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1. Thông báo rút kinh nghiệm số

02/TB-VC1-V1 ngày 

21/12/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ 

án Hoàng Trung Kiên và đồng 

phạm, phạm tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 

Trong hồ sơ vụ án còn nhiều mâu thuẫn về 

lý lịch các bị cáo chưa được làm rõ 

Bản án sơ thẩm không đề cập đến phần 

hình phạt bổ sung đối với các bị cáo trong 

khi tại biên bản nghị án, HĐXX đã nghị án, 

biểu quyết đồng ý 5/5 buộc mội bị cáo phải 

nộp 10 triệu đòng để bổ sung công quỹ nhà 

nước 

Căn cứ tổng hợp hình phạt chưa phù hợp 

Bản án sơ thẩm không các định thời gian 

bắt đầu tính thời hạn chấp hành hình phạt 

đối với các bị cáo 

1-4

2. Thông báo rút kinh nghiệm số

03/TB-VC1-HS ngày 

28/12/2017của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

đối với vụ án Vũ Văn Thắng 

phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” 

Về công tác kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm các vụ án ma túy 

5-6

3. Thông báo rút kinh nghiệm số

01/TB-VC3-V1 ngày 

10/01/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh về công tác thực 

hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự  

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án 

chưa kiểm sát chặt chẽ quá trình khởi tố 

điều tra, thu thập chứng cứ của Cơ quan 

điều tra, để vi phạm xảy ra trong quá trình 

điều tra vụ án nhưng không khắc phục kịp 

thời. 

7-10

4. Thông báo rút kinh nghiệm số

07/TB-VC2-V1 ngày 29/3/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng Vụ án Nguyễn 

Về bỏ lọt tội phạm 

Tuyên phạt bị cáo mức án dưới khung hình 

phạt là không có căn cứ. 

11-13



Thanh Long, Nguyễn Thị Trang 

về tội: “Lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có”. 

5. Thông báo rút kinh nghiệm số

03/TB-VC3-V1 ngày 

03/04/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh vụ án Phan Thị 

hồng cùng đồng phạm, phạm 

tội “Đánh bạc”. 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót, 

vi phạm trong công tác kiểm sát điều tra, 

kiểm sát xét xử vụ án. 14 - 16

6. Thông báo rút kinh nghiệm số

07/TB-VC3-V1 ngày 

03/04/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh vụ án Trương 

Phước Thiện Huy phạm tội “Vi 

phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường 

bộ”. 

Vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy án 

điều tra, xét xử lại 

17 - 19

7. Thông báo rút kinh nghiệm số

27/TB-VC1-V1 ngày 

27/07/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

công tác thực hành quyền công 

tố và kiểm sát xét xử vụ án hình 

sự. 

Xác định hình phạt tù cho hưởng án treo 

còn chưa phù hợp. 

20 - 23

8. Thông báo rút kinh nghiệm số

32/TB-VC2-V1 ngày 

10/08/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án Dương Hoàng Hận 

phạm tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ” bị hủy án để 

xét xử lại. 

Chưa đánh giá đúng tính chất hành vi và 

hậu quả do bị cáo gây ra. 

24 - 25

9. Thông báo rút kinh nghiệm số

26/TB-VC3-V1 ngày 

27/08/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh về công tác thực 

hành quyền công tố, kiểm sát 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót, 

vi phạm trong công tác kiểm sát điều tra, 

kiểm sát xét xử vụ án. 
26 - 27



điều tra, xét xử vụ án hình sự 

10. Thông báo rút kinh nghiệm số

39/TB-VC1-HS ngày 

13/09/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ 

án Phạm Văn Chiến cùng đồng 

bọn, phạm tội “Mua bán, tàng 

trữ trái phép chất ma túy”. 

Xác định không đúng trong việc quy đổi 

tính trọng lượng chất ma túy và áp dụng 

pháp luật. 

28 - 30

11. Thông báo rút kinh nghiệm số

35/TB-VC2-V1 ngày 

13/09/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án Huỳnh Thị Bửu phạm 

tội “Chứa mại dâm” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 31 - 32

12. Thông báo rút kinh nghiệm số

36/TB-VC2-V1 ngày 

13/09/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

vụ án Giáp Ngọc Sơn phạm tội 

“Cố ý gây thương tích” bị hủy 

án để điều tra lại. 

Chưa đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng 

hành vị của bị cáo gây ra, sai lầm nghiêm 

trọng trong việc áp dụng pháp luật 

33 - 34

13. Thông báo rút kinh nghiệm

nghiệp vụ số 42/TB-VC2-V1 

ngày 25/09/2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng về vụ án Trần Anh Hào 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị 

hủy án để điều tra lại 

Áp dụng hình phạt “Cải tạo không giam 

giữ” đối với bị cáo về tội “Trộm cắp tài 

sản” là trái với quy định BLHS năm 1999. 

