1:
+ Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền cho vay gốc từ chị Hà Thị Q
đang nợ của bị cáo C là 135.000.000đ (Một trăm ba lăm triệu đ ng).
+ Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền cho vay gốc từ chị Hà Thị Th
đang nợ của bị cáo C là 90.000.000đ (Chín mươi triệu đ ng).
+ Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền cho vay gốc từ bị cáo C đã thu
về là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đ ng). Trong đó, g m số tiền cho chị Lữ Thị
Th1 vay 40.000.000 đ ng và chị Hà Thị Q vay 10.000.000đ.
- Đố với số tiền lãi tương đương với mức lãi xuất trong khoảng 20%/ năm
phát sinh từ tội phạm mà bị cáo C đã thu lợi của những người liên quan, tổng cộng
là: 38.569.862đ (Ba mươi tám triệu năm trăm sáu chín nghìn tám trăm sáu hai
đ ng) cần truy thu tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Trong đó bao g m:
+ Truy thu tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C
đã thu lợi từ số tiền gốc cho chị Hà Thị Q vay là: 19.117.808đ (Mười chín triệu
một trăm mười bảy nghìn tám trăm lẻ tám đ ng).
+ Tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C đã thu lợi
từ số tiền gốc cho chị Hà Thị Q vay là: 4.000.000đ (Bốn triệu đ ng). Số tiền này
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hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm gửi của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an
huyện Như Xuân: 3949-9013005 mở tại Kho bạc nhà nước huyện Như Xuân, theo
giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số CT: 0001745 ngày 15/7/2019.
+ Truy thu tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C
đã thu lợi từ số tiền gốc cho chị Hà Thị Th vay là: 13.479.452đ (Mười ba triệu bốn
trăm bảy chín nghìn bốn trăm năm hai đ ng).
+ Truy thu tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C
đã thu lợi từ số tiền gốc cho chị Lữ Thị Th1 vay là: 1.972.602đ (Một triệu chín
trăm bảy hai nghìn sáu trăm lẻ hai đ ng).
[7] Về các vấn đề khác:
- Đối với anh Nguyễn Văn Ng; sinh năm 1994 ở thôn Thanh Vân, xã Cát
Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018
đến tháng 01/2019, Ng đã đi theo và làm việc cho Lê Bá C với công việc là đi cùng
với C khi có người vay tiền, đi thu tiền lãi cùng với C và khi C có việc bận thì Ng
đi thu lãi thay C. Trong thời gian 03 tháng làm việc cho C thì Ng được C trả
9.000.000đ tiền thù lao, sau đó Ng đã nghỉ không làm việc cho C nữa và không đi
cùng với C thêm lần nào khác. Tổng số tiền lãi mà C thu của những người vay gấp
trên 5 lần của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 dưới
30.000.000đ. Do đó, chưa đủ căn cứ để truy cứu hách nhiệm hình sự đối với
Nguyên Văn Ng về hành vi đ ng phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
- Đối với Lê Khắc L, sinh năm 1985 ở thôn Xuân Thịnh, xã Yên Lễ, huyện
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Quá trình điều tra xác định L chỉ đi cùng, không
làm việc cho C và cũng không nhận được bất kỳ tiền thù lao nào từ C. Tất cả số
tiền mà chị Q vay đều là tiền của C. Do đó, không đủ căn cứ để xử lý và truy
cứu trách nhiệm đối với Lê Khắc L là phù hợp.
- Đối với Trần Ng Th2, sinh năm 1985 ở thôn Làng Sao, xã Bình Lương,
huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập đối với
Trần Ng Th2 nhưng Th2 không có mặt theo yêu cầu, cơ quan điều tra đã xác
minh, được biết Th2 đã bỏ đi khỏi địa phương kể từ đầu tháng 03/2019 đến nay
không về, gia đình không biết Th2 đi đâu, làm gì. Hội đ ng xét xử đề nghị Cơ
quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ sau để xử lý theo quy định của pháp luật.
[8] Ý kiến luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa về phần tội danh, điều
luật, tình tiết giảm nhẹ cũng như mức hình phạt đề nghị áp dụng đối với bị cáo
C là có cănn cứ, phù hợp pháp luật nên được Hội đ ng xét xử chấp nhận.
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[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo có tội nên phải chịu án phí hình
sự sơ thẩm; Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng
cáo Bản án theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
Q Đ NH
Căn cứ vào khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36
BLHS.
Tuyên bố: bị cáo Lê Bá C, phạm tội: “Cho vay nặng lãi trong giao dịch
dân sự”.
Xử phạt: Bị cáo Lê Bá C 90.000.000đ (Chín mươi triệu đ ng).
Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 47; khoản
1 Điều 48 BLHS; khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 106 BLTTHS.
- Buộc Lê Bá C phải trả lại số tiền lãi đã thu không có hiệu lực cho những
người có quyền lợi liên quan. Cụ thể:
+ Trả lại cho chị Hà Thị Q số tiền là: 76.762.192đ (Bảy sáu triệu bảy trăm
sáu hai nghìn một trăm chín hai đ ng).
+ Trả lại cho chị Hà Thị Th số tiền là: 51.920.548đ (Năm mốt triệu chín
trăm hai mươi nghìn năm trăm bốn tám đ ng).
+ Trả lại cho chị Lữ Thị Th1 số tiền là 12.427.398đ (Mười hai triệu bốn
trăm hai bảy nghìn ba trăm chín tám đ ng).
- Truy thu tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền gốc là phương tiện phạm
tội trong vụ án. Tổng cộng là: 275.000.000đ (Hai trăm bảy lăm triệu đ ng). Cụ thể:
+ Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền cho vay gốc từ chị Hà Thị Q
đang nợ của bị cáo C là 135.000.000đ (Một trăm ba lăm triệu đ ng).
+ Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền cho vay gốc từ chị Hà Thị Th
đang nợ của bị cáo C là 90.000.000đ (Chín mươi triệu đ ng).
+ Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền cho vay gốc từ bị cáo C đã thu
về là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đ ng). Trong đó, g m số tiền cho chị Lữ Thị
Th1 vay 40.000.000 đ ng và chị Hà Thị Q vay 10.000.000đ.
- Truy thu tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền lãi tương đương với mức lãi
xuất trong khoảng 20%/ năm phát sinh từ tội phạm mà bị cáo C đã thu lợi của
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những người liên quan, tổng cộng là: 38.569.862đ (Ba mươi tám triệu năm trăm
sáu chín nghìn tám trăm sáu hai đ ng). Trong đó bao g m:
+ Truy thu tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C
đã thu lợi từ số tiền gốc cho chị Hà Thị Q vay là: 19.117.808đ (Mười chín triệu
một trăm mười bảy nghìn tám trăm lẻ tám đ ng).
+ Tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C đã thu lợi
từ số tiền gốc cho chị Hà Thị Q vay là: 4.000.000đ (Bốn triệu đ ng). Số tiền này
hiện đang tạm giữ tại tài khoản tạm gửi của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an
huyện Như Xuân: 3949-9013005 mở tại Kho bạc nhà nước huyện Như Xuân, theo
giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số CT: 0001745 ngày 15/7/2019
+ Truy thu tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C
đã thu lợi từ số tiền gốc cho chị Hà Thị Th vay là: 13.479.452đ (Mười ba triệu bốn
trăm bảy chín nghìn bốn trăm năm hai đ ng).
+ Truy thu tịch thu số tiền lãi tương ứng mức lãi xuất 20%/năm mà bị cáo C
đã thu lợi từ số tiền gốc cho chị Lữ Thị Th1 vay là: 1.972.602đ (Một triệu chín
trăm bảy hai nghìn sáu trăm lẻ hai đ ng).
Về phần án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 điều 135; khoản 2
Điều 136 BLTTHS 2015; Điều 6; khoản 1 Điều 21 và điểm a khoản 1 Điều 23
Nghị Q số 326/2016/ UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Buộc bị cáo Lê Bá C phải chịu 200.000 đ tiền án phí HSST.
Trường hợp bản án Q 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 thoả Th2 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 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.
Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, có mặt những người có quyền lợi và
nghĩa vụ liên quan. Bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền
kháng cáo Bản án này trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
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Nơi nhận:
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND huyện Như Xuân;
- Công an huyện Như Xuân;
- Chi cục THA DS huyện Như Xuân;
- Bị cáo; Người có quyền lợi và nghĩa
vụ liên quan;
- L h sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Ngô Công Tuấn
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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:
- VKSND quận Hải Châu;
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thị Thu Thảo

167

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG
ỦY BAN THẨM PHÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định giám đốc thẩm
Số: 36/2017/HS-GĐT
Ngày 02/8/2017
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG
Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông:
Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông:
Đỗ Xuân Ân - Kiểm sát viên cao cấp.
Thư ký ghi biên bản phiên tòa, ông: Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án.
Ngày 29/6/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên
tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo:
Nguyễn Đức G, sinh năm 1981; trú tại: tổ 5, KV1, phường T, thành phố Q, tỉnh
Bình Định; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Tư vấn thiết kế; con ông Nguyễn
Đức A, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1960; vợ là Phan
Thị Kiều T, sinh năm 1985 và có 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ
ngày 04/11/2014, đến ngày 07/11/2014 được cho tại ngoại; bị bắt tạm giam từ
ngày 19/02/2016 đến ngày 28/6/2016 được trả tự do tại phiên tòa phúc thẩm.
(Vụ án còn có 04 bị cáo khác, đều bị kết án về tội “Mua bán trái phép hóa
đơn thu nộp ngân sách nhà nước”).
NHẬN THẤY:
Năm 2009, Nguyễn Đức G đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Tư vấn Thiết kế kiến trúc - Xây dựng - Môi trường RX (sau đây viết tắt là
Công ty RX), Nguyễn Đức G là người đại diện theo pháp luật, với chức danh Tổng
Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Công ty RX đăng ký hóa đơn giá trị gia tăng
tại Chi cục Thuế thành phố Q, cụ thể là: Ngày 26/12/2011, đăng ký phát hành 150
số hóa đơn, mẫu số 01GTKTT3/001, ký hiệu RX/11P, từ số 0000001 đến số
0000150; ngày 07/9/2012, đăng ký phát hành 150 số hóa đơn, mẫu số
01GTKTT3/001, ký hiệu RX/12P, từ số 0000001 đến số 0000150; ngày
24/10/2012, đăng ký phát hành 500 số hóa đơn, mẫu số 01GTKTT3/001, ký
hiệu RX/11P, từ số 0000151 đến số 0000650.
Trong quá trình vay tiền tại Ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Quy Nhơn,
G quen Lê Hồng K. Tháng 4/2012, K giới thiệu cho G bán trái phép 02 hóa đơn
giá trị gia tăng ký hiệu RX/11P số 0000033 ngày 23/4/2012 (tổng giá trị thanh
toán: 520.000.000 đồng, trong đó tiền hàng: 472.727.274 đồng; thuế giá trị gia
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tăng: 47.272.726 đồng) và hóa đơn số 0000034 ngày 23/4/12 (tổng giá trị thanh
toán 2.700.000.000 đồng, trong đó tiền hàng: 2.454.545.454 đồng; thuế giá trị gia
tăng: 245.454.546 đồng) của Công ty RX cho Phạm Văn T (người điều hành
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B), để T làm thủ tục hợp thức hóa hồ
sơ vay tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn với số tiền
50.000.000 đồng, G trả công cho K 5.000.000 đồng.
Sau đó, do cần tiền để trả lãi vay Ngân hàng nên G nói với K là công ty RX
sẽ xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng vật liệu xây dựng, với giá từ 3,5 4,5% trên tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, nhờ K tìm người mua. K nói
lại với Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị Ánh L, Trần Văn P, Trịnh Thị Kiều N,
Nguyễn Thị Kim P. Các đối tượng trên đã mua 262 hóa đơn của G, rồi trực tiếp
bán lại cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chứng
từ hoặc bán cho các đối tượng môi giới khác để hưởng tiền chênh lệch.
Từ ngày 29/6/2012 đến ngày 25/11/2012, Nguyễn Đức G đã xuất bán trái
phép 268 số hóa đơn, với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên các số
hóa đơn là 38.280.211.001 đồng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), thu lợi
bất chính 312.353.000 đồng (trong đó, G trực tiếp bán 06 hóa đơn, với tổng giá
trị thanh toán: 2.975.800.153 đồng; bán cho Lê Hồng K 262 hóa đơn để K bán
lại, với tổng giá trị thanh toán: 35.304.410.848 đồng).
Sau khi các đơn vị, cá nhân mua 268 số hóa đơn trên, đã sử dụng để kê
khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà
nước, với số tiền là 3.533.536.239 đồng.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST ngày 04/4/2016, Tòa án
nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định quyết định:
“Áp dụng điểm d, đ, g khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2
Điều 46 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Đức G 15 tháng tù về tội “Mua bán
trái phép hóa đơn”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/02/2016
(được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/11/2014 đến ngày 07/11/2014)”.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định tội danh và hình phạt đối với các
bị cáo: Lê Hồng K, Nguyễn Thị S, Trịnh Thị Kiều N và Nguyễn Thị Kim P; xử
lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/4/2016, Nguyễn Đức G kháng cáo xin được hưởng án treo.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HSPT ngày 28/6/2016, Tòa án nhân
dân tỉnh Bình Định quyết định: chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Đức G, sửa bản án
sơ thẩm.
“Áp dụng điểm d, đ, g khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2
Điều 46; Điều 60 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Đức G 15 tháng tù về tội
“Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng cho hưởng
án treo, thời gian thử thách 30 tháng; tuyên trả tự do cho Nguyễn Đức G tại
phiên tòa phúc thẩm”.
Ngày 07/6/2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 17/2017/KN-HS, đề nghị Ủy ban Thẩm
phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy một phần
Bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HSPT ngày 28/6/2016 của Tòa án nhân
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dân tỉnh Bình Định và hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST
ngày 04/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về
“phần hình phạt” đối với Nguyễn Đức G; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình
phạt tù và không cho bị cáo được hưởng án treo.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại
Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp
nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.
XÉT THẤY:
Trong thời gian quản lý, điều hành Công ty RX, Nguyễn Đức G (là Tổng
giám đốc) đã 03 lần đăng ký với Chi cục Thuế thành phố Q để được sử dụng 800
số hóa đơn thuế giá trị giá tăng. Thời gian từ ngày 29/6/2012 đến ngày
25/11/2012, G đã xuất bán trái phép 268 số hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho
nhiều đối tượng, cụ thể: G trực tiếp bán 06 số hóa đơn và bán thông qua Lê Hồng
K 262 là số hóa đơn. Tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên các số hóa
đơn là 38.280.211.001 đồng, nhưng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để thu
lợi bất chính 312.353.000 đồng và làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước
3.533.536.239 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xử Nguyễn
Đức G về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” quy
định tại Điều 164a Bộ luật hình sự là có căn cứ.
Tại khoản 4, 5 và 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCATANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa
án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một
số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế
toán và chứng khoán đã quy định:
“4. Hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có số lượng lớn, rất
lớn hoặc đặc biệt lớn được hiểu như sau:
a) Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi
(chưa ghi giá trị) từ 50 số đến dưới 100 số được coi là lớn; từ 100 số trở lên
được coi là rất lớn, đặc biệt lớn;
b) Số lượng hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đã ghi nội
dung để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật từ 10 số đến dưới 30 số được coi
là lớn; từ 30 số trở lên được coi là rất lớn, đặc biệt lớn.
5. Thu lợi bất chính lớn là thu được khoản lợi có trị giá từ 100 triệu đồng
trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.
6. Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách
nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên”.
Theo các quy định trên, hành vi phạm tội của Nguyễn Đức G đã phạm vào
Điều 164a Bộ luật hình sự, với nhiều tình tiết định khung được quy định tại
khoản 2: “Hóa đơn có số lượng đặc biệt lớn”, “Thu lợi bất chính lớn” và “Gây
hậu quả nghiêm trọng”. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết tội Nguyễn Đức G “Mua
bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước” theo điểm d, đ, g khoản 2 Điều
164a Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
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Khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt từ một năm
đến năm năm tù. Nguyễn Đức G phạm tội với vai trò chính, là người trực tiếp
bán hóa đơn, có 3 tình tiết định khung tăng nặng, G chỉ được hưởng tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46
Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy
hiểm hành vi phạm tội chỉ xử phạt bị cáo 15 tháng tù là nhẹ, không tương xứng với
hành vi và hậu quả do bị cáo đã gây ra.
Mặc dù, Tòa án cấp sơ thẩm xử Nguyễn Đức G 15 tháng tù là nhẹ, Tòa án
cấp phúc thẩm lại áp dụng thêm Điều 60 Bộ luật Hình sự để xử phạt Nguyễn Đức
G 15 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”
nhưng cho hưởng án treo là không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị
quyết số 01/2013/HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật Hình sự về
án treo.
Do đó, cần phải hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm và một phần bản án hình
sự phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt tù và không cho
Nguyễn Đức G được hưởng án treo, mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo riêng đối với
bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.
Vì các lẽ trên;
Căn cứ khoản 3 Điều 285; Điều 287 và Điều 289 Bộ luật tố tụng hình sự;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HSPT ngày 28/6/2016
của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định và hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số
27/2016/HSST ngày 04/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định về “phần hình phạt” đối với Nguyễn Đức G.
2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
để xét xử sơ thẩm lại theo hướng tăng hình phạt tù và không cho Nguyễn Đức G
được hưởng án treo.
Nơi nhận:
- TANDTC (Vụ 1);
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- TAND thành phố Quy Nhơn;
(02 bản, kèm hồ sơ vụ án);
- VKSND thành phố Quy Nhơn;
- Nguyễn Đức G (theo địa chỉ);
- Lưu các Phòng: GĐKT I (03 bản),
HCTP, LTHS.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Anh Tiến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định số: 45/2018/HS-GĐT
Ngày 12 tháng 3 năm 2018

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 Đinh Trung Quy - Kiểm sát viên cao cấp.
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên
tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:
Lê Thị T, sinh năm 1984; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ 7, thị trấn
H, huyện H, tỉnh Thái Nguyên; Là con ông Lê Đình V và bà Nguyễn Thị Th;
Chồng là Trương Quốc Đ và có 02 con; Tiền án, tiền sự: Không;
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
1. Anh Nguyễn Hữu D, sinh năm 1978;
Trú tại: Xóm V, xã H, huyện H, tỉnh Thái Nguyên.
2. Anh Phan Văn T, sinh năm 1984;
Trú tại: Xóm G, xã L, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.
3. Chị Dương Thị N, sinh năm 1988;
Trú tại: Xóm Tr, xã Th, huyện P, tỉnh Thái Nguyên.
4. Anh Trương Quốc Đ, sinh năm 1980;
Trú tại: Tổ 7, thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Nguyên.
5. Bà Bế Thị B, sinh năm 1959;
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Trú tại: Tổ 17, phường H, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Công ty cổ phần A (viết tắt Cty A) được Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái
Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số A.ngày 22-7-2013; Mã
số thuế B; các cổ đông là Lê Thị T, Nguyễn Hữu D, Phan Văn T; đại diện theo
pháp luật là Nguyễn Hữu D – Giám đốc.
Tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện trong khoảng thời gian từ tháng 102013 đến tháng 12-2014, Lê Thị T đã tự mình mình viết và ký mạo chữ ký Giám
đốc Nguyễn Hữu D 485 tờ (3 liên) Hoá đơn giá trị gia tăng (tờ HĐ-GTGT) của
Cty A xuất bán cho 113 tổ chức kinh tế và cá nhân có nhu cầu kê khai hàng hoá,
dịch vụ đầu vào với giá 6% giá trị 25.420.595.655 đồng ghi trên hóa đơn là
1.525.235.739 đồng. Để hợp thức hóa việc hạch toán và sổ sách, chứng từ, T đã
mua 82 tờ HĐ-GTGT hàng hoá, dịch vụ đầu vào của 17 tổ chức kinh tế thanh
toán trả 4% giá trị ghi trên hóa đơn 25.349.599.008 đồng là 1.013.983.960 đồng
để thu lợi 511.251.779 đồng.
Cơ quan điều tra đã xác minh địa chỉ một số tổ chức, cá nhân có liên quan
đến việc mua bán hóa đơn, làm rõ việc T, D và T1 đều không góp vốn điều lệ và
Cty A không có hoạt động kinh doanh gì ngoài việc mua bán hóa đơn trên đây.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2017/HSST ngày 09-01-2017, Toà án
nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định:
Áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 164a; các điểm b, p khoản 1, khoản 2
Điều 46 và Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình
sự số 100/2015/QH13; điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13
ngày 27-11-2015; điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày
29-6-2016; khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, xử phạt bị cáo
Lê Thị T 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; phạt bổ
sung 20.000.000 đồng về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự buộc bị
cáo Lê Thị T phải nộp lại số tiền 1.525.235.739 đồng do phạm tội mà có để sung
công quỹ;
Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/
UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Lê
Thị T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch số tiền 55.570.721 đồng.
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Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng và tuyên
quyền kháng cáo theo luật định.
Tại Quyết định số 58/KNGĐT-VC1-HS ngày 28-8-2017, Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số
01/2017/HSST ngày 09-01-2017 của Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Thái
Nguyên, đề nghị Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử
giám đốc thẩm, huỷ Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại theo đúng
quy định của pháp luật.
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:
[1] Kết quả điều tra chỉ xác minh làm rõ việc Lê Thị T bán 351/485 tờ HĐGTGT cho 75/113 tổ chức kinh tế và cá nhân, số còn lại 134 tờ HĐ-GTGT của
Cty A bán cho 38 tổ chức kinh tế và cá nhân chưa xác minh làm rõ, nhưng các
cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm buộc bị cáo T phải chịu trách nhiệm hình
sự đối với toàn bộ 485 tờ HĐ-GTGT là chưa điều tra đầy đủ.
[2] Bản án sơ thẩm xác định số tiền bị cáo T thu lợi bất chính
1.525.235.739 đồng là không chính xác vì chưa đối trừ với số tiền
1.013.983.960 đồng bị cáo T phải chi ra để mua HĐ-GTGT đầu vào cho Cty A.
[3] Do chưa xác định làm rõ 134 tờ HĐ-GTGT trong tổng số 485 tờ HĐGTGT đầu vào để xác định giá trị HĐ-GTGT đầu ra của người mua xác định số
thuế GTGT được khấu trừ của 113 tổ chức kinh tế và cá nhân mua HĐ-GTGT
kê khai thuế, nên chưa có cơ sở để xác định thiệt hại của Nhà nước do hành vi
bán HĐ-GTGT của bị cáo Lê Thị T.
[4] Việc áp dụng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với khoản tiền tịch
thu sung công quỹ Nhà nước là không đúng. Bản án chưa xác định thiệt hại gây
ra cho Nhà nước từ hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thị T, nhưng lại nhận định
số tiền 300.000.000 đồng là tiền khắc phục hậu quả và đối trừ số tiền này vào số
tiền thu lời bất chính để nộp ngân sách Nhà nước là không chính xác.
[5] Việc không đưa Cơ quan Thuế, các tổ chức kinh tế và cá nhân có liên
quan vào tham gia là vi phạm tố tụng.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015.
Chấp nhận kháng nghị theo Quyết định số 58/KNGĐT-VC1-HS ngày 28-8-2017
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Huỷ Bản án hình sự
sơ thẩm số 01/2017/HSST ngày 09-01-2017 của Toà án nhân dân huyện P, tỉnh
Thái Nguyên; Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh
Thái Nguyên để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND huyện P, tỉnh Thái Nguyên;
- VKSND huyện P, tỉnh Thái Nguyên;
- Cơ quan thi hành án hình sự huyện P;
- Lê Thị T (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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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 10/2020/HS-ST
Ngày 28-02-2020

NHÂN DANH
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thiệm
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Nguyễn Kim San
Bà Nguyễn Thị Luyến.
- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Thu H – Thư ký Toà án nhân dân thành phố
Hải Phòng.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên
tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải
Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2020/TLST-HS ngày
16 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2020/QĐXXSTHS ngày 05 tháng 02 năm 2020 đối với các bị cáo:
1. Phạm Thị C, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1972 tại Hải Phòng; Nơi
ĐKHKTT: Thôn NY, xã AH, huyện AD, thành phố Hải Phòng. Nơi ở: Khu ĐTLS,
phường QT, quận HB, thành phố Hải Phòng; nghề ngH: Giám đốc Công ty CH;
trình độ học vấn: lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn Đ và bà Phạm Thị N đều đã chết; có chồng
Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1958; có 03 con: lớn sinh năm 1990, nhỏ sinh năm
2003. Tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư
trú từ ngày 05/6/2019. Có mặt.
2. Lƣơng Thị N, sinh ngày 03 tháng 11 năm 1986 tại Hải Phòng. Nơi
ĐKHKTT và chỗ ở: thôn CT, xã NS, huyện AD, thành phố Hải Phòng; nghề ngH:
Kế toán; trình độ học vấn: lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không;
quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Văn K (đã cchết) và bà Đỗ Thị C, sinh năm
1961; có chồng Trịnh Đình D, sinh năm 1982; có 02 con: lớn sinh năm 2011, nhỏ
sinh năm 2013. Tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi
khỏi nơi cư trú từ ngày 05/6/2019. Có mặt.
3. Vũ Thị T, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1990 tại Hải Phòng. Nơi ĐKHKTT và
chỗ ở: xã VT, huyện VB, thành phố Hải Phòng; nghề ngH: Kế toán; trình độ học
vấn: Lớp 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam;
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con ông: Vũ Văn T, sinh năm 1964 và bà Cao Thị Q, sinh năm 1966; có 01 con
nhỏ sinh năm 2016. Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm
đi khỏi nơi cư trú từ ngày 05/6/2019. Có mặt.
Những người làm chứng: Phạm Văn H, Nguyễn Anh B, Vũ Văn Th, Tô
Đình Ch, Vũ Văn B, Vũ Văn L, Phan Sỹ M, Phạm Hùng H, Ngô Thị M, Lê Thanh
Phg, Nguyễn Xuân Th và Nguyễn Thị Th. Đều 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:
Qua công tác ngH vụ, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hải
Phòng phát hiện Phạm Thị C, Lương Thị N và Vũ Thị T, có dấu hiệu hoạt động
mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thu lợi bất chính.
Ngày 28/5/2019, Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập, lấy lời khai đối với
Lương Thị N, Vũ Thị T và Phạm Thị C; các đối tượng thừa nhận về việc mua bán
trái phép hóa đơn GTGT và khai cất giấu con dấu, hóa đơn, tài liệu tại Phòng 201
khách sạn CH, Khu ĐTLS, phường QT, quận HB, thành phố Hải Phòng.
Khám xét địa điểm trên, Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu, vật
chứng gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngH, bộ dấu tròn, dấu chức danh
giám đốc, 03 quyển hóa đơn GTGT cùng các tài liệu khác của Công ty TNHH thép
PM, MSDN 0201181148; Giấy chứng nhận đăng ký doanh ngH, bộ dấu tròn, dấu
chức danh giám đốc cùng các tài liệu khác của Công ty TNHH tH mại đầu tư và
phát triển HT, MSDN 0201181596 cùng nhiều tài liệu của các công ty khác gồm:
Công ty TNHH xuất nhập khẩu và tH mại AK, MSDN: 0201655510; Công ty
TNHH tH mại dịch vụ NH, MSDN: 0200783580; Công ty TNHH phát triển tH mại
và dịch vụ TL, MSDN: 0201710056; Công ty TNHH đầu tư tH mại và dịch vụ TC,
MSDN: 0201260287; Công ty TNHH vật tư tH mại và dịch vụ ĐN, MSDN:
0201259429 và 02 máy vi tính xách tay.
Tài liệu điều tra xác định đƣợc: Từ tháng 9/2013 đến nay, Phạm Thị C đã
thành lập và mua lại 07 công ty gồm: Công ty TNHH thép PM, Công ty TNHH tH
mại và dịch vụ CH, Công ty TNHH tH mại đầu tư và phát triển HT, Công ty
TNHH vật tư tH mại và dịch vụ ĐN, Công ty TNHH đầu tư tH mại và dịch vụ TC,
Công ty TNHH phát triển tH mại và dịch vụ TL, Công ty TNHH tH mại dịch vụ
NH để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Để thực hiện
việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại các công ty này, C đã thuê nhiều người
làm kế toán cho các công ty của C, trong đó có Lương Thị N làm kế toán Công ty
TNHH thép PM (từ tháng 01/2014 đến nay) và Vũ Thị T làm kế toán Công ty
TNHH tH mại và dịch vụ CH (từ tháng 01/2015 đến nay) thực hiện các công việc
viết hóa đơn, soạn thảo hợp đồng, chứng từ và giao dịch ngân hàng. Cụ thể việc
mua bán hóa đơn GTGT như sau:
- Tại Công ty PM, MSDN: 0201181148, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số
68 khu ĐTQT, phường QT, quận HB, thành phố Hải Phòng: từ tháng 9/2013 đến
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tháng 12/2018, đứng tên làm giám đốc công ty này là Phạm Thị C; từ tháng
01/2019 đến nay, đứng tên giám đốc công ty này là Nguyễn Xuân Th, sinh năm
1959, nơi cư trú: TT, phường HT, quận HK, thành phố Hà Nội.
Phạm Thị C khai nhận: Năm 2012, C mua lại giấy chứng nhận đăng ký
doanh ngH, bộ con dấu của Công ty PM từ một người tên Phi (không nhớ nhân
thân, lai lịch) hết số tiền 20.000.000 đồng và thực hiện việc mua bán trái phép hóa
đơn tại công ty này từ tháng 9/2013 đến nay. C đặt in 50 quyển hóa đơn GTGT hết
5.500.000 đồng; thuê L (không rõ nhân thân, lai lịch) làm kế toán từ tháng 9/2013
đến 12/2013 trả lương 01 triệu đồng/tháng, tổng cộng đã trả L 04 triệu đồng; từ
tháng 01/2014 đến nay thuê Lương Thị N làm kế toán công ty trả lương 01 triệu
đồng/tháng, tổng cộng đã trả lương cho N 64 triệu đồng.
C thành lập công ty C H để kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, do một
số người có nhu cầu mua hóa đơn GTGT nên ngoài việc kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ thật, C còn bán trái phép nhiều số hóa đơn của công ty này. C đặt in 100 quyển
hóa đơn GTGT hết số tiền 11 triệu đồng; thuê Ng (không nhớ nhân thân, lai lịch)
làm kế toán từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2014, trả lương 500.000 đồng/tháng,
tổng cộng đã trả Ng 08 triệu đồng; từ tháng 01/2015 đến nay thuê Vũ Thị T làm kế
toán công ty trả lương 01 triệu đồng/tháng, tổng cộng đã trả lương cho T 26 triệu
đồng.
- Tại Công ty HT, MSDN: 0201181596, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại
tầng 2, số 205 khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, thành
phố Hải Phòng; từ tháng 9/2013 đến tháng 09/2017, đứng tên giám đốc công ty
này là Phạm HT, sinh năm 1989, nơi cư trú: thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An
Dương, thành phố Hải Phòng; từ tháng 10/2017 đến tháng 01/2018, đứng tên giám
đốc công ty này là Phạm Văn H, sinh năm 1978, nơi cư trú: thôn Kỳ Sơn, xã Tân
Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; từ tháng 02/2018 đến tháng 6/2018,
đứng tên giám đốc công ty này là Thái Thị Th, sinh năm 1980, nơi cư trú: xóm 5,
xã L Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; từ tháng 7/2018 đến tháng 02/2019,
đứng tên giám đốc công ty này là Nguyễn Anh Ba, sinh năm 1973, nơi cư trú: khu
Đỗ Xá, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; từ tháng 3/2019
đến nay, đứng tên giám đốc công ty này là Nguyễn Thị Th, sinh năm 1966, nơi cư
trú: tổ Lý Thường Kiệt 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Phạm Thị C khai nhận: tháng 9/2013, C mua lại giấy chứng nhận đăng ký
doanh ngH, bộ con dấu, khoảng 03 quyển hóa đơn của Công ty HT từ một người
tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) hết số tiền 30.000.000 đồng và sử dụng hóa
đơn Công ty HT để kê khai làm đầu vào cho các công ty của C. C đặt in 10 quyển
hóa đơn hết số tiền 2.299.000 đồng; thuê Tr (không nhớ nhân thân, lai lịch) làm kế
toán từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2016 trả lương 02 triệu đồng/tháng, tổng cộng C
đã trả Tr 80 triệu đồng.
- Tại Công ty ĐN, MSDN: 0201259429, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số
583 đường 5/3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố. Hải Phòng; từ
tháng 9/2013 đến tháng 8/2014, đứng tên giám đốc là Nguyễn ĐN, sinh năm 1985,
nơi cư trú: thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; từ
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tháng 9/2014 đến tháng 9/2018, đứng tên giám đốc là Nguyễn ĐM, sinh năm 1955,
nơi cư trú: đường 5/3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;
từ tháng 10/2018 đến nay, đứng tên giám đốc là Vũ Văn Th, sinh năm 1977, nơi cư
trú: thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; hoạt
động từ 9/2013 đến nay.
Phạm Thị C khai nhận: tháng 9/2013, C mua lại giấy chứng nhận đăng ký
doanh ngH, bộ con dấu của Công ty ĐN từ một người tên T (không rõ nhân thân,
lai lịch) hết số tiền 30.000.000 đồng. C bán trái phép hóa đơn và sử dụng hóa đơn
Công ty ĐN để kê khai làm đầu vào cho các công ty của C. C đặt in 10 quyển hóa
đơn hết 2.750.000 đồng; thuê L (không nhớ nhân thân, lai lịch) làm kế toán từ
tháng 9/2013 đến tháng 9/2017 trả lương 02 triệu đồng/tháng, C đã trả L tổng cộng
98 triệu đồng.
- Tại Công ty TC, MSDN: 0201260287, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại
tầng 4 tòa nhà Tân An Place, số 22 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng; từ tháng 9/2013 đến tháng 11/2013, đứng tên giám
đốc công ty này là Tô Đình Ch, sinh năm 1977, nơi cư trú: xóm 6 Do Nha, xã Tân
Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; từ tháng 12/2013 đến tháng
12/2015, đứng tên giám đốc công ty này là Vũ Văn B, sinh năm 1960, nơi cư trú:
thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; từ tháng
01/2016 đến tháng 12/2016, đứng tên giám đốc công ty này là Nguyễn Xuân Th,
sinh năm 1959, nơi cư trú: TT, phường HT, quận HK, thành phố Hà Nội; từ tháng
01/2017 đến nay, đứng tên giám đốc công ty này là Phạm Thị H, sinh năm 1970,
nơi cư trú: số 87 lô 5 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố
Hải Phòng; hoạt động từ 9/2013 đến nay.
Phạm Thị C khai nhận: tháng 9/2013, C mua lại giấy chứng nhận đăng ký
doanh ngH, bộ con dấu của Công ty TC từ một người tên T (không rõ nhân thân,
lai lịch) hết số tiền 30.000.000 đồng. C bán trái phép hóa đơn GTGT và sử dụng
hóa GTGT đơn Công ty TC để kê khai làm đầu vào cho các công ty của C. C đặt in
10 quyển hóa đơn hết 2.750.000 đồng; thuê H (không nhớ nhân thân, lai lịch) làm
kế toán từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2017 trả lương 02 triệu đồng/tháng, C đã trả H
88 triệu đồng.
-Tại Công ty TL, MSDN: 0201710056, có trụ sở đăng ký tại: số 20 Lý Tự
Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; từ tháng
01/2016 đến tháng 7/2018, đứng tên giám đốc công ty này là Vũ Văn L, sinh năm
1987, nơi cư trú: xã VT, huyện VB, thành phố Hải Phòng; từ tháng 8/2018 đến
nay, đứng tên giám đốc công ty này là Pham Sỹ M, sinh năm 1972, nơi cư trú: khối
5, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Phạm Thị C khai nhận: tháng 01/2016, Vũ Văn L có nhu cầu đi nước ngoài
nên thành lập và đứng tên làm giám đốc công ty phát triển thương mại và dịch vụ
TL để có thể xin visa nhanh chóng, thuận lợi. L đến nhờ C xin visa nhưng không
xin được, L đã để lại giấy chứng nhận đăng ký doanh ngH, bộ con dấu của công ty
TL tại văn phòng của C. Sau đó, C làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để
Pham Sỹ M đứng tên làm giám đốc. C bán trái phép hóa đơn GTGT và sử dụng
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hóa đơn GTGT công ty TL để kê khai làm đầu vào cho các công ty của C. C đặt in
10 quyển hóa đơn hết 2.090.000 đồng; thuê người đàn ông tên N (không nhớ nhân
thân, lai lịch) làm kế toán từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2019 trả lương 02 triệu
đồng/tháng, C đã trả N tổng cộng 76 triệu đồng.
- Tại Công ty N H, MSDN: 0200783580, có trụ sở đăng ký tại: tổ 2, khu 2,
phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố. Hải Phòng. Năm 2007, Phạm
Hùng H sinh năm 1967, nơi cư trú: tổ 2, khu 2, phường Quán Toan, quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng đứng tên thành lập công ty để kinh doanh dịch vụ vận
tải, do làm ăn thua lỗ nên năm 2009 H thông báo tạm dừng kinh doanh. Đến năm
2017, Phạm Thị C (là chị gái của vợ H), có bảo H nhượng lại công ty N H cho C
(C không phải trả tiền cho H. Sau đó, C làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh
doanh để Trần Văn Kh, Đào Quang T đứng tên làm giám đốc, cụ thể: Từ tháng
9/2017 đến 9/2018, đứng tên giám đốc công ty này là Trần Văn Kh, sinh năm
1987, nơi cư trú: tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; từ
tháng 10/2018 đến tháng 12/2018, đứng tên giám đốc công ty này là Đào Quang T,
sinh năm 1971, nơi cư trú: xóm 4 Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải
Dương. Đến tháng 01/2019, do H có nhu cầu đi du lịch Canada, H đã nhờ C giúp
làm các thủ tục, để thuận lợi cho việc làm thủ tục đi du lịch nước ngoài nên C đã
làm thủ tục chuyển tên giám đốc công ty này cho Phạm Hùng H.
Phạm Thị C khai nhận: từ năm 2017, sau khi tiếp nhận công ty từ H, C làm
các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để Trần Văn Kh, Đào Quang T, Phạm
Hùng H đứng tên làm giám đốc. C bán trái phép hóa đơn GTGT và sử dụng hóa
đơn GTGT công ty Nghĩa H để kê khai làm đầu vào cho các công ty của C. C đặt
in 30 quyển hóa đơn hết 4.950.000 đồng; thuê T (không nhớ nhân thân, lai lịch)
làm kế toán từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2019 trả lương 02 triệu đồng/tháng, C
đã trả T tổng cộng 30 triệu đồng.
Mặc dù các công ty nêu trên không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh
doanh, trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ gì trên thực tế (trừ công ty C Hưng có
hoạt động kinh doanh, dịch vụ thật), nhưng Phạm Thị C cùng đồng phạm đã ghi
khống nội dung hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT và các chứng từ kèm theo
để bán kiếm lời, trong đó:
+ Phạm Thị C đã bán trái phép tổng số 1.596 số hóa đơn GTGT với số tiền
hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống là 1.367.140.296.022 đồng; Cụ thể: bán
1.248 hóa đơn của Công ty PM, 173 hóa đơn của công ty C H, 75 hóa đơn của
Công ty TC, 60 hóa đơn của Công ty ĐN, 30 hóa đơn của công ty TL, 10 hóa đơn
của công ty N H. Giá bán bằng 1% tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi
khống trên hóa đơn, thu được số tiền là 13.671.042.960 đồng.
Để hợp thức hóa việc bán hóa đơn GTGT, Phạm Thị C đã kê khai hóa đơn
GTGT của các công ty của mình kê khống làm đầu vào cho nhau và mua hóa đơn
của nhiều đối tượng khác (không xác định được nhân thân, lai lịch). Căn cứ các tài
liệu là tờ khai, bảng kê mà các đối tượng đã nộp cho cơ quan thuế, lời khai của các
bị cáo, Cơ quan điều tra đã xác định được:
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+ C đã mua khoảng 1.006 số hóa đơn GTGT để kê khai làm đầu vào cho các
công ty của C với số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống là
1.341.353.381.881 đồng, với giá mua bằng 0,9% số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa
thuế ghi khống trên hóa đơn hết 12.072.180.437 đồng. Cụ thể: mua 35 hóa đơn cho
Công ty PM, 16 hóa đơn cho công ty C Hưng, 23 hóa đơn cho Công ty HT, 489
hóa đơn cho Công ty TC, 253 hóa đơn cho Công ty ĐN, 150 hóa đơn cho công ty
TL, 40 hóa đơn cho công ty N H.
Về việc mua các hóa đơn GTGT đầu vào, Phạm Thị C khai: tháng 9/2013, C
đã mua trái phép hóa đơn GTGT của nhiều người khác nhau (không nhớ nhân thân,
lai lịch) trong đó: C mua 37 số hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ
chưa thuế ghi khống là 21.294.005.472 đồng, thuế suất 10% của Ngô Thị M, sinh
năm 1967, nơi cư trú: số GH40 khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng tại các công ty TNHH sản xuất thương mại và
dịch vụ ANC, công ty TNHH thương mại vật tư xây dựng ĐH, công ty TNHH tH
mại YL, công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng AQ, công ty TNHH đầu tư tH
mại và dịch vụ NN; C mua 35 số hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ
chưa thuế ghi khống là 29.420.730.467 đồng của Lê Thanh Ph, sinh năm 1975, nơi
cư trú: thôn Vụ Bản, xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tại các
công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải HHH, công ty TNHH đầu tư thương
mại AT.
Tại Cơ quan điều tra, Ngô Thị M và Lê Thanh Ph đã thừa nhận việc bán trái
phép hóa đơn GTGT nêu trên cho C.
Ngày 29/6/2018 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt
Ngô Thị M 300 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân
sách nhà nước (Bản án số 442/2018/HSPT).
Ngày 12/11/2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử và tuyên
phạt Lê Thanh Ph 1,8 tỷ đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp
ngân sách nhà nước và Trốn thuế (Bản án số 697/2019/HSPT).
Cơ quan điều tra đã xác minh được 62 công ty đầu ra, trong đó 51 đại diện
các công ty này trình bày có mua hàng hóa, dịch vụ, được xuất hóa đơn GTGT và
các chứng từ kèm theo, 03 công ty không có giao dịch với các công ty của C, 08
công ty giám đốc vắng mặt, Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
Cơ quan điều tra đã xác minh được 26 công ty đầu vào, trong đó 09 công ty
không phát sinh giao dịch với các công ty của C, 05 người không biết bản thân làm
giám đốc công ty, 02 người làm giám đốc thuê không biết công ty hoạt động như
thế nào, 01 người đứng tên làm giám đốc để xin visa đi nước ngoài, 09 công ty
giám đốc vắng mặt, Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
+ Phạm Thị C đã nộp các khoản thuế cho các công ty là 834.823.623 đồng,
cụ thể: Công ty PM nộp 489.000.000 đồng, Công ty HT nộp 18.300.000 đồng,
Công ty TC nộp 127.543.000 đồng, Công ty ĐN nộp 74.591.101, công ty TL nộp
120.461.522 đồng, công ty Nghĩa H nộp 14.000.000 đồng.
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+ Các chi phí khác để hoạt động cho các công ty là 585.339.000 đồng gồm:
thuê kế toán 474.000.000 đồng, in hóa đơn 31.339.000 đồng, mua văn phòng phẩm
và máy tính 80.000.000 đồng.
Các giám đốc Công ty HT gồm: Phạm HT hiện vắng mặt tại địa phương, Cơ
quan điều tra chưa lấy được lời khai. Nguyễn Anh B không biết bản thân đứng tên
giám đốc Công ty HT. Phạm Văn H, Nguyễn Thị Th có nhu cầu đi nước ngoài đến
gặp C để làm các thủ tục xin visa đi nước ngoài, C bảo H, Th đứng tên làm giám
đốc Công ty HT để xin visa được nhanh hơn. H, Th không biết việc mua bán trái
phép hóa đơn GTGT của C.
Các giám đốc Công ty ĐN gồm: Nguyễn ĐN, Nguyễn ĐM hiện vắng mặt tại
địa pH, Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. Vũ Văn Th khai do có nhu cầu
cho con đi du học nước ngoài đến gặp C để làm các thủ tục xin visa cho con đi
nước ngoài, C bảo Th đứng tên làm giám đốc Công ty ĐN để xin visa được nhanh
hơn. Th không biết việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT của C.
Các giám đốc Công ty TC gồm: Phạm Thị H hiện vắng mặt tại địa pH, Cơ
quan điều tra chưa lấy được lời khai. Tô Đình Ch, Nguyễn Xuân Th khai do có nhu
cầu đi nước ngoài và Vũ Văn B có nhu cầu cho con đi du học nước ngoài đến gặp
C để làm các thủ tục xin visa, C bảo Ch, Th, B đứng tên làm giám đốc Công ty TC
để xin visa được nhanh hơn. Ch, Th, B không biết việc mua bán trái phép hóa đơn
GTGT của C.
Giám đốc công ty TL là Vũ Văn L khai không biết việc mua bán trái phép
hóa đơn GTGT của C. Pham Sỹ M có nhu cầu cho con đi du học nước ngoài đến
gặp người phụ nữ tên H (không rõ nhân thân, lai lịch) tại văn phòng trên đường
Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố. Hà Nội để làm các thủ tục xin visa
cho con đi nước ngoài, H bảo M đứng tên làm giám đốc công ty để xin visa được
nhanh hơn. M đã đưa giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu để H làm các thủ
tục cho M. M không biết việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT của C.
Các giám đốc công ty N H gồm: Trần Văn Kh, Đào Quang T hiện vắng mặt
tại địa phương, Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. Phạm Hùng H khai: Năm
2007, Phạm Hùng H đứng tên thành lập công ty để kinh doanh dịch vụ vận tải, do
làm ăn thua lỗ nên năm 2009 H thông báo tạm dừng kinh doanh. Đến năm 2017,
Phạm Thị C (là chị gái của vợ H), có bảo H nhượng lại công ty N H cho C (C
không phải trả tiền cho H). Đến tháng 01/2019, do H có nhu cầu đi du lịch Canada,
H đã nhờ C giúp làm các thủ tục, để thuận lợi cho việc làm thủ tục đi du lịch nước
ngoài nên C đã làm thủ tục chuyển tên giám đốc công ty này cho Phạm Hùng H. H
không biết việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT của C.
Phù hợp với việc Phạm Thị C khai: Năm 2013, C làm đầu mối cho một số
công ty du lịch ở Hà Nội để tìm kiếm, giới thiệu cho những người có nhu cầu đi du
lịch nước ngoài. Để làm thủ tục xin visa được thuận lợi, nhanh chóng thì C đã làm
thủ tục thành lập công ty và cho những người đó đứng tên làm giám đốc các công
ty của C. Sau đó, những bộ hồ sơ này được chuyển đến công ty ở Hà Nội để họ
làm thủ tục xin visa. Mỗi trường hợp xin visa được thì C được nhận từ 300.000đ
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đến 500.000đ. Đến nay, C không nhớ được công ty du lịch này tên là gì, địa chỉ ở
đâu, không nhớ đã làm bao nhiêu trường hợp đi nước ngoài và không còn sổ sách
ghi chép.
Xác minh tại trụ sở các Công ty HT, TC, ĐN, TL, N H và ghi lời khai chủ
các căn nhà có địa chỉ trên đăng ký kinh doanh của các công ty thì tại các địa điểm
trên không treo biển của các công ty và không có các công ty có tên trên hoạt động.
Xét hỏi các bị can Phạm Thị C, Lương Thị N, Vũ Thị T khai nhận phù hợp
lời khai của nhau, phù hợp với lời khai nhân chứng, người L quan, tang vật thu
được và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, do đó đủ cơ sở xác định:
- Phạm Thị C: Từ tháng 9 năm 2013 đến ngày bị phát hiện (tháng 5 năm
2019), C đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại 07 công ty, cụ
thể: đã bán trái phép tổng số 1.596 số hóa đơn GTGT ghi khống số tiền hàng hóa,
dịch vụ chưa thuế là 1.367.140.296.022 đồng; giá bán bằng 1% tổng số tiền hàng
hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn, thu được số tiền là 13.671.042.960
đồng; mua khoảng 1.006 số hóa đơn GTGT để kê khai làm đầu vào cho các công
ty của C với số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống là 1.341.353.381.881
đồng với giá mua bằng 0,9% số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên
hóa đơn hết 12.072.180.437 đồng; sử dụng 701 số hóa đơn GTGT của các công ty
của chính bị cáo để kê khai làm đầu vào, ghi khống số tiền chưa thuế là
1.051.345.763.015 đồng. Sau khi trừ các chi phí: mua hóa đơn làm đầu vào hết số
tiền 12.072.180.437 đồng, nộp ngân sách nhà nước hết số tiền là 843.823.623
đồng, in hóa đơn hết số tiền là 31.339.000 đồng, thuê kế toán hết số tiền là
474.000.000 đồng, mua máy vi tính xách tay và văn phòng phẩm hết số tiền là
80.000.000 đồng thì bị cáo C thu lợi bất chính được số tiền là 170.059.900 đồng.
- Lương Thị N: Để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT, từ
tháng 01/2014 đến tháng 5/2019, bị cáo C đã thuê Lương Thị N làm kế toán Công
ty PM thực hiện các công việc: viết khống nội dung hóa đơn, làm và nộp báo cáo
thuế, báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng. Bị cáo N đã giúp sức cho C bán trái
phép tổng số 1.197 số hóa đơn GTGT của Công ty PM với tổng số tiền hàng hóa,
dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn là 1.023.677.318.554 đồng. N đã được C
trả công 1.000.000 đồng/tháng, tổng cộng N đã nhận 64.000.000 đồng.
- Vũ Thị T: từ tháng 01/2015 đến tháng 5/2019, bị cáo C đã thuê Vũ Thị T
làm kế toán cho công ty C Hưng thực hiện các công việc: viết khống nội dung hóa
đơn, làm và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng. Bị cáo T đã
giúp sức cho C bán trái phép tổng số 117 số hóa đơn GTGT của công ty C Hưng
với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn là
30.794.396.460 đồng. T được C trả công 500.000 đồng/tháng, tổng cộng T đã nhận
26.000.000 đồng.
Đối với các giám đốc đứng tên 06 công ty nêu trên, tài liệu điều tra không
chứng minh được họ biết Phạm Thị C thành lập công ty để mua bán hóa đơn
GTGT nên không đủ cơ sở kết luận họ đồng phạm với Phạm Thị C.
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Vật chứng của vụ án: 02 dấu tròn công ty, 02 dấu chức danh giám đốc của
Công ty TNHH thép PM và Công ty TNHH tH mại đầu tư và phát triển HT; 02
máy vi tính xách tay; 09 Token (chữ ký số); 02 USB; 02 điện thoại di động nhãn
hiệu Iphone và 100 triệu đồng do C nộp tiền thu lời bất chính, chuyển Kho bạc Nhà
nước thành phố Hải Phòng chờ xử lý.
Tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKS-P1 ngày 16/01/2020 Viện Kiểm sát nhân
dân thành phố Hải Phòng đã truy tố Phạm Thị C, Lƣơng Thị N, Vũ Thị T về tội
“Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Phạm Thị C
vi phạm điể m d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự; Lương Thị N, Vũ Thị T vi
phạm điể m d khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự;
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình cơ bản như
bản Cáo trạng đã nêu.
Tại phiên tòa , Kiể m sát viên vẫn giữ nguyên quan điể m truy tố các bị cáo
như nô ̣i dung bản Cáo trạng, đồng thời phân tích vai trò và các tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:
Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 203; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 đối với bị cáo Phạm Thị C; xử
phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.
Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 203; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều
17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 đối với các bị cáo Lương Thị N, Vũ
Thị T (bị cáo T thêm điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt tiền
mỗi bị cáo từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy 02 con
dấu và các mẫu chữ ký; Tịch thu phát mại 02 điện thoại di động và trả lại cho bị
cáo C 02 máy tính xách tay. Tịch thu sung quỹ nhà nước tất cả các khoản tiền các
bị cáo đã nộp.
Các bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên và nói lời sau cùng đều xin
giảm nhẹ hình phạt tiền vì điều kiện hoàn C khó khăn.
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:
- Về tố tụng:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố
Hải Phòng, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, 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 tòa, các bị
cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố
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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.
- Về tội danh:
[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Thị C, Lương Thị N, Vũ Thị T đều khai
nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của
các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra,
phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ
khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:
[3] Từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2019, Phạm Thị C đã đứng tên thành lập
công ty, thuê người thành lập và mua 07 công ty, đã bán trái phép tổng số 1.596 số
hóa đơn GTGT ghi khống số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế là
1.367.140.296.022 đồng, mua 1.006 số hóa đơn GTGT để kê khai làm đầu vào cho
các công ty của C với số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống là
1.341.353.381.881 đồng. Sau khi trừ các chi phí thì C thu lợi bất chính số tiền là
170.059.900 đồng. Từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2019, Lương Thị N làm kế toán
Công ty PM, giúp sức cho C bán trái phép tổng số 1.197 số hóa đơn GTGT của
Công ty PM với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn là
1.023.677.318.554 đồng; được trả lương tổng số 64.000.000 đồng. Từ tháng
01/2015 đến tháng 5/2019, Vũ Thị T làm kế toán cho công ty C Hưng, giúp sức
cho C bán trái phép tổng số 117 số hóa đơn GTGT của công ty C H với tổng số
tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn là 30.794.396.460 đồng,
được trả lương tổng số 26.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của Phạm Thị C,
Lƣơng Thị N, Vũ Thị T đã phạm tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu
nộp ngân sách Nhà nước”, phạm Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.
[4] Đánh giá tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị
cáo đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, xâm hại đến
lợi ích quốc gia về kinh tế, làm suy giảm đến ngân sách Nhà nước; vì vậy phải xử
lý nghiêm khắc đối với các bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
- Về tình tiết định khung hình phạt:
[5] Phạm Thị C: Từ tháng 9 năm 2013 đến ngày bị phát hiện (tháng 5 năm
2019), C đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại 07 công ty, cụ
thể: đã bán trái phép tổng số 1.596 số hóa đơn GTGT ghi khống số tiền hàng hóa,
dịch vụ chưa thuế là 1.367.140.296.022 đồng; giá bán bằng 1% tổng số tiền hàng
hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn, thu được số tiền là 13.671.042.960
đồng; mua khoảng 1.006 số hóa đơn GTGT để kê khai làm đầu vào cho các công
ty của C với số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống là 1.341.353.381.881
đồng với giá mua bằng 0,9% số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên
hóa đơn hết 12.072.180.437 đồng; sử dụng 701 số hóa đơn GTGT của các công ty
của chính bị cáo để kê khai làm đầu vào, ghi khống số tiền chưa thuế là
1.051.345.763.015 đồng. Do vậy Phạm Thị C phạm điểm d, đ khoản 2 Điều 203
Bộ luật Hình sự 2015.
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[6] Lương Thị N: Để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT, từ
tháng 01/2014 đến tháng 5/2019, C đã thuê Lương Thị N làm kế toán Công ty PM
thực hiện các công việc: viết khống nội dung hóa đơn, làm và nộp báo cáo thuế,
báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng. Bị cáo N đã giúp sức cho C bán trái phép
tổng số 1.197 số hóa đơn GTGT của Công ty PM với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ
chưa thuế ghi khống trên hóa đơn là 1.023.677.318.554 đồng.
[7] Vũ Thị T: Từ tháng 01/2015 đến tháng 5/2019, bị cáo C đã thuê Vũ Thị
T làm kế toán cho công ty C Hưng thực hiện các công việc: viết khống nội dung
hóa đơn, làm và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng. Bị cáo T
đã giúp sức cho C bán trái phép tổng số 117 số hóa đơn GTGT của công ty C
Hưng với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hóa đơn là
30.794.396.460 đồng. Do vậy Lương Thị N, Vũ Thị T phạm điểm d khoản 2 Điều
203 Bộ luật Hình sự 2015.
[8] Về số tiền thu lợi bất chính, sau khi trừ các khoản chi phí, nộp thuế bị
cáo Phạm Thị C thu lợi bất chính và được hưởng lợi là 170.059.900 đồng. Lương
Thị N được hưởng lợi 64.000.000 đồng. Vũ Thị T được hưởng lợi là 26.000.000
đồng.
[9] Hành vi phạm tội của các bị cáo kéo dài từ trước đến sau khi Bộ luật
Hình sự 2015 có hiệu lực pháp luật, theo khoản 2 Điều 164a Bộ luật Hình sự 1999
và khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 đều quy định hình phạt nặng nhất đều
là tù có thời hạn và mức hình phạt tù ngang nhau nhưng khoản 2 Điều 203 Bộ luật
Hình sự 2015 còn quy định loại hình phạt chính khác nhẹ hơn (phạt tiền từ
200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng) nên nhẹ hơn so với khoản 2 Điều 164a
Bộ luật Hình sự 1999. Vì vậy, theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, nên bị cáo
Phạm Thị C bị xét xử theo điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015. Bị
cáo Lương Thị N, Vũ Thị T bị xét xử theo các điểm d khoản 2 Điều 203 Bộ luật
Hình sự 2015.
- Về vai trò và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
[10] Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị C có vai trò cao nhất, là người chủ
mưu, khởi xướng, trực tiếp chỉ đạo và thuê các bị cáo khác thực hiện, giúp sức cho
mình trong việc mua bán trái phép hóa đơn. Bị cáo Lương Thị N, Vũ Thị T là
người giúp sức, đều làm thuê và được bị cáo C trả công.
[11] Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá
trình điều tra cũng như tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đồng
thời các bị cáo đều đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên đều được hưởng
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều
51 Bộ luật Hình sự; Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các
bị cáo. Bị cáo T khi phạm tội đang có thai và hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36
tháng tuổi, được hưởng thêm tính tiết giảm nhẹ theo điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ
luật Hình sự 2015.
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[12] Với phân tích trên và căn cứ vào đơn đề nghị của các bị cáo, Hội đồng
xét xử xét không cần thiết phạt tù các bị cáo mà áp dụng hình phạt chính là phạt
tiền cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe phòng ngừa tội phạm.
[13] Bị cáo C có vai trò chính trong vụ án, là người khởi xướng, điều hành
việc mua bán trái phép hóa đơn, nên mức phạt tiền phải cao hơn các bị cáo khác và
cao hơn khởi điểm của khung hình phạt quy định. Bị cáo T thu lợi bất chính ít hơn
bị cáo N và có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn bị cáo N, nhưng không thể phạt tiền
dưới mức thấp hơn khởi điểm của khung hình phạt áp dụng được, nên mức phạt
của cả 2 bị cáo là ngang nhau, khởi điểm của khung hình phạt áp dụng. Tại thời
điểm nghị án các bị cáo đã nộp tiền phạt là: Bị cáo C nộp 250 triệu đồng; bị cáo N
và bị cáo T mỗi bị cáo nộp 200 triệu đồng tại Cục Thi hành án dân sự thành phố
Hải Phòng. Hội đồng xét xử ghi nhận và sẽ quyết định sung công quỹ nhà nước.
- Về thu lợi bất chính:
[14] Bị cáo Phạm Thị C được hưởng lợi số tiền 170.059.900 đồng, trong giai
đoạn điều tra bị cáo nộp 100.000.000 đồng; giai đoạn xét xử bị cáo C nộp
70.059.900 đồng, bị cáo N nộp 64.000.000 và bị cáo T nộp 26.000.000 đồng. Như
vậy khoản tiền thu lợi bất chính các bị cáo đã nộp hết, Hội đồng xét xử ghi nhận sẽ
quyết định sung công quỹ nhà nước.
- Về xử lý vật chứng:
[15] Đối với 02 dấu tròn, 02 dấu chức danh, 09 Token, 02 USB bị cáo C sử
dụng vào việc mua bán hóa đơn hiện không còn giá trị sử dụng. Cần tịch thu tiêu
hủy.
[16] Đối với 2 máy tính thu tại Công ty của bị cáo C, kiểm tra trong máy
không có các dữ liệu sử dụng vào việc mua bán hóa đơn, nên cần trả lại cho bị cáo
C. Hai điện thoại di động thu của bị cáo N và bị cáo T, các bị cáo dùng vào việc
giao dịch mua bán trái phép hóa đơn nên cần tịch thu phát mại sung công quỹ nhà
nước.
- Về án phí và quyền kháng cáo:
[17] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo
theo quy định pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 203; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 17; Điều 35; Điều 58 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt: Phạm Thị C
250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng sung công quỹ nhà nước về tội “Mua
bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bị cáo C đã nộp toàn bộ số tiền phạt theo Biên lai thu tiền số 0004039 tại
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. (Bị cáo đã thi hành xong).
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- Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 203; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt: Lương Thị N
200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng sung công quỹ nhà nước về tội “Mua bán trái
phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bị cáo N đã nộp toàn bộ số tiền phạt theo Biên lai thu tiền số 0004038 tại
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. (Bị cáo đã thi hành xong).
- Căn cứ điểm b, d khoản 2 Điều 203; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều
51; Điều 17; Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt: Vũ Thị T
200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng sung công quỹ nhà nước về tội “Mua bán trái
phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bị cáo T đã nộp toàn bộ số tiền phạt theo Biên lai thu tiền số 0004037 tại
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. (Bị cáo đã thi hành xong).
Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị
cáo Phạm Thị C, Lương Thị N và Vũ Thị T.
2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 106 Bộ
luật Tố tụng hình sự, xử:
- Tịch thu tiêu hủy: 01 dấu tròn Công ty TNHH thép PM và 01 dấu chức
danh Giám đốc Nguyễn Xuân Th; 01 dấu tròn Công ty TNHH tH mại đầu tư và
phát triển HT và 01 dấu chức danh Giám đốc Nguyễn Thị Th; 09 Token (chữ ký
số) có các mã số.
- Trả lại cho bị cáo Phạm Thị C 01 máy tính xách tay màu đen; 01 máy tính
xách tay màu bạc.
- Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại Iphone màu bạc;
01 điện thoại Iphone màu vàng.
(Vật chứng có đặc điểm chi tiết theo Biên bản bàn giao ngày 16/01/2020 tại
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng).
- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính các bị cáo đã
nộp:
Bị cáo Phạm Thị C 100.000.000 (một trăm triệu) đồng theo giấy nộp tiền
vào tài khoản ngày 03/01/2020 tại Kho bạc nhà nước Hải Phòng và 70.000.000
đồng + 59.900 đồng thể hiện tại 02 Biên lai thu tiền số 0004024 và số 0004040
ngày 18/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.
Bị cáo Lương Thị N 64.000.000 (sáu mươi bốn triệu) đồng theo Biên biên
lai thu tiền số 0004025 ngày 18/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố
Hải Phòng.
Bị cáo Vũ Thị T 26.000.000 (hai mươi sáu triệu) đồng theo Biên biên lai thu
tiền số 0004022 ngày 18/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải
Phòng.
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3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn)
đồng án phí hình sự sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng
cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo 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
thoả 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 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./.
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Kim San Nguyễn Thị Luyến

