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MỤC LỤC 

TỔNG HỢP THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG LĨNH 

VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG 

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH 
SỐ 

TRANG 

TỔNG HỢP THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM 

TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

1 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

27/TB-VC1-V4  ngày 06 tháng 9 

năm 2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội trong việc 

giải quyết vụ án kinh doanh 

thương mại 

Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án 

cấp phúc thẩm chưa làm rõ 

việc góp vốn. 

Tòa án không xem xét việc 

thỏa thuận thi hành án. 

2 – 4 

2 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

34/TB-VC3-V4  ngày 06 tháng 11 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh trong vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng 

Bản án cấp sơ thẩm và phúc 

thẩm tuyên không đúng quy 

định của pháp luật về phần lãi 

chậm trả, thiệt hại cho đương 

sự 

5 – 7 

3 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

05/TB-VC3-V4  ngày 08 tháng 3 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc giải quyết các vụ án 

Kinh doanh thương mại 

1. Xác định quan hệ tranh

chấp chưa đúng

2. Chưa xác định đúng đối

tượng để áp dụng pháp luật
8 – 10 

4 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

06/TB-VC3-V4  ngày 07 tháng 3 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh về các vụ án Kinh doanh 

thương mại bị cấp phúc thẩm hủy 

1.Vi phạm thủ tục tố tụng do

không xác định được vụ hay

việc kinh doanh, thương mại.

2.Vi phạm do xác định sai tư

cách người tố tụng.

3. Vi phạm trong việc xác

minh thu thập chứng cứ.

4. Vi phạm trong việc áp dụng

pháp luật.

5. Vi phạm trong việc nhận

định và đánh giá chứng cứ

không đúng.

11 - 18 



5 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

26/TB-VC2-V3  ngày 16 tháng 7 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc 

hủy quyết định không mở thủ tục 

phá sản 

Chưa xem xét , thu thập và 

đánh giá toàn diện tài liệu, 

chứng cứ. 

19 – 22 

6 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

37/TB-VC2-V3  ngày 13 tháng 9 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc áp 

dụng pháp luật trong công tác 

kiểm sát giải quyết vụ án kinh 

doanh thương mại. 

Vi phạm nghiêm trọng về xem 

xét nội dung sự việc dẫn đến 

sai sót trong quá trình xử án.  

23 – 28 

7 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

46/TB-VC2-V3  ngày 27 tháng 9 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc áp 

dụng pháp luật trong công tác 

kiểm sát giải quyết vụ án kinh 

doanh thương mại. 

Áp dụng không đúng pháp 

luật về án phí dẫn đến phần 

tuyên về án phí không đúng 

pháp luật, gây thiệt hại cho 

ngân sách nhà nước 
29 – 36 

8 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

49/TB-VC2-V3  ngày 02 tháng 10 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án 

kinh doanh thương mại tranh 

chấp hợp đồng xây lắp công trình. 

- Vi phạm về tố tụng: Tòa án

xác định người tham gia tố

tụng không đầy đủ, không yêu

cầu người phiên dịch tham gia

trong quá trình lấy lời khai và

tiến hành hòa giải đối với

đương sự có quốc tích nước

ngoài, Tòa án không xử lý

tiền tạm ứng chi phí giám

định mà bị đơn đã nộp.

- Vi phạm nội dung: Chưa đủ

căn cứ để buộc bị đơn phải

thực hiện trả tiền gốc, lãi

suất,… cho nguyên đơn

37 - 43 



9 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

50/TB-VKS-KDTM ngày 02 tháng 

10 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ 

án kinh doanh thương mại về 

tranh chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa. 

-Hội đồng xét xử ban hành

quyết định đình chỉ gải quyết

vụ án không đúng pháp luật.

-Kiểm sát viên tham gia phiên

tòa sơ thẩm thiếu sót trong

việc không phát vi phạm của

Tòa án cấp sơ thẩm để báo

cáo kháng nghị phúc thẩm.

44 – 47 

10 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

33/TB-VC3-V4  ngày 05 tháng 11 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh trong vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng. 