Việc không tiến hành tra cứu tàng thư can 

phạm, không thu thập trích lục tiền án, tiền 

sự của bị cáo là chưa thực hiện những vấn 

đề phải chứng minh trong vụ án hình sự. 

35 - 36

14. Thông báo rút kinh nghiệm số

44/TB-VC2-V1 ngày 

27/09/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án Phạm Ngọc Tâm phạm 

tội “ Cố ý gây thương tích” bị 

hủy án để xét xử lại. 

Xác định áp dụng tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ không phù hợp dẫn đến hình phạt 

không tương xứng, mức độ hành vi phạm 

tội. 37 - 38

15. Thông báo rút kinh nghiệm số

45/TB-VC2-V1 ngày 

27/09/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án hình sự bị cấp phúc 

thẩm hủy án để điều tra lại 

Về bỏ lọt tội phạm 

39 - 41



16.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

47/TB-VC2-V1 ngày 

28/09/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án Y Lam Niê phạm tội 

“Giết người” bị hủy án để điều 

tra lại. 

Lời khai của bị cáo không phù hợp với Kết 

luận giám định pháp y và hiện trường. 

42 - 44

17.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

58/TB-VC2-V1 ngày 

17/10/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án Trần Đức Hưng bị 

giám đốc thẩm hủy án  

Xác định không đúng tính chất, mức độ 

hành vi vi phạm. 

45 - 46

18.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

59/TB-VC2-V1 ngày 

22/10/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

vụ án Nguyễn Bá Trà phạm tội 

“Giết người” bị cấp phúc thẩm 

hủy án để điều tra lại 

Chưa điều tra, làm rõ các hành vi giúp sức 

của các bị cáo khác và các đối tượng liên 

quan. 

47 - 48

19.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

47/TB-VC1-HS ngày 

29/10/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ 

án Phạm Quốc Hưng phạm tội 

“Giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng”. 

Chưa làm rõ hành vi vi phạm dẫn đến việc 

xác định bản chất vụ án, tội danh, mức độ 

vi phạm. 

49 - 51

20.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

48/VC1-V1 ngày 29/10/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội về việc xác định 

không đúng tội danh 

Về xác định khách thể của tội phạm 

Xác định tội danh 52 - 54

21.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

513/VKSTC-V7 ngày 

30/10/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao tại Hà Nội về 

vụ án hình sự đã xét xử theo thủ 

tục giám đốc thẩm 

Xác định tội danh, hình phạt 

Trách nhiệm bồi thường thiệ hại 
55 - 57

22.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

49/TB-VC1-V1 ngày 

07/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
58 - 61

23.  Thông báo rút kinh nghiệm số Bỏ lọt người phạm tội 62 - 64



554/TB-VKSTC ngày 

16/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao Công tác thực 

hành quyền công tố và kiểm sát 

xét xử vụ án hình sự  

24.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

50/TB-VC1-HS ngày 

19/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút 

kinh nghiệm vụ Nguyễn Văn 

Đoàn tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” 

Quá trình thu giữ vật chứng, biên bản 

không mô tả đúng thực trạng vật chứng để 

sử dụng làm chứng cứ 

65 - 68

25.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

53/VC1-V1 ngày 26/11/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội về việc xác định 

không đúng nhân thân người 

phạm tội 

Không xác định chính xác nhân thân, lai 

lịch người phạm tội dãn đến việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự không phải họ, tên, 

năm sinh của người phạm tội gây ảnh 

hưởng đến quyền nhân thân của người khác 

69 - 70

26.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

54/TB-VC1-HS ngày 

27/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

công tác kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm vụ án hình sự 

Chưa xem xét đầy đủ toàn diện các tình tiết 

của vụ án dẫn đến áp dụng không đúng 

pháp luật 71 - 74

27.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

576/TB-VKSTC ngày 

28/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao tại Hà Nội vụ 

án hình sự bị kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm hủy án 

đế điều tra lại 

Đặc điểm dấu vết trên tử thi không phù hợp 

với diễn biến của vụ án 

Thiếu sót trong việc xác định đối tượng 

khác liên quan đến vụ án 
75 - 78

28.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

577/TB-VKSTC ngày 

28/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao tại Hà Nội rút 

kinh nghiệm vụ án hình sự đã 

xét xử theo thủ tục giám đốc 

thẩm 

Vi phạm trong việc tổng hợp hình phạt 

trong vụ án hình sự 

79 - 81

29.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

59/TB-VC1-V1 ngày 

30/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đối 

với vụ án hình sự VKSND địa 

Quyết định hình phạt không tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, không 

phù hợp với nhân thân của người phạm tội. 
82 - 84



phương đề nghị giám đốc thẩm 

30.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

01/TB-VC2-V1 ngày 

04/12/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Văn 

Luyện phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” bị hủy án sơ 

thẩm, phúc thẩm để xét xử lại 

Xác định không đúng tình tiết giảm nhẹ 

hình phạt dẫn đến áp dụng hình phạt không 

tương xứng, mức độ hành vi phạm tội. 