Nguyễn Văn Thiệm

Nơi nhận:
- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1- TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV27 Công anTP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
- Phòng KTNV và THA
- Lưu: HS, HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Thiệm
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Bản án số: 06 /2020/HS-ST
Ngày 04 tháng 3 năm 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:
Ông Nguyễn Việt Tiến
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Nguyễn Thị Tần
Ông Nguyễn Bá Điền
- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Việt Hưng - Thư ký tòa án Toà án nhân
dân tỉnh Phú Thọ.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên toà: Bà
Phạm Thị Bích Liên - Kiểm sát viên.
Ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2020/TLST-HS ngày
20/01/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 20/2020/QĐXXSTHS ngày 21/02/2020 đối với các bị cáo:
1. Họ tên:
NGUYỄN TRỌNG T
Giới tính: Nam;
Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 04 tháng 10 năm 1975 tại thành phố Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh;
Số CMND: 012258491 cấp ngày 26 tháng 01 năm 2008; Nơi cấp: Công
an thành phố Hà Nội;
Nơi cư trú: Khu tập thể Z117, xã Đ, huyện S, TP Hà Nội;
Tiền án/tiền sự: Chưa có;
Con ông: Nguyễn Trọng T2, sinh năm 1948; nghề nghiệp: lao động tự do
Con bà: Luyện Thị T3, sinh năm 1948; nghề nghiệp: lao động tự do
đều trú tại: Cộng hòa liên bang Đức
Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai
Vợ: Nguyễn Thị Thanh T4, SN 1977; nghề nghiệp: lao động tự do. Hiện
cư trú tại nước Anh.
Con: có 3 con, con lớn nhất sịnh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2010 ở
cùng mẹ tại nước Anh
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 06/9/2019 đến ngày 09/9/2019 được áp dụng
biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú.
2. Họ tên:
NGUYỄN THỊ V
Giới tính: Nữ;
Tên gọi khác: Không;
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Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1982 tại: Thanh Oai, TP Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán;
Số CMND: 111695518 cấp ngày 12 tháng 10 năm 2007; Nơi cấp: Công
an thành phố Hà Nội;
Nơi cư trú: N005, LK28, Khu đất dịch vụ LK20A-20B, Phường D, Quận
H, thành phố Hà Nội;
Tiền án/tiền sự: Chưa có;
Con ông: Nguyễn Cao P, sinh năm 1945 (đã chết)
Con bà: Bùi Thị C, sinh năm 1944; hiện già yếu trú tại: T, TP Hà Nội
Gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là con thứ năm
Chồng: Nguyễn Văn A, sinh năm 1981; nghề nghiệp: lao động tự do, trú
tại Phường D, Quận H, thành phố Hà Nội.
Con: có một con sinh năm 2012;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú.
3. Họ tên:
HOÀNG THỊ X
Giới tính: Nữ;
Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 09 tháng 08 năm 1986 tại: huyện V, tỉnh Lạng Sơn;
Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Tày;
Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán;
Số CMND: 022186003850 cấp ngày 16 tháng 4 năm 2018; Nơi cấp: Cục
CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
Nơi cư trú: V, M, Thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh;
Tiền án/tiền sự: Chưa có;
Con ông: Hoàng Văn D, Đã chết;
Con bà: Nguyễn Thị T, sinh năm 1952; nghề nghiệp: lao động tự do, trú
tại: M, Thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh.
Gia đình có 02 anh em, bị cáo là thứ 2
Chồng, con: Chưa có;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú.
4. Họ tên:
CHU THỊ N
Giới tính: Nữ;
Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 11 tháng 08 năm 1988 tại: Đ, Thái Bình;
Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Kế toán;
Số CMND: 034188006547 cấp ngày 29 tháng 03 năm 2018; Nơi cấp: Cục
CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
Nơi cư trú: Căn 3944, CT12A, Khu đô thị mới K - K, Phường Đ, Quận H,
thành phố Hà Nội;
Tiền án/tiền sự: Chưa có;
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Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi
bộ phố H thuộc Đảng ủy phường H, thành phố Y, tỉnh Yên Bái (đã bị đình chỉ
sinh hoạt Đảng)
Con ông: Chu Hải Đ, sinh năm 1962; nghề nghiệp: hưu trí
Con bà: Nguyễn Thị Y, sinh năm 1966; nghề nghiệp: hưu trí
đều trú tại thành phố Y, tỉnh Yên Bái
Gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ nhất
Chồng: Trần M, sinh năm 1985; làm việc tại Tổng công ty Đ
Con: có hai con còn nhỏ đều sinh năm 2018;
Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư trú.
5. Họ tên:
BÙI NGỌC H
Giới tính: Nam;
Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1974 tại: Uông Bí, Quảng Ninh;
Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: lao động tự do
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 100697942 cấp ngày 17 tháng 03 năm 2015;
Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh;
Nơi cư trú: Tổ 23, Khu 4, phường T, TP U, tỉnh Quảng Ninh;
Tiền án/tiền sự: Chưa có;
Con ông: Bùi Mạnh T, sinh năm 1942; già yếu
Con bà: Bùi Thị T, sinh năm: 1950; già yếu
Gia đình có 3 anh em, bị cáo là con thứ hai
đều trú tại phường T, TP Utỉnh Quảng Ninh
Vợ: Nguyễn Thu T, sinh năm: 1981; Đã ly hôn;
Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2009; con nhỏ sinh năm 2012 đều ở với
mẹ.
Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23/4/2018 đến ngày 17/7/2018 được thay
thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh. Hiện đang tại ngoại tại nơi cư
trú.
Các bị cáo đều 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:
Quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án Nguyễn Văn D, Phan Sào N và
đồng bọn phạm tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài
sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa
tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công
vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành (Vụ án đã được Tòa án nhân dân
tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018
của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử
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phúc thẩm theo Bản án số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019. Đến nay các bản
án nêu trên đã có hiệu lực pháp luật). Ngày 06/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra
- Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn
Trọng T. Tuy nhiên, do T không có mặt ở địa phương nên Cơ quan An ninh điều
tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự
đối với bị can ngày 17/7/2018. Đến ngày 06/9/2019, bị can T đã ra đầu thú và
Cơ quan điều tra đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can.
Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi Mua bán trái phép hóa đơn của T và các
đồng phạm, như sau:
Năm 2008, Nguyễn Trọng T, sinh năm 1975, trú tại: Khu tập thể Z117, xã Đ,
huyện S, Thành phố Hà Nội thành lập Công ty cổ phần L, có trụ sở tại: số 49,
đường T, Phường T, Quận C, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
ngày 03/11/2008. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là sản xuất, buôn bán
thiết bị và dịch vụ viễn thông (trong đó có kinh doanh thẻ viễn thông). Nguyễn
Trọng T giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, thuê anh Trần Mạnh Q, sinh năm
1982, trú tại: Phường N, thành phố Y, tỉnh Yên Bái, làm Giám đốc - Người đại
diện theo pháp luật từ 03/11/2008 đến ngày 21/06/2010; thuê anh Phạm Thế T,
sinh năm 1977, trú tại: Phường T, Quận Đ, thành phố Hà Nội, làm Giám đốc Người đại diện theo pháp luật từ năm 22/6/2010 đến ngày 07/01/2016 và thuê Bùi
Ngọc H, sinh năm 1974, trú tại: tổ 23, Khu 4, Phường T, TP. U, tỉnh Quảng Ninh,
làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật từ 08/01/2016 đến tháng 5/2018.
Thực tế mọi hoạt động của công ty đều do T chỉ đạo, điều hành trực tiếp.
Năm 2014, Phan Sào N, sinh năm 1979, trú tại: Số 26/12, N, Phường Đ,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc - Công ty
cổ phần V (viết tắt là Công ty V) cùng với Nguyễn Văn D, sinh năm 1975, hộ
khẩu thường trú tại: Số 190, đường L, Phường T, Quận Đ, TP Hà Nội; chỗ ở số
2003, Chung cư V, Phường L, Quận H, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành
viên - Công ty TNHH C, Hoàng Thành Tr, sinh năm 1978, trú tại: Số 1208,
N02, Chung cư 282, Phường L, Quận H, TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty
TNHH N phối hợp phát hành hệ thống game bài RikVip (sau đổi tên thành
Tip.Club) để tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Đến đầu năm 2016, do phát sinh nhu cầu trả thưởng bằng tiền mặt cho các
đối tượng đánh bạc thông qua hệ thống đại lý của game bài RikVip và muốn hợp
thức nguồn tiền doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến của Công ty V,
nên Phan Sào N gặp Nguyễn Trọng T để trao đổi và đề nghị mua hóa đơn giá trị
gia tăng “khống” (không có hàng hóa) của Công ty CP L để “xử lý chi phí” cho
Công ty V thông qua hợp đồng đại lý phân phối mã thẻ điện tử và dịch vụ Topup số
0203/2015/HĐKT/V-LG, ngày 14/4/2015 mà hai công ty đã ký và thực hiện từ
trước. Khi trao đổi với Nguyễn Trọng T về việc mua hóa đơn giá trị gia tăng (viết
tắt là GTGT) “khống”, Phan Sào N chỉ nói là có nhu cầu mua hóa đơn GTGT
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“khống” của Công ty cổ phần L để hợp thức chứng từ đầu vào cho Công ty V. Phan
Sào N không nói cho Nguyễn Trọng T biết nguồn gốc số tiền cần xử lý chi phí là
doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến của Công ty V. Do được hưởng
lợi, nên Nguyễn Trọng T đồng ý bán hóa đơn GTGT “khống” của Công ty cổ phần
L cho Công ty V theo đề nghị của Phan Sào N. Phan Sào N và Nguyễn Trọng T
thỏa thuận về phương thức thực hiện như sau: Sau khi Công ty V gửi đơn hàng và
chuyển khoản tiền thanh toán vào tài khoản của Công ty cổ phần L. Công ty cổ
phần L sẽ xuất hóa đơn GTGT “khống” theo đơn đặt hàng, sau đó rút séc tiền mặt
và chuyển trả lại cho Phan Sào N theo các số tài khoản cá nhân do Phan Sào N chỉ
định. Công ty cổ phần L được hưởng khoảng 0,1% (tỉ lệ % không cố định mà thay
đổi theo thời điểm và số lượng hàng hóa) trên tổng doanh số ghi trên hóa đơn
GTGT “khống”.
Sau khi thỏa thuận với Phan Sào N, Nguyễn Trọng T trao đổi, bàn bạc với
Nguyễn Thị V, sinh năm 1982, trú tại: N05, LK28, Khu đất dịch vụ LK20A-20B,
phường D, Quận H, thành phố Hà Nội - Kế toán trưởng Công ty cổ phần L về tỷ
lệ %, chi phí và cách thức hợp thức chứng từ tại Công ty cổ phần L khi bán hóa
đơn GTGT “khống” cho Công ty V. Để rút được tiền mặt trả lại cho Công ty V
theo thỏa thuận giữa Nguyễn Trọng T và Phan Sào N, Nguyễn Thị V đề xuất
Nguyễn Trọng T hạch toán bằng cách lập các chứng từ thu tiền với nội dung vay
tiền của các cá nhân là nhân viên của Công ty cổ phần L để nhập hàng. Khi có tiền
chuyển khoản từ Công ty V sang tài khoản Công ty cổ phần L, các nhân viên công
ty sẽ sử dụng séc rút tiền về nhập quỹ tiền mặt của Công ty cổ phần L. Sau đó, sử
dụng chứng từ chi tiền với nội dung trả nợ các khoản vay của nhân viên để rút tiền
ra khỏi quỹ tiền mặt của công ty và nộp vào các tài khoản cá nhân do phía Công ty
V chỉ định.
Sau khi thỏa thuận với Nguyễn Trọng T, Phan Sào N giao cho Bùi Thị Ng,
sinh năm 1984 trú tại: P804 - CT6 - Khu đô thị Đ, G, Hà Nội là kế toán phụ trách
kinh doanh thẻ viễn thông của Công ty V, cũng là đầu mối thực hiện hợp đồng đại
lý phân phối mã thẻ điện tử và dịch vụ Topup số 0203/2015/HĐKT/V-LG, ngày
14/4/2015, lập đơn hàng đặt mua mã thẻ viễn thông. Khi có nhu cầu “xử lý chi
phí” bằng hóa đơn GTGT “khống” của Công ty cổ phần L, Phan Sào N gửi Email
thông báo số lượng mã thẻ viễn thông cần mua và yêu cầu Bùi Thị Ng soạn đơn
đặt hàng gửi cho Công ty cổ phần L qua Email để thực hiện việc mua hàng. Phan
Sào N không trao đổi, bàn bạc hoặc nói bất cứ thông tin gì với Bùi Thị Ng về việc
đơn đặt hàng mua mã thẻ viễn thông của Công ty CP L là đơn mua hàng hóa
“khống”. Sau đó, Phan Sào N gửi Email cho Bùi Thị Ng và yêu cầu Ng chuyển
tiếp Email hoặc thông báo nội dung Email của N qua điện thoại cho đầu mối phía
Công ty cổ phần L. Nội dung các Email của Phan Sào N gửi cho Ng đều có số tài
khoản và số tiền kèm theo, nhưng Ng không biết để làm gì. Đồng thời, Phan Sào
N yêu cầu Ng cung cấp số tài khoản cá nhân của Ng cho đầu mối Công ty cổ phần
L để nhận lại tiền chênh lệch đơn hàng và mã thẻ lỗi. Khi nhận được tiền trả lại
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vào tài khoản cá nhân của mình, Ng đều chuyển vào tài khoản của Công ty V với
nội dung “Bui thi ng nop tien ban hang” theo chỉ đạo của Phan Sào N.
Phương thức mua bán hóa đơn GTGT “khống” giữa Công ty cổ phần L và
Công ty V được thực hiện như sau: Bùi Thị Ng - kế toán Công ty V gửi đơn đặt
hàng qua Email ng.bui@vtc.vn đến Email của kế toán Công ty cổ phần L là
kt.L@gmail.com và chuyển tiếp Email hoặc gọi điện thoại thông báo danh sách các tài
khoản cá nhân; số tiền tương ứng của các tài khoản theo yêu cầu của Phan Sào N.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, sinh năm 1986, trú
tại: Phường M, TX Đ, tỉnh Quảng Ninh - kế toán tổng hợp Công ty cổ phần L sẽ tiếp
nhận các đơn đặt hàng “khống” của Công ty V kèm theo danh sách các tài khoản cá
nhân và số tiền tương ứng. Hoàng Thị X có trách nhiệm rà soát trên phần mềm kế
toán nội bộ của Công ty cổ phần L để xác định có đủ doanh số hóa đơn GTGT đầu ra
(Doanh số khách hàng không lấy hóa đơn GTGT) để bán hóa đơn GTGT “khống”
theo yêu cầu của Công ty V hay không. Nếu không đủ thì X báo cáo cho Nguyễn
Trọng T, Nguyễn Thị V biết để chỉ đạo đẩy doanh số bán hàng cho phù hợp hoặc
Nguyễn Trọng T liên hệ với Phạm Thanh H1, sinh năm 1963; trú tại: Tổ 32, Khu 6B,
Phường X, TX S, TP Hà Nội để mua hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH
TM và DV M nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào cho đủ doanh số xuất bán “khống”
hàng hóa cho Công ty V. Sau đó, Hoàng Thị X chuyển đơn hàng “khống” của Công ty
V cho Đỗ Thị Hồng Y, sinh năm 1985, trú tại 365, đường Â, Phường N, Quận T,
TP Hà Nội, kế toán quản lý hóa đơn Công ty cổ phần L để Y làm căn cứ lập hóa đơn
xuất cho Công ty V theo quy trình xuất hóa đơn của Công ty cổ phần L và báo cho
Chu Thị N, sinh năm 1988, trú tại Căn 3944, CT12A, Khu đô thị mới K - K,
Phường Đ, Quận H, thành phố Hà Nội - kế toán tài chính Công ty cổ phần L theo
dõi tiền trên tài khoản Công ty cổ phần L. Khi Công ty V chuyển tiền thanh toán theo
đơn hàng “khống”, Ngọc sẽ báo lại cho Hoàng Thị X để Xuân tính toán chi phí Công
ty cổ phần L được hưởng theo tỷ lệ % và số tiền trả lại cho Công ty V thông qua
các tài khoản cá nhân được chỉ định theo chỉ đạo của Nguyễn Trọng T và
Nguyễn Thị V. Sau khi tính toán, X thông báo cho Chu Thị N biết số liệu để N
viết séc (séc đã có chữ ký của giám đốc Bùi Ngọc H, kế toán trưởng Nguyễn Thị
V) và giao cho các nhân viên công ty như: Bùi Ngọc H; Nguyễn Trọng B sinh
năm 1948, trú tại: Phòng 104A6, thị trấn tập thể N, quận Đ, TP Hà Nội; Nguyễn
Văn Th sinh năm 1985, trú tại: xã N, huyện Đ, tỉnh Thái Bình; Đỗ Thành C sinh
năm 1982, trú tại: Phòng 419, nhà N9, khu tập thể 212 Kỹ thuật quân sự,
phường X, quận b, thành phố Hà Nội … thực hiện việc rút tiền và nộp tiền vào
các tài khoản cá nhân theo chỉ định của Công ty V. Một số lần khi nhân viên đi
vắng thì Nguyễn Thị V, Chu Thị N, Hoàng Thị X trực tiếp thực hiện việc rút
séc, chuyển tiền, nộp tiền trả lại Công ty V. Số tiền còn lại sau khi đã giữ lại
theo tỷ lệ % mà Công ty L được hưởng, Chu Thị N sẽ nộp vào tài khoản cá nhân
của Bùi Thị Ng thông qua 02 tài khoản cá nhân số 03101011907807 của Bùi
Ngọc H và số 03101012507156 của Đỗ Thành C mở tại Ngân hàng M (đây là 2
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tài khoản cá nhân nhưng do Công ty CP L quản lý, sử dụng) để trả lại Công ty V
theo chỉ đạo của Nguyễn Trọng T.
Đối với việc mua hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M.
Do có mối quan hệ mua bán thẻ viễn thông với Phạm Thanh H1 - kế toán trưởng
Công ty TNHH TM và DV M, nên Nguyễn Trọng T đã đề nghị H1 bán hóa đơn
GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M cho Công ty CP L để hợp thức
hàng hóa đầu vào và được H1 đồng ý. Phương thức mua bán hóa đơn GTGT “khống”
giữa Công ty CP L và Công ty TNHH TM và DV M được thực hiện như sau: Khi có
nhu cầu mua hóa đơn GTGT “khống” để hợp thức hàng hóa đầu vào để xuất hóa đơn
GTGT “khống” cho Công ty V hoặc hợp thức hàng hóa mua trôi nổi trên thị trường
không có hóa đơn, Nguyễn Trọng T chỉ đạo Hoàng Thị X liên hệ với Phạm Thanh
H1 để thông báo số lượng hàng hóa là thẻ viễn thông cần nâng “khống”. Phạm
Thanh H1 sẽ căn cứ vào hàng hóa mua bán thực tế giữa hai công ty để nâng
“khống” doanh số bán hàng; trong đó mỗi tờ hóa đơn GTGT “khống” Công ty
TNHH TM và DV M xuất cho Công ty CP L đều có một phần doanh số thật và một
phần doanh số “khống”. Phạm Thanh H1 đã ký, đóng dấu sẵn séc, giấy giới thiệu
của Công ty TNHH TM và DV M nhưng để trống tên người và số tiền rút để Công
ty CP L tự nộp tiền thanh toán đơn đặt hàng “khống” và tự rút tiền từ séc của Công ty
TNHH TM và DV M nhằm hợp thức việc thanh toán đơn hàng. Sau đó, Phạm
Thanh H1 hoàn thiện các chứng từ như đơn đặt hàng, biên bản bàn giao hàng hóa
… và gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện cho Công ty CP L. Theo
Phạm Thanh H1 và kế toán Công ty CP L khai nhận: Việc mua bán hóa đơn GTGT
“khống” giữa Công ty CP L và Công ty TNHH TM và DV M ban đầu có thỏa thuận
chi phí, tuy nhiên thực tế khi mua bán hàng hóa với nhau Công ty CP L không phải
trả phí mua hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty TNHH TM và DV M.
Tất cả các hóa đơn GTGT “khống” mua của Công ty TNHH TM và DV M và
hóa đơn GTGT “khống” bán cho Công ty V đều được Công ty CP L kê khai hàng
hóa mua vào, bán ra và hạch toán, báo cáo với cơ quan thuế theo quy định.
Căn cứ tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định:
- Từ ngày 25/02/2016 đến ngày 30/8/2016, Công ty CP L đã xuất bán 49
hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V với tổng doanh số là 740.815.530.000đ.
Sau khi nhận tiền thanh toán từ Công ty V, Công ty CP L đã rút tiền mặt và trả lại cho
Công ty V thông qua các tài khoản cá nhân do Phan Sào N chỉ định, gồm: Các tài
khoản của Nguyễn Thành L sinh năm 1987, trú tại tổ 77, khu 9, phường C, TP H, tỉnh
Quảng Ninh; Nguyễn Quốc T sinh năm 1990, trú tại tổ 10, khu H, phường C, TP C,
tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Ngọc T sinh năm 1982, trú tại tổ 29, khu Đ 2, phường Cẩm
Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Ngọc T2 sinh năm 1986, trú tại tổ 29,
khu Đ 2, phường C, TP C, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Thế S sinh năm 1975, trú tại: P8-B10
T 1, phường N, quận B, TP Hà Nội với tổng số tiền là: 737.498.900.000đ; tài khoản
của Bùi Thị Ng là 2.773.625.000đ. Công ty CP L được hưởng lợi số tiền là
543.005.000đ từ việc bán hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V.
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Điều tra đối với các tài khoản cá nhân nhận tiền, xác định: Các tài khoản
Nguyễn Thành L, Nguyễn Quốc T, Hoàng Ngọc T, Hoàng Ngọc T2 là tài khoản sử
dụng cho “Đại lý tổng” của hệ thống game bài RikVip do Lê Anh T, sinh năm 1978,
trú tại Tổ 3, Khu 8, Phường C, TP C, tỉnh Quảng Ninh và Hoàng Ngọc T, sinh năm
1982 trú tại Tổ 29, Đ 2, Phường C, TP C, tỉnh Quảng Ninh. Các bị can Lê Anh T và
Hoàng Ngọc T đã bị khởi tố điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và đã bị xử lý
trong giai đoạn 1 của vụ án, trong đó Hoàng Ngọc T đang bỏ trốn và bị truy nã về
hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Tài khoản của Đỗ Thế S được Phan Sào N sử dụng để
nhận tiền và chuyển đến cho Phan Thu H (dì ruột của Phan Sào N) để đầu tư mua bất
động sản và sử dụng cá nhân cho Phan Sào N. Phan Thu H đã bị khởi tố, điều tra và
xử lý trong giai đoạn 1 vụ án về hành vi “Rửa tiền”.
- Từ tháng 5/2016 đến tháng 7/2017, Công ty CP L đã mua tổng số 52 tờ hóa
đơn nâng “khống” thêm doanh số của Công ty TNHH TM và DV M, với tổng giá
trị 469.067.233.000đ, trong đó giá trị nâng “khống” thêm là: 381.900.000.000đ.
Công ty CP L sử dụng 151.200.000.000đ trong số doanh số nâng “khống” thêm,
tương ứng với 19 tờ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM và DV M để hợp thức
doanh số đầu vào hàng hóa ghi nhận “khống” trên hóa đơn GTGT xuất cho Công
ty V. Còn lại 33 tờ hóa đơn GTGT nâng “khống” thêm doanh số với giá trị là
230.700.000.000đ, Công ty CP L sử dụng để hợp thức doanh số đầu vào cho hàng
hóa là thẻ viễn thông mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn GTGT. Đối với
số hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM và DV M, Công ty CP L không phải trả
chi phí.
Trong vụ án này:
- Nguyễn Trọng T: là người trực tiếp, quyết định việc bán hóa đơn GTGT
“khống” của Công ty CP L cho Công ty V, thể hiện ở việc T trao đổi, thống nhất với
Phan Sào N về tỷ lệ %, chi phí và cách thức thực hiện việc mua, bán hóa đơn
GTGT “khống” giữa 02 Công ty. Sau đó, T trao đổi và chỉ đạo cho kế toán, gồm:
Nguyễn Thị V - kế toán trưởng; Hoàng Thị X - kế toán tổng hợp, Chu Thị N - kế
toán thanh toán thực hiện xuất hóa đơn “khống” cho Công ty V. Ngoài ra, để hợp
thức doanh số hàng hóa đầu vào đối với hàng hóa ghi nhận trên hóa đơn GTGT
“khống” xuất cho Công ty V và số hàng hóa là thẻ viễn thông mua trôi nổi trên thị
trường, Nguyễn Trọng T liên hệ, rồi chỉ đạo cho Hoàng Thị X - kế toán Công ty
CP L mua hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M. Do vậy,
Nguyễn Trọng T phải chịu trách nhiệm là người chỉ đạo trong việc bán 49 hóa đơn
GTGT “khống” cho Công ty V với tổng doanh số là 740.815.530.000đ và mua 52 tờ
hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M với tổng doanh số
469.067.233.000đ.
- Nguyễn Thị V: là Kế toán trưởng của Công ty CP L, đáng lẽ với vai trò
là Kế toán trưởng, Nguyễn Thị V phải tham mưu, giúp việc cho Nguyễn Trọng T
trong quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán chứng từ sổ sách của công ty
theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi được Nguyễn Trọng T trao đổi,
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bàn bạc về việc Công ty CP L xuất bán hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V,
Nguyễn Thị V không ngăn cản, mà lại thống nhất cùng thực hiện với T trong việc
tính toán để xác định tỉ lệ % Công ty CP L được hưởng; cách hợp thức chứng từ
khi xuất “khống” hóa đơn GTGT cho Công ty V. Sau đó, Nguyễn Thị V trực tiếp
tham gia vào các khâu bán hóa đơn GTGT “khống”, như: Tiếp nhận thông tin về
đơn hàng “khống” của Công ty V; giao cho Hoàng Thị X, Chu Thị N thực hiện
việc xuất “khống” hóa đơn GTGT; trực tiếp ký vào séc rút tiền (mục kế toán
trưởng) và trực tiếp thực hiện một số giao dịch rút tiền từ tài khoản Công ty CP
L, rồi nộp lại vào tài khoản các cá nhân do đầu mối Công ty V chỉ định. Sau đó,
với vai trò Kế toán trưởng, Nguyễn Thị V giúp Nguyễn Trọng T hạch toán hợp
thức chứng từ đối với việc bán hóa đơn GTGT “khống” của Công ty CP L cho
Công ty V, thông qua các bút toán trung gian vay và trả tiền vay của các cá nhân; hạch
toán số hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M để hợp thức doanh
số hàng hóa đầu vào. Khi thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Trọng T trong
việc bán 49 hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V và mua 52 hóa đơn GTGT
“khống” của Công ty TNHH TM và DV M, Nguyễn Thị V có đầy đủ năng lực
trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì
mục đích vụ lợi, nên đã thực hiện với lỗi cố ý.
- Hoàng Thị X: là kế toán tổng hợp Công ty CP L, đáng lẽ với vai trò và
nhiệm vụ của mình Hoàng Thị X phải giúp việc cho Nguyễn Thị V - kế toán
trưởng và Nguyễn Trọng T trong quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán
chứng từ, sổ sách của công ty theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi
được Nguyễn Trọng T và Nguyễn Thị V trao đổi, chỉ đạo về việc xuất, bán hóa
đơn GTGT “khống” cho Công ty V, X không từ chối mà đồng ý thực hiện. Sau đó,
Hoàng Thị X trực tiếp tham gia vào các khâu mua, bán hóa đơn GTGT “khống”,
như: Tiếp nhận thông tin về đơn hàng “khống” của Công ty V; rà soát và đề xuất
hợp thức doanh số hàng hóa đầu vào để đủ điều kiện xuất bán hóa đơn GTGT
“khống” cho Công ty V; tính toán để xác định chi phí Công ty CP L được hưởng và
cung cấp số liệu cho Chu Thị N thực hiện việc rút séc và nộp tiền trả lại cho cho
Công ty V; trực tiếp thực hiện một số giao dịch rút tiền từ tài khoản Công ty CP
L, rồi nộp lại vào tài khoản các cá nhân của Công ty V; giao đơn hàng “khống”
của Công ty V cho Đỗ Thị Hồng Y - kế toán quản lý hóa đơn Công ty CP L để Yến
làm căn cứ lập hóa đơn xuất cho Công ty V. Khi thực hiện hành vi giúp cho Nguyễn
Trọng T trong việc bán 49 hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V và mua 52 hóa
đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M, Hoàng Thị X có đầy đủ
năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật,
nhưng vì mục đích vụ lợi, nên đã thực hiện với lỗi cố ý.
- Chu Thị N: là kế toán thanh toán Công ty CP L, đáng lẽ với vai trò và
nhiệm vụ của mình Chu Thị N phải giúp việc cho Nguyễn Thị V - kế toán trưởng
và Nguyễn Trọng T trong quản lý hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng
quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi được Nguyễn Thị V và Hoàng Thị X trao
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đổi về việc xuất, bán hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V, N không từ chối mà
đồng ý thực hiện. Sau đó, Chu Thị N trực tiếp tham gia vào các khâu mua, bán
hóa đơn GTGT “khống”, như: Trực tiếp viết Séc rút tiền từ tài khoản Công ty CP L
hoặc viết ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Công ty CP L sang tài khoản Công ty
TNHH TM và DV M và giao cho nhân viên là Bùi Ngọc H, Đỗ Thành C, Nguyễn
Trọng B, Nguyễn Văn Th thực hiện rút tiền, nộp tiền trả lại cho Công ty V; trực tiếp
thực hiện một số giao dịch rút tiền từ tài khoản Công ty CP L, rồi nộp lại vào tài
khoản các cá nhân của Công ty V. Khi thực hiện hành vi giúp cho Nguyễn Trọng
T trong việc bán 49 hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty V và mua 52 hóa đơn
GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M, Chu Thị N có đầy đủ năng lực
trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì
mục đích vụ lợi, nên đã thực hiện với lỗi cố ý.
- Bùi Ngọc H: là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty CP L từ
ngày 08/01/2016 đến 5/2018. Với vai trò là Giám đốc, chủ tài khoản, người đại
diện theo pháp luật - Công ty CP L, Bùi Ngọc H nhận thức được giữa Công ty V và
Công ty CP L không có việc mua bán hàng là thẻ viễn thông theo các đơn đặt
hàng mà chỉ có việc Công ty V chuyển tiền thanh toán theo các đơn đặt hàng “khống”
và Công ty CP L xuất hóa đơn GTGT “khống” và thực hiện việc trả lại tiền cho Công
ty V. Khi được Chu Thị N, Nguyễn Thị V yêu cầu ký séc rút tiền từ Công ty CP L
hoặc ký ủy nhiệm chi chuyển tiền sang Công ty TNHH TM và DV M, H không từ
chối mà đồng ý thực hiện. Bùi Ngọc H trực tiếp tham gia vào các khâu mua, bán
hóa đơn GTGT “khống”, như: Ký séc rút tiền (mục chủ tài khoản) từ Công ty CP L
hoặc ký ủy nhiệm chi chuyển tiền sang Công ty TNHH TM và DV M; trực tiếp thực
hiện việc rút séc, nộp tiền, chuyển tiền để trả lại cho Công ty V. Khi thực hiện hành vi
giúp cho Nguyễn Trọng T trong việc bán 49 hóa đơn GTGT “khống” cho Công ty
V và mua 52 hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và DV M, Bùi Ngọc
H có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ đó là hành vi vi phạm
pháp luật, nhưng vì mục đích vụ lợi, nên đã thực hiện với lỗi cố ý.
Tại cơ quan An ninh điều tra, các bị can Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V,
Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Quốc H đã khai nhận hành vi phạm tội của bản
thân. Lời khai của các bị can phù hợp với lời khai của Phan Sào N, Phan Thu H,
Bùi Thị Ng, Kim Thanh T, Lê Văn K, Phạm Thanh H1, Nguyễn Trọng B,
Nguyễn Văn Th, Đỗ Thành C … và các tài liệu, chứng cứ khác.
Đối với các đối tượng khác có liên quan đến vụ án:
- Đối với Phan Sào N, sinh năm 1979, trú tại: M10, Khu đô thị V, Phường
P, Quận 9, TP Hồ Chí Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty V: là người
trực tiếp liên hệ, trao đổi, thỏa thuận với Nguyễn Trọng T mua hóa đơn GTGT
“khống” của Công ty CP L để “xử lý” doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc
trực tuyến tại Công ty V, nhằm rút tiền ra khỏi Công ty V để sử dụng trả thưởng
bằng tiền mặt cho các đối tượng đánh bạc thông qua hệ thống đại lý của game bài
RikVip và sử dụng cá nhân. Hành vi của Phan Sào N đã phạm tội “Tổ chức đánh
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bạc”, quy định tại Điều 249 - BLHS và tội “Rửa tiền”, quy định tại Điều 251
BLHS.
- Đối với Phan Thu H, sinh năm 1961, trú tại: Nhà G02, Phòng số 02, Tầng
20, Khu đô thị N, Phường X, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội: là người tiếp nhận số tiền
236.069.275.930đ từ tài khoản của Đỗ Thế S, có nguồn gốc từ doanh thu hoạt
động tổ chức đánh bạc của Công ty V, được hợp thức qua việc mua hóa đơn
GTGT “khống” của Công ty CP L. Sau đó, Phan Thu H đã cất giữ, đầu tư theo
yêu cầu của Phan Sào N. Hành vi của Phan Thu H đủ yếu tố cấu thành tội “Rửa
tiền” quy định tại Điều 251 BLHS.
- Đối với Phạm Thanh H1, sinh năm 1963, trú tại: Tổ 32, Khu 6B, Phường
X, TX S, TP Hà Nội: là người điều hành Công ty TNHH TM và DV M, trực tiếp
thỏa thuận với Nguyễn Trọng T và xuất bán 52 tờ hóa đơn “khống” với tổng doanh
số 469.067.233.000đ cho Công ty CP L. Hành vi của Phạm Thanh H1 đủ yếu tố cấu
thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 - BLHS.
Tuy nhiên, hành vi của Phan Sào N, Phan Thu H và Phạm Thanh H1 đã bị
điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm theo Bản án số 55/2018/HS-ST, ngày 30/11/2018
của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, xét xử phúc thẩm theo Bản án hình sự phúc
thẩm số 110/2019/HS-PT, ngày 12/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà
Nội; bản án đã có hiệu lực pháp luật. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Công an
tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý hành vi phạm tội của Phan Sào N, Phan Thu H
và Phạm Thanh H1 trong vụ án này.
- Đối với Trần Phương H, sinh năm 1979, trú tại số 85, V, Phường Thanh
X, Quận T, TP Hà Nội: Từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2017, Trần Phương H là
Giám đốc thường trực của Công ty V, được Phan Sào N ủy quyền thực hiện ký
kết các văn bản, chứng từ tài chính, hợp đồng, ủy nhiệm chi … phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty V. Căn cứ giấy ủy quyền của Phan Sào
N, từ tháng 02/2016 đến tháng 8/2016, Trần Phương H ký một số đơn đặt hàng
và ký các ủy nhiệm chi thanh toán đơn hàng mua mã thẻ viễn thông của Công ty
CP L theo đề nghị của bộ phận kế toán và xác nhận của Phan Sào N theo quy
định. Với vai trò là Giám đốc thường trực của Công ty V, nên Trần Phương H
xác định đó là công việc của mình và ký các chứng từ cho Công ty V phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt khác, Phan Sào N không trao
đổi, bàn bạc hoặc nói bất cứ thông tin gì cho Trần Phương H biết các hóa đơn
GTGT phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua thẻ viễn thông của
Công ty CP L là hóa đơn GTGT “khống”. Vì vậy, hành vi của Trần Phương H
không đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Cho nên, Cơ quan An
ninh điều tra không đề nghị xử lý đối với Trần Phương H.
- Đối với Lê Văn K, sinh năm 1978, trú tại Số 3, Lô G, Tổ 55, Phường
Hoàng Văn Thụ, Quận H, TP Hà Nội: Trong thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng
8/2016, Lê Văn K là kế toán tổng hợp của Công ty V. Tài liệu điều tra xác định trong
giai đoạn từ tháng 02/2016 đến tháng 8/2016 (giai đoạn Rikvip), Lê Văn K không
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liên quan đến việc Công ty V mua bán hóa đơn trái phép với Công ty CP L. Quá trình
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, khi Bùi Thị Ng trình ký các phiếu kế toán
mua thẻ viễn thông của Công ty CP L thì căn cứ vào bộ hồ sơ kế toán gồm: đơn đặt
hàng; biên bản giao nhận hàng hóa và hóa đơn GTGT của Công ty CP L, K ký xác
nhận vào phiếu kế toán để hạch toán kế toán cho Công ty V theo quy định. Phan Sào
N không trao đổi, thông báo gì cho Lê Văn K về việc mua hóa đơn GTGT “khống”
của Công ty CP L để hợp thức chứng từ. Mặt khác, lời khai của Nguyễn Thị V, Hoàng
Thị X - kế toán Công ty CP L phản ánh chỉ liên hệ, trao đổi với Bùi Thị Ng - kế toán
Công ty V; không trao đổi Lê Văn K trong quá trình bán hóa đơn GTGT “khống”
cho Công ty V. Vì vậy, hành vi của Lê Văn K không đủ yếu tố cấu thành tội “Mua
bán trái phép hóa đơn”. Cho nên, Cơ quan An ninh điều tra không đề nghị xử lý đối
với Lê Văn K về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017 (giai đoạn
Tip.Club), Lê Văn K là Kế toán trưởng của Công ty V, được Phan Sào N giao việc
mua thẻ viễn thông phục vụ nhu cầu trả thưởng cho game bài Tip.Club. K trực tiếp
liên hệ, trao đổi với Nguyễn Thị V - Kế toán trưởng Công ty CP L để mua hàng bằng
tiền mặt, không có hóa đơn, chứng từ (vì doanh thu game bài Tip.Club lúc này không
hạch toán vào Công ty V). Hành vi của Lê Văn K có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức
đánh bạc” với vai trò giúp sức cho Phan Sào N, do vậy đã bị Cơ quan An ninh điều
tra khởi tố và đang điều tra, làm rõ ở vụ án khác.
- Đối với Bùi Thị Ng, sinh năm 1984 trú tại P804 - CT6 - Khu đô thị Đ, G,
Hà Nội: là kế toán phụ trách kinh doanh thẻ viễn thông của Công ty V, ngoài việc
làm đầu mối mua bán thẻ viễn thông với Công ty CP L, Bùi Thị Ng còn được
giao thực hiện đầu mối mua bán thẻ viễn thông với nhiều công ty, cá nhân khác.
Do vậy, khi Phan Sào N giao cho Bùi Thị Ng lập đơn đặt hàng mua mã thẻ viễn
thông của Công ty CP L thì Ng đã thực hiện đúng theo quy trình mua bán hàng
hóa theo quy trình của Công ty V và các điều khoản trong hợp đồng mua bán
hàng hóa với Công ty CP L. Bùi Thị Ng không được Phan Sào N trao đổi, bàn
bạc hoặc nói bất cứ thông tin gì với về việc lập đơn hàng “khống” để mua hóa
đơn GTGT “khống” của Công ty CP L.
Trong quá trình liên hệ đặt hàng với Công ty CP L, theo chỉ đạo của Phan
Sào N, Bùi Thị Ng có chuyển các thông tin về số tài khoản ngân hàng của các cá
nhân kèm theo số tiền cho đầu mối Công ty CP L, nhưng Phan Sào N không giải
thích gì về các tài khoản này, nên Bùi Thị Ng không biết các tài khoản cá nhân là của
ai và chuyển cho kế toán Công ty CP L để làm gì. Ngoài ra, theo yêu cầu của Phan
Sào N, Bùi Thị Ng cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cho Công ty CP L là
để nhận lại tiền mã thẻ lỗi và chênh lệnh đơn hàng, sau đó Bùi Thị Ng đều đã chuyển
khoản lại vào tài khoản của Công ty V theo chỉ đạo của Phan Sào N.
Mặc dù, hành vi của Bùi Thị Ng có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào N trong việc
mua bán hóa đơn trái phép với Công ty CP L, tuy nhiên Bùi Thị Ng không được Phan
Sào N trao đổi, bàn bạc và thống nhất bất cứ nội dung gì về việc Công ty V mua bán
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hóa đơn “khống” với Công ty CP L. Việc Ng lập đơn đặt hàng, ký biên bản nhận hàng
là theo đúng quy trình mua bán hàng của Công ty V. Mặt khác, tất cả các đối tượng liên
quan trong Công ty CP L đều khai nhận, trong quá trình giao dịch, họ đều không trao
đổi với Bùi Thị Ng bất cứ nội dung gì liên quan đến việc Công ty CP L xuất, bán hóa
đơn GTGT “khống” cho Công ty V. Quá trình điều tra xác định: Bùi Thị Ng không
được hưởng lợi gì từ việc mua bán trái phép hóa đơn của Phan Sào N. Do đó, hành vi
của Bùi Thị Ng không đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy
định tại Điều 203 - BLHS. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ
không đề nghị xử lý đối với Bùi Thị Ngân.
- Đối với Đỗ Thị Hồng Y, sinh năm 1985, trú tại 365, đường Â, Phường
N, Quận T, TP Hà Nội: là nhân viên kế toán của Công ty CP L phụ trách việc xuất
hóa đơn GTGT bán hàng cho khách hàng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị V - Kế
toán trưởng và Hoàn Thị X - Kế toán tổng hợp Công ty CP L. Căn cứ vào đơn đặt
hàng của Công ty V do X đưa, Y viết hóa đơn xuất cho Công ty V theo yêu cầu và
nhiệm vụ được phân công. Bản thân Công ty CP L là đơn vị kinh doanh mã thẻ
viễn thông. Do vậy, việc đặt hàng mua mã thẻ viễn thông và xuất hóa đơn
GTGT theo đơn đặt hàng là công việc diễn ra bình thường đối với công ty. Đỗ
Thị Hồng Y là kế toán phụ trách việc xuất hóa đơn GTGT bán hàng cho khách
hàng, nên Y thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho Công ty V theo đúng quy trình
chung của Công ty. Mặt khác, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X không trao đổi, bàn
bạc hoặc nói bất cứ thông tin gì cho Y biết đó là các hóa đơn “khống” theo chỉ
đạo của Nguyễn Trọng T. Quá trình thực hiện Y không tham gia vào việc tiếp nhận
thông tin hóa đơn “khống”; không tham gia vào quá trình nộp, rút tiền trả lại cho
Công ty V. Hành vi của Đỗ Thị Hồng Y không đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán
trái phép hóa đơn”. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ
không đề nghị xử lý đối với Đỗ Thị Hồng Y.
- Đối với Nguyễn Trọng B sinh năm 1948, trú tại: Phòng 104A6, thị trấn
tập thể N, quận Đ, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Th sinh năm 1985, trú tại: xã N,
huyện Đ, tỉnh Thái Bình; Đỗ Thành C sinh năm 1982, trú tại: Phòng 419, nhà
N9, khu tập thể 212 K, phường X, quận B, thành phố Hà Nội: là những nhân
viên của Công ty cổ phần L, là người làm công ăn lương thực hiện việc rút tiền
và nộp tiền vào các tài khoản cá nhân theo chỉ định của Công ty V là theo chỉ
đạo của Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X và Chu Thị N. Họ không
biết nguồn gốc số tiền và mục đích rút tiền, chuyển tiền vào các tài khoản đã
được chỉ định, và họ cũng không được hưởng lợi gì. Do đó, hành vi không đủ
yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn” nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ không đề nghị xử lý đối với Nguyễn Trọng B, Nguyễn Văn
Th, Đỗ Thành C.
Tại cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị
X, Chu Thị N, Bùi Quốc H đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai
của các bị cáo phù hợp với lời khai của Phan Sào N, Phan Thu H, Bùi Thị Ng,
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Kim Thanh T, Lê Văn K, Phạm Thanh H1, Nguyễn Trọng B, Nguyễn Văn Th,
Đỗ Thành C … và các tài liệu, chứng cứ khác.
Tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm:
- Số tiền 300.000.000đ của Nguyễn Thị T (cô ruột của bị can Nguyễn
Trọng T) theo Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm ngày 09/9/2019. Cơ quan
An ninh điều tra đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ số
3949.0.9044149.00000 của Công an tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
Phú Thọ.
- Số tiền 543.290.000đ của Nguyễn Trọng T theo Biên bản tạm giữ đồ vật
tài liệu ngày 03/10/2019 (BL234). Cơ quan An ninh điều tra đã nộp số tiền trên
vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.9044149.00000 của Công an tỉnh Phú Thọ tại
Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.
- 01 ổ cứng di động nhãn hiệu Seagate số P/N 9SD2A3-500 320GB; S/n:
2GHXNBV7; đã qua sử dụng; màu đen của Nguyễn Trọng T (BL211);
- 01 cây máy tính nhãn hiệu DELL, service Tag: 6HZNRK2 theo biên bản
khám xét nơi làm việc của Bùi Ngọc H, ngày 23/4/2019.
Tại Cáo trạng số: 06/CT-VKSPT –P2 ngày 20 tháng 01 năm 2020, Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị
V, Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Ngọc H về tội ““Mua bán trái phép hóa đơn”,
theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 của Bộ luật Hình sự năm 2015,
sửa đổi bổ sung năm 2017.
Tại phiên tòa:
Các bị cáo khai nhận hành phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Kiểm sát viên luận tội xác định đã có đủ căn cứ kết luận các bị cáo:
Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Ngọc H phạm
tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, giữ nguyên Quyết định truy tố và đề
nghị:
- Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa
đổi bổ sung năm 2017; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình
sự Xử phạt Nguyễn Trọng T từ 300.000.000đ đến 350.000.000đ.
- Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa
đổi bổ sung năm 2017, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt: Nguyễn Thị V từ 220.000.000đ đến 230.000.000đ; Hoàng Thị X từ
200.000.000đ đến 210.000.000đ; Chu Thị N từ 200.000.000đ đến 210.000.000đ;
Bùi Ngọc H từ 200.000.000đ đến 210.000.000đ.
Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.
- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 543.005.000đ của Nguyễn
Trọng T do phạm tội mà có.
- Số tiền 300.000.000đ bảo lĩnh được trừ vào hình phạt tiền
300.000.000đ của bị cáo Thắng.
- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 ổ cứng di động nhãn hiệu
Seagate số P/N 9SD2A3-500 320GB; S/n: 2GHXNBV7 đã qua sử
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dụng; màu đen của Nguyễn Trọng T; 01 cây máy tính nhãn hiệu
DELL, service Tag: 6HZNRK2 theo biên bản khám xét nơi làm việc
của Bùi Ngọc H ngày 23/4/2019.
- Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.
Các bị cáo tranh luận: Xác định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy
tố các bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo điểm d, đ khoản 2 Điều
203 của Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng tội. Về mức hình phạt bị cáo Thắng
và các bị cáo đều đề nghị xem xét cho các bị cáo bởi ngoài bị cáo Thắng được
hưởng lợi trực tiếp từ việc mua bán hóa đơn khống thì các bị cáo khác không
được hưởng lợi trực tiếp mà chỉ được hưởng thông qua khoán doanh thu và đều
là nhân viên của Công ty làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Thắng.
Kiểm sát viên giữ nguyên đề nghị về mức hình phạt như luận tội.
Các bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình
phạt.
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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên tại
phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về tố tụng, pháp luật áp dụng và về những người tham gia tố tụng:
Về tố tụng: Hành vi, quyết định của Cơ quan an An ninh Điều tra Công
an tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Kiểm sát
viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự,
thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa,
các bị cáo không có có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của
các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng đã
được tống đạt cho các bị cáo đúng thời hạn do pháp luật quy định. Do đó, các
hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố
tụng thực hiện đều hợp pháp.
Về pháp luật áp dụng: Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20
tháng 6 năm 2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc
hội thì hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra và bị khởi tố trước 00 giờ ngày
01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành) nhưng sau
ngày này mới truy tố, xét xử nên cần áp dụng quy định có lợi cho người phạm
tội theo hướng dẫn của Nghị quyết khi xét xử đối với các bị cáo. Cụ thể là: Tội
phạm và hình phạt đối với tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều
203 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nhẹ hơn Điều
164a của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nên Tòa án xét
xử các bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 của
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Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng quy định của
pháp luật.
Về sự có mặt của những người tham gia tố tụng khác: Đối với Phan Sào
N, Lê Văn K, Phan Thu H, Bùi Thị Ng, Trần Phương H, Đỗ Thị Hồng Y,
Nguyễn Trọng B, Nguyễn Văn Th, Đỗ Thành C, Phạm Thanh H1, Nguyễn Thị T
vắng mặt. Xét thấy các đối tượng này đã có lời khai trong hồ sơ, các nội dung
liên quan đã được điều tra làm rõ. Việc vắng mặt các của các đối tượng trên
không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên Tòa án vẫn xét xử vụ án
theo quy định của pháp luật. Việc xét xử không vi phạm các quy định của Bộ
luật tố tụng hình sự.
[2] Về nội dung:
Bị cáo Nguyễn Trọng T là đối tượng liên quan trong vụ án “ Sử dụng
mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh
bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Nguyễn Văn D, Phan Sào N
và Hoàng Thành Tr chủ mưu, cầm đầu xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh,
thành khác trên phạm vi cả nước. Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
xét xử sơ thẩm ngày 30/11/2018 (Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018
của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử
phúc thẩm ngày 12/03/2019 (Bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019/HS-PT,
ngày 12/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội). Các bản án đều đã có
hiệu lực pháp luật. Trong vụ án này bị cáo T bị khởi tố về tội “ Rửa tiền” nhưng
bị cáo đã bỏ trốn bị truy nã, Cơ quan điều tra đã tách ra khi bắt được xử lý sau.
Ngày 06/9/2019 Nguyễn Trọng T ra đầu thú, Cơ quan An ninh điều tra
Công an tỉnh Phú Thọ đã phục hồi điều tra. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã
thay đổi quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trọng T. Quyết định khởi tố Nguyễn
Trọng T về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 của Bộ luật hình sự
năm 2015. Tại cơ quan điều tra bị cáo khai nhận đã cùng với Nguyễn Thị V,
Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Ngọc H là nhân viên của Công ty CP L thực hiện
việc mua, bán hóa đơn cho Công ty V như sau:
Đầu năm 2016 Phan Sào N - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (viết tắt là Công ty V) đã gặp
Nguyễn Trọng T - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần L để trao đổi và đề
nghị mua hóa đơn giá trị gia tăng “khống” (không có hàng hóa) của Công ty CP L
để “xử lý chi phí” cho Công ty V thông qua hợp đồng đại lý phân phối mã thẻ điện
tử và dịch vụ Topup số 0203/2015/HĐKT/V-LG, ngày 14/4/2015 mà hai công ty
đã ký và thực hiện từ trước. Phan Sào N và Nguyễn Trọng T thỏa thuận về phương
thức thực hiện như sau: Sau khi Công ty V gửi đơn hàng và chuyển khoản tiền
thanh toán vào tài khoản của Công ty cổ phần L. Công ty cổ phần L sẽ xuất hóa đơn
GTGT “khống” theo đơn đặt hàng, sau đó rút séc tiền mặt và chuyển trả lại cho
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Phan Sào N theo các số tài khoản cá nhân do Phan Sào N chỉ định. Công ty cổ phần
L được hưởng khoảng 0,1% (tỉ lệ % không cố định mà thay đổi theo thời điểm và
số lượng hàng hóa) trên tổng doanh số ghi trên hóa đơn GTGT “khống”.
Sau khi thỏa thuận với Phan Sào N, trong khoảng thời gian từ ngày
25/02/2016 đến ngày 30/8/2016, T đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị
V, Hoàng Thị X, Chu Thị N, Bùi Ngọc H thực hiện việc bán tổng số 49 tờ hóa đơn
GTGT “khống” cho Công ty V với tổng doanh số là 740.815.530.000đ. Sau khi
nhận tiền thanh toán từ Công ty V, Công ty CP L đã rút tiền mặt và nộp trả lại cho
Công ty V thông qua các tài khoản cá nhân do Phan Sào N chỉ định với tổng số tiền là:
740.272.525.000đ. Số tiền còn lại Công ty cổ phần L được hưởng lợi là 543.005.000đ.
Để hợp thức doanh số đầu vào hàng hóa ghi nhận “khống” trên hóa đơn
GTGT xuất cho Công ty V và doanh số đầu vào cho hàng hóa là thẻ viễn thông
mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn GTGT, từ tháng 5/2016 đến tháng
7/2017, Nguyễn Trọng T đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N,
Bùi Ngọc H mua tổng số 52 tờ hóa đơn GTGT “khống” của Công ty TNHH TM và
DV M với tổng giá trị 469.067.233.000đ, trong đó giá trị nâng “khống” thêm là:
381.900.000.000đ. Đối với số hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM và DV M,
Công ty CP L không phải trả chi phí.
Hành vi của Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N,
Bùi Ngọc H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Hành vi
của các bị cáo đã xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thiệt hại
cho ngân sách Nhà nước. Là vụ án có đồng phạm, vai trò của các bị cáo trong vụ
án cụ thể như sau:
Đối với Nguyễn Trọng T: Bị cáo Nguyễn Trọng T giữ vai trò chính, là chủ
mưu. T là người trực tiếp chỉ đạo việc mua, bán 101 hóa đơn GTGT “khống”,
trong đó: bán 49 hóa đơn GTGT của Công ty CP L cho Công ty V với tổng doanh
số hóa đơn là 740.815.530.000đ và mua 52 hóa đơn GTGT “khống” của Công ty
TNHH TM và DV M với tổng doanh số hóa đơn là 469.067.233.000đ. T được
hưởng lợi số tiền là 543.005.000đ.
Đối với Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N và Bùi Ngọc H: Các bị
cáo là đồng phạm với Nguyễn Trọng T với vai trò giúp sức, thực hành trong việc
mua bán trái phép 101 hóa đơn GTGT “khống” nói trên. Tuy không được hưởng
lợi trực tiếp nhưng được hưởng lợi gián tiếp thông qua việc thưởng doanh số bán
hàng cuối năm trích từ lợi nhuận kinh doanh của Công ty, trong đó có tiền thu
lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố các bị cáo về tội “Mua bán trái
phép hóa đơn” theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự
năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người đúng tội, đúng pháp luật.
*Về hình phạt:
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Đối với bị cáo Nguyễn Trọng T: Bị cáo bị truy nã nhưng tự ra đầu thú, có
nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất
chính để khắc phục hậu quả; gia đình bị cáo có chú Nguyễn Trọng T là liệt sỹ và
bố vợ Nguyễn Kim T là người có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn
năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra phát hiện tội phạm. Bị cáo T đã
chủ động khai báo, cung cấp thông tin của đại lý “mrstrang88” trong hệ thống
Rickvip, Tip.Club là đại lý cấp 2 của đại lý cấp 1 “Mr Ngọc Tú” do Hoàng Ngọc
T quản lý, điều hành để làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc của Hoàng Ngọc T,
được Cơ quan An ninh điều tra xác nhận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét coi
là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (CV số 86/ANĐT ngày 18/02/2020),
nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại
điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải
chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.