Quyết định tạm đình chỉ giải 

quyết vụ án không đúng pháp 

luật, kéo dài việc giải quyết 

vụ án ảnh hưởng tới quyền và 

lợi ích hợp pháp của đương 

sự. 

48 – 50 

11 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

36/TB-VC3-V4  ngày 13 tháng 11 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh trong vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng. 

1. Sai sót trong việc tính lãi

suất

2. Việc xử lý tài sản thế chấp

không đúng pháp luật
51 – 54 

12 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

02/TB-VC2-V3 ngày 11 tháng 12 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án 

kinh doanh thương mại về tranh 

chấp hợp đồng tín dụng. 

- Tòa án cấp giải quyết không

xác minh đẩy đủ và không

đưa người có quyền lợi, nghĩa

vụ liên quan vào tham gia tố

tụng, ảnh hưởng đến quyền và

lợi ích hợp pháp của đương

sự, gây khó khăn cho việc thi

hành án

55 - 58 

13 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

14/TB-VC2-V3 ngày 19 tháng 02 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ án 

kinh doanh thương mại về tranh 

chấp hợp đồng tín dụng. 

1, Chưa xác định đủ căn cứ về 

tính hợp pháp của tài liệu, 

chứng cứ 

2, Quyết định của Tòa án gây 

mâu thuẫn trong việc xử lý tài 

sản thể chấp 

59 – 65 

14 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

19/TB-VC2-V3 ngày 04 tháng 3 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ 

án kinh doanh thương mại bị tòa 

án cấp phúc thẩm hủy để xét xử 

lại. 

Nhiều sai phạm trong xác 

định chứng cứ: 

1. Về hình thức hợp đồng

2. Về thành phần dự họp

3. Về giấy chứng nhận đăng

kí kinh doanh

4. Về yêu cầu số tiền hoàn trả

66 – 70 



15 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

30/TB-VKS-KDTM ngày 01 tháng 

4 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về 

việc kiểm sát việc giải quyết vụ án 

kinh doanh thương mại. 

Tòa án không tiến hành xác 

minh để xác định hiện trạng 

tài sản thế chấp dẫn đến công 

nhận nội dung thỏa thuận 

không đúng. 

71 – 74 

16 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

50/TB-VC2-V3 ngày 29 tháng 5 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc 

kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh 

doanh thương mại. 

Việc giải quyết hai vụ án cùng 

bị đơn gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp, người có yêu cầu 

khỏi kiện trước. 

75 – 77 

17 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

28/TB-VC3-V4  ngày 25 tháng 9 

năm 2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh trong vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng. 

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng: không đưa người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vào tham gia tố tụng 
78 - 80 

18 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

20/TB-VC3-V4  ngày 05 tháng 9 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh trong các bản án quyết định 

kinh doanh thương mại, lao động, 

phá sản 

1. Vi phạm nghiêm trọng thủ

tục tố tụng dân sự

1.1. Vi phạm do không đưa

người có quyền lợi, nghĩa vụ

liên quan vào tham gia tố tụng

dẫn đến quyền và lợi ích hợp

phát của họ không được pháp

luật bảo vệ

1.2. Vi phạm trong việc đình

chỉ giải quyết vụ án

1.3. Tòa án không tiến hành

xem xét thẩm định tại chỗ tài

sản thế chấp dẫn đến bỏ sót

người tham gia tố tụng

2.Vi phạm nghiêm trọng trong

việc thu thập, đánh giá chứng

cứ và áp dụng pháp luật

2.1. Vi phạm về thu thaaoj,

đánh giá chứng cứ

2.2. Tòa án cấp phúc thẩm

đánh giá chứng cứ không

chính xác nên hủy án sơ thẩm

không đúng pháp luật

2.3. Vi phạm nghiêm trọng

81 - 94 



trong việc áp dụng pháp luật 

19 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

40/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 

9 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

một số vi phạm trong giải quyết vụ 

án kinh doanh thương mại. 

Vi phạm trong việc thu thập, 

đánh giá tài liệu chứng cứ khi 

có nhiều tình tiết mới phát 

sinh tại phiên tòa cần xác 

minh, làm rõ mà cấp phúc 

thẩm không thể thực hiện 

được 

95 – 97 

20 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

41/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 

9 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi 

phạm trong việc giải quyết vụ án 

yêu cầu thanh toán tiền phạt, đặt 

cọc mua hàng do vi phạm nghĩa vụ 

giao hàng. 