85 - 86

31.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

01/TB-VC1-HS ngày 

04/12/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

công tác kiểm sát việc xét giảm 

thời hạn chấp hành hình phạt tù 

Thời hạn kháng nghị phúc thẩm đối với các 

Quyết định của Tòa án 

Nội dung các Quyết định của Tòa án 87 - 89

32.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

01/TB-VC3-V1 ngày 

17/12/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh vụ án hình sự bị 

cấp giám đốc thẩm hủy án để 

điều tra, xét xử lại 

Không đánh giá đúng các tình tiết khách 

quan và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu 

quả của vụ án dẫn đến sai lầm trong việc 

khởi tố, truy tố, xét xử. 
90 - 92

33.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

04/TB-VC3-V1 ngày 

28/02/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao thành phố Hồ 

Chí Minh về án hình sự bị giám 

đốc thẩm hủy   

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 93 - 95

34.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

05/TB-VC3-V1 ngày 

28/02/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao thành phố Hồ 

Chí Minh về án hình sự bị giám 

đốc thẩm hủy để xét xử lại 

Chưa xác định đúng công cụ phương tiện 

dùng vào việc phạm tội, tịch thu sai quy 

định 96 - 98

35.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

05/TB-VC1-HS ngày 

13/02/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội  

đối với vụ án “Cố ý gây thương 

tích” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 99 - 101

36.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

06/TB-VC3-V1 ngày 

04/03/2019 của Viện kiểm sát 

Về áp dụng pháp luật đối với người dưới 18 

tuổi phạm tội, trong đó có việc tổng hợp 
102 - 105



nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh về Vi phạm trong 

áp dụng pháp luật đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội  

hình phạt tù có thời hạn 

Về vấn đề phát hiện vi phạm pháp luật của 

bản án 

Về việc báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm 

37.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

24/TB-VC2-V1 ngày 20/3/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng Vụ án Lê Thị 

Tân phạm tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” bị hủy án để xét 

xử lại do vụ phạm nghiêm trọng 

thủ tục tố tụng 

Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 02 vụ 

án cùng 01 lúc là vi phạm nghiêm trọng quy 

định TTHS 

106 - 107

38.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

06/TB-VC1-HS ngày 

25/03/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

vụ án Tạ Duy Hiển phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”  

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 108 - 110

39.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

…/TB-VC3-V1 

ngày…/…/2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại thành 

phố Hồ Chí Minh phạm tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”  

Về việc thu thập, kiểm tra và đánh giá 

chứng cứ mới phát sinh tại phiên tòa phúc 

thẩm 

Về sai lầm trong việc đánh giá nhân thân bị 

cáo để cho bị cáo hưởng án treo trái pháp 

luật 

111 - 114

40.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

26/TB-VC2-V1 ngày 

28/03/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về việc xác định tội danh 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
115 - 116

41.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

36/TB-VC2-V1 ngày 

28/03/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án bị cấp giám đốc thẩm 

hủy án do áp dụng án treo 

không đúng quy định 

Xác định cho hưởng án treo không đúng 

quy định 

117 - 119

42.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

17/TB-VC2-V1 ngày 

25/0342019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

Xác định không đúng khung hình phạt dẫn 

đến áp dụng hình phạt không tương xứng, 

mức độ hành vi phạm tội. 
120 - 122



về án hình sự bị giám đốc thẩm 

hủy án để xét xử lại 

Không thể hiện kết quả biểu quyết của các 

thẩm phán; bản án ghi nhân những nội dung 

trình bày của Giám định viên không đúng 

với nội dung trả lời tại phiên tòa phúc thẩm 

43.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

41/TB-VC2-V1 ngày 

04/05/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị cấp 

giám đốc thẩm hủy án để điều 

tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 

Không xác định đúng vai trò đồng phạm, bỏ 

lọt tội phạm 

123 - 125

44.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

42/TB-VC2-V1 ngày 

09/05/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về án hình sự bị giám đốc thẩm 

hủy để điều tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 

Bỏ lọt tội phạm 

126 - 127

45.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

43/TB-VC2-V1 ngày 

09/05/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về việc cho hưởng án treo trong 

quá trình xét xử 

Cho hưởng án treo không phù hợp với quy 

định của pháp luật, không có tác dụng giáo 

dục, răn đe và phòng ngừa chung 128 - 129

46.  Thông báo rút kinh nghiệm 

nghiệp vụ số 44/TB-VC2-V1 

ngày 09/05/2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng về án hình sự bị giám đốc 

thẩm hủy để xét xử lại   

Áp dụng hình phạt không tương xứng, mức 

độ hành vi phạm tội. 

130 - 131

47.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

45/TB-VC2-V1 ngày 

09/05/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về án hình sự bị giám đốc thẩm 

hủy án để xét xử lại 

Xác định áp dụng tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ không phù hợp dẫn đến hình phạt 

không tương xứng, mức độ hành vi phạm 

tội. 