Đối với Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N và Bùi Ngọc H: Các bị cáo
đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ
luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị V có bố đẻ Nguyễn Cao P là người có công với
cách mạng được Nhà nước thưởng Huy chương kháng chiến Hạng nhất. Bị cáo
Bùi Ngọc H có mẹ đẻ Bùi Thị T là người có công với cách mạng; H hiện đang
điều trị bệnh HIV giai đoạn 3; bị cáo Hoàng Thị X có bố để là ông Hoàng văn D
được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng B; bị cáo Chu Thị N có ông
ngoại là Nguyễn Xuân D được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì,
nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51
của Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều không phải chịu tình tiết tăng nặng trách
nhiệm hình sự.
Xét thấy, bị cáo T được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
quy định tại điểm b,s, t khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự;
các bị cáo V, X, N, H đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy
định tại điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, nên hình
phạt mà Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp.
* Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều không có tài sản giá trị và đã áp
dụng hình phạt tiền là hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là
phạt tiền đối với các bị cáo.
*Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:
- Số tiền 543.005.000đ (Năm trăm bốn mươi ba triệu không trăm linh năm
nghìn đồng) là tiền bị cáo Nguyễn Trọng T do phạm tội mà có sẽ được tịch thu,
nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 của Bộ luật
hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Số tiền
543.290.000đ(Năm trăm bốn mươi ba triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng) của
Nguyễn Trọng T đã nộp theo Biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu ngày 03/10/2019
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(BL234) hiện đang trong tài khoản tạm giữ số 3949.0.9044149.00000 của Công
an tỉnh Phú Thọ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ được trừ vào số tiền thu lợi
bất chính bị cáo Thắng phải nộp và án phí hình sự sơ thẩm. Công an tỉnh Phú
Thọ có trách nhiệm chuyển số tiền trên cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ
để thi hành án.
- Số tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) của bà Nguyễn Thị T (cô ruột
của bị can Nguyễn Trọng T) nộp theo Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm ngày
09/9/2019. Cơ quan An ninh điều tra đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ
số 3949.0.9044149.00000 của Công an tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước
tỉnh Phú Thọ sẽ được trả lại cho bà Nguyễn Thị T. Tại Đơn đề nghị ngày
20/01/2020 bà T tự nguyện cho bị cáo T số tiền 300.000.000đ nên số tiền này sẽ
được khấu trừ vào hình phạt chính là phạt tiền của bị cáo Thắng. Công an tỉnh
Phú Thọ có trách nhiệm chuyển số tiền trên cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú
Thọ để thi hành án.
- 01 ổ cứng di động nhãn hiệu Seagate số P/N 9SD2A3-500 320GB; S/n:
2GHXNBV7; đã qua sử dụng; màu đen của Nguyễn Trọng T (BL211); 01 cây
máy tính nhãn hiệu DELL, service Tag: 6HZNRK2 theo biên bản khám xét nơi
làm việc của Bùi Ngọc H, ngày 23/4/2019 hiện đang được tạm giữ tại Cục Thi
hành án dân sự tỉnh Phú Thọ theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 06/02/2020
là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, còn giá trị sử dụng nên tịch
thu, nộp ngân sách Nhà nước.
[3] Đối với Phan Sào N, Phạm Thanh H1 và Phan Thu H: Đã bị điều tra,
truy tố, xét xử sơ thẩm (Bản án số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án
nhân dân tỉnh Phú Thọ), xét xử phúc thẩm (Bản án phúc thẩm số 110/2019/HSPT, ngày 12/03/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội) nên không đề cập
xử lý tại vụ án này.
[4] Đối với Trần Phương H, Bùi Thị Ng, Đỗ Thị Hồng Y, Nguyễn Trọng
B, Nguyễn Văn Th và Đỗ Thành C: Do hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội
phạm nên Cơ quan An ninh điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ
không đề cập xử lý là phù hợp.
[5] Đối với Lê Văn K: Hành vi của Lê Văn K chưa đủ yếu tố cấu thành tội
“Mua bán trái phép hóa đơn”, Cơ quan An ninh điều tra, Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý là phù hợp. Hiện Lê Văn K bị khởi tố về tội
“Tổ chức đánh bạc” với vai trò giúp sức cho Phan Sào N, Cơ quan An ninh điều tra
Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ trong vụ án khác nên không xem xét
trong vụ án này.
[6] Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc các bị cáo phải chịu theo quy định của
pháp luật.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾT ĐỊNH:
[1] Tuyên bố: Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X, Chu Thị N,
Bùi Ngọc H phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
- Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 203, điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều
51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt Nguyễn Trọng T 300.000.000đ (Ba trăm triệu
đồng)
- Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 203, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51
của Bộ luật hình sự. Xử phạt:
Nguyễn Thị V 220.000.000đ (Hai trăm hai mươi triệu đồng)
Hoàng Thị X 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng)
Chu Thị N 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng)
Bùi Ngọc H 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng).
Không phạt hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.
[2] Xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp đối với các bị cáo:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 Bộ
luật tố tụng hình sự năm 2015. Xử lý các vật chứng, tài sản thu giữ, tiền bảo lĩnh
của các bị cáo như sau:
- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 543.005.000đ (Năm trăm bốn
mươi ba triệu không trăm linh năm nghìn đồng) của Nguyễn Trọng T là tiền bị
cáo do phạm tội mà có. Số tiền 543.290.000đ (Năm trăm bốn mươi ba triệu hai
trăm chín mươi nghìn đồng) của Nguyễn Trọng T đã nộp theo Biên bản tạm giữ
đồ vật tài liệu ngày 03/10/2019 (BL234) hiện đang trong tài khoản tạm giữ số
3949.0.9044149.00000 của Công an tỉnh Phú Thọ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
Phú Thọ được trừ vào số tiền bị cáo T bị tịch thu trên. Số tiền còn lại tạm giữ để
đảm bảo thi hành án về án phí hình sự sơ thẩm. Công an tỉnh Phú Thọ có trách
nhiệm chuyển số tiền trên cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để thi hành
án.
- Số tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) của bà Nguyễn Thị T (cô ruột
của bị cáo Nguyễn Trọng T) đã nộp theo Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm
ngày 09/9/2019 hiện trong tài khoản tạm giữ số 3949.0.9044149.00000 của
Công an tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ được trừ vào hình
phạt chính là phạt tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) mà bị cáo Nguyễn
Trọng T bị tuyên phạt. Công an tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chuyển số tiền trên
cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ để thi hành án.
- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 ổ cứng di động nhãn hiệu Seagate
số P/N 9SD2A3-500 320GB; S/n: 2GHXNBV7; đã qua sử dụng; màu đen của
Nguyễn Trọng T (BL211); 01 cây máy tính nhãn hiệu DELL, service Tag:
6HZNRK2 theo biên bản khám xét nơi làm việc của Bùi Ngọc H, ngày
23/4/2019 hiện đang được tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ theo
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biên bản bàn giao vật chứng ngày 06/02/2020 giữa Cơ quan An ninh Điều tra
Công an tỉnh Phú Thọ và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.
[3] Án phí hình sự sơ thẩm:
Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1
Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường
vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Nguyễn Trọng T, Nguyễn Thị V, Hoàng Thị X,
Chu Thị N, Bùi Ngọc H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) án
phí hình sự sơ thẩm.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng
cáo lên Tòa án nhân dân nhân dân Cấp cao tại Hà Nội để yêu cầu xét xử phúc
thẩm.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- VKSNDcấp cao tại Hà Nội;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- THAHS, DS, STP tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Nguyễn Việt Tiến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀNỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 621/2019/HS-PT
Ngày: 15/10/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Bình;
Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Chính;
Bà Phan Thị Vân Hương.
- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thành Trung, Thư ký Tòa án nhân nhân
dân cấp cao tại Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên
tòa: Ông Lê Quang Minh, Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà
Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự Thụ lý số 415/2019/TLPT-HS
ngày 06/6/2019 đối với bị cáo Đoàn Gia N và các bị cáo khác do có kháng cáo
của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HSST ngày 19 tháng
4 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Y.
- Các bị cáo có kháng cáo:
1. Bị cáo: Đoàn Gia N, sinh năm 1987; nơi cư trú: thôn Hải Y, xã Hải T,
huyện T, tỉnh Y; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc:
Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đoàn Văn
Q, sinh năm 1962; và con bà: Lê Thị P (đã chết); chồng, con: chưa; tiền án, tiền
sự: chưa; bị cáo tại ngoại.
2. Bị cáo: Lưu Văn K, sinh năm 1974; nơi cư trú: thôn Ngọ D, xã An H,
huyện An D, thành phố P; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 07/12;
dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông:
Lưu Văn U, sinh năm 1940; và con bà: Tống Thị V, sinh năm 1938; vợ: Nguyễn
Thị H, sinh năm 1980 và có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2003 và con nhỏ nhất
sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: chưa.
Nhân thân: Ngày 31/7/2018, Lưu Văn K bị Tòa án nhân dân huyện Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian
thử thách 30 tháng về tội Đánh bạc; bị cáo tại ngoại, có mặt.
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3. Bị cáo: Lương Văn T, sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn Hưng H, xã
Liên H, huyện Kim T, tỉnh D; nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học; trình độ văn hóa:
12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con
ông: Lương Văn P và bà: Đồng Thị H; vợ là Lê Thị N và có 02 con, con lớn sinh
năm 2013 và con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại,
có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo Lưu Văn K: Ông Nguyễn Hoàng H, Luật sư
của Văn phòng luật sư Vĩnh X thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác không có kháng cáo và
không bị kháng cáo, không bị 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 toà, nội
dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng tháng 8/2016, Đoàn Gia N và Lưu Văn K bàn bạc thành lập công
ty để bán hóa đơn GTGT trái phép kiếm lời. Lưu Văn K nhờ Lưu Văn R tìm
người đứng tên giám đốc công ty thì sẽ cho 15 triệu đồng và cho R 05 triệu đồng
tiền công giới thiệu. R trao đổi, đặt vấn đề với Lương Văn T, sinh năm 1986 trú
tại thôn Hưng H, xã Liên H, huyện Kim Th, tỉnh D là giáo viên Trường tiểu học
xã Liên H về việc đứng tên giám đốc công ty sẽ được 15 triệu đồng. T đồng ý và
cung cấp bản chính CMND, sổ hộ khẩu cho R để chuyển cho K và N. K đưa
trước cho B 10 triệu đồng để trả cho T; R đưa cho T 09 triệu đồng, còn R giữ lại
01 triệu đồng nói là để uống nước.
Đoàn Gia N liên hệ với Lê Thị V, sinh năm 1989 trú tại số 13, Hoàng Hoa
T, phường A, TP. Y là người chuyên nhận hồ sơ thành lập công ty và kê khai
báo cáo thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Y để nhờ V thành lập công
ty; V đồng ý và cho biết chi phí hết 5.500.000đ. Ngày 08/8/2016, Sở Kế hoạch
và đầu tư tỉnh Y cấp GPKD số 0900996312 cho Công ty THHH L Y do Lương
Văn T làm Giám đốc. Tiếp đó V làm thủ tục đăng ký làm dấu công ty và đăng
ký với Chi cục Thuế huyện Yên M phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
(GTGT) theo hình thức khấu trừ, đồng thời đề nghị công ty được tự đặt in hóa
đơn. N nhờ V đặt in hóa đơn, đăng ký chữ ký số cho Công ty L. V đồng ý và đặt
in 05 quyển hóa đơn GTGT hết 2.000.000đ.
Sau đó, N nhờ V mở tài khoản công ty tại Ngân hàng đầu tư và phát triển
Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Y; nhờ V làm Kế toán trưởng và kê khai báo
cáo thuế định kỳ cho công ty. V nhờ Phạm Thị Vân A sinh năm 1990 khi đó
đang học việc ở văn phòng kế toán của V đứng tên làm kế toán trưởng Công ty
L. Ngày 09/9/2016, Vân A đã cùng T đến Ngân hàng BIDV - chi nhánh Bắc Y
làm thủ tục mở tài khoản cho Công ty L, đề nghị cấp các mẫu ủy nhiệm chi, giấy
rút tiền của Ngân hàng BIDV. Sau khi có giấy ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, giấy
giới thiệu (do Ngân hàng cung cấp) và hóa đơn GTGT, V chuyển cho N cùng
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với Giấy đăng ký kinh doanh, dấu công ty để N chuyển cho giám đốc ký tên ở
mục thủ trưởng đơn vị; N chuyển cho K để K chuyển cho T ký. Tại phòng hát ở
quán Cà phê - Karaoke ở xã Đồng G, huyện Kim T, tỉnh D; K chỉ cho T ký ở
mục thủ trưởng đơn vị của 03 quyển hóa đơn GTGT và giấy ủy nhiệm chi, giấy
giới thiệu, giấy rút tiền. Khi ký tất cả đều chưa có nội dung, T chỉ ký, không
phải ghi họ tên; ký xong K trả nốt T 06 triệu đồng. Sau khi T ký, K chuyển cho
N và N chuyển lại toàn bộ cho V. V nhờ Phạm Thị Vân A ký ở mục kế toán
trưởng trong nhiều giấy rút tiền, ủy nhiệm chi để Công ty L sử dụng khi chuyển
tiền, rút tiền. Sau đó N, K, V đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán hóa đơn
GTGT cụ thể như sau.
1. Hành vi mua bán trái phép 47 số hóa đơn GTGT của C.ty L với 4 công
ty, doanh nghiệp.
* Bán 08 hóa đơn GTGT cho Lê Thị B - Kế toán Công ty TNHH xây
dựng M (Công ty M).
Sau khi Công ty L được thành lập, khoảng tháng 11/2016, N nói với V
nếu biết công ty nào cần lấy hóa đơn đầu vào thì giới thiệu cho N. Sau đó có Lê
Thị B, sinh năm 1991, trú tại thôn Kệ C, Phú C, TP Y - kế toán của ông ty M
(cũng nhờ V làm kê khai báo cáo thuế) nhờ V mua giúp hóa đơn, V cho B số
điện thoại của N. B điện thoại cho N giới thiệu là kế toán của Công ty M và cần
mua hóa đơn GTGT, N đồng ý, kết nối zalo với B. B và N thống nhất giá mua
bán hóa đơn là 5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa tính thuế GTGT, B
cung cấp cho N tên, địa chỉ, MST của công ty M. Sau khi thỏa thuận với N, B
nói với V việc N đồng ý bán hóa đơn của Công ty L cho B và V cũng được N
thông báo việc đồng ý bán hóa đơn cho B.
Đến cuối tháng 11/2016, thông qua zalo, B cung cấp tên, số lượng hàng
hóa, đơn giá và ngày viết hóa đơn cho N, N gửi qua zalo cho V để V viết hóa
đơn cho B. N bảo B gặp V lấy hóa đơn; V bảo B gặp Nguyễn Thị C, sinh năm
1989, trú tại thôn D, xã Hưng Đ, huyện Tiên L, tỉnh Y (trước đó V gửi zalo cho
C, bảo C viết hóa đơn của Công ty L cho Công ty M). B gặp C tại tầng 2 nhà V,
khi đó C chuẩn bị viết hóa đơn nên B đã cung cấp thông tin để C viết hóa đơn
của Công ty L xuất hàng cho Công ty M. Trong thời gian từ tháng 11/2016 đến
tháng 03/2017, với sự trợ giúp của V, N đã bán cho B tổng cộng 08 số hóa đơn
GTGT khống với số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa thuế là 5.270.000.000đ.
Để hợp thức hóa việc thanh toán tiền hàng hóa ghi trong hóa đơn và lấy
chứng từ ngân hàng, N và B thống nhất: B tự nộp tiền hoặc nhờ V nộp tiền vào
tài khoản của Công ty M, rồi ủy nhiệm chi sang tài khoản của Công ty L, sau đó
thông báo cho N. N gọi điện bảo V rút tiền mặt từ tài khoản của Công ty L về và
chuyển lại cho B, V bảo C rút tiền về chuyển cho V, V đưa tiền cho B, B kiểm
tra, đưa số tiền mua hóa đơn cần trả N cho V, V chuyển cho N. Đối với hợp
đồng mua bán, biên bản giao nhận, biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty L
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và Công ty M, B hỏi N, N điện thoại bảo V làm và bảo B gặp V lấy. V điện
thoại bảo C làm để B đến lấy. C căn cứ vào nội dung hóa đơn soạn thảo mỗi loại
02 bản và tự ký chữ Lương Văn T ở mục giám đốc Công ty L, sau đó đóng dấu,
chuyển cho B, C mang về đưa cho bố đẻ là Lê Văn D - giám đốc công ty ký sau
đó đưa lại mỗi loại 01 bản cho C để C lưu hồ sơ Công ty L.
B đã chuyển 08 số hóa đơn GTGT mua của Công ty L cho Nguyễn Thị O
nhân viên văn phòng kế toán của V, để sử dụng kê khai thuế GTGT đầu vào cho
Công ty M tại quý 4/2016 và quý 1/2017. Công ty M đã được khấu trừ tiền thuế
GTGT đầu vào, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước là 527.000.000đ.
* Bán 03 số hóa đơn cho đối tượng không rõ danh tính, ghi khống cho
doanh nghiệp tư nhân U (DNTN U), địa chỉ: số 45 Nguyễn Huệ, TP. Y, tỉnh Y.
Khoảng tháng 4/2017, có người đàn ông gọi điện thoại cho V đặt vấn đề
mua hóa đơn GTGT với số tiền ghi trên hóa đơn khoảng 50 triệu đồng, V sử
dụng số thuê bao 0919.997.286 điện thoại hỏi N, N đồng ý. V thông báo với
người mua giá hóa đơn là 10%, người này đồng ý và cung cấp tên đơn vị mua
hàng là DNTN U cùng với địa chỉ, MST. V bảo C viết 03 số hóa đơn GTGT của
Công ty L xuất cho DNTN U với tổng số tiền chưa thuế là 52.181.818 đồng.
Viết xong, C chuyển liên 2 cho V, V chuyển cho người đàn ông tại cửa nhà V và
nhận số tiền bán hóa đơn là 5.200.000đ. V không biết tên, địa chỉ của người mua
hóa đơn. Cơ quan điều tra xác minh, xác định DNTN U không sử dụng, kê khai
03 số hóa đơn này, người đại diện của doanh nghiệp không thừa nhận việc mua
03 số hóa đơn này. Số tiền bán 03 hóa đơn V giữ lại trừ vào tiền công kê khai
thuế cho công ty L.
* Bán 35 hóa đơn cho Công ty TNHH E (Công ty E) và 01 hóa đơn cho
Công ty cổ phần thiết bị chiếu sáng F (Công ty F).
Khoảng năm 2016, Trần Thị X cùng chồng là Hoàng Trường G mở xưởng
sửa chữa ô tô tại khu vực thị trấn Như Q, Văn L, Y. Do không thành lập công ty
nên xưởng sửa chữa ô tô của vợ chồng G - X không có chức năng xuất hóa đơn
GTGT. Từ khoảng đầu năm 2017, Công ty E có địa chỉ: phường Phúc L, Long
B, Hà Nội do anh Đỗ Đăng K là giám đốc thường xuyên thuê G - X sửa chữa xe
ô tô của công ty và yêu cầu vợ chồng X phải cung cấp hóa đơn GTGT để Công
ty E sử dụng kê khai thuế đầu vào.
Khoảng tháng 6/2017, Đặng Minh L là cán bộ Liên đoàn bản đồ địa chất
Miền Bắc (trụ sở tại xã L Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Y) đến xưởng của vợ
chồng X sửa chữa ô tô và nói chuyện biết chỗ bán hóa đơn GTGT. Sau đó, X
đến cửa hàng phô tô của L ở Như Quỳnh phô tô tài liệu và đặt vấn đề nhờ L giới
thiệu mua hóa đơn GTGT. L điện thoại cho N hỏi mua hóa đơn GTGT sửa chữa,
thay T phụ tùng ô tô; N đồng ý bán hóa đơn cho L với giá là 5% tổng giá trị
hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa thuế. L thông báo lại cho X với giá tiền mua hóa
đơn là 10%; X đồng ý và cung cấp sổ ghi chép sửa chữa xe ô tô của Công ty E
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để L làm căn cứ làm phiếu báo giá (mỗi phiếu báo giá tương ứng với 01 hóa đơn
và ghi số tiền dưới 20 triệu đồng - mục đích không thực hiện chuyển khoản). L
sử dụng tài khoản gmail intuanphong@gmail.com gửi nội dung phiếu báo giá
đến địa chỉ gmail của N (L và N không nhớ tài khoản gmail của N). N chuyển
Email đến văn phòng kế toán của V là Côngtyketoanthienphat@gmail.com. N sử
dụng số điện thoại 0967.428.788 điện thoại bảo V mở Email viết hóa đơn cho
khách, V bảo N điện thoại cho C bảo C mở Email viết hóa đơn cho Công ty L. N
điện thoại và gặp C, bảo mở mail và viết hóa đơn cho khách. N cho C số điện
thoại của L, bảo viết xong gửi qua xe bus cho L (khi đó N không nói tên người
nhận hóa đơn). C mở Email viết hóa đơn theo phiếu báo giá sửa chữa, lập phiếu
báo giá, bảng kê hàng hóa kèm theo từng hóa đơn. Sau khi viết xong, C trực tiếp
ký và nhờ một số người làm cùng ký chữ ký giám đốc Lương Văn T trong các
phiếu báo giá, bảng kê hàng hóa, sau đó đóng dấu và chuyển cho L thông qua xe
bus.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 10/2017, với phương
thức phạm tội như trên, N đã 04 lần bán trái phép 36 hóa đơn của Công ty L cho
L, trong đó có 35 số hóa đơn ghi khống bán hàng hóa cho Công ty TNHH E với
tổng số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế là 585.000.000đ và 01 số hóa đơn ghi
khống bán hàng hóa cho Công ty F với số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế là
4.737.500đ. L nhận hóa đơn 02 lần và X nhận hóa đơn 02 lần. Số tiền hóa đơn X
trả cho L là 58.972.000đ, L trả cho N là 29.486.000 đồng, L được hưởng lợi tiền
mua bán hóa đơn là 29.486.000 đồng.
X đưa 36 tờ hóa đơn cho chồng là anh G để chuyển cho anh K, cùng với
vé cầu đường do K nhờ G thu của các lái xe. Anh K chuyển hóa đơn cho kế toán
Công ty E. Công ty E đã sử dụng 34 tờ hóa đơn để kê khai thuế và được khấu
trừ 58.500.000đ tiền thuế GTGT, còn 01 tờ hóa đơn do trùng ngày nên không sử
dụng được. Đối với 01 tờ hóa đơn GTGT đơn vị mua hàng là Công ty F do chị
Võ Hương S (vợ anh K) làm giám đốc, anh K chưa đưa cho vợ để kê khai thuế và
đã bị thất lạc.
2. Để hợp thức hóa thuế GTGT đầu vào, Đoàn Gia N và Lưu Văn K mua bán
20 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp R (gọi tắt là Công ty
R) từ Vũ Văn I; sử dụng 09 số hóa đơn kê khai cho Công ty L và bán lại 11 số
hóa đơn cho Lê Thị B.
Sau khi Công ty L được thành lập, K liên hệ tìm mua hóa đơn để kê khai,
hợp thức hóa đầu vào cho Công ty L. K biết Vũ Văn I, SN 1979 là người cùng
xã An Hòa chuyên bán hóa đơn GTGT nên đã đặt vấn đề mua hóa đơn GTGT, I
đồng ý và cho biết giá bán hóa đơn là 1,6% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.
Sau đó tại nhà K có K, I, N cùng trao đổi về giá bán hóa đơn là 1,6%, N trực tiếp
C toán tiền mua hóa đơn lần đầu cho I. Tiếp đó những lần sau, N thông qua zalo
gửi cho K (tài khoản zalo K sử dụng là “Hạ K”), K gửi cho I, I chuyển cho
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Nguyễn Thị Kim D, SN 1969 trú tại xã Đồng T, An D, Hải Phòng để D chỉ đạo
kế toán viết khống hóa đơn. K và N đã mua tổng cộng 09 số hóa đơn GTGT của
Công ty R với số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa thuế là 5.495.379.000đ.
Khi có hóa đơn, I chuyển cho K, K chụp zalo gửi cho N, N gửi đến zalo văn
phòng kế toán của V để sử dụng kê khai đầu vào cho Công ty L. V và C đã in
những hóa đơn này sử dụng kê khai hàng hóa mua vào cho Công ty L.
Ngoài ra, N và K còn làm trung gian bán cho B 11 tờ hóa đơn của Công ty
R để sử dụng kê khai hàng hóa đầu vào cho Công ty M để hưởng chênh lệch. N,
K mua hóa đơn của I với giá 1,6% và bán lại cho B giá 5%. Trong khoảng thời
gian tháng 7, 8, 9/2017 B đã mua tổng cộng 11 số hóa đơn của Công ty R với số
tiền chưa thuế GTGT là 6.534.430.000đ. Mỗi lần mua hóa đơn B đều gửi tên, số
lượng hàng hóa, đơn giá và ngày viết hóa đơn qua Zalo cho N, N gửi cho K, K
chuyển cho I để ghi khống hóa đơn của Công ty R bán cho Công ty M. Khi có
hóa đơn I chuyển cho K, K chụp zalo gửi cho N, N gửi cho B. Đến lần mua hóa
đơn cuối, K chuyển cho N tất cả bản chính liên 2 hóa đơn cùng với hợp đồng,
biên bản giao nhận, biên bản đối chiếu công nợ và chứng từ ngân hàng thể hiện
giao dịch giữa Công ty M với Công ty R. N đưa cho Nguyễn Thị C nhờ chuyển
cho B.
B đã sử dụng 11 số hóa đơn này để kê khai thuế quý 2 và 3/2017 cho
Công ty M và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là 653.443.000đ.
Vũ Văn I, Trịnh Thị U, Nguyễn Thị B và Nguyễn Thị Kim D đã thực hiện
việc bán trái phép hóa đơn của Công ty R cho nhiều đối tượng trong và ngoài địa
bàn TP Hải Phòng, trong đó có Công ty L và Công ty M. Ngày 05/10/2017, các
đối tượng này đã bị Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can về tội
mua bán trái phép hóa đơn trong vụ án khác.
Ngoài việc sử dụng 09 hóa đơn mua của Công ty R để kê khai thuế GTGT
đầu vào cho Công ty L; tháng 06/2017 V tự ý chỉ đạo C viết 01 hóa đơn GTGT
của Doanh nghiệp xăng dầu H bán hàng cho Công ty L, giá trị hàng hóa chưa
thuế là 3.180.000 đồng để kê khai báo cáo thuế đầu vào cho Công ty L. Do vậy,
V phải chịu trách nhiệm về 01 hóa đơn này.
Kết luận giám định số 352/PC09 ngày 01/11/2018 của phòng kỹ thuật
hình sự Công an tỉnh Y kết luận:
- Chữ ký dưới mục Thủ trưởng đơn vị, Chủ tài khoản, Quyền hạn, chức vụ
của người ký, Đại diện công ty, Người lập báo giá, Đại diện bên A trên mẫu cần
giám định ký hiệu A449, A450, A451, A452, A561 là các chữ ký in than vì vậy
không đủ điều kiện tiến hành giám định.
- Chữ ký dưới mục Thủ trưởng đơn vị, Chủ tài khoản, Quyền hạn, chức vụ
của người ký, Đại diện công ty, Người lập báo giá, Đại diện bên A trên mẫu cần
giám định ký hiệu A448, A529 đến A560, từ A562 đến A571, từ A610 đến
A665 không phải do cùng một người ký ra.
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- Chữ ký dưới mục Thủ trưởng đơn vị, Chủ tài khoản, Quyền hạn, chức vụ
của người ký, Đại diện công ty, Người lập báo giá, Đại diện bên A trên mẫu cần
giám định ký hiệu từ A1 đến A447, từ A453 đến A528, từ A572 đến A609 so
với chữ ký của bị can Lương Văn T trên mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M8 là
do cùng một người ký ra.
Kết quả điều tra xác định: Bằng việc thành lập công ty để mua bán trái
phép hóa đơn, Đoàn Gia N và Lưu Văn K được hưởng lợi từ việc mua bán trái
phép hóa đơn số tiền 432.449.000 đồng. Lương Văn T được hưởng lợi từ việc
đứng tên giám đốc công ty L là 14.000.000đ. Lê Thị B sử dụng 19 tờ hóa đơn để
kê khai thuế cho công ty M, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước là
1.180.443.000 đồng. Lê Thị V được hưởng lợi từ việc mua bán 03 tờ hóa đơn số
tiền là 5.200.00đ và giúp sức cho B kê khai thuế 08 tờ hóa đơn, gây thiệt hại cho
ngân sách nhà nước 527.000.000đ. Đặng Minh L hưởng lợi từ việc mua bán 36
tờ hóa đơn là 29.486.000đ.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2019/HSST ngày 19 tháng 4 năm
2019, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã quyết định:
1. Tuyên bố: Các bị cáo Đoàn Gia N, Lưu Văn K, Lương Văn T phạm tội
“Mua bán trái phép hóa đơn”.
2. Hình phạt:
Áp dụng: Điểm d, đ khoản 2 và khoản 3 Điều 203; điểm s khoản 1 và
khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 BLHS đối với bị cáo Đoàn Gia N.
Xử phạt bị cáo Đoàn Gia N 01 năm 06 tháng tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày
bắt thi hành án. Phạt bổ sung 15 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
Áp dụng: Điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 203; điểm s khoản 1 và khoản
2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 55, Điều 56 BLHS đối với bị cáo
Lưu Văn K. Xử phạt bị cáo Lưu Văn K 01 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ
ngày bắt thi hành án. Phạt bổ sung 10 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước.
Bị cáo Lưu Văn K đang phải chấp hành 15 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Đánh bạc”, theo Bản án số
57/2018/HSST ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương. Việc thi hành án các bản án do các cơ quan được giao trách nhiệm thi
hành án hình sự phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 203; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17;
Điều 58; Điều 38 BLHS đối với bị cáo Lương Văn T. Xử phạt bị cáo Lương
Văn T 01 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối
với các bị cáo Lê Thị V, Lê Thị B, Trần Thị P và Đặng Minh L; quyết định về
xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo cho các bị cáo theo quy
định của pháp luật.
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Ngày 26/4/2019, bị cáo Lưu Văn K kháng cáo xin áp dụng hình phạt tiền
hoặc xin giảm hình phạt.
Ngày 26/4/2019, bị cáo Lương Văn T kháng cáo xin được hưởng án treo.
Ngày 02/5/2019, bị cáo Đoàn Gia N kháng cáo xin giảm hình phạt và xin
được hưởng án treo.
Tại phiên toà phúc thẩm:
Bị cáo Đoàn Gia N có đơn xin rút kháng cáo.
Bị cáo Lưu Văn K đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
cho bị cáo.
Bị cáo Lương Văn T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
và cho bị cáo được hưởng án treo.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải
quyết vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đoàn Gia N có đơn tự nguyện rút
toàn bộ nội dung kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm
đối với bị cáo Đoàn Gia N. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lưu Văn K và
Lương Văn T về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2
Điều 203 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử
áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo
của các bị cáo; giảm cho bị cáo K một phần hình phạt và giảm cho bị cáo T 03
tháng tù.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Văn K đề nghị Hội đồng xét xử phúc
thẩm xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn; bị cáo bị bệnh tâm thần hiện
tại bị cáo vẫn đang điều trị bệnh tâm thần; bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền phạt bổ
sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm; đề nghị
chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Gia N có đơn rút toàn bộ nội
dung kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị
cáo Đoàn Gia N.
[2]. Quá trình điều tra, tại phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc thẩm, các
bị cáo có kháng cáo nêu trên đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án
sơ thẩm đã quy kết, 02 bị cáo có kháng cáo trong tổng số 07 bị cáo bị cấp sơ
thẩm truy tố và xét xử về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" chỉ đề nghị Toà án cấp
phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc cho các bị cáo hưởng án treo.
[3]. Xét kháng cáo của từng bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:
[3.1]. Đối với bị cáo Lưu Văn K: Bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xét xử về
tội "Mua bán trái phép hoá đơn" theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 203 Bộ
luật hình sự. Bị cáo K thuê Lương Văn T làm giám đốc Công ty L, chuyển các
giấy tờ tài liệu cho T ký và giới thiệu cho N gặp I để mua hóa đơn đầu vào nên
giữ vai trò là người thực hiện hành vi phạm tội; cùng với bị cáo N thành lập
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công ty và thực hiện hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp nên có vai trò thứ 2
trong vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo K 18 tháng tù. Tại cấp phúc thẩm bị cáo trình
bày, năm 2018 bị cáo bị bệnh tâm thần hiện tại bị cáo vẫn đang điều trị bệnh tâm
thần; gia đình hoàn cảnh khó khăn, bị cáo phải phụ dưỡng bố mẹ già và nuôi các
con nhỏ. Bị cáo đưa ra thêm một số tình tiết giảm nhẹ và xuất trình thêm một số
tài liệu, chứng từ, theo đó bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền về hình phạt bổ sung
(phạt tiền) và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm.
Cụ thể bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 10.000.000 đồng
tiền phạt bổ sung theo Biên lai thu tiền của Cục thi hành án dân sự tỉnh Y (Biên
lai thu tiền số 0001317 ngày 10/9/2019). Tình tiết này là tình tiết mới được Hội
đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận và giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
[3.2]. Đối với bị cáo Lương Văn T: Bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xét xử
về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 203
Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo thể hiện bị cáo T được các bị cáo Đoàn Gia
N và Lưu Văn K thuê 14.000.000 đồng để làm giám đốc Công ty L. Bị cáo biết
rõ hành vi không trực tiếp tham gia, quản lý điều hành công ty nhưng dùng
chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của mình đứng tên giám đốc Công ty, ký
khống 03 quyển hóa đơn GTGT, giấy ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu chưa ghi nội
dung là trái pháp luật, nhưng vì hám lợi bị cáo vẫn thực hiện, bỏ mặc hậu quả
xảy ra. Hậu quả bị cáo N, K đã bán ra một lượng lớn hóa đơn, gây hậu quả
nghiêm trọng. Do đó, bị cáo T phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số hóa đơn
GTGT mà N, K đã bán ra trên danh nghĩa của Công ty L; bị cáo là đồng phạm
giúp sức cho N, K thực hiện hành vi phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng
các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo T; trong quá trình điều
tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên được
hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình
sự; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên đã xử phạt bị cáo
12 tháng tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. Tại
phiên toà phúc thẩm bị cáo đưa ra thêm một số tình tiết giảm nhẹ và xuất trình
thêm một số tài liệu, chứng từ, theo đó bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền hưởng lời
bất chính và tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm. Cụ
thể bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 14.000.000 đồng tiền
hưởng lời bất chính theo Biên lai thu tiền của Cục thi hành án dân sự tỉnh Y
(Biên lai thu tiền số 0001146 ngày 22/4/2019). Bị cáo tham gia tích cực hoạt
động xã hội; trong quá trình công tác đã có thành tích được tặng Giấy khen; đây
là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ
luật hình sự. Tình tiết này là tình tiết mới được Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi
nhận và giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
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[3]. Về án phí: Theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy
định về án phí Tòa án; bị cáo Lương Văn T, Lưu Văn K không phải chịu án phí
hình sự phúc thẩm.
[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không
bị kháng cáo; không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn
kháng cáo, kháng nghị.
Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357; khoản 1 Điều 348 Bộ luật
tố tụng hình sự.
Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với của bị cáo Đoàn Gia N. Bản án hình sự
sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Gia N có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết
định đình chỉ (ngày 15/10/2019). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính tính ngày
bắt thi hành án.
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Văn K; chấp nhận một phần kháng
cáo bị cáo Lương Văn T; sửa quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về hình
phạt đối với bị cáo Lưu Văn K, Lương Văn T.
Tuyên bố: Các bị cáo Lưu Văn K, Lương Văn T phạm tội “Mua bán trái
phép hóa đơn”.
Áp dụng điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 203; điểm s khoản 1 và khoản 2
Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lưu Văn K
01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Xác nhận bị cáo Lưu Văn K đã nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung,
200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai số 0001317 ngày
10/9/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Y.
Bị cáo Lưu Văn K đang phải chấp hành 15 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Đánh bạc”, theo Bản án hình sự sơ
thẩm số 57/2018/HSST ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương. Việc thi hành án các bản án do các cơ quan được giao trách
nhiệm thi hành án hình sự phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Thi hành
án hình sự.
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 203; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lương Văn
T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Xác nhận bị cáo Lương Văn T đã nộp 14.000.000 đồng tiền hưởng lời bất
chính, 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai số 0001146 ngày
22/4/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Y.
Về án phí: Các bị cáo Lương Văn T, Lưu Văn K không phải chịu án phí
hình sự phúc thẩm.
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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.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Y;
- VKSND tỉnh Y;
- Công an tỉnh Y;
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HS, Phòng HC-TP TANDCC.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Lê Thị Thúy B
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 619/2019/HS-PT
Ngày 14/10/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Vân;
Các Thẩm phán:
Bà Bùi Thị Minh;
Ông Nguyễn Xuân Hùng.
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly - 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 Nguyễn Quang Hưng - Kiểm sát viên
Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà
Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 447/2019/TLPT-HS
ngày 20 tháng 6 năm 2019, đối với bị cáo Bùi Thị Ngọc C, do có kháng cáo của
bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HSST ngày 16 tháng 4 năm
2019 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
* Bị cáo có kháng cáo: Bùi Thị Ngọc C (tên gọi khác Bùi Thị C), sinh
năm 1983; nơi ĐKHKTT: thôn H, xã Nh, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh; tạm trú: thôn
Đ, xã X, huyện Gi, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty cổ
phần ĐVP chi nhánh Bắc Ninh; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới
tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Thế Q và bà Vũ Thị
Th; có chồng là Đặng Danh L và có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh
năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 05/12/2018 bị Tòa án nhân
dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên phạt 01 năm tù nhưng cho hưởng
án treo về tội “Trốn thuế”; bị cáo tại ngoại; có mặt.
* Người bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Ngọc C: Luật sư Nguyễn Chí DCông ty luật TNHH DT thuộc đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh; có mặt.
Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác không kháng cáo, không bị
kháng nghị; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Tòa 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:
Công ty cổ phần ĐVP được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 3602494432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày
09/5/2011 do ông Bùi Thế K là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Vũ Việt H là Giám
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đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty. Đến tháng 06/2012 Công ty ĐVP đăng
ký thành lập chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ tại khu đất mới, thị trấn G, huyện
G, tỉnh Bắc Ninh do Bùi Thị Ngọc C làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của
Chi nhánh. Công ty cổ phần ĐVP Chi nhánh tại Bắc Ninh (viết tắt là Chi nhánh
Bắc Ninh) là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Công ty ĐVP, kê khai thuế giá trị gia
tăng (GTGT) tại Chi cục Thuế huyện G, còn thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi
nhánh do Công ty ĐVP tại Đồng Nai kê khai tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Việc kê
khai, báo cáo thuế đầu vào của Chi nhánh Bắc Ninh dựa trên các chứng từ, hóa
đơn GTGT do Công ty ĐVP tại Đồng Nai cung cấp để Chi nhánh tổng hợp, kê
khai, báo cáo thuế với Chi cục thuế huyện G. Hàng tháng Chi nhánh Bắc Ninh tập
hợp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi các hóa đơn, chứng từ vào
Công ty ĐVP tại Đồng Nai để làm căn cứ kê khai, báo cáo thuế thu nhập doanh
nghiệp. Bùi Thị Ngọc C là Giám đốc Chi nhánh có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt
động sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, xuất nhập hàng, thu
chi tài chính (bao gồm thủ quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi ngân hàng) và công nợ
khách hàng; báo cáo kê khai thuế tại Chi cục thuế huyện G theo sự chỉ đạo của
Giám đốc Công ty ĐVP. Kế toán của Chi nhánh Bắc Ninh là Vũ Thị G có nhiệm
vụ thống kê sổ sách, thủ quỹ, làm lương, báo cáo doanh thu, bảo hiểm kiêm làm
quỹ, báo cáo kê khai thuế và các công việc khác do Cần chỉ đạo.
Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2015, do có một số
khách hàng mua lẻ mặt hàng “vải không dệt” tại Chi nhánh Bắc Ninh nhưng
không lấy chứng từ hóa đơn GTGT. Việc bán lẻ số lượng hàng hóa này của Chi
nhánh Bắc Ninh cũng không vào sổ sách. Vì vậy khi cân đối sổ sách kế toán đã
dư ra một lượng hàng hóa so với đầu vào và không thể cân đối sổ sách kế toán
được. Cũng trong khoảng thời gian này có một số khách hàng thường xuyên giao
dịch mua hàng của Chi nhánh đặt vấn đề mua khống hóa đơn (không có hàng
hóa, dịch vụ kèm theo) với Bùi Thị Ngọc C hoặc ghi thêm số lượng hàng hóa
khống khi xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu của khách hàng, thì khách hàng sẽ
trả cho Chi nhánh Bắc Ninh tiền thuế ghi trên hóa đơn GTGT. Thấy vậy, Bùi Thị
Ngọc C đã báo cáo và đề nghị Vũ Việt H cho Chi nhánh Bắc Ninh được xuất bán
hóa đơn khống theo yêu cầu của khách hàng để cân đối sổ sách kế toán và lấy
tiền hưởng lợi từ việc bán hóa đơn để sử dụng vào hoạt động của Chi nhánh Bắc
Ninh. Vũ Việt H đã đồng ý theo đề nghị của C và cho chủ trương Chi nhánh Bắc
Ninh được xuất bán khống hóa đơn GTGT. Sau khi thỏa thuận mua bán hóa đơn
xong với khách hàng, Cần đã nói cho Vũ Thị G biết và chỉ đạo G thực hiện việc
hợp thức hóa xuất bán hóa đơn khống bằng cách soạn thảo ra các hợp đồng kinh
tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu khống, viết hóa đơn
GTGT khống để đưa cho khách hàng khi có yêu cầu. Đối với việc chuyển tiền
qua ngân hàng, để hợp lý hóa việc xuất bán hóa đơn GTGT khống, Cần đã mở tài
khoản số 351000686836 tại Ngân hàng V Chi nhánh Bắc Ninh mang tên chủ tài
khoản là Công ty cổ phần ĐVP Chi nhánh Bắc Ninh. Để khi khách hàng chuyển
đủ số tiền ghi trên hóa đơn GTGT khống vào tài khoản của Chi nhánh Bắc Ninh,
Cần hoặc Gương sẽ dùng séc hoặc giấy lĩnh tiền mặt của Chi nhánh Bắc Ninh rút
toàn bộ số tiền này ra. Sau khi rút tiền thì Chi nhánh Bắc Ninh giữ lại số tiền bán
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hóa đơn khống như đã thỏa thuận với khách hàng, số tiền còn lại thì trả lại hết
cho khách hàng.
Với thủ đoạn, cách thức như trên, trong khoảng thời gian từ năm 2012
đến tháng 10/2015, Chi nhánh Bắc Ninh đã xuất bán 42 tờ hóa đơn GTGT ghi
khống tiền hàng là 4.639.526.610 đồng và tiền thuế là 463.952.661 đồng cho
06 công ty, cụ thể:
- Xuất bán khống cho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại H 28 tờ hóa
đơn với tổng giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn là 4.312.843.346 đồng, tiền thuế là
431.284.334 đồng. Trong số hóa đơn này, Chi nhánh Bắc Ninh xuất khống ghi
thêm vào (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) tổng trị giá tiền hàng là
1.348.944.548 đồng, tiền thuế là 134.894.455 đồng. Với giá bán hóa đơn là 10%
trên tổng trị giá tiền hàng trên hóa đơn, số tiền thu lợi là 134.894.455 đồng.
- Xuất bán khống cho Công ty cổ phần phụ liệu may V 06 tờ hóa đơn, có
tổng giá trị tiền hàng trên hóa đơn là 828.833.002 đồng, tiền thuế là 82.883.300
đồng. Với giá bán 06% trên tổng trị giá tiền hàng trên hóa đơn, số tiền thu lợi là
49.729.980 đồng.
- Xuất bán khống cho Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh T 01 tờ hóa
đơn, có giá trị tiền hàng trên hóa đơn là 499.999.500 đồng, tiền thuế là
49.999.950 đồng. Với giá bán hóa đơn là 05% trên tổng trị giá tiền hàng ghi trên
hóa đơn, số tiền thu lợi là 24.999.975 đồng.
- Xuất bán khống cho Công ty cổ phần may V 02 tờ hóa đơn, có giá trị tiền
hàng là 33.840.000 đồng, tiền thuế là 3.384.000 đồng. Với giá bán hóa đơn là
10% trên tổng trị giá tiền hàng, số tiền thu lợi là 3.384.000 đồng.
- Xuất bán khống cho Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Q 02 tờ
hóa đơn, có tổng giá trị tiền hàng là 33.597.000 đồng, tiền thuế là 3.359.700
đồng. Với giá bán hóa đơn là 10% trên tổng trị giá tiền hàng trên hóa đơn, số tiền
thu lợi là 3.359.700 đồng.
- Xuất bán khống cho Công ty TNHH TGH 03 tờ hóa đơn, có tổng giá trị
tiền hàng là 1.894.312.560 đồng, tiền thuế là 189.431.256 đồng. Với giá bán hóa
đơn là 10% trên tổng trị giá tiền hàng, số tiền thu lợi là 189.431.256 đồng.
Như vậy Công ty cổ phần ĐVP chi nhánh Bắc Ninh đã xuất bán khống 42
hóa đơn GTGT, tổng số tiền hưởng lợi là 405.799.366 đồng.
* Đối với Vũ Việt H ngoài việc đồng ý, cho phép C xuất bán khống 42 hóa
đơn GTGT như trên. H còn trực tiếp chỉ đạo hoặc đồng ý cho xuất bán khống 06
hóa đơn GTGT của Công ty ĐVP, với tổng giá trị tiền hàng trên hóa đơn là
4.620.912.140 đồng, tiền thuế là 462.091.214 đồng cho 04 công ty. Cụ thể:
- Xuất bán cho Công ty TNHH Bao bì thương mại xuất nhập khẩu T 02
hóa đơn, có tổng tiền hàng là 331.825.300 đồng, tiền thuế là 33.182.530 đồng.
- Xuất bán cho Công ty TNHH TGH 01 hóa đơn, có tiền hàng là
3.800.686.840 đồng, tiền thuế là 380.068.684 đồng.
- Xuất bán cho Công ty TNHH nhựa M 01 hóa đơn, có tiền hàng là
250.000.000 đồng, tiền thuế là 25.000.000 đồng.
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- Xuất bán cho Công ty TNHH HP 02 hóa đơn, có tổng tiền hàng là
238.400.000 đồng, tiền thuế là 23.840.000 đồng.
Việc H cho xuất bán khống 06 số hóa đơn trên với giá 10% trên giá trị tiền
hàng, đã thu lợi tổng số 462.091.214 đồng. Toàn bộ số hóa đơn GTGT bán khống
này đã được H, C và G đưa vào kê khai báo cáo thuế cho Công ty ĐVP và Chi
nhánh Bắc Ninh.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2019/HSST ngày 16/4/2019 của Tòa án
nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định:
Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị Ngọc C (tên gọi khác Bùi Thị C) phạm tội
“Mua bán trái phép hóa đơn”.
Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 203; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38
Bộ luật hình sự: Xử phạt Bùi Thị Ngọc C 14 (Mười bốn) tháng tù, thời hạn tù
tính từ ngày bắt thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt, trách
nhiệm dân sự, đối với các bị cáo Vũ Việt H, Vũ Thị G, án phí và thông báo quyền
kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/4/2019, bị cáo Bùi Thị Ngọc C có đơn kháng cáo xin được hưởng
án treo.
Tại phiên tòa hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát
biểu quan điểm cho rằng: Bùi Thị Ngọc C là Giám đốc Chi nhánh tại Bắc Ninh
của Công ty cổ phần ĐVP, từ tháng 5/2012 đến tháng 10/2015 đã bán 42 hóa đơn
giá trị gia tăng thu lợi 405.799.366 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Bùi
Thị Ngọc C phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và áp dụng các điểm d,đ
khoản 2 Điều 203; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm
2015, xử phạt bị cáo Bùi Thị Ngọc C 14 tháng tù là đúng người, đúng tội, không
oan. Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy hiện nay bị cáo đang chấp hành hình phạt
01 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Trốn thuế”, vì thế không thể tiếp
tục cho bị cáo hưởng án treo được. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò đồng
phạm, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và đang nuôi con nhỏ, gia
đình hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo xuất trình
chứng cứ có ông ngoại là người có quá trình tham gia kháng chiến được tặng
thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất nên đề nghị giảm một phần hình
phạt cho bị cáo.
Vị luật sư trình bày lời bào chữa cho các bị cáo cho rằng: Bị cáo chỉ là
giám đốc chi nhánh phải chấp hành sự chỉ đạo của giám đốc công ty mà phạm
tội, hơn nữa bị cáo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có ông ngoại được tặng
thưởng huy chương kháng chiến; bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất
chính, nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết
quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định, hợp lệ nên được
chấp nhận để xem xét.
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Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chỉ
xin được hưởng án treo, xét thấy: Bị cáo Bùi Thị Ngọc C là Giám đốc Chi nhánh
Bắc Ninh của Công ty cổ phần ĐVP, từ tháng 5/2012 đến tháng 10/2015, theo sự
chỉ đạo của Giám đốc công ty, bị cáo đã bán 42 hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi
405.799.366 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Bùi Thị Ngọc C phạm tội
“Mua bán trái phép hóa đơn” và áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 203; điểm b,
s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo 14 tháng tù
là đúng người, đúng tội, không oan. Về nhân thân thì hiện nay bị cáo đang chấp
hành hình phạt 01 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “Trốn thuế”. Do xét
xử lần này không phải bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách nên không tổng
hợp án treo vào bản án này nên không tiếp tục cho bị cáo hưởng án treo được.
Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu
lợi bất chính, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ và sau khi xét
xử sơ thẩm bị cáo xuất trình chứng cứ thể hiện có ông ngoại được tặng thưởng
huy chương kháng chiến hạng nhất, nên có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình
phạt cho bị cáo. Về áp dụng pháp luật bị cáo phạm tội trước thời điểm Bộ luật
hình sự năm 2015 có hiệu lực nhưng quy định của Bộ luật hình sự mới không làm
bất lợi cho bị cáo, nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng quy định của Bộ luật hình sự
năm 2015 xử phạt bị cáo là đúng pháp luật.
Bởi các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015.
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thị Ngọc C, sửa Bản án hình sự sơ
thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 16/4/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh bắc Ninh về
phần hình phạt đối với bị cáo Bùi Thị Ngọc C như sau:
1. Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Ngọc C phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 203; các điểm b, s khoản 1 và khoản
2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Bùi Thị Ngọc C
(Bùi Thị C) 10 (mười) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.
2. Bị cáo Bùi Thị Ngọc C 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 thời điểm hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Vụ 1 TANDTC;
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, HCTP.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Vân
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự doanh - Hạnh phúc