1. Vi phạm trong việc thu

thập, đánh giá tài liệu chứng 

cứ  

2. Không đưa người có quyền

lợi và nghĩa vụ liên quan vào 

tham gia tố tụng 

98 – 102 

21 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

44/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 

9 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi 

phạm trong việc giải quyết vụ án 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán theo hợp đồng. 

Vi phạm trong việc tổng hợp 

đánh giá chứng cứ áp dụng 

pháp luật của Hội đồng xét xử 

103 – 106 

22 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

781/TB-VKSTC ngày 25/10/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải 

quyết đối với vụ án kinh doanh 

thương mại 

- Tòa án không đưa hết người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan tham gia tố tụng; 

- Chưa thu thập tài liệu chứng 

cứ, đánh giá chứng cứ đầy đủ. 

107 – 111 

23 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

49/TB-VC1-KDTM ngày 28 tháng 

10 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

giải quyết vụ án kinh doanh 

thương mại tranh chấp hợp đồng 

tín dụng 

Vi phạm khi thụ lý giải quyết 

vụ án do không thực hiện 

đúng yêu cầu của Quyết định 

giám đốc thẩm trong việc thu 

thạp, đánh giá chứng cứ đẫn 

đến việc vụ án phải hủy đi 

hủy lại nhiều lần ảnh hưởng 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của 

các bên đương sự. 

112 – 116 



24 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

47/TB-VC1 ngày 30 tháng 10 năm 

2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội trong vụ án giải 

quyết kinh doanh thương mại về  

tranh chấp giữa các thành viên 

trong công ty 

Vi phạm nghiêm trọng trong 

thủ tục tố tụng: 

1. Về tư cách người tham gia

tố tụng.

2, Về thu thập tài liệu chứng

cứ trong vụ án.

117 – 120 

25 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

48/TB-VC1 ngày 30 tháng 10 năm 

2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội giải quyết vụ án 

kinh doanh thương mại về  tranh 

chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. 

Vi phạm pháp luật về việc xác 

định tư cách tham gia tố tụng 

(bị đơn), vi phạm nghiêm 

trọng quy định Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

121 – 122 

26 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

60/TB-VC1-V4 ngày 18 tháng 11 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội về việc ban 

hành Quyết định mở thủ tục phá 

sản. 

Chưa đánh giá đúng bản chất 

tranh chấp để áp dụng pháp 

luật khi giải quyết vụ án 
123 – 125 

27 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

76/TB-VC1-PSDN ngày 27 tháng 

11 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

việc ban hành Quyết định mở thủ 

tục phá sản. 

1. Xác minh thu thập tài liệu,

chứng cứ để giải quyết tuyên

bố doanh nghiệp phá sản.

2. Xử lý đối với khoản nợ có

bảo đảm.

3. Trong Quyết định mở thủ

tục phá sản nêu thiếu nội dung

về quyền được đề nghị xem

xét lại của người tham gia thủ

tục phá sản và quyền kháng

nghị của Viện kiểm sát đối

với Quyết định mở thủ tục

phá sản.

126 -129 

28 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

77/TB-VC1-KDTM ngày 29 tháng 

11 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi 

phạm trong việc giải quyết vụ án 

tranh chấp hợp đồng xây dựng 

Vi phạm trong việc đánh giá 

chứng cứ và áp dụng pháp 

luật trong quá trình giải quyết 

vụ án. 130 – 133 

29 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

78/TB-VC1-KDTM ngày 29 tháng 

11 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vi 

Vi phạm về xác định tư cách 

tham gia tố tụng  

Thiếu sót trong việc tuyên 

hợp đồng vô hiệu nhưng 

134 - 137 



phạm trong việc giải quyết vụ án 

tranh chấp hợp đồng tín dụng 

không tuyên hủy hợp đồng   

Chưa xác minh rõ hành vi của 

người bị khỏi tố 

30 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

14/TB-VC2-KDTM ngày 08 tháng 

01 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về 

vụ án tranh chấp hợp đồng tín 

dụng giải quyết theo thủ tục giám 

đốc thẩm. 