Vi phạm trong việc cho hưởng án treo 

132 - 136

48.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

38/TB-VC2-V1 ngày 

03/05/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về việc cho bị cáo hưởng án 

treo không đúng quy định của 

pháp luật  

Cho hưởng án treo là áp dụng không phù 

hợp với tình tiết phạm tội 

137 - 138



49.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

72/TB-VC2-V1 ngày 

20/08/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án hình sự bị giám đốc 

thẩm hủy để điều tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 

Bỏ lọt tội phạm, đồng phạm 

139 - 141

50.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

73/TB-VC2-V1 ngày 

20/08/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

về vụ án hình sự bị giám đốc 

thẩm hủy để điều tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 142 - 144

51.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

74/TB-VC2 ngày 20/08/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng vụ án hình sự 

cấp phúc thẩm hủy án để điều 

tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội, bỏ lọt tội phạm 145 - 146

52.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

89/TB-VC2 ngày 08/10/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng vụ án Nguyễn 

Bá Sửu phạm tội “Cố ý gây 

thương tích” bị hủy án để điều 

tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
147 - 149

53.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

92/TB-VC2 ngày 09/10/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

hình sự bị hủy án để điều tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
150 - 152

54.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

93/TB-VC2-V1 ngày 

09/10/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị Tòa án 

cấp phúc thẩm hủy án để điều 

tra lại 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
153 - 155

55.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

881/TB-VKSTC ngày 

18/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao rút kinh 

nghiệm vụ án Phan Văn Hùng 

phạm tội “Mua bán trái phép 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 156 - 158



chất ma túy” 

56.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

885/TB-VKSTC ngày 

19/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao Công tác thực 

hành quyền công tố và kiểm sát 

xét xử vụ án hình sự  

Áp dụng hình phạt không tương xứng, mức 

độ hành vi phạm tội. 

159 - 162

57.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

892/TB-VKSTC ngày 

20/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao Rút kinh 

nghiệm đối với vụ án Trịnh Bá 

Tuấn cùng đồng phạm tội “Giết 

người”, “Cố ý gây thương tích” 

và “Che giấu tội phạm” xảy ra 

tại thành phố Hồ Chí Minh  

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 

Bỏ lọt tội phạm 163 - 166

58.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

894/TB-VKSTC ngày 

21/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao Rút kinh 

nghiệm đối với vụ án hình sự bị 

kháng nghị theo thủ tục giám 

đốc thẩm hủy án để xét xử sơ 

thẩm lại về phần trách nhiệm 

dân sự 

Không xác định cụ thể phần trách nhiệm 

dân sự phải bồi thường của các bị cáo phạm 

tội Lừa đảo chiếm đảo tài sản 

Xác định trách nhiệm bồi thường dân sự 

không đúng quy định của pháp luật 
167 - 170

59.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

977A/TB-VKSTC ngày 

29/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao Rút kinh 

nghiệm về việc giải quyết vụ án 

hình sự 

Không xem xét bội dung Quyết định nội 

dung Quyết định kháng nghị phúc thẩm  

Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 171 - 173

60.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

02/TB-VC2-V1 ngày 

06/12/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Trần Quốc Thịnh 

phạm tội “Lừa đảo chiểm đoạt 

tài sản” bị hủy án để điều tra lại 

Không xác định đủ tội danh là bỏ lọt tội 

phạm 

174 - 175

61.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

03/TB-VC2-V1 ngày 

13/12/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự phúc 

Chưa xem xét đầy đủ toàn diện các tình tiết 

của vụ án dẫn đến áp dụng không đúng 

pháp luật 
176 - 180



thẩm bị hủy do áp dụng không 

đúng pháp luật 

62.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

04/TB-VC2-V1 ngày 

13/12/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị hủy án 

để điều tra lại  

Không xác minh làm rõ đặc điểm nhân thân 

mà chỉ dựa vào lời khai, không phát hiện 

tên thật người phạm tội 

Chưa xác định đúng nhân thân chưa xác 

định đúng chủ thể tội phạm 

Quyết định hình phạt không tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, không 

phù hợp với nhân thân của người phạm tội. 

181 - 185

63.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

25/TB-VC2-V1 ngày 

16/12/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Đoàn Văn Nhựt 

cùng đồng phạm, phạm tội “Cố 

ý gây thương tích” bị hủy án để 

điều tra lại  

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 

186 - 188

64.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

15/TB-VC2-V1 ngày 

09/01/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Thị 

Xuân, phạm tội : “Cố ý gây 

thương tích” bị hủy án để điều 

tra lại  

Áp dụng không đúng khung hình phạt 

Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng 

pháp luật 

Chưa phân tích đánh giá tính chất vụ án, 

hành vi phạm tội của bị cáo 

189 - 192

65.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

16/TB-VC2-V1 ngày 

16/01/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị cấp 

phúc thẩm hủy án để điều tra lại 

Không đánh giá toàn diện nội dung vụ án 

dẫn đến bỏ lọt tội phạm 

193 - 195

66.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

21/TB-VC2-V1 ngày 

24/02/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị giám 

đốc thẩm hủy án để xét xử lại 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, xác định sai số tiền dùng vào việc đánh 

