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Tổng hợp 20 Bản án và Quyết định giám đốc thẩm 

Các tội phạm về chức vụ

STT BẢN ÁN SỐ TRANG 
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Bản án số 44/2017/HS-PT ngày 05/09/2017  

Về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

Bị cáo là kế toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 

bị cáo không thực hiện trả nợ Ngân hàng như đã cam kết mà dùng các thủ đoạn 

gian dối để chiếm đoạt của 101 người, với tổng số tiền 3.088.977.747 đồng sử 

dụng vào nhu cầu cá nhân.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Tuyên bị cáo Nguyễn Đình H 20 năm tù về tội “lạm dụng 

chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 05 năm tù về tội “tham ô tài sản”, 

tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù. 

Bị cáo kháng cáo nội dung khoản tiền của ông Trần Nhân N đã được cộng để xét 

xử năm 2009, nhưng do Tòa án đã ghi thiếu trong phần quyết định của bản án, 

nên số tiền này chỉ là trách nhiệm dân sự, nay lấy số tiền này để truy tố hình sự 

cho bị cáo là không đúng, đối với số tiền của ông Trương Trung T bị cáo thừa 

nhận, bị cáo xin giảm nhẹ án.  

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình 

H, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm. Buộc bị cáo Nguyễn Đình H phải chấp 

hành hình phạt chung của hai Bản án là 30 năm tù. 
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Bản án số 97/2017/HS-PT ngày 26/9/2017  

Về tội nhận hối lộ 

Bị cáo là Phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài 

nguyên và môi trường đã có hành vi yêu cầu và nhận hối lộ là 40.000.000 đồng 

để làm thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 

khi nhận hối lộ, bị cáo đã làm các thủ tục đồng thời tách thửa và đề nghị UBND 

cấp lại thành 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì mục đích vụ lợi bị cáo 

đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình được giao, nhận hối lộ để làm trái quy 

định của pháp luật về quản lý Nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 05 năm tù. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức  vụ 

nhất định trong thời hạn 03 năm. 

Bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, không đồng ý với bản án sơ thẩm đã 

xét xử bị cáo về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo cho rằng bị cáo không ép chị H đưa 

tiền cho bị cáo và không đòi hối lộ, mức án xét xử là nặng. Bị cáo đề nghị cấp 

phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị cho bị cáo được hưởng 

án treo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng 

H2, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 05 năm tù. Cấm bị cáo đảm 

nhiệm chức vụ nhất định trong thời hạn 03 năm. 
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Bản án số 16/2018/HS-PT ngày 07/02/2018  

Về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

Bị cáo là cán bộ địa chính, lợi dụng chức vụ của mình là cán bộ địa chính xã tự 

ý thu số tiền 150.000.000 đồng của anh Nguyễn Trường S để làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền bị cáo không làm các thủ 

tục để đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã chiếm đoạt 

tiêu xài cá nhân hết số tiền trên.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 07 năm tù được trừ 02 tháng 02 ngày tạm 

giam, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 06 năm 09 tháng 28 ngày tù. 

Bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo từ đề nghị xem xét tội danh và xin hưởng án 

treo sang xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, 

sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 06 năm 03 tháng tù, được trừ 02 

tháng 02 ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 06 năm 28 ngày 

tù. 

16 - 20 
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Bản án số 35/2018/HS-PT ngày 15/6/2018 

Về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

Bị cáo Trần Văn T với vai trò là trưởng thôn và bị cáo Nguyễn Bá Th là Bí thư 

chi bộ thôn, mảnh đất nông nghiệp 236m2 khu vực Bãi Trên thuộc quyền sử dụng 

của ông Trần Công Tự là đất sử dụng vào mục đích công ích xã Mỹ Phúc, nên 

đã chuyển nhượng trái thẩm quyền cho anh Trần Văn P lấy số tiền 70.000.000 

đồng, phân chia cho các nhóm ngõ trong thôn, trả công trông giữ đất cho vợ 

chồng anh Trần Công K và số tiền còn lại nộp vào nguồn quỹ của thôn. Kết quả 

đo đạc thực địa và định giá tài sản đã xác định thửa đất có diện tích 206,8m2 giá 

trị quyền sử dụng đất là 45.909.600 đồng. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt các bị cáo Trần Văn T, Nguyễn Bá T mỗi bị cáo 

12 tháng tù. 

Bị cáo Trần Văn T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, 

bị cáo Nguyễn Bá Th giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo và bổ sung kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ 

thẩm. Xử phạt bị cáo Trần Văn T 07 tháng tù, bị cáo Nguyễn Bá Th 06 tháng tù. 
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Bản án số 56/2018/HS-PT ngày 08/10/2018 

Về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 

Các bị cáo có tham gia vào ban dồn điền đổi thửa ở thôn. Để thực hiện các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, mặc 

dù biết việc bán đất cho các hộ dân lấn chiếm và tổ chức đấu thầu quyền sử dụng 

đất lâu dài (50 năm) là vượt quá quyền hạn của mình, dưới sự chỉ đạo của Bí thư 

Chi bộ các bị cáo đã bán 47,8m2 đất giao thông, thủy lợi cho 03 hộ gia đình thu 

12.000.000 đồng. Sau đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Chi bộ cũ, cùng với các 

bị cáo đã bán 573,3m2 đất nông nghiệp, giao thông thủy lợi cho 13 hộ dân, thu 

121.000.000 đồng cho đấu thầu và cho đấu thầu đất trái thẩm quyền là 4.477,6m2 

thu tổng số tiền là 429.600.000 đồng. Số tiền chênh lệch theo quy định của Nhà 
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nước là 207.517.500 đồng, đây là số tiền được coi là thiệt hại mà các bị cáo đã 

gây ra. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Đinh Công H5 08 tháng tù; bị cáo Bùi Công 

M 06 tháng tù; bị cáo Đinh Văn L 06 tháng tù; bị cáo Đinh Văn Th 06 tháng tù. 

Bị cáo Đinh Văn B có đơn kháng cáo kêu oan: bị cáo không phạm tội; Đề nghị 

xem xét cho điều tra lại đối với 74.319m2 đất công ích bị cán bộ địa phương bán 

chiếm đoạt vì động cơ cá nhân và số tiền 370.133.000 bị tham ô mà Tòa án cấp 

sơ thẩm chưa đề cập tới. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Đinh Văn B 06 tháng tù, cho hưởng án 

treo; Xử phạt bị cáo Đinh Văn L. 
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Bản án số 28/2019/HS-PT ngày 11/3/2019 

Về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

Bị cáo thu tiền của 5 người dân với số tiền tổng cộng 112.120.000 đồng nhưng 

không có phiếu thu, sau khi thu tiền không nộp vào Thủ quỹ Ủy ban nhân dân 

xã, không đưa cho ai mà tự ý cất giữ cá nhân, nhận hồ sơ xin cấp đất khi chưa 

có chủ trương của cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép làm hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt số tiền 112.120.000 đồng nên bị truy tố và xét xử.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S 36 tháng tù, cấm đảm 

nhiệm chức vụ nhất định trong thời hạn 05 năm. 

Bản án sơ thẩm có những sai sót nhưng các sai sót này không bị kháng cáo, 

kháng nghị nên cấp phúc thẩm không được sửa Bản án sơ thẩm mà chỉ nêu để 

cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Thanh S và giữ y Bản án sơ thẩm; Chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh S để sửa Bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 17 

tháng tù. 

39 - 47 
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Bản án số 134/2019/HS-PT ngày 20/03/2019  

Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ 

Bị cáo LĐT mặc dù không quen biết những người có thẩm quyền trong Bộ Công 

an, cũng không thực hiện việc xin chạy án kỷ luật giúp cho ông PTT (chồng bị 

cáo NTL) những đã nhận của bị cáo NTL 450.000.000 đồng hứa hạn sẽ lo cho 

ông PTT không bị Bộ Công an xử NTL kỷ luật và chiếm đoạt luôn số tiền 

450.000.000 đồng rồi sau đó bỏ trốn. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo NTL 02 năm tù; Bị cáo LĐT 07 năm tù. 

Bị cáo NTL làm đơn kháng cáo kêu oan, bị cáo không phạm tội “Đưa hối lộ”; 

số tiền bị cáo đưa cho LĐT là tiền trong dự án khai thác san lấp cát do LĐT lừa 

bị cáo thực sự thì sự án không có, nhưng cơ quan điều tra cố tình ép đó là tiền 

hối lộ, bị cáo xin được giải oan. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo NTL, 

giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo LĐT 07 năm tù. 
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Bản án số 167/2019/HS-PT ngày 27/3/2019 

Về tội giả mạo trong công tác  
54 - 61 



Các bị cáo vì động cơ vụ lợi các bị cáo đã thực hiện hành vi làm giả các thủ tục, 

giấy tờ, tài liệu, lập hồ sơ khống để hợp pháp hóa trình tự thủ tục ký cấp, nhằm 

bán chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho 140 đối tượng không học, không thi, không 

kiểm tra. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của 

cơ quan, tổ chức Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của ngành giáo 

dục. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt Mai Xuân M 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị M1 

18 tháng tù. Cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hành vi pham tội 

trong thời hạn 01 năm. 

Bị cáo Nguyễn Thị M1 kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Mai Xuân M 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Mai Xuân M, 

Nguyễn Thị M1; sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự đối 

với các bị cáo Mai Xuân M và Nguyễn Thị M1. Xử phạt bị cáo Mai Xuân M 18 

tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị M1 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 36 tháng. 
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Bản án số 61/2019/HS-PT ngày 29/3/2019 

Về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

Các bị cáo đều là người có thâm niên trong công tác, là đảng viên thuộc lực 

lượng vũ trang. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh an ninh 

tại địa phương, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân trong công tác đấu 

tranh, phòng chống tội phạm. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 03 năm tù về tội “Tham ô 

tài sản” và 05 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hình phạt chung là 08 năm tù. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 03 năm tù 

về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Sau khi xem xét sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn K có đơn kháng cáo yêu cầu xin 

được giảm nhẹ hình phạt; Bị cáo Nguyễn Thành T kháng cáo yêu cầu được giảm 

nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 03 năm tù về tội “Tham 

ô tài sản” và 04 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản”. Tổng hợp hình phạt chung của bị cáo là 07 năm tù. Xử phạt bị cáo Nguyễn 

Thành T 02 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

62 - 71 
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Bản án số 260/2019/HS-PT ngày 08/05/2019 

Về tội lạm dụng chức vụ, quyền han chiếm đoạt tài sản 

Bị cáo giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí 

Việt Nam. Ngoài nhận tiền lãi từ số tiền gửi của Viện dầu khí gửi tại Ocean Bank 

và đã được hạch toán theo quy định của Nhà nước, bị cáo còn có 13 lần nhận 

tổng số tiền 97.000.000 đồng do Ocean Bank chi chăm sóc khách hàng. Sau khi 

nhận tiền, bị cáo không báo cáo với người có thẩm quyền, không nộp vào hạch 

toán vào nguồn thu của Viện Dầu khí Việt Nam mà sử dụng cho mục đích cá 

nhân.  

72 - 78 



Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Trần Đức Ch 18 tháng tù. Bị cáo Trần Đức 

Ch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đức Ch về 

việc giảm nhẹ hình phạt. Xử phạt bị cáo Trần Đức Ch 18 tháng tù về tội “Lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” 
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Bản án số 268/2019/HS-PT ngày 14/5/2019 

Về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng.  

Bị cáo Nguyễn Hồng A là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

CAScon có vốn của nhà nước đã có hành vi gian dối lập các hợp đồng vay tiền, 

chuyển tiền không đúng quy định của pháp luật và chiếm đoạt số tiền lớn, cụ thể 

là 400 tỷ đồng. Bị cáo vơi sự giúp sức của Nguyễn Thị Ng) đã lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn được giao, che giấu thông tin và không báo cáo Hội đồng quản trị 

Công ty, cố ý thực hiện các hành vi thành lập Công ty SNI (để đưa Công ty SNI 

tham gia các Hợp đồng kinh tế với vai trò trung gian mua bán và chuyển tiền 

theo hợp đồng), tạo lập các thông tin giả mạo trong các Hợp đồng kinh tế để 

chuyển tài sản của Công ty do mình chịu trách nhiệm quản lý ra nước ngoài, 

chuyển tiền bán hàng từ bên mua vào tài khoản của Công ty SNI và chiếm đoạt 

của Công ty VTC đối với số tiền bán hàng là 20.888.297,05 USD.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng A 17 năm tù và tù chung 

thân; bị cáo Nguyễn Thị Ng 08 năm tù.  

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ng; 

Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy (VFC); Công ty CP 

Container Cas (CAScon) và giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ thẩm 

về phần trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự liên quan đến kháng cáo của 

bị cáo Nguyễn Thị Ng, của Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu 

thủy (VFC), của Công ty CP Container Cas (CAScon). Xử phạt bị cáo Nguyễn 

Thị Ng 08 năm tù. 

79 - 102 
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Bản án số 73/2019/HS-PT ngày 04/9/2019 

Về tội tham ô tài sản 

Bị cáo đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được Công ty giao cho trong việc khai 

thác, bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi nghĩa vụ của người tham gia mua bảo 

hiểm,…Bị cáo đã không nộp tiền về Công ty theo đúng quy định mà chiếm đoạt 

tổng cộng 182.196.050 đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 07 năm 06 tháng tù. Bị cáo đã tự nguyện 

bồi thường cho Công ty Bảo Việt Phú Thọ số tiền 83.847.000 đồng là hợp pháp. 

Bị cáo có kháng cáo không nhất trí với quyết định của bản án sơ thẩm và xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo 04 năm 

tù. Bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện bồi thường cho Công ty Bảo Việt Phú Thọ 

số tiền 83.847.000 đồng là hợp pháp. 

103 - 112 
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Bản án số 61/2019/HS-PT ngày 15/10/2019 

Về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 
113 - 124 



Các bị cáo đã được giao thực hiện nhiệm vụ với vai trò là Trưởng thôn, Kế toán 

(BQL thôn). Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã tổ chức họp hội nghị quân 

dân chính đảng có sự tham gia của bí thư chi bộ, thống nhất cắt đường giao thông 

dể chia dư ra 04 lô đất bán cho 04 hộ ngoài quy hoạch của dự án phê duyệt. Do 

vậy các bị cáo phạm tội đồng phạm, làm trái nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại 

cho 04 hộ gia đình (không được công nhận cấp giấy CNQSD đất) với tổng số là 

94.500.000 đồng.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến N 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn 

Văn Th 15 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Đ 15 tháng tù. Cấm các bị cáo đảm 

nhiệm chức vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai và quản lý hành chính nhà nước 

trong thời hạn 01 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt 

động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; gây mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân 

vào Nhà nước, đồng thời gây thiệt hại đến tài sản của những người bị hại. Hành 

vi của các bị cáo còn là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm ảnh hưởng 

đến tình hình trật tự trị an ở nông thôn nên cần xử lý nghiêm bằng pháp luật hình 

sự. Do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và các bị hại, 

cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Tiến 

N, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn Đ và kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến N 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Th 

15 tháng tù. Cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai 

và quản lý hành chính nhà nước trong thời hạn 01 năm. 
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Bản án số 698/2019/HS-PT ngày 12/11/2019 

Về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

Bị cáo (Chủ tịch UBND xã) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ về 

việc cấp đất giãn dân chỉ vì muốn hoàn thành sớm dự án tại xã để phục vụ lợi 

ích của địa phương. Từ đó, bị cáo đã chỉ đã cho (cán bộ địa chính xã ) lập khống 

danh sách 103 hộ xin cấp đất giãn dân để trình UBND phê duyệt. Đồng thời, còn 

chỉ đạo (Phó chủ tịch UBND xã ) và (cán bộ địa chính) thực hiện việc điều ghép 

93 suất đất không đúng thủ tục, không đúng đối tượng và không đúng thẩm 

quyền. Sau đó, bị cáo chỉ đạo (kế toán) và (thủ quỹ của UBND xã) thu tiền đất 

giãn dân sai đối tượng 93 suất.   

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Th 07 năm 06 tháng tù; bị 

cáo Đỗ Đăng S 04 năm tù; bị cáo Nguyễn Lương Th2 04 năm tù. Sau khi xét xử 

sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Th kháng cáo kêu oan; còn các bị cáo Đỗ Đăng S, 

Nguyễn Lương Th2 kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình 

phạt tù của các bị cáo Nguyễn Trung Th, Đỗ Đăng S, Nguyễn Lương Th2 để sửa 

Bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Th 60 tháng tù; bị cáo 

Đỗ Đăng S 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Lương Th2 30 tháng tù.  

125 - 136 
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Bản án số 790/2019/HS-PT ngày 13/12/2019  

Về tội tham ô tài sản 
137 - 143 



Bị cáo là kế toán của Trung tâm đã thu tiền học phí tạm ứng của 221 học viên 

thuộc 09 lớp với tổng số tiền là 957.580.000 đồng nhưng bị cáo chỉ nộp về nhà 

trường số tiền 292.715.957 đồng, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng chi 

tiêu cá nhân. Để tránh bị phát hiện bị cáo đã tự lập hồ sơ quyết toán khống để 

hợp thức số tiền 474.284.043 đồng, còn lại 190.580.000 đồng chưa hợp thức 

được. 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 12 năm tù. 

Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét 

xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, việc bị cáo 

thay đổi nội dung kháng cáo là do chưa hiểu biết về pháp luật, đã bồi thường 

khắc phục hậu quả được số tiền 656.900.000 đồng trong tổng số 664.864.043 

đồng chiếm đoạt. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, bố bị cáo là thương 

binh, bản thân bị cáo là phụ nữ. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thanh 

Ph, sửa bản án hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 10 năm tù. 
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Bản án số 12/2020/HS-PT ngày 25/2/2020  

Về tội tham ô tài sản 

Bị cáo là giáo viên chủ nhiệm lớp lá 4, được giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 

số tiền hỗ trợ ăn trưa cho học sinh lớp do bị cáo phụ trách, nhưng bị cáo không 

thực hiện theo đúng chỉ đạo của nhà trường như không phát tiền tại trung tâm 

nhà trường để lãnh đạo nhà trường quan sát mà thực hiện tại các điểm lẻ của 

trường, đối với phụ huynh không biết chữ thì lăn tay nhưng bị cáo lại nhờ người 

khác ký, điểm chỉ hộ và trực tiếp ký. Bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 

các phụ huynh học sinh là người đồng bào, không hiểu tiếng phổ thông, phần 

lớn không biết chữ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 07 năm tù. Buộc bị cáo phải bồi thường cho 

nguyên đơn dân sự là Trường Mẫu giáo T tổng số tiền đã chiếm đoạt là 

26.123.500 đồng để nhà trường thực hiện việc cấp phát tiền hỗ trợ ăn trưa cho 

học sinh theo đúng quy định pháp luật. 

Bị cáo thực hiện hai lần chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 26.123.500 đồng. 

Quá trình phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm các tài liệu chứng cứ mới cùng yêu 

cầu giám định lại các tài liệu chứng cứ do bị cáo cung cấp nhưng đều không có 

cơ sở chấp nhận. Tại các giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có thiện chí bồi thường về trách nhiệm dân 

sự đối với thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra. Do đó, hội đồng xét xử phúc 

thẩm không có căn cứ để xem xét cho kháng cáo của bị cáo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Hằng 

Nga. Xử phạt bị cáo 07 năm tù. 

144 - 153 
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Bản án số 62/2020/HS-PT ngày 18/5/2020 về tội tham ô tài sản 

Bị cáo là trưởng thôn X đã thu tiền đóng góp của nhân dân để xây dựng, sửa 

chữa đường giao thông trong thôn, trong quá trình thực hiện việc xây dựng, sửa 

chữa thì bị cáo đã lập quyết toán khống và đã quyết toán. Đồng thời, không chi 

154 - 162 



trả cho người thi công mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Hành vi của bị cáo đã cấu 

thành tội “tham ô tài sản”.  

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo 08 năm tù; Cấm đảm nhiệm chức vụ trong 

thời gian 03 năm. 

Bị cáo nộp đơn kháng cáo, nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L, sửa bản án 

sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 07 năm tù; Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong thời 

hạn 03 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính. 
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Bản án số 35/2020/HS-PT ngày 26/5/2020 

Về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

Bị cáo là Giám đốc Trung tâm đã lập khống 23 hợp đồng thuê xe ô tô đi thực 

hiện dự án để chiếm đoạt số tiền 23.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo còn ký ủy nhiệm 

chi cho Vũ Công T chuyển số tiền 150.000.000 đồng từ tài khoản của Trung tâm 

sang tài khoản của T để T rút tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của bị cáo đã vượt 

quá quyền hạn, làm trái công vụ, giúp sức cho T chiếm đoạt tài sản của Nhà nước 

Cấp sơ thẩm tuyên: Xử phạt bị cáo Bùi Tấn B 01 năm 06 tháng tù về tội “tham 

ô tài sản”, 05 năm 06 tháng tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 

tài sản”, tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 07 năm tù. 

T là người tham mưu cho B ký ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của 

Trung tâm sang tài khoản cá nhân của T; sau khi chuyển tiền, T trực tiếp rút tiền 

và sử dụng để tiêu xài cá nhân. Như vậy, T là người thực hành tích vực, bị cáo 

với vai trò là Giám đốc Trung tâm nhưng sau khi ký ủy nhiệm đã không kiểm 

tra, để T tự ý sử dụng số tiền trên, hành vi của bị cáo đã giúp sức cho T chiếm 

đoạt tài sản của nhà nước. Ngoài ra, tại giai đoạn phúc thẩm, B cung cấp thêm 

đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa 

phương. Xét thấy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị 

cáo. 

Cấp phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Tấn B, sửa bản án 

hình sự sơ thẩm. Xử phạt bị cáo 03 năm . 

163 - 167 
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Quyết định giám đốc thẩm số 34/2013/HS-GĐT ngày 18/12/2013 

Về tội tham ô tài sản 

Các bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của 

Nhà nước mà các bị cáo trách nhiệm quản lý (bị cáo Hải chiếm đoạt 42.650.000 

đồng, bị cáo Cháng 02 lần chiếm đoạt là 88.115.000 đồng). 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lò Văn Cháng 07 năm tù và bị cáo Lường 

Văn Hải 02 năm tù về tội “tham ô tài sản”. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo có 

đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt bị cáo Lò Văn Cháng 03 năm tù và bị cáo Lường 

Văn Hải 02 năm tù về tội “tham ô tài sản” và đều cho hưởng án treo. Tòa án cấp 

phúc thẩm đã quá nhấn mạnh về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo Hải để cho bị cáo Hải được hưởng án treo là áp dụng không đúng quy 

168 - 170 



định, không đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật, không đáp ứng yêu 

cầu răng đe, gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm 

này. 

Hội đồng thẩm phán tuyên: Hủy bản án hình sự phúc thẩm về phần trách nhiệm 

hình sự đối với các bị cáo; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án để xét xử phúc thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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Quyết định giám đốc thẩm số 12/2019/HS-GĐT ngày 01/3/2019 

Về tội nhận hối lộ  

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Hoàng L và bị cáo Hoàng Phú Y 24 

tháng tù. Bị cáo Trần Hoàng L kháng cáo cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội “nhận 

hối lộ” là chưa đủ cơ sở; bị cáo L kháng cáo bổ sung đề nghị xem xét trách nhiệm 

hình sự đối với Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4.  

Tòa án cấp phúc thẩm phát hiện hành vi của Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh 

H4 có dấu hiệu phạm tội “nhận hối lộ” nhưng không hủy án sơ thẩm để điều tra 

lại mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự của H1, 

H4 là không đúng dẫn đến vụ án không được giải quyết triệt để và toàn diện. 

Vụ án cần rõ vai trò đồng phạm của Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4 nhằm 

giải quyết triệt để, toàn diện, đúng vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo, đảm 

bảo sự công bằng, đúng pháp luật.  

Hội đồng thẩm phán tuyên: Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm 

của Viện kiểm sát; Hủy bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm để 

điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm 

sát để điều tra lại theo thủ tục chung.  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH BẠC LIÊU    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 44/2017/HSPT 
Ngày 05 tháng 9 năm 2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Anh Tuấn 
 Các Thẩm phán:  Ông Cao Văn Tám 

 Ông  Lê Thanh Hùng 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ca Kiều Nguyệt, cán bộ Tòa án 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Ông 

Quan Tuấn Nghĩa, Kiểm sát viên. 
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 53/2017/HSPT ngày 24 tháng 7 năm 2017 
đối với bị cáo Nguyễn Đình H do có kháng cáo của bị cáo, đối với bản án hình 
sự sơ thẩm số 14/2017/HSST ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân 
huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

- Bị cáo có kháng cáo: 
Họ và tên: Nguyễn Đình H, sinh năm 1975 tại tỉnh Quảng Trị; nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp Đ, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bạc 
Liêu; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Kế toán; con ông Nguyễn Đình N, 
sinh năm 1942 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1940; anh chị em có 03 
người; có vợ tên Nguyễn Hồng C, sinh năm 1983 (đã ly hôn); tiền án, tiền sự: 
Không. Bị cáo đang chấp hành bản án số 808/2009/HSPT ngày 08/10/2009 của 
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về các tội 
“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Tham ô tài sản” tại 
Trại giam Cái Tàu (Cà Mau), (có mặt). 

- Người bị hại không kháng cáo: 
1. Ông Trần Nhân N, sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1978,

(có đơn xin vắng mặt ngày 04/9/2017). 
Cùng địa chỉ: Ấp H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 
2. Ông Trương Trung T, sinh năm 1956 và bà Trần Thị X, sinh năm 1958,

(vắng mặt). 
Cùng địa chỉ: Ấp Thọ Hậu, xã L, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 
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- Nguyên đơn dân sự không kháng cáo, Tòa án không triệu tập: Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 02, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc K. Chức vụ: Chủ tịch Hội 
đồng thành viên. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H. Chức vụ: Trưởng 
phòng khách hàng - kinh doanh chi nhánh huyện L, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện L và Bản án hình sự sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bạc Liêu, nội dung vụ án như sau:    
Bị cáo Nguyễn Đình H được tuyển dụng làm kế toán của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện L từ năm 2001. 
Nhiệm vụ được phân công là phụ trách theo dõi việc thu nợ vay đối với các xã 
L, T, Th và thị trấn L. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao từ năm 
2003 đến năm 2007, khi các khách hàng đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện L đưa tiền nhờ bị cáo Nguyễn Đình 
H trả nợ vay khi đến hạn hoặc nhờ bị cáo Nguyễn Đình H trả nợ dùm do không 
có khả năng trả nợ khi đến hạn để làm hồ sơ xin vay lại, khi được giải ngân sẽ 
trả lại tiền cho bị cáo Nguyễn Đình H. Sau khi nhận tiền bị cáo Nguyễn Đình H 
không thực hiện trả nợ Ngân hàng như đã cam kết mà dùng các thủ đoạn gian 
dối để chiếm đoạt của 101 người, với tổng số tiền 3.088.977.747 đồng sử dụng 
vào nhu cầu cá nhân. Với hành vi phạm tội nêu trên, ngày 22/7/2009 bị cáo 
Nguyễn Đình H bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử 20 năm tù về tội “Lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 05 năm tù về tội “Tham ô tài 
sản”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù, án đã có hiệu lực. 

Ngày 02/8/2011, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam chi nhánh huyện L có đơn đề nghị điều tra bổ sung đối với bị cáo Nguyễn 
Đình H và Nguyễn Thanh T về hành vi chiếm đoạt của các khách hàng: Trần 
Nhân N số tiền 20.440.000đ, Ngô Cẩm H số tiền 10.000.000đ, Trần Thị H2 số 
tiền 3.500.000đ, Trương Trung Th số tiền 25.000.000đ, Sử Thành L số tiền 
40.000.000đ, Huỳnh Văn P số tiền 25.000.000đ, Nguyễn Duy Tr số tiền 
10.000.000đ, Lê Thanh Tr số tiền 30.000.0000đ, Nguyễn Văn H số tiền 
15.000.000đ, Huỳnh Bé H số tiền 10.000.000đ, Phạm Văn M số tiền 
10.000.000đ, Trần Văn N số tiền 12.000.000đ và Đinh Hồng M số tiền 
15.000.000đ. 

Quá trình điều tra xác minh được, vào ngày 09/01/2007 Trần Nhân N ký 
hợp đồng tín dụng số 90907090101 vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện L số tiền 23.000.000đ. Đến ngày 
10/5/2007 còn nợ lại số tiền 20.440.000đ, Trần Nhân N nhờ bị cáo Nguyễn Đình 
H trả khoản tiền còn lại để tất toán hợp đồng tín dụng số 909070101 và làm hồ 
sơ vay lại, đến ngày 11/5/2007 Trần Nhân N được Ngân hàng Nông nghiệp và 
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Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện L giải ngân số tiền 28.000.000đ 
theo hợp đồng tín dụng số 9090705112. Sau khi được Ngân hàng giải ngân, 
Trần Nhân N đưa cho bị cáo Nguyễn Đình H số tiền 20.440.000đ đúng như thỏa 
thuận trước đó, nhưng bị cáo Nguyễn Đình H không trả Ngân hàng mà chiếm 
đoạt số tiền trên. Để che giấu hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Đình H sử dụng 
máy tính nội bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
chi nhánh huyện L, lập phiếu thu giả cho bộ phận tín dụng kiểm tra trên mạng 
máy tính xác định Trần Nhân N đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ. Đồng thời, in 
phiếu thu giả, giả mạo chữ ký của cán bộ Ngân hàng, lén lút dùng dấu của Ngân 
hàng đóng vào phiếu thu để giao cho Trần Nhân N. Đến cuối ngày, trước khi 
Ngân hàng thực hiện việc báo cáo ngày, bị cáo xóa bỏ phiếu thu trên mạng máy 
tính do bị cáo lập trước đó, đồng thời, sử dụng máy tính nội bộ, sửa tên Trần 
Nhân N thành tên khác, sửa mã giao dịch khách hàng và thời gian đến hạn trả nợ 
của Trần Nhân N. 

Tương tự, ngày 17/8/2005 Trương Trung Thanh ký hợp đồng tín dụng số 
N1126 vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi 
nhánh huyện L, số tiền 25.000.000đ, đến ngày 10/11/2006 Trương Trung T nhờ 
Trần Văn B trả tiền Ngân hàng, do có mối quan hệ quen biết, khi đến Ngân hàng 
Trần Văn B giao cho bị cáo Nguyễn Đình H số tiền 26.000.000đ nhờ bị cáo 
Nguyễn Đình H trả Ngân hàng để tất toán hợp đồng hợp đồng tín dụng số 
N1126 ngày 17/8/2005 của Trương Trung T, nhưng bị cáo Nguyễn Đình H 
không trả Ngân hàng mà chiếm đoạt số tiền trên. Bị cáo Nguyễn Đình H lợi 
dụng tình hình thực tế là cán bộ Kế toán có thể hỗ trợ nhau trong việc xóa bút 
toán, khi quỹ trả phiếu thu về nên bị cáo Nguyễn Đình H đã lấy phiếu thu của 
Trương Trung T. Mặt khác, bị cáo Nguyễn Đình H sử dụng mạng máy tính nội 
bộ, sửa tên Trương Trung T thành tên khác, sửa mã giao dịch khách hàng, sửa số 
kế ước và các thông tin khác của khách hàng, thể hiện Trương Trung T đã trả 
tiền Ngân hàng xong. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2017/HSST ngày 06 tháng 6 năm 2017 
của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình H phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 280; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 
Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H mức án 06 (sáu) năm tù.  

Áp dụng các Điều 50 và 51 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt 25 
(hai mươi lăm) năm tù của bản án số 808/2009/HSPT của Tòa phúc thẩm Tòa án 
nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo Nguyễn Đình H phải 
chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 (ba mươi) năm tù. Thời hạn 
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/7/2007. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 280 Bộ luật Dân sự. Buộc bị cáo 
Nguyễn Đình H có nghĩa vụ trả cho ông Trần Nhân N, bà C tổng số tiền vốn, lãi 
tính đến ngày 05/6/2017 là 63.466.652đ (Sáu mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi 
sáu nghìn sáu trăm năm mươi hai đồng) và trả cho ông Trương Trung T, bà X 

3



tổng số tiền vốn, lãi tính đến ngày 05/6/2017 là 90.411.458đ (Chín mươi triệu 
bốn trăm mười một nghìn bốn trăm năm mươi tám đồng). 

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về lãi suất trong giai đoạn thi 
hành án theo Luật Thi hành án dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định 
của pháp luật. 

Ngày 16/6/2017, bị cáo Nguyễn Đình H kháng cáo với nội dung khoản 
tiền của ông Trần Nhân N đã được cộng để xét xử năm 2009, nhưng do Tòa án 
đã ghi thiếu trong phần quyết định của bản án, nên số tiền này chỉ là trách nhiệm 
dân sự, nay lấy số tiền này để truy tố hình sự cho bị cáo là không đúng, đối với 
số tiền của ông Trương Trung T bị cáo thừa nhận, bị cáo xin giảm nhẹ án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đình H giữ nguyên yêu cầu kháng 
cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị: Căn cứ điểm a 
khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị 
cáo Nguyễn Đình H và giữ nguyên Bản án sơ thẩm, vì theo Cáo trạng số 08/QĐ-
KSĐT-KT ngày 20/01/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bản 
án số 44/2009/HSST ngày 22/7/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thì số 
tiền 20.440.000đ của ông Trần Nhân N chưa được xem xét giải quyết, do lúc 
này chỉ chứng minh được bị cáo chiếm đoạt của ông N số tiền 18.520.000đ, còn 
khoản tiền 20.440.000đ mặc dù bị cáo có khai nhưng cơ quan điều tra chưa đủ 
chứng cứ để chứng minh bị cáo chiếm đoạt của ông N. Đối với số tiền 
26.000.000đ của ông Trương Trung T Cáo trạng và Bản án trước đây cũng chưa 
được xem xét giải quyết. 

XÉT THẤY: 
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. Hội đồng xét xử 
nhận định như sau: 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đình H khai nhận có chiếm đoạt của ông N 
hai khoản tiền gồm số tiền 18.520.000đ và khoản tiền 20.440.000đ, hai khoản 
tiền này bị cáo đã khai nhận chung trong một biên bản ghi lời khai trước đây và 
đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố, đưa vào phần luận tội tại 
phiên tòa ngày 22/7/2009 và Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xử phạt bị cáo 20 
năm tù, đối với số tiền 26.000.000đ chiếm đoạt của ông Trương Trung T không 
nằm trong danh sách 07 khách hàng còn lại mà Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp 
tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý sau như Kết luận điều tra số 39 ngày 
20/5/2008 đã nêu. 

Lời khai của bị cáo Nguyễn Đình H phù hợp các tài liệu, chứng cứ có 
trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Nguyễn Đình H là kế toán của 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện L 
được phân công phụ trách theo dõi việc thu nộp vay đối với các xã PL, T, Th và 
thị trấn L. Từ năm 2003 đến năm 2007, bị cáo Nguyễn đình H đã lợi dụng chức 
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vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng lòng tin của khách hàng đến vay vốn tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện L đưa 
tiền nhờ bị cáo Nguyễn Đình H trả nợ vay khi đến hạn và nhờ Nguyễn Đình H 
trả nợ dùm do không có khả năng trả nợ đến hạn làm hồ sơ xin vay lại. Nhưng bị 
cáo không dùng tiền của mình để tất toán hợp đồng của ông N, ông T mà bị cáo 
dùng thủ đoạn gian dối, sửa hồ sơ vay cũng như hệ thống máy tính nội bộ của 
Ngân hàng, lợi dụng kẽ hở của hệ thống cũng như của đồng nghiệp để tất toán 
các hợp đồng của ông N và ông T, sau khi hồ sơ vay lại được giải ngân, ông N 
đưa cho bị cáo số tiền 20.440.000đ mà ông Nghĩa còn nợ Ngân hàng nhờ bị cáo 
trả thay thì bị cáo chiếm đoạt vì trên thực tế sổ sách của Ngân hàng thì ông N 
vẫn còn nợ 20.440.000đ, đối với trường hợp của ông T mang tiền đến nhờ bị cáo 
trả nợ dùm nhưng bị cáo không trả mà dùng thủ đoạn gian dối trên hệ thống máy 
tính để in phiếu thu giả đưa cho ông T để ông T tin bị cáo đã trả xong nợ nhưng 
trên hệ thống Ngân hàng thì ông T vẫn còn nợ số tiền 26.000.000đ. 

Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao của bị cáo để chiếm đoạt 
số tiền 20.440.000đ của ông Trần Nhân N và 26.000.000đ của ông Trương 
Trung T của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
chiếm đoạt trài sản”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 280 Bộ luật Hình 
sự, nên việc truy tố, xét xử đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và 
đúng quy định pháp luật 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến 
quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng 
xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Đặc biệt, gây mất lòng tin của 
người dân đối với hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam chi nhánh huyện L nói riêng. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc và cách 
ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục ý 
thức chấp hành pháp luật cho bị cáo và cũng để răn đe, phòng ngừa chung. 

Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình H, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị 
cáo cho rằng số tiền 20.440.000 đồng đã được truy tố, xét xử nhưng thực tế tại 
Cáo trạng số 08/QĐ-KSĐT-KT ngày 20/01/2009 của Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh Bạc Liêu, Bản án sơ thẩm số 44/2009/HSST ngày 22/7/2009, Công văn số 
54/VKS-P1 ngày 14/3/2016 của Viện kiểm sát nhất dân tỉnh Bạc Liêu, Công văn 
số 127/CV-TA ngày 11/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu và quá trình 
điều tra thể hiện số tiền 20.440.000 đồng bị cáo Nguyễn Đình H chiếm đoạt của 
ông Trần Nhân N, mặc dù bị cáo có khai nhưng chưa có chứng cứ để chứng 
minh cho lời khai của bị cáo, nên chưa được truy tố, xét xử; đối với số tiền 
26.000.000 đồng bị cáo chiếm đoạt của ông Trương Trung T bị cáo cho rằng số 
tiền trên không nằm trong diện 07 khách hàng còn lại mà Cơ quan cảnh sát điều 
tra tách ra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý sau như Kết luận điều tra 
số 39 ngày 20/5/2008. Xét thấy, số tiền 26.000.0000đ bị cáo chiếm đoạt của ông 
Trương Trung T quá trình điều tra đã đủ căn cứ chứng minh bị cáo đã dùng thủ 
đoạn gian dối như in phiếu thu giả, sửa họ tên của ông T trên hệ thống máy tính 
để chiếm đoạt, nên việc truy tố, xét xử bị cáo về hành vi lạm dụng chức vụ 
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quyền hạn, chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định 
của pháp luật. 

Đối với kháng cáo của bị cáo yêu cầu xem xét, xác minh làm rõ ai là 
người chịu trách nhiệm trước việc làm thiếu sót số tiền 46.440.000 đồng. Hội 
đồng xét xử xét thấy, do giới hạn của việc xét xử Tòa án chỉ xét xử những hành 
vi mà Viện kiểm sát truy tố, do khoản tiền 46.440.000đ Cáo trạng số 08/QĐ-
KSĐT-KT ngày 20/01/2009 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu chưa truy 
tố và chưa được xét xử, nên không có căn cứ để xác định có sự thiếu sót của cơ 
quan điều tra, truy tố. Hiện nay đã có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo chiếm 
đoạt số tiền trên và thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn nên Cơ quan 
điều tra ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo là phù hợp. 

Từ những phân tích trên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo 
Nguyễn Đình H, có cơ sở chấp đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Bạc Liêu tham gia phiên tòa, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án 
nhân dân huyện L. 

Bị cáo Nguyễn Đình H kháng cáo không được chấp nhận, nên phải chịu 
án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm về trách nhiệm dân 
sự, lãi suất trong giai đoạn thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự và án phí 
không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng 
cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 
1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đình H, giữ nguyên

Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2016/HSST ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Tòa án 
nhân dân huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình H phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền 
hạn chiếm đoạt tài sản”. 

- Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 280; điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 33 Bộ 
luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H 06 (sáu) năm tù. 

- Áp dụng  Điều 50 và Điều 51 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt 25 
(hai mươi lăm) năm tù của bản án số 808/2009/HSST ngày 08/10/2009 của Tòa 
phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buộc bị cáo 
Nguyễn Đình H phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 (ba mươi) 
năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/7/2007. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết
số 326/2016/UBTVQ14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về 
án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Đình H phải nộp 200.000 đồng. 
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Các phần Quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm về trách nhiệm dân 
sự, lãi suất trong giai đoạn thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự và án phí 
không bị kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn 
kháng cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận: 
- TAND huyện Phước Long (01b); 
- VKSND huyện Phước Long (01b); 
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (02b); 
- Cơ quan CSĐT CA huyện Phước Long (01b);  
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Bạc Liêu (01 bản);     
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long(01b); 
- Sở Tư Pháp (01 bản);        
- Trại tạm giam CA. tỉnh Bạc Liêu (01b);  
- Bị cáo (01b); 
- Bị hại (02 bản);  
- Nguyên đơn DS (01 bản);    
- Lưu HS, THS.

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

Bùi Anh Tuấn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

Bản án số:  97/2017/HSPT 

Ngày: 26-9-2017 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bạch Đăng Thi 

Các thẩm phán: Ông Ngô Quang Dũng  

     Ông Ong Thân Thắng 

Những người tiến hành tố tụng khác: 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân -Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang.  

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thu 

- Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 26/9/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 122/2017/HSPT ngày 

22/8/2017 do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng H đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 38/2017/HSST ngày 10/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang. 

Bị cáo có kháng cáo: 

  Nguyễn Trọng H2, sinh năm 1964; trú tại: thôn Tân Kết, xã Đ, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang; Nghề nghiệp: Nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường huyện H, tỉnh Bắc 

Giang; Trình độ văn hóa: 10/10; Con ông: Nguyễn Trọng H (đã chết);  Con bà: 

Nguyễn Thị T (đã chết); Có vợ là Vũ Thị L, sinh năm 1966; Có 2 con, lớn sinh 

năm 1989, nhỏ sinh năm 1996; Gia đình có 7 anh chị em, bị cáo là thứ 7; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại - Vắng mặt tại phiên tòa.   

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Trần Thị H, sinh năm 1974 (xin vắng mặt).

2. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1971 (xin vắng mặt).

 Đều trú tại: thôn T, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang. 

3. Anh Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1978 (xin vắng mặt).

 Trú tại: khu 4, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bắc Giang. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa và bản án 

hình sự sơ thẩm số 38/2017/HSST ngày 10/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Hiệp Hòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Do có nhu cầu vay vốn bằng việc 

thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 16/6/2012 Nguyễn Văn C và vợ 

là Trần Thị H gửi đơn trình báo với UBND xã Đ, huyện H về việc báo mất giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số Q344264, do UBND huyện H cấp ngày 18 tháng 

12 năm 2000 và đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi 

làm các thủ tục báo mất theo quy định, ngày 10/7/2012, UBND xã Đ có tờ trình 

gửi UBND huyện và Phòng tài nguyên Môi trường huyện H đề nghị UBND huyện 

ra Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q344264 và cấp lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng Nguyễn Văn C. Khi hồ sơ gửi đến bộ 

phận một cửa thuộc UBND huyện H để đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, nhưng bị trả lại vì còn sai sót và chưa đủ thủ tục. Qua mối quan hệ quen 

biết với chị Nguyễn Thị T sinh năm 1974 ở thôn Đ, xã Đ, huyện H, Bắc Giang giới 

thiệu. Tháng 9 năm 2012, Trần Thị H đã tìm đến nhà Nguyễn Trọng H2 là Phó 

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi 

trường huyện H  nhờ Nguyễn Trọng H2 làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Trần Thị H chủ động đặt vấn đề với Nguyễn Trọng H2 xin bồi dưỡng 

10.000.000 đồng Nguyễn Trọng H2 không đồng ý và đưa ra mức bồi dưỡng số tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.  

Trong thời gian đó, khoảng 9 giờ một ngày trong tháng 9 năm 2012 (H và 

H2 không nhớ cụ thể ngày), Trần Thị H một mình đến nhà Nguyễn Trọng H2 ở 

thôn Tân Kết, xã Đ, huyện Hiệp Hòa. Tại đây H đưa cho H2 30.000.000 đồng loại 

tiền mệnh giá 500.000 đồng để H2 hướng dẫn làm thủ tục và giúp đỡ đề nghị cấp 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng H - C, H2 nhận tiền và đồng 

ý. Do hồ sơ còn thiếu một số thủ tục quan trọng nên Nguyễn Trọng H2 và Đỗ 

Thành Q sinh năm 1984, là cán bộ hợp đồng của Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất thuộc Phòng tài nguyên & môi trường huyện H cùng UBND xã Đ tiến 

hành đo đạc, tách thửa, trích lục lô đất mà vợ chồng H, C trình báo mất giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Sau khi H2 hoàn thiện hồ sơ, gửi về bộ phận một cửa 

thuộc Văn Phòng UBND huyện H để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. Do cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền nên Trần 

Thị H đã nhiều lần điện thoại giục H2 để được cấp lại Giấy chứng nhận quyển sử 

dụng đất. H2 bảo chị H phải nộp tiếp 10 triệu đồng nữa, H đồng ý theo yêu cầu của 

H2. Buổi sáng, khoảng 9 giờ một ngày trong tháng 11 năm 2012, Nguyễn Văn C 

cùng vợ là Trần Thị H điều khiển xe mô tô hẹn gặp H2 ở khu vực mặt đường 296 

thuộc địa phận xóm 2 thôn T, xã Đ, huyện H (đoạn gần cây xăng nhà ông C). H 

đưa cho H2 số tiền 10.000.000 đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng. Khi nhận 

đủ tiền của H, H2 đã làm các thủ tục cần thiết để được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Đến ngày 29/11/2012, Trần Thị H và Nguyễn Văn C đã được UBND 

huyện H cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 809831 diện tích 
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114.3m
2
 đất ở thuộc thửa số 127 và số BK 809832 diện tích 980,7m

2
 thuộc thửa số 

130. 

Về nguồn gốc đất, theo tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện: Ông Nguyễn Văn 

K, sinh năm 1939 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1947 ở thôn T, xã Đ, huyện H, 

tỉnh Bắc Giang có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q344264 do UBND 

huyện H cấp ngày 18/12/2000 diện tích 1.329 m
2
. Ngày 11/5/2010 ông K, bà H đã 

làm thủ tục tặng cho vợ chồng con trai và con dâu là Nguyễn Văn C và Trần Thị H, 

đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi 

trường huyện H xác nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 

13/7/2011 vợ chồng C, H đã chuyển nhượng một phần diện tích đất, số diện tích 

còn lại 1.095m
2
. Ngày 18/4/2012 vợ chồng H, C đã thế chấp cho ngân hàng cổ 

phần Đại Dương chi nhánh Bắc Giang vay 1,5 tỷ đồng, cùng ngày được Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất đăng ký thế chấp.    

 Ngày 16/7/2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đã có công văn số 

397/CV-VKS gửi UBND huyện Hiệp Hòa về việc xem xét tính có căn cứ và hợp 

pháp của 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 809831 và BK 809832 đều 

được ủy ban nhân dân huyện H cấp ngày 29/11/2012. Ngày 23/7/2014 Chủ tịch 

UBND huyện H có công văn số 24/UBND-TNMT trả lời: “Việc cấp 02 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nêu trên là không đúng với quy định của pháp luật”.   

     Hành vi của Trần Thị H, Nguyễn Văn C đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất để vay tiền ngân hàng nhưng lại báo mất giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Sau khi được UBND huyện cấp lại 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã đem đi thế chấp vay 800 triệu đồng của Ngân hàng đầu tư chi nhánh Bắc 

Giang và vay 420 triệu đồng của anh Nguyễn Văn S ở khu 5 thị trấn T, huyện H, 

tỉnh Bắc Giang. Hành vi đó có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo 

quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự. 

Đối với ông Nguyễn Ngọc T sinh năm 1978 là Giám đốc Văn phòng đăng 

ký sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên - Môi trường huyện H; Đỗ Thành Q - SN 

1984, Đặng Xuân T - SN 1985, Nguyễn Thị N - SN 1971 đều là cán bộ Văn phòng 

đăng ký sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường huyện H, cùng một số 

cán bộ xã Đ có liên quan đến quy trình làm thủ tục và thẩm tra hồ sơ cấp lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình Nguyễn Văn C và Trần Thị H có dấu 

hiệu vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai. Ngày 08 tháng 8 năm 

2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đã có công văn yêu cầu Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa điều tra để xử lý bằng 01 vụ án khác. 

      Số tiền 40 triệu đồng Nguyễn Trọng H2 nhận hối lộ của Trần Thị H, H2 khai 

đã đưa cho Nguyễn Ngọc T - Giám đốc Văn phòng đăng ký sử dụng đất thuộc 

Phòng tài nguyên và Môi trường huyện H số tiền 5 triệu đồng tại phòng làm việc. 

Số tiền còn lại H2 chi tiêu cá nhân hết. Tại Cơ quan điều tra anh T không thừa 

nhận việc H2 đưa tiền, tiến hành đối chất giữa H2 và anh T nhưng không có kết 

quả, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý Nguyễn Ngọc T về hành vi 

nhận hối lộ. Tại phiên tòa H2 cho rằng sau khi nhận của Trần Thị H 10.000.000 
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đồng H2 đã trả nợ cho Anh T 5.000.000 đồng vì trước đó anh T đã vay cho H2 01 

cây vàng chứ không phải H2 cho T 5.000.000 đồng sau khi nhận hối lộ của chị H. 

Ngày 26/12/2013 UBND huyện H  đã có Quyết định thôi việc đối với Nguyễn 

Trọng H2. Ngày 06/7/2014 Nguyễn Trọng H2 đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa số tiền 20.000.000 đồng và ngày 

04/8/2016 nộp 10.000.000 đồng để khắc phục hậu quả. 

Ngày 08/12/2013,Trần Thị H đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa 

tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ cho Nguyễn Trọng H2. Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa không xử lý hình sự đối với Trần Thị H về hành 

vi đưa hối lộ nhưng giáo dục, nhắc nhở. Nguyễn Văn C có đưa Trần Thị H đi đưa 

tiền cho H2 nhưng anh C không biết việc đưa hối lộ của Trần Thị H nên cơ quan 

điều tra không xem xét xử lý hình sự.  

Với nội dung trên bản án hình sự sơ thẩm số 38/2017/HSST ngày 10/7/2017 

của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa đã xét xử và quyết định: 

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Trọng H2 phạm tội “Nhận hối lộ”. 

Áp dụng: Điểm đ khoản 2, khoản 5 Điều 279; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; 

điều 36; Điều 47; Điều 33 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Trọng H2 05 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam bị 

cáo để thi hành án. 

Cấm bị cáo Nguyễn Trọng H2 đảm nhiệm chức vụ nhất định trong thời hạn 

03 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 

Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 30.000.000 đồng do bị cáo tự nguyện nộp 

để khắc phục hậu quả. 

Truy thu sung công quỹ nhà nước 10.000.000 đồng do bị cáo nhận hối lộ của 

chị Trần Thị H mà có. 

      Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 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 cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định  

tương ứng với thời gian chưa thi hành án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 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. 

Áp dụng: Điều 99; Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự:   

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí Hình sự sơ thẩm. 

Ngoài ra bản án còn xử tuyên về quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 
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  Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 24/7/2017 bị cáo Nguyễn Trọng H2 kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm, không đồng ý với bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội 

"Nhận hối lộ" điểm đ khoản 2 Điều 279 của Bộ luật hình sự mà bị cáo chỉ phạm tội 

nhận hối lộ theo quy định tại khoản 1 Điều 279 của Bộ luật hình sự, bị cáo cho 

rằng bị cáo không ép chị H đưa tiền cho bị cáo và không đòi hối lộ, mức án xét xử 

là nặng. Bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm và đề 

nghị cho bị cáo được hưởng án treo.   

 Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trọng H2 vắng mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại 

phiên toà phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX áp dụng 

điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo Nguyễn Trọng H2. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị cáo phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm.   

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

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo . 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng H2 nộp theo đúng quy định của 

pháp luật nên được chấp nhận để xem xét.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Trọng H2 vắng mặt, lý do xin 

hoãn phiên tòa bị cáo đưa ra là để đi điều trị hóa chất tại bệnh viện Đại học y Hà 

Nội, và chú ruột mới qua đời ngày 22/9/2017, tuy nhiên không xuất trình bất kỳ 

giấy tờ gì để chứng minh sự việc, nên không có căn cứ chấp nhận hoãn phiên tòa. 

Những người có quyền nghĩa vụ liên quan đều có đơn đề nghị xin được vắng mặt 

tại phiên tòa nên HĐXX tiến hành xét xử vụ án là đúng với quy định của pháp luật.  

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy: 

Về tội danh: Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thừa nhận có nhận của chị H hai lần 

tiền là 40.000.000 đồng để giúp chị H làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất báo mất. Bị cáo cũng thừa nhận nếu bị cáo không có chức năng làm 

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị H không đưa tiền cho bị 

cáo. Bản thân bị cáo khi được chị H nhờ làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, chị H có nói bồi dưỡng cho bị cáo 10.000.000 đồng, bị cáo có nói với 

chị H “nhà giầu làm gì mà keo kiệt thế”. Khoảng tháng 9 năm 2012 chị H đã đưa 

cho bị cáo 30.000.000 đồng tại nhà bị cáo, khoảng tháng 11 năm 2012 chị H lại 

đưa cho bị cáo thêm 10.000.000 đồng. Khi giao dịch trên điện thoại với chị H để 

nhận tiền lần hai bị cáo cũng không ép chị H đưa tiền nhưng bị cáo có nói với chị 

H là kinh tế khó khăn và bảo chị H hỗ trợ. Mặc dù bị cáo không thừa nhận đòi chị 

H hối lộ nhưng khi được chị H bồi dưỡng 10.000.000 đồng bị cáo đã không thỏa 

mãn với số tiền này. Bị cáo đã có những gợi ý để buộc chị H đưa thêm tiền cho bị 

cáo như nói với chị H là "Nhà giầu làm gì mà keo kiệt thế", nói với chị H việc kinh 

tế nhà bị cáo gặp khó khăn và bảo chị H hỗ trợ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 
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chị H và bị cáo H2 đều thừa nhận các nội dung này. Qua đó HĐXX thấy có đủ cơ 

sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2012, Nguyễn 

Trọng H2 là Phó giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài 

nguyên và môi trường huyện H đã có hành vi yêu cầu và nhận hối lộ của Trần Thị 

H số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) để làm thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q344264 cấp ngày 13/12/2000 (báo mất) 

cho gia đình Trần Thị H. Sau khi nhận hối lộ, H2 đã làm các thủ tục đồng thời tách 

thửa và đề nghị UBND huyện H cấp lại thành 02 giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông 

®Êt sè: BK809832 (thửa số 130) vµ BK809831 (thửa số 127) cùng ngày 

29/11/2012.   

Vì mục đích vụ lợi bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình được 

giao, nhận hối lộ để làm trái quy định của pháp luật về quản lý Nhà nước trong 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội 

"Nhận hối lộ" được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 279 Bộ luật hình sự. Do vậy 

bản án sơ thẩm số 38/2017/HSST ngày 10/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang đã xét xử bị cáo Nguyễn Trọng H2 về tội "Nhận hối lộ" theo 

điểm đ khoản 2 Điều 279 Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật, không oan.   

Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất táo bạo và nguy hiểm cho xã 

hội, thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật của nhà nước, đồng thời xâm phạm 

trật tự công cộng. Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ làm ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự tại địa phương, mà còn gây dư luận xấu trong nhân dân.  

Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo 

thì thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại, được chủ tịch UBND huyện H tặng 

thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua năm 2012 và có anh trai là liệt sỹ hiện bị cáo 

đang thờ cúng, bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư). Do vậy áp dụng các 

điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo. 

Ngoài hình phạt chính cần cấm Nguyễn Trọng H2 đảm nhiệm chức vụ nhất 

định theo quy định tại khoản 5 Điều 279 Bộ luật hình sự. Do bị cáo có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn và lại đang mắc bệnh hiểm nghèo nên không áp dụng hình phạt 

tiền đối với bị cáo.  

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 05 năm tù là 

tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm 

bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới so với cấp sơ 

thẩm nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.    

Đối với Nguyễn Ngọc T Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

thuộc phòng Tài nguyên môi trường huyện H, các đối tượng Đỗ Thành Q, Đặng 

Xuân T, Nguyễn Thị N đều là cán bộ văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc 

phòng Tài nguyên và môi trường huyện H và một số cán bộ UBND xã Đ, huyện H 
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có liên quan đến quy trình làm thủ tục và thẩm tra hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho gia đình Nguyễn Văn C, Trần Thị H có dấu hiệu vi phạm 

quản lý Nhà nước về đất đai. Trần Thị H và Nguyễn Văn C đã thế chấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền của Ngân hàng nhưng lại báo mất Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được UBND huyện Hiệp Hòa cấp lại hai 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại tiếp tục đi thế chấp vay tiền của Ngân hàng 

và vay tiền của anh Nguyễn Văn S. Hành vi đó có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự. Ngày 07/8/2014 Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa có công văn số 534/CV-VKS gửi đến cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa yêu cầu tiếp tục điều tra, xác minh làm 

rõ hành vi của các đối tượng nêu trên để xử lý bằng một vụ án khác. Do vậy, Tòa 

án nhân dân huyện Hiệp Hòa không kiến nghị trong bản án để xử lý đối với các đối 

tượng nêu trên.   

  Đối với Trần Thị H đưa tiền cho Nguyễn Trọng H2 để làm sổ bìa đỏ có dấu 

hiệu của tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự. Nhưng ngày 

08/12/2013, Trần Thị H đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa tự thú và 

khai nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ cho Nguyễn Trọng H2. Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Hiệp Hòa không xử lý hình sự đối với Trần Thị H về hành vi đưa hối lộ 

nhưng giáo dục, nhắc nhở là có căn cứ và phù hợp với khoản  6 Điều 289 Bộ luật 

hình sự. 

  Đối với Nguyễn Văn C có đưa Trần Thị H đi đưa tiền cho H2 nhưng anh 

Chỉnh không biết việc đưa hối lộ của Trần Thị H nên cơ quan điều tra không xem 

xét xử lý hình sự. 

      Đối với số tiền 30.000.000 đồng Nguyễn Trọng H2 tự nguyện nộp để khắc 

phục hậu quả cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Truy thu số tiền 10.000.000 

đồng Nguyễn Trọng H2 thu lời bất chính, do nhận hối lộ mà có. 

 Hội đồng xét xử xét thấy là có căn cứ. 

      Từ những nhận định trên HĐXX thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Trọng H2. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

 [4] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Do bị cáo Nguyễn Trọng H2 không được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên.  

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 2, Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng H2. Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm.  

 Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Trọng H2 phạm tội “Nhận hối lộ”. 

Áp dụng: Điểm đ khoản 2, khoản 5 điều 279; các điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 36; Điều 47; Điều 33 Bộ luật hình sự:    

Xử phạt: Nguyễn Trọng H2 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam bị cáo để thi hành án.  
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 Cấm bị cáo Nguyễn Trọng H2 đảm nhiệm chức vụ nhất định trong thời hạn 

03 (ba) năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.  

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 

Bộ luật tố tụng hình sự:   

Tịch thu sung quỹ nhà nước 30.000.000 đồng do bị cáo tự nguyện nộp để 

khắc phục hậu quả.  

Truy thu sung quỹ nhà nước 10.000.000 đồng do bị cáo nhận hối lộ của chị 

Trần Thị H mà có.  

      Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 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 cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định 

tương ứng với thời gian chưa thi hành án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 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. 

[2] Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14: Bị cáo Nguyễn Trọng H2 phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm và 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm.   

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

-VKSND tỉnh Bắc Giang;  

- Công an tỉnh Bắc Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Cục THADS tỉnh Bắc Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm; 

- Người tham gia tố tụng;  

- Lưu HS, HCTP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 (Đã ký) 

Bạch Đăng Thi 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

Bản án số: 16/2018/HSPT 

Ngày 07/02/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

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

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Biểu. 

Các Thẩm phán:          Ông Trần Đình Hiền. 

        Bà Vũ Thị Kim Anh. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đông Hà, cán bộ 

Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà: 

Ông Vũ Đức Thủy - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 02 và 07/02/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 92/2017/HSPT ngày 02/11/2017 đối 

với bị cáo Vương Gia H, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 64/2017/HSST ngày 25/9/2017 của Toà án nhân dân huyện K, tỉnh Hưng 

Yên. 

* Bị cáo có kháng cáo:

Vương Gia H, sinh năm 1972; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thôn Q, xã N, 

huyện K, tỉnh Hưng Yên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

nghề nghiệp: Nguyên cán bộ địa chính xã; trình độ văn hoá: 12/12; con ông 

Vương Gia M (đã chết) và bà Vũ Thị H; vợ là chị Nguyễn Thị A, sinh năm 1974, 

có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1994, con nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền 

sự: Không; bị tạm giam ngày 26/12/2016 đến ngày 28/02/2017 thì được thay thế 

bằng biện pháp cho Bảo lĩnh, “có mặt”. 

* Người bị hại: Anh Nguyễn Trường S, sinh năm 1978, “có mặt”.

Trú tại: thôn L, xã D, huyện K, tỉnh Hưng Yên. 

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: 

Ngày 20/6/2013, ông Đào Trung T - Chủ tịch UBND xã D tổ chức họp giao 

ban mở rộng, giao trách nhiệm chính cho Vương Gia H (là cán bộ địa chính xã) 

cùng một số cán bộ của xã và các Trưởng thôn tiến hành xác minh diện tích đất 

dôi dư của các hộ gia đình trên địa bàn xã ở trước ngày 01/7/2004 để lập hồ sơ 

trình UBND huyện phê duyệt, sau đó sẽ yêu cầu các hộ thực hiện nghĩa vụ tài 
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chính và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy 

định. Đến ngày 25/6/2013, ông T ban hành Quyết định số 52/QĐ-CTUBND giao 

trách nhiệm cho Vương Gia H làm tổ trưởng, một số cán bộ chuyên môn và 6 

Trưởng thôn thực hiện các công việc theo quyết định của Chủ tịch UBND xã tại 

phiên họp ngày 20/6/2013. Nhưng H và các thành viên khác trong tổ công tác 

không có bất cứ hoạt động gì, mặc dù đã được ông T nhắc nhở nhiều lần. 

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn B và anh Nguyễn Trường S ở đội 5, thôn L, 

xã D đang ở trên diện tích đất là 161,6m
2
, thửa số 257, tờ bản đồ số 16 do UBND 

xã D cho ông B mượn từ năm 1986 để bán hàng và ở tạm. Diện tích đất ban đầu 

UBND xã cho ông B mượn là 30m
2
, sau này ông B và anh S có lấn chiếm nên 

diện tích đã được mở rộng. Trước đó ông B và anh S có một số lần đến gặp H để 

hỏi về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng H đều trả lời là 

chưa được vì các quy định của pháp luật lúc đó chưa có đủ điều kiện để thực hiện. 

Đến cuối tháng 6 năm 2013, sau khi biết có sự thay đổi về chính sách pháp 

luật của Nhà nước thì anh S có gặp H để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với mảnh đất nêu trên. H biết là không thể làm được giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo yêu cầu của anh S nhưng vẫn nói với anh S sẽ làm được, 

đồng thời tính sơ bộ số tiền mà anh S phải nộp theo quy định của UBND tỉnh là 

khoảng 350.000.000đ đến 400.000.000đ nên H đã bảo anh S nộp trước cho H số 

tiền 150.000.000đ. Anh S đồng ý và đã 3 lần đến nhà của H đưa cho H đủ số tiền 

150.000.000đ. Khi nhận tiền của anh S thì H không viết phiếu thu, giấy biên nhận. 