Viện kiểm sát nhân dân cấp sơ 

thẩm đã không thực hiện tốt 

công tác kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong quá trình 

giải quyết vụ án, không yêu 

cầu Tòa án cấp sơ thẩm tiến 

hành thẩm tra, xác định, thu 

thập chứng cứ, xem xét thẩm 

định tại chỗ theo quy định của 

pháp luật. 

Tòa án có những sai phạm 

nghiêm trong trong thủ tục tố 

tụng 

138 – 141 

31 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

97/TB-VKSTC ngày 20 tháng 02 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao Rút kinh nghiệm kiểm 

sát việc giải quyết đối với vụ việc 

kinh doanh thương mại 

Sai phạm trong thủ tục tố 

tụng, xem xét nội dung vụ án 

và áp dụng pháp luật. 
142 – 146 

32 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

160/TB-VKSTC ngày 09 tháng 3 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao Về việc kiểm sát việc 

giải quyết việc kinh doanh, thương 

mại 

- Vi phạm trong xác định lệ

phí giải quyết việc kinh

doanh, thương mại sơ thẩm và

phúc thẩm;
147 – 150 

33 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

24/TB-VKS-HC ngày 13/9/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát 

việc giải quyết việc kinh doanh, 

thương mại 

Sai phạm trong thủ tục tố tụng 

khi xác định giá điều không 

đúng, từ đó tính giá trị thiệt 

hại không chính xác, dẫn đến 

việc giải quyết vụ án không 

phù hợp. 

151 – 155 

34 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

31/TB-VC2-V3 ngày 27/4/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cap tại 

Đà Nẵng Về Vụ án kinh doanh 

thương mại sơ thẩm bị Tòa án cấp 

phúc thẩm cải sửa nghiêm trọng 

Vi phạm trong quá trình giải 

quyết, bị cấp phúc thẩm cải 

sửa nghiêm trọng. 

Bản án sơ thẩm đã tuyên có 

nội dung không dúng quy 

định của pháp luật làm ảnh 

hưởng đén quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự. 

156 – 161 

35 Thông báo rút kinh nghiệm số Tòa án cấp giám đốc thẩm 162 – 166 



286/TB-VKSTC ngày 28 tháng 4 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao về Vụ án kinh doanh 

thương mại “Tranh chấp hợp 

đồng bảo lãnh” 

(cấp cao) đã có nhận định, 

đánh giá chứng cứ không 

đúng với bản chất của vụ án. 

36 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

40/TB-VC1-KDTM ngày 26 tháng 

5 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại  Hà Nội Về 

xử lý tài sản thế chấp trong vụ án 

kinh doanh thương mại “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” 

Sai phạm trọng quá trình đánh 

giá tài liệu, chứng cứ và áp 

dụng pháp luật. 

167 – 168 

37 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

47/TB-VC1-KDTM ngày 28 tháng 

6 năm 2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội Về vi 

phạm trong giải quyết vụ án 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

Vi phạm trong thủ tục tố tụng 

và đánh giá chứng cứ khi giải 

quyết vụ án kinh doanh, 

thương mại. 
169 – 173 

38 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

43/TB-VKS-V3 ngày 18 tháng 6 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng về Kiểm 

sát việc giải quyết vụ án kinh 

doanh, thương mại 

Tòa án cấp sơ thẩm đã vi 

phạm nghiêm trọng trong thủ 

tịc tố tụng dân sự nhưng cấp 

phúc thẩm đã không phát 

hiện, dẫn đến quyết định gây 

ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự. 

174 – 181 

39 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

467/TB-VKSTC ngày 23 tháng 6 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao Rút kinh nghiệm về 

việc kiểm sát việc giải quyết đối 

với vụ việc phá sản doanh nghiệp 

Sai lầm trong việc áp dụng 

pháp luật tố tụng dân sự thay 

cho pháp luật phá sản để giải 

quyết vụ án. 
182 – 186 

40 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

57/TB-VC1-V4 ngày 31 tháng 7 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội Về vi phạm 

trong việc tính tạm ứng án phí và 

quyết định về án phí trong vụ án 

kinh doanh thương mại 

1. Vi phạm của Tòa án nhân

dân cấp huyện và cấp tỉnh về 

Thông báo nộp tiền tạm ứng 

án phí và quyết định về án phí 

trong giải quyết vụ án “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng”. 