bạc, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã 

thu thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử 

mức án nhẹ, không đúng khung hình phạt 

chưa đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

196 - 198

67.  Thông báo rút kinh nghiệm số Về việc không chỉ nghiên cứu hồ sơ vụ án, 199 - 202



09/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao Hà Nội ngày 02 

tháng 03 năm 2020. Về phần 

hình phạt đối với bị cáo 

nắm vững các chứng cứ buộc tội, các chứng 

cứ gỡ tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự.. dẫn đến xác định hình 

phạt chưa đúng pháp luật 

68.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

23/TB-VC2-V1 ngày 

12/03/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị giám 

đốc thẩm hủy để xét xử sơ thẩm 

lại 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

203 - 206

69.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

25/TB-VC2-V1 ngày 

16/03/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Trương Thị Trang 

và các đồng phạm phạm tội: 

“Đánh bạc” bị cấp giám đốc 

thẩm hủy án sơ thẩm, phúc 

thẩm để xét xử lại 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

207 - 209

70.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

29/TB-VC2-V1 ngày 

20/04/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Lưu Ngọc Thuận, 

phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” bị hủy án để điều 

tra lại 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

Bỏ lọt người phạm tội 

210 - 212

71.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

32/TB-VC2-V1 ngày 

28/04/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị giám 

đốc thẩm hủy án phúc thẩm  

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

Áp dụng không đúng quy định án treo 

213 - 215

72.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

33/TB-VC2-V1 ngày 

28/04/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Huỳnh Mạnh hổ, 

phạm tội “Vi phạm quy định về 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

216 - 217



tham gia giao thông đường bộ” 

bị hủy án phúc thẩm do áp dụng 

khoản 2 Điều 54 BLHS 2015 

không đúng 

phạm 

73.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

38/TB-VC2-V1 ngày 

25/05/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Đoàn Văn Thịnh 

bị hủy án để xét xử lại 

Cho hưởng án treo là chưa đánh giá đúng 

tính chất, mức độ hậu quả do hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra 218 - 219

74.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

37/TB-VC2-V1 ngày 

25/05/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Trương Xuân 

Phong bị hủy án để điều tra lại 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

220 - 223

75.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

49/TB-VC1-V1 ngày 

01/07/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đối 

với Công tác thực hành quyền 

công tố và kiểm sát xét xử án 

hình sự Về tổng hợp hình phạt 

của nhiều bản án 

Không tổng hợp hình phạt không đúng với 

quy định 

224 - 225

76.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

50/TB-VC1-V1 ngày 

06/07/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội đối 

với vụ án Lò Văn Hướng phạm 

tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

226 - 227

77.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

51/TB-VC1-V1 ngày 

06/07/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút 

kinh nghiệm vụ án hình sự có 

kháng nghị 

Quyết định xử lý vật chứng cho chưa đúng 

với quy định pháp luật 

228 - 229

78.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

62/TB-VC1-V1 ngày 

07/09/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội về 

Công tác thực hành quyền công 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

230 - 231



tố và kiểm sát xử án hình sự đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

79.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

60/TB-VC2 ngày 14/08/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

Trần Xuân Tuấn và Lê Văn 

Bình phạm tội “Đánh bạc” bị 

hủy bản án sơ thẩm để điều tra 

lại 

Bỏ lọt tội phạm 

232 - 235

80.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

61/TB-VC2-V1 ngày 

17/08/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Y Yô Han phạm 

tội “cố ý gây thương tích” 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

236 - 237

81.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

66/TB-VC2-HS ngày 

24/08/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Văn 

Toàn phạm tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” bị hủy án để điều 

tra lại  

Không áp dụng tình tiết tăng nặng 

Không xác định vai trò đồng phạm 

Không đánh giá đúng, toàn diện vụ án dẫn 

đến bỏ lọt người phạm tội 
238 - 241

82.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

73/TB-VC2-V1 ngày 

01/09/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự phúc 

thẩm bị hủy do áp dụng không 

đúng pháp luật 

Áp dụng cho hưởng án treo là Chưa phân 

tích đánh giá đúng tính chất vụ án, chưa 

nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu thập 

trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức án 

nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa đủ 

sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội phạm 

242 - 245

83.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

72/TB-VC2-V1 ngày 

01/09/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự bị hủy án 

để điều tra lại 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

246 - 250

84.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

76/TB-VC2-V1 ngày 

08/09/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

Vi phạm về tố tụng 

Vi phạm về nội dung có nhiều mâu thuẫn 251 - 254



đối với vụ án Hoàng Đức Sinh 

và Nguyễn Văn Hiển phạm tội 

“Giết người” bị hủy án để điều 

tra lại 

chưa được giải quyết 

Nhiều tình tiết chưa được Cơ quan điều tra 

chứng minh làm rõ 

85.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

66/TB-VC1-V1 ngày 

10/09/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ 

án Hoàng Thị Hương, Bùi Thị 

Thùy Dung phạm tội Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản 

Không cần thiết kháng nghị giám đốc thẩm 

255 - 256

86.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

892/TB-VKSTC ngày 

26/22/2020 của Viện kiểm sát 

tối cao về vụ án hình sự Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao xét xử giám đốc 

thẩm hủy án phúc thẩm và giữ 

nguyên án sơ thẩm 

Tài liệu được sử dụng làm căn cứ để giảm 

hình phạt cho bị cáo không đúng với thực tế 

khách quan. 