Bản án số: 82/2018/HS-PT
Ngày: 28-12-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Các Thẩm phán: Ông Lê Hoài Nam
Bà Mai Thị Minh Hồng
- Thư ký phiên toà: Ông Đinh Văn Bình - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh
Nam Định.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà
Đinh Thị Minh Tâm - Kiểm sát viên
Trong ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam
Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 78/2018/TLPT-HS ngày
04 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2018/QĐXXPTHS ngày 18 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Trần Thị T, do có kháng cáo của bị
cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 286/2018/HS-ST ngày 18/10/2018 của Toà
án nhân dân thành phố Nam Định.
- Bị cáo kháng cáo:
Họ và tên: Trần Thị T, sinh năm 1984 tại xóm 2 xã G, huyện G, tỉnh Nam
Định; đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 19 xã G, huyện G, tỉnh Nam Định; nơi cư
trú hiện nay: Xóm 2 xã G, huyện G, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Tự doanh; trình
độ văn hóa: Lớp 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên Chúa giáo;
Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Xuân Đ và bà Tống Thị H; có chồng là
Nguyễn Văn K (đã ly hôn); có 04 con; con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất
sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi
khỏi nơi cư trú từ ngày 09/4/2018, có mặt.
Ngoài ra còn có bị cáo Trần Thị O không có kháng cáo 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 toà, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:
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Trần Thị T là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần
kinh doanh thương mại Vạn Đại Phát (Sau đây viết tắt là Công ty Vạn Đại Phát),
thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0601111586 doanh Sở
Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp đăng ký lần đầu ngày 06/4/2016, trụ sở
chính tại số 39 đường Trần Anh Tông, khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng,
thành phố Nam Định. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, trong khoảng
thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2016, Trần Thị T đã trực tiếp xuất bán 22 số
hóa đơn giá trị gia tăng (Sau đây viết tắt là GTGT) liên 2 “Giao cho người mua” đã
ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng số tiền hàng là
6.593.743.681 đồng, tổng số tiền thuế GTGT là 659.374.368 đồng; tổng số tiền
thanh toán ghi trên 22 hóa đơn là 7.253.118.049 đồng cho 05 Công ty khác để các
Công ty này hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có chứng từ. Trần Thị
T đã bán số hóa đơn trên với giá 3,5% tổng giá trị tiền hàng chưa có thuế GTGT
ghi trên mỗi hóa đơn. Sau đó để hợp thức hóa việc bán hóa đơn, T đã mua một số
hóa đơn GTGT của 03 Công ty khác với giá 2,7% tổng giá trị tiền hàng chưa có
thuế GTGT ghi trên mỗi số hóa đơn. Việc mua bán hóa đơn giữa Công ty cổ phần
kinh doanh thương mại Vạn Đại Phát và các Công ty khác được thực hiện thông
qua việc ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, lập biên bản giao nhận hàng hóa,
chuyển tiền qua hệ thống Ngân hàng như mua bán hàng hóa thật, cụ thể như sau:
1. Việc bán hóa đơn cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
vận tải Đức Thắng và Công ty cổ phần du lịch xây dựng thương mại An Tùng: Quá
trình kinh doanh, ông Nguyễn Đức S là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ vận tải Đức Thắng và ông Trần Văn L là Giám đốc Công ty Cổ
phần du lịch xây dựng thương mại An Tùng đã mua một số mặt hàng cát, đá trôi
nổi không có hóa đơn chứng từ. Để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào và kê khai
khấu trừ thuế GTGT, ông S và ông L đã liên hệ với Trần Thị O đề nghị mua hóa
đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ kèm theo với giá trị hàng hóa chưa có thuế
giá trị gia tăng là 4.862.265.500 đồng. O đồng ý bán hóa đơn đã ghi nội dung cho
ông S và ông L với giá là 4,5% tổng giá trị tiền hàng chưa có thuế GTGT ghi trên
mỗi hóa đơn. Sau đó, O đã gặp T và đề nghị mua hóa đơn GTGT đã ghi nội dung
của Công ty Vạn Đại Phát với giá là 3,5% tổng giá trị tiền hàng chưa có thuế
GTGT ghi trên mỗi số hóa đơn để bán lại cho ông S và ông L. Từ tháng 6 đến
tháng 11 năm 2016, Trần Thị O đã mua của Trần Thị T 10 số hóa đơn GTGT liên 2
“Giao cho người mua” ghi nội dung bán mặt hàng cát đá các loại, giá cả, số tiền
hàng, tiền thuế GTGT và đã trả cho T số tiền 170.000.000 đồng. Trong đó, O bán
lại cho ông Nguyễn Đức S 03 số hóa đơn GTGT có tổng số tiền hàng là
1.084.250.000 đồng, tổng số tiền thuế GTGT là 108.425.000 đồng; bán lại cho ông
Trần Văn L 07 số hóa đơn GTGT có tổng số tiền hàng là 3.778.015.500 đồng, tổng
số tiền thuế GTGT là 377.801.550 đồng. Để thực hiện việc mua bán hóa đơn, O đã
liên hệ với ông S và ông L để lấy các thông tin của Công ty Đức Thắng, Công ty
An Tùng như: Tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng, người đại
diện theo pháp luật của Công ty, loại mặt hàng, số lượng và giá trị tiền hàng ghi
trên mỗi số hóa đơn rồi chuyển lại cho T những thông tin trên. Sau đó T lập hợp
đồng mua bán hàng hóa, thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa,... mỗi
loại thành nhiều bản rồi ký, đóng dấu Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Vạn
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Đại Phát, dấu chức danh Giám đốc rồi chuyển lại cho O để O gửi cho ông S và ông
L ký. Mỗi loại giấy tờ trên, ông S và ông L ký, đóng dấu xong giữ lại 01 hoặc 02
bản, còn lại đưa cho O, đồng thời ông S và ông L cũng đưa cho O một số ủy nhiệm
chi của Công ty Đức Thắng, Công ty An Tùng đã được ký, đóng dấu Công ty và
dấu chức danh Giám đốc sẵn nhưng chưa viết nội dung để O thực hiện việc Công
ty Đức Thắng, Công ty An Tùng chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng của Công ty
Vạn Đại Phát như mua bán hàng hóa thật. Sau khi nhận được hợp đồng mua bán,
thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa doanh O đưa lại, T chuyển cho kế
toán của Công ty doanh T thuê theo thời vụ để viết hóa đơn với nội dung mặt hàng
và giá trị tiền hàng theo yêu cầu của ông S và ông L rồi đưa cho O để chuyển trả
cho Công ty Đức Thắng, Công ty An Tùng. Đồng thời T còn đưa cho O giấy giới
thiệu, giấy rút tiền mặt đã được T ký, đóng dấu Công ty Vạn Đại Phát và dấu chức
danh Giám đốc nhưng chưa ghi nội dung. Sau đó O đã mang toàn bộ các loại giấy
tờ trên đến Ngân hàng, dùng tiền mặt của cá nhân thực hiện việc nộp, chuyển tiền
từ tài khoản của Công ty Đức Thắng, Công ty An Tùng vào tài khoản của Công ty
Vạn Đại Phát và rút tiền mặt ra từ tài khoản của Công ty Vạn Đại Phát như mua
bán hàng hóa thật. Thực hiện xong, O trả lại chứng từ chuyển tiền tại Ngân hàng
cho T và ông S, ông L để hoàn tất việc mua bán hóa đơn. Tuy nhiên, O bỏ ra
170.000.000 đồng trả cho T để mua hóa đơn với mục đích bán lại cho ông S và ông
L để hưởng lợi 48.622.655 đồng nhưng mới nhận được từ ông S số tiền 30.000.000
đồng để mua hóa đơn, còn ông L chưa trả tiền mua hóa đơn cho O. Cơ quan điều
tra tiến hành xác minh tại Chi cục thuế huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình và Chi
cục thuế huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, xác định: Công ty Đức Thắng đã sử dụng
03 số hóa đơn GTGT đã ghi nội dung của Công ty Vạn Đại Phát để kê khai khấu
trừ thuế GTGT tại các kỳ tính thuế quý II, quý III của năm 2016 với tổng số tiền
thuế là 108.425.000 đồng; Công ty An Tùng đã sử dụng 07 số hóa đơn GTGT đã
ghi nội dung của Công ty Vạn Đại Phát để kê khai khấu trừ thuế GTGT với tổng số
tiền thuế là 377.801.550 đồng tại các kỳ tính thuế quý II, quý III, quý IV của năm
2016. Ông Nguyễn Đức S, ông Trần Văn L đã khai nhận việc mua hóa đơn GTGT
liên 2 đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty
Vạn Đại Phát như trên.
2. Việc bán hóa đơn cho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển
Tín Phát: Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2016, Trần Thị T đã
bán cho một người đàn ông tên H (không rõ lai lịch, địa chỉ) 09 số hóa đơn GTGT
liên 2 đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo; mặt hàng dịch
vụ vận chuyển có tổng số tiền hàng là 536.454.545 đồng, tổng số tiền thuế GTGT
là 53.645.455 đồng với giá là 3,5% giá trị tiền hàng chưa có thuế GTGT ghi trên
mỗi số hóa đơn. Sau đó, H bán lại 09 số hóa đơn này cho ông Nguyễn Trung Th là
Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển Tín Phát với giá là
7% giá trị tiền hàng chưa có thuế GTGT ghi trên mỗi số hóa đơn. H đã cung cấp
một số thông tin của Công ty Tín Phát, yêu cầu loại mặt hàng, số lượng và giá trị
tiền hàng cho Trần Thị T, để T giao cho kế toán thời vụ của Công ty Vạn Đại Phát
viết hóa đơn cũng như lập các hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hóa,
thanh lý hợp đồng... như mua bán hàng hóa thật rồi chuyển lại cho Hưng. Sau khi
đưa cho ông Trần Trung Th ký các giấy tờ trên, H chuyển lại cho T kèm theo các
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Ủy nhiệm chi của Công ty Tín Phát đã được ký đóng dấu sẵn để T thực hiện việc
chuyển trả tiền qua hệ thống Ngân hàng. T đã trả tiền công cho O là 1.168.200
đồng để O sử dụng tiền cá nhân thực hiện các giao dịch nộp, chuyển tiền từ tài
khoản Công ty Tín Phát sang tài khoản của Công ty Vạn Đại Phát và rút tiền ra từ
tài khoản của Công ty Vạn Đại Phát nhằm hoàn tất việc mua bán hóa đơn. Quá
trình thực hiện việc chuyển tiền, rút tiền cho T, O nhận thức rõ là để hợp thức hóa
việc mua bán hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo nhưng vẫn
thực hiện. Chi cục thuế thành phố Nam Định xác nhận Công ty Tín Phát đã sử
dụng 09 số hóa đơn GTGT đã ghi nội dung của Công ty Vạn Đại Phát để kê khai
khấu trừ thuế GTGT với tổng số tiền thuế là 53.645.455 đồng tại các kỳ tính thuế
quý II, quý III, quý IV của năm 2016. Ông Nguyễn Trung Thanh đã khai nhận việc
mua hóa đơn GTGT của Công ty Vạn Đại Phát thông qua đối tượng tên Hưng như
nêu trên.
3. Việc bán hóa đơn cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Nam
Việt: Trong khoảng tháng 6 năm 2016, Trần Thị T đã bán cho một người đàn ông
tên Hà (không rõ lai lịch, địa chỉ) 01 số hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung
không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, mặt hàng đá Subase và đá Baase có số tiền
hàng là 849.503.636 đồng, tiền thuế GTGT là 84.950.364 đồng, tổng số tiền thanh
toán ghi trên hóa đơn là 934.454.000 đồng với giá 3,5% giá trị tiền hàng chưa có
thuế GTGT ghi trên mỗi số hóa đơn. Sau đó, Hà đã bán lại số hóa đơn trên cho ông
Bùi Hồng K là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
đầu tư xây dựng và phát triển Nam Việt. Hà đã lấy một số thông tin về Công ty,
yêu cầu loại mặt hàng, số lượng và giá trị tiền hàng của Công ty Nam Việt cung
cấp cho Trần Thị T, để T lập các giấy tờ như mua bán hàng hóa thật có ký đóng
dấu sẵn, giao cho kế toán thời vụ của Công ty viết hóa đơn rồi chuyển lại cho Hà.
Sau đó, Hà chuyển lại cho ông Bùi Hồng K để ông K ký, đóng dấu. Cuối cùng, Hà
thực hiện việc giao dịch nộp, chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nam Việt sang
Công ty Vạn Đại Phát và rút tiền ra từ tài khoản của Công ty Vạn Đại Phát để hoàn
tất việc mua bán hóa đơn. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại Chi cục thuế
quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội xác định Công ty Nam Việt đã sử dụng 01 số
hóa đơn GTGT đã ghi nội dung của Công ty Vạn Đại Phát để kê khai khấu trừ thuế
GTGT với số tiền thuế là 84.950.364 đồng tại kỳ tính thuế tháng 6 năm 2016. Ông
Bùi Hồng K đã khai nhận việc mua hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung nhưng
không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty cổ phần kinh doanh thương mại
Vạn Đại Phát như trên.
4. Việc bán hóa đơn cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng
Anh: Trong khoảng tháng 6 năm 2016, Trần Thị T đã bán cho bà Đoàn Thị H là
Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Anh 02 số hóa đơn
GTGT liên 2 đã ghi nội dung không có hàng hóa kèm theo, mặt hàng dầu DOANH
có tổng số tiền hàng là 345.520.000 đồng, tổng số tiền thuế GTGT là 34.552.000
đồng, với giá là 3,5% giá trị tiền hàng chưa có thuế GTGT ghi trên mỗi số hóa đơn.
Để hợp thức hóa việc mua bán 02 số hóa đơn GTGT này, bà Đoàn Thị H đã soạn
thảo các giấy tờ như mua bán hàng hóa thật sau đó chuyển lại cho Trần Thị T để T
ký đóng dấu và giao cho kế toán thời vụ viết hóa đơn. Sau khi giao hóa đơn cho bà
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H và nhận các Ủy nhiệm chi của Công ty Hồng Anh đã được ký đóng dấu sẵn, T
chịu trách nhiệm chuyển trả tiền qua hệ thống Ngân hàng. Sau đó, T đã nhờ O
dùng tiền cá nhân để thực hiện các giao dịch nộp, chuyển tiền từ tài khoản của
Công ty Hồng Anh sang tài khoản của Công ty Vạn Đại Phát và rút tiền ra từ tài
khoản của Công ty Vạn Đại Phát như mua bán hàng hóa thật. Quá trình thực hiện
việc chuyển tiền, rút tiền qua Ngân hàng, O nhận thức rõ là để hợp thức hóa việc
mua bán hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo. Cơ quan điều tra tiến
hành xác minh tại Chi cục thuế huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định xác định Công
ty Hồng Anh đã sử dụng 02 số hóa đơn GTGT đã ghi nội dung của Công ty Vạn
Đại Phát đã kê khai khấu trừ thuế GTGT với tổng số tiền thuế là 34.552.000 đồng
tại kỳ tính thuế quý II năm 2016. Bà Đoàn Thị H đã khai nhận việc mua hóa đơn
GTGT liên 2 đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của
Công ty Vạn Đại Phát như trên.
4. Việc mua hóa đơn: Để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào ghi trên 22 số hóa
đơn GTGT đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo đã bán, T
đã mua một số hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung nhưng không có hàng hóa,
dịch vụ kèm theo phù hợp với số tiền hàng và loại hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa
đơn đã bán với giá 2,7% tổng giá trị tiền hàng chưa có thuế GTGT của 03 Công ty
gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Lan Nhi, địa chỉ: Số 123 tổ
dân phố 10A, khu 2B, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng doanh
bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1972 là Giám đốc; Công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại vật tư Tâm Hương, địa chỉ: Tổ dân phố 15 (nhà bà Nguyễn Thị L), thị
trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng doanh bà Lương Thị H, sinh năm
1988 là Giám đốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ phát triển
Quang L, địa chỉ: Số 23 tổ dân phố 7, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố
Hải Phòng doanh bà Đào Thị T, sinh năm 1956 là Giám đốc. Cơ quan điều tra đã
tiến hành điều tra, xác minh, nhưng 03 Công ty trên hiện đều đã ngừng hoạt động,
người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Ngày 29/11/2017, Trần Thị O đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an
thành phố Nam Định để tự thú hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời Cơ
quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định đã triệu tập Trần Thị T lên
làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Trần Thị T khai nhận các cổ đông còn lại của Công
ty Vạn Đại Phát là bà Đặng Thị Thu H và ông Nguyễn Duy C, những người đứng
tên Kế toán trưởng trong các ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của Công ty Vạn Đại
Phát khi giao dịch tại Ngân hàng là ông Lê Duy M và bà Trần Thị C đều không
biết, không tham gia vào hoạt động kinh doanh của Công ty Vạn Đại Phát cũng
như việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT của Trần Thị T. Lời khai của bà Đặng
Thị Thu Hiền, ông Lê Duy Mạc và bà Trần Thị Chín tại Cơ quan điều tra phù hợp
với lời khai của Trần Thị T. Đối với ông Nguyễn Duy Chính là cổ đông của Công
ty Vạn Đại Phát và 02 người đàn ông tên Hưng, Hà là các đối tượng đã mua hóa
đơn GTGT khống của Trần Thị T chưa xác định được lai lịch, địa chỉ.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định
đã thu giữ 22 số hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung của Công ty Vạn Đại Phát,
các bản hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa,
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thanh lý hợp đồng giữa Công ty Vạn Đại Phát và các Công ty, một số ủy nhiệm
chi, lệnh chi để trưng cầu giám định. Tại các bản Kết luận giám định số
221/KLGĐ - PC54 ngày 15/3/2018 và số 631/KLGĐ - PC54 ngày 10/8/2018 của
Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định đã kết luận:
- Hình dấu mang tên “Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Vạn Đại Phát”
và Hình dấu mang tên “Giám đốc Trần Thị T” tại 22 hóa đơn GTGT và các bản hợp
đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng
là doanh con dấu mang tên “Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Vạn Đại Phát”
và con dấu mang tên “Giám đốc Trần Thị T” thu giữ trong quá trình làm việc với
Trần Thị T đóng ra.
- Chữ ký đứng tên Trần Thị T - Giám đốc Công ty Vạn Đại Phát tại 22 hóa đơn
GTGT và các bản hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng
hóa, thanh lý hợp đồng là doanh Trần Thị T ký ra.
- Hình dấu mang tên “Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận
tải Đức Thắng” và Hình dấu mang tên “Giám đốc Nguyễn Đức S” tại các bản hợp
đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng
là doanh con dấu của “Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải
Đức Thắng” và con dấu chức danh của ông Nguyễn Đức S đóng ra.
- Hình dấu mang tên “Công ty cổ phần du lịch xây dựng thương mại An
Tùng” và Hình dấu mang tên “Giám đốc Trần Văn L” tại các bản hợp đồng nguyên
tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là doanh con
dấu của “Công ty cổ phần du lịch xây dựng thương mại An Tùng” và con dấu chức
danh của ông Trần Văn L đóng ra.
- Hình dấu mang tên “Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển Tín
Phát” và Hình dấu mang tên “Giám đốc Nguyễn Trung Thanh” tại các bản hợp đồng
nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là
doanh con dấu của “Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển Tín Phát”
và con dấu chức danh của ông Nguyễn Trung Thanh đóng ra.
- Hình dấu mang tên “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng
Anh” và Hình dấu mang tên “Giám đốc Đoàn Thị H” tại các bản hợp đồng nguyên
tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là doanh con
dấu của “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Anh” và con dấu chức
danh của bà Đoàn Thị H đóng ra.
- Chữ ký đứng tên Nguyễn Đức S - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ vận tải Đức Thắng tại các bản hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng
kinh tế, biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là doanh ông Nguyễn Đức
S ký ra.
- Chữ ký đứng tên Trần Văn L - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch xây dựng
thương mại An Tùng tại các bản hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản
giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là doanh ông Trần Văn L ký ra.
- Chữ ký đứng tên Nguyễn Trung Th - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại
và dịch vụ vận chuyển Tín Phát tại các bản hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế,
232

biên bản giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là doanh ông Nguyễn Trung Th ký
ra.
- Chữ ký đứng tên Đoàn Thị H - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên Hồng Anh tại các bản hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế, biên bản
giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng là doanh bà Đoàn Thị H ký ra.
- Chữ viết tại ủy nhiệm chi và tại lệnh chi của Công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ vận tải Đức Thắng là doanh Trần Thị O viết ra.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 286/2018/HS-ST ngày 18/10/2018 của Toà án
nhân dân thành phố Nam Định đã quyết định:
Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 164a, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 41 của
Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Sau đây viết tắt là BLHS
năm 1999), khoản 3 Điều 7, điểm e khoản 2 Điều 203 của Bộ luật Hình sự năm
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Sau đây viết tắt là BLHS); Điều 106, Điều 136
của Bộ luật Tố tụng Hình sự (Sau đây viết tắt là BLTTHS); Điều 23 Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các
bị cáo; áp dụng thêm khoản 2 Điều 46 của BLHS năm 1999 đối với Trần Thị T và
điểm o khoản 1 Điều 46, Điều 60 của BLHS năm 1999 đối với Trần Thị O,
1. Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị T và Trần Thị O phạm tội “Mua bán trái
phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”;
Xử phạt bị cáo Trần Thị T 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo tính
từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù;
Xử phạt bị cáo Trần Thị O 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo,
thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân
xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định giám sát, giáo dục;
2. Buộc bị cáo Trần Thị T nộp số tiền là 51.294.000 đồng; buộc bị cáo Trần
Thị O nộp số tiền là 1.168.200 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;
Ngoài ra Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.
Ngày 23/10/2018 bị cáo Trần Thị T có đơn kháng cáo với nội dung: Toà án
cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp
ngân sách Nhà nước” là hoàn toàn đúng người, đúng tội. Nhưng với mức án 18
tháng tù là quá nặng, hoàn cảnh gia đình bố mất sớm bị cáo đang phải chăm sóc
mẹ già đau yếu và nuôi 4 con nhỏ, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh
năm 2018. Chồng đã ly hôn và bị nghiện ma tuý hiện không biết ở đâu, mong Hội
đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để có điều
kiện nuôi con và chăm sóc mẹ già.
Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Trần Thị T vẫn xác nhận việc bị cáo bị Toà án
cấp sơ thẩm xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách
Nhà nước” là đúng người, đúng tội, không oan. Nhưng giữ nguyên nội dung kháng
cáo xin được hưởng án treo và trình bày: Bị cáo rất ăn năn hối hận với việc làm của
mình, đã tự nguyện xin nộp lại toàn bộ số tiền chiếm hưởng bất chính, bản thân bị
cáo là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi mẹ già thường xuyên đau ốm,
233