Sau khi nhận tiền của anh S, H có hỏi ông Lê Ngọc Đ - Trưởng Phòng tài 

nguyên môi trường huyện K về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

anh S. Ông Đ trả lời là cần xác minh làm rõ nguồn gốc đất và các vấn đề liên 

quan, nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ trình UBND huyện xem xét để cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định. H không làm theo chỉ đạo của chủ tịch 

UBND xã, không làm theo hướng dẫn của lãnh đạo Phòng tài nguyên môi trường. 

Số tiền 150.000.000đ của anh S thì H đã tiêu xài cá nhân hết. Anh S có hỏi nhiều 

lần thì H đã hứa sẽ làm được. Ngày 22/01/2014, H viết giấy hẹn trả kết quả với 

nội dung “anh S có tạm ứng cho anh H số tiền 150.000.000đ để lo thủ tục hoàn 

thiện hồ sơ liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất của anh S. Hẹn sau 45 ngày 

anh H sẽ hoàn thiện xong thủ tục cho anh S, nếu không xong thì anh H phải hoàn 

trả toàn bộ số tiền trên”. 

Tháng 6/2014 H có trả lời anh S: Mảnh đất mà gia đình anh S đang ở không 

thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được vì có tranh chấp giữa ông B và 

anh S; số tiền 150.000.000đ của anh S thì do có việc nên H đã sử dụng hết. Đến 

ngày 07/7/2015 H lại tiếp tục viết một giấy khất nợ, hẹn 10 ngày sau sẽ trả cho 

anh S toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên đến ngày 17/7/2015 H vẫn không trả được số 

tiền trên cho anh S. 

Ngày 11/7/2016, anh S làm đơn tố cáo về hành vi trên của Vương Gia H. 

Trong quá trình điều tra, ngày 11/11/2016 H trả cho anh S số tiền 90.000.000đ. 

Nay anh S yêu cầu H phải trả cho anh số tiền còn thiếu là 60.000.000đ và không 

có yêu cầu gì khác. 
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Quá trình điều tra xác định Chủ tịch UBND xã D là ông Đào Trung T không 

biết việc H đã thu tiền của anh S để sử dụng vào mục đích cá nhân nên không có 

căn cứ để xử lý đối với ông T. Anh Nguyễn Trường S cho rằng đất của gia đình 

được UBND xã giao cho đã lâu, nay muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước nên 

anh đưa cho H số tiền 150.000.000đ là để H nộp vào ngân sách nhà nước. Sau 

này, số tiền đã đưa cho H thì anh sẽ đối trừ với số tiền phải đóng. Do đó hành vi 

của anh S đưa tiền cho H không có dấu hiệu tội phạm. 

Tại bản án số 64/2017/HSST ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân huyện K đã 

quyết định:  

Tuyên bố: Bị cáo Vương Gia H phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 280; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017, khoản 3 

Điều 7; điểm d khoản 2 Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Vương Gia H 07 năm tù, được trừ 02 tháng 02 ngày tạm 

giam, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 06 năm 09 tháng 28 ngày tù, thời hạn 

tù tính từ ngày chấp hành hình phạt. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, vật chứng, án phí, 

quyền kháng cáo. 

Ngày 03/10/2017, bị cáo Vương Gia H kháng cáo xin chuyển tội danh sang 

tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xin hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm: 

Bị cáo Vương Gia H thay đổi nội dung kháng cáo từ đề nghị xem xét tội danh 

và xin hưởng án treo sang xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà sau khi 

phân tích hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo quy định tại điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015; áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 

Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giảm cho bị cáo từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

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

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

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Vương Gia H thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo 

trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của người bị 

hại và phù hợp với các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở khẳng 

định: Khoảng tháng 6 năm 2013, Vương Giao H là cán bộ địa chính xã D đã có 

hành vi vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn được giao là tham mưu giúp Chủ tịch 

UBND xã rà soát, xác định diện tích đất của các hộ gia đình có diện tích đất vượt 
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hạn mức theo quy định, thời điểm trước ngày 01/7/2004; xác minh, xác định diện 

tích đất, nguồn gốc đất, hạng đất để tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, 

UBND xã thông qua xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã; lập báo cáo thống kê kết 

quả, số liệu đến UBND xã để triển khai thực hiện. Nhưng Vương Gia H đã không 

làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình được giao. Vương Gia H đã lạm dụng 

chức vụ của mình là cán bộ địa chính xã tự ý thu số tiền 150.000.000 đồng của 

anh Nguyễn Trường S để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 

khi nhận tiền, bị cáo không làm các thủ tục để đề nghị xem xét cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho anh S và Vương Gia H đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân 

hết số tiền trên. Hành vi nêu trên của bị cáo đã bị Tòa án nhân dân huyện K xét xử 

về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm đ khoản 2 

Điều 280 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[1] Xét kháng cáo của bị cáo Vương Gia H, Hội đồng xét xử, xét thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã lạm dụng 

chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản, xâm phạm quyền sở hữu tài 

sản của người khác được pháp luật bảo vệ; hành vi phạm tội của bị cáo còn xâm 

phạm đến uy tín của cơ quan công quyền, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân tại 

địa phương. Do vậy, cần phải xét xử nghiêm minh, dành cho bị cáo một mức hình 

phạt thoả đáng, tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo 

đã gây ra, để cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.  

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đó là: Bị cáo thành khẩn khai nhận và ăn 

năn hối cải; đã tự nguyện bồi thường khắc phục một phần thiệt hại cho người bị 

hại; bị cáo có bố đẻ là người có công với cách mạng được nhà nước tặng thưởng 

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất và Huân chương kháng chiến chống Mỹ 

hạng Nhất theo điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 là 

có căn cứ, đúng pháp luật. Mức hình phạt 07 năm tù Toà án cấp sơ thẩm xử phạt 

đối với bị cáo là có căn cứ.  

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo nộp đơn trình bày điều kiện hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, bản thân bị cáo bị bệnh tật, sức khoẻ yếu, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

được chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị giúp đỡ; bị cáo nộp Bằng khen 

của bị cáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng, đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự mới bị cáo được hưởng theo quy định tại điểm v khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền 

án tiền sự; gia đình bị cáo có công với cách mạng; bị cáo được hưởng thêm tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, do đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

của bị cáo có căn cứ chấp nhận, giảm cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện tính 

nhân đạo của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. 

Quan điểm đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tại 

phiên tòa có căn cứ chấp nhận. 
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[2] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị, Toà án cấp phúc thẩm không xét. 

[3] Bị cáo Vương Gia H kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án 

phí phúc thẩm hình sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357; Điều 136 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vương Gia H.

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 64/2017/HSST ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện K, tỉnh Hưng Yên. 

Tuyên bố: Bị cáo Vương Gia H phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 280; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội; khoản 3 Điều 7; điểm d khoản 2 Điều 355; điểm v khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Vương Gia H 06 (sáu) năm 03 (ba) tháng tù, được trừ 02 

(hai) tháng 02 (hai) ngày tạm giam, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt là 06 

(sáu) năm 28 (hai mươi tám) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình 

phạt. 

2. Về án phí: Bị cáo Vương Gia H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo,

kháng nghị đã có hiệu lực thi hành 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:  
- VKSND tỉnh Hưng Yên; 

- Phòng HSNVCS-Công an tỉnh Hưng Yên; 

- VKSND huyện K; 

- TAND huyện K; 

- Công an huyện K; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HC; VP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Biểu
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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH NAM ĐỊNH 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bản án số: 35/2018/HS-PT 

 Ngày 15-6-2018 

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 Vũ Thị Thu 

Các Thẩm phán:  Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

  Bà Vũ Thị Mai Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thu Phương -Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định: Bà Lê Thanh Hà - Kiểm 

sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

Ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 27/2018/TLPT- HS ngày 

27 tháng 4 năm 2018 do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 09/2018/HS-ST ngày 20-3-2018 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Trần Văn T, sinh năm 1954; Nơi cư trú: Thôn C2, xã M, huyện M, tỉnh

Nam Định; nghề nghiệp: Khi phạm tội là Trưởng thôn Cấp Tiến 2, xã Mỹ Phúc; 

trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; con ông: Trần Văn T và bà Bùi Thị T (đều 

đã chết); có vợ Trần Thị H và hai con; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại; có 

mặt. 

2. Nguyễn Bá Th, sinh năm 1952 tại xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; Nơi cư

trú: Thôn C2, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Khi phạm tội là Bí thư 

chi bộ thôn Cấp Tiến 2, xã Mỹ Phúc ; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; con 

ông: Nguyễn Bá Phê và bà Trần Thị Mão (đều đã chết); có vợ Trần Thị Toán và 

sáu con; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại; có mặt. 

 - Nguyên đơn dân sự không kháng cáo: Anh Trần Văn P, sinh năm 1985; địa 

chỉ: Thôn C2, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không kháng cáo: Anh 

Trần Công K, sinh năm 1968; chị Trần Thị L, sinh năm 1975;  Địa chỉ: Thôn C2, 

xã M, huyện M, tỉnh Nam Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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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: 

Trần Văn T giữ chức vụ Trưởng Thôn C2, xã M, huyện M từ ngày 30/6/2014 

đến ngày 30/6/2017. Nguyễn Bá Th giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Thôn C2, xã M, 

huyện M từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/11/2017. Cuối năm 2016 đã triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và kế hoạch của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) xã Mỹ Phúc về phát triển Công nghiệp - Xây dựng - Dịch vụ, xây 

dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020. T được tập thể Chi bộ thôn cử làm trưởng ban xây dựng đường giao thông 

của thôn. Ngày 23/10/2016, chính quyền thôn Cấp Tiến 2, tiến hành họp dân để 

bàn về việc xây dựng đường giao thông của thôn do T làm chủ toạ, Th tham dự chỉ 

đạo. Tại cuộc họp, T nêu ra việc chuyển nhượng một phần đất ngân sách xã, để lấy 

tiền hỗ trợ nhân dân làm đường. Được Th nhất trí quan điểm, T xác định sẽ chuyển 

nhượng thửa đất 236m2 ở khu vực Bãi Trên của thôn, thửa đất mà T cho rằng đó là 

đất nông nghiệp phục vụ mục đích công ích của xã (hay còn gọi là đất 5% ngân 

sách xã) mà trước đây ông Trần Công T, còn sống thuê cấy lúa (thửa đất hiện anh 

Trần Công K con ông T quản lý sử dụng nhưng bỏ hoang). Th yêu cầu T báo cáo 

với Uỷ ban xã việc chuyển nhượng đất. T gặp ông Trần Trọng Ch - Phó chủ tịch 

UBND xã Mỹ Phúc xin ý kiến chuyển nhượng đất nhưng ông Ch không đồng ý. T 

về bảo với Th đã báo cáo xã, nên Th chỉ đạo T tìm người mua đất. T liên hệ với 

ông Trần Tạo H và anh Trần Văn P là con trai ông H là hộ dân liền kề với thửa để 

gợi ý bán đất. Anh P đồng ý mua với giá 70.000.000đ. Ngày 26/01/2017, T đến 

nhà P với tư cách là trưởng thôn viết giấy chuyển nhượng thửa đất và nhận 

66.000.000đ, còn lại 4.000.000đ anh P sẽ trả sau. T mang tiền về báo cáo với Th 

và cùng thống nhất chia số tiền bán đất cho phù hợp với nhân khẩu từng nhóm ngõ 

trong thôn, cụ thể: Nhóm ông Trần Huy H được nhận 20.000.000đ; nhóm bà Trần 

Thị Đ được nhận 5.000.000đ; nhóm ông Trần Văn L được nhận 5.000.000đ; nhóm 

ông Trần Ngọc L được nhận 15.000.000đ; nhóm ông Trần Viết S được nhận 

6.000.000đ; nhóm ông Trần Viết N được nhận 15.000.000đ.  

Sau khi nhận tiền, hầu hết các nhóm ngõ đã chi tiêu vào việc xây dựng đường 

giao thông. Duy nhóm ngõ ông L chưa sử dụng nên số tiền 5.000.000đ được chuyển 

giao cho ông Trần Viết T quản lý. 

Ngày 15/5/2017 anh Trần Công K (con ông Trần Công T) cùng vợ là Trần 

Thị L là hộ gia đình trực tiếp quản lý sử dụng thửa đất, có đơn khiếu nại gửi UBND 

xã Mỹ Phúc, đề nghị chính quyền nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng làm 

rõ, xử lý nghiêm minh và trả lại thửa đất cho gia đình. 

Ngày 16/5/2017, ông Trần Văn T - Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc chủ trì cuộc 

họp, yêu cầu T và Th khắc phục hậu quả việc chuyển nhượng đất. Ngày 05/6/2017 

T gặp anh P lấy nốt số tiền chuyển nhượng đất 4.000.000đ, sau đó cùng Th đến 

nhà đưa cho vợ chồng anh K chị L 3.000.000đ tiền trông giữ đất. Anh K chị L đề 

nghị xin rút đơn với lý do Th là anh rể. Số tiền còn lại 1.000.000đ T bàn giao lại 

cho anh Trần Viết M, là trưởng thôn kế nhiệm để đưa vào nguồn quỹ của thôn. 
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Ngày 01/9/2017 ông Trần Công L, trú tại Cấp Tiến 2, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ 

Lộc (con ông Trần Công T) có đơn tố cáo việc T và Th thực hiện hành vi chuyển 

nhượng đất trái thẩm quyền gửi Công an huyện Mỹ Lộc, đề nghị giải quyết theo 

quy định của Pháp luật. 

Quá trình điều tra, T và Th thừa nhận việc chuyển nhượng đất như trên là vi 

phạm Pháp luật. Về nguồn gốc thửa đất 236m2 được xác định là năm 1993 (thời 

điểm xã Mỹ Phúc chưa được lập bản đồ địa chính) hộ gia đình ông T được chính 

quyền xã Mỹ Phúc cho thuê một mảnh đất nông nghiệp diện tích 216m2 ở khu vực 

Bãi Trên, thôn Cấp Tiến 2, là đất sử dụng vào mục đích công ích của xã. Khoảng 

năm 1994, ông T đã đổi qua lại mảnh đất này với người trong thôn để lấy mảnh đất 

diện tích đất 240m2 ở cùng khu vực Bãi Trên là đất nông nghiệp giao ổn định cho 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng.  

Năm 2001, sau khi khảo sát đo đạc để lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, ngày 09/8/2001 UBND huyện Mỹ Lộc đã 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Công T với tổng diện tích 

561m2 đất nông nghiệp, trong đó có diện tích 236m2 thuộc tờ bản đồ số 11, thửa số 

40 khu vực Bãi Trên, thôn Cấp Tiến 2, xã Mỹ Phúc là đất nông nghiệp giao ổn định 

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Xác minh thực trạng thửa đất hiện đang để hoang 

diện tích là 206,8m2, thiếu so với diện tích do Nhà nước quản lý là 29,2m2 (do ông 

T hiến đất mở rộng đường). Sau khi nhận chuyển nhượng mảnh đất, anh P đã xúc 

đất đắp bờ phía bắc rộng 2,8m và cao hơn mặt ruộng tự nhiên 1m. 

Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 24/ĐG-HĐĐG ngày 06 

tháng 10 năm 2017 của Hội đồng định giá kết luận: Giá trị quyền sử dụng đất của 

mảnh đất thuộc tờ bản đồ số 11, thửa số 40 ở khu vực Bãi Trên, Thôn C2, xã M, 

huyện M với diện tích thực địa 206,8 m2 có giá trị là 45.909.600đ. 

T và Th đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền chuyển nhượng thửa đất là 

70.000.000đ để khắc phục hậu quả, ông T, ông M và chị L đã tự nguyện giao nộp 

số tiền 9.000.000đ nhận từ T; anh P tự nguyện trả lại thửa đất và có đơn đề nghị 

được xin lại số tiền mua đất 70.000.000đ; vợ chồng anh K chị L là người trực tiếp 

quản lý, sử dụng đất đã nhận lại thửa đất và không yêu cầu đề nghị gì liên quan 

đến việc chuyển nhượng đất. 

Với nội dung nêu trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 09/2018/HS-ST ngày 20-

3-2018 của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định quyết định. Căn cứ 

vào khoản 1, khoản 4 Điều 282; các điểm b, p, s khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 

41, 42 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Tuyên bố các bị cáo Trần Văn T và Nguyễn Bá Th phạm tội “Lạm quyền 

trong khi thi hành công vụ”. 

Xử phạt các bị cáo Trần Văn T, Nguyễn Bá Th mỗi bị cáo 12 (mười hai) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án. 
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Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 23-3-2018 bị cáo Trần Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 23-3-2018 bị cáo Nguyễn Bá Th kháng cáo xin được hưởng án treo. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Trần Văn T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin được giảm nhẹ hình 

phạt. 

 Bị cáo Nguyễn Bá Th giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo và bổ sung 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định giữ quyền công tại phiên tòa 

trình bày kết luận về vụ án: Cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Văn T và bị cáo 

Nguyễn Bá Th về tội “ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 

282 BLHS năm 1999 là đúng người, đúng tội không oan. Các bị cáo đều được 

hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 46 BLHS và các 

bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Cấp sơ thẩm 

đánh giá vai trò phạm tội của hai bị cáo ngang nhau là không phù hợp, trong vụ án 

này, bị cáo T là người khởi xướng, đề xuất, trực tiếp bán đất và nhận tiền nên bị 

cáo giữ vai trò số 1, còn bị cáo Th đã nhất trí với việc đề xuất của bị cáo T nên giữ 

vai trò thứ hai . Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, 

điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS sửa bản án sơ thẩm và xử phạt bị cáo T 7 tháng 

tù, bị cáo Th 6 tháng tù. 

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: 

Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định, được Hội đồng xét 

xử xem xét theo trình tự tố tụng phúc thẩm. 

Xét kháng cáo của các bị cáo thấy: Đầu năm 2017, tại Thôn C2, xã M, huyện 

M, tỉnh Nam Định, để có tiền hỗ trợ nhân dân làm đường giao thông nông thôn, 

Trần Văn T với vai trò là Trưởng thôn đã cùng với Nguyễn Bá Th là Bí thư chi bộ 

thôn cho rằng, mảnh đất nông nghiệp 236m2 tại tờ bản đồ 11, thửa số 40 khu vực 

Bãi Trên thuộc quyền sử dụng của hộ ông Trần Công Tự là đất sử dụng vào mục 

đích công ích xã Mỹ Phúc, nên đã chuyển nhượng trái thẩm quyền cho anh Trần 

Văn P lấy số tiền 70.000.000đ, phân chia cho các nhóm ngõ trong thôn, trả công 

trông giữ đất cho vợ chồng anh Trần Công K và số tiền còn lại nộp vào nguồn quỹ 

của thôn. Kết quả đo đạc thực địa và định giá tài sản đã xác định thửa đất có diện 

tích 206,8m2 giá trị quyền sử dụng đất là 45.909.600đ. Cấp sơ thẩm đã xét xử bị 

cáo Trần Văn T và bị cáo Nguyễn Bá Th về tội “Lạm quyền trong khi thi hành 

công vụ” theo khoản 1 Điều 282 BLHS năm 1999 là đúng người, đúng tội.  

Xét vai trò từng bị cáo trong vụ án HĐXX thấy: Bị cáo T là người khởi sướng, 

đề xuất và đi liên hệ người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trực tiếp 
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thực hiện hành vi chuyển nhượng đất trái thẩm quyền và là người nhận tiền nên 

xếp bị cáo giữ vai trò số 1. Bị cáo Th với cương vị Bí thư Chi bộ đã nhất trí với đề 

xuất của bị cáo T và tin tưởng việc bị cáo T thông báo đã báo cáo với UBND xã 

Mỹ Phúc nhất trí việc bán đất nên xếp bị cáo vai trò thứ 2. Cấp sơ thẩm xác định 

vai trò của bị cáo T và bị cáo Th ngang nhau trong vụ án là chưa phù hợp. 

Các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là chưa có 

tiền án, tiền sự; phạm tội đều không có động cơ vụ lợi cá nhân; quá trình giải quyết 

vụ án các bị cáo đều tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo thành khẩn, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội, đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền do việc chuyển 

nhượng đất trái thẩm quyền mà có để khắc phục hậu quả; cả hai bị cáo đều có thời 

gian phục vụ quân đội, có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ 

thể: Bị cáo T được tặng Huy chương kháng chiến, Bằng khen và nhiều Giấy khen; 

bị cáo Th được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Nam Định tặng Bằng khen, các bị cáo hiện tuổi đã cao, sức khoẻ có phần bị giảm 

sút. Bị cáo T có anh trai là Liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và 

là người thờ cúng Liệt sỹ và đang phải nuôi dưỡng anh trai bị tâm thần bẩm sinh, 

các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại các điểm b, p, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Trên cơ sở xem xét các bị cáo phạm tội không có động cơ vụ lợi cá nhân mà 

vì tập thể, việc chuyển nhượng quyền sử dụng 206,8m2 đất trái thẩm quyền trị giá 

45.909.600đ. Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã đánh giá, xếp 

lại vai trò phạm tội của từng bị cáo cho phù hợp với hành vi của mỗi bị cáo gây ra 

đồng thời cũng được nhân dân thôn Cấp Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, đây là những 

tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm. Mặt khác, các bị cáo được hưởng nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS nên Hội 

đồng xét xử áp dụng Điều 47 BLHS và giảm cho mỗi bị cáo một phần hình phạt.  

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

đồng xét xử phúc thẩm không xem xét. 

Các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS năm 

2105. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Sửa án sơ thẩm.

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 282; các điểm b, p, s khoản 1 và khoản 2 Điều

46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 23 Nghị quyết số 

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

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

 Xử phạt: Bị cáo Trần Văn T 07 (bảy) tháng tù. 

Bị cáo Nguyễn Bá Th 06 (sáu) tháng tù. 
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Thời hạn tù tính từ ngày bắt các bị cáo đi thi hành án. 

Đều về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Văn T và bị cáo  Nguyễn Bá Th

không phải nộp. 

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

đã có hiệu lực Pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKS-CA tỉnh Nam Định; 

- TAND-VKS-Công an huyện Mỹ Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc; 

- Lưu hồ sơ, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

Đã ký 

Vũ Thị Thu 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH NAM ĐỊNH 

   Bản án số: 56/2018/HS-PT 

   Ngày 08/10/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phạm Tiến Dũng 

Các Thẩm phán: Ông Lê Hoài Nam 

Bà Mai Thị Minh Hồng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Bùi Xuân Sơn - Cán bộ Tòa án 

nhân dân tỉnh Nam Định 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thanh Hà- Kiểm sát viên. 

Ngày 08/10/2018 tại trụ sở, Tòa án nhân dântỉnh Nam Định xét xử phúc 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 51/2018/HSPT ngày 15 tháng 8 năm 2018 đối với bị 

cáo Đinh Văn B và Đinh Văn L về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. 

Do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm số 26/2018/HSST ngày 

06/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

* Bị cáo có kháng cáo:

1. Đinh Văn B, sinh năm 1944; Nơi cư trú: thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam

Định; nghề nghiệp: Làm ruộng; chức vụ: Khi phạm tội là Chi hội trưởng người cao 

tuổi; trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; Con ông Đinh Văn D, sinh năm 1921 

(đã chết) và bà Bùi Thị V, sinh năm 1921 (đã chết); có vợ là Đinh Thị V1, sinh 

năm 1949 và có 06 con, lớn nhất sinh năm 1969, nhỏ nhất sinh năm 1981; tiền sự: 

Không; tiền án: Không; bị áp dụng BPNC Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

2. Bị cáo Đinh Văn L, sinh năm 1951; Nơi cư trú: thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh

Nam Định; nghề nghiệp: Làm ruộng; chức vụ: Khi phạm tội là Chi hội trưởng chi 

hội nông dân; Trình độ văn hoá: 7/10; dân tộc: Kinh; Con ông Đinh Văn D, sinh 

năm 1921 (đã chết) và bà Bùi Thị V, sinh năm 1921 (đã chết); có vợ là Đỗ Thị L, 

sinh năm 1951 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 1975, nhỏ nhất sinh năm 1979; 

Tiền án,tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 08/12/2017 đến ngày 24/5/2018 

VKSND huyện Ý Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh.  
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Bị cáo không kháng cáo: Bùi Công M, Trương Quang V, Đinh Công H5, 

Đinh Văn Th, Ngô Văn Ch. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 11/5/2012, UBND xã Y, huyện Y ban hành Quyết định số 25/QĐ-

UBND về việc “Thành lập ban dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp xóm 

Đông Thịnh, xã Yên Tiến” gồm 11 thành viên: Ông Bùi Công M - Xóm trưởng - 

Trưởng ban; Ông Đinh Khắc H - Bí thư chi bộ - Phó ban; Bà Bùi Thị Ph - Tổ 

trưởng tổ dịch vụ - Ủy viên; Ông Đinh Văn B - Chi hội trưởng người cao tuổi - 

Ủy viên; Ông Trương Quang V - Chi hội trưởng cựu chiến binh - Ủy viên; Bà 

Ngô Thị N  - Chi hội trưởng phụ nữ - Ủy viên; Ông Đinh Công L - Xóm phó - Ủy 

viên; Ông Đinh Khắc H1 - Công an viên - Ủy viên; Ông Đinh Khắc Tr - Cấp ủy 

viên - Ủy viên; Ông Đinh Văn L - Chi hội trưởng nông dân - Ủy viên; Ông 

Trương Quang H2- Đại diện nhân dân - Ủy viên. Ban dồn điền đổi thửa (DĐ-ĐT) 

có nhiệm vụ tổ chức thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa của xóm; hướng dẫn 

chỉ đạo đôn đốc các nhóm, hộ đăng ký dồn điền đổi thửa theo phương án tới từng 

hộ; chỉ đạo tổ nghiệp vụ về thống kê quỹ đất phải chuyển đổi của từng hộ và của 

thôn, đo đạc xác định hệ số chuyển đổi (hệ số K) cho từng vùng đất; tổ chức, chỉ 

đạo Tổ nghiệp vụ giúp các nhóm, hộ giao đất thực địa tới từng thửa, từng hộ dưới 

sự giám sát của Ban chỉ đạo xã; tham gia hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Đinh Khắc H đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và Chi bộ nhất trí thông qua 

đã xác định cuối năm 2012, trong lúc DĐ-ĐT vận dụng tốt để xây dựng thêm tiền 

của công, xây dựng hạ tầng cơ sở xóm. Năm 2013 dự thảo nghị quyết thông qua 

tiếp tục nêu “xây dựng nguồn vốn tiêu chí là đất thùng vũng, đấu thầu sao cho 

hợp lý để tạo nguồn kinh phí kết hợp với nguồn vốn cơ sở đã có”. Cuối năm 

2013, Đinh Khắc H đã tổ chức họp và chỉ đạo cho các thành viên ban DĐ-ĐT tổ 

chức đi xử lý các hộ dân lấn chiếm đất thuộc địa phận thôn Đ quản lý, đưa ra 

mức giá thu 200.000 đồng/m2 đất lấn chiếm để lấy kinh phí xây nhà văn hóa và 

các công trình công cộng của xóm. 

 Ngày 01/12/2013 Đinh Khắc H, Bùi Công M, Đinh Văn L, Trương Quang 

V đã tổ chức đi thu tiền của 3 hộ gia đình lấn chiếm đất khu vực Đồng Sâu là bà 

Bùi Thị B trú tại Trung Thôn diện tích 3,6m2, số tiền 2.000.000 đồng; Bà Bùi Thị 

Ch trú tại Trung Thôn diện tích 5,2m2, số tiền 2.200.000 đồng; Ông Đinh Khắc 

Th trú tại Trung Thôn diện tích 39m2, số tiền 7.800.000 đồng. Tổng số diện tích 

của ba hộ là 47,8m2, thu tổng số tiền là 12.000.000 đồng. Số tiền này do Đinh 
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Văn L viết phiếu, thu tiền và quản lý. Đến ngày 31/7/2014, Đinh Văn L đã bàn 

giao số tiền 12.000.000đ này cho Đinh Văn Th là thủ quỹ thôn để quản lý chung. 

Ngày 06/6/2014 UBND xã Yên Tiến ra Quyết định số 39/QĐ-UBND về 

việc “Kiện toàn ban DĐ-ĐT trong sản xuất nông nghiệp xóm Đông Thịnh” gồm 

13 thành viên: Ông Đinh Công H - Bí thư chi bộ - Trưởng ban; Ông Bùi Công M 

- Xóm trưởng - Phó ban; Bà Bùi Thị Ph - Tổ trưởng tổ dịch vụ - Ủy viên; Bà Ngô 

Thị L - Cấp ủy viên - Ủy viên TT; Ông Trương Quang V - Chi hội trưởng cựu 

chiến binh - Ủy viên; Ông Đinh Văn L - Chi hội trưởng nông dân - Ủy viên; Ông 

Đinh Văn B - Chi hội trưởng người cao tuổi - Ủy viên; Bà Ngô Thị N  - Chi hội 

trưởng phụ nữ - Ủy viên; Ông Đinh Khắc H1 - Công an viên - Ủy viên; Ông Đinh 

Khắc H3 - Bí thư đoàn thanh niên - Ủy viên; Ông Trương Quang H2 - Đại diện 

nhân dân - Ủy viên; Ông Đinh Khắc H4- Đại diện nhân dân - Ủy viên; Ông Đinh 

Công L - Đại diện nhân dân - Ủy viên. Ngày 29/6/2014, Đinh Văn Th được bầu 

giữ chức vụ tổ trưởng tổ dịch vụ, kiêm thủ quỹ thôn thay cho bà Bùi Thị Ph. 

Nhiệm vụ của Ban dồn điền đổi thửa mới thực hiện nhiệm vụ như Ban dồn điền 

đổi thửa năm 2012. 

Ngày 16/7/2014 tiểu ban DĐ-ĐT thôn Đông Thịnh họp, giao cho tiểu ban 

DĐ-ĐT tổ chức đi thực địa xử lý các hộ lấn chiếm diện tích đất trên các thửa 

ruộng do thôn Đông Thịnh quản lý. Cuộc họp đã phân công nhiệm vụ ông Bùi 

Công M - Trưởng đoàn là người phát ngôn; ông Đinh Văn Th - Tổ trưởng dịch vụ 

là người viết phiếu, thu tiền; ông Đinh Văn B - Chi hội trưởng người cao tuổi 

nắm bắt số liệu diện tích; các thành viên ban DĐ-ĐT đi cùng đoàn. Dựa trên mức 

thu năm 2013, Ban DĐ-ĐT thống nhất mức giá xử lý lấn chiếm là 200.000đ/m2. 

Tại cuộc họp, Ngô Văn Ch - Phó chủ tịch UBND xã Y phụ trách lĩnh vực đất đai, 

tài nguyên môi trường, Đảng ủy viên phụ trách thôn Đông Thịnh phát biểu ý kiến 

với nội dung đồng ý với việc tổ chức đi xử lý của ban DĐ-ĐT thôn Đông Thịnh. 

Ngô Văn Ch yêu cầu khi thu được tiền xử lý lấn chiếm đất phải cập nhật hàng 

ngày, gửi ngân hàng để tránh thất thoát, đồng thời chỉ đạo việc đi thu tiền xử lý 

lấn chiếm phải kín kẽ, dân chủ, vận động người dân nộp tiền, không được ép 

buộc, tránh để xảy ra đơn thư khiếu kiện, bởi xã không cho phép đi xử lý.  

Đầu tháng 8 năm 2014, tiểu ban DĐ-ĐT dựa trên sơ đồ do Đinh Văn L lập 

năm 2013, tổ chức đi thu tiền xử lý lấn chiếm. Trương Quang V có ý kiến phải 

thu triệt để mức 200.000 đồng/m2. Trong quá trình đi thu, Bùi Công M hoặc Đinh 

Công H5 sẽ đặt vấn đề trực tiếp với gia đình lấn chiếm đất về việc trả lại đất cho 

thôn để phục vụ cho công tác DĐ-ĐT, nếu không trả thì phải nộp 200.000đ/m2 để 

thôn lấy kinh phí xây dựng nhà văn hóa. Các hộ dân đều nhất trí nộp tiền, nhưng 

xin nộp mức giá thấp hơn 200.000đ/m2. Khi người dân nêu ý kiến giảm số tiền 

phải nộp thì Đinh Văn B không đồng ý, cho rằng thu như thế là không công bằng 

và xảy ra tranh cãi với hộ dân. Thành viên tiểu ban DĐ-ĐT hội ý tại chỗ, sau đã 

thống nhất được mức thu. Đinh Văn B đã hướng dẫn cho Đinh Văn Th cách viết 
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phiếu và B yêu cầu phải được quản lý 1 niên phiếu thu. Đinh Văn Th thu tiền của 

hộ dân nào thì đều viết làm 3 niên và giữ 1 niên, 1 niên giao cho hộ dân nộp tiền, 

1 niên đưa cho Đinh Văn B để quản lý, theo dõi, tổng hợp số tiền. Từ tháng 8 đến 

tháng 12 năm 2014, tiểu ban DĐ-ĐT đã tiến hành đi xử lý thu tiền của 13 hộ gia 

đình lấn chiếm đất Đông Thịnh, cụ thể:  Đinh Mạnh H6 22,6 m2  nộp 4.000.000 

đồng; Trần Văn L 14,3 m2 nộp 2.000.000 đồng; Trần Đình L 41 m2 5.000.000 

đồng; Nguyễn Trọng Ch 31,6 m2 nộp 5.500.000 đồng; Ngô Văn V 103,5 m2 nộp 

13.000.000 đồng; Nguyễn Trọng H7 10,8 m2  nộp 3.000.000 đồng; Đinh Văn T 

18,2 m2 nộp 4.000.000 đồng; Đinh Huy H8 43,6 m2 nộp 8.500.000 đồng; Ngô 

Quang Th 51,9 m2 nộp 18.000.000 đồng; Đinh Khắc V 52,8 m2 nộp 15.000.000 

đồng; Đinh Khắc S 119,5 m2 nộp 25.000.000 đồng; Trần Văn S 5,7 m2 nộp 

3.000.000 đồng; Đinh Văn T2 57,8 m2 nộp 15.000.000 đồng. Tổng cộng 573,3 

m2, với số tiền thu được là: 121.000.000đ. Toàn bộ số tiền được Đinh Văn Th, 

Đinh Văn L, Bùi Công M gửi tại Ngân hàng công thương.  

Đến tháng 10/2014, Đinh Văn B thôi giữ chức Chi hội trưởng người cao 

tuổi và không tham gia các cuộc họp của thôn, không tham gia Ban DĐ-ĐT nữa. 

Quá trình đi xử lý các hộ dân lấn chiếm đất, Đinh Công H5 thường xuyên 

báo cáo với Ngô Văn Ch về tiến độ, kết quả thu tiền. Ngô Văn Ch yêu cầu Đinh 

Công H5 phải làm cẩn thận, tránh đơn từ khiếu kiện. Ngô Văn Ch không báo cáo 

gì với Đảng ủy - UBND xã Yên T, không chỉ đạo cán bộ Địa chính - Tài nguyên 

môi trường xã lập biên bản, xử lý đối với việc xử lý các hộ dân lấn chiếm đất.  

Ngày 26/8/2015, Đinh Công H5 họp Ban mặt trận đồng thời là thành viên 

Ban DĐ-ĐT gồm: Đinh Công H5, Trương Quang V, Ngô Thị L, Bùi Công M, 

Đinh Khắc H9, Đinh Văn L, Đinh Văn Th, Trương Thị N, Ngô Thị H và mời Ban 

kiến thiết do nhân dân bầu ra để họp bàn về việc tổ chức cho đấu thầu một số 

diện tích đất dư thừa sau DĐ-ĐT của thôn, thời gian thầu là 50 năm lấy kinh phí 

xây dựng nhà văn hóa. Cuộc họp đã nhất trí tiến hành thầu đất khu Mả Lẽ và khu 

đất Cửa Ông Hồng. Cụ thể: ông Ngô Văn D trú tại thôn Đông Thịnh nhận thầu 

1400m2 đất khu Mả Lẽ, số tiền 27.000.000đ; hộ Đinh Văn L nhận thầu khu đất 

Cửa Ông Hồng, diện tích 360m2, số tiền 40.000.000đ; hộ Đinh Khắc Đ trú tại 

thôn Đông Thịnh nhận thầu 120 m2, số tiền là 15.000.000đ. Ngày 28/8/2015 Bùi 

Công M, Đinh Văn Th, Đinh Khắc H đã đo đạc, cắm mốc và bàn giao đất tại thực 

địa cho Ngô Văn D, Đinh Văn L và Đinh Khắc Đ. Ngày 07/9/2015, cán bộ thôn 

Đông Thịnh cho 02 hộ dân là Đinh Khắc L1 trú tại thôn Trung Thôn thầu 

125,5m2, số tiền là 8.700.000đ, hộ Trương Quang V trú tại thôn Trung Thôn thầu 

67m2, nộp số tiền là 13.500.000đ tại khu vực Đồng Sâu do thôn Đông Thịnh quản 

lý. Ngày 19/11/2015 thôn Đông Thịnh tổ chức đấu thầu 1.786m2 khu đất Chiều 

Xứng, mức giá thầu là 35.000.000đ/sào. Có 32 người tham gia đấu thầu, ông 

Đinh Gia Th trú tại thôn Đông Thịnh trúng thầu diện tích đất nói trên, nộp cho 
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thôn số tiền là 192.400.000đ. Tổng số tiền thu được từ việc đấu thầu đất cho 06 

hộ dân là: 296.600.000đ. 

Về việc tổ chức đấu thầu đất, Đinh Công H5 và cán bộ thôn không báo cáo 

Đảng ủy - UBND xã Yên Tiến. Sau khi phát hiện, UBND xã Y đã kiểm tra và ra 

quyết định hủy bỏ kết quả giao thầu của thôn. Toàn bộ số tiền cán bộ thôn Đông 

Thịnh thu được từ việc xử lý lấn chiếm và thầu đất được sử dụng để xây dựng 

nhà văn hóa, công trình công cộng của thôn và nhập vào quỹ của thôn để chi 

dùng cho thôn. 

Quá trình điều tra, Đinh Công H5 đã giao nộp 01 quyển sổ Nghị quyết của 

chi bộ từ năm 2010 đến 2016; 01 quyển sổ ghi các biên bản cuộc họp chi bộ. Bùi 

Công M đã giao nộp 01 quyển sổ họp thôn. Đinh Văn Th đã giao nộp 01 quyển 

sổ nghị quyết mặt trận; 01 quyển sổ ghi chép thu, chi của thôn; 01 quyển phiếu 

thu tiền xóm Đông Thịnh, gồm 26 biên lai. Ông Ngô Văn V là người dân bị Ban 

DĐ-ĐT xử lý lấn chiếm đất đã giao nộp 01 tờ sơ đồ photo thể hiện diện tích, vị 

trí nhà dân, khu ruộng lấn chiếm. 

Ngày 26/01/2018 và ngày 12/4/2018 Phòng Tài chính kế hoạch huyện Y 

kết luận định giá: Đất trồng lúa 50.000đ/m2 x 3.434,4 m2 = 172.720.000 đồng, 

50.000đ/m2 x 480m2 = 24.000.000 đồng; Đất bằng chưa sử dụng: 25.000đ/m2 x 

431,9m2 = 10.797.500 đồng; Đất giao thông: 111,3m2 là đất công cộng, loại đất 

này không được giao dịch trên thị trường, không có giá quy định trong bảng giá 

đất của UBND tỉnh nên không định giá. Tổng số tiền là: 207.517.500 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS - ST ngày 06/7/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã quyết định:  

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 282 của Bộ luật hình sự năm 1999. Tuyên bố

các bị cáo Đinh Công H5, Bùi Công M, Đinh Văn L, Trương Quang V, Đinh Văn 

T, Ngô Văn Ch, Đinh Văn B phạm tội “Tội lạm quyền trong khi thi hành công 

vụ” theo quy định tại Khoản 1 Điều 282 của Bộ luật hình sự 1999.  

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 

46; Điều 47 của Bộ luật hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Đinh Công H5 08 (Tám) 

tháng tù (Được trừ đi số ngày bị tạm giam từ 06/10/2017 đến 23/3/2018), thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án . 

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 

46; Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 1999. Xử phạt bị cáo Bùi Công M 06 (Sáu) 

tháng tù, (Được trừ đi số ngày bị tạm giam từ 06/10/2017 đến 23/3/2018), thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm p, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điều 47 

của Bộ luật hình sự 1999; Vận dụng Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 

41/2017/QH14; Khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015; điểm x Khoản 1 Điều 51 

BLHS 2015. Xử phạt bị cáo Trương Quang V 06 (Sáu) tháng tù (Được trừ đi số 
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ngày bị tạm giam từ 06/3/2018 đến 03/4/2018), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi 

thi hành án. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật 

hình sự 1999; Vận dụng Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 41/2017/QH14; 

Khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015; điểm x Khoản 1 Điều 51 BLHS 2015. Xử phạt 

bị cáo Đinh Văn L 06 (Sáu) tháng tù (Được trừ đi số ngày bị tạm giam từ 

08/12/2017 đến 24/5/2018), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 

46; Điều 47 của Bộ luật hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Đinh Văn Th 06 (Sáu) 

tháng tù (Được trừ đi số ngày bị tạm giam từ 06/10/2017 đến 23/3/2018), thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm m Khoản 1 Điều 46; Điều 47, Điều 60 

của Bộ luật hình sự 1999; Vận dụng Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 

41/2017/QH14; Khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015; điểm x khoản 1 Điều 51 

BLHS 2015. Xử phạt bị cáo Đinh Văn B 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 282; Điểm p, s Khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 46; 

Điều 47, Điều 60 của Bộ luật hình sự 1999. Xử phạt bị cáo Ngô Văn Ch 06 (Sáu) 

tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm (Bị cáo bị tạm giam từ 06/3/2018 đến 11/5/2018). 

Áp dụng khoản 4 Điều 282 của bộ luật hình sự năm 1999: Cấm các bị cáo 

Đinh Công H5, Bùi Công M, Đinh Văn L, Trương Quang V, Đinh Văn Th, Ngô 

Văn Ch, Đinh Văn B đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hành vi phạm tội trong 

thời hạn 01 năm kể từ khi thi hành án xong. Không áp dụng hình phạt bổ sung là 

hình phạt tiền đối với các bị cáo. 

Giao Ngô Văn Ch, Đinh Văn B cho UBND xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định 

quản lý 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. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về trách nhiệm dân sự trong việc xử lý diện tích 

đất đã bán, đấu thầu trái thẩm quyền và xử lý số tiền các bị cáo Đinh Công H5, 

Bùi Công M, Đinh Văn Th đã nộp tại chi cục thi hành án dân sự huyện Ý Yên và 

tiền án phí hình sự sơ thẩm, quyền kháng cáo. 

Ngày 16/7/2018 bị cáo Đinh Văn B có đơn kháng cáo kêu oan: bị cáo 

không phạm tội; Đề nghị xem xét cho điều tra lại đối 74.319m2 đất công ích bị 

cán bộ địa phương bán chiếm đoạt vì động cơ cá nhân và số tiền 370.133.000 bị 

tham ô mà Tòa án cấp sơ thẩm chưa đề cập tới. Trong các đơn kháng cáo các 

ngày 20/7/2018, 28/8/2018,14/9/2018 và đơn kháng cáo bổ sung đề ngày 

04/10/2018 bị cáo nộp tại phiên tòa hồi 08 giờ ngày 08/10/2018, bị cáo B đề nghị 
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cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm để 

điều tra lại.  

Ngày 05/9/2018 bị cáo L gửi đơn theo đường bưu điện gồm: Đơn kêu oan, 

đơn xin giảm án, đơn đề nghị, đơn kháng cáo nhằm mục đích xin giảm thời hạn 

tù còn lại. Tại Quyết định giải quyết đơn kháng cáo quá hạn số 01/2018/HS-PT 

ngày 13/9/2018  TAND tỉnh Nam Định chấp nhận kháng cáo của bị cáo L. 

Tại phiên tòa các bị cáo B vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo và cho rằng 

bị cáo không có quyền hạn, chức vụ gì; không hướng dẫn ông T viết phiếu thu; 

không đi xử lý các hộ dân lấn chiếm; không ai giao cho bị cáo việc quản lý giám 

sát tổng hợp phiếu thu; Biên bản ngày 16/7/2014 ghi “Ông B theo dõi về diện 

tích” nhưng bị cáo không làm; Bị cáo không là thành viên trong Quyết định số 

25-39 của UBND xã Y về việc thành lập Ban dồn điền đổi thửa. Vì những lý do 

trên, bị cáo cho rằng cấp sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Lạm quyền trong thi 

hành công vụ” là không đúng, bị oan. Nay bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét 

tuyên bị cáo không phạm tội. Bị cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm, chuyển trả hồ 

sơ để điều tra lại. 

Bị cáo Đinh Văn L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị hội đồng 

xét xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng, đến 

công lao của bị cáo đóng góp trong sự nghiệp kháng chiến chông Mỹ và trong sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới đất nước, bản thân bị cáo 

đau yếu để xét giảm cho bị cáo hình phạt bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giam.  

Đại diện Viện kiểm sát kết luận vụ án: 

Về trình tự thủ tục tố tụng: Không phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm 

trọng trong quá trình giải quyết vụ án. 

Đơn kháng cáo của bị cáo B làm trong hạn luật định, đơn kháng cáo quá hạn 

của bị cáo Lới đã được TAND tỉnh chấp nhận kháng cáo quá hạn, nên kháng cáo 

của các bị cáo B, L được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

Xét nội dung đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo B, bị cáo L:  các bị cáo là 

thành viên ban dồn điền đổi thửa của thôn Đông Thịnh, bị cáo B tham gia họp 

bàn, đi đến một số hộ dân có diện tích lấn chiếm để thu tiền, báo cáo, đã quản lý 

13 phiếu thu tiền của các hộ dân lấn chiếm đất, bị cáo L đã cùng với các thành 

viên ban dồn điền đổi thửa đến các hộ gia đình trong thôn thu tiền xử lý lấn 

chiêm đất và đấu thầu đất vượt quá thẩm quyền gây thiệt hại cho nhà nước. Mục 

đích thu tiền của ban dồn điền đổi thửa nhằm để lấy kinh phí xây dựng nhà văn 

hóa và đường giao thông của thôn. Hành vi này của các bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành tội “lạm quyền khi thi hành công vụ”. Cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo B, L 

về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 282 Bộ luật 

hình sự năm 199 là đúng người, đúng tội không oan. 
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Bị cáo B cho rằng cấp sơ thẩm quyết định mức hình phạt đối với bị cáo Ch 

so với bị cáo B và bị cáo L là chưa công bằng: Việc quyết định hình phạt đối với 

từng bị cáo trong vụ án phải căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự đối với mỗi bị cáo. Trong vụ án này bị cáo Ch là phó chủ tịch UBND xã, biết 

việc cán bộ thôn Đông Thịnh thu tiền bán đất không đúng thẩm quyền nhưng đã 

đồng tình ủng hộ, còn bị cáo B, L trực tiếp cùng các bị cáo khác tham gia thu tiền 

xử lý đất lấn chiếm và đấu thầu; Khi xét xử bị cáo Ch được hưởng 3 tình tiết 

giảm nhẹ trách nhẹ hình sự, còn bị cáo B, L chỉ được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, vì vậy cấp sơ thẩm quyết định hình phạt đối với các bị cáo là 

phù hợp. 

Hiện các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án không có căn cứ để xác định 

việc bán đất trái thẩm quyền với tổng diện tích là 74.319m2 và số tiền 

370.133.000. Căn cứ vào tính chất của phiên tòa phúc thẩm là trực tiếp xét xử lại 

vụ án mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Trong vụ 

án này cấp sơ thẩm chỉ xét xử vụ án “lạm quyền trong thi hành công vụ” với hành 

vi của các bị cáo đã bán và đấu thầu trái thẩm quyền 4.477,6 m2 để xây dựng nhà 

văn hóa và công trình công cộng của thôn nên cấp phúc thẩm chỉ xem xét đối với 

nội dung trên. Vì vậy không có căn cứ để giải quyết nội dung kháng cáo của bị 

cáo Đinh Văn B nên kháng cáo không được chấp nhận 

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Văn L: Trong vụ án 

này bị cáo L tham gia 3 lần bán đất lấn chiếm và đấu thầu một số diện tích đất 

của thôn Đông Thịnh từ năm 2013 đến năm 2015. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy 

đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và quyết định mức 

hình phạt 06 tháng tù là phù hợp với tinh chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án. Tuy nhiên cấp phúc thẩm không có căn 

cứ để giảm hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị 

cáo là không có căn cứ nên không được chấp nhận. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 không chấp 

nhận kháng cáo của các bị cáo Đinh Văn B và bị cáo Đinh Văn L, giữ nguyên tội 

danh và mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo. 

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

kết quả tranh luận tại phiên toà; Trên cơ sở xem xét toàn diện ý kiến của Kiểm sát 

viên, bị cáo: 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào 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:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ý 

Yên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, Tòa án nhân dân huyện Ý Yên đã 

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. 

[2] Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

đã được cấp sơ thẩm xét xử và những tài liệu chứng cứ mới được xem xét tại 

phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

      Có đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo Đinh Văn B Và Đinh Văn L có tham gia 

vào ban dồn điền đổi thửa thôn Đông thịnh. Để thực hiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, mặc dù biết việc 

bán đất cho các hộ dân lấn chiếm và tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất lâu dài 

(50 năm) là vượt quá quyền hạn của mình, nhưng trên cơ sở dự thảo Nghị quyết 

được Chi bộ thôn Đông Thịnh thông qua năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Bí thư 

Chi bộ Đinh Khắc H, Bùi Công M, Trương Quang V, Đinh Văn L đã bán 47,8m2 

đất giao thông, thủy lợi cho 03 hộ gia đình thu 12.000.000 đồng. Sau đó, năm 

2014 Đinh Công H5 là Bí thư Chi bộ mới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Chi bộ 

cũ, cùng với Bùi Công M, Trương Quang V, Đinh Văn L, Đinh Văn B, Đinh Văn 

Th… đã bán 573,3m2 đất nông nghiệp, giao thông thủy lợi cho 13 hộ dân, thu 

121.000.000 đồng và cho đấu thầu 3.856,5 m2 đất cho 06 hộ dân thu 296.600.000 

đồng. Tổng số diện tích bán đất và cho đấu thầu đất trái thẩm quyền là 4.477,6m2 

thu tổng số tiền là 429.600.000 đồng. Số tiền chênh lệch theo quy định của nhà 

nước là 207.517.500 đồng, đây là số tiền được coi là thiệt hại mà các bị cáo đã 

gây ra.  

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của 

cơ quan tổ chức Nhà nước, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân, mà trọng tâm ở đây là xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước trong 

lĩnh vực quản lý đất đai. Các bị cáo Đinh Văn L, Đinh Văn B là người có đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự, là những người có chức vụ quyền hạn, được Đảng, nhà 

nước và nhân dân bầu, bổ nhiệm ra, đã cùng với các bị cáo Đinh Công H5, Bùi 

Công M, Trương Quang V, Đinh Văn Th, Ngô Văn Ch. Trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao, đã vì động cơ vụ lợi cho tập thể địa phương nơi mình sinh 

sống, đã làm trái công vụ, vượt quá quyền hạn được giao bán đất và tổ chức đấu 

thầu quyền sử dụng đất trái thẩm quyền, vi phạm các quy định của Luật đất đai, 

gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Căn 

cứ vào hành vi phạm tội của Đinh Văn L và Đinh Văn B, cấp sơ thẩm đã xét xử 

các bị cáo về tội “ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 282 Bộ luật hình sự 1999, là đúng người, đúng tội, không oan.  
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[3] Bị cáo B cho rằng cấp sơ thẩm quyết định mức hình phạt đối với bị cáo 

Ch so với bị cáo B và bị cáo L là chưa công bằng: Xét thấy việc quyết định hình 

phạt đối với từng bị cáo trong vụ án phải căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với mỗi bị cáo. Trong vụ án này bị cáo Ch là phó chủ tịch 

UBND xã, biết việc cán bộ thôn Đông Thịnh thu tiền bán đất không đúng thẩm 

quyền nhưng đã đồng tình ủng hộ, còn bị cáo B, L trực tiếp cùng các bị cáo khác 

tham gia thu tiền xử lý đất lấn chiếm và đấu thầu đất vượt quá thẩm quyền; Khi 

xét xử bị cáo Ch được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhẹ hình sự, còn các bị 

cáo B, L chỉ được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì vậy cấp sơ 

thẩm quyết định hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp. 

[4] Hiện các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án không có căn cứ để xác 

định việc bán đất trái thẩm quyền với tổng diện tích là 74.319 m2 và số tiền 

370.133.000. Căn cứ vào tính chất của phiên tòa phúc thẩm là trực tiếp xét xử lại 

vụ án mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Trong vụ 

án này cấp sơ thẩm chỉ xét xử vụ án “lạm quyền trong thi hành công vụ” với hành 

vi của các bị cáo đã bán và đấu thầu trái thẩm quyền 4.477,6m2 để xây dựng nhà 

văn hóa và công trình công cộng của thôn nên cấp phúc thẩm chỉ xem xét đối với 

nội dung trên. Những tố cáo của bị cáo B có liên quan đến nội dung trên và yêu 

cầu hủy bẩn án sơ thẩm chuyển điều tra lại không có đủ căn cứ. Vì vậy Hội đồng 

xét xử  sẽ kiến nghị cơ quan Công an tiếp tục điều tra  xử lý theo quy định của 

pháp luật. Vì vậy không có căn cứ để giải quyết nội dung kháng cáo của bị cáo 

của bị cáo Đinh Văn B nên kháng cáo không được chấp nhận 

[5] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Văn L: Trong vụ 

án này bị cáo L tham gia bán đất lấn chiếm và đấu thầu một số diện tích đất của 

thôn Đông Thịnh từ năm 2013 đến năm 2015. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và quyết định mức hình phạt 

06 tháng tù là tương đối phù hợp với tinh chất,mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án. Tuy nhiên cấp phúc thẩm xét thấy hình 

phạt bị cáo còn phải thi hành theo quyết định của bản án sơ thẩm là còn quá ngắn 

(11 ngày), bản thân bị cáo có nhiều công lao trong sự nghiệp kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng 

nông thôn mới, hiện bị cáo già yếu đau ốm luôn nên xét giảm tuyên buộc bị cáo 

phải chấp hành hình phạt tù bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giam và trả tự do cho 

bị cáo tại phiên tòa, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nên kháng cáo xin giảm 

nhẹ hoặc miễn hình phạt còn lại của bị cáo L được chấp nhận. 

Do kháng cáo của bị cáo Đinh Văn B không được chấp nhận nên bị cáo B 

phải nộp án phí hình sự phúc thẩm, kháng cáo của bị cáo Đinh Văn L được chấp 

nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 
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 Vì các lẽ trên: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn B và chấp nhận một phần 

kháng cáo của bị cáo Đinh Văn L.  

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn L, Đinh Văn B phạm tội “Lạm quyền trong

khi thi hành công vụ” 

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 282; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 47 của Bộ

luật hình sự 1999; Vận dụng Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 41/2017/QH14; 

Khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015; điểm x Khoản 1 Điều 51 BLHS 2015. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn L 05 tháng 19 ngày, đối trừ với thời gian bị cáo 

bị tạm giam (từ 08/12/2017 đến 24/5/2018). Trả lại tự do cho bị cáo Đinh Văn L 

tại phiên Tòa. 

3. Căn cứ khoản 1 Điều 282; Điểm m Khoản 1 Điều 46; Điều 47, Điều 60

của Bộ luật hình sự 1999; Vận dụng Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 

41/2017/QH14; Khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015; điểm x khoản 1 Điều 51 

BLHS 2015.  

Xử phạt bị cáo Đinh Văn B 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao Đinh Văn B cho UBND xã 

Y, huyện Y, tỉnh Nam Định giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong trường hợp bị cáo Đinh Văn B thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Theo Điều 10 Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 quy định: “Người được hưởng án treo vi 

phạm nghĩa vụ thi hành án từ 2 lần trở lên có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. 

4. Kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều

tra xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi bán đất, tổ chức đấu thầu đất trái 

thẩm quyền theo tố cáo của bị cáo Đinh Văn B.   

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị

có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- TAND cấp cao; 

- VKSND tỉnh,  

- Công an tỉnh Nam Định 

- Tòa án, Công an, VKS huyện Ý Yên; 

- Chi cục THA dân sự: 01 bản; 

- Thi hành án phạt tù;  

- Bị cáo; 

-  Lưu HS, VP: 02 bản. 

 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

(đã ký) 

Phạm Tiến Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2019/HS-PT 

Ngày: 11 - 3 - 2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Việt 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn, Bà Từ Thị Hải Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Anh Việt - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Kiểm sát viên.        

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở 

phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 83/2018/TLPT- HS 

ngày 05 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Thanh S do có kháng cáo của 

bị cáo Nguyễn Thanh S đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2018/HS-ST ngày 

12 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thanh S, sinh ngày 01 tháng 5 năm 1967 tại 

xã P, huyện B, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Thôn 2 , xã P, huyện Bố T, tỉnh 

Quảng Bình; nghề nghiệp: Nguyên là Công chức địa chính – Xây dựng Uỷ ban 

nhân dân xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hoá: 

Lớp 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Thăng H và bà Phạm Thị Â; có vợ: Nguyễn Thị H và 2 con sinh 

các năm 1990, 1992; tiền án: Không; tiền sự: Không; là đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt; không bị tạm giữ, không bị tạm giam, hiện 

đang tại ngoại theo Lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt. 

- Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Thanh S: 

Người bị hại: 

Ông Phan Văn K, cư trú tại: Thôn C, xã P , huyện B , tỉnh Quảng Bình. 

Vắng mặt. 

Người được ông Phan Văn K uỷ quyền tham gia giải quyết vụ án: 

Bà Nguyễn Thị L , sinh năm 1966, cư trú tại: Thôn C, xã P , huyện B , tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt; 

Bà Nguyễn Thị L , sinh năm 1941, cư trú tại: Thôn C, xã P , huyện B , tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt; 
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Ông Lê Văn D, sinh năm 1985, cư trú tại: Thôn 3, xã P, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt; 

Ông Lê Văn D1, sinh năm 1983, cư trú tại: Thôn 3, xã P, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt; 

Ông Lê Văn H, sinh năm 1941, cư trú tại: Thôn 3, xã P, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình. Có mặt; 

-  Người bào chữa cho bị cáo: 

Luật sư Hồ Lý Hải - Văn phòng Luật sư Hồ Lý Hải, thuộc Đoàn Luật sư 

tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

-  Người tham gia tố tụng khác được triệu tập tham gia phiên toà phúc 

thẩm: 

Người đại diện theo pháp luật của Uỷ ban nhân dân xã Phúc Trạch, huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Ông Nguyễn Quang T, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. 

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:  

 Năm 2005 Nguyễn Thanh S được Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình, bổ nhiệm làm Công chức xã, giữ chức vụ Công chức Địa chính - 

Xây dựng xã P, huyện B, tỉnh Quảng Bình. Từ năm 2010 đến năm 2014, S đã tự ý 

thu tiền xin giao quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

05 hộ dân trú tại Thôn C, xã P , huyện B , tỉnh Quảng Bình khi chưa có chủ 

trương cấp đất của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cụ thể;  

Ngày 23 tháng 01 năm 2010 ông Phạm Văn K đến Ủy ban nhân dân xã 

Phúc Trạch gặp Nguyễn Thanh S nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để hợp thức hóa thửa đất mà gia đình ông đã định cư ở đó, S nhận đơn 

và thu của ông K 5.000.000 đồng; 

Ngày 28 tháng 1 năm 2010 bà Nguyễn Thị L đến nộp đơn xin cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do bà khai hoang trước đó, Sơn nhận đơn và thu 

của bà L số tiền 13.130.000 đồng; 

Năm 2013 khi có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các hộ di dân; giãn dân 

của một số hộ gia đình các địa phương sống trong vùng lũ quét, thấp, lụt, sạt lỡ 

đất đến nơi ở mới an toàn nhằm ổn định cuộc sống, sản xuất, nên năm 2014, các 

ông Lê Văn D, Lê Văn D1, Lê Văn Hnộp đơn xin cấp đất làm nhà ở xóm Chày, 

thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch. Sau khi nhận đơn, Sơn đến thôn Chày Lập đo đạc 

và giao đất cho 03 hộ dân trên khi chưa có chủ trương cấp đất của Cơ quan có 

thẩm quyền với diện tích 600m
2 

(03 hộ liền kề tại các thửa đất 668, 669, 670 

thuộc tờ bản đồ số 43, có quy hoạch chi tiết phân lô đất ở năm 2014, sau đó các 

ông Lê Văn D1, Lê Văn D, Lê Văn H mỗi người nộp cho Sơn 31.330.000 đồng. 

Sơn thu tiền nhưng không lập phiếu thu, không nộp vào ngân sách của xã Phúc 

Trạch mà cất giữ ở nhà. Tổng số tiền mà Sơn thu của 05 người nói trên là 

112.120.000 đồng. 
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Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định chữ 

viết, chữ ký của 02 phiếu thu phô tô, nhưng cơ quan giám định không có cơ sở trả 

lời vì văn bản yêu cầu giám định là bản photo. 

Sau khi có Kết luận Thanh tra số 339, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bố Trạch, tháng 3 năm 2017, Nguyễn Thanh S trả lại số tiền 

đã thu cho các ông Lê Văn D, Lê Văn D1, Lê Văn H và trả lại tiền đã thu cho bà 

Nguyễn Thị L, ông Phan Văn K nhưng bà Nguyễn Thị L, ông Phan Văn K  không 

nhận lại tiền nên Nguyễn Thanh S đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra 

huyện Bố Trạch số tiền 18.130.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra giải quyết vụ án, Nguyễn Thanh S đã 

tự nguyện nộp số tiền 18.130.000 đồng để hoàn trả cho bà Nguyễn Thị L và ông 

Phan Văn K tại tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện Bố Trạch. 

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thanh S đã tự nguyện trả lại số tiền 

93.990.000 đồng cho các ông Lê Văn H , Lê Văn D, Lê Văn D1; trả lại cho bà L 

số tiền 13.130.000 đồng và ông K 5.000.000 đồng nhưng bà L và ông K không 

nhận nên S đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện Bố Trạch.  

Cáo trạng số 29/THQCT-KSĐT ngày 25 tháng 6 năm 2018 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình truy tố Nguyễn Thanh S về tội  “Lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 355 Bộ 

luật Hình sự năm 2015.  

Bản án hình sự sơ thẩm số: 51/2018/HS-ST ngày 12/10/2018 của Toà án 

nhân dân huyện Bố Trạch quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội 

“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng điểm d khoản 2, khoản 5 Điều 355; các điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử 

phạt: Nguyễn Thanh S 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày thi 

hành án. 

Cấm bị cáo Nguyễn Thanh S đảm nhiệm chức vụ nhất định trong thời hạn  

05 (năm) năm, kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật. 