2. Vi phạm của Tòa án về

thông váo nộp tạm ứng án phí 

trong giải quyết vụ án “Tranh 

chấp giữa công ty với thành 

viên công ty” và vụ án “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng” 

187 – 189 



41 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

24/TB-VC3-V4 ngày 10 tháng 8 

năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh rút kinh nghiệm các bản án, 

quyết định kinh doanh, thương 

mại, lao động, phá sản bị Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa 

1. Vi phạm trong thủ tục tố

tụng

1.1. Đình chỉ vụ án không

đúng pháp luật

1.2. Vi phạm trong việc ra

quyết định công nhận sự thỏa

thuận

2. Vi phạm nghiêm trọng

trong việc thu thập, đánh giá

chứng cứ

2.1. Tòa án cấp sơ thẩm đánh

giá chứng cứ không chính xác

2.2. Tòa án cấp phúc thẩm

đánh giá chứng cứ không

chính xác nên sửa án sơ thẩm

không đúng

190 – 204 

42 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

70/TB-VC1-KDTM ngày 18/9/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội Về thẩm quyền thụ 

lý vụ án và giải quyết tranh chấp 

về giá trị trượt giá của hợp đồng 

xây dựng 

- Xác định thẩm quyền giải

quyết vụ án cua Tòa án cấp sơ

thẩm;

- Xác định nghĩa vụ thanh

toán giá trị trượt giá của hợp

đồng thầu phụ.

205 – 211 

43 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

73/TB-VC1-KDTM ngày 

02/10/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội Về kinh 

nghiệm rút ta thông qua giải quyết 

vụ án “Tranh chấp yêu cầu thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh” 

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc 

thẩm đã xác định đúng quan 

hệ tranh chấp là “Tranh chấp 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ” 212 – 219 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

793/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Rút kinh nghiệm về việc kiểm sát 

giải quyết vụ án kinh doanh 

thương mại 

- Tòa án cấp sơ thẩm và phúc

thẩm vi phạm nghiêm trọng

thủ tục tố tụng: chưa xác

minh, thu thập đầy đủ chứng

cứ, không yêu cầu đương sự

giao nộp bổ sung chứng cứ

hoặc tự mình tiến hành các

biện pháp thu thập tài liệu,

chứng cứ để đảm bảo cho việc

giải quyết vụ án được khách

quan, toàn diện và đúng quy

định pháp luật.

- Xác định không đúng yêu

220 - 224 



cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

TỔNG HỢP THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM 

TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

01 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

823/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cáo Về việc kiểm sát giải 

quyết vụ án lao động 

Sai phạm trong thủ tục tố tụng 

về áp dụng pháp luật, làm ảnh 

hưởng đén quyền là lợi ích 

của đương sự 
226 – 231 

02 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

806/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cáo Về việc kiểm sát việc 

giải quyết vụ án lao động 

Tòa án giải quyết chưa xác 

định đúng quan hệ pháp luật 

tranh chấp. 232 – 235 

03 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

821/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao Về việc kiểm sát việc 

giải quyết vụ án lao động 

Chưa xem xét đánh giá khách 

quan tài liệu, chứng cứ và xác 

minh. 236 – 240 

04 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

822/TB-VKSTC ngày 31 tháng 10 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao Về việc kiểm sát việc 

giải quyết vụ án lao động 

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc 

thẩm có vi phạm khi xem xét, 

giải quyết vụ án. 241 – 246 

05 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

31/TB-VC2-V3 ngày 08 tháng 4 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội Rút kinh 

nghiệm về Kiểm sát việc giải quyết 

vụ án lao động 

Tòa án đánh giá chứng cứ 

chưa khách quan, toàn diện 

dẫn đến không chấp nhận đơn 

khởi kiện của nguyên đơn là 

không có cơ sở, gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến 

quyền lợi hợp pháp của 

nguyên đơn. 