4 con đều còn nhỏ, con lớn nhất mới 14 tuổi, con nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi,
chồng bị cáo đã ly hôn và bỏ đi đâu không rõ, hoàn cảnh gia đình bị cáo vô cùng
khó khăn. Mong Hội đồng xét xử phúc thẩm cho bị cáo được cải tạo tại địa phương
để có điều kiện chăm lo cho gia đình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kết luận về vụ án: Đơn
kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung:
Cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng
từ thu nộp ngân sách nhà nước” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại cấp
phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền chiếm hưởng bất chính và có
đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện bị cáo là lao động chính phải nuôi
mẹ già và 4 con đều còn nhỏ, nên đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ được
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 và khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999, như
vậy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, đủ điều kiện áp dụng
Điều 60 BLHS năm 1999, hơn nữa hoàn cảnh gia đình bị cáo gặp khó khăn, bị cáo
là lao động chính đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo cho bị
cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện cho bị cáo nuôi mẹ già và 4 con nhỏ, thể
hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.
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 phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định,
được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.
[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Trong thời gian từ
tháng 5/2016 đến tháng 11/2016, bị cáo Trần Thị T là người đại diện theo pháp
luật của Công ty Vạn Đại Phát đã trực tiếp xuất bán cho 05 doanh nghiệp thông
qua O và 02 đối tượng khác 22 số hóa đơn GTGT liên 2 “Giao cho người mua” ghi
nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá 3,5%/tổng giá trị tiền
hàng chưa thuế, tổng số tiền hàng là 6.593.743.681 đồng, tổng số tiền thuế GTGT
là 659.374.368 đồng. Đồng thời, bị cáo đã mua một số hóa đơn GTGT liên 2 “Giao
cho người mua” ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo để hợp
thức hóa hàng hóa đầu vào của số hóa đơn đã bán với giá 2,7%/tổng giá trị tiền
hàng chưa thuế. Bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi
mua bán hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo là vi phạm pháp luật nhưng
vẫn cố ý thực hiện vì mục đích thu lợi bất chính, xâm phạm đến trật tự quản lý
kinh tế. Chấp nhận lời khai của bị cáo về số tiền thu lợi bất chính là 51.294.000
đồng và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền là 659.374.369 đồng. Hành
vi của bị cáo bán trái phép hóa đơn với số lượng từ 10 số đến dưới 30 số và gây
thiệt hại cho ngân sách Nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, cấp sơ thẩm
căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTCBTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số Điều của BLHS năm 1999 xét xử
bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”
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theo điểm g khoản 2 Điều 164a của BLHS năm 1999 là đúng người, đúng tội,
không oan.
[3] Doanh điểm e khoản 2 Điều 203 của BLHS về tội “Mua bán trái phép hóa
đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định hình phạt nhẹ hơn điểm g
khoản 2 Điều 164a của BLHS năm 1999, nên cấp sơ thẩm căn cứ quy định tại
khoản 3 Điều 7, điểm e khoản 2 Điều 203 của BLHS để quyết định hình phạt và đã
tuyên phạt bị cáo Trần Thị T 18 tháng tù là phù hợp với tính chất mức độ hành vi
phạm tội của bị cáo.
[4] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo thấy rằng: Trong suốt quá
trình điều tra và tại cấp sơ, phúc thẩm bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện thái
độ ăn năn hối cải, tại cấp phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền chiếm
hưởng bất chính, nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
theo quy định tại các điểm b, p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999. Đồng thời bị
cáo có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính phải
nuôi mẹ già và 4 con đều còn nhỏ, đơn được chính quyền địa phương xác nhận,
nên bị cáo được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46
BLHS năm 1999. Xét bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi
cư trú rõ ràng, hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt éo le, con lớn nhất mới 14 tuổi,
con nhỏ nhất mới 10 tháng tuổi, việc bố mẹ ly hôn, bố bỏ đi không có địa chỉ, thiếu
sự dạy bảo của người cha đã là sự thiệt thòi lớn cho các con của bị cáo, nếu buộc bị
cáo hiện đang là chỗ dựa duy nhất cả về vật chất và tinh thần của các con bị cáo đi
chấp hành hình phạt tù, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và tâm lý khi
các con bị cáo còn quá nhỏ, nguy cơ dẫn đến những hậu quả nặng nề cho xã hội.
Vì vậy, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình
phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với
bị cáo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục theo quy định
tại Điều 60 của BLHS năm 1999, cũng bảo đảm cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng
ngừa tội phạm, đồng thời tạo điều kiện cho bị cáo nuôi mẹ già và 4 con nhỏ, thể
hiện sự khoan hồng, chính sách nhân đạo của pháp luật.
[5] 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.
[6] Doanh kháng cáo của bị cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải nộp
án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 BLTTHS,
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị T, sửa bản án sơ thẩm;
Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 164a, Điều 41; các điểm b, p khoản 1 Điều
46, khoản 2 Điều 46, Điều 60 của BLHS năm 1999, khoản 3 Điều 7, điểm e khoản
2 Điều 203 của BLHS; Điều 106 của BLTTHS;
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1. Tuyên bố: Các bị cáo Trần Thị T và Trần Thị O phạm tội “Mua bán trái
phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”;
Xử phạt bị cáo Trần Thị T 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo,
thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho Ủy
ban nhân dân xã G, huyện G, tỉnh Nam Định giám sát, giáo dục. Trong trường hợp
bị cáo 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, 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 buộc
người được hưởng án treo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo;
2. Buộc bị cáo Trần Thị T nộp số tiền 51.294.000 đồng để sung vào ngân
sách Nhà nước (Đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 01672 ngày 21/12/2018 của Chi
cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định);
3. Trả lại cho bị cáo Trần Thị T 01 Đăng ký kinh doanh, 02 con dấu;
Tịch thu, tiêu hủy 01 quyển hóa đơn GTGT (Chi tiết vật chứng ghi trong
biên bản giao nhận vật chứng ngày 06-9-2018 giữa Công an thành phố Nam Định
và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định);
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;
5. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS, buộc bị cáo Trần Thị T
phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (Đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số
01672 ngày 21/12/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định).
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;
- TAND-VKS-CA thành phố Nam Định;
- Chi cục THADS thành phố Nam Định;
- UBND xã G, huyện G;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đã ký

Nguyễn Thị Bạch Tuyết
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bản án số: 77/2018/HSPT
Ngày: 30/01/2018

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 Nguyễn Đức Nhận;
Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Xuân Hùng;
2. Ông Đặng Văn Hưng.
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Vy Minh Huyền, 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 Hoàng Minh Thành, Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải
Phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự thụ
lý số 652/TL-PT ngày 07 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo Lê Văn T và các
đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số
71/2017/HSST ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố
Hải Phòng.
* Các bị cáo có kháng cáo:
1. Lê Văn T, sinh năm 1981; trú tại: Thôn HN 2, xã AH, huyện AD, thành
phố Hải Phòng; trình độ văn hoá: 08/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông
Lê Văn Đ và bà Nguyễn Thị Ph; vợ là Phạm Thị Thúy M, sinh năm 1992, có 01
con, sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Bản án số 133/HSST ngày 15/9/2009 Tòa
án nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt 12 tháng tù về tội Mua bán tài liệu
của cơ quan Nhà nước (chưa được xóa án tích); Bị cáo bị tạm giữ từ ngày
25/10/2016 đến nay. Có mặt.
2. Nguyễn Thị V, sinh năm 1991; ĐKNKTT: Thôn 8, xã HĐ, thành phố
MC, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở: Số 3/21/51 DH, phường DH, quận LC, thành phố
Hải Phòng; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông
Nguyễn Văn Th và bà Hoàng Thị C; chồng là Ngô Minh H, sinh năm 1987, có
01 con sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn
chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.
3. Nguyễn Thị Chg, sinh năm 1984; trú tại: Thôn QB, xã DL, huyện KT,
thành phố Hải Phòng; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;
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con ông Nguyễn Đức V (đã chết) và bà Đào Thị S; chồng là Lê Văn Th1, sinh
năm 1980 (không đăng ký kết hôn), có 01 con sinh năm 2012; tiền án, tiền sự:
Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.
Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
không kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo tài liệu trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được
tóm tắt như sau:
Ngày 17/10/2016, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải
Phòng nhận được tin báo tội phạm về một số đối tượng ở nhà số nhà 10/46/61
đường An Dương 1, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có
dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) tại Công ty TNHH
thương mại Hưng Thịnh Hải Phòng, MST: 0201651869.
Tiến hành điều tra xác minh, xác định: Lê Văn T cùng Nguyễn Thị V và
Nguyễn Thị Chg là kế toán, thực hiện hành vi mua, bán trái phép hóa đơn
GTGT.
Ngày 24/10/2016, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của Nguyễn Thị V đã thu giữ 03 bộ con dấu, 07 quyển hóa đơn GTGT của
03 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Thịnh Đạt,
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ TLT Hải Phòng, Công ty TNHH
thương mại Hưng Thịnh Hải Phòng.
Quá trình điều tra đến nay đã xác định: Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2016,
Lê Văn T đã thành lập, mua lại giấy tờ, bộ con dấu, hóa đơn GTGT của 05 công
ty để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính gồm: Công ty TNHH
thương mại dịch vụ Trường An, MST: 0200743926; Công ty TNHH thương mại
Hưng Anh Thịnh, MST: 0201242552; Công ty TNHH thương mại xây dựng và
vận tải Thịnh Đạt, MST: 0201574043; Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch
vụ TLT Hải Phòng, MST: 0201642293; Công ty TNHH thương mại Hưng
Thịnh Hải Phòng, MST: 0201651869. Trong quá trình hoạt động, T thuê
Nguyễn Thị V và Nguyễn Thị Chg làm kế toán giúp T thực hiện việc mua bán
trái phép hóa đơn GTGT, cụ thể như sau:
1. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trường An (gọi tắt là Công ty
Trường An)
Lê Văn T khai nhận: Tháng 06/2007, T thành lập Công ty Trường An và
làm giám đốc, mua 02 quyển hóa đơn GTGT từ cơ quan thuế để mua bán trái
phép hóa đơn thu lợi bất chính. Công ty Trường An đăng ký trụ sở tại: Thôn 1
Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; hoạt động từ
tháng 8/2007 đến tháng 3/2008.
Mặc dù Công ty Trường An không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh
trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ nhưng T đã bán trái phép 95 tờ hóa đơn
GTGT của Công ty Trường An cho nhiều người (không xác định được nhân
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thân, lai lịch) làm đầu vào cho 40 công ty với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi
khống trên hóa đơn là 9.859.537.145 đồng (trong đó có 64 tờ hóa đơn với tổng
số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 8.561.338.537 đồng, loại thuế suất 5%;
31 tờ hóa đơn với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 1.298.198.608
đồng, loại thuế suất 10%); mua 26 tờ hóa đơn GTGT của nhiều người (không
xác định được nhân thân, lai lịch) của 11 công ty làm đầu vào cho Công ty
Trường An với số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 9.808.734.699 đồng
(trong đó có 18 tờ hóa đơn với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là
8.519.047.053 đồng, loại thuế suất 5%; 08 tờ hóa đơn với tổng số tiền hàng hóa,
dịch vụ ghi khống là 1.289.687.646 đồng, loại thuế suất 10%).
T bán trái phép hóa đơn GTGT tại Công ty Trường An với giá 12 triệu
đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn, thu được số tiền
là 118.314.446 đồng; mua hóa đơn kê khai làm đầu vào với giá 09 triệu đồng/1
tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn hết số tiền là 88.278.612
đồng. Quá trình mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại Công ty Trường An, T
làm thủ tục thành lập công ty hết 1.500.000 đồng; thuê nhà làm trụ sở hết
7.500.000 đồng, nộp thuế 8.312.492 đồng. Công ty không thuê kế toán.
Xác minh được 07/11 công ty đầu vào, kết quả: 04 công ty giám đốc khai
làm thuê cho đối tượng không xác định được nhân thân, lai lịch, 03 công ty chưa
lấy được lời khai giám đốc;
Xác minh được 12/40 công ty đầu ra, kết quả: 08 công ty trình bày có mua
hàng hoá, dịch vụ, 04 công ty chưa lấy được lời khai giám đốc.
Như vậy, tại Công ty Trường An, Lê Văn T đã thực hiện hành vi bán trái
phép 95 tờ hóa đơn cho 40 công ty, thu được số tiền là 118.314.446 đồng; mua
trái phép 26 tờ hóa đơn của 11 công ty hết số tiền là 88.278.612 đồng. Công ty
Trường An đã nộp các khoản thuế, phí thành lập công ty hết tổng cộng
17.312.492 đồng. T thu lợi bất chính là 12.723.342 đồng.
2. Công ty TNHH thương mại Hưng Anh Thịnh (gọi tắt là Công ty
Hưng Anh Thịnh)
Tháng 01/2014, T cùng với Nguyễn Văn Trg, sinh năm 1975, ĐKTT: Thôn
Hà Nhuận 2, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng mua lại Giấy
đăng ký kinh doanh, bộ con dấu và 05 quyển hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung
của Công ty Hưng Anh Thịnh với giá 150 triệu đồng, T đưa cho Trg 75 triệu
đồng để góp vốn. Trg thuê Ngọc (không xác định được nhân thân, lai lịch) làm
kế toán. Sau khi bán hết 05 quyển hóa đơn trên, T và Trg đặt in thêm 10 quyển
hóa đơn GTGT nữa để tiếp tục mua bán trái phép hóa đơn kiếm lợi. Việc mua
lại giấy tờ, con dấu, 05 quyển hóa đơn GTGT đầu tiên do Trg thực hiện; T và
Trg thống nhất việc mua, bán trái phép hóa đơn GTGT lợi nhuận thu được chia
hai mỗi người một nửa. Giám đốc Công ty Hưng Anh Thịnh là Lê Văn Duy,
sinh năm 1986, ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An
Dương, thành phố Hải Phòng. Công ty Hưng Anh Thịnh thành lập từ tháng
02/2012, đăng ký trụ sở tại 43 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng; hoạt động đến tháng 8/2015.
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Tại cơ quan điều tra, Lê Văn T khai nhận: Mặc dù Công ty Hưng Anh
Thịnh không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh trao đổi mua bán hàng
hóa, dịch vụ nhưng từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2015, T cùng Trg đã bán trái
phép 479 tờ hóa đơn GTGT cho nhiều người (không xác định được nhân thân,
lai lịch) kê khai làm đầu vào cho 59 công ty với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ
ghi khống trên hóa đơn là 224.137.408.706 đồng (trong đó có 478 tờ hóa đơn
với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 223.943.108.706 đồng, loại thuế
suất 10%; 01 tờ hóa đơn với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là
194.300.000 đồng, loại thuế suất 5%).
Từ tháng 01/2014 đến tháng 01/2015, T cùng Trg mua 85 tờ hóa đơn
GTGT của nhiều người (không xác định được nhân thân, lai lịch) của 24 công ty
để kê khai làm đầu vào cho Công ty Hưng Anh Thịnh với tổng số tiền hàng hóa,
dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là 143.856.633.053 đồng.
Trong đó, T trực tiếp bán trái phép khoảng 150 tờ hóa đơn GTGT với giá
13 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn; mua
khoảng 50 tờ hóa đơn GTGT kê khai làm đầu vào với giá 9,5 triệu đồng/1 tỷ
đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn. Số hóa đơn còn lại do Trg
trực tiếp mua, bán nên T không nắm được cụ thể số tiền mua và bán hóa đơn của
Công ty Hưng Anh Thịnh.
Công ty Hưng Anh Thịnh đã nộp thuế 420.955.577 đồng (trong thời gian T
và Trg mua bán trái phép hóa đơn); in hóa đơn GTGT hết 1.900.000 đồng.
Cơ quan điều tra đã xác minh được 06/24 công ty đầu vào, kết quả: 04 công
ty không kê khai xuất hóa đơn cho Công ty Hưng Anh Thịnh, 02 công ty chưa
lấy được lời khai giám đốc; đã xác minh 35/59 công ty đầu ra, kết quả: 23 công
ty trình bày có mua hàng hoá, dịch vụ, 02 công ty không kê khai sử dụng hoá
đơn của Công ty Hưng Anh Thịnh, 10 công ty chưa lấy được lời khai giám đốc.
Giám đốc Lê Văn Duy khai được đối tượng tên Mộng (chưa xác định được
nhân thân, lai lịch) thuê làm giám đốc; Duy không biết việc mua bán trái phép
hóa đơn GTGT tại công ty này. Duy có gặp T và được T thông báo sẽ thay ông
Mộng chịu trách nhiệm về Công ty Hưng Anh Thịnh.
Sau khi trừ các chi phí góp vốn, mua giấy tờ, con dấu, hóa đơn, in thêm hóa
đơn, T được Trường chia cho 100.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh đối tượng Nguyễn Văn Trg. Hiện Trg
vắng mặt tại địa phương nên chưa ghi được lời khai.
Như vậy, tại Công ty Hưng Anh Thịnh, Lê Văn T đã thực hiện hành vi bán
trái phép 479 tờ hóa đơn cho 59 công ty, mua trái phép 85 tờ hóa đơn của 24
công ty. Sau khi trừ các chi phí, T được Trường đưa 100 triệu đồng là tiền thu
lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Ngoài ra, Lê Văn T còn khai nhận: Tháng 07, tháng 08 năm 2015, T cùng
Trường xuất bán trái phép khoảng 50 tờ hóa đơn GTGT (liên 2) tương ứng với
tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống là 48.561.720.165 đồng. Từ tháng
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02/2015 đến tháng 08/2015, T không nhớ đã cùng Trg mua bao nhiêu tờ hóa đơn
GTGT để kê khai làm đầu vào với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên
hóa đơn mua vào là 145.867.216.708 đồng. Do Công ty Hưng Anh Thịnh không
có Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thể hiện số hóa đơn GTGT đã bán trái
phép; không có bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, ngoài lời
khai của T không còn tài liệu, chứng cứ nào khác nên Cơ quan điều tra không
kết luận việc mua, bán hóa đơn của T trong thời gian này là có căn cứ.
3. Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Thịnh Đạt (gọi tắt là
Công ty Thịnh Đạt)
Tháng 9/2014, T thuê Hoàng Văn K, sinh năm 1956, ĐKHKTT và chỗ ở:
Thôn LK, xã ĐĐ, huyện KT, tỉnh Hải Dương đứng tên làm giám đốc, thành lập
Công ty Thịnh Đạt, trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 52/169 Cụm 1, phường
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thành lập xong công ty, T
cầm giữ toàn bộ giấy tờ, con dấu (dấu tròn công ty và dấu chức danh giám đốc),
đặt in 20 quyển hóa đơn GTGT, thuê Nguyễn Thị V (bị can trong vụ án) làm kế
toán. Công ty Thịnh Đạt hoạt động từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016.
Quá trình điều tra đã xác định: Mặc dù Công ty Hưng Anh Thịnh không có
bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ nhưng
từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2016, T bán trái phép 766 hóa đơn GTGT của
Công ty Thịnh Đạt cho nhiều người (không xác định được nhân thân, lai lịch)
cho công ty với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là
407.888.440.875 đồng; Từ tháng 11/2014 đến tháng 02/2015, T mua 35 tờ hóa
đơn GTGT của 09 công ty kê khai đầu vào với tổng số tiền ghi trên các hóa đơn
là 70.301.143.699 đồng;
Bị can T khai nhận: T bán trái phép hóa đơn GTGT của Công ty Thịnh Đạt
với giá 13 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn
được số tiền là 5.856.274.957 đồng; mua hóa đơn kê khai làm đầu vào cho Công
ty Thịnh Đạt với giá 10,6 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống
trên hóa đơn hết số tiền là 4.760.519.948 đồng. Quá trình mua bán trái phép hóa
đơn GTGT tại Công ty Thịnh Đạt, T đã trả cho Hoàng Văn K 50.000.000 đồng;
trả tiền thuê nhà làm trụ sở công ty hết 10.000.000 đồng; làm thủ tục đăng ký
thành lập công ty hết 2.000.000 đồng; trả tiền in hóa đơn hết 2.090.000 đồng; trả
tiền thuê kế toán hết 73.500.000 đồng; nộp thuế 725.563.000 đồng.
Nguyễn Thị V khai nhận: Được T thuê làm kế toán từ tháng 01/2015 đến
tháng 10/2016 cho Công ty Thịnh Đạt, được trả 3,5 triệu đồng/1 tháng. V đã
thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán như: Viết khống nội dung hàng hóa,
dịch vụ, số tiền trên hóa đơn GTGT; chuyển, rút tiền tại ngân hàng; làm Hợp
đồng kinh tế; lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; làm Báo cáo thuế;
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; gửi hóa đơn GTGT và hợp đồng cho khách
hàng. Trong thời gian Nguyễn Thị V làm kế toán cho T, Công ty Thịnh Đạt đã
kê khai xuất bán trái phép 690 tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch
vụ ghi khống trên hóa đơn là 352.409.739.667 đồng; mua vào 06 tờ hóa đơn
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GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là
14.999.039.500 đồng; Tổng cộng, V được T trả 73.500.000 đồng.
Xác minh được 08/09 công ty đầu vào, kết quả: 08 công ty chưa lấy được
lời khai giám đốc; đã xác minh 52/81 công ty đầu ra, kết quả: 39 công ty trình
bày có mua hàng hoá, dịch vụ, 03 công ty không kê khai sử dụng hoá đơn của
Công ty Thịnh Đạt, 10 công ty chưa lấy được lời khai giám đốc.
Giám đốc Công ty Thịnh Đạt là Hoàng Văn K hiện vắng mặt tại địa phương
nên Cơ quan điều tra chưa triệu tập được để ghi lời khai.
Như vậy, tại Công ty Thịnh Đạt, Lê Văn T đã thực hiện hành vi bán trái
phép 776 tờ hóa đơn cho 81 công ty thu được số tiền là 5.856.274.957 đồng,
mua trái phép 35 tờ hóa đơn của 9 công ty hết số tiền là 4.760.519.948 đồng.
Công ty Thịnh Đạt đã nộp các khoản thuế, phí thành lập công ty, trả lương giám
đốc, kế toán và thuê trụ sở hết tổng cộng 863.153.000 đồng. T thu lợi bất chính
là 232.602.009 đồng. Nguyễn Thị V giúp việc cho T trong việc bán trái phép
690 tờ hóa đơn GTGT, mua trái phép 06 tờ hóa đơn GTGT, được T trả tiền công
là 73.500.000 đồng.
Ngoài ra, Lê Văn T còn khai nhận: Từ tháng 07/2016 đến tháng 9/2016, T
bán trái phép khoảng 100 tờ hóa đơn GTGT tương ứng với tổng số tiền hàng
hóa, dịch vụ ghi khống là 42.594.248.134 đồng, từ tháng 3/2015 đến tháng
9/2016, mua khoảng gần 200 tờ hóa đơn làm đầu vào, tương ứng với số tiền ghi
khống trên hóa đơn là 378.804.511.795 đồng. Do Công ty Thịnh Đạt không có
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thể hiện số lượng hóa đơn bán ra, không có
bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, ngoài lời khai của T
không còn tài liệu chứng cứ nào khác nên Cơ quan điều tra không kết luận việc
mua, bán hóa đơn của T trong thời gian này là có căn cứ.
4. Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ TLT Hải Phòng (gọi tắt là
Công ty TLT Hải Phòng)
Tháng 8/2015, T mua lại Giấy đăng ký kinh doanh, bộ con dấu và 10 quyển
hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung của Công ty TLT Hải Phòng từ một người
phụ nữ tên Trang (không xác định được nhân thân, lai lịch) với giá 180 triệu
đồng; thuê Nguyễn Thị V (bị can trong vụ án) làm kế toán. Công ty TLT Hải
Phòng có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 1/5/89 Lê Lợi, phường Gia Viên,
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Giám đốc là Đồng Thị Nhg, sinh năm
1991, trú tại thôn ND, xã AH, huyện AD, thành phố Hải Phòng; thành lập tháng
7/2015, hoạt động từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016.
Quá trình điều tra đã xác định: Từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016, T bán
trái phép hóa đơn GTGT của Công ty TLT Hải Phòng cho nhiều người (không
xác định được nhân thân, lai lịch), trong đó, từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016,
T bán trái phép 279 tờ hóa đơn GTGT làm đầu vào cho 49 công ty với tổng số
tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là 151.433.839.990 đồng. Từ
tháng 9/2015 đến tháng 9/2016, T mua khoảng 100 tờ hóa đơn GTGT của nhiều
người (không xác định được nhân thân, lai lịch) kê khai làm đầu vào cho Công
242

ty TLT Hải Phòng với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là
192.700.039.632 Đ (thuế suất 10%).
Tại cơ quan điều tra, T khai nhận: T bán trái phép hóa đơn GTGT của Công
ty TLT Hải Phòng với giá 13 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi
khống trên hóa đơn thu được số tiền là 2.512.460.495 đồng; mua hóa đơn kê
khai làm đầu vào cho Công ty TLT Hải Phòng với giá 10 triệu đồng/1 tỷ đồng
tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn hết số tiền là 1.927.000.396 đồng.
Quá trình mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại Công ty TLT Hải Phòng, T trả
tiền thuê nhà làm trụ sở công ty hết 9.000.000 đồng; trả tiền cho giám đốc công
ty hết 8.000.000 đồng; nộp thuế 284.897.000 đồng.
Nguyễn Thị V khai nhận, trong thời gian làm kế toán cho Công ty TLT Hải
Phòng, V đã giúp việc cho T xuất bán trái phép 279 tờ hóa đơn GTGT với tổng
số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là 151.433.839.990 đồng.
Xác minh được 30/49 công ty đầu ra, kết quả: 21 công ty trình bày có mua
hàng hóa, dịch vụ; 02 công ty không kê khai sử dụng hóa đơn của Công ty TLT
Hải Phòng; 07 công ty chưa lấy được lời khai giám đốc.
Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của Đồng Thị Nhg do Nhg vắng
mặt tại địa phương.
Như vậy, tại Công ty TLT Hải Phòng, Lê Văn T đã thực hiện hành vi bán
trái phép 279 tờ hóa đơn cho 49 công ty thu được số tiền là 151.433.839.990
đồng, mua trái phép nhiều hóa đơn hết số tiền là 192.700.039.632 đồng. Công ty
TLT Hải Phòng đã nộp các khoản thuế, mua công ty, trả lương giám đốc và thuê
trụ sở hết tổng cộng 481.897.000 đồng. T thu lợi bất chính là 103.563.099 đồng.
Nguyễn Thị V giúp việc cho T trong việc bán trái phép 279 tờ hóa đơn GTGT.
V làm kế toán cho T ở hai Công ty TLT Hải Phòng và Thịnh Đạt được T trả
công 3,5 triệu đồng/ tháng.
Ngoài ra, T còn khai nhận từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2016, T bán trái
phép khoảng 70 tờ hóa đơn GTGT, tương ứng với tổng số tiền ghi khống trên
các hóa đơn là 41.832.351.960 đồng; từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016, T mua
khoảng 100 tờ hóa đơn GTGT, T làm đầu vào. Do trong thời gian này, Công ty
TLT Hải Phòng không có Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua
vào; không có Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thể hiện số lượng hóa đơn bán
ra. Ngoài lời khai của T không còn tài liệu chứrig cứ nào khác nên Cơ quan điều
tra không kết luận việc mua, bán hóa đơn của T trong thời gian này là có căn cứ.
5. Công ty TNHH thương mại Hưng Thịnh Hải Phòng (gọi tắt là Công ty
Hưng Thịnh Hải Phòng)
Tháng 10/2015, T thuê Nguyễn Thu H1, sinh năm 1984, ĐKHKTT: Thôn
DN, xã LT, huyện AD, thành phố Hải Phòng làm giám đốc, thành lập Công ty
TNHH thương mại Hưng Thịnh Hải Phòng, in 20 quyển hóa đơn GTGT, thuê
Nguyễn Thị Chg (là bị can trong vụ án) làm kế toán để mua bán trái phép hóa
đơn GTGT kiếm lợi. Công ty Hưng Thịnh Hải Phòng có trụ sở đăng ký kinh
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doanh tại lô 1, thửa 20, xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng; hoạt động từ tháng 12/2015 đến tháng 9/2016.
Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2016, T đã bán
trái phép 104 tờ hóa đơn GTGT làm đầu vào cho 24 công ty, với tổng số tiền
hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên các hóa đơn là 70.540.136.099 đồng; từ tháng
12/2015 đến tháng 9/2016, T mua hóa đơn GTGT của nhiều người (không xác
định được nhân thân, lai lịch) kê khai làm đầu vào với tổng số tiền hàng hóa,
dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là 104.099.886.769 đồng (thuế suất 10%).
Tại Cơ quan điều tra, T khai nhận: T bán trái phép hóa đơn GTGT Công ty
Hưng Thịnh Hải Phòng với giá 13 triệu đồng/l tỷ đồng tiền hàng hóa, dịch vụ
ghi khống trên hóa đơn được số tiền là 1.359.128.467 đồng; mua hóa đơn kê
khai làm đầu vào với giá 9,5 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hóa dịch vụ ghi
khống trên hóa đơn hết số tiền là 988.948.924 đồng. Quá trình mua bán trái phép
hóa đơn GTGT tại Công ty Hưng Thịnh Hải Phòng, T làm thủ tục thành lập
công ty hết 2.000.000 đồng; trả tiền thuê giám đốc hết 9.000.000 đồng; in hóa
đơn GTGT hết 3.850.000 đồng; thuê nhà làm trụ sở công ty hết 5.000.000 đồng;
trả tiền thuê kế toán cho Chg hết 27.000.000 đồng; nộp thuế 144.900.314 đồng.
Nguyễn Thị Chg khai nhận: Được T thuê làm kế toán cho Công ty Hưng
Thịnh Hải Phòng từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016. Chg đã thực hiện các
công việc nghiệp vụ kế toán, viết khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, số tiền trên
các tờ hóa đơn GTGT; làm Hợp đồng; chuyển, rút tiền tại ngân hàng; gửi hóa
đơn GTGT và hợp đồng cho khách hàng; làm Báo cáo thuế; Báo cáo tình hình
sử đụng hóa đơn theo sự chỉ đạo của T. Trong thời gian Chg làm kế toán tại
Công ty Hưng Thịnh Hải Phòng, Chg đã giúp việc cho T xuất bán 104 tờ hóa
đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là
70.540.136.099 đồng. Chg được T trả lương là 27.000.000 đồng. Chg đã tự
nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 03 quyển hóa đơn GTGT của Công ty
Hưng Thịnh Hải Phòng và 110.000.000 đồng (số tiền này T đã đưa cho Chg cầm
giữ để phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT).
Xác minh được 17/24 công ty đầu ra, kết quả: 11 công ty trình bày có mua
hàng hóa, dịch vụ; 06 công ty chưa lấy được lời khai giám đốc.
Nguyễn Thu Hiền khai được T thuê đứng tên giám đốc Công ty Hưng
Thịnh Hải Phòng nhưng không biết việc T mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại
công ty này.
Như vậy, tại Công ty Hưng Thịnh Hải Phòng, Lê Văn T đã thực hiện hành
vi bán trái phép 104 tờ hóa đơn cho 24 công ty thu được số tiền là 1.359.128.467
đồng, mua trái phép nhiều hóa đơn hết số tiền là 988.948.924 đồng. Công ty
Hưng Thịnh Hải Phòng đã nộp các khoản thuế, mua công ty, trả lương giám đốc
và thuê trụ sở hết tổng cộng 191.750.314 đồng. T thu lợi bất chính là
178.429.229 đồng. Nguyễn Thị Chg giúp việc cho T bán trái phép 104 tờ hóa
đơn GTGT, được T trả công 27.000.000 đồng.
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Ngoài ra, Lê Văn T còn khai nhận: Từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2016, T
bán trái phép khoảng 40 tờ hóa đơn GTGT tương ứng với tổng số tiền ghi khống
trên các hóa đơn là 34.008.207.495 đồng. Từ tháng 12/2015 đến tháng 9/2016, T
mua khoảng 50 tờ hóa đơn làm đầu vào. Do Công ty Hưng Thịnh Hải Phòng
không có Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thể hiện số lượng hóa đơn GTGT
bán ra, không nộp Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Ngoài
lời khai của T không còn tài liệu chứng cứ nào khác nên Cơ quan điều tra không
kết luận việc mua, bán hóa đơn của T trong thời gian này là có căn cứ.
Quá trình điều tra còn thể hiện Lê Văn T đứng tên giám đốc tại Công ty
TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ vận tải Hòa Phát (gọi tắt là Công
ty Hòa Phát). Bị cáo T khai nhận: Tháng 4/2013, T được Trương Văn A1, sinh
năm 1970, chỗ ở: Số 867 đường HV, phường HV, quận HB, thành phố Hải
Phòng thuê đứng tên làm giám đốc Công ty Hòa Phát để mua bán trái phép hóa
đơn GTGT kiếm lợi. Các thủ tục thành lập công ty do A1 thực hiện. T được A1
giao cho việc ký các tờ hóa đơn GTGT, chuyển, rút tiền tại ngân hàng, T đã viết
khoảng 7 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, số tiền để
A1 xuất bán. T không biết tại Công ty Hòa Phát, A1 đã mua bán trái phép bao
nhiêu tờ hóa đơn GTGT, cho những ai, cũng như giá mua, bán hóa đơn. Công ty
Hòa Phát hoạt động từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2014, không hoạt động sản
xuất kinh doanh, dịch vụ hay hàng hóa gì. T biết A1 mua bán trái phép hóa đơn
GTGT tại công ty này nhưng do hám lợi nên vẫn đồng ý làm. Tổng cộng, T
được An trả 100 triệu đồng.
Do Trương Văn A1 vắng mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa lấy
được lời khai của A1. Ngoài lời khai của T không có tài liệu chứng cứ nào thể
hiện T có hành vi đồng phạm với A1 mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại Công
ty Hòa Phát. Vì vậy, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến Công ty
Hòa Phát để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.
Để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT ở các Công ty
Trường An, Hưng Anh Thịnh, Thịnh Đạt, TLT Hải Phòng, Hưng Thịnh Hải
Phòng nêu trên, T khai đã thuê địa điểm làm văn phòng hoạt động hết
43.200.000 đồng.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2017/HSST ngày 19/7/2017 của Tòa án
nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên bố các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V,
Nguyễn Thị Chg đồng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp
ngân sách Nhà nước”.
Áp dụng điểm b, d, đ khoản 2, khoản 3 Điều 164a; điểm g khoản 1 Điều
48; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều 53 Bộ luật Hình sự 1999; Nghị quyết số
41/2017/QH14; khoản 3 Điều 7; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015
(đối với bị cáo Lê Văn T).
Áp dụng điểm b, d khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều
46; Điều 53 Bộ luật Hình sự (đối với bị cáo Nguyễn Thị V và Nguyễn Thị Chg);
áp dụng thêm điểm 1 khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự (đối với bị cáo V).
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Xử phạt:
Lê Văn T: 3 (Ba) năm 6 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày
25/10/2016.
Phạt tiền: 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.
Nguyễn Thị V: 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi
hành án.
Nguyễn Thị Chg: 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi
thi hành án.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về truy thu tiền thu lợi bất chính
của các bị cáo, xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy
định của pháp luật.
Ngày 27/7/2017, các bị cáo Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị Chg kháng cáo xin
hưởng án treo.
Ngày 01/8/2017, bị cáo Lê Văn T kháng cáo xin giảm hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V, Nguyễn
Thị Chg khai nhận đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Mua bán trái phép
hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” là đúng người, đúng tội, không
oan; các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung của bản án sơ thẩm
đã quy kết, bị cáo T giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù, các bị
cáo V, Chg giữ nguyên kháng cáo xin được hưởng án treo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu đưa ra các
tài liệu, chứng cứ, phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của
từng bị cáo, quyết định của bản án sơ thẩm, căn cứ kháng cáo của các bị cáo, kết
luận: Các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị Chg đã bị Tòa án cấp sơ
thẩm xử phạt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách
Nhà nước” điểm b, d, đ khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự là đúng người, đúng
tội, đúng pháp luật, không oan sai. Khi quyết định hình phạt tù, Tòa án cấp sơ
thẩm đã đánh giá tính chất rất nghiêm trọng về hành vi phạm tội của từng bị cáo,
xem xét nhân thân, áp dụng tình tiết tăng nặng (đối với bị cáo T), các tình giảm
nhẹ để xử phạt bị cáo Lê Văn T 03 năm 06 tháng tù, Nguyễn Thị V 18 tháng tù,
Nguyễn Thị Chg 15 tháng tù là có căn cứ pháp luật.
Tuy nhiên, xét các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V có nhiều tình tiết giảm
nhẹ, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo T đã nộp 60 triệu đồng tiền phạt và thu lợi bất
chính, bị cáo V con còn nhỏ nên căn cứ vào chính sách khoan hồng của pháp
luật, chấp nhận kháng cáo, giảm cho các bị cáo một phần hình phạt. Đề nghị Hội
đồng xét xử giảm cho bị cáo T từ 6 đến 12 tháng tù, bị cáo V 03 tháng tù, riêng
bị cáo V xin hưởng án treo không có cơ sở chấp nhận.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Chg tham gia phạm tội với vai trò giúp sức
cho T, tính chất hành vi phạm tội có mức độ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự,
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có nhiều tình tiết giảm nhẹ; có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo
tại địa phương. Xét bị cáo có đủ điều kiện để áp dụng điều 65 Bộ luật hình sự
năm 2015 nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, xử giữ nguyên
mức án nhưng cho bị cáo hưởng án treo.
Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc
thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài
liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo.
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ XÉT XỬ:
[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V, Nguyễn
Thị Chg tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp lời khai nhận của các bị cáo trong quá
trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp biên bản khám xét, thu giữ vật
chứng, lời khai của người có nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác
có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ kết luận: Từ tháng 8/2007 đến tháng 10/2016,
Lê Văn T đã thành lập và mua lại 05 Công ty để thực hiện hành vi mua bán trái
phép hoá đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo đã rất nhiều lần ghi khống
nội dung, kê khai bán ra 1.723 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống số tiền hàng hóa,
dịch vụ chưa thuế là 863.859.362.815 đồng, thu được 9.846.178.365 đồng; mua
vào 146 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế là
223.966.511.451 đồng, hết số tiền 7.764.747.880 đồng. Trừ đi các khoản chi phí
hết tổng số tiền 1.597.312.806 đồng; T được Nguyễn Văn Trg đưa thêm
100.000.000 đồng lợi nhuận ở Công ty Hưng Thịnh An, T còn thu lợi bất chính
số tiền 584.117.678 đồng.
Các bị cáo Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị Chg được Lê Văn T thuê làm kế
toán cho một số Công ty của T. Nguyễn Thị V làm kế toán cho hai Công ty là
Công ty Thịnh Đạt và Công ty TLT Hải Phòng, bị cáo nhiều lần giúp cho T bán
trái phép 969 tờ hóa đơn, mua vào 06 tờ hóa đơn, được T trả tiền công
73.500.000 đồng; Nguyễn Thị Chg làm kế toán cho Công ty Hưng Thịnh, nhiều
lần giúp T bán trái phép 104 tờ hóa đơn, được T trả tiền công 27.000.000 đồng.
[2] Như vậy, hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V,
Nguyễn Thị Chg đã bị truy tố, xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng
từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo điểm b, d, đ (điểm b đối với bị cáo T)
khoản 2 Điều 164a Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội,
không oan sai.
[3] Xét tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, các
bị cáo đã mua bán nhiều lần hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có
giá trị rất lớn, trong thời gian dài để thu lợi bất chính, gây thất thoát cho ngân
sách nhà nước. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của
Nhà nước, doanh nghiệp, xâm phạm trật tự trị an, gây bất bình trong dư luận xã
hội nên cần phải được xử phạt nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục các bị cáo và
mới có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.
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[4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Lê Văn T và kháng cáo
xin hưởng án treo của các bị cáo Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị Chg, Hội đồng
xét xử phúc thẩm nhận thấy:
Đối với bị cáo Lê Văn T: Có vai trò chính trong vụ án, thực hiện hành vi
phạm tội rất nhiều lần, trong thời gian dài, phạm vào nhiều tình tiết định khung
hình phạt; hưởng lợi số tiền rất lớn; bị cáo đã có một tiền án chưa được xóa án,
lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm. Khi quyết định hình phạt tù, Tòa án
cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất rất nghiêm trọng về hành vi phạm tội của bị
cáo, xem xét nhân thân, áp dụng tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ để xử
phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, sau khi xét xử
sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp 60.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, đây là
tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;
xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình
sự năm 1999; điểm x khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 nên
Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và ý kiến đề nghị của đại diện
Viện kiểm sát, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị V: Bị cáo được Lê Văn T thuê làm kế toán cho
02 Công ty của T, nhiều lần giúp T trong việc bán trái phép 969 tờ hóa đơn, mua
06 tờ hóa đơn, được T trả tiền công 73.500.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã
đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét vai trò là đồng
phạm giúp sức, nhân thân, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo
Nguyễn Thị V 18 tháng tù. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ,
tham gia phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, nhân thân chưa có tiền án,
tiền sự, hiện tại con còn nhỏ (sinh năm 2017); Hội đồng xét xử căn cứ chính
sách khoan hồng của pháp luật, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, giảm cho bị
cáo một phần phạt, kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo không có cơ sở chấp nhận.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Chg: Bị cáo được Lê Văn T thuê làm kế toán
cho Công ty Hưng Thịnh, giúp sức cho T mua bán trái phép 104 tờ hóa đơn,
được T trả công 27.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất mức
độ hành vi phạm tội của bị cáo là đồng phạm giúp sức, xem xét nhân thân, áp
dụng các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt bị cáo 15 tháng tù là có căn cứ pháp luật.
Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, tham gia phạm
tội với vai trò đồng phạm giúp sức; trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ
thẩm và phúc thẩm luôn khai báo thành khẩn, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; bị cáo
có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt bị cáo đi
chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng,
chống tội phạm. Nhận thấy, bị cáo có đủ điều kiện để áp dụng Điều 60 Bộ luật
hình sự và theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày
06/11/2013 của Hội Đ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên Hội đồng xét xử
phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát
tại phiên tòa, áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, xử giữ nguyên mức
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hình phạt nhưng cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo trở
thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo Lê Văn T đã nộp 60.000.000 đồng tiền
phạt và tiền thu lợi bất chính.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
Hội đồng xét xử phúc thẩm không xét.
[5] Do được chấp nhận kháng cáo nên các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị
V, Nguyễn Thị Chg không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên.
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 355; Điều 356; điểm c, e khoản 1 Điều 357
Bộ luật tố tụng hình sự.
[1]. Chấp nhận kháng cáo của các bị áo Lê Văn T, Nguyễn Thị V, Nguyễn
Thị Chg, sửa bản án sơ thẩm.
Tuyên bố: Các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị Chg phạm
tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Áp dụng điểm b, d, đ khoản 2, khoản 3 Điều 164a; điểm g khoản 1 Điều 48;
điểm b, p khoản Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự 1999; điểm x khoản 1, khoản 2
Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt: Bị cáo Lê Văn T 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày
25/10/2016.
Áp dụng điểm b, d khoản 2 Điều 164a; điểm b, l, p khoản 1, khoản 2 Điều
46; Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị V 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ
ngày bắt thi hành án.
Áp dụng điểm b, d khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46;
Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015.
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Chg 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho bị cáo
hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm
30/01/2018.
Giao bị cáo Nguyễn Thị Chg về Ủy ban nhân dân xã Du Lễ, huyện KT,
thành phố Hải Phòng giám sát và giáo dục.
* Ghi nhận bị cáo Lê Văn T đã nộp 60.000.000 đồng tiền phạt và tiền thu
lợi bất chính (Biên lai thu tiền số 0001597 ngày 14/12/2017 của Cục thi hành án
dân sự thành phố Hải Phòng).
[2]. 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.
[3]. Án phí: Các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Thị V Nguyễn Thị Chg không
phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.
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Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND thành phố Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- Trại tạm giam CA thành phố Hải Phòng;
- Công an thành phố Hải Phòng;
- Cục THA thành phố Hải Phòng;
- Bị cáo (qua trại);
- Lưu HS, HCTP