Tuyên buộc Nguyễn Thanh S phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị L 

13.130.000 đồng, bồi thường cho ông Phan Văn K 5.000.000 đồng, tiền bồi 

thường Nguyễn Thanh S đã nộp được chuyển vào tài khoản Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Bố Trạch; 

Tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thanh S phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm; tuyên quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm đối với bị cáo, người bị hại, 

người đại diện hợp pháp của bị hại theo quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định ngày 26 tháng 10 năm 2018, bị cáo Nguyễn Thanh S 

có đơn kháng cáo thừa nhận việc bị cáo tự ý thu tiền của những người xin được 

giao đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là sai nhưng bị cáo không 

chiếm đoạt số tiền đã thu mà chỉ cất giữ hộ cho họ, sau khi có Kết luận thanh tra, 

bị cáo đã chủ động báo cáo Uỷ ban nhân dân xã Phúc Trạch và nộp lại số tiền đã 

thu, những người nộp tiền đều thừa nhận bị cáo không chiếm đoạt tiền của họ. Đề 

nghị xét xử phúc thẩm minh oan, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được 

hưởng án treo để có điều kiện điều trị bệnh tật.  

41



Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 25 tháng 12 năm 2018, 

bà Nguyễn Thị H vợ Nguyễn Thanh S giao nộp bản photo Kết luận thanh tra số 

339/KL-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 cùng các tài liệu kèm theo; nộp các 

bản sao Giấy ra viện ngày 20/12/2018; 06/02/2018; 05/9/2018; 02/01/2018; 

21/11/2018; 17/8/2018; 

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, bà Nguyễn Thị H vợ Nguyễn Thanh S giao 

nộp bản sao Phiếu kết quả chụp động mạnh vành của Bệnh viện hữu nghị Việt 

Nam – Cu Ba – Đồng Hới. 

Tại phiên tòa phúc thẩm lúc đầu bị cáo Nguyễn Thanh S giữ nguyên nội 

dung kháng cáo và thừa nhận việc bị cáo tự thu số tiền 112.120.000 đồng của 5 

người gồm các ông: Lê Văn D1, Lê Văn D, Lê Văn H, thu mỗi người 31.330.000 

đồng; thu của ông Phan Văn K 5.000.000 đồng; thu của bà Nguyễn Thị L 

13.130.000 đồng nhưng không lập phiếu thu, không nộp vào ngân sách của Uỷ 

ban nhân dân xã Phúc Trạch mà cất giữ ở nhà để chờ khi những người này được 

giao đất thì đưa số tiền đã thu nộp vào ngân sách cho họ. Bị cáo thu tiền và cất 

giữ để giúp họ nộp tiền khi được cấp đất, bị cáo không chiếm đoạt số tiền 

112.120.000 đồng đã thu của 05 người nói trên. Khi có Kết luận thanh tra, bị cáo 

đã báo cáo với Uỷ ban nhân dân xã Phúc Trạch và nộp lại đủ số tiền đã thu nên 

việc bị cáo tự ý thu tiền của 5 hộ dân không phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản” như Cáo trạng quy kết và quyết định của Bản án sơ 

thẩm. Việc thu tiền của bị cáo chỉ phạm vào tội “Lạm quyền trong khi thi hành 

công vụ” theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là Điều 357 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi xét hỏi, tranh tụng, đối đáp, công bố lời khai 

của bị cáo, lời khai của các bị hại, nghe ý kiến của các bị hại, bị cáo Nguyễn 

Thanh S mới thừa nhận Bản án hình sự sơ thẩm số: 51/2018/HS-ST ngày 12 

tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch xử, tuyên bố bị cáo 

phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là đúng. Bị cáo đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét tình trạng sức khoẻ, bệnh tim hiện tại 

của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo để có 

điều kiện điều trị bệnh tật, chăm lo cuộc sống gia đình. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh S sau phần xét hỏi, tranh tụng, 

đối đáp thấy bị cáo Nguyễn Thahh S thừa nhận Bản án hình sự sơ thẩm số: 

51/2018/HS-ST ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Bố 

Trạch xử, tuyên bố bị cáo phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản” là đúng nên không tranh luận tội danh giữa “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” như kháng cáo 

của bị cáo và nhận thức của bị cáo ở tại phiên toà sơ thẩm. Chỉ đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xem xét tình trạng sức khoẻ, bệnh tim hiện tại của bị cáo, các 

tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như 

quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tại phiên 

toà phúc thẩm để cho bị cáo có điều kiện điều trị bệnh tật, chăm lo cuộc sống gia 

đình. 

Các bị hại thừa nhận việc nộp tiền xin cấp đất cho Nguyễn Thanh S theo 

yêu cầu của Nguyễn Thanh S để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

sau khi nộp tiền đã rất nhiều lần tìm gặp Nguyễn Thanh S để hỏi về việc cấp Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đều được Sơn hứa nhưng không thực hiện 

lời hứa; các ông Lê Văn D1, Lê Văn D, Lê Văn H thừa nhận đã được Nguyễn 

Thanh S trả lại số tiền đã thu của mỗi người 31.330.000 đồng sau khi có Kết luận 

của Cơ quan Thanh tra; ông Phan Văn K bà Nguyễn Thị L không chấp nhận nhận 

lại số tiền đã nộp cho Nguyễn Thanh S vì bị trượt giá và đến nay vẫn chưa được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị xét xử vụ án theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh S 

cho rằng hành vi Nguyễn Thanh S tự ý thu tiền xin cấp đất của 5 hộ dân chỉ phạm 

vào tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” vì kháng cáo của bị cáo không có 

căn cứ. Hành vi Nguyễn Thanh S lợi dụng công việc được giao của Công chức 

Địa chính – Xây dựng Uỷ ban nhân dân xã Phúc Trạch, tự ý thu tiền xin cấp đất, 

xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 người dân với số tiền 

112.120.000 đồng có đủ yếu tố cấu thành của tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 280 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là 

Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ y Bản án sơ 

thẩm, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản”.  

Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Thanh S để sửa Bản án sơ thẩm, áp dụng điểm d khoản 2, khoản 5 Điều 

355; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh S từ 06 đến 09 tháng tù; cấm 

Nguyễn Thanh S đảm nhiệm chức vụ nhất định theo quy định của pháp luật. Giữ 

y quyết định của Bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn 

Thị Lsố tiền 13.130.000 đồng và ông Phan Văn K số tiền 5.000.000 đồng, số tiền 

này bị cáo Sơn đã tự nguyện nộp lại, hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình: giữ ý các quyết định khác của Bản án sơ thẩm 

không có kháng cáo, kháng nghị.  

   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

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

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh S tại phiên tòa sơ thẩm, đơn kháng 

cáo và lời khai lúc đầu ở phiên toà phúc thẩm, bị cáo chỉ thừa nhận việc thu tiền 

xin cấp đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Văn K, bà 

Nguyễn Thị L; thu tiền của các ông Lê Văn D1, Lê Văn D, Lê Văn H mỗi người 

31.330.000 đồng với số tiền đã thu của 5 người tổng cộng 112.120.000 đồng 

nhưng không lập phiếu thu, không nộp vào ngân sách của xã Phúc Trạch, thừa 

nhận việc tự ý đo đạc, giao đất cho các ông Lê Văn D1, Lê Văn D, Lê Văn H khi 

chưa có chủ trương cấp đất của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với diện tích 

600m
2 

(03 hộ liền kề tại các thửa đất 668, 669, 670 thuộc tờ bản đồ số 43), Hội 

đồng xét xử thấy: Lời khai của bị cáo mâu thuẫn với Biên bản hỏi cung bị can 

ngày 08 tháng 02 năm 2018 (Bl 35), Nguyễn Thanh S khai nhận, bị cáo thu tiền 
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của 5 hộ dân không nộp vào quỹ của Uỷ ban nhân dân xã Phúc Trạch, không đưa 

cho ai mà tự ý cất giữ cá nhân, nhận hồ sơ xin cấp đất khi chưa có chủ trương của 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. “Mục đích thu tiền là để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nhưng tôi không làm”. Mâu thuẫn với Biên bản ghi lời khai của bà Nguyễn Thị L 

ngày 30 tháng 5 năm 2017 (Bl 60), bà L trình bày với Nguyễn Thanh S, thửa đất 

bà xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà khai hoang phục hoá năm 

1985 nên không phải nộp tiền nhưng Nguyễn Thanh S không nghe và nói “nếu 

không nộp tiền thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không 

được làm nhà”. Sau khi bà L nộp 13.100.000 đồng cho S và S hứa sẽ làm Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo thửa đất bà đã nộp tiền từ ngày 28 tháng 01 năm 

2010, trên đất bà L đã làm nhà để ở. Mâu thuẫn với lời khai của bà Trần Thị M 

(con gái bà L) tại Biên bản ghi lời khai ngày 07 tháng 3 năm 2018 (Bl 64) có nội 

dung tương tự và còn thể hiện sau khi nộp tiền, bà M đã nhiều lần gặp hỏi 

Nguyễn Thanh S việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều được S trả lời 

gần có nhưng đến nay vẫn chưa có. Mâu thuẫn với Biên bản ghi lời khai ông Lê 

Văn D1 ngày 31 tháng 5 năm 2017 (Bl 66), ông D trình bày năm 2013, ông D đến 

gặp Sơn xin cấp đất làm nhà, S dẫn ông D xuống thôn Chày Lập xã Phúc Trạch 

đo đất cho ông Dvà bảo ông phải nộp 31.100.000 đồng để làm giấy cấp quyền sử 

dụng đất, sau khi nộp tiền, S bảo ông D cứ làm nhà rồi cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất sau nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Đến tháng 3 năm 2017 sau khi có Kết luận Thanh tra, Sơn đưa 

số tiền đã thu đến trả lại cho ông D. Theo đó, không có việc 5 hộ dân đã nộp tiền 

cho Nguyễn Thanh S theo quan hệ nhờ Nguyễn Thanh S cất giữ tiền ở nhà Sơn để 

chờ khi những người này được giao đất thì đưa số tiền đã thu nộp vào ngân sách 

cho họ mà do Sơn yêu cầu họ phải nộp tiền mới được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong khi chưa biết họ có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hay không; có thuộc đối tượng được miễn, giảm nộp tiền sử 

dụng đất hay không; chưa biết được số tiền họ phải nộp theo quy định nếu đủ 

điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu.  

Theo diễn biến việc Nguyễn Thanh S thu tiền của 5 người dân với số tiền 

tổng cộng 112.120.000 đồng nhưng không có phiếu thu, sau khi thu tiền không 

nộp vào Thủ quỹ Uỷ ban nhân dân xã Phúc Trạch theo đúng quy định, không thực 

hiện việc báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét làm thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ cùng các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ 

án, kết quả xét hỏi, tranh tụng, đối đáp công khai tại phiên toà phúc thẩm, lời thừa 

nhận hành vi phạm tội của bị cáo sau phần tranh tụng, đối đáp cho thấy hành vi 

phạm tội của Nguyễn Thanh S có đủ yếu tố cấu thành của tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 280 Bộ luật Hình sự năm 

1999, nay là Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bản án hình sự sơ thẩm số 

51/2018/HS-ST ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Bố 

Trạch quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. 
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[1]  Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh S và quan điểm của Luật sư 

bào chữa cho bị cáo cho rằng hành vi Nguyễn Thanh S tự ý thu tiền của 5 hộ dân 

xin cấp đất và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ phạm vào tội 

“Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Hình 

sự năm 1999, nay là Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thấy: 

Tuy đơn kháng cáo và lời khai ban đầu của bị cáo cho rằng việc bị cáo tự ý 

thu tiền của các hộ dân xin cấp đất chỉ phạm vào tội “Lạm quyền trong khi thi 

hành công vụ” theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là Điều 

357 Bộ luật Hình sự năm 2015 nhưng sau phần xét hỏi, tranh tụng, đối đáp, công 

bố lời khai của bị cáo, lời khai của các bị hại, nghe ý kiến của các bị hại, bị cáo 

Nguyễn Thahh S đã thừa nhận Bản án hình sự sơ thẩm số 51/2018/HS-ST ngày 

12 tháng 10 năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch xử, tuyên bố bị cáo 

phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là đúng. Lời thừa 

nhận hành vi phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của bị 

cáo Nguyễn Thanh S tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với các chứng cứ, tài liệu 

có tại hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên toà, do Bản 

án sơ thẩm xử, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật 

đối với Nguyễn Thanh S nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo đề nghị xem xét tội danh cho bị cáo mà phải giữ y Bản án sơ thẩm, 

tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”. 

 [2]  Xét nội dung kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng 

án treo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: 

Bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội khi Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự năm 2015) chưa có hiệu lực nhưng được xét 

xử khi Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có hiệu lực, qua xem xét thấy quy định của 

Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản” có lợi hơn đối với người phạm tội so với quy định của Điều 280 Bộ 

luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Bộ luật Hình sự năm 1999) về 

tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” nên Điều 355 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, các quy định có lợi theo Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình 

sự năm 2015 được áp dụng để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh S theo Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc Hội về 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. 

Nguyễn Thanh S đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền 

112.120.000 đồng nên bị truy tố và xét xử theo điểm d khoản 2 Điều 355 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng”, có hình phạt tù từ 06 năm đến 13 năm. Bản án sơ thẩm đã áp 

dụng điểm d khoản 2 Điều 355; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 

Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S mức án 36 tháng tù, 

là mức án dưới khởi điểm của khoản 2, trong khung hình phạt của khoản 1 Điều 

355 Bộ luật Hình sự năm 2015.  
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Theo tính chất mức độ vụ án, tình tiết giảm nhẹ bị cáo đã trả lại đủ số tiền 

chiếm đoạt ngay sau khi có Kết luận của Cơ quan Thanh tra, xét hiện tại bị cáo 

đang điệu trị bệnh động mạch vành, Hội đồng xét xử thấy mức án 36 tháng tù 

theo quyết định của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo là có phần nặng nên chấp nhận 

nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo để giảm hình phạt cho bị 

cáo như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình 

tại phiên toà phúc thẩm chứ không thể cho bị cáo được hưởng án treo vì bị cáo đã 

phạm vào nhóm tội tham nhũng, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, không đủ điều 

kiện được hưởng án treo theo các Nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao về án treo. 

Bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”, thuộc các tội phạm về chức vụ, ngoài quy định về tội danh, hình 

phạt theo Bộ luật Hình sự thì hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh S còn bị điều 

chỉnh của Luật phòng, chống tham nhũng, Bản án sơ thẩm xử không áp dụng 

khoản 3 Điều 3, Điều 4 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ 

sung các năm 2007, 2012 đối với bị cáo là áp dụng không đầy đủ quy định của 

pháp luật để quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 1999, tương ứng với Điều 

41 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì thời hạn cấm người phạm tội đảm nhận chức vụ 

kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật chỉ được áp dụng đối với người phạm tội 

bị tuyên phạt hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, 

người bị phạt tù cho hưởng án treo; với người bị xử hình hình phạt tù không cho 

hưởng án treo thì thời hạn tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Theo hình 

phạt 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án đối với Nguyễn 

Thanh S, Bản án sơ thẩm cấm Nguyễn Thanh S đảm nhận công việc nhất định 

trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật là không đúng. 

Bản án sơ thẩm ở phần Nhận định có đề cập việc áp dụng văn bản pháp 

luật có lợi đối với bị cáo theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của 

Quốc Hội về 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 nhưng phần quyết định của Bản án 

lại không áp dụng cũng là thiếu sót. 

Tuy Bản án sơ thẩm có những sai sót nhưng các sai sót này không bị kháng 

cáo, không bị kháng nghị nên cấp phúc thẩm không được sửa Bản án sơ thẩm mà 

chỉ nêu để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm. 

[3]  Về án phí hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh S. 

Bị cáo Nguyễn Thanh S kháng cáo được chấp nhận một phần nên không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 các Điều 135, 136 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

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

kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 2 Điều 357; khoản 2 

các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm h khoản 2 Điều 23  Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 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. 

1. Không chấp nhận nội dung kháng cáo về tội danh của bị cáo Nguyễn

Thanh S và giữ y Bản án sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh S phạm tội 

“Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

2. Chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo

Nguyễn Thanh S để sửa Bản án sơ thẩm. Áp dụng điểm d khoản 2, khoản 5 Điều 

355; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; khoản 3 Điều 7 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc Hội về 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 

đối với bị cáo Nguyễn Thanh S. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

3. Bị cáo Nguyễn Thanh S không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về Cấm bị cáo Nguyễn Thanh S 

đảm nhiệm chức vụ nhất định trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bản án có 

hiệu lực pháp luật; buộc Nguyễn Thanh S phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị L 

13.130.000 đồng, bồi thường cho ông Phan Văn K 5.000.000 đồng, tiền bồi 

thường Nguyễn Thanh S đã nộp được chuyển vào tài khoản Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Bố Trạch; Buộc bị cáo Nguyễn Thanh S phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước, không có kháng cáo, không 

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

nghị phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (11 

tháng 3 năm 2019). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Nơi nhận:          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA         
- Theo khoản 2 Điều 262 BLTTHS; 

- Phòng HSNVCS CAQB; 

- Vụ GĐKT 1 TANDTC; 

- Sở Tư pháp QB; (Đã Ký) 
- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn THS, VPTAQB. 

 Nguyễn Xuân Việt 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hoàng Tấn 

Các Thẩm phán: 1/ Ông Tô Chánh Trung 

2/ Bà Mai Thị Tú Oanh 

Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Kim Nhi, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà: Ông Võ Phong Lưu - Kiểm sát viên cao cấp, VKSND cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 20/03/2019, 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 NTL số: 165/2018/TLPT-HS 

ngày 15/3/2018 đối với các bị cáo LĐT và bị cáo NTL do có kháng cáo của bị cáo 

NTL đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HS-ST ngày 31/01/2018 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

1/ LĐT; giới tính: Nam; Sinh ngày: 11/4/1971 tại tỉnh An Giang; HKTT: ấp 

MHB, xã MHĐ, huyện CM, tỉnh An Giang; Chỗ ở: 840/4 Sáu Thoại, Khóm 4, 

phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty Phước 

Đạt; trình độ văn hóa: 07/12; con ông: LHH và bà PTKB; có vợ tên PTHL, có 02 

con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2002; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giam: 

30/7/2015 (Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm). 

2/ NTL, giới tính: Nữ; Sinh ngày: 12/4/1969 tại tỉnh Quảng Ngãi; HKTT: 

179/26 HB, phường HT, quận TP, TPHCM; Chỗ ở: 179/26 HB, phường HT, quận 

TP, TPHCM; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;  Nghề nghiệp: 

Tự do; trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: NL và bà: ĐTH, có chồng: PTT; có hai 

con sinh năm 1990 và 1992; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (Có mặt tại 

phiên tòa). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    Bản án số: 134/2019/HS-PT 

    Ngày: 20/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Người bào chữa cho bị cáo NTL: Luật sư Phạm Văn Vui, Công ty Luật 

Thịnh Vượng, ProLaw Firm Tp.HCM (Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm). 

Người tiến hành tố tụng được triệu tập đến phiên tòa: 

Ông LTA– Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh (Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm). 

Người kháng cáo: Bị cáo NTL. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm bị cáo có các hành vi như sau: 

Năm 2010, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) – Bộ Công 

an đang tiến hành các thủ tục kỷ luật ông PTT là cán bộ thuộc C48 - – Bộ Công an, 

do vi phạm một số quy định của ngành Công an. NTL (vợ ông TI) biết được thông 

tin nêu trên, NTL đến trụ sở Công ty TNHH Vạn Thịnh Phước số 21/13 Nguyễn 

Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh do ông NVT làm Giám đốc, có 

ông TBT, NQH (bạn của ông Thu) và LĐT nghe NTL kể lại sự việc của ông TI và 

việc NTL muốn tìm người lo giúp ông TI không bị kỷ luật. 

Khi nghe NTL kể về sự việc của ông TI, LĐT nói với NTL và mọi người là 

LĐT quen biết ông LMB là em ruột của ông LHA – Bộ trưởng Bộ Công an, LĐT 

hứa sẽ giúp ông TI không bị kỷ luật. Qua nhiều lần trao đổi, gặp gỡ. NTL đã tin 

tưởng và đồng ý nhờ LĐT lo chạy giúp cho ông TI. LĐT yêu cầu NTL phải đưa số 

tiền chi phí là 700.000.000 đồng, nhưng sau nhiều lần thỏa thuận LĐT đồng ý chi 

phí là 500.000.000 đồng. Từ ngày 03/11/2010 đến ngày 08/12/2010, NTL đã đưa 

cho LĐT 450.000.000 đồng để lo chạy cho ông PTT không bị Bộ Công an kỷ luật. 

Ngày 10/01/2011, Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an 

ra Quyết định xử NTL kỷ luật ông PTT bằng hình thức giáng cấp bậc, khai trừ khỏi 

Đảng và cho nghỉ hưu trước thời hạn. Sau khi ông TI bị Bộ Công an xử NTL kỷ 

luật, đến ngày 04/09/2012, sau 01 năm 08 tháng kể từ ngày ông TI bị Bộ Công an 

kỷ luật, NTL mới tố cáo hành vi của LĐT. 

Tại cơ quan điều tra LĐT khai: Khi nghe NTL kể chuyện về việc chồng bà 

NTL là ông PTT đang công tác tại Bộ Công an sắp bị kỷ luật vì có con với người 

phụ nữ khác, thì LĐT có nói với NTL là: “Chuyện nhỏ, LĐT có quen biết với ông 

LMB em ruột của ông LHA – Bộ trưởng Bộ Công an, LĐT sẽ giúp chồng NTL 

không bị kỷ luật…”, nên NTL tin và đưa tiền cho LĐT bằng chuyển khoản và giao 

tiền mặt nhiều lần tổng cộng 350.000.000 đồng để làm chi phí. Nhưng thực tế LĐT 

không quen biết ai ở Bộ Công an, nên LĐT nhờ bà NTLH ngụ tại số 129 Trần Văn 

Kiểu, Phường 13, Quận 5. Sau đó bà NTLH không giúp được, nên đã trả lại cho 

LĐT 350.000.000 đồng, ngoài ra LĐT còn mượn NTL số tiền 100.000.000 đồng để 

kinh doanh. 
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NTL khai: Khi nghe tin chồng là PTT sắp bị Bộ Công an kỷ luật do có quan 

hệ nam nữ với TTDT dẫn đến có con, thì LĐT giới thiệu với NTL là LĐT có quen 

biết người có chức vụ cao tại Bộ Công an, giúp chồng NTL không bị kỷ luật, nên 

NTL tin tưởng đã đưa 450.000.000 đồng cho LĐT để đi nhờ người có chức vụ tại 

Bộ Công an, nhưng ông TI vẫn bị kỷ luật. Lúc này NTL đi tìm LĐT đòi trả lại tiền, 

thì LĐT cắt liên lạc, NTL mới làm đơn tố cáo đến Cơ quan chức năng về việc làm 

của LĐT. 

Ngoài ra các ông NVT, TBT và ông NQH cũng xác nhận khi nghe NTL kể 

về sự việc của ông PTT, thì LĐT chủ động giới thiệu LĐT có quen biết với ông 

LMB em ông LHA, LĐT hứa hẹn sẽ giúp NTL minh oan cho ông TI không bị kỷ 

luật. 

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo 

trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 40/2018/HSST ngày 31/1/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử: 

Tuyên bố bị cáo LĐT phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo NTL 

phạm tội: “Đưa hối lộ”. 

Áp dụng Điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 

2009: Xử phạt bị cáo LĐT: 07 (Bảy) năm tù.Thời hạn tù tính từ ngày: 30/07/2015. 

Áp dụng Điểm e Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Xử phạt bị cáo 

NTL: 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

Áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015: Buộc bị cáo LĐT 

nộp lại số tiền 450 triệu đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 04/6/2018 bị cáo NTL làm đơn kháng cáo, nêu NTL do, bị cáo kêu 

oan, bị cáo không phạm tội “Đưa hối lộ”, số tiền bị cáo đưa cho LĐT là tiền trong 

dự án khai thác san lấp cát do LĐT lừa bị cáo thực sự thì dự án không có, nhưng cơ 

quan điều tra cố tình ép đó là tiền hối lộ, bị cáo xin được giải oan. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo NTL vẫn giữ yêu cầu kháng cáo kêu oan. 

Luật sư Phạm Văn Vui bào chữa bảo vệ cho bị cáo NTL cho rằng Tòa án cấp 

sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra, cụ thể: Bị 

cáo NTL có tố cáo hành vi lừa đảo của LĐT, Phụng lừa bị cáo số tiền làm ăn trong 
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việc san lấp cát, chứ không phải việc bị cáo đưa tiền cho LĐT để lo việc kỷ luật của 

chồng bị cáo, ngoài ra khi cơ quan điều tra lấy lời khai những người làm chứng thì 

những người này có nhiều lời khai với nội dung khác nhau, nên việc Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc bị cáo phạm tội đưa hối lộ là chưa có căn cứ thuyết phục, đề nghị 

HĐXX phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo quy định của pháp 

luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm cho rằng lời khai của bị cáo khai nhận ngay từ đơn tố cáo là có việc 

đưa tiền hối lộ và cũng được bị cáo LĐT thừa nhận ngay từ lúc đầu khi làm việc 

với cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các người làm chứng, nay các bị cáo 

chối tội là không có cơ sở xem xét, đền nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, thẩm tra các chứng cứ tại phiên toà phúc 

thẩm, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

các chứng cứ, với phát biểu quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, của các bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục kháng cáo: 

Đơn kháng cáo của của bị cáo NTL làm trong hạn luật định nên thủ tục 

kháng cáo hợp lệ. 

 [2] Về nội dung giải quyết yêu cầu kháng cáo: 

[2.1] Căn cứ biên nhận tiền ngày 03/11/2010, biên nhận tiền ngày 

03/11/2010 (Bút lục 80, 81); giấy nộp tiền ngày 16/11/2010 và ngày 08/12/2010 

(Bút lục  82, 83), có nội dung: “ Đây là tiền chi phí để lo cho ông PTT không bị kỷ 

luật” do bị cáo LĐT viết và xác nhận vào ngày 29/10/2013 và đơn tố cáo ngày 

18/10/2012 (Bút lục 172), có nội dung:  “Tiền trong biên nhận đưa cho LĐT để kêu 

oan cho chồng tôi… chứ không phải tôi cho LĐT vay mượn tiền” do chính bị cáo 

NTL viết gởi cơ quan điều tra. 

Căn cứ các lời khai của các bị cáo LĐT, NTL tại cơ quan điều tra ở các bút 

lục 176,179,185, 195, 212, 224 và các lời khai của những người làm chứng như 

ông NVT, TBT, NQH ở các bút lục số 147,148, 151,159, 160, có nội dung xác 

nhận LĐT là người chủ động giới thiệu với NTL là có quen biết để NTL nhờ lo 

việc của chồng NTL. 

Từ những chứng cứ trên, có cơ sở xác định:  Bị cáo LĐT mặc dù không quen 

biết những người có thẩm quyền trong Bộ công an, cũng không thực hiện việc xin 

chạy án kỷ luật giúp cho ông PTT (chồng bị cáo NTL) nhưng đã nhận của bị cáo 
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NTL 450.000.000đồng hứa hẹn sẽ lo cho ông PTT không bị Bộ Công an xử NTL 

kỷ luật và chiếm đoạt luôn số tiền 450 triệu đồng rồi sau đó bỏ trốn. 

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm; 

Điều tra viên LTA thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh xác định trong quá trình điều tra các bị cáo tự nguyện khai báo và viết 

xác nhận đúng sự thật vụ án, hoàn toàn không có việc ép cung, mớm cung đối với 

hai bị cáo. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo LĐT về tội “Lừa đảo chiến đoạt tại sản” 

và bị cáo NTL về tội “Đưa hối lộ” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Bị cáo LĐT không kháng cáo và chấp nhận thi hành bản án sơ thẩm, riêng bị 

cáo NTL kháng cáo phủ nhận toàn bộ lời khai, khẳng định không đưa LĐT số tiền 

450.000.000đồng để “lo chi phí” cho chồng bị cáo là ông PTT không bị kỷ luật và 

cho rằng xác định số tiền trên chỉ là quan hệ vay mượn kinh doanh.  

Tại cấp phúc thẩm, Tòa án đã hoãn phiên tòa nhiều lần theo yêu cầu của bị 

cáo để bị cáo cung cấp các tài liệu chứng cứ chứng minh cho kháng cáo của mình, 

nhưng tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cũng không đưa ra được những tài liệu, chứng 

cứ gì mới để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo, nên cấp phúc thẩm không có cở 

sở chấp nhận. 

[2.3] Xét, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm 

phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, gây mất trật tự trị an 

xã hội. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo luật 

định, xử phạt bị cáo NTL với mức án 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và tịch thu sung 

quỹ số tiền trên là thỏa đáng, nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo kêu 

oan của bị cáo NTL cũng như đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại của Luật sư. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do không chấp nhận kháng cáo, nên bị cáo 

NTL phải chịu theo luật định. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Không chấp nhận phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo NTL, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

2/ Tuyên bố bị cáo LĐT phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo NTL 

phạm tội: “Đưa hối lộ”. 

Áp dụng Điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 
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2009: Xử phạt bị cáo LĐT: 07 (Bảy) năm tù.Thời hạn tù tính từ ngày: 30/07/2015. 

Áp dụng Điểm e Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Xử phạt bị cáo 

NTL: 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

3/ Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo NTL chịu số tiền 200.000đồng. 

4/ Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

5/ Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao (1); 

- VKSNDCC tại TP.HCM (1); 

- TAND TP. HCM (1); 

- VKSND TP. HCM (1); 

- Công an TP. HCM (1); 

- Cục THADS TP. HCM (1); 

- Trại tạm giam Công an TP. HCM (1); 

- Các bị cáo (2): 

- Lưu hồ sơ (3), VP, (HTKN).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

     LÊ HOÀNG TẤN 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO       

TẠI HÀNỘI 

Bản án số: 167/2019/HSPT 

Ngày: 27/3/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Bùi Thị Minh; 

 Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Đức Nhận; 

  Ông Võ Hồng Sơn;  

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toà: Ông Vũ Hồng 

Điệp, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thâm thụ lý số 743/2018/TLPT ngày 

28 tháng 9 năm 2018 đối với các bị cáo Mai Xuân M và Nguyễn Thị M1, do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2018/HSST ngày 

21 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. 

* Các bị cáo có kháng cáo:

1. Mai Xuân M, sinh năm 1970; nơi ĐKHKTT: số 11B/78/46 Lạch Tr,

phường Hàng K, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nơi cư trú: số 83/19/46 

Lạch Tr, phường Hàng K, quận Lê Ch, thành phố Hải Phòng; trình độ văn hóa: 

Lớp 12/12; nghề nghiệp: Khi phạm tội là giáo viên, Phó hiệu trưởng Trường Cao 

đắng nghề công nghiệp Hải Phòng; con ông Mai Xuân Tr1g và bà Đoàn Thị K1; 

có vợ là Trần Thị Kim O và có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 

2007; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 23/11/2017; có mặt. 

2. Nguyễn Thị M1, sinh năm 1963; nơi ĐKHKTT: số nhà 28 đường Đặng

Xuân V, phường Cửa B, thành phố Nam Đ, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: số nhà 01 

phố Trần Bá Gi, phường Lộc V1, thành phố Nam Đ, tỉnh Nam Định; trình độ văn 

hóa: Lớp 12/12; nghề nghiệp: Khi phạm tội là giáo viên Trường Đại học sư phạm 

kỹ thuật Nam Định; con ông Nguyễn Văn Th (Kiệm) và bà Lê Thị G (đều đã 

chết); có chồng là Nguyễn Mạnh T và có 02 con, con lớn sinh năm 1989, con nhỏ 

sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại; có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Trần Thị T1; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

án được tóm tắt như sau: 

Trường Cao đẳng công nghiệp Hải Phòng (viết tắt là Trường CĐCN HP) 
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thành lập từ năm 2007, là đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao quyền tự 

chủ một phần, chịu sự quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, đồng 

thời chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Nhà trường được 

giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên dạy nghề theo quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy 

nghề; tổ chức nghiên cứu sư phạm dạy nghề. Ngày 22/4/2009, Hiệu trưởng 

Trường CĐCN HP có quyết định thành lập khoa sư phạm dạy nghề. Nhưng từ khi 

khoa sư phạm dạy nghề được thành lập đến nay không có giáo viên cơ hữu, không 

có cơ sở vật chất. Để tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề 

(BDNVSPDN), nhà trường ký hợp đồng thuê các giáo viên của trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật Nam Định (viết tắt là Trường ĐHSPKT Nam Định) làm giáo viên 

thỉnh giảng để giảng dạy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì động cơ vụ lợi và 

động cơ cá nhân, Mai Xuân M - Phó hiệu trưởng Trường CĐCN HP, Nguyễn Thị 

M1 - giáo viên trường ĐHSPKT Nam Định và Trần Thị T1 - Phó hiệu trưởng 

trường Trung cấp nghề Đại L, Nam Định (nay là trường Trung cấp Đại L - viết tắt 

là Trường TCĐL) cùng một số đối tượng có liên quan khác đã lập hồ sơ khống để 

cấp, bán 140 chứng chỉ sư phạm dạy nghề (sau đây viết tắt là chứng chỉ) cho 140 

người không qua đào tạo, kiểm tra, thi cử trên địa bàn tỉnh Nam Định và nhiều 

tỉnh, thành khác trên toàn quốc. Các khóa BDNVSPDN mà các bị cáo cấu kết với 

nhau lập khống hồ sơ gồm: Khóa BDNVSPDN theo Hợp đồng bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm số 10/2016 và số 02/2017 được ký kết giữa Trường CĐCN HP và 

Trường TCĐL và 01 trường hợp (Vũ Thi Thanh Ng) tại khóa BDNVSPDN theo 

Hợp đồng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm số 03/2017 được ký kết giữa Trường 

CĐCN HP và Công ty cổ phần đào tạo vận tải Quảng Nam tổ chức tại tỉnh Quảng 

Nam. Về hình thức đây là các khóa học do Trường CĐCN HP liên kết với Trườmg 

TCĐL - Nam Định để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và cấp 

chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho học viên được mở tại Trường TCĐL. Nhưng 

thực tế các lớp liên kết BDNVSDN này chỉ được thể hiện trên giấy tờ mà không 

được tổ chức trên thực tế, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị M1, Mai Xuân M cụ 

thể như sau: 

    Nguyễn Thị M1 là giáo viên Trường ĐHSPKT Nam Định từ năm 2003 và 

được Ban giám hiệu nhà trường bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Trung tâm đào 

tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với nhiệm vụ chính được giao là: Tổ chức và 

giảng dạy các lớp BDNVSPDN của Trường ĐHSPKT Nam Định và các lớp học 

liên kết ngoài cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh Nam Định cho học viên có nhu cầu 

học lấy chứng chỉ sư phạm dạy nghề. Quá trình thực hiện nhiệm vụ Nguyễn Thị 

M1 có quan hệ và quen biết nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước trong đó có Trường 

CĐCN HP. Từ đó, Nguyễn Thị M1 nhiều lần giới thiệu các cơ sở dạy nghề trong 

và ngoài tỉnh Nam Định liên kết với Trường CĐCNHP để tổ chức các khóa học 

BDNVSPDN. 

         Khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017, Trần Thị T1 - Phó hiệu trưởng 

Trường TCĐL liên hệ nhờ M1 làm gấp chứng chỉ cho 22 người trên để sớm đưa vào 

hồ sơ xin việc. M1 hiểu là những người này sẽ không học, không thi nhưng vẫn 

đồng ý và hứa sẽ trả lời T1 sau. Sau đó, M1 đã liên lạc và đặt vấn đề với Mai Xuân 

M - Phó hiệu trường Trường CĐCNHP để làm chứng chỉ sư phạm dạy nghề không 
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học, không thi cho 22 người đang nộp hồ sơ xin việc vào Trường TCĐL, M đồng ý. 

Sau khi được M đồng ý, M1 đã trao đổi lại với T1 để T1 thu ảnh, bản photocoppy 

chứng minh nhân dân (CMND) và thu tiền của người làm chứng chỉ không học, 

không thi là 2.000.000 đồng/01 chứng chỉ. 

         Để có căn cứ cấp chứng chỉ cho 22 người nêu trên, Mai Xuân M và Nguyễn 

Thị M1 đã thống nhất và hoàn thiện các thủ tục cần thiết của một khoá học theo 

hình thức liên kết đào tạo, lập hợp đồng khống, giả mạo tài liệu hợp thức hóa quy 

trình, thủ tục cấp chứng chỉ cho 22 người với phương thức: M yêu cầu M1 chuyển 

ảnh, bản photocoppy CMND của 22 học viên cho M và thu tiền làm chứng chỉ. 

Khi M1 chuyển các tài liệu (ảnh, bản photocoppy CMND) qua dịch vụ xe khách 

Hải Âu và gửi danh sách (tên, tuổi, địa chỉ) của 22 người qua địa chỉ email và 

thông báo 22 người đã nộp tiền. Căn cứ nội dung tài liệu của các khóa 

BDNVSPDN giữa Trường CĐCN HP với một số cơ sở liên kết ký kết trước đó M 

đã gửi cho M1 qua địa chỉ email, M hướng dẫn M1 chỉnh sửa công văn đề nghị 

liên kết mở lớp BDNVSPDN của Trường TCĐL gửi Trường CĐCNHP; rút  phần 

đuôi (tờ cuối) hợp đồng liên kết; phần đuôi (tờ số 2) biên bản nghiệm thu và thanh 

lý hợp đồng (phần đuôi các tài liệu trên đã có nội dung nhưng không nêu tên đối 

tác liên kết) để M1 chuyển cho T1 ký, đóng dấu của Trường TCĐL đồng thời M 

hướng dẫn M1 cho T1 đóng dấu khống vào góc trái phía trên vào 02 tờ giấy A4 

chưa có nội dung để M in danh sách học viên của lớp BDNVSPDN trên cơ sở 

danh sách M1 gửi qua email cho M, còn các tài liệu khác như bài kiểm tra các 

môn học, danh sách ghi tên ghi điểm, biên bản kết thúc học phần, hợp đồng và 

biên bản thanh lý hợp đồng giảng dạy với giáo viên Trường ĐHSPKT Nam Định, 

danh sách đóng học phí và các tài liệu khác... M1 trao đổi, thống nhất với M hoàn 

thiện sau. 

Nguyễn Thị M1 trao đổi với T1 để thực hiện các nội dung theo hướng dẫn 

của M và T1 đã ký với chức danh Phó hiệu trưởng, đóng dấu tròn của Trường 

TCĐL vào các tài liệu như công văn đề nghị mở lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; 

phần tờ đuôi (tờ cuối) hợp đồng liên kết; phần tờ đuôi (tờ số 2) biên bản nghiệm 

thu và thanh lý hợp đồng và đóng dấu khống vào góc trái phía trên vào 02 tờ giấy 

trắng khổ A4 chưa có nội dung chuyển cho M1. Sau khi nhận được các tài liệu do 

T1 chuyển, M1 đã gửi qua xe khách Hải Âu các tài liệu trên cho Mai Xuân M. 

Khi nhận được các tài liệu là công văn đề nghị liên kết, phần đuôi hợp đồng 

liên kết và biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, 02 tờ giấy khổ A4 có đóng dấu 

khống của Trường TCĐL do M1 gửi, khoảng đầu tháng 3/2017, M chuyển chứng 

chỉ về cho M1, M1 thông báo cho T1, do T1 bận nên đã nhờ Nguyễn Thị Xuyến là 

nhân viên phòng đào tạo Trường TCĐL liên hệ với M1 để nhận hộ chứng chỉ cho 

T1. Các chứng chỉ của 22 trường hợp xin việc vào Trường TCĐL thể hiện ngày ký 

cấp là ngày 06/3/2017. 

Sau khi đã làm chứng chỉ cho 22 người nêu trên, cùng thời gian này do có 

nhiều người đã gặp trực tiếp, liên hệ qua điện thoại của M1 được công khai trên 

trang Website của Trường ĐHSPKT Nam Định hoặc qua một số người công tác ở 

các cơ sở đào tạo khác mà M1 quen biết để đặt vấn đề mua chứng chỉ sư phạm dạy 

nghề. Nguyễn Thị M1 và Mai Xuân M tiếp tục thực hiện việc mua bán chứng chỉ 

cho nhiều người. Do vậy từ việc làm, cấp khống 22 chứng chỉ ban đầu vào thời 
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gian cuối tháng 2 đầu tháng 3/2017, danh sách người mua chứng chỉ tăng dần lên 

đến 94 người (37 người mua chứng chỉ trình độ dạy nghề sơ cấp và 57 người mua 

chứng chỉ dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng). Sau khi đã thực hiện xong việc 

hợp pháp hoá các tài liệu cần thiết của khoá học BDNVSPDN theo Hợp đồng liên 

kết đào tạo số 10/2016 giữa Trường TCĐL với Trường CĐCN HP để cấp khống 

và bán 94 chứng chỉ (37 chứng chỉ trình độ dạy nghề sơ cấp và 57 chứng chỉ dạy 

nghề trình độ trung cấp, cao đẳng) cho 94 người ở địa bàn tỉnh Nam Định và nhiều 

tỉnh, thành khác trên toàn quốc. Vào khoảng tháng 5/2017, do vẫn có nhiều người 

liên hệ với M1 để mua chứng chỉ nên M1 tiếp tục nhờ Trần Thị T1 ký không và 

đóng dấu Trường TCĐL vào 04 loại tài liệu cần thiết là công văn đề nghị liên kết 

mở lớp BDNVSPDN của Trường TCĐL gửi Trường CĐCN HP; phần đuôi (tờ 

cuối) hợp đồng liên kết; phần đuôi (tờ số 2) biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp 

đồng và các tờ giấy khổ A4 chưa có nội dung để Nguyễn Thị M1 và Mai Xuân M 

tiếp tục thực hiện việc hợp pháp hoá các tài liệu cần thiết của khoá học 

BDNVSPDN theo Hợp đồng liên kết đào tạo số 02/2017 giữa Trường TCĐL với 

Trường CĐCN HP và ghi lùi thời gian đào tạo từ ngày 02/3/2017 đến ngày 

17/5/2017 để cấp khống và bán 45 chứng chỉ cho 45 người ở địa bàn tỉnh Nam 

Định và nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc với giá tiền tương tự như trên. 

Ngoài ra, M, M1 và một số đối tượng có liên quan giả mạo một số tài liệu 

trong hồ sơ khóa BDNVSPDN theo Hợp đồng số 03/2017 giữa Trường CĐCN HP 

và Công ty cổ phần đào tạo vận tải Quảng Nam, thời gian đào tạo từ ngày 

15/4/2017 đến ngày 28/6/2017 để hợp thức hóa, thủ tục cấp, bán chứng chỉ cho chị 

Vũ Thị Thanh Ng, sinh năm 1983, trú tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình. 

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định và kết luận Nguyễn 

Thị M1 đã hưởng lợi bất chính từ việc mua bán chứng chỉ là 110.000.000 đồng. 

Ngày 06/9/2017, Nguyễn Thị M1 đã nộp khắc phục số tiền chiếm hưởng bất chính 

tại Cơ quan ANĐT 50.000.000 đồng và ngày 21/5/2018 nộp tại Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Nam Định số tiền 60.000.000 đồng. Mai Xuân M hưởng lợi số tiền 

19.722.750 đồng, bị cáo đã tự nguyện nộp đủ tại Cơ quan điều tra.  

Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định một số tài liệu đã thu thập. 

Tại Kết luận giám định số 338/KLGĐ-PC54 ngày 02/5/2018 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Nam Định, kết luận:  

Bản phôi của các chứng chỉ sư phạm dạy nghề cấp cho: Trần Hồng Long, 

Nguyễn Huy Phương, Hoàng Đình Toản, Lường Văn Hương, Lường Văn Luyến, 

Bùi Tuấn Anh, Bùi Văn Định (do Cơ quan điều tra thu giữ của các đối tượng khai 

mua chứng chỉ) so với bản phôi chứng chỉ do Trường CĐCN HP cung cấp là cùng 

một bản in ra. 

Hình dấu có nội dung “Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hải Phòng - Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng”; chữ viết, chữ ký của Mai Xuân M trên các 

tài liệu khoá học BDNVSPDN theo Hợp đồng số 10/2016; số 02/2017(có chữ ký, 

chữ viết mang tên Mai Xuân M và đóng dấu của Trường CĐCN HP) và hình dấu, 

chữ ký của Mai Xuân M trên 07 chứng chỉ sư phạm dạy nghề (mà Cơ quan điều 

tra thu giữ) so với mẫu dấu có nội dung “Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hải 

Phòng - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng” do Trường CĐCN HP cung cấp 
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và mẫu chữ ký, chữ viết của Mai Xuân M do Cơ quan điều tra thu thập là do một 

con dấu đóng ra và do một người ký và viết ra. 

Hình dấu có nội dung “Trường trung cấp nghề Đại L - Sở lao động thương 

binh và xã hội T. Nam Định” trên các tài liệu công văn đề nghị liên kết mở lớp 

BDNVSPDN của Trường TCĐL gừi Trường CĐCN HP; hợp đồng liên kết; biên 

bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, danh sách học viên đăng ký tham gia học 

BDNVSPDN của 02 hợp đồng liên kết số 10/2016, số 02/2017so với mẫu dấu có 

nội dung ‘Trường trung cấp nghề Đại L - Sở lao động thương binh và xã hội T. 

Nam Định” lưu tại PC 64 Công an tỉnh do một con dấu đóng ra. 

Chữ viết của Nguyễn Phương Huy và Hoàng Đình Toản (đều ở tỉnh Thái 

Bình) (là những người mua chứng chỉ) trên các tờ giấy thi (bài thi) so với mẫu chữ 

viết của Nguyễn Phương Huy, Hoàng Đình Toàn do Cơ quan điều tra thu thập là 

do cùng một người viết ra. 

Chữ viết của Lường Văn Hương, Lường Văn Luyến (đều ở tỉnh Sơn La), 

Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Định (đều ở tinh Nam Định, nộp hồ sơ xin việc tại 

Trường TCĐL) (là những người mua chứng chỉ) trên các tờ giấy thi (bài thi) so 

với mẫu chữ viết của Hương, Luyến, Định, Tuấn Anh do Cơ quan điều tra thu 

thập không do cùng một người viết ra. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm sổ 67/2018/HS-ST ngày 21/8/2018, Tòa án nhân 

dân tỉnh Nam Định đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 phạm tội “Giả mạo trong 

công tác”. 

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 5 Điều 284; điểm b, p, s khoản 1, khoản 

2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt bị cáo Mai Xuân M 30 (ba 

mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/11/2017. 

Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 284; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị M1 18 

(mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Cấm các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 đảm nhiệm chức vụ liên quan 

đến hành vi phạm tội trong thời hạn 01 năm kể từ khi thi hành xong hình phạt tù. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với 

bị cáo Trần Thị T1; trách nhiệm dân sự; xử lý vật chứng, án phí và thông báo 

quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 24/8/2018, bị cáo Nguyễn Thị M1 kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Ngày 30/8/2018, bị cáo Mai Xuân M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, 

Các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm: sau 

khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện 

viện kiểm sát thấy rằng: Đối với bị cáo Mai Xuân M là người giữ vai trò chính 

trong vụ án và là người trực tiếp ký vào các chứng chỉ, bị cáo M1 là người giúp 

sức tích cực. Các bị cáo ăn năn hối cải, đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo M xuất trình gia đình có công với cách mạng đây 

là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; 

bị cáo M1 xuất trình tài liệu gia đình bị cáo cũng có công với cách mạng, đây là 

tình tiết giảm nhẹ mới. Mặt khác bản thân bị cáo là phụ nữ, đang phải điều trị 

bệnh. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Mai 

Xuân M và bị cáo Nguyễn Thị M1, cho bị cáo M1 được hưởng án treo, giảm hình 

phạt cho bị cáo M 06 tháng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

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

vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 đã 

khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của chính các bị cáo tại cơ quan điều 

tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án 

thấy có đủ cơ sở kết luận: Trần Thị T1 là Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề 

Đại L và được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, giáo án, giáo trình 

liên quan đến hoạt động đào tạo lái xe đường bộ. Từ năm 2014, 2015 do nhu cầu 

tuyển dụng giáo viên của Trường Trung cấp nghề Đại L, T1 được giao nhiệm vụ 

phối hợp với các trường đại học, cao đẳng có khoa sư phạm dạy nghề để liên kết 

tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên nhà 

trường. T1 đã liên hệ với Nguyễn Thị M1 nhờ M1 làm giúp cho một số giáo viên 

nhà trường chứng chỉ sư phạm dạy nghề mà không phải học, không phải thi. M1 

đồng ý và liên hệ với M. Sau đó T1 đã giúp M, M1 làm giả tài liệu, lập hồ sơ 

khống để M, M1 làm thủ tục ký cấp, bán chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho nhiều 

đối tượng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn 

Thị M1, Trần Thị T1 về tội “Giả mạo trong công tác” là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

Xét kháng cáo của các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1, Hội đồng xét xử 

thấy rằng: 

Bị cáo Mai Xuân M giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công 

nghiệp Hải Phòng, được phân công phụ trách khoa sư phạm dạy nghề với chức 

năng, nhiệm vụ chính là quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động liên quan đến 

đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, ký và cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề. Bị 

cáo Nguyễn Thị M1 giữ chức vụ Phó trưởng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ với nhiệm vụ chính được giao là: Tổ chức và giảng dạy các lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam 

Định và các lớp học liên kết ngoài cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh Nam Định 

cho học viên có nhu cầu học lấy chứng chỉ sư phạm dạy nghề. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, vì động cơ vụ lợi các bị cáo 

đã thực hiện hành vi làm giả các thủ tục, giấy tờ, tài liệu, lập hồ sơ khống để hợp 

pháp hoá trình tự thủ tục ký cấp, nhằm bán chứng chỉ sư phạm dạy nghề của 

Trường Cao đẳng công nghiệp Hải Phòng cho 140 đối tượng không học, không 

thi, không kiểm tra. 
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Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ 

quan, tổ chức Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của ngành giáo dục. 

Các bị cáo đều nhận thức rõ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của bản thân, đều 

hiểu và nắm rõ quy trình, thủ tục đào tạo, bồi dưỡng để được cấp chứng chỉ sư 

phạm dạy nghề, nhưng trong quá trình thực thi nhiệm vụ vì mục đích vụ lợi các bị 

cáo đã liên kết với nhau thực hiện hành vi làm giả tài giấy tờ tài liệu, lập hồ sơ 

khống để hợp pháp hoá trình tự thủ tục ký, cấp, nhằm bán chứng chỉ sư phạm dạy 

nghề của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hải Phòng. Khi quyết định hình phạt 

đối với các bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét đến vai trò, tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của từng bị cáo để có mức hình phạt đối với các bị cáo như 

vậy là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 

đã nhận thức được việc làm sai trái của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai 

báo. Bị cáo Mai Xuân M xuất trình thêm tài liệu mới như: gia đình có bà nội vợ, 

bố vợ, mẹ vợ được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến chống Mỹ; bị cáo 

M1 xuất trình thêm tài liệu sức khỏe yếu hiện đang phải điều trị bệnh, gia đình có 

bố được tặng huy chương kháng chiến, có anh trai là thương binh, bản thân bị cáo 

M1 là phụ nữ hiện cũng đã nhiều tuổi. Mặt khác, các bị cáo đều đã tự nguyện nộp 

lại toàn bộ số tiền đã chiếm hưởng bất chính, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là 

cán bộ công chức trong quá trình công tác được tặng thưởng bằng khen, giấy khen, 

có nơi cư trú rõ ràng nên cần xem xét chấp nhận kháng cáo của các bị cáo như đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

Vì các lẽ trên, căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

l. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1; sửa

Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2018/HS-ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Nam Định về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Mai Xuân M và 

Nguyễn Thị M1 như sau: 

   Tuyên bố: Các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 phạm tội “Giả mạo 

trong công tác”. 

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 284; điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Mai Xuân M 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 23/11/2017 

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 284; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47, Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M1 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 36 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị M1 cho Ủy ban nhân dân phường Lộc V1, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định 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 của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 
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định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Cấm các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 đảm nhiệm chức vụ liên quan 

đến hành vi phạm tội trong thời gian 01 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt 

tù. 

2. Án phí: Các bị cáo Mai Xuân M, Nguyễn Thị M1 không phải nộp án phí

hình sự phúc thẩm 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị

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

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội;  

- VKSND tỉnh Nam Định; 

- TAND tỉnh Nam Định; 

- Công an TP Hà Nội; 

- TTG - CA tỉnh Nam Định; 

- Cục THADS TP Hà Nội; 

- Bị cáo M (qua trại); 

- Bị cáo M1 (theo đ/c); 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thị Minh

61



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

Bản án số: 61/2019/HS-PT 

    Ngày       : 29 - 3 – 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Ngọc Sơn 

Các Thẩm phán: 

1.Bà Phạm Thị Minh Châu 

 2.Bà Ngô Ngọc Phỉ

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhuần – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Chí Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2019/TLPT-

HS ngày 02/01/2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn K và đồng phạm do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HSST ngày 

21/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Văn K, sinh năm 1973 tại An Giang. Nơi cư trú: Ấp P, xã B,

huyện C, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Công chức; trình độ văn hóa: 12/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn N và bà Lê Thị T; có vợ là Nguyễn Thị Kim L, có 03 người 

con: Nguyễn Thị Yến N, sinh năm 1992, Nguyễn Thị Khánh N, sinh năm 

2001, Nguyễn Lê K, sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo Nguyễn 

Văn K bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

10/10/2017. Đến ngày 15/8/2018 quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn.  

Bị tạm giam từ ngày 16/8/2018 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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2. Nguyễn Thành T, sinh năm 1984 tại An Giang; Nơi cư trú: Ấp C, xã

Đ, huyện C, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Công an viên; trình độ văn hóa: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Phước H và bà Trần Thị B; có vợ Nguyễn Thị Trúc L, sinh 

năm 1992, có 02 con Nguyễn Thuận T, sinh năm 2011 và Nguyễn Huỳnh N, 

sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo Nguyễn Thành T bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/7/2018 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn K, có Luật sư Nguyễn Đình 

Thái H – Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt). 

 (Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Đặng Kim V, Hồ Thạch Th và 

những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo và Viện kiểm sát 

không 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:  

Từ ngày 11/5/2016 đến ngày 01/12/2016, Nguyễn Văn K với chức vụ 

trưởng Công xã V, huyện C đã chỉ đạo cho cấp dưới là Đặng Kim V là Công 

an viên phụ trách thủ quỹ làm chứng từ quyết toán khống để được Ủy ban 

nhân dân xã V duyệt chi các nguồn kinh phí được cấp, giao lại cho K chiếm 

đoạt. Cụ thể:  

+ Về mua xăng phục vụ công tác: K liên hệ cửa hàng xăng dầu “Hồ 

Tuấn Huy” xin 02 hóa đơn đỏ ghi số tiền mua xăng là 17.200.000 đồng rồi 

kêu V làm thủ tục gởi ban tài chính xã, được ban tài chính xã làm giấy rút dự 

toán ngân sách chuyển tiền sang tài khoản của cửa hàng xăng dầu, sau đó V 

đến liên hệ cửa hàng xăng dầu “Hồ Tuấn Huy” nhận tiền. 

+ Về mua bảng số điện thoại của Công an xã để gắn trên địa bàn xã cho 

nhân dân tiện liên hệ khi cần thiết: K đã vận động nhân dân trong xã đóng góp 

và trích quỹ an ninh quốc phòng đủ 5.000.000 đồng để mua bảng số điện 

thoại nhưng vẫn K chỉ đạo V lấy hóa đơn có số tiền 5.000.000 đồng để làm 

chứng từ quyết toán. 

+ Về chi bồi dưỡng lực lượng tuần tra: K chỉ đạo V lập bảng chấm 

công, bảng chi tiền với tổng số tiền 43.845.000 đồng, rồi nhờ lực lượng Công 

an viên xã V ký tên theo chỉ đạo của K làm chứng từ quyết toán (thực tế có đi 

tuần tra nhưng không nhận tiền). 

+ Thực tế hoạt động đơn vị có chi mua văn phòng phẩm, chi sửa xe và 

chi ăn uống nhưng kinh phí hoạt động hằng tháng còn dư và chi đủ nhưng K 

chỉ đạo V làm khống với số tiền 10.955.000 đồng, để có chứng từ quyết toán 

từ nguồn trích phạt và quỹ an ninh quốc phòng. 
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Tổng số tiền đề nghị quyết toán được Ủy ban nhân dân xã V do 

Nguyễn Ly Kh (Chủ tịch), Nguyễn Thị Bích H (kế toán trưởng) và Dương 

Thị Kim Ch (kế toán thu) duyệt chi cho Công an xã V là 77.000.000 đồng, K 

không tổ chức họp cơ quan công khai tài chính và chi theo quy định mà chỉ 

đạo V đưa nhiều lần hết số tiền này cùng 8.000.000 đồng tiền quỹ cơ quan, 

tổng số tiền 85.000.000 đồng cho K chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. 

Quá trình điều tra còn xác định: Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng 

Công an xã V, Nguyễn Văn K còn chỉ đạo cho công an viên là Hồ Thạch Th 

(tổ trưởng tổ xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội) và Nguyễn Thành T 

(tổ trưởng tổ xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông) thu giữ 

tiền nộp phạt và giữ tiền tang vật của người vi phạm hành chính, tổng số tiền 

175.925.000 đồng giao lại cho K chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân, cụ thể 

như sau:  

* Về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xã hội: Từ ngày

27/11/2016 đến tháng 26/03/2017, Nguyễn Văn K phân công Hồ Thạch Th 

thụ lý 06 vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xã hội và chỉ đạo Th yêu 

cầu người vi phạm đóng tiền phạt trước, rồi ký vào Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính để chiếm đoạt tiền của những cá nhân sau:  

 - Ngày 27/11/2016, K và Th giải quyết vụ đánh nhau xảy ra tại ấp V, 

xã V, huyện C, tỉnh An Giang. Th yêu cầu người vi phạm là Phan Hồng T và 

Trần Văn N mỗi người nộp 750.000 đồng, tổng số tiền nộp phạt là: 1.500.000 

đồng.  

- Ngày 01/02/2017, bắt quả tang vụ đánh bạc xảy ra tại ấp V, xã V, Th 

có thu giữ số tiền 2.547.000 đồng trên người của 09 người vi phạm gồm: 

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Hết, Võ Văn Bé, Huỳnh Văn Sượn, Nguyễn 

Văn Ước, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Út Sang, Trần Khái Trai, Lê Văn Đợi. 

Đồng thời, Th yêu cầu 03 người vi phạm nộp phạt 5.000.000 đồng cho Th 

(gồm Hết 2.000.000 đồng, Ước 1.500.000 đồng, Đợi 1.500.000 đồng). Vụ 

việc này, K chỉ đạo Th không lập biên bản vi phạm hành chính và không ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính để chiếm đoạt tiền. 

- Ngày 09/02/2017, bắt quả tang vụ đánh bạc xảy ra tại ấp V, xã V, thu 

giữ trên chiếu bạc 305.000 đồng, K chỉ đạo cho Th tạm giữ của người vi 

phạm 1.465.000 đồng và yêu cầu người vi phạm đóng phạt trước 2.000.000 

đồng. Đến ngày 17/02/2017, K ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Huỳnh Thị Cứ, Đoàn Thị Hà và Nguyễn Ngọc Nhân về hành vi “Đánh 

bạc trái phép ăn thua bằng tiền” với số tiền phạt chính của mỗi người 

1.500.000 đồng và phạt bổ sung tịch thu tang vật số tiền 1.465.000 đồng, hình 

thức đóng phạt là nộp tại tài chính xã V. Còn số tiền 305.000 đồng tang vật 

thu trên chiếu bạc không ra Quyết định tịch thu và cũng không trả cho người 
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vi phạm. K chỉ đạo Th giữ nguồn tiền trên không mang qua tài chính xã V 

đóng phạt cho người vi phạm để chiếm đoạt. 

- Ngày 09/02/2017, bắt quả tang vụ đánh bạc xảy ra tại ấp V, xã V, K, 

Th thu tiền tang vật trên chiếu bạc 308.000 đồng, tạm giữ của người vi phạm 

436.000 đồng và yêu cầu người vi phạm đóng phạt 3.500.000 đồng.  Ngày 

15/02/2017, K ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với: Trần Thị 

Yến, Huỳnh Thị Họa và Đặng Lê Tuyết Hồng cùng về hành vi “đánh bạc trái 

phép ăn thua bằng tiền” với số tiền phạt chính mỗi người là 1.500.000 đồng 

và phạt bổ sung tịch thu tang vật 338.000 đồng (gồm tịch thu trên chiếu bạc 

308.000 đồng và tịch thu tiền tang vật thu giữ trên người của bà Huỳnh Thị 

Họa 30.000 đồng), hình thức đóng phạt là nộp phạt tại tài chính xã V. Riêng 

bà Nguyễn Thị Bích Hạnh không tham gia đánh bạc nhưng K và Th không trả 

lại số tiền 406.000 đồng tạm giữ của bà Hạnh. K chỉ đạo Th giữ nguồn tiền 

trên để chiếm đoạt.  

- Ngày 27/02/2017, bắt quả tang vụ đánh bạc xảy ra tại ấp VL, xã V, K 

và Th thu giữ trên chiếu bạc 920.000 đồng, tạm giữ tiền, tài sản (01 điện thoại 

di động hiệu K38 màu trắng đen) của người vi phạm và yêu cầu họ đóng phạt 

trước 6.000.000 đồng. Ngày 08/3/2017, K ký Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với: Lê Thị Bé Hai, Phạm Thành Mong, Võ Thanh Nhân, 

Phạm Ngọc Tài, Lê Văn Lành và Lý Văn Dảo về hành vi “Đánh bạc trái phép 

ăn thua bằng tiền” với số tiền phạt mỗi người 1.500.000 đồng và phạt bổ sung 

tịch thu tang vật số tiền 1.668.000 đồng (gồm 920.000 đồng tiền tạm giữ trên 

chiếu bạc và 748.000 đồng tang vật giữ của người vi phạm) hình thức đóng 

phạt là nộp phạt tại tài chính xã V nhưng K chỉ đạo Th không mang tiền và 

tang vật qua tài chính xã nộp phạt cho người vi phạm để chiếm đoạt.  

- Ngày 16/03/2017, bắt quả tang vụ đánh bạc trái phép ăn thua bằng 

tiền xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Thơm, thuộc ấp VP, xã V, K và Th tạm giữ 

tiền của 08 người vi phạm là 17.387.000 đồng và yêu cầu người vi phạm đóng 

phạt trước số tiền 14.000.000 đồng. Ngày 18/04/2017, K ký phiếu đề xuất xử 

phạt vi phạm hành chính, được Công an huyện C ra Quyết định xử phạt hành 

chính ngày 19/4/2017 đối với: Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Ngọc Thùy Linh, 

Trần Thị Yên, Nguyễn Văn Thàng, Phạm Thị Mum và Nguyễn Thị Bích Vân 

về hành vi “Đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền” với số tiền phạt của mỗi 

người là 2.000.000 đồng và phạt bổ sung tịch thu tang vật 10.631.000 đồng 

(gồm tiền tang vật giữ của Vũ Linh 3.550.000 đồng, Thàng 336.000 đồng, 

Thùy Linh 6.745.000 đồng). Ngày 08/5/2017, Chủ tịch UBND huyện C ký 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thơm về hành 

vi “Tổ chức đánh bạc” với số tiền 7.500.000 đồng và phạt bổ sung tịch thu 

tiền thu nhập bất chính 280.000 đồng, hình thức đóng phạt là nộp tại tài chính 

xã V. Nhưng K chỉ đạo Th không mang 22.631.000 đồng (tiền tang vật và tiền 

người vi phạm đóng phạt) qua tài chính xã V đóng phạt. Không trả tiền 
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6.691.000 đồng thu trên người bà Vân (do Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với bà Vân không tịch thu tang vật), không trả 2.005.000 đồng cho 

bà Nguyễn Thị Bích Thủy và không trả 60.000 đồng cho bà Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền (do bà Thủy và bà Tuyền không tham gia đánh bạc, không bị xử 

phạt vi phạm hành chính).  