Đánh giá không đúng tính chất hành vi 

phạm tội và nhân than của bị cáo. 

257 - 260

87.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

893/TB-VKSTC ngày 

26/11/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút 

kinh nghiệm vụ án Hình sự Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao xét xử giám đốc 

thẩm hủy bản án có hiệu lực 

pháp luật để xét xử phúc thẩm 

lại 

Chưa xác định đúng vai trò đồng phạm 

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ chưa đúng với 

quy định của BLHS 

261 - 265

88.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

894/TB-VKSTC ngày 

26/11/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội rút 

kinh nghiệm vụ án hình sự đã 

xét xử theo thủ tục giám đốc 

thẩm  

Đánh giá chứng cứ không đầy đủ, còn để 

lọt tội phạm và người phạm tội trong quá 

trình THQCT và KSĐT vụ án 

Tòa án tuyên mức án còn nhẹ nhưng VKS 

không kháng nghị hoặc báo cáo kháng nghị 

266 - 274

89.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

895/TB-VKSTC ngày 

26/11/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ 

án Phan Sỹ Nhựt phạm tội 

“Đánh bạc” 

Chưa kiểm tra xác minh trên thực tế chỉ dựa 

vào hồ sơ bệnh án và Kết luận điều tra 

275 - 277



90.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

897/TB-VKSTC ngày 

26/11/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội vụ 

án hình sự Tòa án nhân dân tối 

cao kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm 

Chưa phân tích đánh giá đúng tính chất vụ 

án, chưa nghiên cứu kỹ các chứng cứ đã thu 

thập trong hồ sơ vụ án dẫn đến xét xử mức 

án nhẹ, không đúng khung hình phạt chưa 

đủ sức răn đe giáo dục phòng ngừa tội 

phạm 

278 - 280

91.  Thông báo rút kinh nghiệm việc 

tách, chuyển vụ án hình sự số 

902/TB-VKSTC của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

27 tháng 11 năm 2020.  

Về sự thống nhất trong nhận thức về việc 

định tội danh, quyết định hình phạt đối với 

các vụ án 
281 - 282

92.  

Thông báo rút kinh nghiệm số 

02/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

09 tháng 12 năm 2020.  

Về việc không chỉ nghiên cứu hồ sơ vụ án, 

nắm vững các chứng cứ buộc tội, các chứng 

cứ gỡ tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự.. mà còn phải đề xuất 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để 

khắc phục sai lầm trong xét xử của Tòa án. 

283 - 285

93.  Thông báo rút kinh nghiệm đối 

với Bản án hình sự có vi phạm 

số 03/TBRKN-VC1-HS của 

Viện KSND cấp cao tại Hà Nội 

ngày 29 tháng 12 năm 2020 về 

rút kinh nghiệm đối với bản án 

hình sự có vi phạm 

Về sự thống nhất trong nhận thức về việc 

định tội danh, quyết định hình phạt đối với 

các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm 

giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, 

“Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức”. 

286 - 288

94.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

05/TB-VC2-V1 ngày 

30/12/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án hình sự VKSND 

cấp sơ thẩm bị mức phạt tù đối 

với người dưới 18 tuổi phạm tội 

không đúng quy định của pháp 

luật 

Đề nghị mức hình phạt tù đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội không đúng quy định 

pháp luật 

289 - 292

95.  Thông báo rút kinh nghiệm về 

vụ án Nguyễn Thành Xô cùng 

đồng phạm bị kết án về tội “Tổ 

chức đánh bạc” và “Đánh bạc” 

số 10/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

03 tháng 03 năm 2020. 

Xác định chưa chính xác hành vi phạm dẫn 

đến việc áp dụng pháp luật chưa phù hợp 

293 - 297



96.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

15/TB-VC2-V1 ngày 

17/03/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án phạm tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” 

Không xem xét vai trò đồng phạm là bỏ lọt 

người thực hiện hành vi phạm tội 

298 - 300

97.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

14/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

19 tháng 04 năm 2021. Về việc 

bỏ lọt tội phạm, xác định sai tội 

danh và bỏ lọt người phạm tội 

Bỏ lọt tội phạm 

Xác định sai tội danh 
301 - 306

98.  Thông báo rút kinh nghiệm số 

18/TB-VC3-V1 ngày 20/4/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao về không áp dụng tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự 

cố tình thực hiện phạm tội đến 

cùng 

Cấp sơ thẩm áp dụng tội danh còn thiếu sót. 