247 - 251 

06 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

94/TB-VKS-LĐ ngày 16 tháng 10 

năm 2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng Rút kinh 

nghiệm vụ án Lao động “Yêu cầu 

hủy Quyết định đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động và bồi 

thường thiệt hại” 

Vi phạm nghiêm trong trong 

thủ tục tố tụng và xem xét, 

đánh giá tài liệu, chứng cứ. 

Tòa án cấp phúc thẩm không 

phát hiện vi phạm của Tòa án 

cấp sơ thẩm. 

252 – 256 

07 
Thông báo rút kinh nghiệm số 

39/TB-VC2-V3 ngày 04 tháng 6 

Tòa án cấp phúc thẩm áp 

dụng sai quy định pháp luật. 
257 - 261 



năm 2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng Rút kinh 

nghiệm đối với vụ án lao động về 

“Yêu cầu hủy quyết định buộc thôi 

việc viên chức” 

……… 
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THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG 

LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



VỆN OÉM SÁT NHÂN DẦN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIỆN KIÊM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 thảng 9 năm 2018

số:£$ /TB-VC3-V4

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM 
Vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

công tác kiểm sát giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại 
theo trình tự giám đốc thẩm, VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông 
báo rút kinh nghiệm về nhũng sai sót, vi phạm trong vụ án “Tranh chấp hợp 
đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt- Chi 
nhánh Hậu Giang với bị đơn là Công ty TNHH Lộc Phương; người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan là ông Tăng Vãn Tịnh.

1. Nội dung vụ án và quá trình tố tụng:

Ngày 19/01/2012 Công ty TNHH Lộc Phương ký hợp đồng tín dụng số 
000822500012TD1 và khế ước nhận nợ vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên 
Việt- Chi nhánh Sở giao dịch Hậu Giang số tiền 400.000.000 đồng để hoạt động 
kinh doanh, thời hạn vay 12 tháng. Cùng ngày, ông Tăng Văn Tịnh ký Hợp đồng 
thế chấp quyền sử dụng đất số 0005/2012/HĐTC-LienVietPostbank vơi N gân |f 
hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt- Chi nhánh Sở giao dịch Hậu Giang và Công tyfe 
TNHH Lộc Phương để thế chấp quyền sử dụng 18.407 m2 đất tại xã Hiệp Hưng, 
huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang bảo đảm khoản nợ vay cho Công ty TNHH 
Lộc Phương. Do Công ty TNHH Lộc Phương vi phạm nghĩa vụ thanh toán, 
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt khời kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc 
Công ty TNHH Lộc Phương trả nợ vốn và lãi phát sinh tổng cộng 513.111.617 
đồng. Trong trường hợp Công ty TNHH Lộc Phương không trả được nợ, Ngân 
hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp là quyền 
sử dụng 18.407 m2 đất để thu hồi nợ.

Tại Biên bản hòa giải ngày 27/9/2013, đại diện nguyên đơn, bị đơn và 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thỏa thuận: Công ty TNHH Lộc Phương 
trả Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt số tiền 513.111.617 đồng (trong đó 
vốn 400.000.000 đồng, lãi đến ngày 27/9/2013 là 113.111.617 đồng) và tiền lãi 
phát sinh theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu Công ty 
TNHH Lộc Phương không trả nợ cho Ngân hàng thi ông Tăng Văn Tịnh sẽ giao 
tài sản thế chấp cho ngân hàng phát mãi trừ nợ.

VKSND CẤP AO TẠI ĐÀ NẴNG 

.CÔNG VĂN ĐÊN
SQ -...ụ&L-- Thnnr mn
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Tại Quyết định số 92/2013/QĐST-KDTM ngày 07/10/2013 (Quyết định sơ 
thẩm) Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều thành phố cần Thơ đã công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự theo nội dung nêu trên.

Trong quá trình thi hành Quyết định số 92/2013/QĐST-KDTM, bà Nguyễn 
Kim Hoàng là vợ của ông Tăng Văn Tịnh gửi đơn đến Viện trưởng VKSND cấp 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối 
với Quyết định số 92/2013/QĐST-KDTM.