Sau khi nhận tiền của người vi phạm, K chỉ đạo Th lấy 18.000.000 

đồng nguồn tiền tang vật và 26.500.000 đồng nguồn tiền người vi phạm đóng 

phạt, tổng số tiền là 44.500.000 đồng đưa cho K sử dụng tiêu xài cá nhân. 

* Về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông:

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2017, Nguyễn Văn K chỉ đạo 

Nguyễn Thành T phụ trách giải quyết lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, khi  

thu tiền nộp phạt của người vi phạm hành chính thì không mang qua Ban tài 

chính xã đóng phạt cho người vi phạm mà giao lại cho K để chiếm đoạt. Để 

không bị phát hiện, K tự ý chỉ đạo cho  T trả phương tiện cho người vi phạm 

khi hồ sơ vi phạm hành chính không có biên lai đóng phạt của người vi phạm. 

Với thủ đoạn trên,  T đã tiếp tay để K chiếm đoạt tiền của 273 người vi phạm 

hành chính (có 48 trường hợp chưa ra quyết định xử phạt và 225 trường hợp 

Công an xã V đã ra quyết định xử phạt) với tổng số tiền 131.425.000 đồng. 

Trong các lần đưa tiền trên, có khi K trực tiếp nhận từ  T tại trụ sở Công an xã 

V hoặc tại nhà của  T và có khi K nhờ các công an viên khác trong đơn vị đến 

gặp T lấy tiền đưa cho K, những người này không biết K chiếm đoạt tiền. 

Tổng cộng chiếm đoạt 131.425.000 đồng. 

Ngày 10/10/2017 và ngày 18/7/2018, Nguyễn Văn K, Đặng Kim V, Hồ 

Thạch Th và Nguyễn Thành T bị khởi tố điều tra. 

Tại bản Cáo trạng số 29/CT-VKSCT-HS ngày 02/11/2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã truy tố: 

 Nguyễn Văn K về tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 353 và điểm d khoản 2 Điều 355 

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Nguyễn Thành T về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản” theo điểm d khoản 2 Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HSST ngày 21/11/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã quyết định:  

Áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; 

khoản 1 Điều 353, điểm d khoản 2 Điều 355, các điểm b, s, v khoản 1, khoản  

2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Khoản 1 Điều 54, Điều 55, Điều 58 Bộ luật 

Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

66



- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 03 (ba) năm tù về tội “Tham ô tài sản” 

và 05 (năm) năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Nguyễn Văn K chấp hành 

hình phạt 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 16/8/2018. 

Áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; điểm 

d khoản 2 Điều 355, các điểm b, s, v khoản 1, khoản  2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, khoản 1 Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 03 (ba) năm tù về tội “Lạm dụng chức 

vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị cáo 

chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo 

Đặng Kim V, Hồ Thạch Th, vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền 

kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 23/11/2018  bị cáo Nguyễn Văn K có đơn 

kháng cáo yêu cầu xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 27/11/2018 bị cáo Nguyễn Thành T kháng cáo yêu cầu được 

giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn K và bị cáo Nguyễn 

Thành T xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố nhà nước tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm về vụ án và đề xuất với Hội đồng xét xử:  

- Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Các bị cáo Nguyễn Văn K, 

Nguyễn Thành T có đơn kháng cáo trong hạn luật định, đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự 

phúc thẩm. 

- Về nội dung: Án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất vụ án, xét xử bị cáo 

Nguyễn Văn K về tội “Tham ô tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản” và  Nguyễn Thành T về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn chiếm đoạt tài sản” là đúng quy định của pháp luật, đúng với tính chất 

mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ mà bị cáo được hưởng. Lẽ ra, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm để đảm bảo 

tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy giai đoạn phúc thẩm, bị 

cáo Nguyễn Văn K không xuất trình được tình tiết gì mới, nhưng đề nghị Hội 

đồng xét xử có xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo K hiện nay hết sức khó 

khăn, vợ bị bệnh tai biến từ năm 2016 và hai con còn nhỏ cần sự chăm sóc, 

dạy dỗ của bị cáo, số tiền bị cáo chiếm đoạt một phần trị bệnh cho vợ bị cáo. 

Đối với bị cáo Nguyễn Thành T, thời gian chờ xét xử phúc thẩm, được tập thể 
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Công an xã V và nhân dân khu vực nơi bị cáo cư trú có đơn xin xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, quá trình điều tra bị cáo  T có tích cực hợp tác với 

cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc vụ án. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng 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 các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, có thể giảm cho hai bị cáo từ 06 

tháng đến 01 năm tù. Cụ thể, xử phạt bị cáo K từ 07 năm đến 07 năm 06 

tháng tù cho cả hai tội; bị cáo  T từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù cũng có 

tác dụng răn đe, phòng chống tội phạm. 

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: 

Các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Thành T kháng cáo trong hạn luật 

định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận để xét xử phúc thẩm.  

Đối với Luật sư Nguyễn Đình Thái H, bào chữa cho bị cáo Nguyễn 

Văn K vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do. Bị cáo K đồng ý xét xử vắng 

mặt Luật sư, không yêu cầu Luật sư bào chữa. Hội đồng xét xử xét thấy, trong 

vụ án này không thuộc trường hợp bào chữa chỉ định và bị cáo đồng ý xét xử 

vắng mặt luật sư là phù hợp pháp luật. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 61 và 

khoản 1 Điều 291 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến 

hành xét xử. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Thành 

T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như kết luận điều tra và án sơ thẩm đã 

xét xử. Bị cáo K và bị cáo  T xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm trở 

về gia đình để nuôi dạy con cái; sống có ích cho gia đình và xã hội. 

 [3] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Thành T thì 

thấy: Các bị cáo là người có thâm niên trong công tác, đều là đảng viên thuộc 

lực lượng vũ trang, phải nghiêm túc, chuẩn mực về đạo đức lối sống cũng như 

trong thi hành công vụ. Lẽ ra, các bị cáo phải ý thức bản thân tham gia trong 

ngành công an, là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội 

tại địa phương, trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững phẩm chất đạo đức 

của người cán bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân nhưng ngược lại, 

các bị cáo đã lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền của 

Nhà nước, của người dân nhằm mục đích tiêu xài cá nhân. Hành vi của các bị 

cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương, làm mất lòng tin 

của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Do 

đó cần phải có một mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội 

của các bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Cấp sơ thẩm xét xử 
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các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Thành T là đúng người, đúng tội. Khi 

lượng hình, có xem xét đến vai trò đồng phạm trong vụ án, xác định người 

giữ vai trò chính để quyết định hình phạt tương xứng đối với từng bị cáo là 

hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.  

Đối với bị cáo Nguyễn Văn K, trong giai đoạn phúc thẩm, bị cáo  kháng 

cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không nêu được tình tiết giảm nhẹ nào 

mới. Tuy nhiên, qua xem xét nhân thân hoàn cảnh của bị cáo thì thấy có vợ là 

Nguyễn Thị Kim Loan bị bệnh tai biến liệt nửa người từ năm 2016, di chuyển 

khó khăn, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông chờ vào bị cáo và người thân, 

trong khi bị cáo là lao động chính trong gia đình, còn cha mẹ già, con nhỏ 

đang tuổi đi học. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội, một phần động cơ phạm tội là do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thời 

điểm bị cáo chiếm đoạt tiền cũng là thời điểm vợ bị cáo phát bệnh (năm 

2016), nên rất cần tiền điều trị bệnh cho vợ, ngoài những tình tiết được cấp sơ 

thẩm xem xét giảm nhẹ thì xem đây là tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị 

cáo tại giai đoạn phúc thẩm. Do đó, để thể hiện chính sách khoan hồng của 

pháp luật đối với người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử 

quyết định giảm cho bị cáo K một phần hình phạt về tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản” cũng có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và giữ 

nguyên hình phạt đối với tội “Tham ô tài sản”. 

Đối với bị cáo Nguyễn Thành T phạm tội với vai trò đồng phạm giúp 

sức,  T đã tiếp tay để bị cáo K chiếm đoạt tiền của 273 người vi phạm hành 

chính với tổng số tiền 131.425.000 đồng nên phải chịu trách nhiệm về hành 

vi, hậu quả do mình gây ra. Án sơ thẩm xét xử bị cáo T về tội “Lạm dụng 

chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, 

Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo  T phạm tội với vai trò giúp sức, là cấp dưới 

nên trong công tác lệ thuộc hoàn toàn vào sự chỉ đạo của bị cáo K, thực hiện 

theo sự chỉ đạo của cấp trên và hoàn toàn không hưởng lợi từ hành vi phạm 

tội. Tại phiên tòa, bị cáo  T đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, bị cáo là 

lao động chính trong gia đình còn cha già và hai con nhỏ; Thời gian chờ xét 

xử phúc thẩm, tập thể Công an xã V và nhân dân khu vực nơi bị cáo cư trú đề 

nghị xem xét hoàn cảnh của bị cáo mà giảm nhẹ hình phạt. Mặt khác, xem xét 

toàn diện vụ án thì thấy, quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thành T thấy được 

tội lỗi của bản thân, tích cực hợp tác cung cấp chứng cứ cho Cơ quan điều tra 

sớm kết thúc vụ án, được cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ hình 

phạt, nên xem đây là những tình tiết mới chưa được cấp sơ thẩm vận dụng để 

quyết định hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết 

định áp dụng thêm điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để giảm 

cho bị cáo một phần hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về địa 

phương, là công dân có ích cho xã hội. 
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 [4] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy quan điểm của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị áp dụng điểm b khoản 

1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để 

sửa bản án hình sự sơ thẩm là có cơ sở chấp nhận. 

[5] Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Văn K, 

Nguyễn Thành T không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định 

tại điểm h, khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

[6] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có 

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

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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 các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Thành T 

và Sửa bản án hình sự sơ thẩm. 

[Áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; 

khoản 1 Điều 353, điểm d khoản 2 Điều 355, các điểm b, s, v khoản 1, khoản  

2 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Khoản 1 Điều 54, Điều 55, Điều 58 Bộ luật 

Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn K 03 (ba) năm tù về tội “Tham ô tài sản” 

và 04 (Bốn) năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Nguyễn Văn K chấp hành 

hình phạt 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày 16/8/2018. 

Áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; điểm 

d khoản 2 Điều 355, các điểm b, s, v, t khoản 1, khoản  2 Điều 51, Điều 17, 

Điều 38, khoản 1 Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành T 02 (hai) năm tù về tội “Lạm dụng 

chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị 

cáo chấp hành án. 

Các bị cáo Nguyễn Văn K, Nguyễn Thành T không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HSST ngày 

21/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang không có 
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kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận: 
- TAND tối cao (1); 

- VKSND tỉnh An Giang (2); 

- TAND huyện,thi (2); 

- Công an huyện (1);  

- Cục THADS tỉnh An Giang (1); 

- Chi cục THADS huyện (1); 

- Trại tạm giam (1); 

- Bị cáo (1); 

- Phòng KTNV và THA (1); 

- Tòa hình sự (1); 

- PV 27 (1);  

- Sở Tư pháp (1); 

- Văn phòng (2);  

- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lý Ngọc Sơn 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 260/2019/HSPT 

 Ngày: 08/5/2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh; 

Các thẩm phán:  Bà Lê Thị Thúy Bình;    

Bà Nguyễn Phương Hạnh. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Hoàng Thị Thu Hoài, Thư ký 

Toà 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 Bùi Ngọc Tân, Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

728/2018/TLPT-HS ngày 24 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo Trần Đức Ch 

phạm tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” do có kháng cáo 

của bị cáo và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà 

Nội đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 302/2018/HS-ST ngày 21/8/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội 

* Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:

Họ và tên: Trần Đức Ch, sinh ngày 15/8/1976 tại Hà Nội; nơi ĐKHKTT: 

Số nhà 33 N03 Khu đô thị DV, phường DV, quận CG, thành phố Hà Nội; nghề 

nghiệp: Nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Tiến sỹ 

Kinh tế; tiền án, tiền sự: Không; con ông Trần Văn Th, sinh năm 1944 (đã chết 

năm 2002) và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1945; vợ: Trương Thị Tố L, sinh 

năm 1981 và có hai con (lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2013); bắt tạm giam 

từ ngày 13/10/2016 đến nay, có mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phạm Danh Tín, bà Phạm Thị Hiền, 

luật sư Văn phòng Luật sư Danh Tín, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Bà Hiền 

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: 

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập theo Quyết định số 339/QĐ- DK-

VN ngày 29/01/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là đơn vị khoa học 
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công nghệ tự trang trải kinh phí, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư 

100% vốn. Viện Dầu khí Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được 

mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, được tổ 

chức và hoạt động theo Luật Khoa học công nghệ và các văn bản pháp lý liên 

quan khác (BL 1281). Trần Đức Ch được bổ nhiệm là Kế toán trưởng của Viện 

Dầu khí Việt Nam từ ngày 07/4/2009 đến ngày 28/10/2010 (BL 1495- 1499). 

Chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng được quy định tại Điều 16 Điều lệ và 

Quy chế quản lý Tài chính của Viện Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 

4433/QĐ-DKVN ngày 18/6/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là giúp 

Viện trưởng chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê của Viện, thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện công tác kế toán của Viện theo chế độ và các chuẩn mực kế toán 

hiện hành của Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và Luật kế toán 

về toàn bộ công tác kế toán của Viện (BL 1488-1494).  

Căn cứ chỉ đạo của Đinh La Th - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công văn số 3405/DKVN-HĐQT ngày 

13/5/2009 về việc đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các 

dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối... do 

Ngân hàng Ocean Bank cung cấp; công văn số 4566/DKVN-TVDK ngày 

22/6/2009 của Phùng Đình Th - nguyên Tổng giám đốc PVN về việc yêu cầu 

các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại Ocean 

Bank; ngày 26/6/2009, Trần Đức Ch - Trưởng ban Tài chính Kế toán ký Phiếu 

trình số 133/CVNB-TCKT về việc đề nghị mở tài khoản giao dịch tại Ocean 

Bank và được bà Phạm Thị Thanh T - Phó Viện trưởng phê duyệt đồng ý. Sau 

đó Viện Dầu khí đã ký các Hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điềm 

tại các tổ chức tín dụng trong đó có Ocean Bank, người ký các Hợp đồng tiền 

gửi là lãnh đạo Viện dầu khí (ông Phan Ngọc Tr - Viện trưởng, bà Phạm Thị 

Thanh T) và Kế toán trưởng (Trần Đức Ch, Lê Văn Q) (BL1550-1779). Nguồn 

tiền gửi được lấy từ kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nhà nước do các Cơ quan Nhà nước giao, đặt 

hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN 

cấp theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất trên cơ sở hợp đồng kinh tế, hợp 

đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Trong thời gian Trần Đức Ch làm kế toán trưởng từ tháng 4/2009 đến 

tháng 10/2010, Viện Dầu khí là khách hàng phát sinh tiền gửi tại Ocean Bank 

Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308.000.000.000 

đồng, tiền lãi thu được theo Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là 2.275.753.032 đồng 

(đến tháng 12/2010); doanh số tiền gửi không kỳ hạn năm 2010 là 

92.986.782.996 đồng. Tiền lãi thu được theo hợp đồng là 188.246.300 đồng. Số 

tiền lãi Viện Dầu khí thu được theo các Hợp đồng tiền gửi được hạch toán vào 

doanh thu hoạt động tài chính theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và 

Chuẩn mực Kế toán số 14 về doanh thu và thu nhập khác. 
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Từ 15/8/2009 đến 31/12/2010, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại 

Dương (Ocean Bank) có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai 

trên toàn hệ thống theo thông báo ngày 11/8/2009 của Nguyễn Xuân S, Tổng 

Giám đốc và các Quyết định số 308/2009/QĐ-CT ngày 13/8/2009 của Hà Văn 

Th - Chủ tịch HĐQT; hướng dẫn số 955/2009/HD-TGĐ ngày 19/8/2009 của 

Tổng Giám đốc Ocean Bank và các Quyết định gia hạn chương trình năm 2010 

của Hà Văn Th và Nguyễn Xuân S dưới hình thức chương trình “Mỗi tuần một 

khách hàng tiềm năng”. Nội dung chương trình là: Mỗi cán bộ nhân viên Ocean 

Bank khi giới thiệu được 01 khách hàng doanh nghiệp, cá nhân mở tài khoản 

thanh toán có số dư trung bình từ 10 triệu đồng trở lên duy trì trong thời hạn 01 

tháng sẽ được chi lương bổ sung tương ứng (lương kinh doanh) là 0,2%/số dư 

tiền gửi bình quân trong tháng (trường hợp khách hàng có số dư bình quân tiền 

gửi thanh toán trên 25 tỷ thì các đơn vị trình Tổng giám đốc và HĐQT xem xét, 

phê duyệt mức thưởng riêng). Nguồn tiền chi chăm sóc khách hàng do Hội sở 

Ocean Bank chuyển về, dưới hình thức chi trả bổ sung lương cho các nhân viên 

Chi nhánh theo chương trình được chuyển về tài khoản từng cá nhân được 

hưởng theo thông báo. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, được nhập vào quỹ tại 

Chi nhánh và sử dụng để chi chăm sóc cho các khách hàng thường xuyên duy trì 

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn; mức chi được tính làm tròn theo 

từng thời điểm phát sinh theo tỷ lệ 0,1% x số dư tiền gửi không kỳ hạn phát sinh 

trong kỳ (BL 526-570). 

- Hành vi chiếm đoạt 97.000.000 đồng của bị cáo Trần Đức Ch: 

Thực hiện chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng triển khai trên toàn hệ 

thống t của lãnh đạo ngân hàng Ocean Bank nêu trên, từ ngày 31/8/2009 đến 

05/7/2010 Nguyễn Thị Minh Phương khi đó là Phó Giám đốc (sau này là Giám đốc 

Chi nhánh Thăng Long từ tháng 3/2010) đã chỉ đạo và đưa tiền cho 03 nhân viên 

Ocean Bank chi nhánh Thăng Long gồm: Bùi Thu H, Nguyễn Thị Minh H, Đoàn 

Thị Tr tổng số tiền 57 triệu đồng để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng 

Viện Dầu khí thông qua tài khoản số 35035012982400016 của Trần Đức Ch và 

Nguyễn Thị Minh Ph trực tiếp thực hiện chuyển khoản tổng số tiền 40 triệu đồng 

vào tài khoản số 35035012982400016 trên của Trần Đức Ch, cụ thể: 

- Từ ngày 31/8/2009 đến ngày 07/10/2009 Bùi Thu H chuyển khoản hai 

lần tổng số tiền 14 triệu đồng; 

- Từ ngày 04/11/2009 đến ngày 08/6/2010 Nguyễn Thị Minh H chuyển 

khoản 06 lần, tổng số tiền 40 triệu đồng; 

- Ngày 05/7/2010, Đoàn Thị Tr chuyển khoản 01 lần, số tiền 03 triệu đồng; 

- Từ ngày 05/8/2010 đến 31/12/2010, Nguyễn Thị Minh Ph chuyển khoản 

04 lần, tổng số tiền 40 triệu đồng (BL 151-172). 

Các nhân viên Ocean Bank Chi nhánh Thăng Long gồm: Bùi Thu H, 

Nguyễn Thị Minh H, Đoàn Thị Tr đều khai là người viết các Giấy nộp tiền vào tài 

khoản Trần Đức Ch, các nhân viên này đều xác nhận mặc dù nội dung trên Giấy 

nộp tiền là “Trần Đức Ch nộp tiền vào tài khoản Trần Đức Ch”. Tuy nhiên, đây 

không phải là tiền của Trần Đức Ch nộp vào tài khoản của mình mà là tiền do 
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Nguyễn Thị Minh Ph, Nguyễn Trà M - Phó giám đốc Ocean Bank Thăng Long đưa 

để nộp vào tài khoản của Trần Đức Ch (nộp tại quầy giao dịch Chi nhánh Thăng 

Long, tầng 1, số 18 Láng Hạ, Hà Nội. BL 236 - 259). 

Nguyễn Trà M khai là người được Nguyễn Minh Phg nhờ chuyển 03 triệu 

đồng vào tài khoản Trần Đức Ch vào tháng 7/2010, sau đó Nguyễn Trà M đưa 

số tiền này cho Đoàn Thị Tr (nhân viên của My) mang đi nộp. Nguyễn Trà M có 

biết chương trình chi chăm sóc khách hàng năm 2009 đến 2010 và Viện Dầu khí 

là đơn vị được chi nhánh chi chăm sóc (BL259-261). Nguyễn Thị Minh Ph khai 

bản thân Ph trực tiếp chuyển vào tài khoản của Trần Đức Ch 40.000.000 đồng; 

chỉ đạo và đưa tiền chăm sóc khách hàng cho các nhân viên chuyển 57.000.000 

đồng cho Viện Dầu khí thông qua đầu mối là Trần Đức Ch từ tháng 8/2009 đến 

tháng 7/2010, sau mỗi lần chuyển tiền Ph đều gọi điện thông báo nội dung cho 

Ch biết và Ch nói cảm ơn (BL 208-223). 

Trần Đức Ch đã thừa nhận số tiền 97.000.000 đồng do các nhân viên 

Ocean Bank chi chăm sóc khách hàng cho Viện dầu khí đã được chuyển vào tài 

khoản của Trần Đức Ch. Mỗi lần các nhân viên hoặc Minh Ph chuyển tiền, 

Chính đều được Minh Ph thông báo và sau khi có tiền về tài khoản Ch đã rút ra 

sử dụng cá nhân (BL 137-204). Quá trình điều tra bị can Trần Đức Ch có đơn 

gửi Cơ quan điều tra xin khắc phục 97.000.000 đồng (BL 207). Ngày 23/5/2018, 

bà Trương Thị Tố L (vợ Trần Đức Ch) làm việc với Cơ quan điều tra trình bầy 

và tạm nộp 60.000.000 đồng, số còn lại 37.000.000 đồng gia đình bị cáo đã nộp 

trước khi xét xử vụ án vào ngày 20/8/2018 tại Biên lai thu tiền số 0706 ngày 

20/8/2018 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 302/2018/HS-ST ngày 21/8/2018, Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: 

Căn cứ Điều 45, 46, 260, 268, 269, 299, 326, 327 Bộ luật tố tụng Hình sự 

2015. Tuyên bố bị cáo Trần Đức Ch phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản ”. Áp dụng khoản 1 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Đức Ch 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 13/10/2016. Xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo để điều tra vụ án khác. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án 

phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 30/8/2018, Trần Đức Ch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 31/8/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Đức Ch. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; khai báo thành khẩn, thừa nhận 

hành vi phạm tội như nội dung và nhận định của Bản án sơ thẩm, có thái độ ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Bản 

án sơ thảm kết án bị cáo về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
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sản ” theo quy định tại khoản 1 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ. Tuy  nhiên, bị cáo còn có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 

lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự vì trong tổng số 13 lần 

nhận tiền mỗi lần đều trên 2.000.000 đồng nhưng bản án sơ thẩm chưa áp dụng, 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, có 

thành tích trong công tác, được tặng thưởng chiến sỹ thi đua ngành, bố có công 

với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu đã được 

bản án sơ thẩm áp dụng; tại phiên tòa không xuất trình thêm được tình tiết giảm 

nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 

bị cáo. Số tiền chiếm đoạt là 97.000.000 đồng thuộc khoản 1 Điều 355; Tòa án 

sơ thẩm tuyên 18 tháng tù là quá nhẹ, không phù hợp với hành vi phạm tội của 

bị cáo. Bị cáo bị bắt 31/10/2016; đến khi xét xử là 22 tháng nhưng Tòa án tuyên 

xử 18 tháng tù là không phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo; chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hà Nội tăng hình phạt đối với bị cáo lên mức 24 đến 30 

tháng tù. 

- Người bào chữa cho bị cáo có quan điểm: 

Cáo trạng và bản án sơ thẩm đều nhận định bị cáo phạm tội: “Lạm dụng 

chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản ” theo quy định tại khoản 1 Điều 355 Bộ 

luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tách số tiền 

nhận từng lần để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 

nhiều lần" là không khách quan, không phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị 

cáo. Trong vụ án này cần xem xét: Bị cáo không có quyền quyết định gửi tiền tại 

Ocean Bank mà thuộc quyền hạn của Chủ tịch Tập đoàn dầu khí; chính sách, 

chủ trương của Ocean Bank thực hiện trên toàn hệ thống, bị cáo cũng không biết 

mình sẽ được nhận quà, không ép buộc hay thỏa thuận về được nhận quà từ 

ngân hàng; sau khi phạm tội, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình và 

thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; tích cực khắc phục hậu quả và bản thân bị 

cáo có nhiều thành tích trong công tác là 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm hình phạt cho bị cáo. 

- Bị cáo Trần Đức Ch nhất trí với lời trình bày của người bào chữa và không 

tranh luận gì thêm. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét 

xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhân tội của bị cáo Trần Đức Ch tại phiên tòa phúc thẩm phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài 

liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm như: Lời khai của 

người trực tiếp chuyển tiền cho bị cáo gồm: Bùi Thu H, Nguyễn Thị Minh H, 

Đoàn Thị Tr, Nguyễn Thị Minh Ph; phù hợp với lời khai của người đại diện và tài 

liệu thu thập tại Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương 

(Ocean Bank), tài liệu, chứng cứ khác thu thập tại Tập đoàn dầu khí (PVN), Viện 
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Dầu khí (VPI): Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Trong thời gian từ 31/8/2009 

đến 31/12/2010 bị cáo Trần Đức Ch giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kiêm Kế 

toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, được Lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam giao 

nhiệm vụ ký các Hợp đồng tiền gửi tại Ocean Bank. Trong giai đoạn này, ngoài 

nhận tiền lãi từ số tiền gửi của Viện dầu khí gửi tại Ocean Bank và đã được hạch 

toán theo quy định của nhà nước, bị cáo Trần Đức Ch còn có 13 lần nhận tổng số 

tiền 97.000.000 đồng do Ocean Bank chi chăm sóc khách hàng. Sau khi nhận 

tiền, bị cáo không báo cáo với người có thẩm quyền, không nộp và hạch toán vào 

nguồn thu của Viện Dầu khí Việt Nam mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Số tiền 

bị cáo chiếm đoạt dưới 100 triệu đồng, do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị 

cáo về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo, kháng nghị về hình phạt: 

Trong vụ án này bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác tốt với cơ quan điều tra; bị cáo đã tác động đến 

gia đình nộp đủ số tiền 97.000.000 đồng đã chiếm đoạt, khắc phục triệt để hậu 

quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; bị cáo có nhiều thành tích đóng góp 

trong quá trình công tác, nhiều năm được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi 

đua cơ sở", "Chiến sỹ thi đua Ngành"; bố bị cáo được tặng thưởng Huân chương 

kháng chiến hạng Nhì, mẹ bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến 

hạng Ba là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,v,s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có một tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự năm 2015: Phạm tội nhiều lần như phân tích của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhưng bản án sơ thẩm chưa áp dụng nên Hội đồng 

xét xử sẽ áp dụng bổ sung. Ngoài những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và đặc điểm về nhân thân của bị cáo nêu trên, Hội đồng xét xử 

còn xét thấy: Trong vụ án này tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo 

có phần hạn chế, thụ động do bị cáo không phải là người quyết định chủ trương 

gửi tiền của VPI vào Ocean Bank; việc bị cáo phạm tội cũng một phần do chính 

sách "chăm sóc khách hàng" của Ocean Bank, bị cáo không tạo sức ép, không 

vòi vĩnh để được nhận số tiền này. 

[3] Với những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Mức 

hình phạt 18 tháng tù mà Bản án sơ thẩm đã quyết định là phù hợp và tương 

xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và người khác ý thức tuân thủ 

pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Do đó, không có căn cứ để 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt và kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng hình 

phạt đối với bị cáo. 

[4] Về quan điểm của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà 

Nội tham gia phiên tòa cho rằng hình phạt 18 tháng tù mà bản án sơ thẩm quyết 

định còn ít hơn thời hạn bị cáo đã bị tạm giam; đó cũng là một lý do để nâng 

mức hình phạt lên 24 - 30 tháng tù, Hội đồng xét xử xét thấy không phù hợp bởi 

lẽ bị cáo còn đang là bị can và đang bị tạm giam để truy cứu trách nhiệm hình 
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sự trong vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập 

đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VinaShin). 

[5] Về án phí phúc thẩm hình sự: Căn cứ quy định tại Điều 135, 136 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và 

danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo, do kháng cáo không được 

Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận nên bị cáo Trần Đức Ch phải chịu án phí phúc 

thẩm hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đức Ch về việc giảm nhẹ

hình phạt; không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Đức Ch. 

Giữ nguyên quyết định về hình phạt tại Bản án sơ thẩm số 302/2018/HS-

ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội như sau: 

Áp dụng khoản 1 Điều 355, điểm b,v,s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trần Đức Ch 18 (mười 

tám) tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thời hạn 

tù tính từ ngày 13/10/2016. Xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo để điều tra vụ án khác. 

2. Bị cáo Trần Đức Ch phải chịu 200.000 đồng án phí phúc thẩm hình sự.

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

kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- Tòa án nhân dân, VKSND thành phố Hà Nội; 

- Công an thành phố Hà Nội; 

- Cục T.H.A DS thành phố Hà Nội; 

- Trại Tạm giam T16 Bộ Công; 

- Bị cáo (thông qua Ban giám thị T.T.G); 

- Người bào chữa cho bị cáo; 

- Lưu HS, VT, Phòng HC-TP TANDCC. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Nguyễn Hải Thanh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO     

TẠI HÀNỘI 

Bản án số: 268/2019/HSPT 

Ngày: 14/5/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Bùi Thị Minh; 

 Các Thẩm phán:   Ông Hoàng Văn Hạnh; 

 Ông Nguyễn Tất Nam;  

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Quang Hưng, Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

1057/2018/TLPT-HS ngày 17 tháng 12 năm 2018 đối với các bị cáo Nguyễn 

Hồng A, Nguyễn Thị Ng do có kháng cáo của bị cáo, nguyên đơn dân sự đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 411/2018/HS-ST ngày 04 tháng 11 năm 2018 

của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. 

* Bị cáo không kháng cáo, bị kháng cáo: Nguyễn Hồng A; (tên gọi khác:

Lisa Nguyên); sinh năm 1974; nơi ĐKHKTT: số 6/A4 tập thể Long Gi, phường 

Dịch Vọng H, quận Cầu Gi1, thành phố Hà Nội; nơi ở: Phòng B 1508, tháp B, 

Keangnam, phường Mễ Tr, quận Nam Từ L, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch Hội đồng 

quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CAScon; con ông Nguyễn Tiến Ph (đã chết) 

và bà Bùi Thị Đ; có chồng là Đào Duy A1 (đã ly hôn năm 2011) và có 02 con, 

con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2000; chưa có tiền án, tiền sự; bị tạm 

giam từ ngày 12/10/2012; có mặt.  

* Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thị Ng; (tên gọi khác: Jennifer); sinh

năm 1982; nơi ĐKHKTT: phường Hương S, thành phố Thái Ng1, tỉnh Thái 

Nguyên; nơi ở: Phòng 706, CT 2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đ, phường Xuân 

T1, quận Bắc Từ L, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Trưởng phòng 

kinh doanh của Công ty CAScon; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; con ông Nguyễn Thế Ng2 và bà Nguyễn Thị D; có chồng là Hoàng 

Mạnh L1 (đã ly hôn năm 2013) và có 01 con sinh năm 2012; chưa có tiền án, 

tiền sự; hiện tại ngoại; có mặt. 
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* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng A: Luật sư Chu Đ1 - Văn

phòng luật sư Chu Đ1 thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; vắng mặt, có gửi 

bài bào chữa. 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ng: Luật sư Phạm Thị Kim

Xuân và luật sư Đỗ Trần Mai Anh - Văn phòng luật sư Hưng Giang thuộc 

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đều có mặt. 

* Nguyên đơn dân sự có kháng cáo:

1. Công ty tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC)

Trụ sở: số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

- Bà Nguyễn Thu Th3 - Phó phòng tín dụng 1; có mặt. 

- Bà Chu Thị H5 - Chuyên viên Phòng tín dụng 1; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Th4 - Chuyên viên Phòng kế toán; có mặt. 

2. Công ty cổ phần Container Quốc tế Cas (CAScon).

Trụ sở: Lô 11, Cụm công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Văn Th2 - Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; có mặt. 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cascon: Luật sư

Bùi Văn Th5 - Văn phòng luật sư Thủy Ng3 thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà 

Nội; có mặt.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo: Ngân hàng

TMCP ngoại thương Việt Nam. 

Địa chỉ: số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền:  

1. Ông Nguyễn Hùng S1 - Phó giám đốc Chí nhánh Phòng giao dịch; có mặt.

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết H6 - Phó phòng khách hàng doanh nghiệp 2; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không kháng cáo, Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thì nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau: 

Công ty liên doanh Container Vinashin - TGC (Công ty VTC) là liên doanh 

giữa Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) nay là Tổng Công ty 

Công nghiệp tàu thủy (Tổng công ty SBIC) với Công ty Toong Goen Đài Loan, 

được thành lập ngày 16/12/2005 (theo Giấy phép số 2533/GP của Bộ Kế hoạch và 
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Đầu tư), vốn điều lệ là 5,515 triệu USD (Tập đoàn Vinashin góp 55% vốn, Công 

ty Toong Goen Đài Loan góp 45% vốn); từ ngày 23/7/2008, Nguyễn Hồng Anh là 

Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty. Ngày 10/9/2010, thay đổi 

Giấy đầu tư lần thứ ba và đổi tên doanh nghiệp là Công ty cổ phần Container 

Quốc tế CAS (Công ty CAScon, vốn điều lệ là 5,515 triệu USD (Tập đòan 

Vinashin góp 25% vốn, Nguyễn Hồng A góp 15% vốn, Công ty Best Ming Mei 

Technology Company PTE LTD Singapore góp 60% vốn); đại diện theo pháp 

luật là Nguyễn Hồng A, Tổng Giám đốc Công ty. Ngày 02/5/2012, Chứng nhận 

đầu tư thay đổi lần thứ sáu: vốn điều lệ là 15,515 triệu USD (Tập đoàn Vinashin 

góp 8,89% vốn, Nguyễn Hồng A góp 5,33% vốn, Công ty Best Ming Mei 

Technology Company PTE LTD Singapore góp 21,33% vốn, Công ty 

International Global Investment Company Limited, Vương quốc Anh góp 64,45 

% vốn); Nguyễn Hồng A là Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện theo pháp luật 

của Công ty. Ngày 02/7/2012, Chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ bảy: vốn điều 

lệ là 15,515 triệu USD (Tập đoàn Vinashin góp 8,89% vốn, Công ty Amphibian 

Aircrayt International Inc, Hoa Kỳ góp 26,66% vốn, Công ty International. Global 

Investment Company Limited, Vương quốc Anh góp 64,45% vốn); Nguyễn Hồng 

A là Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện theo pháp luật của Công ty. Hoạt động 

chính của Công ty VTC (nay là Công ty CASccon) là sản xuất, kinh doanh các 

loại Container đạt tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất, gia công, lắp ráp cơ khí các linh 

kiện phục vụ sản xuất Container; sản xuất máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên 

dùng phục vụ ngành công nghiệp Container; kho bãi và lưu giữ hàng hóa (BL 

555- 406, phần I). Trong quá trình quản lý và điều hành Công ty với chức vụ là 

Tổng giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty, Nguyễn Hồng A và đồng 

phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội sau đây: 

1. Hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng:

Công ty VTC đã ký 02 Hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài 

chính Công nghiệp tàu thủy (Công ty VFC): Hợp đồng N/07/214 ngày 

12/11/2007 và Hợp đồng N/09/18 ngày 30/3/2009, vay là 199.959.561.174 

đồng và 3.233.056,75 USD. Công ty VTC đã sử dụng vốn vay để trả lương 

công nhân, mua vật liệu, sản xuất hàng hóa. Các hợp đồng này đều hết hạn, đã 

được Công ty VFC gia hạn lần cuối đến ngày 31/12/2010 và được Công ty 

Vinashin bảo lãnh đến ngày 31/12/2010. Ngoài ra, Công ty VTC còn vay vốn 

dài hạn của Công ty VFC là 30.000.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 

11/NN ngày 26/6/2007. 

Để bảo đảm các khoản vay nêu trên, Công ty VFC và Công ty VTC ký 

Hợp đồng thế chấp tài sản số 452-TCTS ngày 18/3/2009 và Phụ lục hợp đồng 

thế chấp số 01-452/TCTS ngày 26/3/2010. Tài sản thế chấp được bảo quản tại 

Công ty VTC: 658 container thành phẩm, 1087 container bán thành phẩm và 

249 cuộn thép (4.668.979 kg); thế chấp là 153.767.458.500 đồng, được đăng ký 
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tại Trung tâm giao dịch tài sản tại thành phố Hà Nội. Nội dung hợp đồng thể 

hiện: “Nghĩa vụ bên thế chấp: Chịu trách nhiệm trước pháp luật xác thực và 

những thông tin, tài liệu cung cấp cho Công ty VFC về tài sản thế chấp; .... Chỉ 

được xuất kho tài sản thế chấp với sự chấp thuận của Công ty VFC;.... Trường 

hợp tài sản thế chấp bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị, bên thế chấp phải bổ 

sung tài sản thế chấp, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc trả nợ trước 

hạn cho Công ty VFC...” (BL 1169-1174, 1197- 1205). 

Đầu năm 2010, Ngân hàng VCB xác định Công ty VTC thuộc đối tượng 

nhóm 5 (nhóm nợ xấu không có khả năng trả nợ) nên để có vốn sản xuất và kinh 

doanh, Nguyễn Hồng A làm Tờ trình số 17/TT-VTC ngày 04/3/2010 gửi Hội 

đồng quản trị (gọi là HĐQT) của Công ty VTC, đề nghị cho bán hàng tồn kho 

(trong đó có tài sản thế chấp thuộc Hợp đồng 452-TCTS) vì nếu để lâu, hàng hóa 

sẽ bị han gỉ, giảm chất lượng, giảm giá. Ngày 20/3/2010, HĐQT Công ty VTC 

ra Nghị quyết số 35/NQ-VTC/HĐQT: "... Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt 

về chủ trương, phương án bán hàng tồn kho theo Tờ trình số 17/TT-VTC của 

Ban điều hành Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng A làm việc với 

Công ty VFC để được sử dụng khoản tài chính này và tổ chức triển khai thực 

hiện...” (BL 890, 891). 

Ngày 09/4/2010, Nguyễn Hồng A ký biên bản làm việc với Công ty 

VFC, thống nhất nội dung: “Công ty VFC đồng ý cho Công ty VTC bán một 

phần tài sản thế chấp gồm 658 chiếc container thành phẩm, 508 container 20 

DC, 150 container 40 HC và 137 container 20 DV bán thành phẩm, với điều 

kiện: Vinashin và HĐQT Công ty VTC chấp thuận bán vỏ Container về số 

lượng, giá, người mua; Công ty VTC cung cấp cho Công ty VFC Hợp đồng 

bán hàng, với điều kiện thanh toán tiền trước khi giao hàng, toàn bộ số tiền bán 

vỏ Container phải được trả cho Công ty VFC theo tài khoản do Công ty VFC 

chỉ định” (BL 1043,1044). 

* Hành vi cố ý làm trái của Nguyễn Hồng A trong việc bán 150

container 40 HC và 258 container 20 DC là tài sản thế chấp: 

Ngày 20/11/2011, Nguyễn Hồng A ủy quyền cho Đinh Châu Hiếu T (Phó 

tổng Giám đốc Công ty Cascon) ký Hợp đồng số 111120-2, bán 276 container 

40 HC và 280 container 20 DC cho Công ty MMA Container ở Hồng Kông 

(Công ty MMA) trị giá hợp đồng là 1.761.248 USD, quy đổi là 36.995.194.240 

đồng. Công ty MMA đã trả đủ tiền theo hợp đồng cho Công ty CAScon. Trong 

số container mua bán này, có 150 container 40HC và 258 container 20DC là tài 

sản thế chấp có giá trị là 1.200.600USD, quy đổi (tỷ giá 21.005đồng/USD) là 

24.742.478.560,6 đồng. Theo hợp đồng thế chấp, Nguyễn Hồng A phải trả số 

tiền này cho Công ty Hồng A không trả cho Công ty VFC mà dùng cho việc sản 

doanh của Công ty CAScon. 
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- Hành vi cố ý làm trái bán 1.194.000 kg thép là tài sản thế 

Ngày 30/10/2010, Nguyễn Hồng Anh ký Hợp đồng số 11.10/HM-TGC bán 

2.109.430 kg thép cho Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Hà Minh 

(Công ty Hà Minh) nhưng không báo cho Công ty VFC biết; Công ty Hà Minh đã 

trả cho Công ty CAScon 23.587.266.563 đồng. Trong số thép mua bán này, có 

1.194.770kg thép là tài sản thế chấp trị giá là 13.359.703.081,4 đồng. Ngày 

25/11/2010, Hồng A chỉ trả Công ty VFC 10.000.000.000 đồng, còn lại 

3.359.703.081,4 đồng thì Hồng A dùng cho việc sản xuất và kinh doanh của Công 

ty CAScon (BL 1480-1493, 1271, 142, 154, 168, 179, 188, 296-346). 

Sau khi đã bán thép là tài sản thế chấp, để che giấu hành vi sai phạm và 

để hợp thức hóa nên Nguyễn Hồng A chỉ đạo nhân viên dưới quyền soạn thảo 

và ký các công văn số 38/CV-VTC (ghi ngày 12/4/2010), số 48/CV-VTC (ghi 

ngày 10/5/2010) và số 164/CV-VTC (ghi ngày 12/6/2010) ghi gửi Công ty 

VFC “về việc bán tài sản thế chấp”. 

Ngày 23/8/2012, Công ty VFC có Công văn số 818/TCTT- TDTN: Đề 

nghị xác minh, kết luận và làm rõ vi phạm của Công ty CAScon để thu hồi tài 

sản cho Công ty VFC. Ngày 22/11/2012, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 

đã ra Quyết định trưng cầu giám định về tài chính về việc bán và sử dụng tài sản 

thế chấp của Công ty CAScon. Ngày 26/7/2013, Tổ giám định đã kết luận: 

Nguyễn Hồng A (Tổng giám đốc Công ty CAScon) đã bán tài sản thế chấp 

nhưng không trả đủ tiền cho Công ty VFC, đã cố ý làm trái quy định của Nhà 

nước về quản lý kinh tế, được quy định tại khoản 2 Điều 24 Quy chế cho vay 

của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định 

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:  

“2. Khách hàng vay có nghĩa vụ: 

a, Cung cấp đẩy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay 

vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

b, Sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện các thỏa thuận trong hợp 

đồng tín dụng và các cam kết khác; 

c, Trả nợ gốc và lãi vốn vay theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng; 

d, Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng thỏa thuận 

về việc trả nợ vay và thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm”. 

Điều 58 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Thủ tướng 

Chính Phủ về giao dịch đảm bảo: Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo. 

Điểm b khoản 5.1 Điều 5 Hợp đồng thế chấp tài sản 452-TCTS và Biên 

bản làm việc ngày 09/4/2010 giữa Công ty VFC và Công ty VTC: Điều 5: 

Quyền và nghĩa vụ của các bên... 

b, Nghĩa vụ của bên thế chấp: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực và hợp pháp của 

những thông tin, tài liệu cung cấp cho VFC về tài sản thế chấp; 
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- Thông bảo thường xuyên cho VFC về quá trình hình thành và thực 

trạng tài sản thế chấp; 

- Chỉ được xuất kho tài sản thế chấp với sự chấp thuận của VFC; 

- Không được sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ khác”. 

Hành vi cố ý bán tài sản thế chấp nhưng không trả tiền cho Công ty VFC 

của Nguyễn Hồng A (Tổng giám đốc Công ty CAScon) đã gây thiệt hại cho 

Công ty VFC 32.241.851.165đồng; bao gồm: Tiền gốc 28.102.181.642 đồng, 

tiền lãi 4.139.679.523 đồng (BL 03-13, 73-91). 

Ngày 06/10/2012, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng A về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà 

nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; sau đó, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao truy tố Nguyễn Hồng A ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

ngày 27/01/2015 (Bản án số 28/2015/HSST), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng A 17 năm tù về tội “Cố ý làm 

trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; ngày 

13/6/2016 (Bản án số 246/2016/HSPT), Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự so thẩm của 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (BL 1963, 1971; phần I). 

Quá trình điều tra lại, Nguyễn Hồng A vẫn không nhận tội cố ý làm trái, 

không thừa nhận gây hậu quả nghiêm trọng, mà còn làm tăng giá trị tài sản; xét 

hành vi của Nguyễn Hồng A bán tài sản thế chấp đã trái quy định tại Nghị định 

số 163/2006/NĐ-CP, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN, Hợp đồng thế chấp số 

452-TSTC và đã gây thiệt hại cho Công ty.  

II. Hành vi Tham ô tài sản của Nguyễn Hồng A và Nguyễn Thị Ng:

Để quản lý phàn vốn của Tập đoàn Vinashin tại Công ty VTC nên ngày 

15/7/2008, Tập đoàn Vinashin có Quyết định 1222/QĐ-CNTT, cử ông Nguyễn 

Quốc A2 (Tổng giám đốc Kinh doanh), bà Phạm Thu H1 (Trưởng ban Kinh doanh 

đối ngoại) và ông Đoàn Văn H2 (Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ) của Tập đoàn 

Vinashin tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty VTC. Ngày 23/7/2008 

(bút lục 4862), Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Quốc Anh) ký Quyết định số 

243/QĐ-HĐQT/VTC, bổ nhiệm Nguyễn Hồng A làm Tổng Giám đốc Công ty 

VTC; có trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty. 

Tại Mục 15.2 (Vii) của các Điều lệ Công ty ngày 13/3/2008, ngày 

30/12/2010 và ngày 30/3/2012 (bút lục 470, 510 và 551) đều nêu rõ: Tổng 

Giám đốc có quyền và nghĩa vụ: “... Đại diện cho Công ty trước cơ quan Nhà 

nước và bên thứ ba về tất cả các hoạt động liên quan đền hoạt động của Công 

ty trong khuôn kho của Điều lệ này và các nghị quyết và quyết định của Đại 

hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị... (BL 4862- 5250). 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Nguyễn Hồng A đã bổ 

nhiệm các thành viên ban lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc để tổ chức 
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sản xuất, kinh doanh; ngày 01/01/2009, Nguyễn Hồng A ký Quyết định số 14B 

bổ nhiệm Nguyễn Thị Ng làm Trưởng phòng Sale & Marketing của Công ty 

VTC (sau đoi tên là Công ty CAScon); ngày 28/10/2010, Hồng A ký Quyết định 

số 527 bổ nhiệm Nguyễn Thị Ng làm Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty 

CAScon. Theo quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng phòng chức năng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-VTC ngày 02/6/2010 của Tổng giám 

đốc Công ty VTC) thì Nguyễn Thị Ng có nhiệm vụ: “Quản lý các đơn hàng, soát 

xét các dự thảo hợp đồng (bán hàng, đấu thầu) trước khi trình Giám đốc kinh 

doanh và Tổng giám đốc để bán hàng; đề xuất điều chỉnh hợp đồng trong quá 

trình thực hiện (phù hợp với hình thức hợp đồng); tiếp nhận thông tin và yêu cầu 

của khách hàng, phối hợp với các phòng ban liên quan, Giám đốc sản xuất để 

hoàn thiện các bộ mẫu sản phẩm mới...; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng 

giám đốc giao” (BL 4269, 4270,  4280). 

Ngày 21/01/2010, Nguyễn Hồng A và Hsu Wen-Ta (người Đài Loan) thành 

lập Công ty Sunny Investment (Công ty SNI) tại quần đảo Virgin thuộc Liên hiệp 

Vương quốc Anh; mục đích để cho Công ty nước ngoài chuyển tiền mua Container 

theo yêu cầu của Hồng A; Hồng A không nói nên Hội đồng quản trị và người của 

Công ty VTC biết về việc Hồng A thành lập Công ty SNI. 

Do Công ty VTC đã có quá trình sản xuất và bán ty UASC nên ngày 

27/4/2010, Công ty UASC có văn bản đề nghị Công ty VTC sản xuất, bán 

10.000 container cho Công ty UASC. Sau khi nhận đơn hàng, ngày 04/5/2010, 

Hồng A chỉ đạo Nguyễn Thị Ng soạn văn bản gửi đến Công ty UASC, với nội 

dung: Công ty VTC đồng ý sản xuất, bán 10.000 container với giá 4.038 

USD/container, với phuơng thức Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC 

1.000 container (không triết khấu) và bán gián tiếp qua Công ty TNHH 

Container VTC ở nuớc ngoài 9.000 container (bên mua được triết khấu 1,5%). 

Ngày 11/6/2010, tại Đài Loan, Nguyễn Hồng A (đại diện Công ty VTC) cùng 

đại diện Công ty UASC ký biên bản ghi nhớ với nội dung: Hai bên thống nhất 

chia lô hàng 10.000 container thành 02 đơn hàng: Đơn hàng 1.000 container, 

Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC và Đơn hàng 9.000 container bán 

gián tiếp qua Công ty TNHH Container VTC - Hồng Kông, Công ty VTC đồng 

ý triết khấu 1,5% (thực tế, Công ty VTC không có chi nhánh ở Hồng Kông), thời 

hạn thanh toán là 30 ngày, kể từ ngày nghiệm thu từng đợt hàng tại kho của 

Công ty VTC ở Hải Duơng. 

Đối với đơn hàng 1.000 container: Công ty VTC đã giao hàng đúng theo 

Hợp đồng 100601/VTC-UASC, bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản Công ty 

VTC tại các Ngân hàng VCB và AgriBank. 

Đối với đơn hàng 9.000 container: Hồng A chỉ đạo Ng soạn thảo thành 02 

hợp đồng khác nhau, kèm các phụ lục họp đồng; Hồng A chỉ đạo Ng giả làm đại 

diện của Công ty SNI để ký tại các hợp đồng và các phụ lục hợp đồng này: 
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- Hợp đồng 1005/SNI-VTC ngày 07/6/2010 và các phụ lục hợp đồng. 

Theo chỉ đạo của Hồng A, Ng giả làm đại diện của Công ty SNI, ký với tên 

“Maria Tsai” với nội dung: Công ty VTC sản xuất 9.000 container cho Công ty 

SNI; Công ty UASC là bên nhận hàng; thời hạn thanh toán là 60 ngày; tất cả 

thanh toán cho bên thi công theo hợp đồng sẽ được chuyển đến tài khoản Ngân 

hàng VCB quản lý (hợp đồng này được giao cho các phòng chức năng của 

Công ty VTC đế thực hiện và Hồng A sử dụng đê làm Hồ sơ vay tiền của Ngân 

hàng VCB). Theo Nghị quyết 35/NQ-VTC/HĐQT ngày 20/3/2010 của HĐQT 

Công ty VTC (Công ty CAScon) thì sau khi ký và thực hiện Hợp đồng 

1005/SNI- VTC, Hồng A phải báo cáo HĐQT nhưng Hồng A không báo cáo 

cho HĐQT biết. 

Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Tiến Q, Hoàng Thị Thu H3 và Đặng 

Thị Thanh H4 có tham gia vào các hoạt động vay vốn, sản xuất đơn hàng 9.000 

container theo Hợp đồng 1005/SNI-VTC với chức trách, nhiệm vụ được giao.  

- Hợp đồng 100611-2/SNI-UASC ngày 23/7/2010 và các phụ lục hợp 

đồng: Nguyễn Thị Ng giả làm đại diện Công ty SNI, ký với tên “Jenifer 

Nguyên” tại Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, với nội dung (bút lục 2549-

2601): Công ty VTC sản xuất, bán 9.000 container cho Công ty UASC thông 

qua trung gian là Công ty SNI; Điều 6.5 của Hợp đồng (BL 2556 và 2583) nêu: 

“Tất cả các khoản thanh toán cho Bên thi công theo hợp đồng này sẽ chuyển đến 

tài khoản của Bên bán hàng, Bên mua hàng sẽ được chiết khấu 1,35% phí trên 

tổng giá trị hợp đồng cho mỗi quý và sẽ được ghi nợ cho bên bán hàng. Tất cả 

các khoản thanh toán cho Bên bán hàng sẽ được chuyển bằng điện chuyển tiền 

đến tài khoản Công ty SNI tại Ngân hàng HSBC Hồng Kông. Hợp đồng và các 

phụ lục hợp đồng này do Công ty UASC cung cấp; Ng khai giả đại diện cho 

Công ty SNI nhưng ký với chữ ký thật "Jenifer Nguyên" để giao dịch với đối tác 

nước ngoài; Hồng A chỉ dùng hợp đồng này để giao cho Công ty UASC, không 

phát hành nội bộ nên Hội đồng quản trị và nhân viên Công ty VTC không biết 

về Hợp đồng 100611- 2. 

Sau khi đã ký kết các Hợp đồng nêu trên, Hồng A đã sử dụng biên bản ghi 

nhớ (thật) ngày 11/6/2010 giữa Công ty VTC với Công ty UASC (BL 2478, 

2479) để làm biên bản ghi nhớ giả (bút lục số 3132, 3133). Công ty UASC mua 

9.000 container thông qua Công ty SNI); rồi Hồng A sử dụng Hợp đồng 

1005/SNI-VTC và các phụ lục hợp đồng 1005, biên bản ghi nhớ (giả), phương 

án kinh doanh ngày 01/7/2010 và tài sản thế chấp (hàng tồn kho luân chuyển và 

đất đai, nhà xưởng của Công ty VTC) để hoàn chỉnh Hồ sơ vay vốn. Các cán bộ 

Ngân hàng VCB là Đậu Nam L2 (Trưởng phòng Khách hàng của Sở giao dịch) 

và Nguyễn Khắc Th (Cán bộ tín dụng của Sở giao dịch) thấy phương án sản 

xuất, kinh doanh của Công ty VTC có lãi và thực tế đang sản xuất hàng cho 

Công ty UASC; theo Hợp đồng 1005/SNI-VTC thì tiền bán hàng được chuyển 
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đến tài khoản do Ngân hàng VCB quản lý. Do chủ quan, tin tưởng Công ty VTC 

là khách hàng truyền thống nên L2 và Th không phát hiện ra việc làm gian dối 

của Nguyễn Hồng Anh (làm giả Hợp đồng 1005/SNI-VTC và các phụ lục hợp 

đòng, làm biên bản ghi nhớ giả), đã đề xuất Lãnh đạo Ngân hàng VCB duyệt cấp 

tín dụng và giải ngân cho Công ty VTC vay là 31.322.037,36 USD để thực hiện 

Hợp đồng 1005/SNI-VTC. 

Sau khi Công ty VTC (nay là CAScon) được vay vốn thực hiện Hợp đồng 

1005, Nguyễn Hồng A tổ chức sản xuất, chuyến giao 9.000 container cho Công ty 

UASC theo Hợp đồng 100611-2; đến ngày 03/01/2012, Công ty UASC đã thanh 

toán trả cho Công ty SNI đủ 39.103.792,81 USD (theo đúng Hợp đồng 100611-2) 

vào tài khoản mở tại Ngân hàng HSBC (Hồng Kông); tại mỗi lần trả tiền, Công ty 

UASC đều Fax, thông báo cho Hồng A và Ng biết qua hộp thu điện tử 

nga.nguyen(q),containervinashin.com và nganguyen(a),cas con.com (hộp thư điện 

tử của Ng). Nguyễn Hồng A đã rút tiền trả cho CAScon 18.125.595,76 USD (bao 

gồm: Trả Ngân hàng AgriBank 414.000 USD, trả cho Ngân hàng VCB 

17.801.595,76 USD); đối với số tiền 20.888.197,05 USD (tương đương 

439.404.113.143,8 đồng), Hồng A đưa cho Ng 50.994,47 USD (tương đương 

1.072.730.188 đồng), trực tiếp chiếm đoạt 20.837.202,47 USD (tương đương 

438.331.383.612 đồng) và gửi tại tài khoản số 400741484838 mang tên Công ty 

SNI, địa chỉ lstFL, No. 18 Jingshin Rd, Taipei, Taiwan R.o.c được mở tại SHBC 

Bank No. 1 Queen’s Road Central Hong Kong (Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công 

an, Vụ hợp tác quốc tế Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan Thanh tra giám 

sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đang yêu cầu các cơ quan chức năng của Hồng 

Kông tương trợ tư pháp: Xác minh tài khoản SNI và số dư trong tài khoản để thu 

hồi số tiền do Nguyễn Hồng A đã chiếm đoạt; đến nay, việc xác minh chưa có kết 

quả; nhưng nội dung này không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án. 

Đến cuối năm 2011, không thấy tiền chuyển vào tài khoản của Công ty 

CAScon nên Ngân hàng VCB yêu cầu Công ty CAScon cung cấp hồ sơ pháp lý 

của Công ty SNI để Ngân hàng VCB thực hiện quyền đòi nợ. Hồng A không 

thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng, chỉ đạo Ng tạo lập hòm thư điện tử 

MariaTsai(q),Sunv.iv.com (với danh nghĩa là người của Công ty SNI) rồi Ng 

dùng hòm thư điện tử nga.nguyen(d)cascon.com.vn (đại diện Công ty CAScon) 

gửi thư vào hòm thư MariaTsaKaiSuny.iv.com nhắc Công ty SNI thanh toán nợ 

cho Công ty CAScon. Ng dùng hòm thư điện tử MariaTsai(a)Suny.iv.com trả 

lời, gửi thư vào hòm thư của Hồng A “dir.honganh(q),cascon.com.vn” của Đinh 

Châu Hiêu T (Phó tổng Giám đốc CAScon) và của chính Ng là 

“nganguyen@,cascon.com.vn” với nội dung: “Do tình hình tài chính Công ty 

SNI, xin chậm thanh toán 21.182.116,61 USD tại Hợp đồng 1005/SNI-VTC”. 

Sau đó, Hồng A sử dụng các thư điện tử này để thế chấp cho Ngân hàng VCB 

quyền đòi nợ Công ty SNI, với số tiền là 21.182.116,61 USD. 
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Thông qua Hợp tác quốc tế về Tư pháp, Văn phòng Tổng trưởng lý 

chính quyền Quần đảo Virgin thuộc Liên hợp Vương quốc Anh (BL 3803- 

3974; phần II) xác định: Công ty SNI do Nguyễn Hồng A và Hsu Wen-Ta 

(người Đài Loan) thành lập ngày 21/01/2010; từ khi thành lập đến ngày 

28/02/2011, Công ty SNI không có hoạt động, kinh doanh gì; ngày 28/02/2011, 

Hồng A đã bán Công ty với giá 02 USD (hai đô la Mỹ). 

Tại Kết luận giám định số 1559/C54 ngày 19/7/2013, Viện Khoa học 

hình sự Bộ Công an (bút lục 218-223, phần II) kết luận: Nguyễn Thị Ng là 

người ký ở phần đại diện Công ty SNI tại Hợp đồng 1005/SNI-VTC và các phụ 

lục hợp đồng với tên “Maria Tsai”.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Hồng A có dấu hiệu bị tâm thần nên Cơ quan 

điều tra đã ra quyết định trưng giám định pháp y tâm thần số 271/KLGĐ ngày 

03/8/2017 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (BL 3292, 3293) kết luận: 

“Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nguyễn Hồng A không có 

bệnh tâm thần. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời 

điểm giám định, bị can Nguyễn Hồng A có biểu hiện các rối loạn phân ly 

(chuyển di). Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F44. 

Bị can đủ khả năng nhận thức và điểu khiển hành vi”. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Hồng A khai nhận Công ty SNI do ông Hsu 

Wen-Ta quản lý điều hành, nhưng ông Hsu Wen-Ta không phải là thành viên 

HĐQT, thành viên Ban lãnh đạo Công ty VTC (nay là Công ty CAScon), 

không có tài liệu gì thể hiện sự chỉ đạo của Hsu Wen-Ta với Hồng A, Ng hoặc 

Công ty VTC; Hồng A không thừa nhận có ý định chiếm đoạt tài sản. Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của Hồng A, bản tường trình Hồng A thừa nhận là chủ tài 

khoản phụ của tài khoản SNI mở tại HSBC Hồng Kông, lời khai nhận của Ng 

và lời khai của những người có liên quan, biên bản ghi nhớ giả, tài liệu tương 

trợ tư pháp về Công ty SNI và các kết quả giám định, đủ căn cứ kết luận: 

Nguyễn Hồng A (Tổng giám đốc Công ty VTC) đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn được giao để chiếm đoạt 20.888.197,05 USD (tương đương 

439.404.113.143,8 đồng) của Công ty VTC (nay là Công ty CAScon). 

Nguyễn Thị Ng khai được Hsu Wen-Ta ủy quyền (theo Nguyễn Hồng A 

nói nhưng không có giấy tờ ủy quyền), không biết Công ty SNI, không liên quan 

đến việc vay tiền ngân hàng và không biết việc Hồng A chiếm đoạt tiền của Công 

ty VTC (nay là Công ty CAScon). Với vai trò là Trưởng phòng Marketing, sau là 

Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty, Ng thực hiện sự theo sự chỉ đạo của 

Hồng A, đã cùng Hồng A đàm phán, thỏa thuận đơn hàng sản xuất và bán 

Container cho Công ty UASC; Ng không thỏa thuận, đàm phán mua bán với 

Công ty SNI, buộc Ng phải biết khách hàng của Công ty VTC là Công ty UASC; 

Ng trực tiếp soạn thảo văn bản, thỏa thuận đơn chào hàng, ký kết các hợp đồng và 

các phụ lục hợp đồng; giả đại diện Công ty SNI ký với các tên gọi khác nhau ở 
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cùng 01 đơn hàng lập thành 02 hợp đồng, các phụ lục hợp đồng; Ng biết Hồng A 

là người quản lý, sử dụng con dấu của Công ty SNI và biết Hồng A chuyển tiền 

bán hàng mà Công ty UASC đã trả qua tài khoản mang tên Công ty SNI ở Hồng 

Kông; nhưng theo chỉ đạo của Hồng A, Ng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi gian 

dối, giả đại diện Công ty SNI để ký các giấy tờ giao dịch, lập hòm thư điện tử giả 

để lừa dối Công ty VTC và Ngân hàng VCB, là đồng phạm giúp sức tích cực để 

Hồng A chiếm đoạt 20.888.197,05 USD (tương đương 439.404.113.143,8 đồng).  

Đại diện hợp pháp của Công ty CAScon trình bày (văn bản ngày 

27/8/2018, BL 4861 - phần II): Theo bảng tổng hợp xuất hàng Hợp đồng 

1005/SNI-VTC và các chứng từ liên quan thì Công ty SNI đến nay còn nợ Công 

ty CAScon là 25.422.261,36 USD; đề nghị buộc các cá nhân chiếm đoạt tài sản 

phải bồi thường cho Công ty CAScon theo quy định của pháp luật. 