307 - 309

99. Thông báo rút kinh nghiệm số 

22/TB-VC2 ngày 22/04/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

Trần Lê Khánh Sơn phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” 

Sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng 

pháp luật 

310 - 312

100. Thông báo rút kinh nghiệm số 

23/TB-VC2 ngày 13/4/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với án Võ 

Thanh Luýt phạm tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” 

Không xem xét hành vi phạm tội làm bỏ lọt 

tội phạm 

313 - 314

101. Thông báo rút kinh nghiệm số 

15/TB-VC1-V1 ngày 

26/04/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Đoàn Đức Thành 

phạm tội “Giết người” 

Căn cứ vào bản giám định pháp y kết luận 

hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả 

năng điều khiển hành vi để đình chỉ vụ án 

là chưa đúng với quy định pháp luật 
315 - 317

102. Thông báo rút kinh nghiệm số 

16/TB-VC1-HS ngày 26/4/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

Lê Mạnh Linh phạm tội “Tàng 

Trong hồ sơ vụ án không có trích lục tiền 

án tiền sự  
318 - 319



trữ trái phép chất ma túy” 

103. Thông báo rút kinh nghiệm số 

16/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

26 tháng 04 năm 2021. Về công 

tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát xét xử án hình sự 

Xác định thiếu tiền án, tiền sử và lý lịch bị 

can  

320 - 321

104. Thông báo rút kinh nghiệm số 

18/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

26 tháng 04 năm 2021. Vụ án 

Dương Bá Thái và Triệu Quốc 

Hưng phạm tội “Đánh bạc” bị 

Tòa án nhân dân thành phố H 

xét xử phúc thẩm tại Bản án 

hình sự số 971/2019/HSPT 

ngày 12/12/2019. 

Đánh giá tính chất,mức độ hành vi phạm tội 

và quyết định mức hình phạt 

322 - 323

105. Thông báo rút kinh nghiệm số 

18/TB-VC1-HS ngày 

26/04/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Dương Bá Thái 

và Triệu Quốc Hưng phạm tội 

“Đánh bạc” 

Về đánh giá tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội và quyết định mức hình phạt đối 

với các bị cáo 
324 - 325

106. Thông báo rút kinh nghiệm số 

25/TB-VC2-V1 ngày 

29/04/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Huỳnh Tấn Tiến 

phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” 

Xác định không đúng tội danh, dẫn đến áp 

dụng hình phạt quá nhẹ 

326 - 328

107. Thông báo rút kinh nghiệm số 

20/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

05 tháng 05 năm 2021. Về công 

tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát xét xử án hình sự. 

Xác định chưa chính xác hành vi vi phạm 

dẫn đến việc áp dụng pháp luật không đúng 

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự 
329 - 332

108. Thông báo rút kinh nghiệm số 

28/TB-VC2-V1 ngày 

06/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Thị V 

phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

Không điều tra, làm rõ vai trò có hay không 

việc giúp sức thực hiện hành vi phạm tội 

mà vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố là 

thiếu sót 
333 - 335



tài sản” 

109. Thông báo rút kinh nghiệm số 

21/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

10 tháng 05 năm 2021. Về công 

tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát xét xử án hình sự. 

Áp dụng tổng hợp hình phạt nhiều lần vi 

phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng 

pháp luật 336 - 339

110. Thông báo rút kinh nghiệm số 

22/VC3-V1 ngày 10/5/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

về vụ án hình sự bị cấp phúc 

thẩm hủy án để điều tra, xét xử 

lại 

Cấp sơ thẩm không điều tra làm rõ là có 

dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. 

340 - 344

111. Thông báo rút kinh nghiệm số 

30/TB-VC2-V1 ngày 

11/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Quang 

tùng và đồng phạm phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” 

Xác định tội danh chưa đầy đủ 

345 - 346

112. Thông báo rút kinh nghiệm số 

31/TB-VC2-V1 ngày 

11/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Võ Văn Thao 

phạm tội “Vận chuyển hàng 

cấm” 

Xử lý vật chứng chưa đúng quy định 

347 - 348

113. Thông báo rút kinh nghiệm số 

34/TB-VC2-V1 ngày 

13/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Trần Như Hoàng 

Bảo và Võ Thiện Thanh phạm 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 

349 - 351

114. Thông báo rút kinh nghiệm 

nghiệp vụ số 36/TB-VC2-V1 

ngày 14/05/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đối với vụ án Lê Thị 

Hồng Thanh và Nguyễn Quốc 

hưng phạm tội “Tàng trữ trái 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
352 - 354



phép chất ma túy” 

115. Thông báo rút kinh nghiệm số 

37/TB-VC2-V1 ngày 

14/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Dương Quốc và 

Trần Văn Quân phạm tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
355 - 356

116. Thông báo rút kinh nghiệm số 

38/TB-VC2-V1 ngày 

14/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Phan Xuân 

Quỳnh phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
357 - 358

117. Thông báo rút kinh nghiệm số 

40/TB-VC2-V1 ngày 

14/05/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Phạm Văn Phước 

phạm tội “Dâm ô đối với người 

dưới 16 tuổi” 

Chưa đánh giá đúng hành vi khách quan, 

cũng như ý chí chủ quan 

359 - 361

118. Thông báo rút kinh nghiệm số 

31/TBRKN-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

04 tháng 06 năm 2021. Vụ án 

Phạm Ngọc Hải phạm tội “giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi” do Tòa án nhân 

dân thành phố TN, tỉnh TN xét 

xử sơ thẩm theo bản án 

280/2020/HSST ngày 

16/07/2020.  