Ngày 27/4/2018 Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
kháng nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định số 92/2013/QĐST-KDTM. Ngày 
28/9/2018 ủ y  ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố xét xử 
giám đốc thẩm, tuyên hủy toàn bộ Quyết định số 92/2013/QĐST-KDTM để xét 
xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Theo Giấy chúng nhận số 00303/QSDĐ ngày 21/10/1999 do ủy  ban nhân 
dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang cấp thì quyền sử dụng 18.407 m2 đất tọa 
lạc tại Thửa số 587,588,589,590 Tờ bản đồ số 04, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng 
hiệp, tỉnh Hậu Giang cấp cho Hộ gia đình ông Tăng Văn Tịnh. Tại thời điểm cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Hộ ông Tăng Văn Tịnh gồm có: ông 
Tịnh iá chủ hộ; bả Trần Thị Gấm là mẹ; bà Nguyễn Thị Kim Hoàng là vợ; Tăng 
Nhựt Trường sinh năm 1992, Tăng Nhựt Cường sinh năm 1984 và Tăng Thị 
Kim Hạnh sinh năm 1992 là con. Theo khoản 2 Điều 217 Bộ luật dân sự năm 
2005 quy định “Các sở hữu chung họp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đổi 
với tài sản thuộc sở hữu chung”. Như vậy, quyền sử dụng 18.407 m2 là tài sản 
chung của hộ gia đình khi thế chấp thì phải có ý kiến của tất cả thành viên trong 
hộ. Ông Tăng Vặn Tịnh với tư cách cá nhân đã thế chấp quyền sử dụng đất của 
hộ gia đình khi chưa có sự đồng ý của những thành viên khác trong hộ gia đình 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền của các thành viên khác trong hộ được 
quy định tại khoản 2 Điều 109, Điều 219, khoản 2 Điều 223 Bộ luật dân sự số 
33/2005/QH11. Vì vậy Hợp đồng thế chấp số 0005/2012/HĐTC- 
LienVietPostbanlc ngày 19/01/2012 bị vô hiệu theo quy định tại Điều 122 và 127 
Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, Ngân hàng có lỗi trong việc thiết lập giao dịch 
thế chấp tài sản vì không xác minh, thẩm định tài sản thế chấp là quyền sử dụng 
đất cấp cho hộ gia đình. Tòa án quận Ninh Kiều trong quá trinh thụ lý, giải 
quyết vụ án có thiếu sót trong việc điều tra, thu thập chứng cứ có liên quan đến 
tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình nên không phát hiện ra 
những sai phạm của ông Tăng Văn Tịnh và Ngân hàng, không đưa các thành 
viên hộ gia đĩnh tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ
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liên quan là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Quyết định sơ thẩm ghi 
nhận sự thỏa thuận: “Nếu Còng ty Lộc Phương không trả nợ cho Ngân hàng thì 
ông Tăng Văn Tịnh sẽ giao tài sản thế chấp cho ngân hàng phát mãi trừ nợ” là 
không đúng quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích họp pháp 
của các thành viên khác trong hộ gia đình ông Tịnh.

Trên đây là vụ án kinh doanh thương mại về “Tranh chấp hợp đồng tín 
dụng” mà Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều thành phổ cần Thơ đã giải quyết 
theo thủ tục sơ thẩm và ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 
đương sự không đúng quy định của pháp luật đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh hủy để xét xử lại nhưng VKSND quận Ninh Kiều và 
VKSND thành phố cần Thơ không phát hiện để báo cáo VKSND cấp cao tại 
Thành phổ Hồ Chí Minh kháng nghị là chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các VKSND 
tỉnh, thành phổ trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất 
lượng kiểm sát giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại./.

Nơi nhận:
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến - PYT VKSNDTC (để bảo
- V ụ 4 0 /y c i, VC2, VF VKSNDTC;
- VKSND 23 tỉnh, thành phố trong khu vực;
-  Lãnh đạo VC3; ^

- Lưu: VT, V4, Hồ sơ kiểm sát.

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
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