Đại diện hợp pháp của Ngân hàng VCB trình bày (văn bản ngày 

12/9/2018, BL 5373-5379) và ngày 02/11/2018: Trong quá trình sản xuất và 

kinh doanh, Công ty VTC (nay là Công ty CAScon) đã vay tiền của VCB để 

mua nguyên vật liệu và thanh toán các chi phí sản xuất phục vụ Đơn hàng 

13.400 FEU; tính đến hết ngày 31/10/2018, Công ty CAScon còn nợ VCB là 

28.711.004,79 USD (nợ gốc 16.786.030,73 USD và nợ lãi 11.924.974,06 USD) 

nên yêu cầu Công ty CAScon phải trả nợ cho VCB số tiền còn nợ này; đề nghị 

giao cho VCB nhận 5,5 tỷ đồng do gia đình Nguyễn Hồng A đã nộp và 50 triệu 

đồng do Nguyễn Thị Ng đã nộp để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty 

CAScon đối với VCB; đề nghị tiếp tục kê biên đối với 462m2 đất (tại xã An 

Khánh) và 272,5m2 văn phòng (tại Đê La Thành) để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ 

Công ty CAScon đối với VCB. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ các tài sản và vật chứng: 04 quyển sổ công 

văn đi, đến của Công ty CAScon; 02 quyển sổ tay, có chữ ký xác nhận của ông 

Bùi Huy Thưởng; bảng kê tiến độ thanh toán vật tư các đơn hàng và một số giấy 

tờ (bản Fax); 01 quyển sổ tay, có chữ ký xác nhận của ông Bùi Huy Thưởng; 01 

quyển sổ tay, có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Tiến Q; 03 Hộ chiếu mang 

tên Nguyễn Hồng A; 02 Hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Ng. 

- Cơ quan điều tra phát hiện và kê biên: Quyền sử dụng đất của Nguyễn 

Hồng A lô đất 462m2 đất (tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội); 

272,5m2 Văn phòng tòa nhà đa năng ICON4 (tại số 243 Đê La Thành, Đống 

Đa, Hà Nội); căn hộ diện tích 217m2 số E3 404 tầng 34 tòa tháp Đông dự án 

Indochina Plaza (tại số 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). Ngày 09/9/2014, 

Cơ quan điều tra đã yêu cầu gia đình và Nguyễn Hồng A bán căn hộ diện tích 

217m2 số E3 404 tầng 34 tòa tháp Đông dự án Indochina Plaza (số 239 Xuân 

Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội); ngày 22/9/2014, Nguyễn Hồng A và gia đình đã bán 

căn hộ trên và giao nộp 5,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án; ngày 

12/01/2015, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, đề nghị Kho 
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bạc Nhà nước tại Hà Nội chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Sở Giao dịch 

Ngân hàng VCB chờ kết quả xét xử vụ án (BL 307-327, phần II). 

- Ngày 10/9/2018, Nguyễn Thị Ng nộp 50.000.0000 đồng để khắc phục 

một phần hậu quả và đã được chuyển đến Cục thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội theo ủy nhiệm chi ngày 02/10/2018, Kế toán Kho bạc Nhà nước Hà Nội 

ghi sổ ngày 05/10/2018. 

Đối với các đối tượng có liên quan trong vụ án: Đậu Nam L2 và Nguyễn 

Khắc Th đã bị khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 

trọng”; quá trình kiểm tra và đề xuất duyệt cấp tín dụng cho Công ty VTC vay 

vốn, L2 và Th có vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, thái độ khai 

báo thành khẩn nên ngày 12/01/2015, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã 

ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và các quyết đình đình chỉ bị can (Miễn 

trách nhiệm hình sự) đối với L2 và Th về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Đối với Lưu Quyết Th1, Đinh Văn Tần, Nguyễn Tiến Q, Đặng Thị 

Thanh H4, Đinh Châu Hiếu T2 và Hoàng Thị Thu H3: Không đủ cơ sở để xác 

định các cá nhân này đồng phạm với Nguyễn Hồng A nên Cơ quan An ninh 

điều tra Bộ Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng 

này. 

Tại Cáo trạng số 124/CT-VKSTC-VI ngày 20/9/2018, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Hồng A về tội “Tham ô tài sản” và tội “Cố ý 

làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 278 và khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình 

sự năm 1999; truy tố Nguyễn Thị Ng về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại 

điểm a khoản 4 Điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 411/2018/HS-ST ngày 04 tháng 11 năm 

2018 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố bị cáo Nguyễn Hồng A 

(tên gọi khác: Lisa Nguyên) phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 

quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”; bị cáo 

Nguyễn Thị Ng (tên gọi khác: Jennifer Nguyên) phạm tội “Tham ô tài sản”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 3 Điều 7, 

điểm a khoản 4 Điều 353, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm c khoản 1 

Điều 55 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng A 

(tên gọi khác: Lisa Nguyên) 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà 

nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tù chung thân về tội 

“Tham ô tài sản”; tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo Nguyễn Hồng A phải 

chấp hành hình phạt chung của cả hai tội là tù chung thân; thời hạn bắt đầu 

chấp hành hình phạt tù là ngày 12/10/2012. Không áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo Nguyễn Hồng A. 
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Áp dụng khoản 3 Điều 7, điểm a khoản 4 Điều 353, các điểm b, n và s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 

2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngà (tên gọi khác: Jennifer Nguyên) 08 năm 

tù về tội “Tham ô tài sản”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Ng. 

Áp dụng khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; 

các Điều 466, 468, 584, 585 và 589 Bộ luật dân sự: 

Buộc bị cáo Nguyễn Hồng A phải bồi thường cho Công ty tài chính trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC) thiệt hại do tài sản bị 

xâm phạm là 32.241.816.165 đồng, được trừ 504.276.500 đồng do Công ty VFC 

đã nhận từ Công ty CAScon (đại Công ty VFC xác nhận tại phiên tòa), bị cáo 

Nguyễn Hồng A còn phải bồi thường là 31.737.539.665 (ba mươi mốt tỷ, bảy 

trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm sáu mươi lăm) 

đồng. 

Buộc bị cáo Nguyễn Hồng A phải bồi thường cho Công ty cổ phần 

Container Quốc tế Cas (CAScon) thiệt hại do tài sản bị xâm phạm là 

439.404.113.143,8 (bốn trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, một trăm 

mười ba ngàn, một trăm bốn mươi ba phảy tám) đồng. 

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ng phải hoàn trả bị cáo Nguyễn Hồng A là 

546.936.000 đồng (tương đương 26.000USD) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án 

của bị cáo Nguyễn Hồng A, được trừ vào 50.000.000 đồng đã nộp ngày 

10/9/2018 và chuyển Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (theo ủy nhiệm 

chi ngày 02/10/2018, Kế toán kho bạc Nhà nước Hà Nội ghi sổ ngày 

05/10/2018), bị cáo Ng còn phải hoàn trả là 486.936.000 (bốn trăm tám mươi 

sáu triệu, chín trăm ba mươi sáu nhìn) đồng. 

Buộc Công ty cổ phần Container Quốc tế Cas (CAScon) phải trả Ngân 

hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) khoản nợ gốc theo 

các Hợp đồng tín dụng (phục vụ Đơn hàng 13.400FEU) là 16.786.030,73USD, 

quy đổi là 353.110.942.436 (ba trăm năm mươi ba tỷ, một trăm mười triệu, 

chín trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi sáu) đồng. 

Giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác giữa Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Công ty cổ phần Container Quốc tế 

Cas (CAScon) về tranh chấp lãi suất của khoản nợ gốc là 16.786.030,73USD 

(quy đổi là 353.110.942.436 đồng) nêu trên. 

Giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác giữa Công ty Tài chính trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC) và bị cáo Nguyễn 

Hồng A về tranh chấp lãi suất của khoản (31.737.539.665 đồng), tính từ ngày 

27/01/2015 đến ngày 04/11/2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 13/11/2018, bị cáo Nguyễn Thị Ng kháng cáo đề nghị xem xét lại 

tội danh và hình phạt. 

Ngày 15 và 16/11/2018, nguyên đơn dân sự là Công ty cổ phần 

Container quốc tế Cas (CAScon) và Công ty tài chính TNHH MTV công 

nghiệp tàu thủy (VFC) kháng cáo phần dân sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

         Bị cáo Nguyễn Thị Ng vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, sau đó bổ 

sung thêm yêu cầu xem xét vấn đề trách nhiệm dân sự liên quan số tiền bị cáo 

phải trả lại Nguyễn Hồng A. 

         Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu 

thủy (VFC) giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

  Công ty cổ phần Container Cas (CAScon) vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm: 

Về tố tụng: Các cơ quan tố tụng thực hiện theo đúng các quy trình tố tụng. 

Xét kháng cáo của bị cáo, của các bên nguyên đơn dân sự thấy rằng: 

 Bị cáo Nguyễn Hồng A là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Công ty CAScon có vốn của nhà nước đã có hành vi gian dối lập các hợp đồng 

vay tiền, chuyển tiền không đúng quy định của pháp luật và chiếm đoạt số tiền 

lớn, cụ thể là 400 tỷ đồng. 

 Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ng: Bị cáo có vai trò giúp sức cho bị cáo 

Nguyễn Hồng A trong việc thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền nêu trên. Do 

đó, bị cáo bị kết án đồng phạm với Nguyễn Hồng A trong việc tham ô tài sản là 

có căn cứ. 

 Đối với Công ty CAScon: là người đứng tên vay vốn của Ngân hàng 

Vietcombank, có tài sản thế chấp nên Công ty CAScon phải có trách nhiệm bồi 

thường cho Ngân hàng Vietcombank như bản án sơ thẩm quy kết là có căn cứ. 

 Đối với Công ty VFC: Công ty VTC (sau là Công ty CAScon) ký hợp 

đồng vay vốn của Công ty VFC luôn có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, sau khi bán 

tài sản thế chấp Nguyễn Hồng A chỉ trả một phần cho Công ty VFC, còn giữ lại 

tiền để hoạt động sản xuất gây thiệt hại cho Công ty VFC. Theo giám định tài 

chính thiệt hại là hơn 32 tỷ đồng (cả phần gốc và lãi). Xét hành vi của Nguyễn 

Hồng A bán tài sản thế chấp không chuyển trả tiền cho Công ty VFC và cố ý 

làm trái các quy định của pháp luật trong việc sử dụng tiền bán tài sản thế chấp 

nên bản án sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Hồng A phải có trách nhiệm trả lại tiền 

cho Công ty VFC là đúng pháp luật. Tuy nhiên, Viện kiểm sát thấy rằng Công ty 

VTC (CAScon) ký Hợp đồng số 07 và Hợp đồng số 09 vay của Công ty VFC là 

199.959.561.173 đồng. Công ty VTC (CAScon) sử dụng vốn vay để trả lương 

cho công nhân, mua nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa, các hợp đồng này đã 

được Công ty VFC gia hạn lần cuối đến ngày 31/12/2010 và Công ty Vinashin 
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bảo lãnh đến ngày 31/12/2010. Ngoài ra, Công ty VTC (CAScon) còn vay vốn 

dài hạn của Công ty VFC là 30 tỷ đồng theo Hợp đồng số 11. Tài sản thế chấp 

trị giá là 153.767.458.300 đồng. Hành vi bán tài sản thế chấp của Nguyễn Hồng 

A đã gây thiệt hại cho Công ty VFC là 32.241.851.165 đồng (cả gốc và lãi). Đối 

với số tiền 504.276.500 đồng Công ty CAScon đã trả cho Công ty VFC thì phải 

tính vào nghĩa vụ trả nợ của Công ty CAScon đối với hai hợp đồng số 07 và 09 

chứ không được trừ vào khoản thiệt hại mà bị cáo Nguyễn Hồng A đã gây ra cho 

Công ty VFC. Do đó, chấp nhận kháng cáo của Công ty VFC về vấn đề này. 

 Với nhưng lý do nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ng; không chấp nhận kháng cáo của Công ty 

CAScon; chấp nhận kháng cáo của Công ty VFC đối với khoản tiền hơn 500 

triệu mà Công ty CAScon đã chuyển cho Công ty VFC. 

Các luật sư  bào chữa cho bị cáo Ng trình bày quan điểm: 

 + Luật sư Phạm Thị Kim Xuân: Đối với số tiền hơn 26 ngàn USD bị cáo 

Nguyễn Hồng A chuyển vào tài khoản của chồng cũ bị cáo Nguyễn Thị Ng là 

khoản tiền Hồng A cho chồng cũ của bị cáo Ng vay và Hồng A không có yêu 

cầu đòi lại nhưng phiên tòa sơ thẩm vẫn buộc Ng trả lại cho Hồng A là không 

có cơ sở. Trong vụ án này, bị cáo Ng không được hưởng lợi gì, về ý thức chủ 

quan thì theo lời khai của Hồng A và Ng đều thể hiện việc ký các hợp đồng  

bán 9.000 container đều do Hồng A chỉ đạo; Hồng A soạn thảo hợp đồng, đưa 

Ng đánh máy, sau đó Hồng A và các lãnh đạo khác trong Công ty ký trước rồi 

mới đưa cho Ng ký. Sau khi thấy các lãnh đạo đã ký, theo sự chỉ đạo của Hồng 

A và Hồng A còn cho Ng xem giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công 

ty SNI, cho Ng nghe điện thoại ông Hsu ủy quyền cho Ng ký hợp đồng làm 

cho Ng tin tưởng ký vào Hợp đồng số 1005. Khi ký bị cáo Ng không biết, 

không được bàn bạc, không chiếm đoạt tiền, không tham gia vào các hoạt động 

tài chính của công ty. Việc Hồng A sử dụng các văn bản vào các mục đích gì 

thì Ng không biết và cũng không được Hồng A nói cho biết. Đối với việc sử 

dụng hòm thư điện tử thì Ng chỉ lập hòm thư và cung cấp mật khẩu cho Hồng 

A, còn ai sử dụng hòm thư này và sử dụng như thế nào Ng không biết. Bản 

thân Hồng A cũng khai nhận Ng không biết gì, không liên quan vì chỉ là người 

làm công ăn lương, trình độ hiểu biết pháp luật của bị cáo còn hạn chế nên đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét khách quan, toàn diện đối với vai trò của bị cáo 

Ng trong vụ án. Bản thân bị cáo Ng không được ăn chia hơn 21 triệu USD nên 

Tòa án cấp sơ thẩm đã không buộc bị cáo phải bồi thường. Bị cáo Ng thành 

khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị 

cáo làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên, có vai trò không đáng kể nên đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng sự 

khoan hồng của pháp luật, được hưởng án treo cải tạo tại địa phương. 

 + Luật sự Đỗ Trần Mai Anh bổ sung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

Nguyễn Thị Ng đã nhận thức ra hành vi sai phạm của mình vì chưa có văn bản 
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ủy quyền đã ký hợp đồng. Nguyên đơn dân sự cũng không yêu cầu bồi thường 

số tiền mà Hồng Anh đã gây ra thiệt hại vì cho rằng đây là rủi ro trong kinh 

doanh. 

- Luật sư Bùi Văn Th5 bảo vệ quyền lợi cho công ty CAScon trình bày: 

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận Hợp đồng số 1005 

giữa Công ty VTC (CAScon) với Công ty SNI là hợp đồng giả, Nguyễn Hồng A 

đã dùng hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng, các biên bản ghi nhận để lừa 

dối Ngân hàng Vietcombank ký hợp đồng tín dụng cho vay tiền để sản xuất và 

bán 9.000 container nhưng không chuyển tiền trả về cho Ngân hàng 

Vietcombank như đã cam kết. Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Nguyễn Hồng A 

về tội “Tham ô tài sản” và buộc Công ty CAScon phải trả cho Ngân hàng 

Vietcombank số tiền bị cáo đã chiếm đoạt là không có căn cứ. Như vậy, trong 

vụ án này Nguyễn Hồng A đã có hành vi lừa dối Ngân hàng Vietcombank và vi 

phạm cam kết vay tiền của ngân hàng để sản xuất container bán cho Công ty 

UASC và yêu cầu công ty này chuyển tiền về Công ty SNI số tiền 

20.888.197,05 USD tương đương 439.404.113.143,8 đồng, Hồng A đã chiếm 

đoạt tiền vay của Ngân hàng Vietcombank. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử sửa 

bản án sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Hồng A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của Ngân hàng 

Vietcombank. Nếu đề nghị này không được chấp nhận thì đề nghị Hội đồng xét 

xử nêu rõ trong bản án vì bị cáo Nguyễn Hồng A chiếm đoạt số tiền của Công ty 

CAScon thì số tiền này khi Nguyễn Hồng A trả cho Công ty CAScon sẽ được 

Công ty CAScon trích trả cho Ngân hàng Vietcombank. 

 - Đại diện Công ty CAScon trình bày: Nguyễn Hồng A đã sử dụng Hợp 

đồng giả số 1005 để vay tiền của Ngân hàng Vietcombank và chiếm đoạt số 

tiền của Ngân hàng Vietcombank, số tiền này không được chuyển về Công ty 

CAScon nên việc Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty CAScon phải trả tiền cho 

ngân hàng là không có căn cứ. Việc Hồng A có hành vi gian dối lừa đảo chiếm 

đoạt số tiền đã vay của Ngân hàng Vietcombank nên bị cáo phải có trách 

nhiệm trả lại tiền cho Ngân hàng Vietcombank. 

 - Đại diện Công ty VFC trình bày: Nguyễn Hồng A đã bán tài sản thế 

chấp nhưng không trả tiền về cho Công ty VFC mà sử dụng số tiền này vào 

mục đích khác nên đã vi phạm pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm buộc Nguyễn 

Hồng A phải trả các khoản tiền gốc và lãi theo kết luận giám định là có căn cứ. 

Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét số tiền mà Công ty CAScon đã 

chuyển cho Công ty VFC là 504.276.500 đồng phải được tính vào nghĩa vụ của 

Công ty CAScon tại hai hợp đồng vay nợ chứ không phải trừ vào số tiền mà 

Nguyễn Hồng A có trách nhiệm phải trả cho Công ty VFC. 

 - Đại diện Ngân hàng Vietcombank (gọi tắt là Ngân hàng VCB) trình 

bày: Quá trình Công ty CAScon vay tiền tại Ngân hàng VCB là để sản xuất 
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hơn 13.000 container chứ không phải chỉ riêng số container tại Hợp đồng số 

1005. Ngân hàng VCB cũng làm đủ các thủ tục, xuống tận xưởng kiểm tra qúa 

trình sản xuất và Ngân hàng VCB cho Công ty CAScon vay tiền chứ không 

phải cho cá nhân Nguyễn Hồng A vay; mặt khác, sau khi vay tiền Công ty 

CAScon đã thực hiện việc sản xuất container và bán cho Công ty UASC là 

10.000 container, để chiếm đoạt tiền của Công ty CAScon, Nguyễn Hồng A 

mới có hành vi gian dối ký tiếp Hợp đồng 100611 mục đích để Công ty UASC 

chuyển tiền về tài khoản của Công ty SNI. Như vậy, Nguyễn Hồng A có hành 

vi gian dối để chiếm đoạt tiền của Công ty CAScon. 

 - Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng A vắng mặt tại phiên tòa, có 

gửi bản bào chữa trình bày quan điểm: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn 

Hồng A ý thức được về hành vi phạm tội của mình cùng mức hình phạt của 

Tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp với quy định của pháp luật nên đã không kháng 

cáo, chấp nhận hình phạt đã tuyên. Tuy nhiên, nguyên đơn dân sự là Công ty 

VFC và Công ty CAScon kháng cáo về phần dân sự liên quan đến bị cáo 

Nguyên Hồng A. Trên cơ sở điều tra, những tình tiết nêu tại bản án sơ thẩm và 

nội dung, cùng các tài liệu có trong hồ sơ thì Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét số 

tiền bị cáo chiếm đoạt và buộc bị cáo phải bồi thường cho nguyên đơn dân sự 

là đúng pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

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

đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Nguyễn Hồng A, Nguyễn Thị Ng, lời 

khai của đại diện hợp pháp của các nguyên đơn dân sự trong quá trình điều tra và 

tại các phiên tòa, tổng hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan và những người làm chứng; các kết luận giám định và các tài liệu, 

chứng cứ được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Công ty 

liên doanh Container Vinashin - TGC (Công ty VTC) và từ ngày 10/9/2010, được 

đổi tên là Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Công ty CAScon) là doanh 

nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước. Từ ngày 23/7/2008 đến ngày 12/10/2012, 

Nguyễn Hồng A được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc - Đại theo theo pháp luật của 

Công ty; từ ngày 01/01/2009, Nguyễn Thị Ng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng 

Marketting rồi làm Trưởng phòng kinh doanh công ty. Từ ngày 21/01/2010 đến 

ngày 03/01/2012, Nguyễn Hồng A và Nguyễn Thị Ng đã thực hiện các hành vi 

phạm tội như sau: 

         Ngày 21/01/2010, Nguyễn Hồng A và Hsu Wen-Ta (người Đài Loan) 

thành lập Công ty SNI nhưng Nguyễn Hồng A không báo cáo với Hội đồng 

quản trị Công ty CAScon nên Công ty CAScon không biết về việc này. Ngày 

27/4/2010, Công ty UASC có văn bản đề nghị Công ty VTC bán cho 10.000 
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container. Tại Đài Loan ngày 11/6/2010, Nguyễn Hồng A (đại diện Công ty 

VTC) cùng đại diện Công ty UASC ký biên bản ghi nhớ với nội dung: Công ty 

VTC đồng ý bán 10.000 container với giá 4.038 USD/container, bán trực tiếp 

1.000 container (không triết khấu) bán gián tiếp qua Công ty TNHH Container 

VTC ở nước ngoài 9.000 container (bên mua được triết khấu 1,5%); thực tế 

Công ty VTC không có chi nhánh ở nước ngoài. 

  Tại Hợp đồng số 1005/SNI-VTC ngày 07/6/2010 và các phụ lục hợp 

đồng (Công ty VTC bán cho Công ty SNI là 9.000 container), Ng giả làm đại 

diện của Công ty SNI và ký với tên "Maria Tsai", tiền thanh toán được chuyển 

đến tài khoản Ngân hàng VCB quản lý; Nguyễn Hồng A đưa hợp đồng này, 

các phụ lục hợp đồng và biên bản ghi nhớ giả để phát hành nội bộ và lập hồ sơ 

vay vốn Ngân hàng. 

  Tại Hợp đồng 100611-2/SNI-UASC ngày 23/7/2010 và các phụ lục hợp 

đồng (Công ty SNI bán cho Công ty UASC 9.000 container), Ng giả làm đại 

diện Công ty SNI và ký với tên "Jennifer Nguyen", tiền thanh toán được điện 

chuyển tiền đến tài khoản Công ty SNI tại Ngân hàng HSBC Hồng Kông. 

Nguyễn Hồng A dùng hợp đồng này để Công ty UASC chuyển tiền về Công ty 

SNI, không phát hành nội bộ nên Hội đồng quản trị và nhân viên Công ty VTC 

không biết về Hợp đồng 10061- 2 này. 

    Sau khi Công ty SNI đã nhận thanh toán từ Công ty UASC đủ 

39.103.792,81USD, Hồng A chuyển về Công ty CAScon là 18.125.595,76 USD 

(bao gồm: Trả Agribank là 414.000USD, trả VCB là 17.801.595,76USD) và để 

số tiền còn lại là 20.888.197,05USD (tương đương 439.404.113.143,8 đồng) 

trong tài khoản của Công ty SNI. Ngày 28/02/2011, Hồng A đã bán Công ty SNI. 

   Đối với Nguyễn Thị Ng đã có hành vi tạo lập hòm thư điện tử 

MariaTsai@Suny.iv.com (với danh nghĩa là người của Công ty SNI); Ng dùng 

hòm thư điện tử nga.nguyen@cascon.com.vn gửi thư vào hòm thư 

MariaTsai@Suny.iv.com nhắc Công ty SNI thanh toán nợ cho Công ty CAScon; 

Ng dùng hòm thư điện tử MariaTsai@Suny.iv.com trả lời, gửi thư vào hòm thư 

của Hồng A "dir.honganh@cascon.com.vn", của Đinh Châu Hiếu T2 (Phó tổng 

Giám đốc Công ty CAScon) và của chính Ng "nga, nguyen@cascon.com.vn” với 

nội dung: “Do tình hình tài chính Công ty SNI, xin chậm thanh toán 

21.182.116,61USD tại Hợp đồng 1005/SNI- VTC”; sau đó, Hồng A sử dụng các 

thư điện tử này để thế chấp cho Ngân hàng VCB quyền đòi nợ đối với Công ty 

SNI. 

   Như vậy, với cương vị là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và chịu 

trách nhiệm quản lý tài sản của Công ty CAScon, chịu trách nhiệm tổ chức, quản 

lý và điều hành quá trình sản xuất kinh doanh, Nguyền Hồng A (với sự giúp sức 

của Nguyễn Thị Ng) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, che giấu thông 

tin và không báo cáo Hội đồng quản trị Công ty, cố ý thực hiện các hành vi thành 
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lập Công ty SNI (để đưa Công ty SNI tham gia các Hợp đồng kinh tế với vai trò 

trung gian mua bán và chuyển tiền theo hợp đồng), tạo lập các thông tin giả mạo 

trong các Hợp đồng kinh tế để chuyển tài sản của Công ty do mình chịu trách 

nhiệm quản lý ra nước ngoài, chuyển tiền bán hàng từ bên mua vào tài khoản của 

Công ty SNI và chiếm đoạt của Công ty VTC (nay là Công ty CAScon) đối với số 

tiền bán hàng là 20.888.197,05 USD (tương đương 439.404.113.143,8 đồng). 

Nguyễn Thị Ng là Trường phòng Kinh doanh của Công ty VTC (nay là Công ty 

CAScon) nhưng lại ký tên tại Hợp đồng số 1005, Hợp đồng số 100611-2 và các 

phụ lục hợp đồng với danh nghĩa là đại diện của Công ty SNI mà không có văn 

bản ủy quyền hợp pháp của Công ty SNI, ký tên giả mạo tại Hợp đồng số 1005 và 

các phụ lục hợp đồng, bản thân Ng cũng khai nhận không biết gì về sự tồn tại 

hoặc cơ cấu tổ chức, hoạt động của Công ty SNI; sau đó, Hồng A và Ng tiếp tục 

tạo lập các hòm thư điện tử giả mạo để che giấu việc đã chiếm đoạt tài sản. Với 

các hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án Nguyễn Hồng A và Nguyễn 

Thị Ng về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 278 Bộ luật 

hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật (do điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ 

luật hình sự năm 2015 đang có hiệu lực thi hành và có quy định theo hướng có lợi 

cho các bị cáo nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ 

luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Nguyễn Hồng A và Nguyễn Thị Ng là 

phù hợp với quy định của pháp luật). 

Ngoài hành vi nêu trên, từ ngày 18/3/2010 đến cuối tháng 11/2011, 

Nguyễn Hồng A với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Công ty CAScon đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về cho vay 

của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, bán tài sản thế chấp (bao gồm: 258 

container 20 DC, 150 container 40 HC và 1.194.770kg thép), thu được 

38.102.181.642 đồng, trả cho Công ty VFC là 10 tỷ đồng, còn 28.102.181.642 

đồng không trả cho Công ty VFC nên gây thiệt hại cho Công ty VFC là 

32.241.861.165 đồng. Hành vi của Nguyễn Hồng A đã bị Tòa án cấp sơ thẩm 

kết án về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu 

quả nghiêm trọng”; tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 165 

Bộ luật hình sự năm 1999.  

  Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ng, Hội đồng xét xử thấy rằng; 

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hồng A là đối tượng có chức vụ, quyền hạn, có 

trách nhiệm quản lý tài sản của Doanh nghiệp (có vốn góp của Nhà nước) 

nhưng  Nguyễn Hồng A đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý tạo lập 

các thông tin gian dối và chiếm đoạt tiền hàng của Công ty CAScon là 

20.888.197,05USD (tương đương 439.404.113.143,8 đồng) nên bị cáo Nguyễn 

Hồng A có vai trò chủ mưu, khởi xướng, chỉ huy và chịu trách nhiệm chính 

trong đồng phạm về tội “Tham ô tài sản”. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ng với 

cương vị là Trưởng phòng Marketing, sau là Trưởng phòng Kinh doanh của 

Công ty CAScon; mặc dù Ng trình bày là không biết về Công ty SNI và việc ký 
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vào phần đại diện của Công SNI trong hợp đồng và các phụ lục hợp đồng là 

theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hồng Anh, tuy nhiên, với vị trí phụ trách kinh 

doanh của công ty, với nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Ng phải có trách 

nhiệm tìm hiểu về khách hàng là Công ty SNI nhưng Ng không tìm hiểu mà lại 

ký vào phần đại diện của Công ty SNI trong hợp đồng, cũng như các thư trao 

đổi giao dịch. Quá trình điều tra có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Ng đã tiếp 

nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Hồng A tham gia vào quá trình dự thảo văn bản, 

thỏa thuận, ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh tạo điều kiện để bị cáo Nguyễn 

Hồng A đưa Công ty SNI làm trung gian và chiếm đoạt tiền hàng của Công ty 

CAScon. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo về tội “Tham ô tài sản” với 

vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hồng A là có căn cứ. Hành vi phạm tội 

của bị cáo Nguyễn Hồng A và Nguyễn Thị Ng là đặc biệt nghiêm trọng, trực 

tiếp xâm hại các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng nên cần xử phạt nghiêm minh để giáo dục, cải tạo đối với bị 

cáo và phòng ngừa chung. Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng 

xét xử Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã xem xét vai trò của bị cáo Ng trong vụ án và 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo với mức án 08 năm 

tù là phù hợp nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cần giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

tại phiên tòa. 

    Đối với kháng cáo của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC) và kháng cáo của Công ty cổ phần 

Container Quốc tế  Cas (CAScon) liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại, 

Hội đồng xét xử thấy rằng: 

      Để có vốn sản xuất kinh doanh cho Công ty VTC, Nguyễn Hồng A đã ký 

02 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty VFC) là Hợp đồng N/07/214 ngày 

12/11/2007 và Hợp đồng N/09/18 ngày 30/3/2009. Theo các hợp đồng trên tính 

đến ngày 10/11/2009, Công ty VFC đã giải ngân cho Công ty VTC là 

199.959.561.174 đồng và 3.233.056,75 USD. Ngoài ra, Công ty VTC còn vay 

vốn dài hạn của Công ty VFC là 30.000.000.000 đồng thuộc Hợp đồng 11/NN 

ngày 26/6/2007.  

    Để đảm bảo vốn vay, Công ty VFC và công ty VTC ký Hợp đồng thế 

chấp tài sản số 452-TCTS ngày 18/3/2009 và Phụ lục hợp đồng thế chấp số 01-

452/TSTC ngày 26/3/2010, tài sản thế chấp là 658 chiếc container thành phẩm, 

1087 container bán thành phẩm, 249 cuộn thép = 4.668.979 kg, trị giá tài sản thế 

chấp là 153.767.458.500 đồng được đăng ký tại Trung tâm đăng ký giao dịch tài 

sản thành phố Hà Nội và tài sản thế chấp được bảo quản tại Công ty VTC ở Hải 

Dương. Do đầu năm 2010, Ngân hàng VCB xác định Công ty VTC thuộc đối 

tượng nhóm 5 (nhóm nợ xấu không có khả năng trả nợ). Để có vốn sản xuất kinh 

doanh, Nguyễn Hồng A làm Tờ trình số 17/TT-VTC ngày 04/3/2010 gửi Hội 

đồng quản trị (HĐQT) Công ty VTC, đề nghị cho bán hàng tồn kho, trong đó có 
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tài sản thế chấp thuộc Hợp đồng 452-TSTC, vì lý do nếu để lâu hàng hóa sẽ bị 

han gỉ, giảm chất lượng, giảm giá. Ngày 20/3/2010, HĐQT Công ty VTC ra Nghị 

quyết số 35/NQ-VTC/HĐQT có nội dung: Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt 

về chủ trương, phương án bán hàng tồn kho theo Tờ trình số 17/TT-VTC của Ban 

điều hành công ty, giao cho Tổng giám đốc Nguyễn Hồng A làm việc với Công 

ty VFC để được sử dụng khoản tài chính này và tổ chức triển khai thực hiện (BL 

890-891). Ngày 09/4/2010, Nguyễn Hồng A ký biên bản làm việc với Công ty 

VFC thống nhất nội dung: Công ty VFC đồng ý cho Công ty VTC bán một phần 

tài sản thế chấp gồm 658 chiếc container thành phẩm, 508 container 20 DC, 150 

container 40HC và 137 container 20 DV bán thành phẩm, với điều kiện: Vinasin 

và HĐQT Công ty VTC chấp thuận bán vỏ container về số lượng, giá, người 

mua, Công ty VTC cung cấp cho Công ty VFC hợp đồng bán hàng với điều kiện 

thanh toán tiền trước khi giao hàng, toàn bộ số tiền bán vỏ container phải được trả 

cho Công ty VFC theo tài khoản do Công ty VFC chỉ định (BL 1043-1044). Tuy 

nhiên, với chức vụ là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm 

quản lý tài sản của Công ty VTC (nay là Công ty CAScon), chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và trước HĐQT của Công ty nhưng bị cáo Hồng A đã cố ý làm 

trái bán tài sản thế chấp nhưng không trả tiền cho Công ty VFC mà sử dụng vào 

các mục đích khác, không báo cáo HĐQT của công ty gây thiệt hại cho Công ty 

VFC là 32.241.861.165 đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải có trách 

nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do tài sản bị xâm hại cho Công ty VFC số tiền 

32.241.816.165 đồng (được trừ vào 504.276.500 đồng do Công ty VFC đã nhận 

từ Công ty CAScon) là có căn cứ, đúng pháp luật. 

   Về việc đại diện Công ty VFC còn yêu cầu về khoản lãi suất của số tiền 

bị thiệt hại nêu trên (tính từ ngày 27/01/2015 đến nay); Tòa án cấp sơ thẩm đã 

quyết định tách ra, giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác cho các bên có 

liên quan. 

 Đối với kháng cáo của Công ty CAScon, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Nguyễn Hồng A đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng giám đốc, 

được Hội đồng quản trị Công ty VTC giao tổ chức, điều hành việc sản xuất, bán 

9.000 container cho Công ty UASC. Sau khi được Ngân hàng Vietcombank cho 

vay vốn, đã thực hiện xong việc sản xuất, giao hàng và đã được bên mua hàng 

(Công ty UASC) chuyển trả hết tiền nhưng Nguyễn Hồng A đã có hành vi gian 

dối, thông qua việc chỉ đạo Nguyễn Thị Ng ký ở phần đại diện Công ty SNI trong 

Hợp đồng với UASC số 100611-2/SNI-UASC ngày 23/7/2010, yêu cầu Công ty 

UAS chuyển tiền thanh toán cho Công ty VTC về tài khoản của Công ty SNI. 

Sau khi VCB có yêu cầu đã tìm cách đối phó không chuyển tiền trả về Công ty 

VTC (CAScon) để trả nợ cho VCB. Như vậy, trong quá trình vay vốn, VCB đã 

thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo thỏa thuận và nội dung các hợp đồng tín dụng 

về việc cho Công ty VTC (CAScon) vay vốn thực hiện các đơn hàng, trong đó có 

Hợp đồng số 1005/SNI-VTC. Mặt khác, các biên bản thỏa thuận và các Hợp 
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đồng tín dụng từng lần, hồ sơ nhận nợ, Nguyễn Hồng Anh với tư cách là Tổng 

giám đốc - đại diện cho Công ty VTC (CAScon). Vì vậy, sau khi Ngân hàng 

VCB thực hiện việc giải ngân Công ty VTC (CAScon) là đơn vị sử dụng tiền vay 

và có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng VCB. Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc Công ty 

VTC (CAScon) phải bồi thường cho Ngân hàng VCB là có căn cứ.  

  Bị cáo Nguyễn Hồng A đã chiếm đoạt của Công ty CAScon 

20.888.197,05USD (quy đổi là 439.404.113.143,8 đồng) nên Nguyễn Hồng A 

phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định pháp luật 

  Đối với các kháng cáo liên quan đến trách nhiệm dân sự khác, Hội đồng xét 

xử thấy rằng: Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thị Ng khẳng định không biết và 

không được chia hưởng lợi; trong các khoản tiền ghi trong sao kê từ tài khoản của 

bị cáo thì có 26.000 USD là do bị cáo Nguyễn Hồng A cho vay, phần còn lại là do 

Ng được các công ty của nước ngoài trả công lao động hoặc tiền thưởng; bị cáo 

Hồng A cũng xác nhận về việc đã cho bị cáo Ng vay 26.000 USD, đây là quan hệ 

dân sự giữa các cá nhân và chưa có yêu cầu đòi lại số tiền vay này. Trên cơ sở lời 

khai thống nhất của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng bị 

cáo Ng không hưởng lợi trong số tiền do bị cáo Hồng A đã chiếm đoạt của Công 

ty CAScon; tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Hồng A phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường 

đặc biệt lớn, các bên đã xác nhận về giao dịch vay nợ và chưa trả; vì vậy, Tòa án 

cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Thị Ng phải hoàn trả khoản tiền vay này nhằm 

đảm bảo nghĩa vụ thi hành án dân sự của bị cáo Nguyễn Hồng A và được trừ vào 

50.000.000 đồng do bị cáo Ng đã tự nguyện giao nộp ngày 10/9/2018 cũng không 

trái quy định của pháp luật. 

  Liên quan trong vụ án, Công ty CAScon đã vay tổng cộng là 

31.322.037,36 USD của Ngân hàng VCB theo các hợp đồng tín dụng nhằm phục 

vụ Đơn hàng 13.400 FEU và có tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay nêu 

trên; tính đến hết ngày 31/10/2018, Công ty CAScon còn nợ Ngân hàng VCB là 

16.786.030,73 USD tiền gốc; đại diện Ngân hàng VCB có yêu cầu đòi nợ, đại 

diện Công ty CAScon xác nhận số dư nợ gốc theo quan điểm của đại diện Ngân 

hàng VCB nên Hội đồng xét xử Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ Điều 30 Bộ luật 

tố tụng hình sự, các Điều 463 và 466 Bộ luật dân sự, buộc Công ty CAScon phải 

trả nợ cho Ngân hàng VCB khoản nợ gốc nêu trên. Tuy nhiên, đại diện Ngân 

hàng VCB còn yêu cầu đòi lãi suất của số tiền nợ gốc nêu trên nhưng do số liệu 

các bên chưa có sự thống nhất nên Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định tách ra và 

giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác cho các bên. 

Vì các lẽ trên, căn cứ vào các Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015, 

QUYẾT Đ ỊNH: 
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1. Không chấp nhận kháng cáo của: Bị cáo Nguyễn Thị Ngà; Công ty Tài

chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC); Công ty 

cổ phần Container Cas (CAScon) và giữ nguyên quyết định của bản án hình sự 

sơ thẩm về phần trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự liên quan đến kháng 

cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ng, của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC), của Công ty cổ phần Container Cas 

(CAScon). 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ng (tên gọi khác: Jennifer Nguyen) phạm 

tội “Tham ô tài sản”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 7, điểm a khoản 4 Điều 353, các điểm b, n và s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 

2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ng (tên gọi khác: Jennifer Nguyen) 08 (tám) 

năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Ng. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ luật

hình sự năm 2015; các Điều 466, 468, 584, 585 và 589 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Buộc bị cáo Nguyễn Hồng A phải bồi thường cho Công ty Tài chính 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC) thiệt hại do 

tài sản bị xâm phạm là 32.241.816.165 đồng, được trừ vào số tiền 504.276.500 

đồng do Công ty VFC đã nhận từ Công ty CAScon (đại diện Công ty VFC xác 

nhận tại phiên tòa), bị cáo Nguyễn Hồng A còn phải bồi thường là 

31.737.539.665 (ba mươi mốt tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm ba 

mươi chín nghìn, sáu trăm sáu mươi lăm) đồng. 

Buộc bị cáo Nguyễn Hồng A phải bồi thường cho Công ty cổ phần 

Container Quốc tế Cas (CAScon) thiệt hại do tài sản bị xâm phạm là 

439.404.113.143,8 (bốn trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, một trăm 

mười ba ngàn, một trăm bốn mươi ba phẩy tám) đồng. 

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ng phải hoàn trả bị cáo Nguyễn Hồng A là 

546.936.000 đồng (tương đương 26.000USD) để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án 

của bị cáo Nguyễn Hồng A, được trừ vào 50.000.000 đồng đã nộp ngày 

10/9/2018 và chuyển Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (theo Ủy nhiệm 

chi ngày 02/10/2018, Kế toán Kho bạc Nhà nước Hà Nội ghi sổ ngày 

05/10/2018), bị cáo Ng còn phải hoàn trả là 486.936.000 (bốn trăm tám mươi 

sáu triệu, chín trăm ba mươi sáu nhìn) đồng. 

Buộc Công ty cổ phần Container Quốc tế Cas (CAScon) phải trả Ngân 

hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) khoản nợ gốc theo 

các Hợp đồng tín dụng (phục vụ Đơn hàng 13.400FEU) là 16.786.030,73 USD, 

quy đổi là 353.110.942.436 (ba trăm năm mươi ba tỷ, một trăm mười triệu, 

chín trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi sáu) đồng. 

Giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác giữa Ngân hàng thương mại 
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cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Công ty cổ phần Container Quốc tế 

Cas (CAScon) về tranh chấp lãi suất của khoản nợ gốc là 16.786.030,73 USD 

(quy đổi là 353.110.942.436 đồng) nêu trên. 

Giành quyền khởi kiện vụ án dân sự khác giữa Công ty Tài chính trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Tàu thủy (VFC) và bị Cáo 

Nguyễn Hồng A về tranh chấp lãi suất của khoản thiệt hại 31.737.539.665 

đồng tính từ ngày 27/01/2015 đến ngày 04/11/2018. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 

Điều 2 của 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 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự. 

Kể từ ngày bản án, quyết định 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 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 Bộ 

luật dân sự. 

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, các

điểm a và c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 về án phí, 

lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Nguyễn Thị Ng phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm; 

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu 

thủy (VFC)  và Công ty cổ phần Container Cas (CAScon) mỗi công ty phải 

chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. 

4. 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. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND Tp Hà Nội; 

- VKSND Tp Hà Nội; 

- Cục THADS Tp Hà Nội; 

- Bị cáo Hồng A (qua trại); 

- Bị cáo Ng (theo đ/c); 

- NĐDS (theo đ/c); 

- NLQ (theo đ/c); 

- Lưu HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Bùi Thị Minh 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Bản án số: 73/2019/HSPT 

Ngày 04 tháng 9 năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: 

CácThẩm phán:                            

Ông Hồ Văn Việt 

Ông Tạ Văn Thành 

Bà Lê Thị Thị Huyền 
 

 Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Phú 

Thọ.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên toà: Bà 

Trương Thị Tuyến - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 52/2019/HSPT ngày 04 

tháng 7 năm 2019 do có kháng cáo của bị cáo Phùng Mạnh Đ đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 29/2019/HSST, ngày 30/5/2019 của TAND thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ. 

 

 Bị cáo kháng cáo: 

Phùng Mạnh Đ - sinh ngày 20/5/1980 tại huyện T, tỉnh Phú Thọ; Nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Khu 11, xã S, huyện T, tỉnh Phú Thọ; Nghề 

nghiệp: Nguyên cán bộ Công ty Bảo Việt Phú Thọ; Trình độ học vấn: 12/12; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Là đảng 

viên Đảng cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng; Con ông Phùng 

Cao Đ- sinh năm 1942 và bà Đặng Thị H - sinh năm 1947; bị cáo có vợ là Lê 

Thị Thùy V - sinh năm 1984 (đã ly hôn) và chưa có con; Tiền án: Không; Tiền 

sự: Không; Nhân thân: Tại bản án số 10/2018/HSST ngày 09/02/2018 của Tòa án 

nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xử phạt Phùng Mạnh Đ 13.000.000đ về tội 

Đánh bạc. Bị cáo đã chấp hành xong bản án này vào tháng 5/2018. Bị cáo bị bắt 

tạm giữ ngày 02/11/2018, chuyển tạm giam ngày 08/11/2018, đến ngày 

29/01/2019 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh. Hiện bị 

cáo đang tại ngoại tại xã S, huyện T, tỉnh Phú Thọ. (Có mặt). 

+Bị hại: Công ty Bảo Việt Phú Thọ  

Địa chỉ: Số 2207, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố T, tỉnh 

Phú Thọ. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tạ Xuân T - Giám đốc Công ty. (Có mặt) 

 +Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:Anh Phùng Anh Z - sinh năm 1982 
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Trú tại: Tổ 3A, khu H, phường D, thành phố T, tỉnh Phú Thọ. (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 Bảo Việt  Phú Thọ có địa chỉ tại số nhà 2207, đại lộ Hùng Vương, 

TP T, tỉnh Phú Thọ là công ty thành viên hạch toán phụ Tộc của Tổng Công ty 

bảo hiểm Bảo Việt, được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 45 

GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/11/2007, việc tổ chức và hoạt động 

theo Quy chế và hướng dẫn của Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, hình thức 

kinh doanh là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vốn điều lệ 1.000 tỷ 

đồng. Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt có chủ sở hữu là Tập đoàn Bảo Việt trực 

Tộc Bộ tài chính với hơn 72% vốn Nhà nước. 

Ngày 01/01/2002, Phùng Mạnh Đ ký Hợp đồng lao động với Công ty Bảo 

Việt Phú Thọ và được phân công làm việc tại Phòng Bảo Việt khu vực thị xã 

Phú Thọ (trước đây là Phòng phục vụ khách hàng số 1) với công việc chính là: 

khai thác bảo hiểm, bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi nghĩa vụ của người tham 

gia mua bảo hiểm, chịu trách nhiệm T tiền phí bảo hiểm, quản lý tiền bảo hiểm 

đã T để nộp về công ty.  

Tại văn bản số 560/BVPT 2017 ngày 22/9/2017 của Giám đốc Công ty Bảo 

Việt Phú Thọ quy định về quy trình luân chuyển chứng từ qua ứng dụng WP có 

quy định: Khi T phí bảo hiểm thì nhân viên các phòng kinh doanh được phép 

trích tiền hoa hồng, hỗ trợ đại lý và trừ trực tiếp vào tiền phí bảo hiểm. Sau đó, 

các nhân viên này có trách nhiệm quản lý tiền phí bảo hiểm đã T và nộp về cho 

Công ty bằng tiền mặt hoặc nộp vào tài khoản ngay trong ngày. Đối với Phòng 

Bảo Việt thị xã  Phú Thọ thì thời gian nộp tiền phí bảo hiểm về Công ty là cuối 

ngày hoặc đầu giờ hôm sau, được quy định tại văn bản số 898/BVPT-2012 ngày 

31/12/2012. 

Trong thời gian công tác từ tháng 5/2017 đến ngày 17/10/2017, Phùng 

Mạnh Đ đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được Công ty Bảo Việt Phú Thọ giao 

cho trong việc khai thác, bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi nghĩa vụ của người 

tham gia mua bảo hiểm để T tiền phí bán bảo hiểm của khách hàng và đơn vị 

mua bảo hiểm nhưng không nộp tiền về công ty theo đúng quy định mà chiếm 

đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể: 

1. Hành vi tham ô số tiền 170.196.050đồng.

Từ tháng 5/2017 đến ngày 17/10/2017, Phùng Mạnh Đ đã bán hợp đồng bảo 

hiểm, T phí bán bảo hiểm của khách hàng và các đơn vị bao gồm: Phòng Giáo 

dục và đào tạo huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Trường THPT Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ; Trường tiểu học Điêu Lương, huyện Cẩm Khê; Trường tiểu học Văn Khúc, 

huyện Cẩm Khê; Trường THCS Tiên Lương, huyện Cẩm Khê; Trường mầm non 

Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê…nhưng không nộp tiền về Công ty Bảo Việt Phú Thọ 
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theo đúng quy định mà chiếm đoạt số tiền 170.196.050đồng sử dụng chi tiêu cá 

nhân cụ thể như sau:   

- Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 13/10/2017 Lê Thế Hùng, sinh năm 1961, ở 

khu 8 xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa; Trần Ngọc Linh, sinh năm 1977 ở khu 1 xã 

Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa và Bùi Thị T Phương, sinh năm 1973, trú tại khu 8 thị 

trấn Hạ Hòa là đại lý và cộng tác viên bán bảo hiểm của Công ty Bảo Việt Phú 

Thọ tại huyện Hạ Hòa đã T được số tiền phí bảo hiểm: 856.585.000đồng của 

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hạ Hòa (trong đó của 818 giáo viên = 

83.125.000đ và 8.544 học sinh = 773.460.000đ), sau đó các đại lý trích hoa hồng 

(gồm chi đề phòng hạn chế tổn thất, chi phí bán hàng và chi hỗ trợ đại lý). Theo 

quy định Đồng phải trích lại cho đại lý, cộng tác viên và các nhà trường 20% 

hoa hồng bảo hiểm giáo viên, 40% hoa hồng bảo hiểm học sinh và các khoản chi 

khác thành tiền là: 326.009.000đ. Theo quy định đối với bảo hiểm giáo viên 

Đồng được hưởng 2% hoa hồng, phải nộp lại 3% hoa hồng cho Phòng bảo hiểm 

thị xã Phú Thọ và 15% hoa hồng còn lại cho các đại lý và nhà trường nhưng 

thực tế Đồng không nộp 3% hoa hồng cho Phòng bảo hiểm thị xã Phú Thọ mà 

chiếm đoạt sử dụng số tiền này. Đối với bảo hiểm học sinh theo quy định Đồng 

phải nộp về để Công ty Bảo Việt trích 5% hoa hồng cho cộng tác viên T hộ của 

phòng giáo dục, 35% còn lại Đồng phải trích cho đại lý, nhà trường nhưng thực 

tế Đồng không nộp về Công ty để chi trả 5% cho cộng tác viên mà chiếm đoạt 

sử dụng cá nhân số tiền này. Tổng số tiền Đồng chiếm đoạt của Công ty Bảo 

Việt Phú Thọ trong nội dung này là: 78.603.000đồng gồm các khoản sau: 

+ Ngày 07/9/2017, đại lý Trần Ngọc Linh T phí bảo hiểm của 58 giáo viên 

của 03 trường gồm: Trường mầm non Mai Tùng huyện Hạ Hòa 13 giáo viên, 

Trường mầm non Vô Tranh huyện Hạ Hòa 26 giáo viên, Trường mầm non Y 

Sơn huyện Hạ Hòa 19 giáo viên và T được số tiền là: 5.626.000đ. Sau đó đại lý 

Trần Ngọc Linh trích lại 15% hoa hồng cho 03 nhà trường và 05% cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa thành tiền là: 1.125.200đ còn lại: 

4.500.800đ Linh đã nộp cho Đồng nhưng Đồng không nộp về Công ty Bảo Việt 

Phú Thọ theo quy định mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

+ Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 17/10/2017 đại lý Trần Ngọc Linh và cá nhân 

Đồng đã T phí bảo hiểm của 563 học sinh của 06 trường gồm: Trường mầm non 

Mai Tùng huyện hạ Hòa, Trường mầm non Vô Tranh huyện Hạ Hòa, Trường 

mầm non Y Sơn huyện Hạ Hòa, Trường mầm non Minh Hạc huyện Hạ Hòa, 

Trường tiểu học Vô Tranh huyện Hạ Hòa, Trường mầm non thị trấn Hạ Hòa và 

T được tổng số tiền là: 50.670.000đ. Sau đó đại lý Trần Ngọc Linh đã trích 30% 

hoa hồng cho các nhà trường thành tiền là: 15.201.000đ và Đồng chi 5% hoa 

hồng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Hòa thành tiền là: 2.533.500đ 

còn lại số tiền phí bảo hiểm là: 32.935.500đ Đồng không nộp về Công ty Bảo 

Việt Phú Thọ theo quy định mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

+ Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 13/10/2017 đại lý Trần Ngọc Linh, Lê Thế 

Hùng và cá nhân Đồng đã T phí bảo hiểm của 818 giáo viên của các trường 

gồm: Trường THCS Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa, Trường TH thị trấn Hạ Hòa, 
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Trường mầm non Mai Tùng huyện Hạ Hòa, Trường mầm non Vô Tranh huyện 

Hạ Hòa, Trường mầm non Y Sơn huyện Hạ Hòa ….và T được tổng số tiền là: 

83.125.000đ. Theo quy định Đồng phải nộp về cho Phòng bảo hiểm thị xã Phú 

Thọ là 3% hoa hồng thành tiền là: 2.493.700đ để Phòng Bảo hiểm thị xã Phú 

Thọ chi trả cho các cộng tác viên T hộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ 

Hòa nhưng Đồng không nộp về cho Phòng bảo hiểm thị xã Phú Thọ mà chiếm 

đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.  

+ Từ ngày 29/9/2017 đến ngày 13/10/2017 cộng tác viên Bùi Thị T Phương 

T tiền phí bảo hiểm của 8.544 học sinh của các trường trong khu vực huyện Hạ 

Hòa gồm: Trường mầm non Mai Tùng huyện Hạ Hòa, Trường mầm non Vô 

Tranh huyện Hạ Hòa, Trường mầm non Y Sơn huyện Hạ Hòa, Trường mầm non 

Minh Hạc huyện Hạ Hòa, Trường tiểu học Vô Tranh huyện Hạ Hòa, Trường 

mầm non thị trấn Hạ Hòa…. được tổng số tiền là: 773.460.000đ. Theo quy định 

Đồng phải nộp lại 5% hoa hồng thành tiền là: 38.673.000đ cho Phòng bảo hiểm 

thị xã Phú Thọ để Phòng chi trả cho cộng tác viên T hộ Bùi Thị T Phương 

nhưng Đồng đã không nộp về Phòng bảo hiểm thị xã Phú Thọ mà chiếm đoạt sử 

dụng vào mục đích cá nhân. 

- Từ ngày 28/7/2017 đến ngày 24/8/2017 đại lý Lê Thế Hùng, Trần Ngọc 

Linh và bản thân Phùng Mạnh Đ T được số tiền 50.940.000đ của 566 khách 

hàng tham gia Bảo hiểm tai nạn sinh mạng trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ. Theo quy định của Công ty Bảo Việt Phú Thọ, Đồng đã trích lại 20% hoa 

hồng/tiền phí bảo hiểm cho đại lý là 10.188.000đ, còn lại 40.752.000đ Đồng 

không nộp về Công ty theo quy định mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá 

nhân.  

- Ngày 29/9/2017, Phùng Mạnh Đ đã trực tiếp T phí bảo hiểm của 63 giáo 

viên = 7.308.000đ và 831 học sinh = 124.650.000đ của Trường THPT Hạ Hòa 

được tổng số tiền là: 131.958.000đ, thể hiện tại Hóa đơn GTGT số 0000563. 

Theo quy định của Công ty Bảo Việt Phú Thọ thì Đồng đã trích 20% hoa hồng 

bảo hiểm giáo viên, 28% hoa hồng và các khoản chi khác của phí của bảo hiểm 

học sinh thành tiền là: 36.363.000đ cho nhà trường, số tiền phí bảo hiểm còn lại 

Đồng phải nộp về Công ty là: 95.594.400đ, nhưng Phùng Mạnh Đ chỉ nộp cho 

Công ty: 85.622.400đ còn lại 9.972.000đ Đồng chiếm đoạt sử dụng vào mục 

đích cá nhân.  

 - Ngày 26/9/2017, Phùng Mạnh Đ đã trực tiếp T phí bảo hiểm của 263 học 

sinh = 23.670.000đ và của 17 giáo viên = 1.697.000đ của Trường tiểu học Điêu 

Lương huyện Cẩm Khê được tổng số tiền: 25.367.000đ, thể hiện tại Hóa đơn 

GTGT số 0001495. Theo quy định của công ty Đồng nộp lại 40% phí hoa hồng 

bảo hiểm học sinh để Công ty trả lại cho nhà trường thành tiền là: 9.468.000đ, 

nhưng Đồng chỉ nộp cho nhà trường 30% hoa hồng thành tiền là: 7.101.000đ, 

còn lại số tiền: 2.367.000đ Đồng đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.  

- Ngày 03/10/2017, Phùng Mạnh Đ đã trực tiếp T phí bảo hiểm của 27 giáo 

viên = 2.619.000đ và 206 học sinh = 18.540.000đ của Trường tiểu học Văn 

Khúc huyện Cẩm Khê được tổng số tiền là: 21.159.000đ thể hiện tại Hóa đơn 
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GTGT số 0000569. Theo quy định của công ty Đồng phải nộp 15% hoa hồng 

bảo hiểm giáo viên, 40% hoa hồng và các khoản chi khác của phí bảo hiểm học 

sinh để Công ty trích lại cho nhà trường thành tiền là: 7.808.850đ, nhưng Đồng 

không nộp về Công ty và cũng không chi trả cho nhà trường theo quy định mà 

chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

- Ngày 29/9/2017, Phùng Mạnh Đ đã trực tiếp T phí bảo hiểm của 22 giáo 

viên = 2.520.000đ và 189 học sinh = 13.770.000đ của Trường THCS Tiên 

Lương huyện Cẩm Khê được tổng số tiền là: 16.290.000đ thể hiện tại Hóa đơn 

GTGT số 0000562. Theo quy định của Công ty Đồng phải nộp lại để Công ty 

trích 15% hoa hồng bảo hiểm giáo viên và 40% hoa hồng và các khoản chi khác 

của phí bảo hiểm học sinh cho trường thành tiền: 5.886.000đ. Ngày 29/9/2017, 

Đồng đã trích cho nhà trường số tiền hoa hồng là: 5.359.500đ còn lại: 526.500đ 

Đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.  

- Ngày 09/10/2017, Phùng Mạnh Đ đã trực tiếp T phí bảo hiểm của 38 giáo 

viên được số tiền: 3.686.000đ của Trường mầm non Tuy Lộc huyện Cẩm Khê 

thể hiện tại Hóa đơn GTGT số 0000574. Theo quy định của Công ty Đồng trích 

lại 20% hoa hồng phí bảo hiểm giáo viên cho nhà trường thành tiền: 737.200đ, 

số tiền phí bảo hiểm còn lại là: 2.948.800đ Đồng không nộp về công ty mà 

chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

- Ngày 01/9/2017, Phùng Mạnh Đ đã trực tiếp T phí bảo hiểm của 34 giáo 

viên = 4.930.000đ của Trường THCS Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa. Theo quy định 

của Công ty, Đồng trích lại 20% hoa hồng cho nhà trường thành tiền là: 

986.000đ, còn lại: 3.944.000đ Đồng không nộp về Công ty mà đã chiếm đoạt sử 

dụng vào mục đích cá nhân. 

- Ngày 01/9/2017, Phùng Mạnh Đ đã T phí bảo hiểm của 821 học sinh và 43 

giáo viên Trường THPT Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa được tổng số tiền là: 

128.318.000đ thể hiện tại Hóa đơn GTGT số 0001485 và 0001484 trong đó thể 

hiện học sinh Phạm Minh Hiếu là học sinh lớp 12A1 có tham gia bảo hiểm. 

Ngày 11/9/2017, Đồng có nhận hồ sơ bệnh án và đề nghị chi tiền bồi thường bảo 

hiểm thân thể cho Phạm Minh Hiếu, sau đó Đồng làm và nộp hồ sơ về Công ty 

để thanh toán chi tiền bồi thường bảo hiểm và đã được Công ty duyệt chi cho em 

Phạm Minh Hiếu số tiền là: 900.000đ. Nhưng sau khi nhận tiền, Đồng không chi 

trả cho em Phạm Minh Hiếu mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

- Tháng 5/2017, đại lý Lê Thế Hùng đã T phí bảo hiểm tai nạn sinh mạng 

của ông Phùng Văn Tặng, sinh năm 1927, ở khu 7, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa và 

ông Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1955, ở khu 4, xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa 

được tổng số tiền là: 180.000đ, sau đó Lê Thế Hùng đã nộp lại số tiền trên cho 

Phùng Mạnh Đ. Đến khoảng tháng 7/2017 phát sinh hồ sơ chi trả bồi thường bảo 

hiểm cho 02 cá nhân nêu trên, Đồng đã làm hồ sơ bồi thường và đã được Công 

ty Bảo Việt Phú Thọ duyệt chi trả số tiền: 1.870.000đ nhưng sau khi nhận tiền 

Đồng không chi trả cho ông Phùng Văn Tặng và ông Nguyễn Văn Đoàn mà đã 

chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 
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- Ngày 18/9/2017, Phùng Mạnh Đ làm Tờ trình báo cáo về việc học sinh 

Phạm Z Trinh là học sinh lớp 7B Trường THCS Ấm Thượng huyện Hạ Hòa có 

tham gia bảo hiểm bảo việt bị tai nạn đuối nước vào ngày 18/9/2017 và đề nghị 

Công ty Bảo Việt Phú Thọ duyệt chi tạm ứng 12.000.000đ cho gia đình nạn 

nhân. Ngày 19/9/2017, Công ty đã chi cho Đồng tạm ứng số tiền 12.000.000đ 

thể hiện tại Phiếu chi số BH19.1/CPPT-2017-005183 để thanh toán cho gia đình 

nạn nhân đồng thời Công ty yêu cầu Đồng hoàn thiện hồ sơ bồi thường gửi về 

Công ty để làm thủ tục hoàn ứng. Cùng ngày Đồng đã thanh toán cho gia đình 

nạn nhân thể hiện tại Giấy biên nhận tiền bảo hiểm do ông Phạm Văn Long là 

bố của nạn nhân ký nhận. Ngày 24/10/2017, Đồng nộp hồ sơ xin bồi thường bảo 

hiểm của cháu Phạm Z Trinh, kế toán của Công ty đã làm thủ tục chi số tiền 

12.000.000đ theo Phiếu chi số BH10/CPPT-2017-006255/1456955 kèm theo 01 

phiếu T BH10/CRPT-2017-003216/1456010 T lại số tiền tạm ứng mà Đồng đã 

tạm ứng trước đó. Sau khi nhận 12.000.000đ theo Phiếu chi số BH10/CPPT-

2017-006255/1456955 theo qui định Đồng phải nộp lại số tiền 12.000.000đ đã 

tạm ứng theo Phiếu T số BH10/CRPT-2017-003216/1456010 nhưng Đồng 

không nộp lại 12.000.000đ mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

- Ngày 06/6/2017, Phùng Mạnh Đ bán Bảo hiểm vật chất xe ô tô cho ông 

Nguyễn Z Khanh, sinh năm 1957, ở thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 

Thọ với giá trị: 9.267.700đ thể hiện tại Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc tai 

nạn của chủ xe ô tô số: 003955283. Sau khi trừ 15% hoa hồng cho khách hàng, 

Đồng T được số tiền phí là: 8.003.900đ, nhưng Đồng không nộp về Công ty Bảo 

Việt Phú Thọ mà chiếm đoạt sử dụng vào đích cá nhân. 

- Ngày 16/10/2017, Phùng Mạnh Đ bán gói bảo hiểm trách nhiệm dân sự và 

lái phụ xe cho Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giá trị gói bảo hiểm 

là 580.700đ thể hiện tại Giấy chứng nhận bảo hiểm số 003488704. Theo quy 

định, Đồng trích lại số tiền 80.700đ bằng 15% hoa hồng, còn lại 500.000đ, Đồng 

không nộp về Công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. 

2. Hành vi tham ô chiếm đoạt số tiền 12.000.000đồng

Ngày 13/1/2016, Công ty Bảo Việt Phú Thọ ký Hợp đồng Tê văn phòng số 

18/HĐTN/2016 với bên cho Tê là bà Nguyễn Thị Mỹ ở khu 2 thị trấn Hạ Hòa, 

huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ với thời gian Tê 03 năm, số tiền Công ty phải trả 

cho bà Mỹ là 12.000.000đ/01 năm. Tháng 5/2017, Đồng yêu cầu bà Nguyễn Thị 

Mỹ viết 01 Giấy biên nhận thể hiện đã nhận tiền Tê nhà của Công ty để Đồng 

báo cáo với kế toán của Công ty làm thủ tục chi tiền. Ngày 3/5/2017 Công ty 

Bảo Việt Phú Thọ duyệt chi số tiền 12.000.000đ thể hiện tại Phiếu chi số 

ACTM353/CPPT-2017-002301, sau khi nhận số tiền trên từ Công ty, Đồng 

không thanh toán cho bà Nguyễn Thị Mỹ, mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích 

cá nhân.  