TM. HỘI Đ XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Đức Nhận
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 06/2018/HSPT
Ngày: 22/01/2018
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Tuyên.
Các thẩm phán: Ông Ngô Xuân Hải.
Bà Nghiêm Thị Lượng.
- Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa:
Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Bình – Thư ký Tòa án nhân dân
tỉnh Bắc Ninh.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông
Vũ Viết Tuấn - Kiểm sát viên.
Hôm nay, ngày 22 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án, Tòa án nhân dân
tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số
147/2017/HSPT ngày 26 tháng 10 năm 2017 đối với các bị cáo do có kháng cáo
của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 117/2017/HSST ngày 11 tháng
9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Các bị cáo có kháng cáo:
1. Ngô Văn Q, sinh năm 1974;
Nơi ĐHKTT: thôn Ngọ Dương 3, xã A1, huyện A, thành phố Hải Phòng;
Chỗ ở: Phòng 203/D1, khu đô thị Ecopark, xã X, huyện V, tỉnh Hưng Yên;
Trình độ học v n: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;
Con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1943 (đã chết và bà Lương Thị C, sinh
năm 1947; gia đình có 03 anh em, bản thân là lớn
Có v là Trương Thị Kim O, sinh năm 1979; có 03 con, lớn sinh năm 2003,
nhỏ sinh năm 2011;
Tiền án, tiền sự: Không;
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ị cáo bị tạm gi t ngày 09/02/2017 đến ngày 12/02/2017 đư c áp dụng
biện pháp ngăn chặn “C m đi khỏi nơi cư trú hiện bị cáo tại ngoại - Có mặt tại
phiên tòa
2. Ngô Xuân T, sinh năm 1976;
Nơi ĐHKTT: số 23, ngõ 475, đường Hà Huy Tập, thị tr n Yên Viên, huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội;
Chỗ ở: số 25, đường Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh;
Trình độ học v n: 12/12; nghề nghiệp: Kế toán;
Con ông Ngô Xuân T, sinh năm 1947 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1952;
Gia đình có 3 anh em, bản thân là lớn;
Có v Hoàng Thị P, sinh năm 1986; có 03 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ
sinh năm 2014;
Tiền án, tiền sự: Không
Bị cáo bị bắt tạm giam t ngày 19/01/2017 đến 21/02/2017 đư c thay thế
biện pháp ngăn chặn “ C m đi khỏi nơi cư trú hiện bị cáo tại ngoại - Có mặt tại
phiên tòa
3. Nguyễn Văn L, sinh năm 1968;
Nơi ĐHKTT và chỗ ở: thôn K, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương;
Trình độ học v n: 12/12; nghề nghiệp: Công nhân;
Con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1933 (đã chết và bà Nguyễn Thị C, sinh
năm 1936 (đã chết ; gia đình có 6 anh em, bản thân là thứ tư
Có v Đoàn Thị H, sinh năm 1971; có 02 con lớn sinh 1998, nhỏ sinh
2004;
Tiền án, tiền sự: Không
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “C m đi khỏi nơi cư trú - Có mặt
tại phiên tòa
4. Lưu Văn K, sinh năm 1977;
Nơi ĐHKTT và chỗ ở: thôn Ngọ Dương 4, xã A1, huyện A, thành phố Hải
Phòng;
Trình độ học v n: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;
Con ông Lưu Văn T, sinh năm 1941 (đã chết) và bà Vũ Thị H, sinh năm
1941; gia đình có 06 anh chị em, bản thân là thứ 5
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Có v Ngô Thị L, sinh năm 1981; có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh
năm 2007;
Tiền án, tiền sự: Không
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “C m đi khỏi nơi cư trú Hiện bị
cáo tại ngoại Có mặt tại phiên tòa
5. Nguyễn Đăng T, sinh năm 1974
Nơi ĐHKTT và chỗ ở: thôn M, xã MĐ, huyện H1, tỉnh Bắc Giang;
Trình độ học v n: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do;
Con ông Nguyễn Đăng K, sinh năm 1937 và bà Dương Thị L, sinh năm
1940; gia đình có 6 anh chị em, bản thân là thứ 5;
Có v Lê Thị N, sinh năm 1979; có 04 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh
năm 2011;
Tiền án, tiền sự: Không;
Nhân thân: Tại bản án số 11/2016/HSST ngày 02/02/2016, Tòa án nhân
dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc
ị cáo bị áp dụng biện
pháp ngăn chặn “C m đi khỏi nơi cư trú Hiện bị cáo tại ngoại Có mặt tại
phiên tòa
Vụ án còn có 02 bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, không liên quan
đến kháng cáo 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 đư c tóm tắt như sau:
Trong khoảng thời gian 9/2009 đến tháng 5/2011, Nguyễn Thị L, sinh năm
1964; trú tại: Trịnh Xá, Châu Khê, T Sơn, ắc Ninh đã cùng các đối tư ng là
Nguyễn Văn P, Ngô Văn Q, Nguyễn Đăng T, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Văn L,
Lưu Văn K thành lập 06 công ty có tên lần lư t là Tu n Nga, Hải Hậu, Văn
Khương, Thái Dương, Quang Bắc, Quốc Khánh để hoạt động mua bán trái phép
hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT khống. Bị cáo Nguyễn Văn T đư c L giao làm
kế toàn cho 06 công ty trên có nhiệm vụ cân đối hóa đơn đầu ra khống của các
công ty đầu ra để l y hóa đơn đầu vào khống. Số tiền thu l i b t chính của các
bị cáo có kháng cáo cụ thể như sau:
- Bị cáo Ngô Văn Q: T tháng 5/2010 đến tháng 5/2011, mặc dù biết rõ L
thành lập công ty để mua bán trái phép hoá đơn GTGT, song Q đã giúp L thành
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lập Công ty Quang ắc đồng thời rủ Lưu Văn K thành lập Công ty Thái Dương
để L điều hành, thực hiện việc mua, bán hoá đơn Q đã ký vào các hoá đơn,
chứng t như: quyển hoá đơn GTGT, uỷ nhiệm chi, séc khống… tạo điều kiện
để L mua, bán trái phép hoá đơn GTGT khống và kê khai chót lọt 545 hoá đơn
của Công ty Quang ắc, trong đó có 394 hoá đơn đầu ra trị giá
147 031 090 437đ tiền hàng, 14 703 109 044đ tiền thuế và 151 hoá đơn đầu vào
trị giá 146 814 648 303 tiền hàng, 14 681 464 830đ tiền thuế Ngoài ra, Q đã
mua của 05 công ty với số lư ng là 191 hoá đơn khống trị giá 214 106 108 167đ
tiền hàng, 21 410 610 817đ tiền thuế giá mua 1,9% để c p làm đầu vào cho các
Công ty Tu n Nga, Quang Bắc, Quốc K với giá trị 2,0%, hưởng 0,1% giá trị tiền
hàng ghi trên hóa đơn, đư c hưởng l i b t chính số tiền là 204.106.108đ.
- Bị cáo Ngô Xuân T: Trong khoảng thời gian t cuối năm 2009 đến gi a
năm 2011, T đư c L thuê làm kế toán cho các Công ty Tu n Nga, Hải Hậu,
Quang Bắc, Quốc Khánh, Vân Khương, Thái Dương Quá trình làm việc T biết
rõ L sử dụng các Công ty Tu n Nga, Hải Hậu, Quang Bắc, Quốc Khánh, Vân
Khương, Thái Dương mua, bán trái phép hóa đơn GTGT, song, với nghiệp vụ kế
toán, T đã giúp L cân đối số liệu để L mua 1128 hóa đơn đầu vào khống cho 06
công ty Tu n Nga, Hải Hậu, Quang Bắc, Quốc Khánh, Vân Khương, Thái
Dương trị giá 1 121 611 557 325đ tiền hàng, tương ứng 111 780 058 219đ tiền
thuế; đồng thời giúp L kê khai, kế toán thuế tạo điều kiện để L kê khai chót lọt
tổng cộng 3342 hóa đơn đầu ra khống trị giá 1 134 243 483 084đ tiền hàng,
112.482.707 188đ tiền thuế và 1128 hóa đơn đầu vào khống nêu trên, hưởng l i
b t chính 59.000.000đ.
- Bị cáo Nguyễn Văn L: Trong khoảng thời gian t tháng 2/2010 đến tháng
5/2011, L mặc dù biết P, L thành lập công ty để mua, bán trái phép hóa đơn,
song L đã giúp P và L thành lập công ty Thái Dương; ký vào các hóa đơn, chứng
t như: quyển hóa đơn GTGT, ủy nhiệm chi, séc khống… tạo điều kiện để P, L
mua, bán, kê khai chót lọt 1046 hóa đơn của công ty Thái Dương, trong đó có
265 hóa đơn đầu vào khống, trị giá 25 777 601 302đ tiền thuế và 781 hóa đơn
đầu ra khống, trị giá 25 756 223 924đ tiền thuế, hưởng l i b t chính
6.000.000đ.
- Bị cáo Lưu Văn K: Trong khoảng thời gian t tháng 5/2010 đến tháng
5/2011, K mặc dù biết Q, L thành lập công ty để mua, bán trái phép hóa đơn,
song K đã giúp Q, L thành lập công ty Quốc Khánh; ký vào các hóa đơn, chứng
t như: quyển hóa đơn GTGT, ủy nhiệm chi, séc khống… tạo điều kiện để Q, L
mua, bán, kê khai chót lọt 616 hóa đơn của công ty Quốc Khánh, trong đó có
197 hóa đơn đầu vào khống, trị giá 20 002 386 219đ tiền thuế và 419 hóa đơn
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đầu ra khống, trị giá 20 035 055 466đ tiền thuế, hưởng lợi bất chính
10.000.000đ.
- Bị cáo Nguyễn Đăng T: Trong khoảng thời gian t tháng 2/2010 đến
tháng 12/2010, T mặc dù biết L thành lập công ty để mua, bán trái phép hóa
đơn, song T đã giúp L thành lập công ty Tu n Nga; ký vào các hóa đơn, chứng
t như: quyển hóa đơn GTGT, ủy nhiệm chi, séc khống… tạo điều kiện để L
mua, bán, kê khai chót lọt 700 hóa đơn của công ty Tu n Nga, trong đó có 145
hóa đơn đầu vào khống, trị giá 17 082 225 816đ tiền thuế và 555 hóa đơn đầu ra
khống, trị giá 17 748 921 820đ tiền thuế, hưởng l i b t chính 7.000.000đ.
Với nội dung như trên, bản án hình sự sơ thẩm số 117/2017/HSST ngày
11/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đã tuyên xử các bị cáo Ngô Văn
Q, Ngô Xuân T, Nguyễn Văn L, Lưu Văn K và Nguyễn Đăng T phạm tội “Mua
bán trái phép hóa đơn
- p dụng các điểm d, đ khoản 2, 3 Điều 164a; điểm b,p khoản 1, khoản 2
Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 ộ luật hình sự; Nghị quyết số
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; điểm x khoản 1 Điều 51 LHS năm 2015 ,xử
phạt bị cáo Ngô Văn Q 24 tháng tù Thời hạn tù tính t ngày bắt thi hành án,
đư c tr thời gian tạm gi t ngày 09/02/2017 đến ngày 12/2/2017
Phạt bổ sung bị cáo Q 10 triệu đồng sung công qu nhà nước
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a; điểm b,p khoản 1 Điều 46; điểm g
khoản 1 Điều 48; Điều 33 ộ luật hình sự; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày
20/6/2017; điểm x khoản 1 Điều 51 LHS năm 2015, xử phạt bị cáo Ngô Xuân
T 14 tháng tù Thời hạn tù tỉnh t ngày bắt thi hành án, đư c tr thời gian tạm
giam t ngày 19/01/2017 đến 21/02/2017.
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a; điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46;
Điều 33 ộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Tu n 14 tháng tù Thời
hạn tù tỉnh t ngày bắt thi hành án
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 ộ
luật hình sự; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017; điểm x khoản 1
Điều 51 LHS năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 12 tháng tù, thời hạn tù
tính t ngày bắt thi hành án
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 ộ
luật hình sự, xử phạt bị cáo Lưu Văn K 12 tháng tù, thời hạn tù tính t ngày bắt
thi hành án
Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng
cáo theo quy định của pháp luật.
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Ngày 15/9/2017, bị cáo Ngô Văn Q và Lưu Văn K kháng cáo xin hưởng án
treo.
Ngày 13/9/2017, bị cáo Ngô Xuân T kháng cáo xin hưởng án treo
Ngày 25/9/2017, bị cáo Nguyễn Văn L và Nguyễn Đăng T kháng cáo xin
hưởng án treo
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo vẫn gi nguyên kháng cáo và
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã xét xử Các bị
cáo đều cho rằng đư c c p sơ thẩm xử phạt tù là quá nặng nên đề nghị HĐXX
phúc thẩm xem xét cho các bị cáo đư c hưởng án treo
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện quyền công tố tại
phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá hành vi phạm tội cùng
nhân thân của các bị cáo đã đề nghị HĐXX: Hủy một phần bản án sơ thẩm đối
với bị cáo Nguyễn Thị L về hình phạt và phần thu l i b t chính với lý do: C p
sơ thẩm ch p nhận việc bị cáo L đã sử dụng số tiền thu l i b t chính để trả lương
cho các đối tư ng Ngô Xuân T, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Li La, Nguyễn
Thị Hướng, Nguyễn Thị Hương Nhung, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đăng T với
số tiền 321.000.000đ để t đó chỉ buộc bị cáo L phải chịu trách nhiệm hình sự
với số tiền thu l i b t chính là 515 205 166đ là không đúng mà phải buộc bị cáo
L phải chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số tiền thu l i b t chính là
836 205 166đ, đồng thời buộc các đối tư ng đã đư c trả lương t nguồn tiền thu
l i b t chính phải nộp lại số tiền đã nhận để xung công qu Nhà nước. Ch p
nhận kháng cáo của các bị cáo Ngô Văn Q, Lưu Văn K, Ngô Xuân T, Nguyễn
Văn L theo hướng gi nguyên mức hình phạt nhưng cho hưởng án treo Đối với
Nguyễn Đăng T là đối tư ng có nhân thân x u mới ch p hành xong thời gian thử
thách của án treo nên cần bác kháng cáo của bị cáo gi nguyên mức hình phạt
như c p sơ thẩm đã tuyên Đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm về phần hình
phạt và phần tuyên thu l i b t chính đối với bị cáo L.
Các bị cáo không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị
HĐXX xem xét cho hưởng án treo
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Về tội danh: Xem xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù
h p với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù h p với các chứng cứ,
tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở để kết luận: Các bị cáo Ngô Văn
Q, Ngô Xuân T, Nguyễn Văn L, Lưu Văn K và Nguyễn Đăng T phạm tội “Mua
256

bán trái phép ch t hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 164a LHS như c p
sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.
Xem xét nội dung kháng cáo của các bị cáo, HĐXX phúc thẩm th y:
Trong vụ án này, các bị cáo Ngô Văn Q, Ngô Xuân T, Nguyễn Văn L, Lưu
Văn K đều có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo L, các bị cáo đều có nhân
thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 BLHS 2015, số tiền
thu l i b t chính không lớn, thực ch t số tiền mà Ngô Văn T nhận đư c chính là
tiền lương mà bị cáo L trả cho bị cáo C p sơ thẩm có vận dụng các tình tiết
giảm nhẹ với các bị cáo, song mức hình phạt tù giam mà c p sơ thẩm đã tuyên là
quá nghiêm khắc do vậy cần ch p nhận kháng cáo của các bị cáo theo hướng
cho các bị cáo đư c hưởng án treo cụ thể như sau:
Đối với Ngô Xuân Q thu l i b t chính là 204 106 108đ, trong quá trình xử
sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp 50 000 000đ để xung qu Nhà nước, bản thân
bị cáo có bốn tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, x khoản 1 Điều 51, sau
khi phạm tội bị cáo lại ra đầu thú, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2
Điều 51 BLHS 2015. Xong c p sơ thẩm vẫn xử phạt bị cáo 24 tháng tù giam là
quá nghiêm khắc. Trong khi chờ xét xử phúc thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp hết
số tiền còn lại là 154 106 108đ để xung qu Nhà nước Đây là tình tiết giảm nhẹ
mới cần ch p nhận kháng cáo của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và
cho bị cáo đư c hưởng án treo là thỏa đáng
Đối với Ngô Xuân Tính đư c bị cáo L trả lương 59 000 000đ bằng tiền thu
l i b t chính và bị cáo cũng bị quy kết phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng
với số tiền trên vì bị cáo là kế toán đã có hành vi giúp sức cho bị cáo L thực hiện
hành vi phạm tội. Tại c p sơ thẩm bị cáo cũng đã tự nguyện nộp lại
30 000 000đ, còn thiếu 29 000 000đ Mặc dù c p sơ thẩm có sai sót trong phần
quyết định không tuyên buộc bị cáo phải nộp lại số tiền 29 000 000đ thu l i b t
chính còn thiếu, song trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo đã nhận thức
đư c trách nhiệm của mình và tự nguyện nộp lại 29 000 000đ để xung công qu
Nhà nước Xét đây là tình tiết giảm nhẹ mới đối với bị cáo cần ch p nhận kháng
cáo của bị cáo theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo và cho bị cáo đư c
hưởng án treo là thỏa đáng
Đối với bị cáo Lưu Văn K là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa
có tiền án, tiền sự, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với cách mạnh bố bị cáo
là người có công đư c tặng thưởng huy chương kháng chiến, trong khi chờ xét
xử phúc thẩm bị cáo cũng đã nộp đủ số tiền thu l i b t chính là 10 000 000đ do
vậy cầm cho bị cáo đư c hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, x
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khoản 1 Điều 51 LHS LHS 2015 để ch p nhận kháng cáo của bị cáo theo
hướng áp dụng Điều 54 BLHS 2015, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo và cho bị
cáo đư c hưởng án treo
Đối với bị cáo Nguyễn Văn L với vai trò đồng phạm giúp sức thứ yếu đã
đư c hưởng l i 6 000 000đ là số tiền không lớn Xét bản thân bị cáo phạm tội
lần đầu, thái độ khai báo thành khẩn, gia đình có công với cách mạng, hiện bị
cáo cũng đã nộp đủ số tiền thu l i b t chính, nên cũng cần ch p nhận kháng cáo
của bị cáo theo hướng gi nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo đư c hưởng
án treo là phù h p.
Đối với bị cáo Nguyễn Đăng T trong vụ án này bị cáo là đóng vai trò thứ
yếu, giá trị thu l i b t chính không lớn nhưng tuy nhiên bị cáo là người có nhân
thân x u, bị cáo đã bị TAND huyện Yên Phong đưa ra xét xử 06 tháng tù treo về
tội “Đánh bạc , tuy hành vi xử phạt bị cáo diễn ra sau khi phạm tội này nhưng
cũng là căn cứ thể hiện bị cáo là người r t coi thường pháp luật, do vậy cần có
mức án thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo n sơ thẩm đã
áp dụng cho các bị cáo hưởng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ và xử phạt mức án
14 tháng tù là h p lý, không nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo
không xu t trình thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX th y cần bác đơn
kháng cáo bị cáo, y án sơ thẩm.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét th y c p sơ thẩm đã có
nh ng sai phạm như sau:
Thứ nhất: Cáo trạng của Viện kiểm sát và bản án sơ thẩm đều cho rằng
việc bị cáo Nguyễn Thị L đã dùng số tiền thu l i b t chính để trả lương cho các
đối tư ng Ngô Xuân T, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Li La, Nguyễn Thị
Hướng, Nguyễn Thị Hương Nhung, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Đăng T với số
tiền 321 000 000đ là h p lệ để chỉ tr đi trong tổng số tiền thu l i b t chính của
Nguyễn Thị L để t đó chỉ buộc Nguyễn Thị L phải chịu trách nhiệm hình sự
với số tiền thu l i b t chính là 515 205 166đ là không đúng ảnh hưởng đến
đường lối giải quyết vụ án
Thứ hai: T sai lầm trên đã ảnh hưởng đến việc quyết định hình phạt đối
với bị cáo Nguyễn Thị L và không thu hồi đư c số tiền thu l i b t chính là
321 000 000đ gây thiệt hại cho Nhà nước.
Thứ ba: Đối với bị cáo Ngô Xuân T đã đư c hưởng l i b t chính là
59 000 000đ, tại c p sơ thẩm bị cáo mới nộp đư c 30 000 000đ còn thiếu
29 000 000đ, Song trong phần quyết định của bản án lại không tuyên bị cáo phải
nộp tiếp số tiền thu l i b t chính là 29 000 000đ là vi phạm Tuy nhiên, trong
quá trình chờ xét xử phúc thẩm nhận thức đư c trách nhiệm của mình, bị cáo
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Ngô Xuân T đã tự nguyện nộp nốt 29 000 000đ để xung công qu Nhà nước. Do
vậy, vi phạm này của c p sơ thẩm coi như đã đư c khắc phục.
Thứ tư: C p sơ thẩm không đưa Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Li La,
Nguyễn Thị Hướng, Nguyễn Thị Hương Nhung vào tham gia tố tụng với tư cách
người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vào tham gia tố tụng để yêu
cầu nh ng người này phải nộp lại số tiền đư c hưởng t việc thu l i b t chính là
vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
Xét th y nh ng vi phạm trên của c p sơ thẩm không thể khắc phục đư c ở
c p phúc thẩm, do vậy cần phải hủy phần hình phạt và phần tuyên tịch thu số
tiền thu l i b t chính đối với Nguyễn Thị L của bản án sơ thẩm để xét xử lại
bằng một Hội đồng khác, theo hướng buộc bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu trách
nhiệm hình sự đối với tổng số tiền thu l i b t chính là 836 205 166đ, để có căn
cứ quyết định hình phạt cho chính xác và tương xứng với hành vi phạm tội của
bị cáo Cần đưa Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Li La, Nguyễn Thị Hướng,
Nguyễn Thị Hương Nhung vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền l i,
nghĩa vụ liên quan đến vụ án vào tham gia tố tụng để yêu cầu nh ng người này
phải nộp lại số tiền đư c hưởng t việc thu l i b t chính để xung qu Nhà nước.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị,
HĐXX phúc thẩm không xem xét
Bị cáo T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.
Các bị cáo Ngô Văn Q, Ngô Xuân T, Nguyễn Văn L, Lưu Văn K không phải
chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Không ch p nhận kháng cáo của bị cáo
Nguyễn Đăng T. Gi nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c, e khoản 1 Điều 357 BLTTHS
2015. Ch p nhận kháng cáo của các bị cáo Ngô Văn Q, Ngô Xuân T, Nguyễn
Văn L và Lưu Văn K sửa một phần Bản án sơ thẩm.
Căn cứ điểm b, đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, hủy một
phần bản án hình sự sơ thẩm tuyên về phần hình phạt và phần tịch thu khoản
tiền thu l i b t chính đối với bị cáo Nguyễn Thị L.
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a BLHS 1999; điểm b, s khoản 1,
khoản 2 Điều 51; Điều 38 ộ luật hình sự 2015 xử phạt:
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Nguyễn Đăng Tu n 14 (mười bốn tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa
đơn Thời hạn tù tính t ngày 22/01/2018.
- p dụng các điểm d, đ khoản 2, 3 Điều 164a BLHS 1999; điểm b,s,x
khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 LHS năm 2015
xử phạt
Ngô Văn Q 15 (mười lăm tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính t ngày tuyên án
phúc thẩm Phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng sung công qu nhà nước
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a BLHS 1999; điểm b, s,x khoản 1
Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 LHS năm 2015 xử phạt:
Ngô Xuân T 12 (mười hai tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính t ngày tuyên án
phúc thẩm.
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a BLHS 1999; điểm b, s, x khoản 1
Điều 51, Điều 65; Điều 54 BLHS 2015 xử phạt:
Lưu Văn K 09 (chín tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn nhưng
cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng tính t ngày tuyên án phúc
thẩm.
- p dụng điểm d khoản 2 Điều 164a BLHS 1999; điểm b, s, x khoản 1
Điều 51; Điều 65 ộ luật hình sự LHS năm 2015 xử phạt:
Nguyễn Văn L 12 (mười hai tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn ,
nhưng cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng Thời gian thử thách tính t ngày
tuyên án phúc thẩm.
Giao bị cáo Ngô Văn Q, Lưu Văn K cho U ND xã An Hòa, huyện A, TP
Hải Phòng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách
Giao bị cáo Ngô Xuân T cho UBND thị tr n Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP
Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách
Giao bị cáo Nguyễn Văn L cho U ND xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương
giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách
Trường h p người đư c hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
p dụng khoản 3 Điều 347 Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Quyết định bắt tạm giam bị cáo Nguyễn Đăng T với thời hạn 45 ngày kể t
ngày tuyên án phúc thẩm để bảo đảm thi hành án
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p dụng Điều 47 LHS 2015 và Điều 106 BLTTHS 2015.
Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu l i b t chính để sung công qu Nhà
nước gồm:
Ngô Văn Q 204 106 108đ, Nguyễn Văn L 6 000 000đ, Ngô Xuân T
59 000 000đ, Lưu Văn K 10 000 000đ, Nguyễn Đăng T 7 000 000đ
Xác nhận: Bị cáo Ngô Văn Q đã nộp đủ số tiền thu l i b t chính là
204 106 108đ tại các phiếu thu 000378 ngày 01/12/2017 và 000397 ngày
15/01/2018 Ngô Xuân T đã nộp đủ số tiền thu l i b t chính là 59 000 000đ theo
phiếu thu số 000396 ngày 15/01/2018, Lưu Văn K đã nộp đủ số tiền thu l i b t
chính là 10 200 000đ theo phiếu thu số 000300 ngày 15/9/2017, Nguyễn Văn L
đã nộp đủ số tiền thu l i b t chính là 6 000 000đ theo phiếu thu số 000399 ngày
22/01/2018 và Nguyễn Đăng T đã nộp 7 200 000đ theo phiếu thu số 000269
ngày 26/6/2017 của Cục Thi hành án tỉnh Bắc Ninh (Kèm biên bản giao nhận
vật chứng ngày 10/7/2017 tại Chi cục thi hành án huyện Tiên Du
2. Hủy phần hình phạt và phần tuyên tịch thu số tiền thu l i b t chính của
bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị L để xét xử lại với thành phần hội
đồng xét xử khác.
3 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể t ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng
nghị.
4 Các bị cáo Nguyễn Văn L, Ngô Văn Q, Ngô Xuân T và Lưu Văn K
không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Đăng T phải chịu 200 000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t ngày tuyên án /
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
- TAND c p cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PV 27, PC81 CA tỉnh Bắc Ninh;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh;
- TAND huyện Tiên Du;
- Các bị cáo;
- Lưu HS, VP.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Phạm Minh Tuyên
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 02/2018/HS – PT
Ngày: 17 – 01 – 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nghiêm Thị Lượng.
Các thẩm phán:

Ông Nguyễn Hữu Minh.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

- Thư ký phiên toà: Ông Đinh Văn Khuyến – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh
Bắc Ninh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Bà
Nguyễn Thị Hạnh - Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 174/2017/TLPT – HS ngày 13
tháng 12 năm 2017 đối với bị cáo Ngô Thị N do có kháng cáo của bị cáo N đối
với bản án hình sự sơ thẩm số 01/2017/HS-ST ngày 09 tháng 11 năm 2017 của
Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
* Bị cáo có kháng cáo:
Ngô Thị N, sinh năm 1974; nơi cư trú: Khu D, phường P, thành phố B,
tỉnh Bắc Ninh; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn Đ, sinh
năm 1944 và bà Phạm Thị M, sinh năm 1949; có chồng là Nguyễn Anh C, sinh
năm 1972 và 02 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự:
Không; bị bắt tạm giam ngày 18/01/2017 đến ngày 20/01/2017 được thay đổi
biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; hiện tại ngoại; có mặt.
Trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Thị T, Ngô Thị T, Lê Thị D,
Ngô Mạnh Đ, Ngô Thị T1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh
Nguyễn Đình B, chị Nguyễn Thị H do không có kháng cáo, không liên quan đến
kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
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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:
1. Nguyễn Thị T là giám đốc Công ty TNHH SX và DV TM P (gọi tắt là
công ty P). Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến hết tháng 9/2016, T đã
xuất bán khống 351 hóa đơn của Công ty P trị giá 187.208.109.620 đồng tiền
hàng, tương ứng 18.720.810.962 đồng tiền thuế với giá 3,1% giá trị tiền hàng
ghi trên hóa đơn và mua vào 315 hóa đơn giá trị gia tăng (viết tắt GTGT) khống
trị giá 183.525.073.574 đồng tiền hàng, tương ứng 18.352.507.357 đồng tiền
thuế, với giá 3% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn. Số tiền T hưởng lợi là
221.113.284 đồng. Ngoài ra, T còn giúp sức Ngô Thị T thực hiện hoạt động
mua, bán trái phép hóa đơn của công ty Q với số lượng bán ra là 197 hóa đơn
GTGT khống trị giá 92.455.719.250 đồng tiền hàng, tương ứng 9.245.571.925
đồng tiền thuế và mua vào toàn bộ 431 hóa đơn GTGT trị giá 231.208.322.798
đồng tiền hàng, tương ứng 23.120.832.279 đồng tiền thuế.
2. Ngô Thị T là giám đốc Công ty TNHH SXTM và VT Q (gọi tắt là công
ty Q). Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến hết tháng 9/2016, T đã xuất
bán khống 489 hóa đơn GTGT khống của công ty Q và Công ty cổ phần giấy B
(gọi tắt là công ty B) không có hàng với giá 3,1% giá trị tiền hàng ghi trên hóa
đơn, trị giá 233.917.569.271 đồng tiền hàng, 23.391.756.927 đồng tiền thuế và
mua vào 431 hóa đơn GTGT, trị giá 231.208.322.798 đồng tiền hàng, tương ứng
23.120.832.279 đồng, với giá 3% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, hưởng lợi
bất chính 234.197.253 đồng.
3. Ngô Thị N là giám đốc Công ty cổ phần giấy Th (gọi tắt là công ty Th).
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến hết tháng 01/2016, N thực hiện mua
khống 154 hóa đơn đầu vào của công ty Q và P trị giá 91.492.418.600 đồng tiền
hàng, tương ứng 9.149.241.860 đồng tiền thuế với giá 3,1% giá trị tiền hàng ghi
trên hóa đơn và xuất bán khống 147 hóa đơn của công ty Th trị giá
91.496.504.024 đồng tiền hàng, tương ứng 9.149.650.402 đồng tiền thuế với giá
3,3% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, hưởng lợi bất chính 183.119.656 đồng.
4. Lê Thị D: Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016 đến hết tháng 9/2016,
D là trung gian trong việc mua 99 hoá đơn GTGT khống có tổng giá trị tiền
hàng là 50.039.544.160 đồng, tương ứng 5.003.954.441 đồng tiền thuế khống
với giá 2,9% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn của đối tượng tại Hà Nội để bán
cho Nguyễn Thị T, Ngô Thị T với giá 3% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn,
hưởng lợi bất chính 50.039.544 đồng.
5. Ngô Mạnh Đ là giám đốc công ty TNHH TM và SXKD T (gọi tắt là
công ty T). Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến hết tháng 01/2016, Đ đã
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mua khống 32 hóa đơn GTGT của Công ty Q trị giá 24.101.181.000 đồng tiền
hàng, tương ứng 2.410.118.100 đồng tiền thuế với giá 3,1% giá trị tiền hàng ghi
trên hóa đơn và bán ra 74 hóa đơn GTGT của công ty T cho 5 công ty trị giá
24.193.368.500 đồng tiền hàng, 2.419.336.850 đồng tiền thuế với giá 3,2% giá
trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, hưởng lợi bất chính 27.051.181 đồng.
6. Ngô Thị T1: Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công
ty SXTM và DV P (gọi tắt là công ty P), từ tháng 4/2015 đến hết tháng 8/2016,
T1 thực hiện mua khống 18 hóa đơn GTGT của Công ty P và Q trị giá
10.168.724.850 đồng tiền hàng, tương ứng 1.016.872.485 đồng tiền thuế với giá
3,1% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn và bán ra 21 hóa đơn GTGT khống cho
3 công ty trị giá 10.278.365.600 đồng tiền hàng, 1.027.836.560 đồng tiền thuế,
với giá 3,2% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, hưởng lợi bất chính 13.677.229
đồng.
Với nội dung trên, bản án số 01/2017/HS-ST ngày 09/11/2017 của Tòa án
nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố các bị cáo Nguyễn
Thị T, Ngô Thị T, Lê Thị D, Ngô Mạnh Đ, Ngô Thị T1, Ngô Thị N phạm tội
“Mua bán trái phép hóa đơn”.
Áp dụng các điểm d, đ khoản 2, 3 Điều 164a; điểm b, p khoản 1 Điều 46;
Điều 60; Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76, Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự;
nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7 Bộ
luật hình sự 2015; nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy
định về án phí và lệ phí Tòa án. Xử phạt: Bị cáo Ngô Thị N 24 tháng tù nhưng
cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ
thẩm. Phạt bổ sung bị cáo 40.000.000 đồng sung công quỹ Nhà nước.
Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với các bị cáo khác, tuyên
xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/11/2017, bị cáo Ngô Thị N kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm
xem xét cho bị cáo được hưởng hình phạt tiền thay hình phạt tù nhưng cho hưởng án
treo mà cấp sơ thẩm đã tuyên.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Ngô Thị N giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và
thừa nhận Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội. Hiện do bị cáo
có bệnh nặng, thường xuyên phải đi chữa bệnh ở nước ngoài. Mặt khác bị cáo đã
nhận thức hành vi vi phạm, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện nộp tiền
phạt, do vậy đề nghị HĐXX xem xét chiếu cố được hưởng hình phạt tiền.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại
phiên toà phát biểu quan điểm: Về tội danh, Bản án sơ thẩm đã quy kết bị cáo N
là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền
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sự; có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo đã nộp 150.000.000đ
trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm, do vậy đây là tình tiết giảm nhẹ mới. Xét
thấy, bị cáo là người có bệnh phải đi điều trị và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, theo
tại khoản 2 Điều 203 BLHS 2015 quy định hình phạt tiền, hình phạt nhẹ hơn
khoản 2 Điều 164a BLHS 1999, do vậy đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo
của bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm. Phạt bị cáo N từ 200.000.000đ đến
250.000.000đ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Bị cáo N không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị
HĐXX xem xét chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.
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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo N đã khai nhận toàn bộ
hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy bị cáo đã mua khống 154 hóa đơn đầu vào
của công ty Q và P trị giá 91.492.418.600 đồng tiền hàng, tương ứng
9.149.241.860 đồng tiền thuế với giá 3,1% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn và
xuất bán khống 147 hóa đơn của công ty Th trị giá 91.496.504.024 đồng tiền
hàng, tương ứng 9.149.650.402 đồng tiền thuế với giá 3,3% giá trị tiền hàng ghi
trên hóa đơn, hưởng lợi bất chính 183.119.656 đồng. Do vậy Bản án sơ thẩm xét
xử bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo điểm d, đ khoản 2 Điều
164a là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
[2]. Xét kháng cáo của bị cáo N: HĐXX nhận thấy bị cáo có nhân thân
tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và đã
nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính trước khi xét xử sơ thẩm. Sau khi xét xử
xong bị cáo lại tích cực nộp tiền theo hình phạt bổ sung của Bản án sơ thẩm.
Theo khoản 2 Điều 203 BLHS 2015 có hình phạt “từ 200 triệu đồng đến 500
triệu đồng…”, hình phạt nhẹ hơn so với khoản 2 Điều 164a BLHS 1999. Xét
thấy tội phạm bị cáo thực hiện thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế,
cụ thể là vi phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, do vậy xử lý bằng biện pháp
kinh tế (phạt tiền) là một trong những biện pháp có tính giáo dục cao đối với bị
cáo cũng như giảm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Mặt khác, bị cáo đã nộp
150.000.000 đồng tại giai đoạn phúc thẩm, do vậy cần xác định đây là tình tiết
mới để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa Bản án sơ thẩm, phạt bị cáo bằng
hình phạt tiền (là hình phạt chính) cũng đủ sức răn đe như ý kiến đề nghị của đại
diện VKS là phù hợp.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị
HĐXX không xét.
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Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng
hình sự 2015.
1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Thị N, sửa bản án sơ thẩm.
Áp dụng điểm d, đ khoản 2 Điều 164a; điểm b, p khoản 1 Điều 46; Điều
30 Bộ luật hình sự 1999; nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của
Quốc hội, khoản 3 Điều 7; điểm d, đ khoản 2 Điều 203; Điều 35 Bộ luật hình
sự 2015; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án,
xử phạt: Bị cáo Ngô Thị N 220.000.000 đồng (Hai trăm, hai mươi triệu đồng)
về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Xác nhận bị cáo N đã nộp 150.000.000
đồng tại Biên lai thu tiền số 000398 ngày 15/01/2018 của Chi cục THADS
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo còn phải nộp tiếp 70.000.000đồng.
2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị
tiếp tục có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
3. Bị cáo Ngô Thị N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 81 – CA tỉnh Bắc Ninh;
- CQĐT; VKS; TAND huyện Tiên Du;
- Bị cáo; đương sự (qua đường công
văn);
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)

Nghiêm Thị Lượng
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 845/2019/HSPT
Ngày: 26/12/2019

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 3.000.000VNĐ4.000.000VNĐ/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
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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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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: 291/2019/HS-PT
Ngày 23 - 5 - 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 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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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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TÒA ÁN QUÂN SỰ
QUÂN KHU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2018/HS-ST
Ngày 30 - 10 - 2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 1