Như vậy, từ tháng 5/2017 đến ngày 31/10/2017, Phùng Mạnh Đ đã lợi dụng 

chức năng nhiệm vụ được Công ty Bảo Việt Phú Thọ giao cho trong việc khai 

thác, bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi nghĩa vụ của người tham gia mua bảo 

hiểm… để T tiền phí bán bảo hiểm của các khách hàng và các đơn vị mua bảo 
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hiểm nhưng không nộp tiền về Công ty theo đúng quy định và đã nhận tiền do 

Công ty Bảo Việt trả tiền Tê văn phòng nhưng không trả cho người cho Tê mà 

chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân tổng cộng 182.196.050đ (trong đó 

gồm: 93.585.050đ tiền phí bảo hiểm, 61.841.000đ tiền hoa hồng; 12.000.000đ 

tiền Tê văn phòng, 12.000.000đ tạm ứng trả cho học sinh đuối nước, 2.770.000đ 

tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn sinh mạng). 

Ngày 18/10/2017, Phùng Mạnh Đ thực hiện hành vi phạm tội Đánh bạc bị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ phát hiện bắt quả tang (Đồng 

bị tạm giữ từ ngày 18/10/2017 đến ngày 20/10/2017). Qua kiểm tra, Công ty 

Bảo Việt Phú Thọ phát hiện việc Đồng T tiền của khách hàng mua bảo hiểm 

nhưng không nộp tiền về Công ty theo quy định và đã nhận tiền do Công ty trả 

tiền Tê văn phòng nhưng không trả cho người cho Tê với tổng số tiền là 

182.196.050đồng nên Đồng và gia đình tự nguyện nộp 83.847.000đồng cho 

Công ty Bảo Việt Phú Thọ để Công ty trả cho các nhà trường, cộng tác viên và 

các cá nhân (trong đó có 3.300.000đồng Đồng nhờ Công ty trả tiền bồi thường 

bảo hiểm vật chất cho chủ xe ô tô BKS: 19A- 106.59). Còn lại số tiền 

98.349.050đ, quá trình điều tra, ngày 29/11/2018 anh Phùng Anh Z là em trai 

Phùng Mạnh Đ đã tự nguyện nộp tại Cơ quan điều tra số tiền 100.000.000đồng 

để bồi thường khắc phục 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2019/HSST, ngày 30/5/2019 của 

TAND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã áp dụng:  

Căn cứ vào điểm d khoản 2 điều 353, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phùng 

Mạnh Đ. Tuyên bố: Bị cáo Phùng Mạnh Đ phạm tội: “Tham ô tài sản”, phạt 

Phùng Mạnh Đ 7 (Bẩy) năm 6 (Sáu) tháng tù, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 02/11/2018 đến ngày 29/01/2019.Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

-Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự: 

Xác nhận bị cáo Phùng Mạnh Đ cùng gia đình đã tự nguyện bồi thường 

cho Công ty Bảo Việt Phú Thọ số tiền 83.847.000đ (Tám mươi ba triệu tám 

trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng) là hợp pháp. 

Buộc bị cáo Phùng Mạnh Đ phải bồi thường cho Công ty Bảo Việt Phú 

Thọ số tiền 98.349.000đ (Chín mươi tám triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn 

đồng). Xác nhận ngày 29/11/2018, anh Phùng Anh Z (là em trai bị cáo) đã tự 

nguyện nộp số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) tại Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để bồi thường khắc phục hậu quả cho Công ty 

Bảo Việt Phú Thọ. (Theo biên bản giao nhận vật chứng đến Chi cục Thi hành án 

dân sự thị xã Phú Thọ ngày 25/3/2019). 

Trả lại cho anh Phùng Anh Z 1.651.000đ (Một triệu sáu trăm năm mươi 

mốt nghìn đồng). 

Bản án tuyên về án phí và các vấn đề khác đúng pháp luật. 
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Ngày 10/6/2019, Bị cáo Phùng Mạnh Đ kháng cáo không nhất trí với 

quyết định của bản án sơ thẩm và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 13/8/2019 bị cáo Phùng Mạnh Đ có đơn kháng cáo bổ sung cho 

rằng việc các khoản tiền hoa hồng, Tê văn phòng, bồi thường tai nạn ... là được 

công ty ủy quyền chi chả. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày 

quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2019/HSST, ngày 

30/5/2019 của TAND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ theo hướng xử phạt bị cáo từ 

4 năm đến 4 năm 6 tháng tù được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

02/11/2018 đến ngày 29/01/2019.Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi hành 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] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định được 

xem xét giải quyết. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phiên 

tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận đã có hành vi phạm tội nêu trên. Lời khai của 

các bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với các tài liệu chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy có đủ căn cứ cho rằng: Trong thời gian công tác từ tháng 5/2017 

đến ngày 31/10/2017 tại Phòng Bảo Việt khu vực thị xã Phú Thọ Tộc Công ty 

Bảo Việt  Phú Thọ (là Công ty thành viên hạch toán phụ Tộc Tổng Công ty Bảo 

hiểm Bảo Việt có chủ sở hữu là Tập đoàn Bảo Việt trực Tộc Bộ tài chính là đơn 

vị có hơn 72% vốn Nhà nước), bị cáo Phùng Mạnh Đ đã lợi dụng chức năng 

nhiệm vụ được Công ty Bảo Việt Phú Thọ giao cho trong việc khai thác, bán 

bảo hiểm, giải quyết quyền lợi nghĩa vụ của người tham gia mua bảo hiểm… để 

T tiền phí bán bảo hiểm của các khách hàng và các đơn vị mua bảo hiểm nhưng 

không nộp tiền về Công ty theo đúng quy định và đã nhận tiền do Công ty Bảo 

Việt trả tiền Tê văn phòng nhưng không trả cho người cho Tê mà chiếm đoạt 

tổng cộng 182.196.050đ của Công ty Bảo Việt Phú Thọ để sử dụng vào mục 

đích cá nhân.  

Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Phùng Mạnh Đ đã phạm tội “Tham 

ô tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 353 Bộ luật hình sự. Do đó, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan, phù hợp với quy 

định của pháp luât. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Đại diện cho công ty bảo hiểm cũng cho rằng Công ty Bảo Việt Phú Thọ 

giao cho bị cáo trong việc khai thác, bán bảo hiểm, giải quyết quyền lợi nghĩa vụ 

của người tham gia mua bảo hiểm để T tiền phí bán bảo hiểm của các khách 

110



hàng và các đơn vị mua bảo hiểm nhưng bị cáo không nộp tiền về Công ty theo 

đúng quy định. Theo quy định của Công ty thì thời hạn chậm nhất nộp tiền phí 

bảo hiểm về Công ty chậm nhất là 3 ngày 01 lần, còn tiền hoa hồng thì ó 02 

phương thức thanh toán cụ thể thanh toán ngay trừ trong phí bảo hiểm hoặc 

thanh toán sau nhưng không quy định cụ thể thời gian thanh toán.  

Như vậy, khi bị cáo nhận được phí bảo hiểm thì bị cáo là người trực tiếp 

quản lý số tiền trên của Công ty và phải chịu trách nhiệm về số tiền đó nhưng bị 

cáo đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân, không phải sử dụng cho công 

ty.  

Bị cáo cho rằng công ty ủy quyền cho mình để chi trả các khoản tiền trên, 

tuy nhiên bị cáo không xuất trình được bất kỳ văn bản nào chứng minh cho lời 

trình bày này của bị cáo. Do đó, việc bị cáo cho rằng không có mục đích chiếm 

đoạt tiền hoa hồng mà chưa thanh toán cho các cộng tác viên, nhà trường và các 

đại lý vì chưa đến thời hạn là không có căn cứ. 

Về nhân thân: Tuy bị cáo đã chấp hành xong bản án của Tòa án nhân dân 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về tội Đánh bạc vào tháng 5/2018 nhưng bị cáo 

không lấy đó làm bài học cho mình mà lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, Tòa án cấp 

sơ thẩm đã tuyên phạt 07 năm 06 tháng tù đối với các bị cáo là phù hợp với tính 

chất mức độ của hành vi phạm tội.  

Tại phiên tòa hôm nay, công ty Bảo Việt Phú Thọ (người bị hại) có đơn 

đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi vì trong quá trình làm việc tại 

công ty bị cáo luôn hoàn thành nhiện vụ, bị cáo đã tự nguyện khắc phục toàn bộ 

số tiền cho công ty do đó đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử thấy rằng có căn cứ để chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo. 

 [4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa 

phù hợp nên chấp nhận. 
[5] Do kháng cáo  được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm.  

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị; Hội đồng xét xử không xem xét 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phùng Mạnh Đ. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số: 

29/2019/HSST, ngày 30/5/2019 của TAND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

[2] Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 353; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự 

Tuyên bố: Bị cáo Phùng Mạnh Đ phạm tội: “Tham ô tài sản”. 

Xử phạt Phùng Mạnh Đ 04 (Bốn) năm tù, được khấu trừ thời hạn tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 02/11/2018 đến ngày 29/01/2019.Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 
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Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự: 

Xác nhận bị cáo Phùng Mạnh Đ cùng gia đình đã tự nguyện bồi thường 

cho Công ty Bảo Việt Phú Thọ số tiền 83.847.000đ (Tám mươi ba triệu tám 

trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng) là hợp pháp. 

Buộc bị cáo Phùng Mạnh Đ phải bồi thường cho Công ty Bảo Việt Phú 

Thọ số tiền 98.349.000đ (Chín mươi tám triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn 

đồng). Xác nhận ngày 29/11/2018, anh Phùng Anh Z (là em trai bị cáo) đã tự 

nguyện nộp số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) tại Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để bồi thường khắc phục hậu quả cho Công ty 

Bảo Việt Phú Thọ. (Theo biên bản giao nhận vật chứng đến Chi cục Thi hành án 

dân sự thị xã Phú Thọ ngày 25/3/2019). 

Trả lại cho anh Phùng Anh Z 1.651.000đ (Một triệu sáu trăm năm mươi 

mốt nghìn đồng). 

[4] Về án phí phúc thẩm: Áp dụng điểm h khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án . 

Bị cáo Phùng Mạnh Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 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:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;

- CA, TA, VKS, THADS  

Thị xã Phú Thọ; 

UBKT Đảng ủy khối doanh nghiệp; 

- TB UBND xã S, T; 

- Bị cáo;Bị hại; 

- Lưu HS, AV.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

Hồ Văn Việt 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số:  61/2019/HS-PT 

Ngày: 15/10/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nghiêm Thị Lượng 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Hữu Hòa 

     Ông Đinh Xuân Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Văn Khuyến –Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông 

Ông Ngô Xuân Quý - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 145/2019/TLPT-HS 

ngày 30 tháng 8 năm 2019 đối với các bị cáo Nguyễn Tiến N, Nguyễn Văn T và 

Nguyễn Văn Đ do có kháng cáo của các bị cáo và bị hại đối với bản án sơ thẩm 

số 33/2019/HS-ST ngày 11/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện T , tỉnh Bắc 

Ninh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Tiến N, sinh năm 1962; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Đ, Xã H,

huyện T, tỉnh Bắc Ninh ; nghề nghiệp: làm ruộng, (nguyên trưởng thôn Đ giai 

đoạn 2007-2009); trình độ học vấn: 09/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tiến C, sinh năm 1939 và 

bà Nguyễn Thị L (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị H (Tư H), sinh năm 1964 và có 

03 con, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1988; tiền án, tiền sự: 

không; nhân thân: Tại Quyết định số 05 ngày 16/5/2014 của Đảng ủy xã H, 

huyện T, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với 

Nguyễn Tiến N vì đã vi phạm bán, giao thầu đất sai thẩm quyền và vi phạm Luật 

ngân sách; hiện tại ngoại; có mặt. 

2. Nguyễn Văn Th, sinh năm 1958; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Đ, Xã

H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh ; nghề nghiệp: làm ruộng (nguyên kế toán thôn Đ giai 
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đoạn 2007-2009); trình độ học vấn: 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M và bà Nguyễn Thị 

Ph (đều đã chết); có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1960 và có 03 con, lớn nhất 

sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1986; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Tại 

Quyết định số 06 ngày 16/5/2014 của Đảng ủy xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh đã 

quyết định kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với Nguyễn Văn Th vì đã vi 

phạm bán, giao thầu đất sai thẩm quyền và vi phạm Luật ngân sách; hiện tại 

ngoại; có mặt. 

3. Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác: Nguyễn Văn Đạo), sinh năm 1965; Nơi

ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Đ, Xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh ; nghề nghiệp: làm 

ruộng (nguyên bí thư chi bộ thôn Đ giai đoạn 2007-2009); trình độ học vấn: 

10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn T và bà Đỗ Thị X (đều đã chết); có vợ là Đỗ Thị H, sinh năm 

1968 và có 02 con, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1991; tiền án, 

tiền sự: không; hiện tại ngoại; có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Đ: Ông Hoàng Đình Lợi và ông Nguyễn Hữu

Hậu - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư số 68 Hà Nội – Đoàn luật sư thành phố 

Hà Nội; có mặt. 

* Bị hại có kháng cáo:

1. Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1971; có mặt.

2. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1987; vắng mặt.

Đều trú tại: Thôn Đ, Xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh ; đều có mặt. 

3. Ông Đỗ Hữu Kh, sinh năm 1959; trú tại: thôn Đ, xã N, huyện T, tỉnh Bắc

Ninh; vắng mặt. 

Trong vụ án này còn có người có bị hại là bà Nguyễn Thị L không 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 được tóm tắt như sau: 

Giai đoạn từ năm 2007 đến 2009, Nguyễn Tiến N được bầu làm Trưởng 

thôn Đ, Nguyễn Văn Đ được bầu làm Bí thư chi bộ thôn Đ và Nguyễn Văn Th 

làm kế toán thôn Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Xuất phát từ nhu cầu xây dựng các 

công trình phúc lợi của thôn cũng như cần nguồn vốn đối ứng để trả nợ các công 

trình địa phương đã xây dựng và nhu cầu đất ở của nhân dân trong thôn, cho nên 

từ năm 2007, Cấp ủy do Nguyễn Văn Đ là bí thư và Ban quản lý (BQL) thôn Đ 
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gồm Nguyễn Tiến N và Nguyễn Văn Th đã họp và thống nhất đề nghị các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi khu đất Cửa Trại của thôn Đ sang đất 

ở để giao cho nhân dân.  

Ngày 03/08/2007, tại cuộc họp Chi bộ thôn Đ do Nguyễn Văn Đ chủ trì đã 

thống nhất về việc đề nghị ban lãnh đạo địa phương có kế hoạch thanh lý đất ở 

khu Cửa Trại. Sau đó, BQL thôn Đ đã báo cáo UBND xã H về việc chuyển đổi 

khu đất Cửa Trại của thôn Đ sang đất ở để giao cho nhân dân. Được UBND xã 

H đồng tình ủng hộ, BQL thôn Đ gồm Nguyễn Tiến N và Nguyễn Văn Th đã 

tiến hành họp thống nhất mức giá đất là 200.000đ/m2 và thông báo trên loa cho 

người dân trong thôn có nhu cầu mua đất giãn dân thì đăng ký và nộp tiền. Sau 

đó, từ ngày 02/09/2007 BQL thôn Đ đã tiến hành nhận đơn và thu một phần tiền 

mua đất của các hộ dân. 

Ngày 23/01/2008, xét đề nghị của UBND xã H tại công văn ngày 

28/09/2007 và đề nghị của UBND huyện T tại công văn số 425, 426 cùng ngày 

31/10/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 138 về việc đồng 

ý cho UBND xã H khảo sát khu đất quy hoạch điểm dân cư nông thôn tại thôn 

Đ, diện tích 0,5 ha. 

Ngày 08/03/2008, tại Hội nghị quân dân chính đảng thôn Đ do Nguyễn 

Tiến N chủ trì, thành phần tham dự gồm có cấp ủy địa phương và trưởng các ban 

ngành trong địa phương, Hội nghị đã tiến hành họp xét duyệt các hộ đủ điều 

kiện đề nghị cấp trên cấp đất giãn dân tại khu Cửa trại, thôn Đ. Kết thúc hội 

nghị, mọi người tham dự đã thống nhất xét duyệt 30 hộ có danh sách cụ thể kèm 

theo đề nghị cấp trên cấp đất giãn dân đợt 1 năm 2009 thuộc khu vực đất Cửa 

Trại. Trong 30 hộ được xét duyệt thì có hộ ông Nguyễn Văn Hựu và hộ ông 

Nguyễn Văn Vẹn (Bẩy) đã nộp tiền cho BQL thôn ở giai đoạn trước năm 2007, 

nay được BQL thôn giai đoạn 2007 - 2009 trả nợ theo Biên bản bàn giao Trưởng 

thôn lập ngày 28/12/2006 giữa ông Nguyễn Văn Ngư với ông Nguyễn Tiến N. 

Ngày 16/10/2008, Chủ tịch UBND huyện T, tỉnh Bắc Ninh ban hành 

Quyết định số 1150/QĐ-CT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư mới 

thôn Đ, xã H, quy mô quy hoạch có tổng diện tích là 5.303,7m2 trong đó đất ở là 

3.600m2 được chia làm 30 lô, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật là 1.703,7 m2 . 

Ngày 25/11/2008, UBND huyện T, tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 503 

đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi 5.266,1m2 đất để giao xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư thôn Đ, xã H theo quy hoạch phân lô chi tiết được duyệt. 

Đến ngày 23/01/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định số 

148/QĐUBND về việc thu hồi 5.266,1m2 đất gồm đất nông nghiệp và đất 

chuyên dùng giao đất cho UBND xã Hđể thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ 
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thuật khu dân cư thôn Đ, xã H gồm: Đất ở (30 lô) 3.600 m2 đất giao thông và hạ 

tầng 1.619,5m2; đất nông nghiệp khó canh tác 46,6m2. 

Ngày 12/03/2009, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng UBND 

huyện T tiến hành lập biên bản thẩm định tiền sử dụng đất ở, có sự tham gia của 

ông Tạ Thiên Tuyết - Chủ tịch UBND xã cùng Nguyễn Văn Dũng - Cán bộ địa 

chính và Nguyễn Văn Tá – Kế toán xã H, trong biên bản đã xác định tiền sử 

dụng đất ở là 30 lô với tổng diện tích là 3.600m2 theo Quyết định số 148 ngày 

23/01/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh là: 3.600m2 x 112.000đ/m2 = 

403.200.000đ. Do vị trí trên chưa xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên đề nghị áp dụng 

tiền sử dụng đất bằng 70% giá tiền sử dụng đất ở theo quy định: 403.200.000đ 

x70% = 282.240.000đ. 

Khi BQL thôn Đ tiến hành đo đất ngoài thực địa khu đất giãn dân được 

phê duyệt là 30 lô có diện tích là 3.600m2, Nguyễn Tiến N thấy khu quy hoạch 

có hai đường giao thông là không cần thiết nên có ý định chia thêm 04 lô, mỗi lô 

120m2, tổng cộng là 480m2 vào diện tích đất giao thông. Do vậy, tại Hội nghị 

triển khai kế hoạch giao đất giãn dân thôn Đ ngày 20/03/2009 do ông Tạ Thiên 

Tuyết – Chủ tịch UBND xã H chủ trì, thành phần tham dự gồm có: Ban thường 

vụ xã, thường trực HĐND, UBND, MTTQ cùng BQL thôn Đ, Nguyễn Văn Đ và 

Nguyễn Tiến N đều đề nghị cho địa phương được thu thêm 04 suất đất để địa 

phương có tiền trả nợ công trình xây dựng và điều chỉnh đường đi cho phù hợp. 

Tuy nhiên, kết thúc hội nghị mọi người đã thống nhất: “Phần điều chỉnh hồ sơ 

cấp đất phải được xây dựng lại và báo cáo cấp có thẩm quyền xét duyệt”. Ngoài 

ra, trong hội nghị ông Tạ Thiên Tuyết – Chủ tịch UBND có nêu giá đất là 

198.000đ/m2, trong đó tiền sử dụng đất nộp ngân sách là 112.000đ/m2, tiền bồi 

thường thiệt hại là 50.000đ/m2, tiền bồi thường hoa mầu là 9.000đ/m2, tiền chi 

khác là 3.800đ/m2. Như vậy, 01 lô đất có giá là 198.000đ/m2 x 120m2 = 

23.760.000đ. Do đó, từ ngày 14/03/2009 đến 21/04/2009, BQL thôn tiếp tục thu 

số tiền còn thiếu của các hộ dân mua đất đã được xét duyệt, nhưng BQL thôn Đ 

vẫn thống nhất và được những hộ mua đất đồng ý ủng hộ giá mỗi lô đất là 

26.000.000đ, trong đó gồm tiền phải đóng góp theo quy định và tiền ủng hộ địa 

phương xây dựng các công trình. 

Ngày 23/03/2009, tại Hội nghị quân dân chính đảng thôn Đ do Nguyễn 

Tiến N chủ trì, tham dự gồm có Đ và Th. Biên bản hội nghị thể hiện: “Theo quy 

hoạch địa phương được cấp 5.226m2 chia làm 30 lô, mỗi lô 120m2, tổng số phải 

nộp tiền về trên là 403.200.000đ, trong đó địa phương đã quy hoạch từ những 

năm trước là 130m2 (dài 26m x 5m) thu với giá là 200.000đ/m2 = 26.000.000đ. 

Địa phương cấp mới 30 xuất, trả nợ 02 xuất (Vẹn, Hựu) còn 02 xuất đầu thừa 

đuôi theo cấp nốt”. 
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Ngày 24/03/2009, UBND huyện T, tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 

111/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

để giao đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đ, xã H, trong đó diện 

tích thu hồi là 5.266,1m2, kinh phí bồi thường là 309.276.400đ. 

Tuy không được cấp có thẩm quyền cho phép giao, bán đất hoặc phê 

duyệt thay đổi quy hoạch chi tiết khu dân cư mới thôn Đ từ 30 lô đất ở thành 34 

lô đất ở, nhưng BQL thôn Đ vẫn tiếp tục giao, bán thêm 04 lô đất ngoài quy 

hoạch và thông báo đến các hộ dân có nhu cầu mua đất thì đăng ký, nộp tiền để 

nhằm mục đích lấy tiền trả nợ công trình xây dựng. Sau đó, từ ngày 24/03/2009 

đến 28/06/2009 BQL thôn Đ đã thu tiền mua đất ngoài quy hoạch của 04 hộ dân 

gồm hộ ông Nguyễn Văn Quyển (Ng) thu 25.000.000đ, hộ ông Nguyễn Văn Bộ 

(L) thu 26.000.000đ, hộ ông Đỗ Hữu Kh thu 25.500.000đ và hộ ông Nguyễn 

Văn L thu 18.000.000đ. Tổng số tiền thu được do bán đất ngoài quy hoạch cho 

04 hộ này là 94.500.000đồng. Đây là những hộ không có tên trong danh sách 

cấp đất cho 30 hộ tại cuộc họp xét giao đất ngày 08/03/2008. 

Ngày 05/5/2009, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 

thông báo số 17 về giá thu tiền sử dụng đất (không bao gồm chi phí xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật của khu đất) thuộc dự án khu dân cư xã H, huyện T như sau: Từ lô 

số 01 đến lộ số 30, diện tích 3.600m2, áp dụng bảng giá phụ lục số 3, nhóm 1, 

khu vực 3, vị trí 4 giá đất: 112.000đ/m2 x 70% = 78.400đ/m2. Tổng cộng tiền sử 

dụng đất phải nộp là 282.240.000đồng. 

Ngày 22/06/2009, Phòng tài nguyên môi trường huyện T, tỉnh Bắc Ninh 

đã lập biên bản giao đất xây dựng hạ tầng khu dân cư xã H cho UBND xã H có 

sự tham gia của Nguyễn Tiến N, Trưởng thôn Đ. Nội dung biên bản thể hiện: 

Giao cho UBND xã H là 5.219,5m2 đất thực địa để xây dựng hạ tầng khu dân cư 

xã H, trong đó: Đất ở là 30 lô, diện tích 3.600m2; đất hạ tầng kỹ thuật là 

1.619,5m2. 

Ngày 16/07/2009, UBND xã H đã tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung 

giao đất ở tới hộ theo Quyết định số 148/QĐ-UB ngày 23/01/2009 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh. Tại cuộc họp, Nguyễn Tiến N có đề nghị giao theo số thứ tự địa 

phương đã ấn định từ trước, xem xét tạo điều kiện giao đất cho 04 hộ  mà thôn đã 

thu tiền. Tuy nhiên, kết thúc hội nghị mọi người đã thống nhất “Lập danh sách 

giao đất tới hộ theo phiếu thu tiền; Phân lô đất đảm bảo sự công bằng và tự 

chịu trách nhiệm trước UBND xã H”. 

Sau đó, cuối tháng 07/2009 Nguyễn Tiến N đã lập danh sách cấp đất ở và 

phân lô cho 30 hộ đã đăng ký và nộp đủ tiền gửi UBND xã H để đề nghị cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo thứ tự các lô đã lập. Danh 
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sách 30 hộ cấp đất này giống như danh sách xét giao đất tại Hội nghị quân dân 

chính đảng thôn Đ ngày 08/03/2008, trong đó không có tên 04 hộ mua 04 lô đất 

ngoài quy hoạch. 

Ngày 10/09/2009, đại diện phòng tài nguyên môi trường huyện T cùng đại 

diện UBND xã H, trong đó có sự tham gia của Nguyễn Tiến N đã tiến hành lập 

biên bản và tiến hành giao đất ở cho 30 hộ gia đình, cá nhân mua đất theo như 

danh sách phân lô mà Nguyễn Tiến N đã lập tháng 07/2009. 

Sau khi giao đất cho 30 hộ gia đình theo danh sách được xét duyệt và phù 

hợp với quy hoạch được duyệt, BQL thôn Đ đã cắm mốc ngoài thực địa và giao 

thêm 04 lô đất ngoài quy hoạch cho 04 hộ ông Nguyễn Văn L, hộ ông Đỗ Hữu 

Kh, hộ ông Nguyễn Văn B (L) và hộ ông Nguyễn Văn Q (Ng). Khi giao đất, 

BQL thôn Đ đã chỉ vị trí lô đất cho 04 hộ trên và lập 03 biên bản hợp thức hóa 

đất ở cho 03 (ba) hộ gia đình, trong biên bản có xác định tứ cạnh và diện tích cụ 

thể, trong đó: Hộ ông Nguyễn Văn Bộ biên bản hợp  thức hóa đất ở đề ngày 

29/04/2009, có diện tích 120m2 hộ ông Nguyễn Văn Q biên bản hợp thức hóa 

đất ở đề ngày 21/4/2009, có diện tích 120m2 , hộ ông Đỗ Hữu Kh biên bản hợp 

thức hóa đất ở đề ngày 20/4/2009, có diện tích 120m2 và hộ ông Nguyễn Văn L 

có giấy biên nhận với nội dung ông Nguyễn Tiến N “xác nhận anh Nguyễn Văn 

L có mua 01 xuất đất giãn dân ở khu cửa trại với diện tích 120m2”. Các biên bản 

trên đều có chữ ký của Nguyễn Tiến N – Trưởng thôn ký xác nhận cùng với chữ 

ký của Nguyễn Văn Đ - Bí thư chi bộ và Nguyễn Văn Th- Kế toán thôn Đ. Mục 

đích Nh cùng Th và Đ ký vào các biên bản hợp thức hóa đất ở cho các hộ trên là 

để tạo điều kiện cho các hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

Nghị định số 84/NĐ-CP năm 2007 của Chính phủ. Đến năm 2013, ông Khải 

thấy biên bản hợp thức hóa đất ở có tên ông Nguyễn Văn Ngư - Phó bí thư chi 

bộ thôn Đ nhưng không có chữ ký của ông Ngư trong biên bản. Do vậy, ông Kh 

đã bảo ông Ngư ký tên vào biên bản cho đầy đủ thành phần giao đất theo biên 

bản. 

Tổng số tiền thu được từ việc bán 34 lô (xuất) đất giãn dân khu Cửa Trại, 

xã Hlà 824.000.000 đồng, trong đó: 30 lô đất trong quy hoạch là 729.500.000 

đồng và 04 lô đất ngoài quy hoạch là 94.500.000 đồng. Tổng số tiền thu được, 

BQL thôn Đ đã nộp về ngân sách UBND xã là 403.268.000 đồng (tiền đất theo 

Quyết định 148 và tiền các hộ mua đất ủng hộ). Số tiền còn lại là 

420.732.000đồng, BQL thôn Đ đã chi trả cho việc giải phóng mặt bằng và trả 

tiền xây dựng các công trình ở địa phương. 

Việc BQL thôn Đ giao, bán đất ngoài quy hoạch cho 04 hộ là không đúng 

theo danh sách những hộ mua đất được xét duyệt và các Quyết định được phê 

duyệt. Do đó, BQL thôn đã không để lại diện tích đường giao thông theo đúng 
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quy hoạch là có 02 đường, mỗi đường rộng 12m mà chỉ  để lại 01 đường rộng 

4m dẫn tới các ô đất ngoài thực địa và ô đất trên hồ sơ địa chính có sự sai lệch. 

Đối với hộ ông Bộ (Luật) theo vị trí hiện trạng ngoài thực địa là ô số 7, đây là vị 

trí đã được các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dựng đất cho 

hộ ông Lê Long. 

Sau khi được BQL thôn Đ giao đất ngoài quy hoạch, đến nay 04 hộ gia 

đình trên đã sử dụng cụ thể như sau: Năm 2010, ông Lành đã xây dựng 02 gian 

nhà trên đất, đến năm 2017 ông Lành phá 02 gian nhà đi rồi đổ thêm đất trồng 

cây. Hộ ông Kh đã xây dựng tường bao quanh lô đất để quản lý. Còn hộ ông Q 

(Ng) và hộ ông B (L) vẫn sử dụng lô đất được giao và giữ nguyên hiện trạng, 

không mua đi bán lại hay trao đổi với ai. Sau đó, các hộ gia đình trên đã nhiều 

lần khiếu nại và yêu cầu UBND huyện T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với các lô đất đã mua ở trên. Đến ngày 21/2/2018 UBND huyện T, tỉnh 

Bắc Ninh đã ban hành kết luận số 20/KL-UBND về việc giải quyết đơn của bà 

Nguyễn Thị L (B) ở thôn Đ như sau: “Ban quản lý thôn Đ tiến hành thu tiền và 

giao đất ở cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bộ 120m2 và ba hộ khác gồm: ông 

Nguyễn Văn Q 120m2, ông Đỗ Hữu Kh 120m2, ông Nguyễn Văn L 120m2 là 

không đúng thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật đất đai và không 

đúng theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không đủ điều kiện để công 

nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” . Do vậy, UBND huyện T  đã 

yêu cầu các ban ngành có liên quan tiến hành cắm lại mô mốc ngoài thực địa 

cho 30 hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy hoạch được phê duyệt và yêu cầu 

BQL thôn Đ giai đoạn 2007- 2009 trả lại tiền cho 04 hộ gia đình trên. Nhưng 

sau đó, BQL thôn Đ không thực hiện nên ngày 05/03/2018 UBND huyện T đã 

chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền của 

BQL thôn Đ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện T, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngày 16/01/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện T , tỉnh Bắc Ninh đã 

ban hành Yêu cầu định giá tài sản đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự huyện T  xác định trị giá đối với diện tích 480m2 do Ban quản lý 

thôn Đ, xã Hbán, giao trái thẩm quyền cho 04 hộ gia đình năm 2009. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 25 ngày 30/06/2018 của Hội đồng 

định giá trong tố tụng hình sự huyện T  kết luận: 

“1. 480m2 đất Ban quản lý thôn Đ, xã H đã bán trái thẩm quyền năm 

2009 cho 04 hộ dân để sử dụng vào mục đích đất ở theo Quyết định số 148/QĐ-

UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh nếu được công nhận và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp ngân sách nhà nước với số tiền 

như sau : Vị trí thửa đất theo bảng giá đất ở nông thôn thuộc Nhóm 1 ; khu vực 
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3 ; vị trí 2 ; hệ số điều chỉnh 01 lần có đơn giá 1.037.000đ/m2. Giá trị của cả 

khu đất là 480 x 1.037.000đ/m2 = 497.760.000 đồng. 

2. Căn cứ Kết luận số 1150/KL-UBND ngày 21/02/2018 của UBND huyện

T  về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị L, thôn Đ, xã H thì 04 lô đất trên 

không đủ điều kiện để công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .  

3. Về thiệt hại các hộ gia đình (04) đã nộp tiền để được sử dụng đất cho

Ban quản lý thôn Đ, xã H là: 94.500.000 đồng”. 

Quá trình điều tra, các hộ mua đất trong quy hoạch được xét duyệt đều 

xác nhận việc các hộ mua đất với giá 26.000.000đ/lô là hoàn toàn tự nguyện, 

không bị ai ép buộc. Trước khi mua đất thì các hộ đã được BQL thôn Đ thông 

báo về việc thu tiền bán đất sẽ được nộp về ngân sách nhà nước, ngân sách xã, 

chi trả giải phóng mặt bằng và một phần để xây dựng các công trình ở địa 

phương. Do vậy, đến nay các hộ gia đình mua đất trong quy hoạch không có yêu 

cầu hay để nghị gì. Còn 04 hộ gia đình mua đất ngoài quy hoạch không yêu cầu 

BQL thôn trả tiền hay bồi thường dân sự mà chỉ đề nghị BQL thôn Đ và các cấp 

có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 04 hộ này.  

Ngày 19/02/2019, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Văn Th đã tự nguyện mỗi 

người nộp 25.000.000đ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện T , tỉnh Bắc Ninh, 

trước khi xét xử Nguyễn Tiến N nộp 20.000.000đ đề bồi thường, khắc phục hậu 

quả cho người bị thiệt hại. 

Với nội dung trên, bản án sơ thẩm số 33/2019/HS-ST ngày 11/7/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Ninh đã tuyên xử các bị cáo Nguyễn Tiến N, 

Nguyễn Văn Th và Nguyễn Văn Đ phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong 

khi thi hành công vụ”.  

Áp dụng khoản 1, 4 Điều 356; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến N 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn 

Th15 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Đ 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

Cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vị liên quan đến lĩnh vực đất đai và quản 

lý hành chính nhà nước trong thời hạn 01 năm kể từ khi chấp hành xong hình 

phạt tù. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 17/7/2019, các bị cáo Nguyễn Tiến N, Nguyễn Văn Th và Nguyễn 

Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 
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Ngày 26/7/2019, bị hại Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Văn L và Đỗ Hữu Kh 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo cho bị cáo Đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và bị hại giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. Bị cáo N và Th thừa nhận hành vi toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Đ khai 

bị cáo không được bàn bạc ngay từ đầu, sau đó khi bị cáo N đề nghị ký hợp 

pháp hoá cho 04 hộ mua ngoài tiêu chuẩn thì bị cáo mới biết. Các bị cáo đều 

thừa nhận Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ” là đúng tuy nhiên hình phạt là nặng, do nhận thức 

pháp luật của các bị cáo còn hạn chế dẫn đến sai phạm, bản thân đã nhận thức 

được lỗi lầm, phạm tội lần đầu, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và 

cho các bị cáo được hưởng án treo cải tạo tại địa phương. 

Bà Ng trình bày: Gia đình bà có mua 01 lô đất ngoài quy hoạch trị giá 25 

triệu, bà đề nghị giải quyết đất cho bà và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố 

tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng 

cáo của các bị cáo và các bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Các bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề 

nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo.  

Luật sư Hậu bào chữa cho bị cáo Đ phát biểu quan điểm: Bị cáo có nhân 

thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s, v khoản 1 Điều 51 BLHS; 

hoàn cảnh gia  đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính, vì vậy đề nghị 

HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo cho hưởng án treo. 

Luật sư Lợi bào chữa cho bị cáo Đ: Đề nghị xét xử các bị cáo theo BLHS 

năm 1999 vì hành vi phạm tội của các bị cáo ở thời điểm BLHS năm 1999 đang 

có hiệu lực. Điều 356 BLHS năm 2015 nặng hơn Điều 281 BLHS năm 1999 vì 

có hình phạt tiền nặng hơn. Về tội danh: Xét xử các bị cáo về tội “Lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là oan cho các  bị cáo, vì tội này phải 

là chủ thể đặc biệt, phải là người có chức vụ, quyền hạn. Thôn, tổ dân phố 

không phải là đơn vị hành chính, các bị cáo không phải là viên chức, công chức. 

Các bị cáo không được ai có thẩm quyền giao nhiệm vụ, nên các bị cáo không 

có hành vi bán đất. Bị cáo Đ không trong ban quản lý thôn nên không phạm tội. 

Vì vậy đề nghị HĐXX huỷ Bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Bị cáo Đ nhất trí 

với ý kiến của Luật sư. 

Đối đáp với Luật sư, bị cáo: Ý kiến của VKS cho rằng Ban quản lý thôn 

được nhân dân bầu ra và được UBND xã Hgiao cho làm thủ tục để xây dựng 
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phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án…vì vậy Bản án sơ 

thẩm xét xử tội danh là đúng người, đúng tội. Bị cáo Đ không nằm trong ban 

quản lý thôn, nhưng tham gia bàn bạc bán đất và ký vào các biên bản hợp pháp 

hoá đất cho 04 hộ nên phạm tội với vai trò đồng phạm. Về áp dụng Điều luật, do 

BLHS năm 2015 quy định cụ thể trong cấu thành cơ bản phải gây thiệt hại về tài 

sản từ 10.000.000đ đến dưới 200.000.000đ...thì mới là tội phạm, vì vậy nhẹ hơn 

Điều 281 của BLHS năm 1999. Vì vậy VKS giữ nguyên quan điểm. 

Đối đáp lại, các bên đều giữ nguyên quan điểm. 

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 tội danh: Luật sư bào chữa cho cho bị cáo Đ cho rằng các bị cáo 

không phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 

HĐXX nhận thấy: Tại Điều khoản 2 Điều 352 BLHS năm 2015. Khái niệm tội 

phạm về chức vụ nêu rõ: “Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, 

do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng 

lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định 

trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ”. 

Trong vụ án này, Trưởng thôn, kế toán thôn (BQL) là do nhân dân bầu ra 

có nhiệm vụ tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn; thực hiện 

các nhiệm vụ do cấp trên giao và các nhiệm vụ khác tại cộng đồng dân cư theo 

quy định của pháp luật. Đối với dự án xây dựng hạ thầng kỹ thuật khu dân cư 

thôn Đ, xã H, Ban quản lý thôn, Chi bộ đã tổ chức họp hội nghị quân dân chính 

đảng bình xét được 30 hộ đủ tiêu chuẩn được cấp đất giãn dân. Trên cơ sở đó có 

văn bản đề nghị và được xã, huyện, tỉnh phê duyệt. Sau khi dự án có quyết định 

phê duyệt. quá trình triển khai, thực hiện, thôn được UBND xã giao  cho cắm 

mốc trên thực địa, phối hợp giao đất cho các hộ dân…Như vậy, các bị cáo đã 

được giao thực hiện nhiệm vụ với vai trò là Trưởng thôn, Kế toán (BQL thôn). 

Trong quá trình thực hiện, N và Th đã tổ chức họp hội nghị quân dân chính đảng 

có sự tham gia của bí thư chi bộ là bị cáo Đ, thống nhất cắt đường giao thông để 

chia dư ra 04 lô đất bán cho 04 hộ ngoài quy hoạch của dự án phê duyệt. Do vậy 

là các bị cáo phạm tội đồng phạm. Các bị cáo có hành vi làm trái nhiệm vụ được 

giao, gây thiệt hại cho 04 hộ gia đình (không được công nhận cấp giấy CNQSD 

đất) với tổng số là 94.500.000đồng. Vì vậy, hành vi của các bị cáo đã cấu thành 

tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đối với việc áp 

dụng pháp luật, do khoản 1 Điều 356 BLHS năm 2015 đã quy định rõ mức độ 

gây thiệt hại để xem xét trách nhiệm hình sự, vì vậy HĐXX thấy phần đối đáp 
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của VKSND tỉnh Bắc Ninh là có căn cứ. Vì những phân tích trên, HĐXX nhận 

thấy Bản án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo Nguyễn Tiến N, Nguyễn Văn Th và 

Nguyễn Văn Đ phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công 

vụ” theo khoản 1 Điều 356 BLHS năm 2015 là đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

[2]. Xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ và xin hưởng án treo của các bị cáo 

và các bị hại, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; gây mất uy tín, mất lòng tin của 

nhân dân vào Nhà nước, đồng thời gây thiệt hại đến tài sản của những người bị 

hại. Hành vi của các bị cáo còn là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài, làm 

ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở nông thôn nên cần xử lý nghiêm bằng 

pháp luật hình sự, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới 

có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Khi lượng hình, án sơ thẩm đã 

xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị 

cáo và quyết định mức hình phạt như vậy là phù hợp, không nặng. Tại phiên tòa 

phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới. Do vậy không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và các bị hại, cần giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

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

nghị HĐXX không xem xét. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Tiến N, Nguyễn Văn

Th, Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác: Nguyễn Văn Đ) và kháng cáo của các bị hại, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm.  

Áp dụng khoản 1, 4 Điều 356; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến N 18 (mười tám) tháng tù, bị cáo 

Nguyễn Văn Th 15 (mười lăm) tháng tù và bị cáo Nguyễn Văn Đ (tên gọi khác: 

Nguyễn Văn Đ) 15 (mười lăm) tháng tù về tội “ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

trong khi thi hành công vụ”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án.  
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- Cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai và 

quản lý hành chính nhà nước trong thời hạn 01 năm kể từ khi chấp hành xong 

hình phạt tù. 

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng

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

nghị. 

3. Các bị cáo Nguyễn Tiến N, Nguyễn Văn Th và Nguyễn Văn Đ (tên gọi

khác: Nguyễn Văn Đ), mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

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

Nơi nhận: 

     - Vụ 1 – TAND tối cao; TAND cấp cao; 

     - VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

     - CSĐT, VKS, TAND huyện T ; 

     - Trại tạm giam; PC 10 Công an tỉnh Bắc 

Ninh; 

-    - Bị cáo; Luật sư; Người TGTT khác; 

     - Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nghiêm Thị Lượng 
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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 Xuân Hùng; 

Các Thẩm phán: Bà Bùi Thị Minh; 

 Ông Ngô Tự Học. 

Thư ký 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: 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 421/2019/TLPT-HS 

ngày 11 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Trung Th cùng đồng phạm 

phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có kháng 

cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2019/HSST ngày 

22/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

* Các bị cáo kháng cáo:

1. Nguyễn Trung Th, sinh năm 1956; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn 2, xã

Canh N, huyện Thạch Th1, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch 

UBND xã Canh N; trình độ văn hóa: 12/12; Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng ngày 06/11/2018 theo Quyết định số 63 của 

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thạch Thất; con ông Nguyễn Trung B (chết) và bà 

Đỗ Thị Q; có vợ Nguyễn Thị L; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt 

tại phiên tòa. 

2. Đỗ Đăng S (Đỗ S), sinh năm 1966; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn 10, xã

Canh N, huyện Thạch Th1, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Phó Chủ 

tịch UBND xã Canh N; trình độ văn hóa: 12/12; Là Đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 64 ngày 06/11/2018 

của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thạch Thất; con ông Đỗ T (chết) và bà Nguyễn 

Thị M; có vợ Nguyễn Thị Như H; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có 

mặt tại phiên tòa. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 698/2019/HS-PT 

     Ngày: 12/11/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Nguyễn Lương Th2, sinh năm 1973; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn 9,

xã Canh N, huyện Thạch Th1, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ 

địa chính UBND xã Canh N; trình độ văn hóa: 12/12; Là Đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 66 ngày 

06/11/2018 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Thạch Thất; con ông Nguyễn Lương 

T1 (chết) và bà Nguyễn Thị D (chết); có vợ Kiều Thị L1; có 02 con, con nhỏ 

nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên 

tòa. 

(Trong vụ án này còn có 02 bị cáo khác là Nguyễn Văn Ch, Nguyễn Đức 

Gi nhưng không có kháng cáo). 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trung Th có các luật sư Nguyễn Văn 

Q và Nguyễn Bích Ng, Văn phòng Công ty hợp danh V.I.P thuộc Đoàn Luật sư 

thành phố Hà Nội, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm thì nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 08/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46 nay là PC03) Công an 

thành phố Hà Nội nhận được đơn của ông Nguyễn Trung D trú tại: xã Canh N, 

huyện Thạch Th1, thành phố Hà Nội, tố giác về việc cán bộ UBND xã Canh N, 

huyện Thạch Th1 giao đất giãn dân không đúng đối tượng và thu tiền sử dụng 

đất không được hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định.  

Cơ quan CSĐT (PC46) - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra 

xác định được như sau: Ngày 01/3/2006, UBND huyện Thạch Th1, tỉnh Hà Tây 

(nay là TP Hà Nội) ban hành Quyết định số 208/QĐ - UBND phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất giãn dân của xã Canh N từ năm 2006 - 2010. 

Căn cứ vào quyết định nêu trên, ngày 25/5/2006, Nguyễn Trung Th - Chủ 

tịch UBND xã Canh N, huyện Thạch Th1 (nhiệm kỳ từ năm 2004 - 2010) ký 

Quyết định số 41/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét duyệt đất giãn dân do 

Nguyễn Trung Th làm Chủ tịch hội đồng, Nguyễn Lương Th2 - Cán bộ địa chính 

làm thư ký, Nguyễn Văn Ch kế toán làm uỷ viên cùng 1 số cán bộ xã là uỷ viên 

để tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ xin giao đất ở xã Canh N năm 2006.  

Ngày 26/6/2006, Nguyễn Trung Th ký Quyết định số 55/QĐ-UBND thành 

lập tổ công tác giúp cho UBND xã và Hội đồng cấp đất giãn dân do Đỗ Khắc 

Thành - Phó Chủ tịch UBND xã là tổ trưởng, Nguyễn Lương Th2 là tổ phó và 

Nguyễn Đức Gi - Thủ quỹ cùng một số cán bộ xã có nhiệm vụ lập hồ sơ chi tiết 

về diện tích, lô đất và tiêu chuẩn được xét giao đất ở năm 2006. 

Tại các cuộc họp Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã Canh N trong các ngày 

14/7/2006 và ngày 28/7/2006, do Nguyễn Trung Th chủ trì đã thống nhất và ban 
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hành Thông báo ngày 15/9/2006 của UBND xã Canh N: Bổ sung quy hoạch 

3,23ha đất 2 lúa tại khu đồng Vũng sử dụng giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 

các hộ có khó khăn về đất ở (giãn dân) và 103 suất, phục vụ hỗ trợ 10% diện tích 

đất nông nghiệp bị thu hồi cho các hộ có ruộng bị thu hồi làm dự án tại xã để đẩy 

nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Ban chỉ đạo họp đến 

từng hộ gia đình, phố biến quy trình và thủ tục điều ghép cho đủ diện tích đất 

ruộng bị thu hồi là 1.200m2 được giao một suất đất ở do một người đứng đơn, có 

biên bản điều ghép thoả thuận ký nhận của từng hộ, có xác nhận của Trưởng 

thôn. 

Ngày 16/9/2006, Nguyễn Trung Th ký thông báo gửi các Bí thư chi bộ và 

Trưởng thôn xã Canh N về việc phân bổ đất giãn dân khu đồng Vũng thành 200 

suất như sau: 94 suất cho các hộ có khó khăn về đất ở để các thôn bình xét, 103 

suất phục vụ hỗ trợ đất ở cho các hộ có ruộng bị thu hồi làm dự án tại xã (suất 

điều ghép 10%), 02 suất trả đối lưu mở rộng công trình di tích lịch sử văn hoá, 

trường mầm non và 01 suất trả nợ đất. Đồng thời, Nguyễn Trung Th ký Quy 

định số 01/QĐ-UBND về tiêu chuẩn xét cấp đất giãn dân để các thôn bình xét 

như sau: Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và thực tế đang sinh sống tại xã 

Canh N, có đông nhân khẩu sống chung trên cùng mảnh đất, có đơn xin giao đất 

có xác nhận của Trưởng thôn. 

 Kết quả thực hiện việc phân bổ 200 suất đất được xác định: 

- Đối với 94 suất bình xét, các thôn đã tiến hành bình xét theo tiêu chí trên, 

lập danh sách trình UBND xã duyệt.  

- 03 hộ thuộc diện xã trả đất gồm: hộ bà Nguyễn Thị D, Nguyễn Ngọc Th3 

đổi đất cho xã để làm công trình phúc lợi cải tạo ao cá Bác Hồ, trường mần non 

và mở rộng chùa và hộ ông Nguyễn Huy Tr đủ tiêu chuẩn giao đất từ năm 2004 

nhưng chưa giao được do vướng giải phóng mặt bằng.  

- Đối với 103 suất điều ghép 10%, Nguyễn Trung Th đã vận dụng sai 

Quyết định 1537 ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cấp đất dịch 

vụ 10% để giao đất theo nguyên tắc: Các hộ tự lập biên bản thoả thuận điều ghép 

10%, có chữ ký của từng hộ, xác nhận của trưởng thôn sao cho đủ diện tích đất 

ruộng bị thu hồi từ 1000-1200m2 thì thành 01 suất đất giãn dân. Vì việc điều 

ghép mất nhiều thời gian nên Nguyễn Trung Th đã thống nhất cùng Nguyễn 

Lương Th2 chỉ đạo tổ giúp việc gồm: Đỗ Thế Ch1, Nguyễn Đôn T2, Nguyễn 

Huy Đ, Nguyễn Văn Th4, Nguyễn Trung L2 lấy ngẫu nhiên tên của 103 hộ có 

ruộng bị thu hồi làm dự án tại xã cho vào danh sách 200 hộ dân, xin giao đất 

giãn dân. Theo chỉ đạo của Nguyễn Trung Th, Nguyễn Lương Th2 và tổ giúp 

việc viết đơn, ký khống tên của các hộ dân, sau đó các Trưởng thôn ký vào đơn, 

chuyển cho Nguyễn Trung Th ký xác nhận để trình UBND huyện Thạch Th1. 
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Căn cứ Quyết định số 389 ngày 03/4/2007 của UBND huyện Thạch Thất phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất giãn dân của xã Canh N thời kỳ 2006 - 2010, ngày 

01/5/2007, Nguyễn Trung Th ký tờ trình số 11/TT- UBND gửi UBND huyện; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất đề nghị chuyển diện tích đất 

giãn dân sử dụng trong các năm 2006, 2008, 2009 để thực hiện vào năm 2007 và 

thu hồi 32.343,3m2 đất 2 lúa tại khu vực đồng Vũng, xã Canh N để giao đất giãn 

dân cho 200 hộ làm nhà ở (có danh sách kèm theo).  

Trên cơ sở hồ sơ gồm: danh sách 200 hộ xin cấp đất ở giãn dân, đơn của 

các hộ, biên bản họp công khai, biên bản họp kết thúc công bố danh sách, quy 

định về cấp đất giãn dân và tờ trình của xã, ngày 07/5/2007, UBND huyện Thạch 

Thất ra Quyết định số 686/QĐ-UBND xét duyệt đề nghị của UBND xã Canh N. 

Ngày 25/5/2007, Nguyễn Trung Th ký Quyết định giao Đỗ Đăng S là Phó 

Chủ tịch UBND xã Canh N phụ trách quản lý đất đai, kinh tế thay cho ông Đỗ 

Khắc Thành. Ngày 30/5/2007, Nguyễn Trung Th ký Quyết định kiện toàn Ban 

chỉ đạo giao đất ở và đất 10% cho dân tại khu đồng Vũng giao cho Đỗ Đăng S - 

Phó Chủ tịch UBND xã Canh N là Trưởng ban, Nguyễn Lương Th2 - Phó ban, 

Nguyễn Văn Ch và Nguyễn Đức Gi làm uỷ viên cùng một số cá nhân khác. 

Căn cứ tờ trình số 14/TT-UBND  ngày 11/6/2007 của UBND xã Canh N 

do Đỗ Đăng S ký đề nghị UBND huyện Thạch Thất duyệt dự toán giá thu tiền sử 

dụng đất, giá đền bù GPMB thuộc khu đồng Vũng. Ngày 20/6/2007, UBND 

huyện Thạch Thất ký Quyết định số 939 phê duyệt giá đền bù giải phóng mặt 

bằng khi thu hồi đất và giá thu tiền sử dụng đất giãn dân khu đồng Vũng loại 1 là 

500.000đ/m2, loại 2 là 350.000đ/m2 .  

Sau khi có Quyết định số 686 và Quyết định 939 của UBND huyện Thạch 

Thất, Nguyễn Trung Th họp Ban chỉ đạo triển khai thu tiền cấp đất giãn dân, cụ 

thể: 

- Đối với 94 suất bình xét, Nguyễn Lương Th2 chuyển danh sách cho 

Nguyễn Đức Gi và Nguyễn Văn Ch thu theo Quyết định 939 của UBND huyện 

Thạch Thất. 

- Đối với 103 suất đất giãn dân do các hộ tự điều ghép (điều ghép 10%), 

Nguyễn Lương Th2 đã tập hợp danh sách chuyển cho Đỗ Đăng S ký xác nhận 

chuyển danh sách cho Nguyễn Văn Ch và Nguyễn Đức Gi thu tiền theo giá đất 

giãn dân quy định tại Quyết định số 939 của UBND huyện Thạch Thất. Kết quả 

499 hộ có ruộng bị thu hồi đã điều ghép với nhau được 93 suất đất điều ghép. Ch 

và Gi đã thu tiền 93 suất đất theo giá đất giãn dân mặc dù các hộ mua đất trên 

không thuộc đối tượng được cấp đất giãn dân. 

- Đối với 03 suất xã trả đất thì không thu tiền gồm các hộ: Nguyễn Ngọc 

Th3, Nguyễn Thị D đổi đất cho xã và hộ ông Nguyễn Huy Tr được tiêu chuẩn 
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cấp đất trước đó nhưng chưa được trả đất. 

 Căn cứ giá thu tiền sử dụng đất quy định tại Quyết định số 939, Ban chỉ 

đạo gồm: Nguyễn Trung Th, Nguyễn Lương Th2, Đỗ Đăng S, Nguyễn Văn Ch 

và Nguyễn Đức Gi đã thống nhất tạm thu trước tiền đất giãn dân khu đồng Vũng 

theo 2 mức giá cụ thể là: 60.000.000đ/suất đất loại 1 (500.000 đồng/1m2 x 120

m2 = 60.000.000 đồng) và 42.000.000đ/suất đất loại 2 (350.000 đồng/1m2 x 120 

m2 = 42.000.000 đồng/suất) để lấy tiền chi giải phóng mặt bằng và các hoạt 

động khác của xã. Các hộ dân đến nộp tiền cho Nguyễn Văn Ch, phiếu thu nội 

dung: Tạm thu tiền đất giãn dân khu đồng Vũng (đối với các hộ bình xét) hoặc 

tạm thu tiền đất giãn dân khu đồng Vũng theo tiêu chuẩn 10% (đối với các hộ 

thuộc diện điều ghép). Phiếu thu gồm 03 liên, Nguyễn Văn Ch giữ lại 1 liên, 

người nộp tiền cầm 2 liên chuyển cho Nguyễn Đức Gi thu tiền, ký tên, lưu lại 1 

liên, người nộp tiền giữ 1 liên. (BL 3115-3118; 3689 - 3695)  

Tháng 4/2008, Đỗ Đăng S cùng Nguyễn Lương Th2, Nguyễn Văn Ch tổ 

chức cho các hộ dân gắp phiếu ô đất, xác định loại đất, số thửa đất, diện tích đất 

cụ thể. Nguyễn Văn Ch căn cứ vào diện tích đất thực tế đã giao để tính thu tiền sử 

dụng đất cho từng hộ, viết lại phiếu thu. Nguyễn Đức Gi căn cứ Phiếu thu mới, so 

sánh với tiền tạm thu trước đó để thu thêm hoặc trả lại tiền cho các hộ dân.      

Về thu tiền sử dụng đất: Nguyễn Trung Th đã chỉ đạo thu của 187 hộ với 

diện tích là 22.605,7m2 (gồm 94 suất giãn dân và 93 suất điều ghép) được tổng số 

tiền 8.153.822.550 đồng (trong đó tiền thu của 93 hộ điều ghép là 4.345.326.400 

đồng).  

Về giao đất: Tháng 4 và tháng 5/2008,  Nguyễn Trung Th đã chỉ đạo Đỗ 

Đăng S và Nguyễn Lương Th2 giao 181/200 suất đất gồm: 92/94 suất bình xét, 03 

suất đối lưu và 86 suất điều ghép (trong đó có 22 suất đúng tên và 64 suất không 

đúng tên theo Quyết định 686) nhưng không báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện và UBND huyện Thạch Thất. Sau đó, để hợp thức hóa, ngày 

10/9/2008, Nguyễn Trung Th ký tờ trình số 10b/TTr-UBND xin thay đổi đối 

tượng giao đất không đúng tên với Quyết định số 686/QĐ-UBND nhưng không 

được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất đồng ý.  

Ngày 07/5/2012, Cơ quan CSĐT (C48) - Bộ Công an đã có Quyết định 

trưng cầu định giá tài sản. Ngày 15/10/2013, Hội đồng định giá tài sản trong 

TTHS - UBND TP Hà Nội kết luận xác định: Định giá lô đất tại khu đất giãn dân 

Đồng Vũng, xã Canh N, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội thời điểm tháng 4, tháng 

5/2008 (thời điểm giao đất) là 700.000 đồng/m2 cho thửa đất ở lô 2 và 875.000 

đồng/m2 cho thửa đất ở lô 1.  

Căn cứ kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự UBND thành 

phố Hà Nội, tính đến tháng 5/2008, khi UBND xã Canh N giao 86 suất đất với 

129



tổng diện tích 10.391,6m2 thì số tiền phải nộp là: 

-  22 hộ điều ghép trùng tên trong Quyết định 686(nhưng không phải là 

đối tượng được cấp đất giãn dân) đã giao cho các hộ có diện tích 2635m2 tương 

ứng số tiền 1.973.405.000 đồng, gồm: 07 hộ (Lô 1) diện tích 736,6 m2 x 875.000 

đồng/m2 = 644.525.000 đồng; 15 hộ (Lô 2) diện tích 1.898,4 m2 x 700.000 

đồng/m2 = 1.328.888.000 đồng.   

- 64 hộ điều ghép không trùng tên trong Quyết định 686 đã giao cho các 

hộ, có diện tích 7.756,6m2 tương ứng số tiền 5.762.225.000 đồng, gồm: 18 hộ  

(Lô 1) diện tích 1900,6m2 x 875.000 đồng/m2 = 1.663.025.000 đồng; 46 hộ (Lô 

2) DT 5856m2 x 700.000 đồng/ m2 = 4.099.200.000 đồng.

- Đối với 03 suất xã trả đất thì không thu tiền gồm các hộ: Nguyễn Ngọc 

Th3, Nguyễn Thị D đổi đất cho xã (để mở rộng lịch sử văn hoá, trường mầm non 

và trả nợ làm công trình phúc lợi) và hộ ông Nguyễn Huy Tr được tiêu chuẩn cấp 

đất trước đó nhưng chưa được trả đất. (1hộ loại 2: 126m2 x 700.000 đồng = 

88.200.000 đồng; 2 hộ loại 1: 228m2 x 875.000 đồng = 199.500.000 đồng). Tổng 

số tiền đối với 3 suất đất là 287.700.000 đồng. 

Như vậy, việc thu tiền sử dụng đất của 89 hộ đã gây thiệt hại cho Ngân 

sách Nhà nước là: Số tiền phải thu là 7.735.630.000 đồng + 287.700.000 đồng = 

8.023.330.000 đồng. 

*Về chi số tiền đã thu 8.153.822.550 đồng như sau:

* Nộp kho bạc nhà nước huyện Thạch Thất:

- Ngày 16/10/2008; 31/10/2008 và ngày 31/12/2008, nộp Kho bạc Nhà 

nước số tiền  3.435.722.000 đồng.  

- Ngày 03/9/2009, UBND xã Canh N đã nộp: 23.088.000 đồng (BL 2333) 

(Lý do nộp bổ sung tiền đất giãn dân). 

- Ngày 20, ngày 23/10/2008 và ngày 19/11/2008 xã Canh N nộp tổng số 

tiền  1.450.168.000 đồng tại Công an thành phố Hà Nội, ngày 16/3/2011 Công an 

chuyển nộp vào kho bạc huyện Thạch Thất số tiền trên. 

Tổng số tiền đã chuyển Kho bạc Nhà nước số tiền 4.908.978.000 đồng. 

* Số tiền còn lại 3.230.284.000 đồng, theo quy định phải nộp về  Kho bạc

Nhà nước để quản lý theo quy định nhưng Nguyễn Văn Ch và Nguyễn Đức Gi đã 

giữ lại lập sổ sách theo dõi riêng, tự ý chi như sau:  

- Ứng chi giải phóng mặt bằng (GPMB) khu giãn dân đồng Vũng cho 117 

hộ số tiền 2.087.437.600 đồng (BL 2102 -2242). 

- Ứng chi phục vụ công tác GPMB khu đất đấu giá cho 25 hộ số tiền 

602.599.400 đồng (BL 2243 -2269).  
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- Ứng chi phục vụ công tác GPMB khu đất xây dựng trường mầm non cho 

27 hộ số tiền 284.086.000 đồng (BL 2270 - 2313).  

- Ứng chi GPMB đường giao thông liên xã 06 hộ số tiền 88.536.000 đồng 

(BL 2314- 2319).  

- Ứng chi một số công trình xây dựng cơ bản xã 05 hộ số tiền 108.600.000 

đồng (BL 2320 -2329). 

- Ứng chi trả chế độ chính sách 01 đối tượng được cấp đất số tiền 

30.600.000 đồng (BL 2330).  

- Ứng nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước cho 02 hộ số tiền 

28.425.000 đồng.    

Hiện còn tồn quỹ UBND xã Canh N số tiền 14.560.550 đồng. 

 Đối với số tiền 1.450.168.000 đồng, Nguyễn Trung Th đã chỉ đạo 

Nguyễn Văn Ch, Nguyễn Đức Gi chi thường xuyên như nộp tiền điện, tiền 

nước, hội họp, trang thiết bị vật tư văn phòng của UBND xã. Để nộp tiền khắc 

phục Nguyễn Trung Th đại diện cho UBND xã Canh N vay của ông Nguyễn 

Duy H1 - Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng khoảng 1 tỷ đồng trích từ 

khoản tiền 6,3 tỷ đồng của Công ty Thành Hưng chuyển cho xã Canh N để chi 

đền bù giải phóng mặt bằng khu tiểu thủ công nghiệp Đám Sào, xã Canh N do 

Công ty Thành Hưng là chủ đầu tư, việc vay mượn chỉ trao đổi qua điện thoại 

không có hoá đơn chứng từ chứng minh, còn lại là tiền thu cấp đất giãn dân khu 

đồng Vũng. Đến nay, việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, Công ty 

Thành Hưng có ý kiến khi có quyết toán thì xã có trách nhiệm trả số tiền này 

cho Công ty Thành Hưng.  

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của 86 người đại diện thuộc diện 

điều ghép xác định: Các hộ này có biết về chủ trương điều ghép đất của xã nên đã 

làm thủ tục để đóng tiền mua đất giãn dân. Việc UBND xã có sai phạm về chủ 

trương hay không, các hộ dân này không nắm được. Các hộ dân có đề nghị Cơ 

quan Nhà nước xem xét tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Xác minh tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất xác định: 

Việc xét duyệt các hộ xin cấp đất giãn dân do UBND xã Canh N tự xây dựng tiêu 

chí, hướng dẫn các hộ làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường xem xét làm tờ trình kèm theo hồ sơ của UBND xã và căn cứ vào quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và huyện để phê duyệt. Tại khoản 2, Điều 

124 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định: Căn 

cứ vào Quyết định giao đất, UBND xã nơi có đất có trách nhiệm tổ chức bàn giao 

đất trên thực địa nên Phòng tài nguyên môi trường đã có văn bản cho các xã triển 

khai bàn giao đất theo danh sách các hộ đã được huyện phê duyệt, sau đó gửi biên 

bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, ký biên bản. UBND xã Canh 
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N đã tự ý bàn giao đất sai đối tượng, sai quyết định, không báo cáo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường UBND huyện Thạch Thất.   

Xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thạch Thất xác 

định: Đến nay, Văn phòng đăng ký đất đai đã cấp 09 Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho 09 hộ dân đúng tên theo quyết định số 686 của UBND huyện, đủ 

điều kiện cấp GCNQSDĐ (BL609-612). Khi Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, 

Văn phòng đăng ký đất đai không cấp GCNQSDĐ cho hộ nào nữa để chờ kết 

luận của Cơ quan điều tra.   

Xác minh tại Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất xác định: UBND xã 

Canh N chỉ nộp Kho bạc Nhà nước số tiền 4.908.978.000 đồng. Số tiền còn lại 

UBND xã không nộp vào Kho bạc Nhà nước để quản lý theo quy định.   

Xác minh tại Phòng Kế hoạch - Tài chính UBND huyện Thạch Thất xác 

định: Việc UBND xã Canh N thu tiền sử dụng đất của các hộ dân không đúng 

tên theo Quyết định phê duyệt của UBND huyện là vi phạm pháp luật. Việc 

UBND xã Canh N giữ lại tiền thu cấp đất giãn dân để tự ý chi tiêu, không báo 

cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch, không nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện 

Thạch Thất để quản lý là vi phạm pháp luật.  

Kết luận của Giám định viên Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định: Ngày 

10/12/2012, việc UBND xã Canh N căn cứ Quyết định 1537/2005/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Hà Tây tiến hành xét duyệt 103 trường hợp 

trong 200 trường hợp được giao đất kèm theo Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 

07/5/2007 của UBND huyện Thạch Thất là không thực hiện đúng Quyết định 

của UBND huyện Thạch Thất. Sau đó, UBND xã Canh N đã giao đất cho các 

trường hợp không đúng tên theo quyết định giao đất của UBND huyện Thạch 

Thất là vi phạm pháp luật.  

Ngoài ra, Kết luận giám định có nêu nội dung: UBND huyện Thạch Thất 

ban hành Quyết định số 686 ngày 07/5/2007 về việc giao đất ở cho 200 hộ gia 

đình, cá nhân mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không 

phù hợp với quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, UBND huyện Thạch 

Thất cung cấp: Việc giao đất giãn dân cho 200 hộ dân không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất là căn cứ trong trường hợp: Đất chưa được bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, quy định tại điểm g, khoản 5, Điều 2 Nghị định số 

17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai.   

Ngoài ra, trong quá trình điều tra đã xác định: 

Khi biết UBND xã Canh N có chủ trương điều ghép đất ruộng bị thu hồi để cấp 

đất  giãn dân, ông Nguyễn Kim Lợi, trú tại: xã Canh N, huyện Thạch Thất, TP Hà 

Nội đã mua gom đất ruộng của các hộ dân rồi tự điều ghép được 13 biên bản 
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điều ghép. Sau đó, ông Nguyễn Kim Lợi bán 08 biên bản điều ghép, hưởng lợi 

số tiền khoảng 100.000.000 đồng (việc mua bán không có giấy tờ gì); Ông 

Nguyễn Kim Lợi giữ lại 02 biên bản điều ghép (1 suất đứng tên ông Lợi, 1 suất 

đứng tên vợ là Đỗ Thị Hạng); Còn 03 biên bản tương đương 03 suất, ông 

Nguyễn Kim Lợi cho Đỗ Đăng S, Nguyễn Lương Th2, Nguyễn Văn Ch mỗi 

người 01 biên bản nhằm mục đích để S, Th2, Ch tạo điều kiện làm các thủ tục 

mua đất tại xã. Tuy nhiên, do không giúp gì được nên khi ông Lợi đòi lại thì Đỗ 

Đăng S, Nguyễn Lương Th2, Nguyễn Văn Ch cùng góp số tiền 250.000.000 

đồng trả cho ông Lợi. Quá trình điều tra không có cơ sở xem xét trách nhiệm 

hình sự đối với ông Nguyễn Kim Lợi nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý 

thấy là có cơ sở. 

Tại Bản án sơ thẩm số 83/2019/HSST ngày 22/3/2019 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội quyết định: 

Tuyên bố: Nguyễn Trung Th, Đỗ Đăng S, Nguyễn Lương Th2, Nguyễn 

Văn Ch, Nguyễn Đức Gi  phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 

hành công vụ”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt: 

- Bị cáo Nguyễn Trung Th 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Bị cáo Đỗ Đăng S 04 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. 

- Bị cáo Nguyễn Lương Th2 04 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với hai bị cáo 

khác (nhưng cho hưởng án treo), xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Trung Th kháng cáo kêu oan; còn 

các bị cáo Đỗ Đăng S, Nguyễn Lương Th2 kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Trung Th thay đổi nội dung 

kháng cáo, cụ thể không kêu oan nữa mà chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt. 

Các bị cáo Nguyễn Trung Th, Đỗ Đăng S, Nguyễn Lương Th2 đều đã thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã 

quy kết đối với các bị cáo. Các bị cáo chỉ đề nghị Hội đồng xét xử mở lượng 

khoan hồng của pháp luật để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, để các bị cáo 

yên tâm cải tạo, sớm được trở về với gia đình và xã hội. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: sau khi kiểm tra tính 

có căn cứ pháp luật của bản án sơ thẩm thì đã khẳng định: Tòa án cấp sơ thẩm 

đã xét xử các bị cáo Nguyễn Trung Th, Đỗ Đăng S và Nguyễn Lương Th2 đều 

về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là đúng pháp 

luật như lời khai của bị cáo tại phiên tòa. Xét, do các bị cáo nhận thức còn hạn 

chế, hành vi phạm tội của các bị cáo là vì lợi ích chung; các bị cáo có nhiều 

thành tích trong công tác địa phương, nên được Đảng ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy 

ban nhân dân và các tổ chức, đoàn thể nơi bị cáo công tác có đơn gửi các cơ 

quan bảo vệ pháp luật khoan hồng giảm nhẹ cho các bị cáo. Vì vậy, đề nghị Hội 

đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình 

phạt tù. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trung Th: Đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét một cách toàn diện, nhất là quá trình cống hiến cho địa phương, 

cũng như tình hình sức khỏe, bệnh tật của bị cáo Th để khoan hồng giảm nhẹ 

cho bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; căn cứ vào kết quả xét hỏi 

tranh tụng và tranh luận công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét khách quan-

toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, 

bào chữa của luật sư cho bị cáo Nguyễn Trung Th, 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ CẤP PHÚC THẨM NHẬN ĐỊNH: 

Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm thì các cơ 

quan và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Nguyễn Trung Th, Đỗ 

Đăng S, Nguyễn Lương Th2 đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội do các 

bị cáo là người đã lợi dụng chức vụ gây ra đúng như nội dung Cáo trạng và Bản 

án hình sự sơ thẩm số 83 ngày 22/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

đã quy kết đối với các bị cáo, cụ thể: Trong thời gian từ tháng 5/2006 đến tháng 

9/2008, Nguyễn Trung Th (Chủ tịch UBND xã Canh N, huyện Thạch Thất 

nhiệm kỳ 2004-2010), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ về việc 

cấp đất giãn dân chỉ vì muốn hoàn thành sớm dự án tại xã Canh N để phục vụ lợi 

ích của địa phương. Từ đó, Nguyễn Trung Th đã chỉ đạo Nguyễn Lương Th2 

(cán bộ địa chính xã) lập khống danh sách 103 hộ xin cấp đất giãn dân để trình 

UBND huyện Thạch Thất phê duyệt; đồng thời Th còn chỉ đạo Đỗ Đăng S (Phó 

Chủ tịch UBND xã Canh N) và Nguyễn Lương Th2 thực hiện việc điều ghép 93 

suất đất không đúng thủ tục, không đúng đối tượng và không đúng thẩm quyền 

theo Quyết định số 686/QĐ-UBND ngảy 07/5/2007 của UBND huyện Thạch 

Thất. Sau đó, Nguyễn Trung Th chỉ đạo Nguyễn Văn Ch (Kế toán) và Nguyễn 

Đức Giang (Thủ quỹ của UBND xã Canh N) thu tiền đất giãn dân sai đối tượng 

93 suất. Đồng thời, Nguyễn Trung Th còn chỉ đạo S và Th2 bàn giao đất cho 

86/93 hộ dân điều ghép (7 hộ chưa bàn giao do vướng giải phóng mặt bằng) và 
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03 hộ trả đất đối lưu với diện tích 10.745,6 m2, đã gây thiệt hại cho Nhà nước 

với tổng số tiền 8.023.330.000 đồng. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, vì đã xâm 

phạm đến sự hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan, tổ chức là chính 

quyền nhân dân, gây dư luận không tốt đối với nhân dân địa phương nơi các bị 

cáo cư trú và làm việc. Hành vi cụ thể của các bị cáo là: Lập khống, điền ghép, 

giao đất không đúng đối tượng trong quyết định của Ủy ban nhân dân huyện 

Thạch Thất, thu tiền sử dụng đất không đúng tên hộ sử dụng đất theo quyết định 

của UBND huyện, sau khi thu tiền của dân về không nộp hết vào kho bạc mà tự 

ý giữ lại để chi tiêu cho địa phương, hiện tại còn có nhiều hộ gia đình đã xây nhà 

kiên cố nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…; do đó, 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án các bị cáo đều về tội “Lợi dụng 

chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét nội dung đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù và lời trình 

bày của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy: 

Do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nguy hiểm cho xã hội như nêu ở trên, 

nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng pháp luật để xử phạt các bị cáo mức hình phạt 

nghiêm khắc là cần thiết, mới đảm bảo được tính răn đe phòng ngừa tội phạm 

chung. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thấy: Sau khi vụ án bị phát 

hiện thì các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo; về nhân thân các bị cáo đều là 

người tốt, chưa có tiền án-tiền sự; bản thân các bị cáo cũng như gia đình các bị 

cáo đều có công với cách mạng. Trước và sau khi xét xử sơ thẩm thì Đảng ủy, 

HĐND, UBND, MTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể của xã Canh N có công 

văn gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng của Hà Nội, Viện kiểm sát và Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xin khoan hồng giảm nhẹ mức hình phạt tù cho 

các bị cáo, đặc biệt là bị cáo Th, với lý do: các bị cáo có quá trình cống hiến 

nhiều năm cho công tác địa phương, việc các bị cáo phạm tội là do nhận thức 

pháp luật còn hạn chế, chỉ nghĩ đơn giản là để phục vụ cho địa phương, đẩy 

nhanh tiến độ mà đã phạm tội; các bị cáo có công với cách mạng, trong đó có 

một thời gian dài công tác liên tục tại địa phương và đã đóng góp đáng kể cho 

địa phương; hơn nữa, các bị cáo không có hưởng lợi cá nhân. Ngoài ra, xét bị 

cáo Th nay tuổi đã cao, có nhiều bệnh tật; còn đối với bị cáo S và bị cáo Th2 thì 

là cấp dưới làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Trung Th, nên vai trò của các bị cáo 

S và Th2 chỉ là thứ yếu. Vì vậy, cần phải giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình 

phạt tù để phù hợp với tính chất-mức độ, hành vi phạm tội, cũng như xét các bị 

cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như trên (trong đó đáng chú ý bị cáo Th2 là con 

thương binh), nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và vẫn đảm 

bảo được tính răn đe phòng ngừa tội phạm chung, như quan điểm giải quyết vụ 

án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và đề nghị của UBND xã Canh 

N, huyện Thạch Thất tại phiên tòa phúc thẩm. 

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. 

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận, 
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nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên và căn cứ vào các Điều 355, 356 và 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt tù của các bị 

cáo Nguyễn Trung Th, Đỗ Đăng S và Nguyễn Lương Th2, để sửa Bản án hình 

sự sơ thẩm số 83/2019/HS-ST ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội. Nay tuyên bố: 

Các bị cáo Nguyễn Trung Th, Đỗ Đăng S, Nguyễn Lương Th2 phạm tội 

“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Áp dụng khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999; các điểm b, s, v 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Trung Th 60 (sáu mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Bị cáo Đỗ Đăng S 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

Bị cáo Nguyễn Lương Th2 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

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. 

Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

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

(12/11/2019). 

Nơi nhận: 

-Viện kiểm sát nhân dân CC tại Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp Hà Nội; 

- Tòa án nhân dân Tp Hà Nội; 

- Cục Thi hành án dân sự tp Hà Nội; 

- Trại tạm giam Công an tp Hà Nội; 

- Bị cáo;  

- Lưu: 

    T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Xuân Hùng 
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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

 Bản án số: 790/2019/HSPT 

 Ngày: 13/12/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học; 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Mạnh Hùng; 

       Ông Phùng Hải Hiệp. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Tùng, 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 cao cấp. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 300/2019/TLPT-HS ngày 02 tháng 5 năm 

2019 đối với bị cáo Vũ Thị Thanh Ph do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 04/2019/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Vũ Thị Thanh Ph; sinh ngày: 09/3/1986; số CMND: 132325118 do Công 

an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 07/8/2013; nơi đăng ký HKTT: Khu 2, xã Yên L, huyện 

Thanh S, tỉnh Phú Thọ; chỗ ở: Khu 10, xã Phù N, huyện Phù N, tỉnh Phú Thọ; 

nghề nghiệp: Cán bộ; chức vụ: Nguyên kế toán Trung tâm đào tạo lái xe thuộc 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ; bố đe:̉ ông Vũ Thanh Ph1; 

mẹ đẻ: bà Trần Thị H (đã chết); Có 03 anh chị em ruột, bị can là thứ ba; chồng: 

Trương Quang H1, sinh năm 1985;  Nghề nghiệp: giáo viên; có 02 con, lớn nhất 

sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không; bị can không bị 

bắt, tạm giữ, tạm giam hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại 

xã Phù N, huyện Phù N, tỉnh Phú Thọ. 

Người bào chữa cho bị cáo Vũ Thị Thanh Ph: Luật sư Vũ Văn D và Luật 

sư Nguyễn Đức L – Văn phòng Luật sư số 1 Vĩnh P, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh 

Phúc. Đều có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ (gọi tắt là Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm) được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ-

LĐTBXH ngày 11/02/2010 của Bộ Lao động thương binh & Xã hội. Tại Quyết 
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định số 905/QĐ-LĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động thương binh & Xã 

hội quyết định đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú 

Thọ thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ, trường do ông 

Nguyễn Xuân L1, sinh năm 1968, HKTT ở khu Mã Thượng A, thị trấn Phong Ch, 

huyện Phù N, tỉnh Phú Thọ làm Hiệu trưởng. 

Trung tâm đào tạo lái xe (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết 

định số 204/QĐ-CNNLPT-HCTC ngày 08/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ do ông Phan Quang M, sinh năm 

1976, HKTT ở khu 8 xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ làm Giám đốc. 

Trung tâm đào tạo lái xe là đơn vị hạch toán trực thuộc Trường Cao đẳng 

Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ (không có con dấu và tài khoản riêng), Trung 

tâm hoạt động theo quy chế tổ chức, hoạt động và phương án hoạt động của 

Trường Công nghệ và Nông lâm, của Trung tâm và các quy định hiện hành của 

Nhà nước. Kinh phí hoạt động từ nguồn thu học phí của học viên học lái xe.  

Ngày 11/12/2013, Vũ Thị Thanh Ph, sinh ngày 09/3/1986, HKTT ở xã Yên 

L, huyện Thanh S, tỉnh Phú Thọ trúng tuyển viên chức tại Trường Cao đẳng nghề 

Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. Ngày 24/7/2015 Vũ Thị Thanh Ph được Hiệu 

trưởng nhà trường điều động làm Kế toán tại Trung tâm đào tạo lái xe theo quyết 

định số 236/QĐ-CNNLPT-HCTC (BL 56). 

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo lái xe do Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ký tại Quyết 

định số 433/QĐ-CNNLPT-HCTC ngày 01 tháng 12 năm 2015 thì Kế toán viên 

Vũ Thị Thanh Ph có nhiệm vụ thu tiền học phí của học viên khi tham gia học lái 

xe ô tô tại Trung tâm đào tạo lái xe, cuối ngày báo cáo kết quả việc thu học phí 

với Giám đốc trung tâm sau đó hạch toán thu chi báo sổ nộp tiền về Trường Cao 

đẳng Công nghệ & Nông lâm (BL 424, 425).  

Theo Phương án hoạt động của Trung tâm đào tạo lái xe đã được Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ phê duyệt thì mức 

thu tiền học phí đào tạo lái xe hạng B2 là 4.940.000đ/1 học viên/1 khóa học; hạng 

C là 6.850.000đ/1 học viên/1 khóa học. Khi nộp hồ sơ học viên phải nộp số tiền 

(tạm ứng) đối với hạng B2 là 2.000.000đ/1 học viên, hạng C là 3.000.000đ/1 học 

viên; Trước khi thi tốt nghiệp để cấp chứng chỉ nghề, học viên phải nộp nốt số 

tiền còn lại cho Trung tâm (BL 387).  

Trong quá trình công tác từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017, Vũ Thị Thanh 

Ph không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao mà đã dùng thủ đoạn: sau khi thu 

tiền học phí tạm ứng của học viên, Ph không báo cáo Giám đốc Trung tâm và 

không nộp đầy đủ số tiền đã thu được về Trường Cao đẳng Công nghệ & Nông 

lâm theo đúng quy định mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn 

này, từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017, Ph đã thu tiền học phí tạm ứng của 221 

học viên thuộc 09 lớp với tổng số tiền là 957.580.000đ, nhưng chỉ nộp về nhà 

trường số tiền 292.715.957đ, còn lại 664.864.043đ Ph chiếm đoạt sử dụng chi tiêu 

cá nhân. Cụ thể: 

- Tại lớp B2 khóa 121: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 85 học viên với 

số tiền 411.080.000đ nhưng Ph chỉ nộp về Trường Công nghệ & Nông lâm số tiền 
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thu học phí của 20 học viên = 98.800.000đ. Còn lại 312.280.000đ học phí đã thu 

của 65 học viên, Ph chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.     

- Tại lớp B2 khóa 122: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 29 học viên với 

số tiền 68.820.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân. 

- Tại lớp B2 khóa 123: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 18 học viên với 

số tiền 38.500.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân. 

- Tại lớp B2 khóa 124: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 02 học viên với 

số tiền 5.000.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân. 

- Tại lớp C khóa 96: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 54 học viên với số 

tiền 350.980.000đ nhưng Ph chỉ nộp về Trường Công nghệ & nông lâm tiền thu 

học phí của 36 học viên = 191.400.000đ. Còn lại 159.580.000đ học phí đã thu của 

18 học viên, Ph chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.. 

- Tại lớp C khóa 97: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 21 học viên với số 

tiền 50.850.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân. 

- Tại lớp C khóa 98: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 06 học viên với số 

tiền 14.000.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân. 

- Tại lớp C khóa 99: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 04 học viên với số 

tiền 14.350.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân.     

- Tại lớp C khóa 100: Vũ Thị Thanh Ph thu học phí của 02 học viên với số 

tiền 4.000.000đ, Ph chiếm đoạt sử dụng hết vào mục đích cá nhân. 

Sau khi chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân tổng số tiền 

664.864.043đ do thu học phí tạm ứng của học viên, để tránh bị Trường Cao đẳng 

Công nghệ & Nông lâm phát hiện, Vũ Thị Thanh Ph đã tự lập hồ sơ quyết toán 

khống để hợp thức số tiền 474.284.043đ. Hồ sơ quyết toán khống mà Ph đã lập 

gồm 

- Chi tiền mua nhiên liệu 187.832.900đ; 

- Chi tiền tuyển sinh 39.900.000đ;  

- Chi tiền thu nhập tăng thêm (bồi dưỡng) 246.551.143đ cho 15 giáo viên 

dạy lái xe của Trung tâm, gồm các ông: Nguyễn Văn H2, Nguyễn Trọng L2, Chu 

Thế Ph2, Nguyễn Văn T, Dương Quý Tr, Lương Thanh V, Hoàng Thế A, Đỗ Đức 

Ch1, Trần Mạnh C, Nguyễn Kim C1, Trương Quang H3, Lê Hải N, Ngô Văn Th, 

Nguyễn Anh T1, Hà Hoàng T2, việc lấy tên các giáo viên trong hồ sơ quyết toán 

khống là do trong quá trình dạy thực hành cho học viên, 15 giáo viên trên đã dùng 

tiền cá nhân của mình mua nhiên liệu (dầu Diesel) và có đề nghị người bán xuất 

hóa đơn GTGT để làm thủ tục thanh toán với Trung tâm sau khi kết thúc khóa 

học.  

Để làm được hồ sơ quyết toán khống, Ph đã yêu cầu 15 giáo viên nộp lại 

các liên hóa đơn GTGT mua dầu cho Ph đồng thời Ph lập các Bảng kê thanh toán 

tiền tuyển sinh, Bảng tổng hợp thanh toán nhiên liệu dạy tập lái và Danh sách chi 

tiền tăng thêm cho cán bộ, giáo viên. Khi lập xong các bảng kê nêu trên, Ph trực 

tiếp nhờ 15 giáo viên ký khống vào các bảng kê có nội dung thể hiện các giáo viên 

này đã được nhận các khoản tiền theo bảng kê nhưng thực tế Ph không thanh toán 

cho các giáo viên khoản tiền đó. Sau khi đã xin được đầy đủ chữ ký nhận tiền 

khống của 15 giáo viên vào các Bảng kê và Danh sách nêu trên, Ph trình ông Ph2 

Quang M là Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe ký xác nhận sau đó Ph đem hồ sơ 
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quyết toán khống đến Phòng Tài chính kế toán Trường Công nghệ và Nông lâm 

gặp: bà Nguyễn Thị Th là kế toán thanh toán, ông Bùi Đình Ch2 là kế toán tổng 

hợp, bà Nguyễn Thị Song L3 là thủ quỹ, ông Nguyễn Thanh T3 là kế toán trưởng 

và gặp ông Nguyễn Xuân L1 là Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Nông lâm. Khi 

gặp các ông bà có tên nêu trên, Ph đều báo cáo là trong thời gian từ tháng 5 đến 

tháng 10/2017, Trung tâm đào tạo lái xe chỉ thu được 474.284.043đ tiền học phí 

của học viên, số tiền thu được Trung tâm đã sử dụng để chi trả cho 15 giáo viên 

theo các bảng kê, chứng từ kèm theo và Ph đề nghị cho quyết toán số tiền 

474.284.043đ.  

Sau khi kiểm tra thấy các chứng từ, bảng kê trong hồ sơ quyết toán do Ph 

lập đã có đầy đủ chữ ký của các giáo viên nên Phòng Tài chính kế toán Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm kiểm tra và đã lập 01 phiếu thu đồng thời lập 

01 phiếu chi thể hiện Trường đã thu và chi số tiền 474.284.043đ cho Trung tâm 

đào tạo lái xe theo hồ sơ quyết toán. Còn lại số tiền học phí tạm ứng đã thu là 

190.580.000đ Ph đã sử dụng hết nhưng do không lấy được chứng từ nên chưa hợp 

thức được. 

Quá trình điều tra, ngày 17/11/2017 Vũ Thị Thanh Ph đã tự nguyện nộp tại 

Cơ quan điều tra số tiền 656.900.000đ để khắc phục hậu quả của tội phạm, ngày 

05/02/2018 Cơ quan điều tra đã trả lại số tiền trên cho Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Nông lâm Phú Thọ (BL 33 - 36 tập 1). Số tiền còn lại là 7.964.043đ hiện 

Ph chưa bồi thường. 

Tại Cơ quan điều tra Vũ Thị Thanh Ph hoàn toàn khai nhận hành vi phạm 

tội như đã nêu trên, thể hiện tại các bút lục từ số 33 đến số 136 tập 2. 

Trong vụ án này ông Phan Quang M là Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe 

là người đã ký xác nhận vào bộ hồ sơ quyết toán khống số tiền 474.284.043đ do 

Ph lập. Tuy nhiên xét thấy: ngay sau khi phát hiện Vũ Thị Thanh Ph có hành vi 

thu tiền học phí của các học viên không nộp về Trung tâm thì ông Phan Quang M 

đã yêu cầu Ph phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền thu được cho Trung tâm theo quy 

định. Khi Ph trình hồ sơ quyết toán thể hiện đã chi trả số tiền 474.284.043đ cho 

15 giáo viên, do thấy hồ sơ có đầy đủ chữ ký nhận tiền của 15 giáo viên và tin 

tưởng là Ph đã chi tiền cho các giáo viên theo hồ sơ quyết toán là thật nên ông M 

đã ký xác nhận vào bộ hồ sơ quyết toán do Ph lập mà không nhận thức được hồ 

sơ này là do Ph lập khống. Ngoài ra bản thân ông M không bàn bạc, thống nhất 

với Ph trong việc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Trung tâm và không 

được ăn chia số tiền do Ph phạm tội mà có. Do vậy, Cơ quan CSĐT không đề cập 

xử lý hình sự đối với ông Phan Quang M. 

Đối với ông Nguyễn Thanh T3 là kế toán trưởng, ông Bùi Đình Ch2 là kế 

toán tổng hợp, bà Nguyễn Thị Th là kế toán thanh toán, bà Nguyễn Thị Song L3 

là thủ quỹ và ông Nguyễn Xuân L1 là Hiệu trưởng Trường Công nghệ & Nông 

lâm đều không biết việc Vũ Thị Thanh Ph chiếm đoạt số tiền học phí do các học 

viên nộp cho Trung tâm đào tạo lái xe nên khi Ph báo cáo Trung tâm chỉ thu được 

474.284.043đ tiền học phí và Ph đã sử dụng chi trả số tiền này cho 15 giáo viên 

theo chứng từ, sau khi kiểm tra thấy chứng từ hợp lệ và tin tưởng là Ph đã chi trả 

cho các giáo viên nên đã đồng ý cho quyết toán hợp thức số tiền 474.284.043đ. 

Bản thân các ông bà Nguyễn Thanh T3, Bùi Đình Ch2, Nguyễn Thị Th, Nguyễn 
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Thị Song L3, Nguyễn Xuân L1 đều không được hưởng lợi bất cứ khoản tiền nào 

trong số tiền Ph đã chiếm đoạt. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Phú Thọ không xác định các cá nhân nêu trên là đồng phạm với Vũ Thị Thanh Ph 

trong vụ án. 

Đối với 15 giáo viên của Trung tâm đào tạo lái xe gồm các ông: Nguyễn 

Văn H4, Nguyễn Trọng L2, Chu Thế Phan, Nguyễn Văn T, Dương Quý Tr, Lương 

Thanh V, Hoàng Thế Anh, Đỗ Đức Ch1, Trần Mạnh C, Nguyễn Kim C1, Trương 

Quang H5, Lê Hải N, Ngô Văn Th, Nguyễn Anh T1, Hà Hoàng T2 đều không bàn 

bạc, thống nhất với Vũ Thị Thanh Ph trong việc thực hiện tội phạm và đều không 

biêt mục đích của Vũ Thị Thanh Ph là chiếm đoạt số tiền 664.864.043đ của Trung 

tâm đào tạo lái xe mà do nể nang, tin tưởng là Ph sẽ sớm thanh toán tiền cho mình 

nên khi Ph nhờ ký khống vào hồ sơ quyết toán thì các giáo viên này đã đồng ý ký. 

Bản thân 15 giáo viên này không được ăn chia số tiền mà Ph đã chiếm đoạt của 

Trung tâm. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ không đề cập 

xử lý xử lý hình sự đối với 15 giáo viên nêu trên. 

Quá trình điều tra, Vũ Thị Thanh Ph đã tự nguyện nộp tại Cơ quan điều tra 

số tiền 656.900.000đ để khắc phục hậu quả của tội phạm, còn lại 7.964.043đ hiện 

Ph chưa bồi thường.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 04/2019/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2019, 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định: 

Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 353; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Khoản 1 Điều 54 BLHS năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Thị Thanh Ph phạm tội: “Tham ô tài sản”. 

Xử phạt: Vũ Thị thanh Ph 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị cáo đi thi hành án. 

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, lãi suất 

chậm trả, nghĩa vụ thi hành án, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thanh Ph có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Thị Thanh Ph thừa nhận hành vi phạm tội 

của bị cáo như đã khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, đề nghị xem xét 

về hành vi và tội danh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo cũng đề nghị xem xét 

về tố tụng của cấp sơ thẩm. Tại cơ quan điều tra, viện kiểm sát, Tòa án cấp sơ thẩm, 

bị cáo đều từ chối luật sư bào chữa cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Tòa án cấp 

sơ thẩm đã quy kết và xét xử bị cáo về tội Tham ô tài sản theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 353 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng người, đúng tội, không oan. 

Tại cấp phúc thẩm bị cáo đề nghị xem xét lại tội danh cho bị cáo nhưng vẫn 

thừa nhận hành vi của mình như lời khai tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, xét 

kháng cáo và lời đề nghị của bị cáo tại phiên tòa thấy không có căn cứ để xem xét thay 

đổi tội danh cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục 

141



gần hết hậu quả, gia đình chính sách (có bố là thương binh), Tòa án cấp sơ thẩm xử bị 

cáo 12 năm tù là nặng, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống 

mức án 10 năm tù. 

Người bào chữa cho bị cáo - Luật sư Nguyễn Đức L có quan điểm: Đối với 

hành vi của bị cáo mà bản án sơ thẩm quy kết Luật sư không có ý kiến; tuy nhiên, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét lại hành vi của bị cáo, cấp sơ thẩm có vi phạm tố tụng 

của Cơ quan điều tra về việc bảo quản vật chứng, không giám định tài chính tư pháp, 

bot lọt tội phạm; việc truy tố, xét xử bị cáo về tội Tham ô tài sản là không có căn cứ, 

đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.  

Người bào chữa cho bị cáo – Luật sư Vũ Văn D nhất trí với quan điểm của Luật 

sư Nguyễn Đức L và không bổ sung gì. 

Bị cáo đồng ý quan điểm của Luật sư và không tranh luận gì. Tại lời nói sau 

cùng, bị cáo đề nghị xem xét lại tội danh 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: 

[1Ị Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Vũ Thị Thanh Ph đã thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình, không có lời bào chữa nào khác, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài 

liệu thu giữ được, đủ cơ sở để kết luận: 

Trong quá trình công tác thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017 tại 

Trung tâm đào tạo lái xe là đơn vị hạch toán trực thuộc Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Nông lâm Phú Thọ, Vũ Thị Thanh Ph là kế toán của Trung tâm đã thu 

tiền học phí tạm ứng của 221 học viên thuộc 09 lớp với tổng số tiền là 

957.580.000đ nhưng Ph chỉ nộp về nhà trường số tiền 292.715.957đ, còn lại 

664.864.043đ Ph chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân. 

Sau đó, để tránh bị phát hiện, Vũ Thị Thanh Ph đã tự lập hồ sơ quyết toán 

khống để hợp thức số tiền 474.284.043đ, còn lại 190.580.000đ Ph chưa hợp thức 

được. 

Hành vi của Vũ Thị Thanh Ph phạm tội “Tham ô tài sản” được quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 353 BLHS năm 2015 như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan. 

Việc Người bào chữa cho bị cáo cho rằng Cơ quan điều tra vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra là không có căn cứ chấp nhận. 

Xét tính chất vụ án thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã xâm 

phạm đến tài sản cơ quan tổ chức mà mình có trách nhiệm quản lý. Hành vi phạm 

tội của bị cáo thuộc nhóm tội tham nhũng. Nên xử bị cáo nghiêm khắc nhằm giáo 

dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định là có căn cứ, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, việc bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo là do 

chưa hiểu biết về pháp luật, đã bồi thường khắc phục hậu quả được số tiền 

656.900.000 đồng trong tổng số 664.864.043 đồng chiếm đoạt. Gia đình bị cáo có 
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công với cách mạng, bố bị cáo là thương binh, bản thân bị cáo là phụ nữ; việc Tòa 

án cấp sơ thẩm xử bị cáo mức hình phạt 12 năm tù là quá nghiêm khắc, Hội đồng 

xét xử xét thấy cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo, trở 

thành công dân có ích cho xã hội. 

Do đó cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát, giảm một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

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

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

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Thanh Ph, sửa bản án 

hình sự sơ thẩm số 04/2019/HS-ST ngày 21/02/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ về phần hình phạt đối với bị cáo. 

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Thị Thanh Ph phạm tội: “Tham ô tài sản”. 

Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Vũ Thị thanh Ph 10 (Mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo đi thi hành án. 

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Về án phí: Bị cáo Vũ Thị Thanh Ph không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 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 Phú Thọ; 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- Cục THADS tỉnh Phú Thọ; 

- Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu HSVA, phòng HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Ngô Tự Học 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH GIA LAI        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số:  12/2020/HSPT 
Ngày 25-2-2020      

    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: Ông Đỗ Văn Hiên 
 Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng; Bà Đinh Thị Như Phượng. 
- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ng -Thư ký 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 25 tháng 2 năm 2020, 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 50/2019/TLPT- HS 
ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị Hằng Ng,do có kháng cáo của bị 
cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 06/2019/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2019 
của Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai. 

* Bị cáo có kháng cáo:

Lê Thị Hằng Ng. Sinh năm: 1976, tại thị xã A, tỉnh Gia Lai; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Lô 38 Ngô M, phường Đ, thị xã A, tỉnh Gia Lai; Nghề 
nghiệp: Giáo viên; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn 
giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Khắc B và bà Nguyễn Thị T (đã 

chết). Có chồng là Nguyễn Văn H và có 02 con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị 
bắt tạm giam từ ngày 27/4/2018 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chũa cho bị cáo: Ông Vi Mạnh Hà – Luật sư của VPLS Bình 
Minh, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai. Có mặt 

- Nguyên đơn dân sự: Trường Mẫu giáo T, xã C, thị xã A, tỉnh Gia Lai. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tống Thị Ng- Hiệu trưởng. Địa chỉ: 61 

Nay D, phường Sông B, thị xã A, tỉnh Gia Lai. Có mặt 
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
1. Nay H’Nuin (phụ huynh của cháu Nay Suim). Có mặt

2. Nay H’Chue (phụ huynh của cháu Nay Pham). Có mặt

3. Ksor H’Nhe (phụ huynh của cháu Ksor Chơ Luk). Vắng mặt

4. Ksor H’Trit (phụ huynh của cháu Ksor H’Doanh). Có mặt

5. Ksor H’Thí (phụ huynh của cháu Ksor Rơ Chăm H’Nương) . Vắng mặt

6. Nay H’Hiêm (phụ huynh của cháu Nay H’Nen). Có mặt
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7. Nay H’Đieo (phụ huynh của cháu Nay Sa). Vắng mặt

8. Nay H’Biyah (phụ huynh của cháu Nay Lôi). Vắng mặt

9. Nay H’Nhuen (phụ huynh của cháu Nay Trương). Có mặt

10. Ksor H’Yáo (phụ huynh của cháu Ksor Pha). Vắng mặt

11. Ksor H’Yuih (phụ huynh của cháu Ksor H’Đil). Có mặt

12. Nay H’Loai (phụ huynh của cháu Nay Phôn). Có mặt

13. Ksor H’Nhal (phụ huynh của cháu Ksor H’Dah). Có mặt

14. Ksor H’Mruk (phụ huynh của cháu Ksor Trần). Vắng mặt

15. Ksor H’Reh (phụ huynh của cháu Ksor H’Phanh). Vắng mặt

16. Nay H’Sáo (phụ huynh của cháu Nay H’Nuyết). Có mặt

17. Ksor H’Yon (phụ huynh của các cháu Ksor H’Ngâm và Ksor H’Bơm).

Có mặt 
18. Nay H’Yưn (phụ huynh của cháu Nay H’Nơi). Có mặt

19. Nay H’La (phụ huynh của cháu Nay Diêp). Có mặt

20. Ksor H’Le (phụ huynh của cháu Ksor H’Nhiêm). Có mặt

21. Nay H’Riu (phụ huynh của cháu Nay H’Nưm). Vắng mặt

22. Nay H’Ngeo (phụ huynh của cháu Nay H’Vet). Vắng mặt

23. Nay H’Uôn (phụ huynh của cháu Nay Thue). Vắng mặt

24. Ksor H’Đin (phụ huynh của cháu Ksor Minh). Có mặt

25. Nay H’Rat (phụ huynh của cháu Nay H’Bơr). Có mặt

26. Nay H’Nuôn (phụ huynh của cháu Nay Kni). Có mặt

27. Nay Kia (phụ huynh của cháu Ksor E Chức). Có mặt

28. Ksor H’Đunh (phụ huynh của cháu Ksor H’Phiên). Có mặt

29. Nay H’Nhơm (phụ huynh của các cháu Nay Khanh. Có mặt

30. Nay H’Nem (phụ huynh của cháu Nay Nhớ và Nay H’Nhu). Vắng mặt

31. Ksor H’Yom (phụ huynh của cháu Ksor So Em). Vắng mặt

32. Ksor H’Nih (phụ huynh của cháu Ksor Noan). Vắng mặt

33. Ksor Tang (phụ huynh của cháu Nay Thuyng). Có mặt

34. Nay H’Ngher (phụ huynh của cháu Nay Vun). Có mặt

35. Ksor H’Nghe (phụ huynh của cháu Ksor H’Nớp). Có mặt

36. Ksor Nhut (phụ huynh của cháu Nay H’Quyết). Có mặt

37. Ksor H’Guin (phụ huynh của cháu Ksor Rơ Chăm Tháp). Vắng mặt

Cùng địa chỉ: Buôn Chư Băh B, xã C, thị xã A, tỉnh Gia Lai. 
- Người làm chứng:  
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1. Chị Võ Thị Bích C sinh năm 1972; trú tại: Bôn H, xã C, thị xã A, tỉnh

Gia Lai. Có mặt 
2. Đỗ Thị Thùy Tr, sinh năm 1986; trú tại: Bôn H, xã C, thị xã A, tỉnh Gia

Lai. Vắng mặt 
3. Ông Ksor Tý, sinh năm 1964, trú tại: Bôn Chư B B, xã C, thị xã A, tỉnh

Gia Lai. Có mặt 
4. Bà Ksor H’Yê, sinh năm 1963, trú tại: Bôn H, xã Ia R, thị xã A, tỉnh Gia

Lai. Có mặt 
5. Bà Ksor H’Yung, sinh năm 1966, trú tại: Bôn Chư B B, xã C, thị xã A,

tỉnh Gia Lai. Có mặt 
- Người phiên dịch tiếng Jrai: Bà Nay H’Yan. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

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

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 19/12/2016, Ủy ban nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai ban hành Quyết 
định số 358/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho đối tượng 
3,4,5 tuổi học kì 1 năm học 2016-2017 trên địa bàn thị xã A, mỗi em được hưởng 
120.000 đồng/tháng 

Trường Mẫu giáo T thuộc xã C, thị xã A là một trong những trường có 
học sinh là đối tượng trong diện được hỗ trợ nên trường đã lập danh sách và được 
ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt cấp kinh phí. Học kì 1 năm học 2016-2017, 
Trường Mẫu giáo T nhận được số tiền 99.840.000 đồng chia cho học sinh 6 lớp. 
Ngày 29/12/2016, cô Võ Thị Bích C là thủ quỹ trường đã nhận số tiền trên từ 
Kho bạc Nhà nước thị xã, được sự phân công của Hiệu trưởng, cô C đã phát tiền 
cho các giáo viên chủ nhiệm để phát lại cho phụ huynh học sinh.  

Lớp lá 4 Trường Mẫu giáo T có 39 học sinh, lớp có đồng chủ nhiệm là Lê 
Thị Hằng Ng và cô Ksor H’Yê. Ngày 10/01/2017, Lê Thị Hằng Ng đã nhận số 

tiền hỗ trợ ăn trưa 18.720.000 đồng từ cô C. Do đặc thù vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn, phụ huynh học sinh không có điều kiện 

đóng trước các khoản tiền quỹ lớp cho nhà trường nên đã thỏa thuận với nhà 

trường sau khi nhận tiền hỗ trợ ăn trưa học kỳ I do nhà trường phát thì phụ huynh 

sẽ đóng lại quỹ cho nhà trường. Trong học kỳ I năm học 2016 - 2017, các em học 

sinh của lớp lá 4 phải đóng tổng số tiền quỹ (gồm tiền học phí, hồ sơ, nước uống, 

quỹ hội, vệ sinh, đồng phục, giấy màu, bút chì, giấy vẽ, sách) là 9.686.000 đồng. 

Theo quy định thì Ng  phải phát số tiền chế độ ăn trưa còn lại là 9.034.000 đồng 

cho các phụ huynh học sinh lớp lá 4 (trong đó mỗi học sinh được nhận thấp nhất 

147.600 đồng, cao nhất là 280.000 đồng, số tiền cụ thể mỗi phụ huynh được nhận 

có danh sách kèm theo) nhưng Ng  không phát mà thông báo với các phụ huynh 
là đã trừ đủ, trừ hết vào số tiền quỹ mà các phụ huynh phải đóng cho nhà trường 
nên không phát tiền. Sau đó Ng  hợp thức hóa danh sách phát tiền bằng cách lấy 

danh sách hỗ trợ trẻ ăn trưa 3, 4, 5 tuổi năm học 2016 -2017 (từ tháng 9/2016 đến 

tháng 12/2016) do nhà trường lập rồi giả chữ ký tại mục ký nhận trong danh sách 
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trên nộp về cho Kế toán nhà trường là cô Đỗ Thị Thùy Tr để quyết toán nhằm 

hợp thức hóa việc phát tiền rồi chiếm đoạt số tiền trên. 
Học  kỳ II năm học 2016 - 2017, theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 

02/6/2017 của Uỷ ban nhân dân thị xã A về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ ăn trưa 
cho đối tượng trẻ em 3, 4, 5 tuổi học kỳ II năm học 2016-2017, Trường Mẫu giáo 

T tiếp tục được nhận số tiền hỗ trợ ăn trưa là 124.800.000 đồng chia cho học sinh 

6lớp. Ngày 25/7/2017, sau khi nhận tiền về, cô Tống Thị Ng đã giao cho cô C 

phát tiền cho các giáo viên chủ nhiệm để phát lại cho phụ huynh học sinh từng 

lớp. Ngày 03/08/2017 Lê Thị Hằng Ng nhận số tiền hỗ trợ ăn trưa học kỳ II của 

39 học sinh lớp lá 4 là 23.400.000 đồng. Số tiền quỹ học kỳ II năm học 2016 - 
2017 mà các em học sinh lớp lá 4 phải đóng cho nhà trường là 6.310.500 đồng 

(gồm tiền ghế đá, cây xanh, đồng phục, quỹ hội, hồ sơ, sách, học phí). Số tiền hỗ 

trợ ăn trưa còn lại các học sinh lớp lá 4 được nhận là 17.089.500 đồng (mỗi học 

sinh được nhận thấp nhất là 294.500 đồng, cao nhất là 530.000 đồng, số tiền cụ 

thể mỗi phụ huynh được nhận có danh sách kèm theo). Lợi dụng sự thiếu hiểu 

biết của phụ huynh học sinh, Lê Thị Hằng Ng nói phụ huynh học sinh ký nhận, 

ký thay trước vào mục ký nhận tại danh sách hỗ trợ trẻ ăn trưa 3, 4, 5 tuổi năm 

học 2016 - 2017 (từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017) do nhà trường lập giao 

cho Ng nhưng Ng không phát tiền cho phụ huynh học sinh, sau đó Ng lấy danh 

sách này nộp về cho cô Đỗ Thị Thùy Tr để quyết toán nhằm hợp thức hóa việc đã 

phát tiền rồi chiếm đoạt số tiền trên. 
Để có căn cứ kết tội bị cáo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã A đã 

trưng cầu giám định đường vân và chữ viết, chữ ký tại Danh sách nhận tiền ăn  

trưa học  kỳ II năm  học 2016-2017. Tại Kết  luận giám  định số 456/KLGĐ ngày 

30/7/2018 và số 454/KLGĐ ngày 07/8/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Gia Lai kết luận: Trong danh sách nhận tiền ở cột ký nhận có 07 dấu vân tay 
thì có 02 dấu vân tay là của bị cáo Lê Thị Hằng Ng. Cũng trong danh sách nêu 

trên ở cột ký nhận có 13 số thứ tự là chữ viết và chữ ký của bị cáo Lê Thị Hằng 

Ng. Ngoài ra bị cáo Ng còn giả mạo một biên bản họp phụ huynh đầu năm đề 

ngày 07/10/2016, thể hiện nội dung họp giữa Ng  và các phụ huynh học sinh lớp 

lá 4 đồng ý để bị cáo Ng thu thêm 90.000 đồng tiền hỗ trợ học sinh ngoài khoản 

quỹ nhà trường quy định, để chiếm đoạt tiền ăn trưa của các học sinh. Tại Kết 

luận giám định số 483/KLGĐ ngày 17/8/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Gia Lai kết luận: Chữ viết trên biên bản họp phụ huynh (trừ chữ viết họ 

tên “Lê Thị Hằng Ng” ở dòng cuối cùng tại mặt sau) là do cháu Nguyễn Lê Đăng 

T là con gái ruột của bị cáo Ng viết ra và qua điều tra xác định T ký cuộc họp là 

chị Nay H’Hiêm là người không biết chữ, các phụ huynh khẳng định không biết 

và không tham gia cuộc họp nêu trên.  

2.Giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm: 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 06/2019/HSST ngày 22/5/2019 của Tòa án 

nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai đã quyết định:  
Tuyên bố bị cáo Lê Thị Hằng Ng phạm tội “Tham ô tài sản” 
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Thị 

Hằng Ng 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/4/2018. 
Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 

584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Lê Thị Hằng Ng phải bồi thường 
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cho nguyên đơn dân sự là Trường Mẫu giáo T xã C, thị xã A, tỉnh Gia Lai tổng số 
tiền đã chiếm đoạt là 26.123.500 đồng để nhà trường thực hiện việc cấp phát tiền 
hỗ trợ ăn trưa cho học sinh theo đúng quy định pháp luật 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên nghĩa vụ chịu án phí, quyền 
kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác theo luật định. 

 

3.Kháng cáo của bị cáo 

Ngày 27/5/2019, bị cáo Lê Thị Hằng Ng kháng cáo kêu oan. 
 

4.Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình 

phạt và phần bồi thường dân sự 

- Người bào chữa cho bị cáo Lê Thị Hằng Ng trình bày quan điểm bào 
chữa: Lời khai của bị cáo vá các phụ huynh học sinh có nhiều mâu thuẫn nhưng 

không được đối chất; cấp sơ thẩm căn cứ lời khai của các phụ huynh làm căn cứ 
buộc tội bị cáo là vi phạm nguyên tắc trọng cứ hơn trọng cung; các yêu cầu giám 
định không được xem xét giám định là không đảm bảo cho việc giải quyết vụ án; 
hồ sơ còn nhiều mâu thuẫn về số liệu, lời khai, kết luận giám định và vi phạm 
nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 
Điều 355; điểm b, c khoản 1 Điều 358 hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho tòa sơ 

thẩm điều tra truy tố, xét xử lại và căn cứ điểm c khoản 1 điều 355, điều 359 
tuyên bố bị cáo không phạm tội 

- Bị cáo Lê Thị Hằng Ng: Nhất trí như phần trình bày của luật sư bào 

chữa, đề nghi hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vụ án 

- Đại diện theo pháp luật của Trường Mẫu giáo T là bà Tống Thị Ng: 

Không đồng ý với phần trình bày của luật sư. Bà giữ nguyên ý kiến như trước 

đây là yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 26.123.500 đồng để trường phát lại cho học 

sinh, về phần hình phạt đề nghị xử lý theo quy định pháp luật. 

- Các phụ huynh học sinh cùng có ý kiến: Việc bị cáo kêu ký thay họ mới 

đồng ý ký vì nhiều phụ huynh không biết chữ, nhưng thực tế tất cả phụ huynh 

không ai được nhận bất kì số tiền hỗ trợ nào  

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: 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Hằng Ng kháng cáo không đồng ý 
tội danh, mức hình phạt, trách nhiệm bồi thường dân sự như bản án sơ thẩm đã 
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xét xử đối với bị cáo. Bị cáo cho rằng bị cáo không chiếm đoạt số tiền hỗ trợ ăn 

trưa của học sinh, bị cáo không phạm tội. Trong đơn kháng cáo và tại giai đoạn 
phúc thẩm, chồng bị cáo là ông Nguyễn Văn H cung cấp cho Tòa án các tài liệu 
gồm 01 dĩa CD, 01 giấy xác nhận có điểm chỉ, bị cáo đề nghị giám định các tài 
liệu chứng cứ trên và đề nghị giám định lại các chữ ký thực nhận tiền hỗ trợ. 
Ngày 26/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn gởi Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Gia Lai, để yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai 
thực hiện việc tăng cứu thêm các chứng cứ bổ sung. Theo yêu cầu của bị cáo và 
kết quả bổ sung chứng cứ như sau: 

Thứ nhất: Đối với 01 dĩa CD được quay bằng điện thoại di động của bị cáo 
vào ngày 25/1/2018 tại lớp học điểm lẻ thuộc buôn Chư Băh B, có hình ảnh của 2 
người phụ nữ, và tiếng nói của 1 người phụ nữ không thấy mặt cùng biên bản 
chép lời thoại từ video ghi hình trên; bị cáo đề nghị giám định tiếng nói của 
người phụ nữ không thấy mặt trong video có phải của bị cáo không, 2 phụ nữ kia 
có phải là phụ huynh em Ksor E Chức và phụ huynh em Ksor H’Nớp không, việc 
họ không thắc mắc gì về số tiền được nhận là như thế nào, thấy rằng:  

Ngày 20/11/2019, Hội đồng xét xử phúc thẩm, kiểm sát viên tham gia xét 
xử phúc thẩm vụ án đã tiến hành mở niêm phong đĩa CD bị cáo nộp cùng với việc 
tiến hành lấy lời khai quá trình bổ sung chứng cứ, xác định hai người phụ nữ 
trong đoạn video là Ksor H’Nghe, phụ huynh em Ksor H’Nớp và Ksor H’Đe, là 
chị gái của Ksor H’Nghe, có con học cùng trường và đi theo chị Ksor H’Nghe, 

đều cho rằng tiếng nói trong video là của bị cáo, bị cáo là người lấy điện thoại 
của bị cáo ra quay, nhưng bản thân các chị không biết tiếng phổ thông, không 
hiểu bị cáo nói gì, chỉ biết lắc đầu và gật đầu. Ngoài ra, còn có lời khai của ông 
Ksor Tý, thôn trưởng buôn Chư B B cho biết vào khoảng tháng 7 năm 2019, ông 

được Luật sư bào chữa của bị cáo cho xem đoạn video trên, hỏi ông có phải hai 
người phụ nữ trong đoạn video là phụ huynh của Ksor E chức và Ksor H’Nớp 
không, ông xác nhận chỉ có phụ huynh của em Ksor H’Nơp và bà Ksor H’Đe là 

chị gái bà Ksor H’Nghe, ông nghe bị cáo hỏi hai người này có thắc mắc gì tiền 
học sinh không thì hai người phụ nữ trên trả lời bằng tiếng Jrai là không hiểu, 
không biết gì vì họ không hiểu tiếng việt. Mặc khác, tại biên bản khai của chị 
Ksor H’Nghe (bút lục 324, 325), đều khai nhận chị không ký cũng không nhờ ai 
ký vào các danh sách nhận tiền, thực tế chị cũng không nhận được tiền ăn hỗ trợ 
từ bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Ksor H’nghe, Ksor H’Đe, và ông Ksor Tý 

đều giữ nguyên lời khai như đã trình bày. Như vậy, việc bị cáo yêu cầu giám định 
tiếng nói của người phụ nữ trong đọan video là của bị cáo và hai người phụ nữ 
kia đã nhận được tiền hỗ trợ, không thắc mắc gì là không cần thiết và cũng không 

có cơ sở chấp nhận 
Thứ hai: Đối với 01 giấy xác nhận có điểm chỉ ghi Nay H’Yưn, khi tiến 

hành khám xét nhà bị cáo còn sót lại và do chồng bị cáo cung cấp, bị cáo yêu cầu 
trưng cầu giám định dấu vết điểm chỉ trong giấy xác nhận có phải của bà Nay 
H’Yưn không để làm rõ việc bà Yưn đã nhận số tiền 480.000 đồng, thấy rằng: 

Bị cáo là giáo viên phụ trách đứng lớp dạy chính, bị cáo cũng là người trực 
tiếp nhận tiền từ nhà trường về cấp phát lại cho các em học sinh và việc cấp phát 
tiền phải trên cơ sở lập danh sách số học sinh, số tiền được nhận, ký nhận vào 
danh sách theo thể thức, cách thức do nhà trường quy định. Giấy xác nhận trên 
không được lập theo cách thức do nhà trường quy định. Tại bản khai ngày 
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10/12/2019 (bút lục 2 tập tăng cứu), bị cáo cũng thừa nhận giấy xác nhận trên 
không được lập theo đúng quy định của nhà trường, mà là do bị cáo tự lập. Mặc 
khác, quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, và quá trình chuẩn bị xét xử phúc 
thẩm, tiến hành lấy lời khai của bà Nay H’Yưn, bà cho biết khi nghe thông tin bị 
cáo phát tiền, đối với tiền hỗ trợ học kì 1 là 480.000 đồng, việc ký nhận hay 
không bà không biết và cũng không nhận được số tiền nào, đối với danh sách học 
kì 2, bà cùng con trai bà Nay Chiếp có đến trường, bà không biết chữ, Nay Chiếp 
có ký thay tên bà vào danh sách nhưng cũng không có nhận tiền hỗ trợ từ bị cáo, 
bà không biết gì về giấy xác nhận cùng dấu vết điểm chỉ trên, không công nhận là 
của bà. Như vậy, việc bị cáo yêu cầu giám định dấu vết điểm chỉ trong giấy xác 
nhận có phải của bà Nay H’Yưn để xác định bà Yưn đã nhận số tiền 480.000 
đồng là không có cơ sở chấp nhận.  

Thứ ba: Đối với yêu cầu giám định lại các chữ ký của Nay H’re, Ksor 

H’Yê và Nay H’Loai vì bị cáo cho rằng Nay H’Re ký nhận tiền nhưng lại giám 
định chữ ký Ksor Nhut, Ksor H’Yê ký nhưng giám định chữ ký của Nay H’Nuin, 

Nay H’Loai ký nhận tiền nhưng lại giám định chữ ký của Ksor H’Le, và yêu cầu 
giám định lại tất cả các chữ ký của Ksor H’Yê đã ký thay giúp nhiều người, thấy 
rằng:  

Trường hợp 1: Nay H’Re và Ksor Nhut là phụ huynh cháu Nay H’Quyết. 
Nay H’Re khẳng định chồng là Ksor Nhut có ký vào danh sách hỗ trợ tiền ăn học 
kì 2, nhưng không được nhận tiền, Nay H’Re không có ký nhận và ký thay cho ai 
vào danh sách nào.Tiến hành lấy lời khai của Ksor Nhut, tại các bản khai 
ngày19/12/2017, ngày 16/7/2018 ( bút lục 366,367,368), Nhut khẳng định có ký 
vào danh sách nhận tiền hỗ trợ học kì 2 và cũng có ký thay cho các phụ huynh 
Ksor H’Reh là mẹ của Ksor Phanh, phụ huynh Nay H’Noan là mẹ của Nay Kni, 
phụ huynh Nay Đinh là mẹ của Nay Sa, phụ huynh Nay H’Riêu là mẹ của Nay 
H’Num nhưng Nhut và những người này đều không nhận được tiền. Như vậy, 
việc cơ quan điều tra giám định chữ ký của anh Ksor Nhút mà không giám định 
chữ ký của Nay H’Re để xác định Ksor Nhut ký thay cho phụ huynh nào là đúng 

quy định pháp luật 
Trường hợp 2: Bị cáo cho rằng trong danh sách hỗ trợ tiền ăn học kì 2, Nay 

H’Loai ký nhận tiền nhưng lại giám định chữ ký của Ksor H’Le, thấy rằng:  
Ksor H’Le là phụ huynh cháu Ksor H’Nhiêm, tại các bản khai ngày 

26/12/2017, ngày 12/4/2018, ngày 4/7/2018 và ngày 7/12/2019 (bút lục 6 tập tăng 

cứu, bút lục 338 đến 341), Ksor H’Le khai nhận, đối với danh sách học kì 1, chị 
không ký và không ký nhận thay cho ai; chị có ký vào danh sách học kì 2 và cũng 

có ký thay cho Ksor Rơ Chăm tháp, Ksor Rơ Chăm H’Nương, Nay Lôi, 

Ksorh’Đil nhưng chị và các phụ huynh của các học sinh trên không ai nhận được 
tiền từ bị cáo 

Nay H’Loai là phụ huynh của cháu Nay Phôn, tại các bản khai ngày 
18/4/2018 ngày 16/7/2018 và ngày 13/1/22019 (bút lục 382,383, 16) chị khai 
nhận, đối với danh sách học kì 1, chị không có ký và không ký nhận thay cho ai, 
chị chỉ có ký vào danh sách học kì 2 nhưng không nhận tiền. 

Từ lời khai trên, xác định cả Ksor H’Le và Nay H’Loai đều là người trực 
tiếp ký vào danh sách hỗ trợ tiền ăn học kì 2, Nay H’Loai không ký thay cho ai, 

Ksor H’Le có ký thay một số phụ huynh vì họ không biết chữ, và thực tế cả hai 
phụ huynh này cũng những người họ ký thay đều không ai nhận được số tiền hỗ 
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trợ từ bị cáo. Lời khai của Ksor H’Le phù hợp lời khai của Ksor H’Yuih, mẹ của 
Ksor H’Đil (Bl 358,15 tập tăng cứu), Nay H’BiYah, mẹ của Nay Lôi, Ksor 
H’Thí, mẹ của Ksor Rơ Chăm H’Nương (Bl21), Ksor H’Guin, mẹ của Ksor Rơ 

Chăm Tháp (Bl 351, 37 tập tăng cứu) về việc những người này có nhờ  Ksor 
H’Le ký nhận nhưng không ai được nhận tiền. Như vậy, việc cơ quan điều tra 
tiến hành giám định chữ ký của Ksor H’Le mà không giám định chữ ký của Nay 
H’Loai để xác định Ksor H’Le ký thay cho ai là đúng quy định pháp luật 

Trường hợp 3: Bị cáo cho rằng Ksor H’Yê ký thay Nay H’Nuin nhưng 

giám định chữ ký của Nay H’Nuin là không đúng, thấy rằng:  
Nay H’Nuin là phụ huynh của cháu Nay Suim, tại bản khai ngày 

20/12/2017 (bút lục 331), chị khai nhận có ký vào danh sách học kì 2 và có ký 
thay cho hai hay ba phụ huynh khác nhưng không nhớ tên, thực tế chị và những 
người này không ai nhận được tiền hỗ trợ từ bị cáo. 

Kosr H’Yê là giáo viên đứng lớp cùng với bị cáo, khai nhận đối với tiền hỗ 
trợ của năm học 2016-2017, bị cáo là người trực tiếp đi nhận tiền và phát cho học 
sinh, cô Yê không thấy bị cáo trực tiếp phát tiền cho ai. Đối với hai danh sách 
tiền hỗ trợ ăn học kì 1 và 2, cô hoàn toàn không biết cho đến khi được cơ quan  

điều tra tiến hành lấy lời khai. Cô Yê khẳng định không ký thay cho bất cứ ai vào 
danh sách nhận tiền nào. Tại phiên tòa, các phụ huynh đều khẳng định không có 
nhờ cô Ksor H’Yê ký thay. Từ lời khai trên, xác định Cô Yê không ký thay cho 
phụ huynh nào và cũng không phụ huynh nào thừa nhận cô Yê có ký thay, và 
Nay h’nuin có ký thay cho các phụ huynh khác không biết chữ nhưng thực tế 
cũng không ai nhận tiền. Do đó, yêu cầu giám định chữ ký của cô Ksor H’Yê tại 
các danh sách của bị cáo là không có cơ sở chấp nhận 

Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ 
án được thu thập: 

Tại Kết luận giám định số 456/KLGĐ ngày 30/7/2018, số 454/KLGĐ ngày 

7/8/2018, số 483/KLGĐ ngày 17/8/2018 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh 
Gia Lai, kết luận: Trong danh sách hỗ trợ ăn trưa học kì 2, xác định trong 7 dấu 
vân tay ở cột ký nhận thì có 2 dấu vân tay là của bị cáo, ở cột ký nhận có13 số 
thứ tự là chữ viết và chữ ký của bị cáo, và biên bản họp đầu năm về việc thu thêm 
số tiền 90.000 đồng ngoài khoản tiền quỹ nhà trường quy định là do bị cáo nhờ 
con gái của mình tự lập ra để hợp thức hóa số tiền bị cáo chiếm đoạt. Cùng các 
biên bản lấy lời khai, biên bản đối chất của tất cả 37 phụ huynh học sinh, lời khai 
người làm chứng, nguyên đơn dân sự đều thừa nhận không biết, không ký, không 
ký thay và không được nhận bất cứ khoản tiền hỗ trợ ăn trưa năm học 2016-2017 
từ bị cáo. Khẳng định: 

Bị cáo Lê Thị Hằng Ng là giáo viên chủ nhiệm lớp lá 4, được giao trách 
nhiệm quản lý và cấp phát số tiền hỗ trợ ăn trưa cho học sinh lớp do bị cáo phụ 
trách, nhưng bị cáo không thực hiện theo đúng chỉ đạo của nhà trường như không 

phát tiền tại trung tâm nhà trường để lãnh đạo nhà trường quan sát mà thực hiện 
tại các điểm lẻ của trường, đối với phụ huynh không biết chữ thì lăn tay nhưng bị 
cáo lại nhờ người khác ký, điểm chỉ hộ và trực tiếp ky. Bị cáo đã lợi dụng sự 
thiếu hiểu biết của các phụ huynh học sinh là người đồng bào, không hiểu tiếng 
phổ thông, phần lớn không biết chữ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền 

Đối với tiền hỗ trợ ăn trưa học kì 1 là 480.000 đồng/học sinh. Khi có chủ 
trương của nhà trường sẽ lấy tiền hỗ trợ ăn trưa học kì 1 để trừ vào tiền quỹ đầu 
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năm 290.000 đồng/học sinh, cô Ksor H’Yê, là giáo viên đứng lớp của bị cáo đã 

trả lại số tiền này cho các phụ huynh. Tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, các phụ 
huynh được cô Yê thu tiền đều công nhận lời khai cô Yê là đúng. Như vậy, theo 
quy định của nhà trường là số tiền hỗ trợ ăn trưa sẽ được trừ đi tiền quỹ đầu năm 

phải đóng cho nhà trường, còn lại sẽ chia cho các học sinh thì bị cáo thông báo đã 

được trừ hết vào tiền quỹ nên không cấp phát, sau đó lập danh sách giả chữ ký, 
điểm chỉ cột ký nhận để nộp lên nhà trường và chiếm đoạt với số tiền là 
9.034.000 đồng;  

Đối với tiền hỗ trợ ăn trưa học kì 2 là 600.000 đồng/học sinh thì bị cáo lập 
danh sách cho ký nhận, ký thay trước vào danh sách để nộp lên nhà trường, 
nhưng không cấp phát tiền và chiếm đoạt với số tiền là 17.089.500 đồng.  