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 3// Đỗ Mạnh Quyền.
Thẩm phán: 3// Hà Minh Phương.
Các Hội thẩm quân nhân:
1. 3// Mai Xuân Diện;
2. 2// Nông Phúc Tuấn;
3. 2// Phạm Văn Chiến.
- Thư ký phiên tòa: 3/ Tăng Vương Trọng, Thư ký Tòa án quân sự QK1.
- Đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 tham gia phiên tòa: 3// Lê
Thanh Hải, kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại phòng xử án Tòa án quân sự Quân khu 1,
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 01/2018/TLST-HS ngày 01 tháng
8 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2018/QĐXXST-HS ngày
15 tháng 10 năm 2018, đối với bị cáo:
Phạm Văn Th: Sinh ngày 14 tháng 12 năm 1972 tại Thị trấn L, huyện H,
tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, Thị trấn L, huyện H, tỉnh Nam Định;
nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên
chúa giáo; văn hóa: 12/12; con ông Phạm Văn K và bà Ngô Thị N (đã chết); có vợ
là Lê Thị N, sinh năm 1979; có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1997 (đã chết), con nhỏ
nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Chưa bị kết án, xử phạt
hành chính, xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giữ ngày 11-01-2018, tạm giam từ ngày 1201-2018, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Quân khu 1: Có mặt.
- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn H, Luật sư Văn phòng luật
sư Hà Lan và cộng sự thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội: Có mặt.
- Những người làm chứng:
1. Nhữ Minh T: Vắng mặt;
2. Vũ Thị Y: Có mặt;
3. Nguyễn Văn S: Có mặt;
4. Nhữ Văn C: Vắng mặt;
5. Nhữ Thị Vân A: 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:
Tháng 3 năm 2013, Nhữ Minh T (trú tại xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn
Văn S (trú tại xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Thị Y (trú tại xã N, huyện K, tỉnh
Ninh Bình) gặp nhau và cùng bàn bạc tìm người mua và người bán đô la Mỹ giả để môi
giới kiếm tiền.
Tháng 7 năm 2013, Nhữ Minh T và bị cáo Phạm Văn Th gặp nhau tại thành phố
L, tỉnh Lạng Sơn. Qua nói chuyện, Nhữ Minh T biết Th hay sang Trung Quốc buôn bán
và có khả năng tìm nguồn đô la Mỹ giả, T đặt vấn đề để Th tìm nguồn đô la Mỹ sản
xuất năm 2003 hoặc 2006, loại có mệnh giá 100 đô la/tờ, chưa được phép lưu hành để
bán kiếm lời, T yêu cầu Th cung cấp hình ảnh đô la theo yêu cầu phía bên mua để thể
hiện rõ năng lực của người bán. Th đồng ý.
Đầu tháng 8 năm 2013, T gọi điện thông báo cho Th đã tìm được người có nhu
cầu mua loại đô la nêu trên và mời Th về nhà chơi đồng thời giới thiệu Th làm quen với
S và Y. Tại nhà T, Th cho T, S và Y xem hình ảnh mẫu của loại đô la cần tìm qua máy
Ipad (hình ảnh mẫu do Th nhờ một người Trung Quốc chụp khi Th sang Trung Quốc
tìm nguồn đô la), sau khi xem xong hình ảnh, Th và T bàn bạc trao đổi về cách thức
giao dịch, thống nhất giá bán là 85% (85 đô la Mỹ thật mua được 100 đô la giả), S và Y
ngồi cạnh nhìn và nghe nội dung trao đổi giữa Th và T.
Sau khi tìm được người bán đô la, S và Y thông báo cho nhóm người có nhu cầu
mua đô la gồm: Nguyễn Ngọc P (trú tại thành phố T, tỉnh Bình Dương); Huỳnh Thị
Thanh X (trú tại Quận B, thành phố Hồ Chí Minh); Trần Trung K (trú tại thành phố V,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) biết và hẹn nhóm người này ra Bắc Giang để kiểm tra và thực
hiện việc mua bán đô la.
Ngày 19-8-2013, Th đến nhà T có mang theo 01 máy Ipad và 02 tập đô la. Lần
này, ngoài việc trao đổi về cách thức giao dịch, giới thiệu hình ảnh đô la trên Ipad, Th
còn lấy ra 02 tập đô la đặt lên bàn (mỗi tập khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 đô la/tờ) cho
T, S và Y cùng xem. Sau khi xem xong, theo đề nghị của T, Th đưa cho T 01 tập đô la,
T rút ra 05 tờ trong tập đô la Th đưa, giao cho S và Y để làm mẫu (S và Y cho 05 tờ đô
la vào một phong bì), số đô la còn lại T cất giữ, còn 01 tập Th cầm về. Đến chiều cùng
ngày, S và Y mang chiếc phong bì này đến phòng 301, nhà nghỉ Anh Hiếu (địa bàn xã
Q, huyện L, tỉnh Bắc Giang) cho nhóm của P, X, K kiểm tra. Ngày 20-8-2013, nhóm
của P, X, K đã trả lại cho S và Y chiếc phong bì có 05 tờ đô la nêu trên (có chữ ký giáp
lai của X) và thống nhất sáng ngày 21-8-2013, K sẽ mua 20.000 đô la theo mẫu với giá
89% (89 đô la Mỹ thật mua được 100 đô la giả, thống nhất tỷ giá quy đổi 1 đô la Mỹ =
21.000 đồng Việt Nam). S và Y cầm phong bì trên trả lại cho T và thông báo cho T biết
số lượng đô la K cần mua. T điện thông báo cho Th biết nội dung này.
Sáng ngày 21-8-2013, S và Y đến nhà T để lấy đô la đi bán, T nói Th đang từ
Lạng Sơn về, S và Y ngồi chờ. Do nhóm P, X, K liên tục gọi điện thúc giục nên khoảng
hơn 10 giờ T đưa cho S 02 phong bì (01 phong bì có 05 tờ đô la và 01 phong bì đựng
tập đô la Th đưa hôm trước) và bảo S mang đi giao dịch trước. Tại phòng 301, nhà nghỉ
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Anh Hiếu, nhóm P, X, K kiểm đếm cả 02 phong bì có 89 tờ đô la, mỗi tờ mệnh giá 100
đô la, tổng số là 8.900 đô la. T gọi điện cho Th thì biết Th đang trên đường đi, do không
có xe mô tô nên T gọi điện cho con trai mình là Nhữ Văn C đi xe mô tô lên nhà T chở Y
ra ngã ba Trại 1 (địa bàn xã P, huyện L, Bắc Giang) để gặp Th. C chở Y ra ngã ba Trại
1, thấy Th đang ngồi ở quán nước gần ngã ba, C dừng xe đi về phía Th nhận 01 phong
bì và chở Y về nhà nghỉ Anh Hiếu, trên đường đi C đưa cho Y chiếc phong bì nhận từ
Th, Y mang phong bì lên phòng 301, nhà nghỉ Anh Hiếu giao cho nhóm của P, X, K
kiểm đếm được 100 tờ đô la, mỗi tờ có mệnh giá 100 đô la, tổng số là 10.000 đô la. Như
vậy, S và Y đã giao cho nhóm của P, X, K tổng số 18.900 đô la và được K trả
353.241.000 đồng Việt Nam. Sau khi nhận tiền, S và Y đưa lại cho P 15.876.000 đồng
tiền công môi giới, số tiền còn lại là 337.365.000 đồng S và Y mang về nhà T.
Phạm Văn Th sau khi đưa phong bì có chứa 10.000 đô la cho C thì đi về nhà T.
Khi S và Y mang tiền bán đô la về nhà T, có mặt T, Th và Nhữ Thị Vân A (con gái T) ở
trong nhà. Tại bàn uống nước, S đưa túi tiền cho T, T đưa cho Th kiểm đếm, Th xem
các cọc tiền trong túi rồi rút ra 22.000.000 đồng đưa cho T, T đưa cho Y 12.000.000
đồng. Số tiền còn lại là 315.365.000 Th cầm về.
Ngày 22-8-2013, nhóm X, K và Nguyễn Hữu T (trú tại phường M, quận H, thành
phố Hà Nội) mang số tiền do S và Y giao hôm trước ra Ngân hàng Thương mại cổ phần
Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Giang để đổi ra tiền Việt Nam. Chị Phạm Thị
Thu H là nhân viên Ngân hàng nghi là tiền giả đã báo cho Công an tỉnh Bắc giang đến
lập biên bản thu giữ toàn bộ số tiền và bắt giữ K, X, Nguyễn Hữu T. Kết quả giám định
kết luận 18.900 đô la là giả.
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Tại Bản
án sơ thẩm hình sự số: 02/2015/HSST, ngày 31-7-2015 của Tòa án quân sự Quân khu 1
đã kết án: Trần Trung K, Nhữ Minh T, Vũ Thị Y, Nguyễn Văn S, Nguyễn Ngọc P,
Huỳnh Thị Thanh X, từ 05 năm 06 tháng đến 07 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” theo
khoản 3 Điều 180 BLHS năm 1999 và kết án các bị cáo khác trong vụ án về tội danh và
điều luật tương ứng… Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền do phạm tội mà có của Vũ
Thị Y là 12.000.000 đồng; của Nguyễn Ngọc P là 15.876.000 đồng; của Huỳnh Thị
Thanh X là 4.200.000 đồng… Tịch thu tiêu hủy 18.900 đô la giả mà các bị cáo mua bán
trong vụ án.
Sau khi giao đô la và nhận tiền, Th lên Lạng Sơn buôn bán và sang Trung Quốc
làm thuê. Ngày 03-7-2014, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 3 ra quyết định khởi tố
bị can đối với Phạm Văn Th về tội “Lưu hành tiền giả”; ngày 04-8-2014, Cơ quan Điều
tra ra quyết định truy nã do Th không có ở nơi cư trú và không xác định được Th đang ở
đâu; ngày 03-9-2014, Cơ quan Điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối
với Th do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa bắt được bị can Th; ngày 11-01-2018, Th
ra đầu thú tại Công an phường N, quận T, thành phố Hà Nội; Cơ quan An ninh điều tra
Quân khu 3 tiếp nhận hồ sơ, quyết định phục hồi điều tra bị can và tiến hành điều tra
theo thẩm quyền.
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Th khai nhận: Cuối tháng 7-2013, bị cáo và
T có trao đổi việc mua bán đô la giả để kiếm lời. Đầu tháng 8-2013, bị cáo sang
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Trung Quốc mua đô la và nhờ một người Trung Quốc (không biết tên và địa chỉ)
dùng máy Ipad của bị cáo để chụp ảnh đô la làm mẫu; những lần trao đổi bàn bạc
việc mua bán đô la tại nhà T đều có mặt S và Y. Ngày 19-8-2013, tại nhà T, bị cáo
đưa cho T 8.900 đô la; ngày 21-8-2018 bị cáo có đến nhà T nhưng không giao cho
Công bất kỳ số tiền nào; chỉ nhận từ T 130.000.000 đồng; lời khai của bị cáo tại cơ
quan điều tra về việc bán cho T 1.000 đô la là không đúng sự thật, tại phiên tòa
hôm nay bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên thành
khẩn khai báo.
Lời khai của Nguyễn Văn S và Vũ Thị Y tại phiên tòa: Thông qua T thì S và
Y quen biết Th. T, S, Y và Th đã gặp nhau nhiều lần tại nhà T để bàn việc mua bán
đô la, không có mâu thuẫn cá nhân gì với Th. Ngày 19-8-2013, tại nhà T, Th cho T,
S và Y xem hình ảnh đô la trên Ipad và lấy trong túi vải ra 02 tập đô la và đưa cho
T 01 tập, Tiến rút 05 tờ đưa cho S bảo đem đi cho khách hàng kiểm tra, S và Y đem
05 tờ đô la (đựng trong phong bì) cho nhóm P, X kiểm tra, ngày 20-8-2013 S và Y
đã nhận lại phong bì và trả cho T. Ngày 21-8-2013, Y và S vào nhà T lấy đô la đem
đi bán nhưng do Th chưa đến nên T bảo chờ, vì nhóm của X, P, K gọi điện thúc
giục nhiều lần nên khoảng hơn 10 giờ, T vào buồng lấy 02 chiếc phong bì (01
phong bì có đựng 05 tờ đô la làm mẫu, 01 phong bì đựng tập đô la nhận từ Th hôm
trước) đưa cho S, S đem 02 phong bì đi trước ra nhà nghỉ Anh Hiếu cho nhóm của
X, P, K kiểm đếm được 8.900 đô la. Sau đó T điện cho con trai là Nhữ Văn C đi xe
mô tô từ nhà lên nhà T chở Y ra ngã ba xóm Trại 1, đến nơi Y thấy Th đang ngồi ở
quán nước, C dừng xe cách khoảng 10m và bảo Y đợi rồi đi về phía Th, Y nhìn
thấy Th đưa cho C 01 phong bì, sau đó C chở Y về nhà nghỉ Anh Hiếu, trên đường
đi C đưa phong bì cho Y; Y giao phong bì này cho nhóm của P, X, K kiểm đếm
được 10.000 đô la. Tổng cộng, S và Y đã nhận 18.900 đô la để bán cho K, được K
trả số tiền là 353.421.000 đồng, Y trả công cho P 15.876.000 đồng, số tiền còn lại
337.365.000 đồng S và Y mang về nhà T, lúc đến nhà T thấy có T và Th đang ngồi ở
bàn uống nước, S đưa túi tiền cho T, T đưa túi tiền cho Th, Th rút ra 22.000.000
đồng đưa cho T, T đưa 12.000.000 đồng cho S và Y. S và Y khẳng định Th là
người cung cấp tiền đô la cho S và Y đem đi bán.
Nhữ Minh T khai: Tháng 7-2013, T và Th gặp nhau tại thành phố L, qua nói
chuyện T biết Th hay sang Trung Quốc nên có khả năng tìm được nguồn đô la Mỹ
sản xuất năm 2003 hoặc 2006 chưa được phép lưu hành, T nói đã tìm được người
có nhu cầu mua đô la và phải đáp ứng được yêu cầu của người mua về chủng loại,
phải có hình ảnh đô la làm mẫu, Th đồng ý. Đầu tháng 8-2013 T mời Th về nhà bàn
bạc trao đổi về cách thức giao dịch việc mua bán đô la và giới thiệu Th làm quen với
S và Y. Ngày 19-8-2013, Th đến nhà T có mang theo 01 máy Ipad và lấy ra 02 tập đô
la đặt lên bàn cho T, S và Y cùng xem. Sau khi xem xong, theo đề nghị của T, Th đưa
cho T 01 tập đô la, còn 01 tập Th cầm về. T rút 05 tờ trong tập đô la Th đưa, giao cho S
và Y để làm mẫu cho nhóm của P, X, K kiểm tra, số đô la còn lại T cất giữ. Ngày 20-82013, S và Y cầm phong bì trên trả lại cho T và thông báo số lượng đô la K cần mua là
20.000 đô la. T điện thông báo cho Th biết nội dung này. Ngày 21-8-2013, tại nhà T,
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khoảng hơn 10 giờ T đưa cho Sáu 02 phong bì (01 phong bì có 05 tờ đô la và 01 phong
bì đựng tập đô la Th đưa hôm trước) và bảo S mang đi giao dịch trước. T gọi điện cho
Th thì biết Th đang trên đường từ Lạng Sơn xuống, T nói với Th là Y sẽ ra ngã ba để
nhận tiền, do không có xe mô tô nên T gọi điện cho con trai mình là C đi xe mô tô lên
nhà T chở Y ra ngã ba Trại 1 (địa bàn xã P, huyện L, Bắc Giang) gặp Th nhận đô la để
Y mang bán cho khách hàng, khoảng một tiếng sau Th đi bộ vào nhà T nói với T là đã
đưa cho Y 01 tập đô la. T khẳng định đã nhận 18.900 đô la của Th và trả cho Th
337.365.000 đồng VNĐ (theo thỏa thuận 85 đô la Mỹ thật mua được 100 đô la giả,
1 đô la Mỹ = 21.000 VNĐ), Th kiểm đếm các cọc tiền rồi rút ra 22.000.000 đồng
đưa cho T, T đưa cho S và Y 12.000.000 đồng. Th cầm túi tiền có 315.365.000
đồng đi Taxi về.
Nhữ Văn C khai: Buổi trưa ngày 21-8-2013, đang ở nhà thì nghe điện thoại
của bố là Nhữ Minh T gọi lên nhà để chở Y ra ngã ba Trại 1 gặp Th, C đi xe mô tô
lên nhà T và chở Y ra đến ngã ba Trại 1.
Nhữ Thị Vân A khai: Trưa ngày 21-8-2013, tại nhà bố đẻ là Nhữ Minh T,
Vân A nhìn thấy S và Y mang túi tiền đến và đưa túi tiền cho T, T đưa túi tiền cho
Th, Th rút ra 22.000.000 đồng đưa cho T, T đưa cho S và Y 12.000.000 đồng.
Biên bản nhận dạng ngày 24-4-2018, do Cơ quan An ninh điều tra Quân khu
3 lập, xác định: Sau khi cho Nhữ Thị Vân A xem một số bức ảnh trong đó có Phạm
Văn Th, Nhữ Thị Vân A đã nhận dạng người trong ảnh là Phạm Văn Th chính là
người đã nhận túi tiền tại nhà bố đẻ mình khi Sáu và Y mang túi tiền về.
Biên bản bắt người phạm tội quả tang của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
tỉnh Bắc Giang lập hồi 09 giờ 30 phút ngày 22-8-2013, tại trụ sở Ngân hàng thương
mại cổ phần Việt nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc giang, xác định: Đã bắt giữ
Trần Trung K, Huỳnh Thị Thanh X và Nguyễn Hữu T về hành vi lưu hành tiền giả;
thu giữ 187 tờ đô la mệnh giá 100 đô la/tờ mà các đối tượng mang đến để đổi ra
tiền Việt Nam và nhiều đồ vật, tài liệu khác.
Ngày 24-8-2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết
định trưng cầu giám định 189 tờ đô la (gồm 187 tờ đô la thu giữ khi bắt quả tang và
02 tờ đô la thu giữ khi khám xét Nguyễn Hữu T; Bản kết luận giám định số:
878/KL-PC54 ngày 27-8-2013 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc
Giang, kết luận: 189 tờ đô la mệnh giá 100 đô la/tờ là giả.
Công văn số: 521/HAP-NCTH & KSNB, ngày 08-6-2018 của Ngân hàng
Nhà nước Việt nam Chi nhánh Hải Phòng, trích dẫn thông tin về tỷ giá trung tâm
của đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố, áp
dụng cho ngày 21-8-2013 và ngày 22-8-2013 (1 đô la Mỹ = 21.036 Việt Nam
Đồng).
Tại Cáo trạng số 01/CT-VKSQSQK1 ngày 31-7-2018, Viện kiểm sát quân
sự Quân khu 1 truy tố Phạm Văn Th về tội “Lưu hành tiền giả” theo khoản 3 Điều
180 BLHS năm 1999.
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Tranh luận tại phiên toà, Kiểm sát viên giữ nguyên nội dung quyết định truy
tố đối với Phạm Văn Th về tội “Lưu hành tiền giả” theo khoản 3 Điều 180 BLHS
năm 1999. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội đầu thú”; bổ sung
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “gây thiệt hại không lớn”, “thành khẩn khai
báo, ăn năn hối cải” và tự nguyện nộp 10.000.000 đồng do phạm tội mà có. Trên cơ
sở phân tích, đánh giá tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử
(HĐXX) áp dụng khoản 3 Điều 180; ý 2 điểm g, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46;
Điều 47; Điều 20; Điều 53 BLHS năm 1999, xử phạt Phạm Văn Th từ 07 năm đến
08 năm tù; áp dụng khoản 4 Điều 180 BLHS năm 1999 “hình phạt bổ sung” phạt bị
cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41
BLHS năm 1999, tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền do phạm tội mà có của bị cáo
là 315.365.000 đồng; áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS bị
cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu lời bào chữa: Nhất trí quan điểm của
Kiểm sát viên về việc truy tố bị cáo theo khoản 3 Điều 180 BLHS năm 1999; lời
khai của những người làm chứng tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa có nhiều mâu
thuẫn, không thể căn cứ vào các lời khai đó để buộc tội bị cáo đã cung cấp 18.900
đô la cho nhóm của T, S và Y; các chứng cứ tại phiên tòa cho thấy bị cáo chỉ cung
cấp 8.900 đô la cho T; vụ án đồng phạm nhưng vai trò của bị cáo sau T, vì T là
người chủ động trong việc đề xuất tìm nguồn đô la để mua bán; bị cáo được hưởng
nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo dưới
mức đề nghị của Kiểm sát viên.
Bị cáo nhất trí lời bào chữa của ông luật sư, không có ý kiến tranh luận gì.
Đối đáp với ý kiến của ông Luật sư, Kiểm sát viên cho rằng: Căn cứ vào lời
khai của những người làm chứng có mặt tại phiên tòa và các chứng cứ khác của vụ
án, có đủ cơ sở khẳng định bị cáo là người đã cung cấp 18.900 đô la cho nhóm của
T, S, Y và đã nhận 315.365.000 đồng từ việc cung cấp đô la giả.
Bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa: Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, mong HĐXX
xem xét 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 tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 3, Cơ quan An ninh
điều tra Quân khu 3, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1, Điều tra viên, Kiểm sát
viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay đã thực hiện
đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; quá
trình khởi tố, điều tra, truy tố và tại phiên tòa 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
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hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi tố tụng, quyết định tố tụng
của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận đã cung cấp 8.900 đô la cho T, không đưa
phong bì chứa 10.000 đô la cho C; chỉ nhận từ T 130.000.000 đồng từ việc cung
cấp 8.900 đô la, ngoài ra không nhận số tiền nào khác. Ý kiến của ông Luật sư cho
rằng: Không thể căn cứ vào lời khai của người làm chứng để buộc tội bị cáo đã
cung cấp 18.900 đô la như luận tội của ông Kiểm sát viên, chỉ có căn cứ buộc tội bị
cáo đã cung cấp 8.900 đô la cho T.
Căn cứ vào nội dung của vụ án, lời khai của những người làm chứng đã được
thẩm tra công khai tại phiên tòa và các chứng cứ khác, xét thấy: S và Y chỉ quen
biết Th thông qua việc tìm nguồn đô la để bán kiếm lời, không có mâu thuẫn gì; S
và Y đều chứng kiến việc T và Th trao đổi bàn bạc việc mua bán đô la; ngày 19-82013, S và Y đều nhìn thấy Th lấy từ trong túi vải ra 02 tập đô la và giao cho T 01
tập; ngày 21-8-2013, sau khi đưa 02 phong bì đựng đô la cho S, T gọi điện cho C
lên nhà T đưa Y ra ngã ba Trại 1 để gặp Th (C thừa nhận việc này), Y nhìn thấy Th
đưa cho C 01 phong bì, trên đường đi C đưa phong bì cho Y. S và Y đều mang các
phong bì trên đến phòng 301, nhà nghỉ Anh Hiếu giao cho nhóm X, P, K kiểm đếm
được 18.900 đô la và được K trả 353.241.000 đồng, Y rút ra 15.876.000 đồng trả
công cho P, còn lại 337.365.000 đồng S và Y mang về giao cho T, T đưa túi tiền
cho Th (có sự chứng kiến của Nhữ Thị Vân A), Th rút ra 22.000.000 đồng đưa cho
T, T đưa cho Yến 12.000.000 đồng (số tiền này đã bị tuyên tịch thu sung quỹ Nhà
nước tại bản án hình sự sơ thẩm số 02/2015/HSST, ngày 31-7-2015 của Tòa án quân
sự Quân khu 1), còn lại 315.365.000 đồng Th cầm và đi Taxi về. Lời khai của S và
Y phù hợp với nội dung, diễn biến, thời gian, địa điểm, số tiền thu giữ theo biên
bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của T, C, A và các chứng cứ khác trong
vụ án. Do đó, lời khai của bị cáo và ý kiến của ông Luật sư về các nội dung nêu
trên là không có cơ sở chấp nhận.
[3] Từ phân tích các chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở kết luận: Trước khi thực
hiện hành vi mua bán đô la, bị cáo biết đó là đô la giả; bị cáo là người đã cung cấp
18.900 đô la giả cho nhóm của T, S, Y, và nhận 315.365.000 đồng từ việc bán đô
la; theo Công văn số: 521/HAP-NCTH & KSNB, ngày 08/6/2018 của Ngân hàng
Nhà nước Việt nam Chi nhánh Hải Phòng, trích dẫn thông tin về tỷ giá của đồng
Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố, áp dụng cho
ngày 21-8-2013 và ngày 22-8-2013 (1 Đô la Mỹ = 21.036 đồng tiền Việt Nam), thì
số tiền mà bị cáo cung cấp được quy đổi ra tiền Việt Nam tương ứng tại thời điểm
phạm tội là 18.900 đô la X 21.036 đồng = 397.580.400 đồng; Theo hướng dẫn tại
điểm c, mục 3.2 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của
BLHS năm 1999, số tiền giả có giá trị tương ứng từ 150.000.000 đồng tiền Việt
Nam trở lên thuộc trường hợp “đặc biệt nghiêm trọng”. Hành vi đó đã đủ yếu tố
cấu thành tội “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 3 Điều 180 BLHS năm
1999.
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[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến
quyền quản lý tài chính, trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Vụ án đồng phạm,
Nhữ Minh T là người chủ động gặp bị cáo và đề xuất tìm nguồn đô la giả để bán
kiếm lời nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án, T và các đồng
phạm khác đã bị Tòa án quân sự các cấp xét xử theo quy định của pháp luật. Bị cáo
Phạm Văn Th là người tìm và trực tiếp cung cấp đô la giả, phải chịu trách nhiệm
hình sự sau T.
[5] Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo,
thấy: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “người phạm tội
đầu thú”; tại phiên tòa bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp
luật đã thành khẩn khai báo một phần hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải; tự
nguyện nộp 10.000.000 đồng tiền do phạm tội mà có và 200.000 đồng tiền án phí
hình sự sơ thẩm; hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án đã bị phát hiện và
ngăn chặn kịp thời, toàn bộ số đô la giả mà các bị cáo dùng giao dịch đã bị tịch thu
tiêu hủy, do đó Kiểm sát viên bổ sung tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “gây thiệt hại không lớn”, tự nguyện nộp một phần
tiền do phạm tội mà có theo quy định tại điểm p, ý 2 điểm g, khoản 1 và khoản 2
Điều 46 BLHS năm 1999 đối với bị cáo là có căn cứ; bị cáo chưa bị kết án lần nào,
chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật.
[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo
đã thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo.
Áp dụng Điều 47 BLHS năm 1999, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung
hình phạt mà điều luật quy định cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo thành
công dân có ích cho xã hội.
Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là lao động tự do, không có việc làm
và thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.
[7] Sau khi việc mua bán đô la giữa nhóm T, S và Y với nhóm P, X, K thành
công, bị cáo đã nhận được 315.365.000 đồng từ việc cung cấp nguồn đô la giả, đây
là số tiền do phạm tội mà có, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999, tịch
thu sung ngân sách Nhà nước. Ghi nhận bị cáo đã tự nguyện nộp 10.000.000 đồng,
theo biên lai thu tiền số AA/2016/0002358, ngày 29/10/2018 tại phòng thi hành án
Quân khu 1.
[8] Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Luật phí và lệ phí
số 97/2015/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy
ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ
thẩm.
Vì các lẽ trên, căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 260 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH
1. Về hình sự:
Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Th phạm tội “Lưu hành tiền giả”.
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Áp dụng khoản 3 Điều 180; ý 2 điểm g, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46;
Điều 20; Điều 53; Điều 33; Điều 47 BLHS năm 1999, xử phạt Phạm Văn Th 06
(sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ (11-01-2018).
2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm
1999, tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền do phạm tội mà có của bị cáo Phạm
Văn Th là: 315.365.000 (ba trăm mười lăm triệu, ba trăm sáu lăm nghìn) đồng, đã
nộp 10.000.000 (mười triệu) đồng (theo Biên lai thu tiền số AA/2016/0002358,
ngày 29/10/2018 tại phòng thi hành án Quân khu 1), còn phải nộp 305.365.000 (ba
trăm linh năm triệu, ba trăm sáu lăm nghìn) đồng.
3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS, bị
cáo Phạm Văn Th phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm,
ghi nhận bị cáo đã thi hành xong (theo Biên lai thu tiền số AA/2016/0002358, ngày
29/10/2018 tại phòng thi hành án Quân khu 1).
4. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (30-102018) bị cáo có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án quân sự Trung ương./.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)
3// Đỗ Mạnh Quyền
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bản án số: 220/2017/HSST

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày: 29/9/2017

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Sơn Hà
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt Chiến và ông Trần Quốc Sơn
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Kim Yến, Thư ký tòa
án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Thúy, Kiểm sát viên.
Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận
Nam Từ Liêm xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số
222/2017/HSST ngày 06 tháng 9 năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét
xử số 221/2017/HSST ngày 14/9/2017 đối với các bị cáo:
Phạm Thế H, sinh năm 1986; Giới tính: nam; ĐKNKTT: thôn F, xã G,
huyện H, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Quốc
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Con ông: Phạm Văn H, sinh năm 1958; Con bà:
Nguyễn Thị L, sinh năm 1960; Vợ: Tạ Thị T, sinh năm 1991; Có 01 con sinh
năm 2015.
Tiền án, tiền sự: không.
Danh chỉ bản số 000000030 lập ngày 29/11/2016 lập tại Công an quận
Nam Từ Liêm.
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/11/2016, đến ngày 08/12/2016 chuyển bị
tạm giam tại Trại tạm giam số 1 của Công an Thành phố Hà Nội. Có mặt tại
phiên tòa.
Phạm Văn A, sinh năm 1993; Giới tính: Nam; ĐKNKTT: thôn A, xã B,
huyện C, tỉnh T; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Quốc
tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Con ông Phạm Văn N, sinh năm 1965; Con
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Phạm Thị T, sinh năm 1965;Vợ: Phạm Thị N, sinh năm 1988; Có 01 con sinh
năm 2015.
Tiền án, tiền sự: không.
Danh chỉ bản số 000000031 lập ngày 29/11/2017 lập tại Công an quận
Nam Từ Liêm.
Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/11/2016, đến ngày 08/12/2016 chuyển bị
tạm giam tại Trại tạm giam số 1 của Công an Thành phố Hà Nội. Có mặt tại
phiên tòa.
Nguyễn Vũ L (tức Bé) sinh năm 1993; Giới tính: nam; ĐKNKTT:, xã
D, huyện E, tỉnh M; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 7/12;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Con ông: Nguyễn Văn M, sinh năm 1966;
Con bà: Huỳnh Ngọc B, sinh năm 1969; gia đình có 04 chị em, bị cáo là con
thứ ba.
Danh chỉ bản số 000000018 lập ngày 09/01/2017, tại Trại tạm giam (PC81B)
Công an tỉnh Lạng Sơn.
Bị cáo bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ ngày 30 tháng 12 năm 2016,
đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Có mặt tại phiên
tòa.
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:
Khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016, tổ công tác Công An
phường Mỹ Đình 2, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe khách
Mỹ Đình phát hiện Phạm Văn A có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra
hành chính thu giữ trong ví của A có 02 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 01 tờ
tiền mệnh giá 100.000 đồng. A khai nhận một tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng
có mã số hiệu: DJ 37486253 là tiền giả A mang đi làm mẫu cho khách. Công
an phường Mỹ Đình 2 đã đưa Phạm Văn A về trụ sở làm việc.
Tháng 10 năm 2016, Phạm Thế H quen Phạm Văn A qua mạng xã hội
Facebook. H hỏi A có biết chỗ bán tiền giả không. A vào mạng Facebook tìm
302

được tài khoản “H buon ban tien gia” của Nguyễn Vũ L (L sử dụng tên Lư
Minh Lắm để giao dịch) chào bán 1.000.000 đồng tiền thật mua 4.000.000
đồng tiền giả. A liên hệ với H thông báo có mối mua tiền giả ở Lạng Sơn và
cho H tài khoản Facebook của L để H tìm hiểu. Ngày 6 tháng 11 năm 2016, H
và A đến cửa khẩu Lạng Sơn gặp L nhưng do chưa tìm được người bán tiền giả
nên H đi về phòng trọ ở Mê Linh, Hà Nội. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, L, A ở
phòng trọ của L ở Lạng Sơn thì liên hệ được với người bán tiền giả ở Trung
Quốc. H chuyển cho A 3.000.000 đồng qua ngân hàng Sacombank (A không
nhớ địa chỉ). Ngày 16 tháng 11 năm 2016, A đưa cho L 3.000.000 đồng, L góp
2.000.000 đồng, cả hai sang Trung Quốc mua được 20.000.000 đồng tiền giả,
mệnh giá 200.000 đồng của một người đàn ông Trung Quốc (không xác định
được nhân thân). Sau khi về Việt Nam, A, H, L bàn với nhau bán 2.000.000
đồng tiền giả lấy 1.000.000 đồng tiền thật. A bán cho một người tên Hùng
(không xác định được), sử dụng tài khoản facebook Phạm Thế H 6.400.000
đồng tiền giả được 2.950.000 đồng tiền thật. Ngày 17/11/2017, A bán cho 01
thanh niên không quen biết 13.000.000 đồng tiền giả được 7.000.000 đồng tiền
thật tại Công viên Hòa Bình thuộc phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
A đã đưa 9.950.000 đồng cho H.
Ngày 17 tháng 11 năm 2016 Lê Quang H1 (Sinh năm 2000; HKTT: xã
Y, huyện K , Hà Nội) thấy Phạm Thế H hay bình luận về tiền giả trên tài khoản
Facebook nên đã liên hệ nhờ H đi mua tiền giả. Ngày 18 tháng 11 năm 2016,
H1 hẹn gặp H tại Bến xe Mỹ Đình thuộc phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm,
Hà Nội. H1 đưa cho H 4.500.000 đồng để cùng đi Lạng Sơn mua tiền giả.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, A đến ga Hà Nội đón đối tượng tên T (không xác
định được nhân thân) đi từ miền Nam ra để cùng đi mua tiền giả. Sáng ngày 19
tháng 11 năm 2016, A, L, H1, T đi xe khách đến bến xe Mỹ Đình đón H. Tại
đây H mượn H1 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S7 Edge mang đi
cầm cố được 1.000.000 đồng. A, H, L, H1, T đi xe khách đến Đồng Đăng,
Lạng Sơn. H góp 12.000.000 đồng, H1 góp 5.500.000 đồng rồi đưa cho A. T
đưa cho A, L 14.000.000 đồng. Tổng cộng H, H1, T góp được 31.500.000 đồng
để A, L sang Trung Quốc mua tiền giả. Khi sang Trung Quốc, A, L gặp người
lái xe ôm Trung Quốc (không xác định được nhân thân) chở đi mua tiền giả. H,
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H1, T quay về phòng trọ của L ở Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn chờ. Do tiền
giả xấu nên A, L mua 10.000.000 đồng tiền thật được 40.000.000 đồng tiền giả,
tiền mệnh giá 200.000 đồng, nhờ người lái xe ôm cất giấu ở trong người. Khi
về đến gần cửa khẩu Trung Quốc, A và L bị Công an Trung Quốc kiểm tra. Do
không có giấy thông hành nên Công an Trung Quốc đã thu giữ hết số tiền thật
của A, L. Người lái xe ôm thấy vậy quay xe về Trung Quốc. H , H1, T nghe tin
A, L bị Công an Trung Quốc bắt nên đã đi về phòng trọ của H ở Mê Linh, Hà
Nội. Sau đó, A, L được tha cho về Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 2016 A, L
làm được giấy thông hành nhằm mục đích lấy 40.000.000 đồng tiền giả từ
người lái xe ôm. Sau khi lấy được tiền, A báo cho H biết. H cùng T đi Lạng
Sơn gặp A, L còn H1 H1 quay về nhà ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Khi gặp nhau, A đưa cho T 13.000.000 đồng tiền giả. Số tiền giả còn lại
27.000.000 đồng, A, L, H mang về tỉnh T để tiêu thụ. A đưa cho H 9.000.000
đồng tiền giả, bán cho hai thanh niên không quen biết 3.600.000 đồng tiền giả
được 1.800.000 đồng, đưa cho L 12.400.000 đồng tiền giả; A giữ lại 2.000.000
đồng tiền giả để tiêu xài cá nhân còn lại 200.000 đồng cất trong ví. H sử dụng
9.000.000 đồng tiền giả chi tiêu cá nhân, còn lại 18 tờ tiền giả mệnh giá
200.000 đồng cất giữ tại nhà tại: thôn F, xã G, huyện H, tỉnh T. Ngày 28 tháng
11 năm 2016, Công an quận Nam Từ Liêm khám xét nhà H đã thu giữ số tiền
trên.
Lê Quang H1 sau nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu H trả giấy cầm đồ để
chuộc lại điện thoại nhưng không được, nghĩ mình bị lừa, H1 nhờ chị gái là Lê
Thị N (SN: 1993; HKTT: xã Y, huyện K , Hà Nội) liên hệ với H qua Zalo, giả
làm khách mua tiền giả nhằm mục đích đòi lại điện thoại cho H1. Ngày 27
tháng 11 năm 2016, H hẹn gặp chị N ở bến xe Mỹ Đình, hẹn gặp A ở đó để
cùng đi Lạng Sơn mua tiền giả. Chị N đã báo Công an phường Mỹ Đình 2,
Nam Từ Liêm kiểm tra, bắt giữ A và H cùng vật chứng.
Vật chứng thu giữ:
- Tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
200.000 đồng, có mã số hiệu: DJ 374862553 có chữ ký Phạm Văn A;
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- Tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
200.000 đồng có mã số hiệu: OI 14339945 có chữ ký Phạm Văn A;
- Tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
100.000 đồng có mã số hiệu: ES 13839203 có chữ ký Phạm Văn A;
- 01 giấy thông hành mang tên Phạm Văn A;
- 01 điện thoại di động Mobistar màu trắng;
- Thu của Phạm Thế H : 18 tờ tiền giả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
loại Polymer mệnh giá 200.000 đồng gồm : 03 tờ có số hiệu EY17416701 ; 06
tờ có số hiệu EY 17416712 ; 01 tờ có số hiệu EY 17416716; 07 tờ số hiệu DJ
37486253 ; 01 tờ số hiệu GF 42613368 ; 01 điện thoại di động HTC M8 màu
vàng ; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen ; 01 điện thoại di động Nokia
1280 màu xanh.
Tại Bản kết luận giám định số 6910/KLGĐ – PC54(Đ4) của Phòng Kỹ
thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận: 01 tờ tiền Ngân Hàng nhà
nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá 200.000 đồng, có mã số hiệu : DJ
37486253 thu của Phạm Văn A ; 03 tờ có số hiệu EY 17416710 ; 06 tờ có số
hiệu EY 17416712 ; 01 tờ có số hiệu EY 17416716 ; 07 tờ số hiệu DJ
37486253 ; 01 tờ số hiệu GF 42613368 thu của Phạm Thế H là tiền giả.
Ngày 24/4/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang H1 về tội Lưu hành tiền giả
theo quy định tại điều 180 của Bộ luật hình sự. Ngày 20 tháng 7 năm 2017,
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định hủy bỏ Quyết định
khởi tố bị can số 05/QĐ-VKS-P1, lý do : Hành vi của Lê Quang H1 tham gia
có mức độ. H1 là người chưa thành niên (16 tuổi 2 tháng), H1 đã chủ động khai
báo hành vi của bản thân và các đối tượng khác tại Công an và đã tích cực hỗ
trợ Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng để xử lý vụ án. Do vậy hành vi của
H1 chưa đến mức phải xử lý hình sự.
Đối với Lê Thị N có hành vi liên lạc với H để mua tiền giả nhằm múc
đích gặp H để đòi lại tài sản cho H1 sau đó trình báo Cơ quan Công an bắt giữ
các đối tượng nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
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Chứng minh thư nhân dân mang tên Lư Minh V (SN : 1998 ; HKTT :
huyện E, tỉnh M) – số chứng minh : 381882634 do Công an tỉnh M cấp là của
Lư Minh V, bạn L. Khoảng đầu năm 2016, V đưa cho L nhờ mang về giao cho
mẹ V. L đã dử dụng chiếc chứng minh nhân dân trên để giao dịch với các đối
tượng mua bán tiền giả và làm thủ tục xin giấy thông hành sang Trung Quốc.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân đối
tượng tên T và những người mua tiền giả của các đối tượng nên không có căn
cứ xử lý.
Người lái xe ôm và người bán tiền giả cho A, L đều là người Trung
Quốc, không xác định được nhân thân nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để
xác minh, làm rõ.
Ngày 31/12/2016, Nguyễn Vũ L bị Cơ quan an ninh điều tra Công an
tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can, Tạm giam về tội Vận chuyển tiền
giả theo quy định tại điều 180 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hay khiếu
nại gì về Kết luận giám định số 6910/KLGĐ – PC54 của Phòng Kỹ thuật hình
sự Công an Thành phố Hà Nội.
Tại Bản cáo trạng số 200/CT-VKS ngày 29/8/2017, Viện kiểm sát nhân
dân quận Nam Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo Phạm Thế H, Phạm Văn A,
Nguyễn Vũ L về tội “Lưu hành tiền giả” theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình
sự 1999 và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 2 Điều 180; điểm p khoản
1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ luật Hình sự 1999;
Xử phạt: Nguyễn Thế H từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù, Phạm Văn A từ 06
năm 06 năm 06 tháng tù, Nguyễn Vũ L từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm tù.
Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của
pháp luật.
Tại phiên tòa Bị cáo và Kiểm sát viên không có ý kiến gì về Bản cáo trạng
của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Phạm Thế H,
Phạm Văn A, Nguyễn Vũ L về tội “Lưu hành tiền giả” theo khoản 2 Điều 180
Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phạm Thế H, Phạm Văn A, Nguyễn Vũ L trong lời
nói sau cùng cũng nhận tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị
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cáo, để các bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở về xã hội để giúp đỡ gia đình và trở
thành công dân tốt.
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 tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như
sau:
Hồi 11 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016, tại bến xe Mỹ Đình thuộc
phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công an phường Mỹ Đình 2 kiểm
tra hành chính, phát hiện, thu giữ trong người Phạm Văn A 01 tờ tiền mệnh giá
200.000 đồng tiền giả.
Qua quá trình điều tra xác định: Ngày 16 tháng 11 năm 2016. Phạm Thế
H, Phạm Văn A, Nguyễn Vũ L mua 20.000.000 đồng tiền giả, loại tiền mệnh
giá 200.000 đồng, bán cho hai người (không xác định) được 9.950.000 đồng.
Ngày 19 tháng 11 năm 2016, Phạm Thế H, Phạm Văn A, Nguyễn Vũ L,
T (không xác định) mua 40.000.000 đồng tiền giả, loại tiền mệnh giá 200.000
đồng thì bị Cơ quan Công an thu giữ.
Tổng số tiền giả Phạm Thế H, Phạm Văn A, Nguyễn Vũ L mua về để
bán cho người khác là 60.000.000 đồng.
Do đó, có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo Phạm Thế H, Phạm
Văn A, Nguyễn Vũ L phạm vào tội “Lưu hành tiền giả” theo khoản 2 Điều 180
Bộ luật Hình sự 1999 như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người,
đúng tội, đúng pháp luật.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự 1999 quy định:
“1. Người nào ...lưu hành tiền giả ... thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy
năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm
đến mười hai năm”
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Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế cụ
thể xâm phạm đến việc phát hành, lưu hành, quản lý tiền tệ của Nhà nước, nên
cần được xét xử nghiêm minh theo quy định để giáo dục các bị cáo và phòng
ngừa chung.
Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy các bị
cáo cùng nhau thực hiện tội phạm không có kẻ chủ mưu, cầm đầu mà là đồng
phạm giản đơn, do đó các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự ngang nhau.
Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối
với bị cáo:
Các bị cáo phạm tội có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm
tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự. Các tình tiết
giảm nhẹ của bị cáo thể hiện, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu bị xét xử đây là những tình tiết
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ
luật Hình sự 1999 cần áp dụng cho các bị cáo.
Với tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo, tình tiết tăng nặng giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự và xem xét về nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét
xử cần áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo.
Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình
sự 1999 quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng
đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ ,cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.
Về vật chứng vụ án:
Tịch thu tiêu hủy:
- 01 tờ tiền giả Ngân hàng nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
200.000 đồng có mã số hiệu: DJ 37486253 có chữ ký Phạm Văn A;
- 01 giấy thông hành mang tên Phạm Văn A;
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- 18 tờ tiền giả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
200.000 đồng thu của Phạm Thế H gồm : 03 tờ có số hiệu EY17416701 ; 06 tờ
có số hiệu EY 17416712 ; 01 tờ có số hiệu EY 17416716 ; 07 tờ số hiệu DJ
37486253 ; 01 tờ số hiệu GF 42613368
Tịch thu sung quỹ Nhà nước :
- 300.000 đồng;
- 01 điện thoại di động Mobistar màu trắng; 03 điện thoại của Phạm Thế
H: 01 điện thoại di động HTC M8 màu vàng , 01 điện thoại di động Nokia
1280 màu đen , 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh.
Các bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Thế H; Phạm Văn A; Nguyễn Vũ L phạm tội
“Lưu hành tiền giả”.
Áp dụng khoản 2 Điều 180; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g
khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt:
- Phạm Thế H 06 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/11/2016.
- Phạm Văn A 06 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29 /11/2016
- Nguyễn Vũ L 06 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi
thi hành án.
2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự:
Tịch thu tiêu hủy:
- 01 tờ tiền giả Ngân hàng nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
200.000 đồng có mã số hiệu: DJ 37486253 có chữ ký Phạm Văn A;
- 01 giấy thông hành mang tên Phạm Văn A;
- 18 tờ tiền giả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, loại Polymer mệnh giá
200.000 đồng thu của Phạm Thế H gồm : 03 tờ có số hiệu EY17416701 ; 06 tờ
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có số hiệu EY 17416712 ; 01 tờ có số hiệu EY 17416716 ; 07 tờ số hiệu DJ
37486253 ; 01 tờ số hiệu GF 42613368
Tịch thu sung quỹ Nhà nước :
- 300.000 đồng;
- 01 điện thoại di động Mobistar màu trắng; 03 điện thoại của Phạm Thế
H: 01 điện thoại di động HTC M8 màu vàng , 01 điện thoại di động Nokia
1280 màu đen , 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu xanh.
(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 216 ngày 22/9/2017 tại Chi cục
Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm và và giấy chuyển tiền vào tài khoản
ngày 22/9/2017 của Công an quận Nam Từ Liêm)
3. Về án phí: Áp dụng Điều 98; Khoản 2 Điều 99 - Bộ luật tố tụng Hình
sự 1999. Điều 28 Nghị quyết quy định về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và
sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của
Ủy ban thường vụ Quốc hội. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm
ngàn) án phí hình sự sơ thẩm.
4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 231 và 234 Bộ luật Tố tụng Hình
sự. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG X
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục THA DS quận Nam Từ Liêm;
- TT lý lịch-SởTư pháp Hà Nội;
- Bị cáo;
- Lưu HS - VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Nguyễn Sơn Hà
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số:372/2019/HS-PT
Ngày: 20 - 11 - 2019
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/STCTCHCSN 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
TỈNH GIA LAI
–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bản án số: 49/2018/HS-PT
Ngày: 23/10/2018

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/QĐUBND) 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:
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- TAND huyện P;
- VKSND huyện P;
- Công an huyện P;
- Chi cục THADS huyện P;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, THS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuân Hương

330

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 79/2019/HS-PT
Ngày 06 - 3 - 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 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
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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 RịaVũng 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 4.450m2 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 4.428m2 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 RịaVũng 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/HĐXD/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 RịaVũng 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/m2; 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 m2 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/m2/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 RịaVũng 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/QĐHĐQT-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-29908 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/NHNoKTKT 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/NHNoKTKT 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”.

355

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

Võ Văn Khoa

Đặng An Thanh

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Thị Duyên
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 06/2018/HS-ST
Ngày: 29 - 01 - 2018
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Chu Thị Nguyễn Phin;
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Tống Quốc Tuấn
2. Ông Nguyễn Văn Chung
- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Hồng Hạnh – Thư ký Toà án nhân dân
tỉnh Lạng Sơn
- Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên toà: Ông
Nguyễn Xuân Ảnh – Kiểm sát viên trung cấp và bà Đàm Thị Luyến - Kiểm sát
viên sơ cấp, giúp việc.
Ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 118/2017/TLST-HS ngày 30 tháng
11 năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2018/QĐXXST-HS
ngày 15 tháng 01 năm 2018 đối với các bị cáo:
1. Nguyễn Kim C; sinh ngày 30/7/1965, tại Lạng Sơn;
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: số X, đường Đ, phường T, thành phố S, tỉnh
Lạng Sơn; nghề nghiệp: Nguyên là giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn C nhánh thị trấn Đ1, huyện L1, tỉnh Lạng Sơn; trình độ văn hóa:
12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con
ông Nguyễn Trọng Q và bà Trần Thị L (đã chết); có chồng 1: Đặng Nam V, sinh
năm 1960 (đã ly hôn năm 1992); chồng 2: Lê Đức H và có 02 con, con lớn sinh
năm 1986, con nhỏ sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ
ngày 23/6/2017 đến ngày 12/8/2017 được bảo lĩnh, hiện tại ngoại. Có mặt.
Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt.
2. Nguyễn Thị H1, sinh ngày 07/11/1962, tại huyện L2, Lạng Sơn.
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: số Y, đường Trần Đăng N, phường Hoàng Văn
T1, thành phố S, tỉnh Lạng Sơn; nghề nghiệp: Nguyên là phó trưởng phòng Kế
hoạch - Kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
S; trình độ văn hóa: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc
tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T2 (đã chết) và bà Đồng Thị L3 (đã chết),
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có chồng Đặng Thăng T3 và 01 con, sinh năm 1995; tiền án, tiền sự: Không; bị
áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.
Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt.
- Nguyên đơn dân sự: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam (Agribank); Địa chỉ: Số Z, H1, quận Đ2, thành phố Hà Nội; Người
đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn N - Phó Giám đốc Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố S, tỉnh Lạng Sơn (Theo
giấy ủy quyền số 23/NHNoTP-UQ ngày 26 tháng 01 năm 2018). Có mặt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
+ Ông Phạm Văn T4, sinh năm 1982; trú tại: Số X1, ngõ X2 S1, phường
T5, thành phố S, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.
+ Bà Nông Thị Bích H2, sinh năm 1978, trú tại: Thôn P, xã Đ3, thành
phố S, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt.
+ Công ty TNHH MTV L4 Lạng Sơn, địa chỉ: Số Y1, đường L5, phường
T5, thành phố S, tỉnh Lạng Sơn do bà Ngô Thị U, sinh năm 1960; trú tại: Số Y2,
đường L5, phường T5, thành phố S tỉnh Lạng Sơn làm Giám đốc và là đại diện.
Vắng mặt.
- Người tham gia tố tụng khác:
Người làm chứng:
+ Ông Hà Huy M, có mặt.
+ Ông Nguyễn Trọng D, vắng mặt.
+ Ông Vy Phi S2, vắng mặt.
+ Bà Nguyễn Thị H3, 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:
Công ty TNHH MTV L4 Lạng Sơn được thành lập ngày 31/3/2015 (Gọi
tắt là công ty L4), địa chỉ: Số Y1, đường L5, phường T5, thành phố S do bà
Ngô Thị U, sinh năm 1960; trú tại: Số Y2, đường L5, phường T5, thành phố S
làm Giám đốc. Thời gian từ tháng 5/2015, Nguyễn Kim C là Giám đốc ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố S
(Gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố S) thời
điểm đó đã ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức cho Công ty L4 vay vốn vượt quá
thẩm quyền, cụ thể:
Tháng 5/2015, Công ty L4 có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố S. Nguyễn Thị H1 khi đó là cán bộ tín
dụng đã tiếp nhận hồ sơ và báo cáo Nguyễn Kim C. Được sự đồng ý của
Nguyễn Kim C, H1 đã thu thập hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế và thẩm định tài sản
thế chấp, lập hồ sơ cho vay. Xét thấy thủ tục, hồ sơ đầy đủ theo quy định nên
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đến ngày 06/5/2015, Nguyễn Kim C đã ký hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số
8430-LAV-201500139 với Công ty L4; tổng mức cấp tín dụng được cấp (Tối
đa) là 5,4 tỷ đồng (Căn cứ cấp hạn mức áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành
lập, quan hệ tín dụng với ngân hàng lần đầu chưa thuộc diện được chấm điểm,
xếp loại); thời hạn cho vay 12 tháng; mục đích vay vốn: Vốn lưu động để đầu tư
buôn bán thực phẩm; tài sản bảo đảm khoản vay: Hợp đồng thế chấp Quyền sử
dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 8430-LCL-201500090 tại thửa đất số
107, tờ bản đồ số 30, thuộc Khối 4, phường T5, thành phố S (Ngôi nhà số Y2,
đường L5, phường T5, thành phố S) trị giá 7.843.500.000 đồng. Từ ngày
06/5/2015 đến 07/7/2015, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thành phố S đã giải ngân cho Công ty L4 tổng số tiền 5,4 tỷ đồng.
Đến tháng 10/2015, Nguyễn Kim C gọi Nguyễn Thị H1 và ông Phạm Văn
T4 (Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh) lên phòng làm việc của C trao
đổi về việc công ty L4 có nhu cầu vay tăng hạn mức từ 5,4 tỷ lên 11 tỷ đồng và
cầm cố lô hàng Mỳ chính để bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay. Ông T4 đã
có ý kiến việc Ngân hàng nhận tài sản cầm cố lô hàng Mỳ chính là nhiều rủi ro.
Sau khi trao đổi Nguyễn Kim C vẫn chỉ đạo H1 và T4 phối hợp, nghiên cứu lập
hồ sơ cho công ty L4 vay vốn với mục đích là để tạo điều kiện giúp công ty tháo
gỡ khó khăn và để giữ chân khách hàng. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Kim C,
Nguyễn Thị H1 tiến hành thu thập thông tin về khách hàng, thực hiện lập hồ sơ
theo các bước quy định. Mặc dù H1 biết công ty L4 thuộc diện khách hàng mới
thành lập không thuộc đối tượng chấm điểm, xếp loại A nhưng H1 vẫn lập hồ sơ
đồng thời tiến hành thẩm định và định giá lô hàng Mỳ chính. Quy trình thẩm
định tài sản cầm cố lô hàng Mỳ chính, H1 thực hiện không đúng với quy định
của Ngân hàng như: Không kiểm đếm hàng hóa thực tế, việc định giá tài sản
không căn cứ vào giá của Sở Tài Chính mà căn cứ váo giá ghi trên 06 bộ tờ khai
nhập khẩu, đặc biệt không có biên bản giao nhận hàng hóa giữa Ngân hàng và
Công ty; việc Ngân hàng trực tiếp thực hiện cất giữ, bảo quản hàng hóa tại kho
của công ty L4 thuê tại số Z1, đường Q1, phường K, thành phố S của C nhánh
Công ty Lương thực Lạng Sơn là sai quy định. Sau đó, H1 lập bộ hồ sơ đủ kiều
kiện cho vay trong đó có Báo cáo thẩm định bổ sung hạn mức phản ánh tình
hình hoạt động của doanh nghiệp kết luận đủ điều kiện để vay vốn. H1 đưa hồ
sơ cho ông Phạm Văn T4 ký kiểm soát khoản vay, trình Nguyễn Kim C ký phê
duyệt hồ sơ và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 28/10/2015 cho công ty vay tăng
hạn mức từ 5,4 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng. Sau khi C ký phê duyệt bộ hồ sơ cho
vay (Bộ hồ sơ giấy) nhưng C không phê duyệt được hồ sơ trên hệ thống máy
tính IPCAS của Ngân hàng, C xuống phòng Kế hoạch – Kinh doanh hỏi H1 lý
do không phê duyệt được trên hệ thống máy tính và chỉ đạo ông Phạm Văn T4
phối hợp với H1 kiểm tra lại hồ sơ. T4 kiểm tra trên máy tính cá nhân của H1
phát hiện lỗi ở phần chấm điểm khách hàng; do vậy H1 đã sử dụng báo cáo tài
chính Quý III năm 2015 của công ty L4 nhập các tiêu chí vào phần chấm điếm.
Do thao tác sử dụng máy tính của H1 chậm nên T4 đã giúp H1 nhập số liệu vào
máy tính; nhập xong số liệu thì máy tính tự động chấm điểm, xếp loại khách
hàng loại A cho công ty L4. Việc chấm điểm, xếp loại khách hàng cả H1 và T4
359