Bị cáo thực hiện hai lần chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 26.123.500 
đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội tham ô tài sản với tình tiết định 
khung phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353 bộ luật hình 
sự là đúng quy định pháp luật, không oan. Quá trình phúc thẩm, bị cáo cung cấp 
thêm các tài liệu chứng cứ mới cùng yêu cầu giám định lại các tài liệu chứng cứ 
do bị cáo cung cấp nhưng đều không có cơ sở chấp nhận. Tại giai đoạn sơ thẩm 
và phúc thẩm, bị cáo không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có thiện 
chí bồi thường về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do hành vi của bị cáo gây 
ra nên bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó, hội đồng 
xét xử phúc thẩm không có căn cứ để xem xét cho kháng cáo của bị cáo. Kháng 
cáo của bị cáo không được chấp nhận. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 
Đối với Trường Mẫu giáo T, quá trình xét xử sơ thẩm được xác định tham 

gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự, thấy rằng: Trường Mẫu giáo T là 
trường có đối tượng thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn từ Ủy ban nhân dân thị xã A. 
Học kì 1, 2 năm học 2016-2017, trường được Ủy ban nhân dân thị xã A bổ sung 
kinh phí hỗ trợ tiền ăn và cũng đã làm các thủ tục, chứng từ thanh, quyết toán cho 
Ủy ban đầy đủ, nên Trường Mẫu giáo T là chủ thể quản lý đối với số tiền hỗ trợ 
đó và là tổ chức bị thiệt hại trực tiếp về tài sản, uy tín do hành vi chiếm đoạt tài 
sản của bị cáo gây ra. Việc tòa án cấp sơ thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng 
của Trường Mẫu giáo T là nguyên đơn dân sự, mà không phải là bị hại, đã làm 

mất đi quyền được kháng cáo về phần hình phạt của Trường Mẫu giáo T là vi 
phạm tố tụng. Tuy nhiên, tại biên bản ghi lời khai ngày 26/12/2019 của người đại 
diện theo pháp luật của trường là cô Tống Thị Ng, đã thể hiện rõ yêu cầu bị cáo 
phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt để nhà trường thực hiện việc cấp phát cho học 
sinh và về hình phạt cũng có đề nghị xử lý bị cáo về hành vi chiếm đoạt theo quy 
định pháp luật, điều này đã thể hiện đúng và đầy đủ về quyền kháng cáo của 
Trường Mẫu giáo T, như là bị hại trong vụ án. Do đó, tư cách tham gia tố tụng 
của Trường Mẫu giáo T không ảnh 
hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên giữ nguyên. Vến đề này, Tòa án cáp sơ 

thẩm cần rút kinh nghiệm  
 Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH 

1.Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Hằng Ng. Giữ nguyên bản 
án hình sự sơ thẩm số 06/2019/HSST ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân thị xã 
A, tỉnh Gia Lai 

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Hằng Ng phạm tội “Tham ô tài sản” 
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Thị 

Hằng Ng 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/4/2018 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 bộ luật hình sự; Điều
584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Lê Thị Hằng Ng phải bồi thường 
cho nguyên đơn dân sự là Trường Mẫu giáo T xã C, thị xã A, tỉnh Gia Lai tổng số 
tiền đã chiếm đoạt là 26.123.500 đồng để nhà trường thực hiện việc cấp phát tiền 
hỗ trợ ăn trưa cho học sinh theo đúng quy định pháp luật 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quant 

hi 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 2015 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lê Thị Hằng Ng 
phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng
nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

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

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Viện kiểm sát ND tỉnh Gia Lai;   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- Toà án ND thị xã A; 

- Chi cục THA thị xã A;  

- T20; Bị cáo; NTGTT;      

-Lưu Hồ sơ vụ án, THS.

  Đỗ Văn Hiên 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Gia Lương. 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Nhiên.      
Ông Nguyễn Trung Thông. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Thương Hiền - Cán 
bộ Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tùng - 
Kiểm sát viên. 

Ngày 18/5/2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa công 

khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 322/2019/TLPT-HS ngày 27/12/2019 
đối với bị cáo Bùi Đức L, do có kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L đối với bản án hình 

sự sơ thẩm số: 81/2019/HS-ST ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Bắc Giang, đối với bị cáo: 
Họ và tên: Bùi Đức L, sinh năm: 1962; 
Nơi cư trú: Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh B. 
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Trưởng thôn; 
Trình độ học vấn: 07/10;  

Bố đẻ: Bùi Văn H, sinh năm 1928 (đã chết); 
Mẹ đẻ: Đinh Thị M, sinh năm 1930 (đã chết); 
Vợ: Lê Thị N, sinh năm 1965; 
Con: Có 04 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1991;  
Anh chị em ruột: Có 07anh chị em, bị cáo là thứ bẩy;  
Tiền án, tiền sự: Không. 
Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú hiện đang tại 

ngoại ( Có mặt tại phiên toà). 
Trong vụ án còn có 22 người có quyền nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, 

không liên quan đến kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nên cấp phúc thẩm 

không triệu tập. 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       TỈNH BẮC GIANG 

Bản án số: 62 /2020/HS - PT. 
Ngày:  18 - 5 - 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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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: 
Bùi Đức L, sinh năm 1962, trú tại Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh B được nhân 

dân bầu giữ chức Trưởng thôn X, xã M nhiệm kỳ năm 2015 - 2017. Ngày 
04/02/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã M, huyện L ra Quyết định số 08/QĐ-
UBND về việc công nhận ông Bùi Đức L giữ chức Trưởng thôn X nhiệm kỳ 2015 - 
2017. Trong năm 2015 và 2016 thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân xã M về 

cứng hóa giao thông, Chi bộ thôn X đã ra Nghị quyết huy động đóng góp của nhân 

dân thôn X, xã M, huyện L để xây dựng đường giao thông trong thôn được nhân dân 

đồng tình nhất trí và giao cho Ban quản lý thôn X thực hiện, gồm: Bùi Đức L, trưởng 

thôn; ông Nguyễn Văn H1, phó trưởng thôn, kiêm thủ quỹ; ông Nguyễn Văn T, phó 
trưởng thôn, kiêm kế toán.  

Về số tiền thu: năm 2015 Ban quản lý thôn thu 200.000đồng/ khẩu, gồm 1.053 

khẩu, tổng số tiền thu được là 189.620.000 đồng; Năm 2016 Ban quản lý thôn thu 
100.000đồng/ khẩu gồm 1.050 khẩu, tổng số tiền thu được là 97.790.000 đồng, số 

tiền thu theo quyết định của Ủy ban nhân dân xã là 100.000đồng/ khẩu gồm 1.050 

khẩu và được Ủy ban nhân dân xã M trích lại là 66.000.000 đồng. Tổng số tiền quỹ 

giao thông năm 2016 của thôn X là: 163.790.000 đồng. Số tiền thu được nêu trên Ban 

quản lý thôn đã sử dụng vào việc sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Bùi Đức L đã lập hồ sơ quyết toán khống một số 

công trình, quyết toán tăng so với giá, so với số lượng thực tế thi công để chiếm đoạt 

số tiền 40.214.600 đồng và đã quyết toán nhưng không chi trả cho người thi công để 

chiếm đoạt số tiền 16.000.000 đồng  sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cụ thể như sau: 
Trong năm 2015, Bùi Đức L hợp đồng bằng miệng thuê anh Lý Văn Q, sinh 

năm 1979 trú tại thôn Đ, xã T, huyện L, tỉnh B đổ 100 xe đất với giá 100.000đ/ 01xe 
=10.000.000 đồng. Sau khi thực hiện xong công việc, L nói với anh Q là chưa quyết 

toán được nên chưa chi trả tiền ngay. L đã tự lập hồ sơ quyết toán gồm: Hợp đồng 

giao khoán; Biên bản nghiệm thu, kiêm thanh lý hợp đồng; Phiếu chi tiền ngày 

28/02/2015 rồi L  ký giả chữ ký của anh Lý Văn Q và Chu Quốc S, Nguyễn Văn T, 
kế toán, Nguyễn Văn H1, thủ quỹ để quyết toán với Ban quản lý thôn số tiền 

10.000.000 đồng trên từ tiền quỹ xây dựng sửa chữa đường giao thông thôn. Thực tế, 

L không chi trả tiền 10.000.000 đồng trên cho anh Q mà sử dụng chi tiêu cá nhân, 
đồng thời L nói với anh Q là chưa quyết toán được nên chưa có tiền trả. 

Đến tháng 7/2018, khi bị phát hiện, L đã tìm gặp anh Lý Văn Q xin nợ lại và 

trả sau. Ngày 30/5/2019, L đã trả anh Q số tiền trên. Khoảng cuối năm 2015, ông 
Nguyễn Đức K - Chủ tịch UBND xã M nhờ anh Lý Văn Q múc rãnh đoạn đường từ 

Hồ đi Cầu Đá để sửa đoạn đường trên, anh Q múc hộ không lấy tiền. Ngày 
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15/11/2015, Bùi Đức L tự lập khống Hợp đồng giao khoán và Biên bản nghiệm thu 

kiêm thanh lý hợp đồng, ký giả mạo chữ ký của anh Lý Văn Q với nội dung thuê anh 

Q múc rãnh đoạn đường trên với giá trị thanh toán là 7.950.000đ đồng. Số tiền trên L 
dùng chi trả cho anh Lê Văn P, sinh năm 1975, trú tại thôn T, xã N, huyện L, tỉnh B 

số tiền là 5.000.000 đồng là tiền thanh toán còn nợ tháng 7,8/2015 Ban quản lý thôn 

có thuê máy xúc của anh P san gạt, sửa đoạn đường từ Hồ - Cầu Đá với số tiền 

5.000.000 đồng, còn lại số tiền 2.950.000 đồng L chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá 

nhân. 
Cũng vào khoảng cuối năm 2015, L thuê máy xúc của anh Trần Quang T1, 

sinh năm 1973, trú tại thôn An Phú 3, xã M, huyện L, tỉnh Bắc Giang để múc mương 

đoạn đường Ruộng Văn đi Cầu Đá hết 6.000.000 đồng. Sau khi thực hiện xong, Bùi 
Đức L lập hợp đồng, biên bản nghiệm thu kiêm thanh lý hợp đồng và ký giả chữ ký 

của anh T1 để quyết toán với Ban quản lý thôn chi trả cho anh T1 số tiền trên, tuy 
nhiên sau khi quyết toán được tiền L không trả cho anh T1 mà sử dụng chi tiêu cá 
nhân. Sau đó anh T1 có đòi tiền nhưng L nói là chưa quyết toán được nên chưa trả. 

Khi sự việc bị phát hiện, L đã gặp anh T1 xin nợ số tiền trên, đến nay Bùi Đức L vẫn 

chưa chi trả số tiền nêu trên cho anh Trần Quang T1; Anh Lê Văn P sinh năm 1975, 

trú tại thôn T, xã N, huyện L, tỉnh B được Ban quản lý thôn thuê đổ đường bê tông 

cho thôn X với giá trị thanh toán là 128.486.000 đồng.  
Sau khi thực hiện xong công việc, anh P tiếp tục được Bùi Đức L thuê máy xúc 

san gạt đoạn đường thôn trước đình làng, tuy nhiên anh P nói là không lấy tiền công 
coi như là công đức cho thôn. Tuy nhiên, Bùi Đức L vẫn lập hợp đồng, phiếu chi 
khống  rồi ký giả chữ ký của anh P để quyết toán với ban quản lý thôn và chiếm đoạt 

số tiền 7.000.000 đồng. 
Trong năm 2016, Ban quản lý thôn X thuê anh Bùi Văn C, sinh năm 1988, trú 

tại Thôn X, xã M, huyện L, tỉnh B đổ đường bê tông thôn gồm 02 đoạn: Đoạn thứ 

nhất từ cổng nhà ông Bùi Văn T2 đến ngã 3 cổng nhà ông Phạm Văn C1 có chiều dài 

140,6m; Đoạn thứ 2 thuộc ngã 3 khu Hồ có diện tích 12,6m2. Theo thỏa thuận, tổng 

chiều dài 02 đoạn đường bê tông nêu trên là 143m x 75.580.000 đồng/100m dài (rộng 

3,5m, cao 0,2m) = 108.079.400 đồng. Sau khi anh C thực hiện xong việc đổ đường bê 

tông, Bùi Đức L đã lấy mẫu hợp đồng giao khoán và biên bản nghiệm thu kiêm thanh 

lý hợp đồng chưa điền nội dung và cho anh Bùi Văn C ký vào trước và bảo mang về 

viết sau để thanh toán với Ban quản lý thôn. Khi viết L đã khai khống chiều dài đoạn 

đường bê tông trên lên thêm 33m thành 176m x75.580.000 đồng/100m = 
133.044.000 đồng. Số tiền trên L thanh toán trả anh C 108.079.400 đồng tương ứng 

với 143m đường bê tông, còn lại  số tiền 24.964.600 đồng tương ứng với 33m bê tông 

L đã chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. 
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Ngoài ra trong quá trình thực hiện đổ đoạn đường dài 143m nêu trên, anh Bùi 
Văn C có đổ thêm đoạn đường ở Hồ có diện tích 12,6m2, nhưng anh C tính và thanh 
toán vào tổng đoạn đường 143m nêu trên nhưng Bùi Đức L đã lập khống hợp đồng 

giao khoán với nội dung thuê anh C đổ đường bê tông đoạn Hồ với chiều dài 2m x 

rộng 3m x cao 0,2m với giá trị thanh toán 5.300.000 đồng rồi  quyết toán với Ban 

quản lý thôn X để chiếm đoạt số tiền trên.  
Năm 2015 và 2016, sau khi thực hiện xong các công trình xây dựng, sửa chữa 

đường giao thông thôn X, Bùi Đức L đã công khai tài chính trước nhân dân, Chi Bộ 

và Ban quản lý thôn, đồng thời gửi bản quyết toán nên UBND xã M. Ngày 
12/10/2017, UBND xã M có biên bản làm việc với ông Phạm Ngọc M1, bí thư chi 

bộ; ông Đặng Văn T3, trưởng thôn (nhiệm kỳ 2017 -2019), thì phát hiện ra những 
công trình xây dựng, sửa chữa khai khống của Bùi Đức L nên đã yêu cầu L nộp lại 

tiền đã chiếm đoạt về Ban quản lý thôn mới. 
Ngày 21/5/2018, ông Đặng Văn T3, trưởng thôn X, xã M, huyện L có đơn đề 

nghị gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L đề xác minh làm rõ sự việc. 
Ngày 21/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L tiến hành khám 

xét nơi ở của Bùi Đức L. Khám xét thu giữ gồm: 01 phiếu thu số 01 ngày 30/6/2015; 

Phiếu thu số 07 ngày 17/7/2015; phiếu thu ngày 10/7/2017; phiếu thu 26/6/2017; 
phiếu thu ngày 22/6/2017 (có đóng dấu của UBND xã M); Hợp đồng giao khoán số 

01 ngày 09/8/2015 và 03 tờ quyết toán các khoản quỹ đóng góp ngày 10/7/2015 mà 
Bùi Đức L nộp các loại quỹ về xã M, huyện L. 

Ngày 17/6/2018, 18/6/2018 và ngày 21/6/2018, Bùi Đức L giao nộp cho Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện L gồm: Danh sách quyết toán thu chi năm 

2015, 2016, Hợp đồng giao khoán 2015 gồm 05 hợp đồng (bản gốc), biên bản 

nghiệm thu, kiêm thanh lý hợp đồng gồm 06 tờ (bản gốc), hợp đồng giao khoán 2016 

gồm 04 hợp đồng (bản gốc), biên bản nghiệm thu, kiêm thanh lý hợp đồng gồm 05 tờ 

(bản gốc); 01 tờ danh sách đoàn thu chi các khoản đóng góp nhân dân thôn X năm 

2016 ghi ngày 12/10/2016, 01 quyển “sổ kế toán tổng hợp” của Bùi Đức L trong đó 

có 35 tờ ghi chữ và có chữ ký của Bùi Đức L, 01 quyển “phiếu chi” ghi đơn vị “X” 

quyển số  “01” năm 2015 gồm 13 tờ phiếu chi; 01 quyển phiếu chi (bản gốc) gồm có 

11 tờ phiếu chi có viết chi, quyền phiếu chi ghi đơn vị “X”; quyển số “01” năm 2016. 
Ngày 03/3/2018, ông Nguyễn Văn H1 đã giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện L gồm: 01 quyển phiếu chi gồm 36 tờ; 01 sổ thu chi các khoản do 

nhân dân đóng góp từ năm 2015 đến 2017 gồm 42 tờ; 03 tờ giấy A4 phần thu quỹ chi 
phí thường xuyên của các năm 2015 đến 2017. 

Ngày 11/7/2018, Nguyễn Văn T giao nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện L 01 sổ kế toán bên ngoài ghi họ và tên Nguyễn Văn T, phó thôn X gồm 46 

tờ có ghi chữ. 
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Ngày 21/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L trưng cầu giám 

định chữ viết, chữ ký của các anh Q, P, T1, H1, T, C trên các tài liệu đã thu giữ gồm 

hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu, kiêm thanh lý hợp đồng, phiếu chi do Bùi 
Đức L giao nộp.  Tại bản kết luận giám định  số 1429/KL-KTHS ngày 23/10/2018 
của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 

- Chữ ký mang tên Lý Văn Q dưới mục “Đại diện bên nhận khoán”, “Người 

nhận” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A2, A4, A10, A13, A22, A26  so với 

Chữ ký của Lý Văn Q trên tài liệu mẫu ký hiệu M6 là khác dạng nên không tiến hành 

kết luận giám định. 
- Chữ ký mang tên Lê Văn P dưới mục “Đại diện bên nhận khoán”, “người 

nhận” trên các tài liều cần giám định ký hiệu A15, A31 so với chữ ký của Lê Văn P 
trên tài liệu mẫu ký hiệu M12 là khác dạng, nên không tiến hành kết luận giám định. 

- Chữ ký “T1” mang tên Nguyễn Văn T1 dưới mục “Đại diện bên nhận 

khoán”, “Người nhận” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A5, A14, A28 so với 

Chữ ký của Trần Quang T1 trên tài liệu mẫu ký hiệu M14 là khác dạng nên không 

tiến hành kết luận giám định. 
- Chữ ký “H1” mang tên Nguyễn Văn H1 dưới mục “Đại diện ban giám sát 

ND”, “Thủ quỹ” trên các tài liệu cần giám định từ A18 đến A43 so với chữ ký của 

Nguyễn Văn H1 trên tài liệu mẫu ký hiệu M15 là khác dạng, nên không tiến hành Kết 

luận giám định. 
- Chữ ký mang tên Nguyễn Văn T dưới mục “Kế toán trưởng” trên các tài liệu 

cần giám định ký hiệu từ A21 đến A32, A34, A35, A38, A39, A40, A41, A42, A43 

so với chữ ký của Nguyễn Văn T trên tài liệu mẫu ký hiệu A16 là khác dạng, nên 

không tiến hành kết luận giám định. 
- Chữ ký “C” Mang tên Bùi Văn C dưới mục “Đại diện bên nhận khoán, 

“người nhận” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A9, A17, A42, A43 so với chữ 

ký của Bùi Văn C trên tài liệu mẫu ký hiệu M7 không phải do cùng một người viết ra. 
- Chữ ký “C” Mang tên Bùi Văn C dưới mục “Đại diện bên nhận khoán, 

“người nhận” trên các tài liệu cần giám định ký hiệu A20, A33 so với chữ ký của 

Bùi Văn C trên tài liệu mẫu ký hiệu M7 là do cùng một người viết ra. 
Ngày 14/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L trưng cầu giám 

định chữ ký, chữ viết của Bùi Đức L, Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T trên các tài 
liệu hợp đồng giao khoán, biên bản nghiệm thu, kiêm thanh lý hợp đồng và các phiếu 

chi do Bùi Đức L giao nộp. Tại bản kết luận số 1768/KL-KTHS ngày 28/12/2018 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 
- Chữ viết, chữ ký trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A44 (trừ 

chữ viết, chữ ký dưới các mục “Đại diện bên nhận khoán”, “Đại diện ban giám sát 
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ND” “Kế toán trưởng”, “người nhận”, “Thủ quỹ”) so với chữ viết, chữ ký của Bùi 
Đức L trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M42 do cùng một người viết, ký ra. 

- Chữ viết “Nguyễn Văn H1” dưới mục “Ghi họ tên” trên các tài liệu cần giám 

định ký hiệu A18, 19, 20 so với chữ Viết của Nguyễn Văn H1 trên các tài liệu mẫu 

ký hiệu từ M43 đên M50 không phải do cùng một người viết ra. 

Chữ viết “Nguyễn Văn H1” dưới các mục “Thủ quỹ” trên các tài liệu cần giám 

định ký hiệu từ A21 đến A43 so với chữ viết của Nguyễn Văn H1 trên các tài liệu 

mẫu từ từ M43 đên M50 không phải do cùng một người viết ra. 
- Chữ viết “Nguyễn Văn T” dưới mục “Kế toán trưởng” trên các tài liệu cần 

giám định ký hiệu A21 đến A32, A34, A35, A38, A39, A40, A41, A42, A43 so với 

chữ viết của Nguyễn Văn T trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M51 đến M96 không phải 

do cùng một người viết ra. 
Đối với ông Nguyễn Văn H1 là Phó trưởng thôn, kiêm thủ quỹ và ông Nguyễn 

Văn T là phó trưởng thôn, kiêm kế toán của thôn X, xã M nhiệm kỳ 2015-2017. Sau 
khi thu quỹ giao thông nông thôn thì đều lập danh sách và nộp về cho ông H1 giữ 

một phần và một phần do Bùi Đức L giữ để phục vụ cho sửa chữa, xây dựng đường 

giao thông. Việc chi tiền đều là do ông H1 xuất chi cho Bùi Đức L để Bùi Đức L chi 
trả cho người thi công. Việc Bùi Đức L kê khai, lập khống, quyết toán nhưng không 

chi trả một số hạng mục giao thông để chiếm đoạt tiền thì ông H1, ông T không được 

biết, không được ký vào các phiếu chi, không được bàn bạc và không được chia 

khoản tiền nào do đó Cơ quan cảnh sát điều tra không đặt ra xem xét xử lý về hành vi 

đồng phạm đối với ông Nguyễn Văn H1, Nguyễn Văn T là có căn cứ. 
Đối với Bùi Văn C là người đã ký vào biên bản nghiệm thu kiêm thanh lý hợp 

đồng ghi thời gian hợp đồng từ ngày 11/12/2016 đến 15/12/2016 là do Bùi Đức L 
cầm biên bản chưa viết gì bảo anh C ký để về thanh lý hợp đồng với thôn X, việc Bùi 
Đức L kê khống lên thành 176m bằng 138.344.000đồng anh không biết, số tiền thực 

tế anh nhận là 108.079.400 đồng tương ứng với 143m đường, do vậy không có căn cứ 

để xử lý Bùi Văn C về hành vi đồng phạm là có căn cứ. 
Quá trình điều tra xác định đối với các hạng mục xây dựng và sửa chữa đường 

giao thông khác và chi phí sinh hoạt làm đường thôn X đều được làm thực tế và chi 

thực tế, việc Bùi Đức L tự lập, ký chữ ký của những người trong phiếu chi để hợp 

thức hóa việc thanh quyết toán do vậy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L 
không đặt ra xem xét xử lý là có căn cứ. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Bùi Đức L đã tự nguyện nộp lại cho Ban quản 

lý thôn số tiền 40.214.600 đồng, trả lại cho anh Q 10.000.000đồng. trả lại anh Anh 

Trần Quang T1 số tiền 6.000.000đồng.  
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Tại bản Cáo trạng số: 88/CT-VKS ngày 28 tháng 10 năm 2019, Viện kiểm sát 
nhân dân huyện L đã truy tố bị cáo Bùi Đức L về tội “Tham ô tài sản” quy định tại 

điểm c, khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự. 
Bản án hình sự sơ thẩm số: 81/2019/HS-ST ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã quyết định: 
Tuyên bố bị cáo Bùi Đức L phạm tội “Tham ô tài sản”. 
Áp dụng điểm c, khoản 2, khoản 5 Điều 353; điểm b, s khoản 1, Điều 51, Điều 

38 Bộ luật hình sự;  
Xử phạt bị cáo Bùi Đức L 08 ( Tám) năm tù, thời hạn tù tình từ ngày bắt bị cáo 

đi thi hành án. 
Phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời gian 03 năm kể từ ngày 

chấp hành xong hình phạt chính. 
Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/11/2019 bị cáo Bùi Đức L nộp đơn kháng cáo, 

nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
 Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Bùi Đức L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

và trình bày: Bị cáo được Uỷ ban nhân dân xã M và nhân dân thôn X có đơn đề nghị 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có thời gian tham gia quân đội 3 năm đóng tại 

sư đoàn 341 sau đó xuất ngũ trở vè địa phưng công tác, gia đình bị cáo có 2 anh trai 

tham gia vào quân đội chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới phía bắc, có anh trai là 

Bùi Văn C3 được nhà nước tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3. 
Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau 

khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội do bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, đưa ra đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà bị cáo nêu ra đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L, sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị 

cáo từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 

năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính. Bị cáo không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 
Bị cáo Bùi Đức L không có ý kiến tranh luận gì. 
Bị cáo Bùi Đức L nói lời sau cùng: 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 cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L 
đã được làm trong thời hạn kháng cáo và gửi đến Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Bắc 
Giang theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự nên được coi 
là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết đơn kháng cáo của 
bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Bùi Đức L, sinh năm 1962, trú tại 
thôn X, xã M, huyện L là trưởng thôn X, xã M nhiệm kỳ 2015-2017. Năm 2015 và 

2016 thực hiện Nghị quyết của Chi bộ thôn X về thu tiền đóng góp của nhân dân để 

xây dựng, sửa chữa đường giao thông trong thôn, trong quá trình thực hiện việc xây 

dựng, sửa chữa Bùi Đức L đã lập quyết toán khống số tiền 40.214.600 đồng và đã 

quyết toán nhưng không chi trả cho người thi công số tiền 16.000.000 đồng mà chiếm 

đoạt chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền Bùi Đức L chiếm đoạt là 56.214.600 đồng. 
Như vậy hành vi của bị cáo Bùi Đức L đã đủ yếu tố cấu thành  tội “Tham ô tài 

sản”, theo điểm c khoản 2 Điều 353 của Bộ luật hình sự.  Từ những nội dung trên án sơ 

thẩm xét xử bị cáo Bùi Đức L về tội “Tham ô tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật, không oan sai.  
[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L thấy: Tại phiên tòa, bị cáo chỉ 

kháng cáo xin giảm hình phạt nên các vấn đề khác của án sơ thẩm có hiệu lực pháp 

luật, HĐXX phúc thẩm không đặt ra giải quyết. 
 Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Án sơ thẩm xác 

định bị cáo Bùi Đức L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015; là có căn cứ. 
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định trong quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải; đã 

bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Do vậy được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, là 
có căn cứ. 

Hành vi của bị cáo Bùi Đức L là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp 

đến xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây bức xúc trong 

quần chúng nhân dân, thể hiện sự coi thường pháp luật. Do vậy, hành vi của bị cáo 

phải nghiêm trị bằng hình luật, cần lên một mức án nghiêm khắc tương xứng với 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để răn đe và phòng ngừa chung. Án sơ thẩm xử 

phạt bị cáo Bùi Đức L với mức án 8 năm tù là tương xứng với hành vi phạm tội, 

không nặng đối với bị cáo. 
Tại quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Bùi Đức L xuất trình các tình tiết mới đó 

là: Bị cáo có thời gian tham gia quân đội từ tháng 2/1985 đến tháng 11/1988 xuất ngũ 

về địa phương tham gia công tác thôn, bị cáo được nhân dân trong thôn và Uỷ ban 

nhân dân xã M có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có 2 anh trai 
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tham gia quân đội, có 1 anh trai là Bùi Văn Cả được nhà nước tặng Huân chương 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã tự nguyện 

nộp 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. Xét thấy đây là những tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự mới phát sinh tại cấp phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự chưa được xem xét áp dụng cho bị cáo tại cấp sơ thẩm. 

Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
toà là có căn cứ. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên bị cáo Bùi Đức L 
không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 
[1]. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Đức L, Sửa bản án sơ thẩm.  
Tuyên bố bị cáo Bùi Đức L phạm tội “Tham ô tài sản”. 
Áp dụng điểm c, khoản 2, khoản 5 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 38 Bộ luật hình sự; 
Xử phạt bị cáo Bùi Đức L 07 ( Bẩy) năm tù, thời hạn tù tình từ ngày bắt bị cáo 

đi thi hành án. 
Phạt bổ sung: Cấm bị cáo Bùi Đức L đảm nhiệm chức vụ trong thời gian 03 

năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính. 
[2]. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Bùi Đức L không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 
[3] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, 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:

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 
- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 
- Cục THADS tỉnh Bắc Giang; 
- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;       

- Người tham gia tố tụng;       
- Lưu HS, HCTP; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Gia Lương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

Bản án số: 35/2020/HS-PT 

Ngày 26/5/2020 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đức Thọ. 

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Đồng Chung và ông Lương Đức Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, là Thư ký viên của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: 
Bà Lê Thị Tố Quyên – Kiểm sát viên. 

 Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2020/TLPT-HS ngày 24 

tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo Bùi Tấn B, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2020/HS-ST ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

- Bị cáo có kháng cáo: Bùi Tấn B, sinh năm 1966 tại tỉnh Quảng Nam; nơi 

cư trú: Buôn K, xã Đ, huyện K, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Cán bộ; trình độ 

học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Bùi D và bà Bùi Thị M (đều đã chết); có vợ là Nguyễn Thị 

Phương H (sinh năm 1985) và có 03 con (lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh 

năm 2019); bị bắt tạm giam từ ngày 24/01/2019 đến ngày 24/5/2019 được tại 

ngoại – Có mặt. 

Ngoài ra còn có bị cáo Vũ Công T không có kháng cáo và không bị kháng 

cáo, kháng nghị. 

- Người bào chữa cho bị cáo Bùi Tấn B: Ông Phạm Văn N, Luật sư của 

Văn phòng luật sư B, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: Số 164 đường 

P, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty BK; địa chỉ: Số 02 

đường M, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Văn Thiên N; chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn K; chức vụ: Phó Giám đốc 

(theo văn bản ủy quyền ngày 25/5/2020) – Có mặt. 

- Người làm chứng: 

Chị Lê Thị Tuyết P – Vắng mặt. 
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Anh Phạm Thế K – Có mặt. 

Anh Lê Minh S – 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:  

Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có chủ trương bồi thường, hỗ 

trợ Công trình Hạ lưu Nhà máy Thủy điện B, hạng mục: Sạt lở, ngập úng xã Đ 

đợt 4 năm 2015; chủ đầu tư là Công ty BK; đơn vị thực hiện phương án bồi 

thường là Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện K (viết tắt là Trung tâm). Kinh 

phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân là 6.323.467.510 đồng; kinh phí thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ là 346.551.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Số tiền trên đã được chủ đầu tư chuyển vào tài khoản của Trung tâm vào các 

ngày 19/01/2017 và 11/9/2017. Bùi Tấn B là Giám đốc Trung tâm nên biết trong 

dự toán phê duyệt, Trung tâm được phép thuê 27 chuyến xe ô tô để thực hiện dự 

án. B soạn 01 bảng kê thời gian và nội dung công việc mà B trực tiếp thực hiện 

tại xã Đ, huyện K phải thuê xe ô tô, sau đó chỉ đạo anh Phạm Thế K là cán bộ 

của Trung tâm đến gặp bà Lê Thị Tuyết P nhờ bà P lập 23 hợp đồng thuê xe ô 

tô, 23 biên bản thanh lý hợp đồng và 01 hóa đơn đỏ, giá trị mỗi chuyến xe là 

1.000.000 đồng; mục đích quyết toán khống 23/27 chuyến xe được thuê theo dự 

toán để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Căn cứ vào bảng kê mà anh K đưa, bà P 

đã lập khống 23 hợp đồng cho thuê xe, mỗi hợp đồng trị giá 1.000.000 đồng; 23 

biên bản thanh lý hợp đồng và 01 hóa đơn đỏ trị giá 23.000.000 đồng ghi ngày 

30/12/2016, tất cả các giấy tờ này bà P đều ký vào bên cho thuê xe. Anh K đưa 

cho bà P 1.000.000 đồng tiền công và 2.300.000 đồng tiền thuế GTGT, đây là 

tiền B đưa cho anh K để trả cho bà P. Đến khoảng đầu năm 2017, B đưa các 

giấy tờ trên cho ông Lê Minh S là Kế toán của Trung tâm và chỉ đạo ông S dùng 

để quyết toán chi phí thuê xe trong dự án. Ngày 24/7/2018, Phòng Tài chính Kế 

hoạch huyện K ban hành Thông báo số: 115/TB-TCKH xét duyệt quyết toán chi 

phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ Công trình Hạ lưu Nhà máy Thủy điện B, hạng 

mục: Sạt lở và ngập úng xã Đ đợt 4 năm 2015. Sau khi chủ đầu tư chuyển tiền 

vào tài khoản của Trung tâm, B đã chiếm đoạt 23.000.000 đồng chi phí thuê xe 

ô tô đã lập khống trước đó, trong đó đưa cho bà P 3.300.000 đồng, còn lại 

19.700.000 đồng B sử dụng tiêu xài cá nhân. 

Quá trình điều tra còn xác định vào ngày 20/07/2015, Vũ Công T là kế toán 

của Trung tâm đã tham mưu cho B ký ủy nhiệm chi, chuyển từ tài khoản của 

Trung tâm sang tài khoản cá nhân của T số tiền 150.000.000 đồng, sau đó T rút 

tiền mặt nhưng không nhập quỹ của Trung tâm mà sử dụng cho mục đích cá nhân. 

Đây là tiền bảo hành của 02 công trình đường giao thông N4.1 và N25 được nộp 

vào tài khoản đơn vị vào năm 2013 và 2014, chỉ được sử dụng để sửa chữa công 

trình giao thông N4.1 và N25 trong thời gian bảo hành. Tháng 8/2017, T hết hợp 

đồng lao động và nghỉ việc tại Trung tâm. Ngày 21/09/2017, B chỉ đạo ông Lê 

Minh S rút 150.000.000 đồng từ nguồn tiền chi phí thực hiện dự án bồi thường, 

hỗ trợ đợt 4 năm 2015 của Công ty BK để trả tiền bảo hành 02 công trình đường 

giao thông N4.1 và N25 cho Công ty xây dựng Q vào ngày 25/09/2017. 
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Ngoài ra, B còn khai nhận trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm từ 

tháng 03/2014 đến tháng 08/2017, có một số công trình do chủ đầu tư chậm 

chuyển tiền nhưng do yêu cầu công tác nên B đã chỉ đạo cấp dưới và bản thân 

tạm ứng tiền từ nguồn tạm ứng dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thao 

trường bắn đạn thật của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông để chi cho các dự án 

khác. Đồng thời, B đã chỉ đạo T đưa trực tiếp cho B nhiều lần với số tiền hơn 

400.000.000 đồng để chi cho các công trình (thuê xe đi công tác, tiếp khách) và 

tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, các lần T đưa tiền B không ký nhận, không có ai 

chứng kiến, không nhớ thời gian cụ thể.  

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy K tiến hành kiểm tra và kết luận, T đã 

nộp lại toàn bộ số tiền 150.000.000 đồng đã chiếm đoạt để khắc phục hậu quả. 

Ngày 01/7/2019, B nộp lại số tiền 23.000.000 đồng đã chiếm đoạt để khắc phục 

hậu quả. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2020/HS-ST ngày 19/02/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Bùi 

Tấn B phạm các tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”; bị cáo Vũ Công T phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 353; điểm d khoản 2 Điều 355; điểm b (đối 

với tội “Tham ô tài sản”), điểm s, v khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 55 của Bộ 

luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Tấn B 01 năm 06 tháng tù về tội “Tham ô tài 

sản”, 05 năm 06 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản”, tổng hợp hình phạt chung của hai tội là 07 năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 24/01/2019 đến ngày 24/5/2019. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về hình phạt đối với bị cáo 

Vũ Công T; trách nhiệm dân sự, án phí và thông báo quyền kháng cáo.  

Ngày 03/3/2020, bị cáo Bùi Tấn B kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông: Sau khi phân 

tích nội dung vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo Bùi Tấn B, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với tội “Tham 

ô tài sản”, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt đối với tội “Lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn chiếm đoạt tài sản”: Xử phạt bị cáo Bùi Tấn B 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng tù về tội “Tham ô tài sản”, từ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng đến 05 (năm) 

năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp 

hình phạt đối với bị cáo theo quy định. 

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Sau khi phân tích nội dung vụ án đã 

đề nghị Hội đồng xét xử: Đối với tội “Tham ô tài sản”, bị cáo phạm tội nhưng 

gây thiệt hại không lớn nên đề nghị áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. Đối với tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 

đoạt tài sản”, bị cáo không được hưởng lợi từ số tiền 150.000.000 đồng nên đề 

nghị xử phạt bị cáo mức hình phạt ngang với bị cáo Vũ Công T để đảm bảo tính 

khách quan, công bằng giữa các bị cáo trong vụ án. 
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Bị cáo không bào chữa, tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung của 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: 

Trong quá trình Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện K thực hiện phương 

án bồi thường dự án Công trình Hạ lưu Nhà máy Thủy điện B, hạng mục: Sạt lở, 

ngập úng xã Đ đợt 4 năm 2015, Bùi Tấn B với chức vụ là Giám đốc Trung tâm 

đã lập khống 23 hợp đồng thuê xe ô tô đi thực hiện dự án để chiếm đoạt số tiền 

23.000.000 đồng. Hành vi của B đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt 

tài sản do mình có trách nhiệm quản lý.  

Ngoài ra, vào ngày 20/7/2015, Bùi Tấn B còn ký ủy nhiệm chi cho Vũ 

Công T chuyển số tiền 150.000.000 đồng từ tài khoản của Trung tâm sang tài 

khoản của T để T rút tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của B đã vượt quá quyền 

hạn, làm trái công vụ, giúp sức cho T chiếm đoạt tài sản của nhà nước.  

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Bùi Tấn B về các tội “Tham ô tài 

sản” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 353 

và điểm d khoản 2 Điều 355 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Tấn B, Hội đồng 

xét xử xét thấy:  

Đối với tội “Tham ô tài sản”, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt và xử phạt bị cáo 

01 năm 06 tháng tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là phù hợp, tương 

xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Xét quan điểm của 

người bào chữa đề nghị áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự đối với bị cáo là không có căn cứ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

Đối với tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Hội đồng 

xét xử xét thấy: T là người tham mưu cho B ký ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ 

tài khoản của Trung Tâm sang tài khoản cá nhân của T; sau khi chuyển tiền, T 

trực tiếp rút tiền và sử dụng để tiêu xài cá nhân. Như vậy, T là người thực hành 

tích cực; B với vai trò là Giám đốc Trung tâm nhưng sau khi ký ủy nhiệm chi đã 

không kiểm tra, để T tự ý sử dụng số tiền trên, hành vi của B đã giúp sức cho T 

chiếm đoạt tài sản của nhà nước, vai trò của B hạn chế hơn so với T. Tòa án cấp 

sơ thẩm xử phạt T 03 năm tù cho hưởng án treo nhưng lại xử phạt B 05 năm 06 

tháng tù là chưa có sự phân hóa vai trò của các bị cáo, không đảm bảo tính 

khách quan, công bằng giữa các bị cáo trong vụ án. Tòa án cấp sơ thẩm nhận 

định do T đã nộp toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả còn B không nộp khoản 

tiền nào nên xử phạt B mức hình phạt nghiêm khắc hơn là chưa phù hợp, vì T là 

người chiếm đoạt toàn bộ số tiền, quá trình điều tra T không cung cấp được tài 

liệu, chứng cứ chứng minh đã đưa số tiền chiếm đoạt cho B. Ngoài ra, tại giai 

đoạn phúc thẩm, B cung cấp thêm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có 

xác nhận của chính quyền địa phương. Xét thấy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo 
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xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo đối với tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn 

chiếm đoạt tài sản” nên sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt. 

[3]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Bùi Tấn B không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

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

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

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Tấn B, sửa Bản án hình sự sơ thẩm

số: 09/2020/HS-ST ngày 19/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông về phần hình phạt đối với bị cáo Bùi Tấn B. 

Áp dụng khoản 1 Điều 353; các điểm b, s, v khoản 1 Điều 51; Điều 54 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Tấn B 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội 

“Tham ô tài sản”. 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 355; các điểm s, v khoản 1 Điều 51; Điều 54 

của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Tấn B 03 (ba) năm tù về tội “Lạm dụng 

chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt, 

buộc bị cáo Bùi Tấn B phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 04 (bốn) 

năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành 

án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/01/2019 đến ngày 24/5/2019. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị

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

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

Nơi nhận: 
- TAND tối cao (Vụ GĐKT I); 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Krông Nô; 

- VKSND huyện Krông Nô; 

- CQ CSĐT CA huyện Krông Nô; 

- CQ THAHS CA huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- P. HSNVCS CA tỉnh Đắk Nông; 

- CQ THAHS CA tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- Bị cáo; người bào chữa; người có 

 quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa hình sự; 

Tổ hành chính tư pháp. 

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

(Đã ký tên, đóng đấu) 

Ngô Đức Thọ
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TÒA HÌNH SỰ 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 34/2013/HS-GĐT 

Ngày 18 tháng 12 năm 2013 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA HÌNH SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có: 

Chủ tọa: bà Bùi Thị Minh và các thành viên: bà Bùi Thị Ngọc Dung và bà Hoàng Thị 

Kim Oanh, đều là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; có ông Đỗ Xuân Tựu, Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa; có  Thư ký phiên tòa là ông Hà Hồng 

Sơn; tại phiên toà ngày 18 tháng 12 năm 2013 xét xử giám đốc thẩm vụ án hình sự đối với:  

1. Lò Văn Cháng sinh năm 1959; trú tại: bản Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La,

tỉnh Sơn La; khi phạm tội là kế toán xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; con ông 

Lò Văn Dương và bà Lò Thị Tem; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: không.  

2. Lường Văn Hải sinh năm 1957; trú tại: bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến, huyện

Mường La, tỉnh Sơn La; khi phạm tội là chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La; con ông Lường Văn San và bà Lò Thị In; có vợ và 04 con; tiền án, tiền sự: 

không. 

NHẬN THẤY: 

Ngày 30-12-2004, UBND huyện Mường La đền bù giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ 

thủy điện Nậm Chiến cho UBND xã Ngọc Chiến và một số hộ dân trong  xã với tổng số tiền 

là 2.729.704.000 đồng. Quá trình thực hiện dự án, Công ty thủy điện Nậm Chiến đã trả tiền 

cho UNBD xã Ngọc Chiến thành nhiều đợt. Ngày 31-12-2004, Lường Văn Hải là chủ tịch 

UBND xã Ngọc Chiến đã giả mạo chữ ký của Tòng Văn Păn (là phó chủ tịch xã Ngọc 

Chiến) nhận 162.992.000 đồng của Công ty thủy điện Nậm Chiến, nhưng Hải chỉ nhập quỹ 

của UBND xã Ngọc Chiến số tiền là 120.342.000 đồng, còn lại 42.650.000 đồng, Hải giữ lại 

chi tiêu cá nhân. 

Năm 2009, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nhận được chương trình hỗ 

trợ sản xuất mua dê giống cho 120 hộ dân với tổng số tiền là 69.600.000 đồng. Lò Văn 

Cháng (là kế toán xã Ngọc Chiến) đã không nhập quỹ số tiền trên mà tự cầm tiền đi mua tủ 

sắt cho các bản đạt bốn không về ma túy với tổng số tiền là 39.700.000 đồng. Số tiền còn lại 

là 29.900.000 đồng, Cháng sử dụng để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, cũng trong năm 2009, xã 

Ngọc Chiến được cấp nguồn vốn dự án hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở với tổng số tiền là 

3.331.000.000 đồng, Cháng đã đến kho bạc huyện Mường La rút số tiền 1.811.000.000 

đồng, sau đó tiếp tục tạm ứng thêm từ ngân sách xã 575.659.000 đồng, tổng cộng là  đồng để 
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mua tấm lợp và cấp phát tiền mặt cho các hộ dân được hưởng. Cháng hợp đồng mua của anh 

Lò Văn Tâm tổng số 23.020 tấm lợp với giá 38.000 đồng/tấm và 3.620 tấm úp nóc với giá 

17.000 đồng/tấm nhưng Cháng đã thỏa thuận với bên bán để nâng giá tấm lợp lên thành 

40.000 đồng/tấm. Cháng đã nhận của anh Tâm số tiền chênh lệch giá tấm lợp là 20.000.000 

đồng. Số tiền còn lại của dự án, Cháng tiếp tục chi trả cho các hộ dân được hưởng chính 

sách, số tiền còn lại là 38.115.000 đồng, Cháng sử dụng cá nhân. Tổng số tiền mà Cháng 

chiếm đoạt là 88.115.000 đồng. Trước khi xét xử sơ thẩm, Lò Văn Cháng và Lường Văn Hải 

đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 73/2012/HS-ST ngày 21/8/2012, Tòa án nhân dân huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La áp dụng điểm d khoản 2 Điều 278, các điểm b, p khoản 1, Điều 46 

Bộ luật hình sự xử phạt Lò Văn Cháng 07 năm tù; áp dụng khoản 1 Điều 278, các điểm b, p 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt Lường Văn Hải 02 năm tù, đều về tội “Tham ô tài 

sản”. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt và xin hưởng 

án treo. 

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 06/2012/HSPT ngày 05/11/2012, Tòa án nhân dân 

tỉnh Sơn La áp dụng điểm d khoản 2 Điều 278, các điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46, 

điều 47, điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Lò Văn Cháng 03 năm tù; áp dụng khoản 1 Điều 

278, các điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Lường Văn 

Hải 02 năm tù, đều về tội “Tham ô tài sản” và đều cho hưởng án treo.  

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 28/2013/KN-HS ngày 07-10-2013, Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 06/2012/HS-ST ngày 

05/11/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La và đề nghị Tòa hình sự 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 Lò Vãn Cháng và Lường Văn Hải; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh 

Sơn La để 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 với 

Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

XÉT THẤY: 

Các bị cáo Lường Văn Hải và Lò Văn Cháng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước mà các bị cáo có trách nhiệm quản lý (bị cáo Hải 

chiếm đoạt 42.650.000 đồng, bị cáo Cháng 02 lần chiếm đoạt với tổng giá trị là 88.115.000 

đồng). Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 278 Bộ luật hình sự xử phạt Lường Văn 

Hải 02 năm tù; áp dụng điểm d khoản 2 Điều 278 Bộ luật hình sự xử phạt Lò Văn Cháng 07 

năm tù, đều về tội “Tham ô tài sản” là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo Lò Văn Cháng thực hiện 

hành vi phạm tội nhiều lần (02 lần) nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

không áp dụng thêm điểm c khoản 2 Điều 278 Bộ luật hình sự đối với bị cáo là thiếu sót.  

Khi xét xử phúc thẩm, bị cáo Lò Văn Cháng khai được tặng huân chương, huy 

chương kháng chiến, được UBND xã tặng bằng khen, giấy khen do có thành 
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tích xuất sắc trong công tác, nhưng do thiên tai hỏa hoạn nên không xuất trình được các 

tài liệu nêu trên. Ngoài ra, bố đẻ bị cáo Lò Văn Cháng còn tham gia kháng chiến chống 

Mỹ được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất nhưng bị cáo chưa nộp cho 

Cơ quan điều tra và Tòa án. Tòa án cấp phúc thẩm không xác minh tính xác thực về lời 

khai của bị cáo Cháng mà vẫn áp dụng thêm điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự là không có cơ sở vững chắc. Mặt khác, ngay cả khi bị cáo có các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên thì việc Tòa án cấp phúc thẩm giảm hình phạt cho bị 

cáo xuống còn 03 năm tù là quá nhẹ, không phù hợp với tính chất nguy hiểm của hành vi 

phạm tội của bị cáo, hơn nữa lại cho bị cáo được hưởng án treo là áp dụng không đúng 

quy định của pháp luật. 

Đối với bị cáo Lường Văn Hải, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tài 

liệu chứng minh bị cáo có thành tích trong công tác (Giấy khen của ủy ban nhân dân 

huyện Mường La, giấy khen của Công an tỉnh Sơn La, Giấy khen của Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Ngọc Chiến), hoàn cảnh gia đình khó khăn....Tuy nhiên, bị cáo phạm tội 

thuộc nhóm tội tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách quản 

lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. Tòa án cấp phúc thẩm 

đã quá nhấn mạnh về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, áp dụng 

thêm Điều 60 Bộ luật hình sự để cho bị cáo được hưởng án treo là áp dụng không đúng 

quy định của Bộ luật hình sự và Hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao tại Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007; không đảm bảo được tính 

nghiêm minh của pháp luật, không đáp ứng yêu cầu răn đe, gây ảnh hưởng xấu trong 

cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. 

 Vì 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 06/2012/HSPT ngày 05/11/2012 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Sơn La về phần trách nhiệm hình sự đối với Lò Văn Cháng và Lường Văn Hải; 

chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

VKSNDTC-V3; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La (kèm hồ sơ); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;  

- Công an tỉnh Sơn La; 

- Các bị cáo Lò Văn Cháng, Lường Văn Hải 

(theo địa chỉ); 

- Lưu: thư ký PCA; THS (02 bản); BTK; HS; VP. 

TM. HỘI ĐỔNG GIÁM ĐỐC 

THẨM CHỦ TOẠ 

Bùi Thị Minh 
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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  

 Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 12/2019/HS-GĐT 

Ngày 01 tháng 3 năm 2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 10 thành 

viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Văn Bường - Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

1. Trần Hoàng L, sinh năm 1988; trú tại: tổ dân phố 9, phường Đ, thành phố

Đ1, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: nguyên là Chuyên viên đội Thanh tra giao 

thông số 3 - Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hóa: 12/12; con 

ông Trần Văn L và bà Hoàng Thị Th; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: không; bị 

bắt tạm  giữ, tạm giam ngày 09/3/2017. 

2. Hoàng Phú Y, sinh năm 1982; trú tại: thôn X, xã S, huyện B, tỉnh

Quảng Bình; nghề nghiệp: nguyên là Cán bộ đội thanh tra giao thông số 3 - Sở 

giao thông vận tải Quảng Bình; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Hoàng Th1 và 

bà Phạm Thị H; vợ là Ngô Thi Mỹ L1, có 02 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 09/3/2017. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Trần Thanh H1, sinh năm 1974; trú tại: tiểu khu L2, thị trấn Đ2, 

huyện T1, tỉnh Quảng Bình. 

- Ông Nguyễn Thanh H2, sinh năm 1974; trú tại: tổ dân phố 10, phường N, 

thành phố Đ1, tỉnh Quảng Bình. 

- Ông Hoàng Văn T2, sinh năm 1990; trú tại: thôn Đ3, xã N1, huyện T1, tỉnh 

Quảng Bình. 
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- Ông Nguyễn Văn T3, sinh năm 1991; trú tại: thôn H3, xã N1, huyện T1, 

tỉnh Quảng Bình. 

- Ông Nguyễn Thế B1, sinh năm 1990; trú tại: thôn H3, xã N1, huyện T1, 

tỉnh Quảng Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng đầu tháng 3/2017, Đội thanh tra giao thông số 3 thuộc Sở giao 

thông vận tải tỉnh Quảng Bình gồm Trần Thanh H1 (Đội trưởng), Nguyễn Thanh 

H4, Hoàng Phú Y và Trần Hoàng L (Nhân viên) thực hiện nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 12A thuộc địa phận 

huyện T1 và huyện M thì phát hiện Hoàng Văn T2, Nguyễn Văn T3 và Nguyễn 

Thế B1  điều khiển xe “máy cày tự chế” lưu thông trên Quốc lộ 12A, nên L trực 

tiếp nhắc nhở T2, T3, B1 không được đưa loại phương tiện này tham gia lưu 

thông trên đường vì xe không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp, nếu bắt sẽ tịch thu 

xe; sau đó L và T2 trao đổi số điện thoại với nhau. 

Vì sợ bị Đội thanh tra giao thông xử lý, nên T2 gọi điện thoại cho L xin gặp 

để đưa tiền, nhằm mục đích xin Đội thanh tra không xử lý khi điều khiển xe máy 

cày lưu thông và được L đồng ý. Sáng ngày 09/3/2017, T2 gọi điện thoại L và L 

cho biết Đội thanh tra đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 12A thuộc địa phận xã 

N1, huyện T1; T2 nói cho L biết sẽ đến đưa cho Đội 2.000.000 đồng và có 02 

người bạn cùng đi. Sau khi nghe điện thoại thì L nói nội dung này cho cả Đội 

cùng nghe thì tất cả đều im lặng, không ai phản đối gì. Khoảng 10h20phút cùng 

ngày, T2 bỏ vào bì thư 2.000.000 đồng, T3 bỏ 2.000.000 đồng và B1 bỏ 

1.500.000 đồng, rồi cả 3 người đi đến gặp Đội thanh tra; lúc này L đứng trước 

đầu xe ô tô biển kiểm soát số 73B-0288 của Thanh tra Sở giao thông vận tải 

Quảng Bình, H1 ngồi phía trước bên phải trong xe, Y ngồi ghế sau bên phải và 

H4 ngồi ghế sau bên trái. T2 cầm cả 3 phong bì đến đưa cho L, L bảo T2, T3 và 

B1 ghi tên và số điện thoại từng người lên vỏ phong bì và đưa cho mấy người 

ngồi trong xe ô tô. Sau khi ghi số điện thoại và tên, T2 cầm cả 3 phong bì kèm 

theo gói thuốc lá đến đưa qua cửa xe cho H1 và nói “mời anh hút thuốc”, H1 

bảo T2 “anh đi ra chỗ khác”; T2 đi ra cửa sau chỗ Y đang ngồi mời Y hút thuốc 

và nói “em có chút quà gửi Đội uống nước và nhờ mấy anh trong Đội giúp đỡ 

bọn em với”, nói xong T2 đặt 3 phong bì lên đùi của Y rồi bỏ đi; Y cầm lấy 3 

phong bì cất vào túi áo đang mặc trên người thì bị Công an huyện T1 bắt quả 

tang, thu giữ toàn bộ tang vật. 

Tại Kết luận điều tra số 20/KLĐT ngày 16/6/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện T1, tỉnh Quảng Bình đề nghị truy tố Trần Hoàng L và Hoàng Phú Y 

về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại Cáo trạng số 22/THCT-KSĐT-KT ngày 12/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện T1, tỉnh Quảng Bình truy tố Trần Hoàng L và Hoàng Phú Y về tội “Nhận hối 

lộ” theo khoản 1 Điều 279 BLHS năm 1999. 
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Ngày 16/8/2017, Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình ban hành 

Quyết định số 01/2017/HSST-QĐ trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì xét thấy 

ngoài các bị cáo đã bị truy tố, còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án. 

Tại Kết luận điều tra bổ sung số 01/KLĐT ngày 20/9/2017, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện T1, tỉnh Quảng Bình đề nghị truy tố Trần Hoàng L và Hoàng 

Phú Y về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Tại Cáo trạng số 31/THCT-KSĐT-KT ngày 05/10/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình truy tố Trần Hoàng L và Hoàng Phú Y về tội “Nhận 

hối lộ” theo khoản 1 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm năm 1999. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 01/11/2017, Tòa án 

nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình quyết định: Áp dụng khoản 1 Điều 279, 

điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm năm 1999; xử phạt bị cáo Trần 

Hoàng L 24 tháng tù; bị cáo Hoàng Phú Y 24 tháng tù; các bị cáo đều bị xét xử 

về tội “Nhận hối lộ”. 

Ngày 03/11/2017, bị cáo Trần Hoàng L kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt bị cáo về tội “Nhận hối lộ” là chưa đủ cơ sở; ngày 09/11/2017 bị 

cáo Trần Hoàng L kháng cáo bổ sung đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối 

với Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4. 

Ngày 03/11/2017, bị cáo Hoàng Phú Y kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 

ngày 08/11/2017 bị cáo Hoàng Phú Y có đơn xin rút kháng cáo. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Bình không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Hoàng L, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm; đồng thời kiến nghị các Cơ quan có thẩm quyền điều tra, 

làm rõ hành vi “Nhận hối lộ” của Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 12/4/2018, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Bản án 

hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm và Bản án hình 

sự phúc thẩm nêu trên để điều tra lại với lý do: Trần Hoàng L, Hoàng Phú Y phạm 

vào tình tiết định khung tăng nặng “Đòi hối lộ” theo điểm đ khoản 2 Điều 279 

BLHS năm 1999; còn hành vi của Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 có dấu 

hiệu phạm tội “Nhận hối lộ” nhưng Tòa án cấp phúc thẩm không hủy án sơ thẩm 

để điều tra lại là vi phạm Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

173



[1]. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết tội Trần Hoàng L, 

Hoàng Phú Y “Nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 là đúng 

tội, nhưng áp dụng khoản 1 Điều 279 để xử phạt các bị cáo là không đúng khung 

hình phạt; ngoài ra Cơ quan điều tra còn bỏ lọt người phạm tội là đồng phạm 

trọng vụ án đối với Trần Thanh H1 và Nguyễn Thanh H4, cụ thể: 

- Trong quá trình điều tra, Hoàng Quốc T2 khai nhận bị cáo L nhiều lần 

điện thoại cho T2 đưa “tiền làm luật” (tức đưa tiền hối lộ) cho Đội thanh tra giao 

thông số 3 để không bắt giữ xe, do sợ bị xử lý nên T2 mới đưa hối lộ (bút lục số 

208 đến số 211). 

- Tại Biên bản kiểm tra điện thoại ngày 10/5/2017 do Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện T1 lập, xác định ngày 06/3/2017 bị cáo L điện thoại cho 

T2 05 cuộc (bút lục số 117, số 118), phù hợp với lời khai của bị cáo L tại bút lục 

số 177, số 178: “Tôi gọi cho T2 lên để T2 đưa tiền bồi dưỡng cho Đội”. 

- Các bị cáo L, Y khai việc T2 xin gặp L để đưa hối lộ đều được L báo cáo 

Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 và Hoàng Phú Y biết. Lời khai của L, Y phù 

hợp với lời khai của H1 tại bút lục số 235 đến số 238: “Lúc này có điện thoại gọi 

đến, L nghe xong bảo tôi và Y, H4 là có mấy anh em lái xe máy cày đến bồi 

dưỡng tiền cho Đội thanh tra chúng tôi. Lúc đó cả tôi, anh H4, anh Y đều im 

lặng không nói gì, tức là đồng ý để những người lái xe máy cày đến đưa tiền bồi 

dưỡng…”. Lời khai của Nguyễn Thanh H4 tại bút lục số: 262, 263, 266, 267, 

298, 436, 438 cũng thừa nhận việc này, phù hợp với lời khai của L, Y và H1. 

Như vậy, có đủ cơ sở xác định Trần Hoàng L nhiều lần điện thoại “đòi hối 

lộ” đối với T2 để T2 gom tiền của các lái xe máy cày nộp cho Đội thanh tra giao 

thông số 3. Việc “đòi hối lộ” của L, các thành viên Đội thanh tra giao thông số 3 

đều biết và đồng ý để L điện thoại nhiều lần cho T2 nên hành vi của bị cáo L, Y 

phạm vào tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 279 

Bộ luật Hình sự năm 1999; lẽ ra phải truy tố, xét xử các bị cáo theo khung hình 

phạt này mới đúng. Đồng thời, có đủ cơ sở xác định Trần Thanh H1, Nguyễn 

Thanh H4 biết rõ hành vi đòi và nhận hối lộ của L, Y nhưng đều đồng tình nên 

H1, H4 là đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ này. 

[2]. Trong quá trình tiến hành tố tụng, mặc dù có cơ sở xác định vai trò 

đồng phạm của Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 nhưng Kết luận điều tra, Kết 

luận điều tra bổ sung và Cáo trạng đều xác định chỉ có bị cáo L và Y phạm tội 

“Nhận hối lộ” theo khoản 1 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 là không đúng, 

bỏ sót người phạm tội và áp dụng không đúng khung hình phạt. 

Tòa án cấp phúc thẩm phát hiện hành vi của Trần Thanh H1 và Nguyễn 

Thanh H4 có dấu hiệu phạm tội “Nhận hối lộ” nhưng không hủy án sơ thẩm để 

điều tra lại mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự 

của H1, H4 là không đúng theo quy định tại Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, 

dẫn đến vụ án không được giải quyết triệt để và toàn diện. 

[3]. Ngày 12/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 kháng nghị đối với Bản 
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án hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, điều đó có nghĩa là Bản án hình sự phúc thẩm không còn hiệu 

lực pháp luật. Tuy nhiên: 

- Ngày 30/7/2018, Hội đồng phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều 

kiện của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 

15/2018/HSST-QĐ về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Hoàng Phú 

Y. Theo quyết định này thì thời gian thử thách còn lại Hoàng Phú Y phải chấp 

hành là 01 tháng 09 ngày kể từ ngày ký quyết định (30/7/2018). 

- Ngày 28/8/2018, Hội đồng phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành hình 

phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 

05/2018/QĐ-CA về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Trần 

Hoàng L. Theo quyết định này thì Trần Hoàng L được giảm hết thời hạn chấp 

hành hình phạt tù của Bản án phúc thẩm nêu trên. 

Như vậy, cả hai Quyết định của các Hội đồng nêu trên đều được ban hành 

sau khi có Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng, Bản án hình sự phúc thẩm không còn hiệu lực pháp luật là 

không đúng. 

Xét thấy vụ án này cần phải được điều tra lại để làm rõ hành vi “Đòi hối lộ” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999 của các bị cáo Trần 

Hoàng L, Hoàng Phú Y và làm rõ vai trò đồng phạm về tội “Nhận hối lộ” của 

Trần Thanh H1, Nguyễn Thanh H4 nhằm giải quyết vụ án triệt để, toàn diện, 

đúng vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo, đảm bảo sự công bằng, đúng 

pháp luật. Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật tố tụng Hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày

12/4/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 06/2018/HS-PT ngày 29/01/2018 của Tòa

án nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2017/HSST ngày 

01/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện T1, tỉnh Quảng Bình để điều tra lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để

điều tra lại theo thủ tục chung. 

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ

ngày ra quyết định./. 
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Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng 

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- TANDTC - Vụ I; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Công an tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện T1; 

- VKSND huyện T1; 

- Công an huyện T1; 

- Cục THA dân sự tỉnh Quảng Bình; 

- Chi cục THA dân sự huyện T1; 

- Các bị cáo (theo địa chỉ nêu trên); 

- Nguyên đơn dân sự (theo địa chỉ nêu trên); 

- Người liên quan (theo địa chỉ nêu trên); 

- Lưu: Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP, LTHS. 

 TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Bường 
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