đều biết là sai quy định của Ngân hàng. Sau khi C phê duyệt trên hệ thống máy
tính xong thì H1 tiến hành làm thủ tục giải ngân cho Công ty L4 số tiền 5,6 tỷ
đồng. Công ty L4 đã bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay là lô hàng Mỳ
chính số lượng 546.000 kg trị giá 6.664.651.000 đồng (Hợp đồng cầm cố tài sản
số 8403-LCL-201500339 ngày 28/10/2015).
Đến ngày 26/4/2016, công ty L4 đã tất toán số tiền là 11 tỷ đồng. Nguyễn
Thị H1 báo cáo Nguyễn Kim C về việc công ty L4 tất toán và xin vay tăng hạn
mức từ 11 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng; đề xuất về việc giao nhiệm vụ cho người ký
kiểm soát khoản vay và người quản lý khoản vay. Sau khi nghe H1 báo cáo,
Nguyễn Kim C đồng ý cho Công ty L4 vay tăng hạn mức và giao cho H1 giữ vai
trò ký kiểm soát khoản vay (Nhưng thực tế H1 vẫn chịu trách nhiệm quản lý
khoản vay) đồng thời gọi bà Nông Thị Bích H2 (cán bộ phòng Kế hoạch – Kinh
doanh) lên phòng làm việc. Nguyễn Kim C nói cho H2 biết việc công ty L4 có
nhu cầu xin vay tăng so với mức cũ từ 11 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng. C giao nhiệm
vụ cho H2 ký quản lý khoản vay cho đủ thủ tục theo quy định. Trước đó ngày
28/01/2016, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố S,
Nguyễn Kim C và Nguyễn Thị H1 trực tiếp làm việc với cán bộ C cục Thi hành
án Dân sự thành phố S cùng trao đổi về việc thi hành án của bà Ngô Thị U (kèm
theo công văn số 54/CV-CCTHA ngày 08/3/2016 về việc phối hợp trong thi
hành án đối với bà Ngô Thị U) nên C và H1 đã biết việc bà Ngô Thị U không đủ
năng lực hành vi dân sự nhưng C vẫn chỉ đạo H1 lập hồ sơ cho vay. Theo sự chỉ
đạo, H1 lập và hoàn thiện bộ hồ sơ đủ điều kiện cho vay đưa cho bà Nông Thị
Bích H2 ký quản lý khoản vay; H2 ký hồ sơ nhưng không biết thông tin về
khách hàng, không được lập hồ sơ và không quản lý hồ sơ khách hàng; còn H1
ký kiểm soát khoản vay và trình hồ sơ cho C ký duyệt hồ sơ cho vay và Phụ lục
hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 02 ngày 28/4/2016. Tại các thời điểm trên,
hợp đồng cấp hạn mức tín dụng ngày 06/5/2015 và Phụ lục hợp đồng cấp tín
dụng hạn mức số 01 ngày 28/10/2015 vẫn còn thời hạn; Ngân hàng tiếp tục cho
công ty vay lại hạn mức 11 tỷ đồng và lập bổ sung hồ sơ tăng hạn mức lên 13 tỷ
đồng.
Từ ngày 27 đến 28/4/2016 Ngân hàng đã giải ngân cho Công ty L4 vay số
tiền 10 tỷ đồng; trong đó chuyển 04 tỷ đồng vào tài khoản của công ty TNHH
L5 Lạng Sơn do bà Phạm Thị H4 làm Giám đốc (địa chỉ: số Z2, A, Khối 5,
phường K, thành phố S) và chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản của hộ kinh doanh
bà Trương Thị Anh V (địa chỉ số Z3, tổ 30, đường Nguyễn Thị Minh K1,
phường X2, thành phố B). Đến ngày 29/4/2016 Ngân hàng tiếp tục giải ngân cho
công ty L4 vay 03 tỷ đồng. Bổ sung tài khoản đảm bảo cho khoản vay Công ty
thế chấp chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai trị giá 725 triệu đồng (theo hợp đồng
thế chấp tài sản của bên thứ ba số 8403-LCL 2016000922 ngày 27/04/2016).
Sau khi Ngân hàng giải ngân cho Công ty L4 vay 13 tỷ đồng, H1 chỉ làm
việc với kế toán của công ty L4 để thực hiện việc kiểm tra sau cho vay; việc
đánh giá hoạt động của Công ty và việc sử dụng vốn vay chỉ căn cứ trên các hợp
đồng, chứng từ do Công ty cung cấp; không nắm được việc sử dụng vốn vay có
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đúng mục đích hay không và không phát hiện được Công ty L4 lập khống tài
liệu.
Tại cơ quan điều tra, trước khi vụ án được khởi tố, bà Ngô Thị U thừa
nhận đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị H3, Kế toán Công ty L4 lập sai số liệu Báo cáo
tài chính (Sai lệch số liệu so với báo cáo nộp cơ quan Thuế) để có đủ điều kiện
đề nghị vay tăng hạn mức lên 11 tỷ đồng và 13 tỷ đồng; bà U đã nhờ bà Phạm
Thị H4 và bà Trương Thị Anh V ký khống các Hợp đồng mua bán Mỳ chính và
hóa đơn GTGT để ngân hàng giải ngân khoản vay 13 tỷ đồng.
Đến ngày 6/5/2016, Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngày 06/5/2015 hết
thời hạn. Theo quy định, Ngân hàng đã chuyển dư nợ 13 tỷ đồng sang Hợp đồng
cấp tín dụng hạn mức mới ngày 18/5/2016. Công ty L4 còn tài sản đảm bảo cho
khoản vay tại Ngân hàng là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là
ngôi nhà tại địa chỉ số Y2 đường L5, phường T5 thành phố S. Tháng 6/2016,
Ngân hàng giải chấp tài sản cầm cố lô hàng Mỳ chính (Theo hợp đồng cầm cố
tài sản số 8403-LCL-201500339 ngày 28/10/2015) đồng thời Công ty bổ sung
tài sản thế chấp khác là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 211, tờ bản đồ số 29,
địa chỉ: khối 4, thị trấn L1, huyện L1, tỉnh Lạng Sơn có giá trị tài sản là 736
triệu đồng (Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số
8403 - LCL- 201600168). Tháng 9 và tháng 10 năm 2016, Ngân hàng tiếp tục
giải chấp tài sản thế chấp Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai và thửa đất số 211, tờ
bản đồ số 29, tại khối 4, thị trấn L1.
Theo công văn số 107/NHNo – KHKD ngày 1/6/2017 của Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố S, tính đến ngày 30/5/2017
Công ty L4 còn nợ số tiền 12.637.666.400 đồng; trong đó nợ gốc
11.760.000.000 đồng, tiền lãi 738.898.400 đồng, lãi quá hạn 138.768.000 đồng.
Từ tháng 8/2016 đến nay Công ty L4 đã không có khả năng tài chính để trả nợ
gốc và lãi vay cho Ngân hàng. Đến tháng 03/2017, khoản vay này được phân
loại nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn).
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự
số 08/QĐ-PC46 ngày 02/6/2017 và Công văn số 965/CV-PC46 ngày 19/6/2017
về việc bổ sung thời điểm trưng cầu giám định giá tài sản của cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn; Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh
Lạng Sơn đã ban hành Kết luận định giá tài sản số 1049/KL-HĐĐGTS ngày
22/6/2017, theo đó xác định trị giá tối đa Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 67
đường L5, phường T5, thành phố S tại thời điểm tháng 6/2017 là
10.079.440.000 đồng (Trong đó giá trị ngôi nhà là 1.779.440.000 đồng; giá trị
Quyền sử dụng đất là 8.300.000.000 đồng).
Nguyễn Kim C đã thừa nhận các sai phạm trong hoạt động tín dụng gồm:
Sai trong chỉ đạo chấm điểm, xếp loại khách hàng dẫn đến cấp hạn mức tối đa
cho vay vượt quá thẩm quyền (Nâng mức cấp hạn mức tối đa từ 5,4 tỷ đồng lên
11 tỷ đồng và 13 tỷ đồng) là trái với quy định tại khoản 2, Điều 5 Quyết định số
1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam về việc “Ban hành hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm
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điểm, xếp hạng khách hàng trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”; vi phạm khoản 1 Điều 1,
Quyết định số 853/QĐ-HĐTV-KHKD ngày 31/10/2014 của Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, quy định: “Thẩm quyền quyết định
cấp tín dụng của Giám đốc chi nhánh đối với khách hàng chưa đủ điều kiện xếp
hạng tín dụng nội bộ được xác định bằng 60% thẩm quyền quyết định cấp tín
dụng của giám đốc chi nhánh đối với khách hàng xếp loại BBB”. Theo Tổng
hợp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của giám đốc các chi nhánh loại III,
phòng giao dịch trực thuộc năm 2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, chi nhánh thành phố S: “Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, chi nhánh thành phố S, thẩm quyền quyết định của giám đốc chi
nhánh cấp tín dụng theo loại hình khách hàng hạng BBB là 09 tỷ đồng”. Tại thời
điểm cấp tín dụng năm 2015, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thành phố S chỉ được phép cấp tín dụng vay cho Công ty L4 hạn mức
tối đa là 60% của 09 tỷ đồng, tức 5,4 tỷ đồng (Kể cả trong trường hợp có tài sản
bảo đảm). Vi phạm quyết định 766/QĐ-NHNo-KHKD ngày 01/8/2014 của
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong thẩm định,
không căn cứ vào các thông tin của các cơ quan hữu quan về khách hàng để
đánh giá năng lực dân sự của khách hàng vì thời điểm từ tháng 1 đến tháng 3
năm 2016, chi cục thi hành án dân sự thành phố S đã làm việc trực tiếp với
Nguyễn Kim C và Nguyễn Thị H1 về việc phối hợp trong thi hành án đối với bà
Ngô Thị U nhưng C vẫn chỉ đạo H1 thực hiện lập hồ sơ và C ký phê duyệt cho
vay tăng hạn lên 13 tỷ đồng.
Nguyễn Thị H1, cán bộ quản lý khoản vay thừa nhận là người trực tiếp
thẩm định hồ sơ, H1 nắm thông tin về khách hàng, hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế.
Mặc dù H1 biết Công ty L4 mới thành lập thuộc đối tượng không được chấm
điểm, xếp hạng khách hàng nhưng vẫn thực hiện việc thẩm định, lập toàn bộ hồ
sơ tăng hạn mức lên 11 tỷ đồng và 13 tỷ đồng. H1 biết sự chỉ đạo của Nguyễn
Kim C không đúng theo quy định của Ngân hàng nhưng không có ý kiến gì mà
vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo. H1 thực hiện việc thẩm định và lập hồ sơ đủ điều
kiện cho vay dẫn đến việc phán quyết cho vay vượt quá thẩm quyền của Nguyễn
Kim C. Ngoài ra H1 là người trực tiếp thực hiện thẩm định tài sản cầm cố hàng
hóa (Mỳ chính) và định giá không đúng theo quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX
ngày 15/01/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam về “Ban hành quy định giao dịch bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. Quá trình điều tra
H1 thừa nhận các sai phạm trong hoạt động tín dụng như trên.
Đối với Phạm Văn T4, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Được
giao ký kiểm soát khoản vay trong thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016.
T4 biết hồ sơ vay của công ty L4 không đủ điều kiện vay tăng hạn mức lên 11 tỷ
đồng nhưng theo sự chỉ đạo của Nguyễn Kim C, T4 vẫn ký kiểm soát khoản vay
tăng hạn mức lên 11 tỷ đồng vào thời điểm tháng 10/2015. Mặc dù hành vi đó đã
vi phạm quy định của Ngân hàng; nhưng khoản vay 11 tỷ đồng này đã được tất
toán vào ngày 26/4/2016. Do hành vi của Phạm Văn T4 không gây ra thiệt hại
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cho Ngân hàng và không có mục đích tư lợi cá nhân nên Cơ quan điều tra không
xem xét xử lý hình sự.
Đối với Nông Thị Bích H2: Được giao quản lý khoản vay trong thời gian
từ kháng 4 đến tháng 5/2016 đối với khoản vay tăng hạn mức lên 13 tỷ đồng của
Công ty L4. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Kim C, H2 ký kiểm soát khoản vay để
hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục; tuy nhiên H2 không biết thông tin về năng lực hành vi
dân sự khách hàng, không lập hồ sơ và không quản lý hồ sơ, nên hành vi trên
chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Đối với Ngô Thị U và những người liên quan đến Công ty L4: Kết quả
điều tra cho thấy bà Út có hành vi gian dối trong việc lập khống hợp đồng mua
bán lô hàng Mỳ chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho
rằng hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nên Cơ quan điều tra tách hành vi của bà Ngô Thị U và những người liên quan
để tiếp tục điều tra xác minh; khi đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.
Với nội dung nêu trên, tại bản cáo trạng số: 121/VKS-P3 ngày
28/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố các bị cáo Nguyễn
Kim C và Nguyễn Thị H1 về tội Vi phạm 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 năm
1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Đồng thời đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 206
Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo khi quyết định hình phạt.
Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi như trong cáo trạng là đúng
với hành vi phạm tội của các bị cáo, đúng người, đúng tội, không oan. Các bị
cáo đều xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng chính
sách khoan hồng của pháp luật, cải tạo ở ngoài xã hội dưới sự giám sát của cơ
quan chủ quản. Để các bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lại lỗi lầm.
Ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại
phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo như cáo trạng của
Viện kiểm sát. Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm
tội và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị
cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Nghị quyết số
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc áp dụng các quy định có
lợi cho người phạm tội theo khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, áp dụng
khoản 3 Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều
51; khoản 2, 3 Điều 54; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm
2015; xử phạt: bị cáo Nguyễn Kim C mức án 03 năm tù nhưng cho hưởng án
treo, thời gian thử thách là 05 năm; giao bị cáo cho cơ quan nơi bị cáo làm việc
theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
- Đối với Nguyễn Thị H1: Áp dụng khoản 3 Điều 206 Bộ luật hình sự
năm 2015; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2, 3 Điều 54; Điều 58;
khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị H1
mức án 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm, giao
bị cáo cho chính quyền địa phương theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian
thử thách.
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Về hình phạt bổ sung: Đại diện Viện kiểm sát không đề nghị áp dụng hình
phạt bổ sung đối với các bị cáo.
Đại diện của Nguyên đơn dân sự trình bày: Ngày 20/10/2017 Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố S đã phối hợp cùng các bị cáo
xử lý xong tài sản đảm bảo của Công ty L4, thu hồi đủ số dư nợ gốc là
11.760.000.000đ và số nợ lãi là 14.987.600 đồng, hậu quả đã được khắc phục
xong, do đó không có yêu cầu bồi thường thiệt hại. Do các bị cáo trong quá trình
công tác đã có nhiều thành tích đóng góp cho Ngân hàng, nên đề nghị Hội đồng
xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
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 tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Kim C và Nguyễn Thị H1 tại
phiên tòa phù hợp với hành vi phạm tội và lời khai của các bị cáo tại cơ quan
điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; do đó có căn
cứ xác định các bị cáo Nguyễn Kim C và Nguyễn Thị H1 đã cùng nhau thực
hiện hành vi cho vay trái quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam, cụ thể: Bị cáo Nguyễn Kim C biết rõ Công ty L4 vay lần
đầu không đủ điều kiện để tăng hạn mức vay, nhưng vẫn ký phê duyệt cho vay
vượt quá thẩm quyền của Giám đốc C nhánh, chỉ đạo chấm điểm, xếp loại khách
hàng sai quy định dẫn đến cấp hạn mức tối đa cho vay vượt quá thẩm quyền. Bị
cáo Nguyễn Thị H1 là cán bộ quản lý khoản vay, thực hiện lập hồ sơ cho vay
tăng hạn mức từ 5,4 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng và 13 tỷ đồng. Quá trình thực hiện,
các bị cáo biết việc làm này là trái với quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định
số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011 và vi phạm khoản 1 Điều 1 Quyết
định số 853/QĐ-NĐTVKHN ngày 31/10/2014; vi phạm Quyết định số 766/QĐNHNo-KHKD ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn Việt Nam nhưng các bị cáo vẫn có ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy,
cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố các bị cáo Nguyễn
Kim C và Nguyễn Thị H1 về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự
1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng
pháp luật, không oan. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của
Quốc Hội về việc áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội theo khoản 3
Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi của các bị cáo cần phải được áp dụng
quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 đối
với các bị cáo.
[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện thấy
rằng hành phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm tới các quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo sự hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức tín dụng nói
chung và sự hoạt động đúng đắn của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn thành phố S nói riêng. Vì vậy, cần phải có chế tài hình sự
nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo
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đã gây ra để nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Xét thấy đây là vụ án có
đồng phạm nhưng tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Nguyễn Kim C
là người có vai trò chính, với chức vụ được đảm nhiệm tại thời điểm đó là Giám
đốc C nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố S, bị
cáo đã chỉ đạo Nguyễn Thị H1, Phạm Văn T4 là cán bộ dưới quyền thực hiện
những sai phạm trong hoạt động tín dụng. Bị cáo Nguyễn Thị H1 là đồng phạm
với vai trò giúp sức tích cực, biết rõ sự chỉ đạo của Nguyễn Kim C là sai nhưng
vẫn thực hiện, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.
[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngoài tình tiết định khung
hình phạt các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đặc biệt
khác theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015;
[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và
tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài ra các bị
cáo còn tích cực giúp đỡ Cơ quan chủ quản khắc phục toàn bộ hậu quả, các bị
cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng ngoài hành vi vi phạm lần này các
bị cáo chưa có hành vi nào khác vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý. Tại phiên
tòa, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành
phố S xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên các bị cáo được hưởng tình tiết
giảm nhẹ theo điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị
cáo Nguyễn Kim C xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng có bố đẻ là
ông Nguyễn Trọng Q và mẹ đẻ là bà Trần Thị L có nhiều công lao trong cuộc
kháng chiến giải phóng dân tộc, nên được Nhà nước tặng thưởng huân chương
kháng chiến, bản thân bị cáo trong quá trình công tác đã có nhiều thành tích xuất
sắc được tặng nhiều bằng khen của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam
và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Do đó bị cáo được
hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ là điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình
sự năm 2015.
[5] Về hình phạt bổ sung, Hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra và
tại phiên tòa xác định các bị cáo không có động cơ vụ lợi nên không áp dụng
hình phạt tiền đối với các bị cáo.
[6] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra ngày 20/10/2017
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố S, đã phối
hợp cùng các bị các bị cáo xử lý xong tài sản đảm bảo của Công ty L4, thu hồi
đủ số tiền nợ gốc là 11.760.000.000 đồng và số nợ lãi là 14.987.600 đồng, như
vậy hậu quả đã được khắc phục xong. Tại phiên tòa đại diện Lãnh đạo chi nhánh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố S cũng đã xác nhận
vấn đề này và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các
bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử không đề cập đến vấn đề bồi hoàn dân sự của các
bị cáo.
[7] Xét đề nghị của vị công tố về hình phạt đối với các bị cáo là có phần
nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử ấn định mức hình phạt phù hợp với hành vi
phạm tội của các bị cáo.
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[8] Các bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy
định của pháp luật.
[9] Ngoài ra, trong vụ án còn có một số đối tượng khác, nhưng cơ quan
điều tra truy tố không đặt vấn đề xử lý nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để
xem xét.
[10] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án; các hành vi, quyết
định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên đều được thực hiện đúng theo quy
định của bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận và không có ý
kiến khác.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Kim C và Nguyễn Thị H1 phạm tội “Vi
phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”
1.1. Căn cứ vào khoản 3 Điều 206; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 2, 3 Điều 54; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015;
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Kim C 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo,
thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày
29/01/2018). Giao bị cáo cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn –
Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia
đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn giám sát và giáo dục bị cáo Nguyễn Kim
C.
1.2. Căn cứ vào khoản 3 Điều 206; điểm s, t khoản 1 Điều 51; khoản 2, 3
Điều 54; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt: bị
cáo Nguyễn Thị H1 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian
thử thách là 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày
29/01/2018). Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường T1, thành phố S, tỉnh
Lạng Sơn giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có
trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường T1, thành phố S, tỉnh Lạng
Sơn giám sát và giáo dục bị cáo Nguyễn Thị H1.
2. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và
sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Các bị cáo Nguyễn Kim C và Nguyễn Thị H1, mỗi bị cáo phải chịu án phí
hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) để sung công quĩ Nhà nước.
Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo và nguyên đơn dân sự; vắng
mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Ngô Thị U, bà Nông Thị Bích
H2, ông Phạm Văn T4. Báo cho các bị cáo và nguyên đơn dân sự biết có quyền
kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (29/01/2018). Báo
cho bà Ngô Thị U, bà Nông Thị Bích H2, ông Phạm Văn T4 có quyền kháng
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cáo bản án trong thời 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:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp;
- PC81B, PV27 CA tỉnh Lạng Sơn;
- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;
- Các bị cáo (qua địa chỉ);
- Ngân hàng NN&PTNT t. Lạng Sơn;
- UBND p.HVT, Tp. Lạng Sơn;
- Người tham gia tố tụng khác;
- HCTP, KTNV&THA;
- Lưu hồ sơ; Tòa hình sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Chu Thị Nguyễn Phin
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quyết định giám đốc thẩm
Sè: 09 /2016/HS-GĐT
Ngµy 03-8-2016
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 16 thành viên tham gia xét xử, do ông
Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị
Yến, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: bà Trần Thị Quỳnh – Thẩm tra viên
Tòa án nhân dân tối cao.
Ngày 03-8-2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám
đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:
1. Đoàn Thị Thu A, sinh năm 1966; trú tại: đường S, phường T, thành phố
B, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: khi phạm tội là thủ quỹ phòng giao dịch T, thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đ; con ông Đoàn T và
bà Nguyễn Thị P (đều đã chết); có chồng là Nguyễn K sinh năm 1963 và 02 con;
bị bắt tạm giam từ ngày 08-7-2011 đến ngày 20-6-2012 được tại ngoại.
2. Bùi Thị Hồng S, sinh năm 1980; trú tại: thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk
Lắk; nghề nghiệp: khi phạm tội là cán bộ tư pháp Ủy ban nhân dân xã H, thành
phố B; con ông Bùi Văn H và bà Trần Thị Phương T; có chồng là Lương Ngọc T
sinh năm 1981 và 03 con; bị cáo tại ngoại.
Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo: Nguyễn Thị H bị kết án về tội
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn N, Trần D bị kết án về tội “Vi phạm
quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Nguyễn Công A
bị kết án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần
Văn L, Phan Văn T bị kết án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng”.
* Người bị hại: có 60 người bị hại.
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Có 27 người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan.
NHẬN THẤY:

Nguyễn Thị H làm nghề mua bán nông sản, đến năm 2005 thì bắt đầu
làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Trong quá trình kinh doanh, H vay tiền của
nhiều người và trả lãi suất cao, mua nhiều nhà đất, xe ô tô. Đến cuối năm 2008,
H biết số âm nợ khoảng gần 8.000.000.000 đồng, tài sản không đảm bảo cho
việc thanh toán, nhưng H vẫn tiếp tục vay tiền của người khác để trả nợ gốc và
lãi cho các khoản vay trước đó hoặc trả lãi cho chính khoản vay này. Bằng thủ
đoạn vay tiền trả lãi cao, vay ké trong hợp đồng tín dụng của người bị hại, để
người bị hại vay tiền ngân hàng rồi cho H vay lại và được H trả lãi suất cao…
làm cho nhiều người bị hại tin tưởng giao tiền cho H vay hoặc có người bị hại
do cả nể (vì nhiều năm nhờ H làm thủ tục vay tiền ngân hàng…) nên cho H vay.
Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, nhiều người bị hại tin tưởng H
nên đã làm theo chỉ dẫn của H ký vào hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng,
bảng kê chi nhận tiền… sau khi ký nhận tiền do thủ quỹ ngân hàng (Phòng giao
dịch T thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk
Lắk) đa số các bị hại không nhận tiền vay mà để cho H nhận và trừ các chi phí
như tiền vay đáo hạn, tiền lãi, tiền hoa hồng…, có trường hợp người bị hại đến
lấy tiền vay thì H khất lần không đưa và buộc người bị hại phải ký giấy cho H
vay lại… với nhiều thủ đoạn khác nhau, từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2009 H
đã lừa đảo chiếm đoạt được của nhiều người với tổng số tiền là 28.370.198.310
đồng, trong đó chiếm đoạt 8.921.050.000 đồng của người bị hại vay tiền từ
ngân hàng.
Đối với Đoàn Thị Thu A là Thủ quỹ, thủ kho phòng giao dịch T, thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đ đã 06 lần giao sai
quy định giấy tờ tài sản thế chấp cho cán bộ tín dụng là Trần D và Nguyễn Văn
N để làm thủ tục hồ sơ vay mới. Trong toàn bộ quy trình này chủ sở hữu tài sản
không biết và không ký nhận tài sản vào sổ giao nhận tài sản do A quản lý.
Hành vi của A đã tạo điều kiện cho N, D làm hồ sơ cho H đáo hạn những hợp
đồng đến hạn mà chủ tài sản không biết, hậu quả Nguyễn Thị H lừa vay ké chiếm
đoạt của 06 bị hại số tiền: 1.467.000.000 đồng. Ngoài ra, Đoàn Thị Thu A còn có
hành vi chi tiền vay cho khách hàng không đúng quy định trong hoạt động tín
dụng; cụ thể là A biết Nguyễn Thị H là người làm dịch vụ vay, đáo hạn ngân
hàng, không phải là người vay tiền, nhưng để H hoặc người làm cho H đi cùng
viết chữ số vào bảng kê chi tiền của ngân hàng thay người bị hại (người bị hại chỉ ký
vào bảng kê nhận tiền) nên không biết được số tiền vay và chiếm đoạt (trường hợp
bà Đinh Thị P , H chiếm đoạt 250.000.000 đồng). Như vậy, hành vi của A đã tạo
điều kiện để cho H lừa “vay ké” bị hại và chiếm đoạt số tiền 1.717.000.000 đồng
trong tổng số tiền A có trách nhiệm chi cho các bị hại vay là 19.500.000.000 đồng.
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Đối với Bùi Thị Hồng S là cán bộ tư pháp Ủy ban nhân dân xã H do nể
nang đã nhiều lần làm trái công vụ tham mưu, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã H
ký chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản, hồ sơ vay vốn không đúng quy định, gây
thiệt hại cho lợi ích hợp pháp của công dân; cụ thể là một số trường hợp S trình ký
chứng thực hồ sơ vay vốn không có mặt người vay nên để H lợi dụng viết số tiền
vay cao số tiền người vay muốn vay, hồ sơ chưa được xóa thế chấp, nhưng vẫn
chứng thực thế chấp. Trong đó, có 06 hồ sơ một bên đồng sở hữu bị giả chữ ký để
ngân hàng cho vay 2.850.000.000 đồng; hậu quả bị Nguyễn Thị H lừa đảo của các
bị hại (vay ké) với số tiền là 621.750.000 đồng; bị Nguyễn Thị H lừa đảo chiếm
đoạt tiền của các người bị hại vay số tiền 755.000.000 đồng, tổng cộng là
1.376.750.000 đồng.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2014/HSST ngày 03-4-2014, Tòa án
nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:
Áp dụng khoản 3 Điều 179; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47;
điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; xử phạt Đoàn Thị Thu A 07 năm tù về
tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của tổ chức tín dụng”;
Áp dụng khoản 3 Điều 281; điểm l, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều
47; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hồng S 06 năm tù
về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với
các bị cáo khác và phần trách nhiệm dân sự.
Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định Đoàn Thị Thu A kháng
cáo xin xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo; Bùi Thị Hồng S
kháng cáo kêu oan.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 340/2014/HSPT ngày 19-9-2014, Tòa
phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng quyết định:
Áp dụng khoản 3 Điều 179; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47;
điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự xử phạt Đoàn Thị Thu A 03 năm tù,
nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng”, thời gian thử thách là 5 năm; giao bị cáo Đoàn Thị
Thu A cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk để giám sát
và giáo dục trong thời gian thử thách.
Áp dụng khoản 3 Điều 281; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47;
điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hồng S 02 năm tù,
nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ”, thời gian thử thách là 4 năm; giao bị cáo Bùi Thị Hồng S cho Ủy ban nhân dân xã
E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.
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Ngoài ra, Bản án phúc thẩm còn quyết định về tội danh, hình phạt đối với các
bị cáo khác và phần trách nhiệm dân sự.
Tại Quyết định số 39/KN-HS ngày 16-9-2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao đã Kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 340/2014/HSPT ngày 19-9-2014 của
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về phần trách nhiệm hình sự đối
với các bị cáo Đoàn Thị Thu A và Bùi Thị Hồng S; đề nghị Hội đồng Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu
trên về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Đoàn Thị Thu A và Bùi Thị
Hồng S; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc
thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí
và đề nghị Hội đồng Thẩm phán chấp nhận Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân
dân tối cao.
XÉT THẤY:

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Đoàn Thị Thu A về
tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo
khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự; kết án Bùi Thị Hồng S về tội “Lợi dụng chức
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự
là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử Tòa án cấp sơ
thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm có một số sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng
pháp luật như sau:
Đối với Đoàn Thị Thu A: Chỉ được hưởng một tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1
(điểm p) và 01 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, nhưng Tòa án
cấp sơ thẩm vẫn áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự để xử phạt Đoàn Thị Thu A 07
năm tù (dưới mức khởi điểm của khung hình phạt) là áp dụng không đúng quy định
của Bộ luật hình sự và đã là xem xét, khoan hồng đối với bị cáo. Tòa án cấp phúc
thẩm không phát hiện và chỉ ra sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm, mà còn quá nhấn
mạnh đến việc bị cáo bị khối u đang điều trị để giảm hình phạt cho A xuống còn 03
năm tù (dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề) và cho bị cáo được hưởng
án treo là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự; đồng thời không
đúng với quy định tại điểm d mục 1 Điều 2 và điểm b mục 3 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 của Bộ luật hình sự về án treo (Tòa án cấp phúc
thẩm cũng không áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự đối với bị cáo A).
Đối với Bùi Thị Hồng S: Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các điểm p, điểm s
khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hồng S 06 năm tù
(dưới mức khởi điểm của khung hình phạt) đã là xem xét, khoan hồng đối với bị cáo.
Tòa án cấp phúc thẩm nhận định thêm bị cáo đang nuôi con nhỏ, chồng không quan tâm
chăm sóc các con và tại phiên tòa các bị hại đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
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để giảm hình phạt cho bị cáo S xuống còn 02 năm tù và cho hưởng án treo là không
đúng quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự và quy định tại điểm d mục 1 và điểm b mục
3 Điều 2 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 của Bộ luật hình sự về án treo;
không đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trong giai đoạn hiện
nay. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc để có hình
phạt phù hợp đối với hoàn cảnh của bị cáo.
Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 285 và Điều 287 Bộ luật tố tụng
hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:

Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 340/2014/HSPT ngày 19-9-2014 của Tòa
phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về phần trách nhiệm hình sự đối với
các bị cáo Đoàn Thị Thu A và Bùi Thị Hồng S; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân
dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân cấp cao t¹i Đà Nẵng (02 bản
kèm hồ sơ vụ án);
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- TAND tỉnh Đắk Lắk (để biết);
- UBND phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk
(để biết);
- UBND thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (để
biết);
- Bị cáo Đoàn Thị Thu A (theo địa chỉ);
- BÞ c¸o Bùi Thị Hồng S (theo địa chỉ);
- Bị hại trong vụ án: có 28 bị hại (theo địa chỉ);
- Lưu: Vụ GĐKT1, VP, HS.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký)

Nguyễn Hòa Bình
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TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN M’ĐRẮK
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 07/2020/HS-ST
Ngày: 28 - 4 - 2020
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M’ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Đình Nam
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Trọng Búp, ông Nguyễn Văn Giang
- Thư ký phiên toà: Ông Trần Hoà Bình – Thư ký Toà án nhân dân huyện M’Đrắk.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M’Đrắk tham gia phiên toà: Ông
Cao Văn Tiến – Kiểm sát viên.
Ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện M’Đrắk xét xử sơ
thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 10/2020/TLST-HS, ngày 01 tháng 4
năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2020/QĐXXST-HS ngày 15
tháng 4 năm 2020 đối với các bị cáo:
1. Nguyễn Văn M sinh năm 1946, tại tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm H, xã
M1, huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Hưu trí; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không;
giới tính: Nam; trình độ học vấn: 10/10; con ông Nguyễn Văn M2 (Đã chết) và con
bà Nguyễn Thị N (đã chết); có vợ là Võ Thị H, sinh năm 1950; có 03 con (con lớn
nhất sinh năm 1974, con nhỏ nhất sinh năm 1987); tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Có mặt.
2. Võ Thị H sinh năm 1950, tại tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm H, xã M1,
huyện Đ, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Nội trợ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới
tính: Nữ; trình độ học vấn: 06/10; con ông Võ Văn C (Đã chết) và con bà Nguyễn Thị
V (Đã chết); có chồng là Nguyễn Văn M, sinh năm 1946; có 03 con (con lớn nhất
sinh năm 1974, con nhỏ nhất sinh năm 1987); tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp
dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Có mặt.
* Những người tham gia tố tụng khác:
- Bị hại: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An
Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường G – Chức vụ: Giám đốc (Vắng
mặt, có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: đường T, thành phố V, tỉnh Nghệ An.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk
Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Văn S – chức vụ: Giám đốc.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Văn B – chức vụ: Phó trưởng
phòng thanh tra – kiểm tra ( Có mặt).
Địa chỉ: đường Đ, phường T, Tp B, tỉnh Đắk Lắk.
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2. Bảo hiểm xã hội huyện Đ1, tỉnh Nghệ An
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tất C1 - Chức vụ: Giám đốc
(Vắng mặt, có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: Xóm 7, thị trấn Đ1, huyện Đ1, tỉnh Nghệ An
3. Ông Hoàng Đ2, sinh năm 1950 ( Có mặt)
Địa chỉ: Thôn 14, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk.
4. Ông Nguyễn Công H1, sinh năm 1959 ( Có mặt)
Địa chỉ: Thôn 17, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk.
5. Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1954 ( Vắng mặt)
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, P. T2, Tp B, tỉnh Đắk Lắk.
6. Bà Phạm Thị N2, sinh năm 1972 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn 9, xã H2, Tp B, tỉnh Đắk Lắk.
7. Bà Phạm Thị T2, sinh năm 1968 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)
Địa chỉ: đường N, P. T3, Tp B, tỉnh Đắk Lắk.
Người làm chứng:
1. Ông Nguyễn Thành M4, sinh năm 1956 (Vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn 11, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk.
2. Bà Võ Thị C, sinh năm 1958 ( Vắng mặt)
Địa chỉ: Thôn 18, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk.
3. Ông Nguyễn Kim L, sinh năm 1968 (Có mặt)
Địa chỉ: Thôn 18, xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk.
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 năm 1989 đến năm 2007, Nguyễn Văn M là Giám đốc Nông trường cà phê
A (nay là Công ty TNHH MTV Cà phê A) đóng tại xã E, huyện M3, tỉnh Đắk Lắk đã
trực tiếp đứng tên nhận khoán một số diện tích đất của Nông trường để gia đình canh
tác. Vào khoảng cuối năm 2004, vì muốn vợ mình là Võ Thị H được hưởng chế độ
hưu trí, mặc dù Võ Thị H không phải là công nhân của Nông trường và cũng không
tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành, Nguyễn Văn M đã nói cấp
dưới của mình làm hồ sơ và kê khai khống quá trình công tác và đóng bảo hiểm xã
hội của Võ Thị H. Để thực hiện việc này Nguyễn Văn M có trao đổi trực tiếp với ông
Hoàng Đ2 là Trưởng phòng Tổ chức hành chính và ông Bùi Hữu B (đã chết) là nhân
viên phòng Tổ chức hành chính, kiêm lái xe của Nông trường cà phê A lúc bấy giờ.
Vì biết rằng việc làm này là vi phạm pháp luật và không thực hiện được nên ông Đ2
đã nói với Nguyễn Văn M là “Việc này tày đình lắm, bác đừng có làm”, tuy nhiên
Nguyễn Văn M không nghe theo mà nói ông Bùi Hữu B làm hồ sơ cho Võ Thị H là
công nhân của Nông trường từ năm 1982 đến thời điểm làm hồ sơ (năm 2004). Trong
quá trình làm hồ sơ để Võ Thị H hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì ông B đã trực
tiếp liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, việc ông B liên hệ với ai và liên hệ
như thế nào thì ông M không biết. Ngoài ra, bị cáo M khai có đưa 12.500.000 đồng
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cho ông B để đóng bảo hiểm thì ông B mới làm được hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho
bị cáo H.
Trong quá trình làm hồ sơ, Nguyễn Văn M đã nói với Võ Thị H “Tôi làm cho
bà cái sổ hưu”, biết rõ mình không phải là công nhân của Nông trường cà phê A
nhưng Võ Thị H không phản đối. Khi Võ Thị H được ông Bùi Hữu B gọi đến Nông
trường để ký tên vào các văn bản, hồ sơ thủ tục làm sổ hưu trí thì Võ Thị H đã đến
ký.
Sau khi hoàn thiện thủ tục, ông B đưa hồ sơ của Võ Thị H cùng những người
khác (cùng đợt làm sổ hưu trí) cho ông Nguyễn Công H1 Phó giám đốc Nông trường
cà phê A ký duyệt. Thấy trong hồ sơ đã đủ nên ông H1 đã ký duyệt tại bản xác nhận
quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội và Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội đối với Võ Thị H và đưa hồ sơ của Võ Thị H cùng các hồ sơ khác cho
Nguyễn Văn M ký duyệt, sau đó chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk để làm
thủ tục hưởng lương hưu. Khi có quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì hồ
sơ của Võ Thị H được chuyển về Bảo hiểm xã hội huyện Đ1, tỉnh Nghệ An để hưởng
chế độ hưu trí nhằm tránh bị phát hiện. Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 10 năm 2018,
Võ Thị H đã nhận được tổng số tiền 399.886.100 đồng tiền hưởng chế độ hưu trí.
Về vật chứng bị tạm giữ: Số tiền 399.886.100 đồng; Giấy giới thiệu di
chuyển số 566/BHXH-CĐCS ngày 18/5/2005 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk;
Đơn di chuyển hồ sơ của bà Võ Thị H; Quyết định số 566/QĐ-BHXH-CĐCS ngày
18/5/2005 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk về việc hưởng chế độ hưu trí hàng
tháng; Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH mang tên Võ Thị H ghi ngày
20/01/2005; Quyết định nghỉ việc đẻ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cấp cho Võ Thị
H, ký ngày 11/11/2004; Quyết định về việc chuyển lương cũ sang lương mới, ký
ngày 07/3/2005; Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội của Võ Thị H và phần xét duyệt của
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk; Giấy đề nghị thanh toán, ghi ngày 23/6/2007 với họ
tên người đề nghị thanh toán: Bùi Hữu B; Trích biên bản về việc xếp chuyển nâng
lương lập ngày 11/3/2005.
Các giấy tờ, tài liệu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện M’Đrắk đã
ra quyết định xử lý đồ vật, tài liệu trả lại cho các cơ quan tạm giữ trước đó.
Tại Cáo trạng số 11/CT-VKS ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện M’Đrắk truy tố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H về tội “Gian lận
Bảo hiểm xã hội” theo khoản 2 Điều 214 Bộ luật hình sự.
Kết quả xét hỏi tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của mình như nội dung bản cáo trạng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ
sơ vụ án.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị
Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội “Gian lận
Bảo hiểm xã hội”
- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214, điểm b, o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho
hưởng án treo.
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- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214, điểm b, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.
Xử phạt bị cáo Võ Thị H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án
treo.
* Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H
đã trả lại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng.
Các bị cáo không tranh luận gì thêm mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét
cho các bị cáo được hưởng một mức án nhẹ nhất vì các bị cáo đã ăn năn hối hối hận
về hành vi phạm tội của mình.
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 tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định: Quyết định tố tụng của Cơ quan
cảnh sát điều tra Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, Điều tra viên. Viện kiểm sát
nhân dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, 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 tòa, các bị cáo, những 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. 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, đúng quy
định pháp luật.
[2] Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo
tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng và những
chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng
xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Vì mục đích vụ lợi nên vào khoảng cuối năm 2004 bị
cáo Nguyễn Văn M đã nhờ ông Bùi Hữu B (đã chết) làm thủ tục hồ sơ và kê khai
khống quá trình công tác tham gia đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1982 đến năm 2004
của bị cáo H tại Nông trường cà phê A để cơ quan Bảo hiểm xã hội làm thủ tục cho bị
cáo H được nhận chế độ hưu trí hàng tháng, mặc dù trên thực tế bà H không phải là
công nhân của Nông trường cà phê A và cũng không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội.
Bị cáo H biết mình không thuộc diện được hưởng và các tài liệu kê khai quá trình
công tác của mình là làm khống nhưng bị cáo H vẫn ký các tài liệu hoàn tất hồ sơ để
hưởng chế độ hưu trí, từ tháng 6/2005 đến tháng 10/2018 bị cáo H đã chiếm đoạt
tổng số tiền 399.886.100 đồng từ Bảo hiểm xã hội. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu
tố cấu thành tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại
khoản 2 Điều 214 Bộ luật hình sự.
Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện M’Đrắk đã truy tố các bị cáo Nguyễn
Văn M, Võ Thị H về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội” theo khoản 2 Điều 214 Bộ luật
hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.
Tại khoản 2 Điều 214 BLHS quy định:
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây...
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ
100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
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a)...
c) Chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 100.000.000 đồng
đến dưới 500.000.000 đồng;
Xét tính chất mức độ hành vi của các bị cáo gây ra là nghiêm trọng, hành vi
của các bị cáo đã gây thiệt hại về tài sản cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng
đến an sinh xã hội, chế độ bảo hiểm của nhà nước. Do vậy, hành vi của các bị cáo cần
được nghiêm trị bằng pháp luật. Trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng
phạm giản đơn, hành vi của các bị cáo có mức độ phạm tội khác nhau nên cần phân
hóa để áp dụng mức hình phạt cho phù hợp.
Đối với bị cáo M vì muốn vợ mình (Võ Thị H) được hưởng chế độ hưu trí nên
đã nhờ ông Bùi Hữu B lập hồ sơ khống quá trình công tác của bị cáo H để bị cáo H
được hưởng tiền hưu trí, bị cáo là người thực hành tích cực. Bị cáo H biết hành vi
chồng mình Nguyễn Văn M là trái pháp luật nhưng bị cáo không can ngăn. Vì vậy,
hình phạt đối với bị cáo M phải nghiêm khắc hơn so với bị cáo H.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn
năn hối cải về hành vi phạm tội; bồi thường khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt;
các bị cáo đều là người trên 70 tuổi, bị cáo M và bố mẹ bị cáo đều là người có công
với cách mạng; bị cáo H có anh, em ruột là người có công với cách mạng. Đây là
những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, o, s (áp dụng
thêm điểm x cho bị cáo M) khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết
tăng nặng, giảm nhẹ trách hình sự. Hội đồng xét xử, xét thấy các bị cáo đều có nhân
thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo đều là người cao tuổi, việc không bắt các bị
cáo chấp hành hình phạt tù, không gây nguy hiểm cho xã hội, nên không cần cách ly
các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà chỉ cần giao các bị cáo cho gia đình và chính
quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và răn đe phòng ngừa
chung trong xã hội.
[4] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều
584 và Điều 585 Bộ luật dân sự.
Chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H đã trả lại cho Bảo hiểm xã
hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng.
[5] Về án phí: Do các bị cáo là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí. Do
đó, căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều
14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc
hội. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H.
Đối với số tiền 12.500.000 đồng bị cáo M khai đưa cho ông B để đóng bảo
hiểm thì ông B mới làm được hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho bị cáo H. Tuy nhiên, bị
cáo M không có giấy tờ gì chứng minh việc đưa tiền cho ông B. Ngoài ra, quá trình
điều tra Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ bị cáo H không đóng số tiền trên vào
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk, nên lời khai trên của ông M không có cơ sở xem xét.
Đối với hành vi trực tiếp làm hồ sơ khống để bà Võ Thị H được hưởng chế độ
hưu trí của ông Bùi Hữu B có dấu hiệu của tội phạm, tuy nhiên ông Bùi Hữu B đã
chết nên không đề cập xử lý.
377

Đối với ông Nguyễn Công H1 có ký một số giấy tờ liên quan với tư cách là
Phó giám đốc Nông trường cà phê A trong hồ sơ hưởng chế độ của bà Võ Thị H có
dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng đến nay đã
hết thời hiệu xử lý hình sự.
Đối với ông Hoàng Đ2 có nghe về việc làm hồ sơ hưởng chế độ của bà Võ Thị
H, nhưng không tham gia nên không có căn cứ xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.
Tuy nhiên, với vai trò là Trưởng phòng tổ chức hành chính thì ông Đ2 phải có trách
nhiệm kiểm tra các giấy tờ trước khi trình Ban giám đốc Nông trường ký duyệt
nhưng ông Đ2 thực hiện không hết chức trách. Vì vậy có dấu hiệu của tội “Thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng đến nay đã hết thời hiệu xử lý hình
sự.
Đối với ông Nguyễn Văn T1, bà Phạm Thị N2, bà Phạm Thị T2 là nhân viên
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã căn cứ trên hồ sơ do Nông trường cà phê A lập và
trình Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định hưởng hưu trí cho bà Võ
Thị H không biết đây là hồ sơ không hợp lệ nên không có căn cứ xử lý hình sự với
vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, những người này chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm
vụ khi trình hồ sơ phải kiểm tra sổ sách chuyên quản xem có danh sách đóng bảo
hiểm xã hội hay không. Hành vi trên có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng”, nhưng đến nay đã hết thời hiệu xử lý hình sự.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
[1] Về tội danh và hình phạt:
Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H phạm tội “Gian lận bảo hiểm
xã hội”.
- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214; điểm b, o, s, x khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự:
Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời
gian thử thách là 05 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 28/4/2020.
- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 214; điểm b, o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự:
Xử phạt bị cáo Võ Thị H 02 (Hai) năm 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án
treo. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày
28/4/2020.
Giao các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H cho Uỷ ban nhân dân xã M3, huyện
Đ1, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục và gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp
với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian
thử thách.
Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo
Điều 69 Luật thi hành án hình sự.
Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của
Luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người đó phải chấp
hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi
phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của Bản án trước và
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tổng hợp hình phạt của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy bỏ tất cả các
Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị cáo Nguyễn
Văn M, Võ Thị H kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 28/4/2020.
[2] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều
584 và Điều 585 Bộ luật dân sự.
Chấp nhận việc các bị cáo Nguyễn Văn M, Võ Thị H trả lại cho Bảo hiểm xã
hội tỉnh Nghệ An số tiền 399.887.000 đồng (Hiện số tiền trên đang được lưu giữ tại
Kho bạc nhà nước huyện M theo Ủy nhiệm chi số 01ĐT ngày 15/01/2020 giữa Công
an huyện M’Đrắk và Chi cục thi hành án dân sự huyện M).
[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ
khoản 1 Điều 12, Điều 14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của
Uỷ ban thường vụ quốc hội. Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo
Nguyễn Văn M, Võ Thị H.
[4] Thông báo quyền kháng cáo:
Các bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án hình sự
sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có
quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ
ngày bản án được niêm yết.
Nơi nhận:
- Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND huyện M’Đrắk;
- Công an huyện M’Đrắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Chi cục THADS huyện M;
- Các bị cáo;
- Các đương sự;
- UBND xã M3, huyện Đ1,
tỉnh Nghệ An;
- Lưu Hồ sơ, văn phòng.
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