Bỏ lọt tội phạm 

Áp dụng tình tiết định khung phạm tội 

nhiều lần 

362 - 363

119. Thông báo rút kinh nghiệm  số 

32/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

08 tháng 06 năm 2021. Vụ án 

Nguyễn Thị Hiền cùng đồng 

phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản, tội làm giả con 

dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 

chức theo quy định tại điểm a, 

khoản 4 Điều 174, điểm a, b, 

Xác định chưa chính xác hành vi vi phạm 

dẫn đến việc áp dụng pháp luật không đúng 

364 - 367



khoản 3 Điều 341 BLHS xảy ra 

tại Hải Dương”.  

120. Thông báo rút kinh nghiệm  số 

33/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao Hà Nội ngày 09 

tháng 06 năm 2021. Vụ án Trần 

Quang Đạt, phạm tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” bị Ủy 

ban thẩm phán TAND cấp cao 

tại Hà Nội tuyên hủy Bản án 

hình sự phúc thẩm, giữ nguyên 

quyết định của Bản án hình sự 

sơ thẩm.   

Xác định hình phạt không tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

368 - 369

121. Chỉ thị tăng cường trách nhiệm, 

hiệu quả thực hành quyền công 

tố, kiểm sát việc áp dụng và thi 

hành biện pháp tư pháp bắt 

buộc chưa bệnh trong điều tra, 

truy tố, xết xử và thi hành án 

hình sự số 06/CT-VKSTC của 

Viện KSND tối cao ngày 28 

tháng 6 năm 2021. 

370 - 374

122. Thông báo rút kinh nghiệm số 

37/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

01 tháng 07 năm 2021. Về phần 

hình phạt đối với Phùng Trung 

Hào để xét xử sơ thẩm lại số 

37/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

01 tháng 07 năm 2021.  

Chưa đánh giá đúng tính chất nguy hiểm 

của hành vi và hậu quả gây ra dẫn đến áp 

dụng khung hình phạt chưa nghiêm 

375 - 377

123. Thông báo rút kinh nghiệm số 

71/TB-VC2-V1 ngày 

02/07/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Thị Xuân 

Hồng phạm tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
378 - 380

124. Thông báo rút kinh nghiệm số 

72/TB-VC2 ngày 02/07/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

Y Ngoan A yũn phạm tội 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội, bỏ lọt tội phạm 
381 - 384



“Đánh bạc” 

125. Thông báo rút kinh nghiệm số 

73/TB-VC2 ngày 02/07/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

Nguyễn Thị Hồng Thắm phạm 

tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản” 

Xác định không đúng tội danh dẫn đến áp 

dụng hình phạt không tương xứng, mức độ 

hành vi phạm tội. 
385 - 387

126. Thông báo rút kinh nghiệm  số 

38/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao Hà Nội ngày 07 

tháng 07 năm 2021. Vụ án 

Phạm Thị Mai Văn bị Tòa án 

nhân dân TP Hà Nội kết án 07 

năm tù về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo điểm a khoản 

4 Điều 174 Bộ luật hình sự, bị 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội tuyên hủy bản án hình sự 

sơ thẩm để điều tra lại. 

Xác định hành vi phạm tội khi chưa được 

điều tra làm rõ 

388 - 392

127. Thông báo rút kinh nghiệm số 

39/TB-VC1-HS của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

09 tháng 07 năm 2021. Về việc 

áp dụng pháp luật trong vụ án 

“Mua bán trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần không 

đúng gây bất lợi cho bị cáo 

393 - 395

128. Thông báo rút kinh nghiệm số 

40/TB-VC1-V2 của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

15 tháng 07 năm 2021. Về vụ 

án Phạm Minh Chung cùng 

đồng bọn phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự không tương xứng với hành vi 

phạm tội của các bị cáo, không có tính răn 

đe, giáo dục 
396 - 498

129. 
Thông báo rút kinh nghiệm số 

53/TB-VC1-V2 của Viện 

KSND cấp cao tại Hà Nội ngày 

19 tháng 08 năm 2021. Về vụ 

án “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”. 

Việc tách vụ án không đúng quy định pháp 

luật 

Bỏ lọt hành vi phạm tội 

Xác định sai tư cách tham gia tố tụng của 

các đương sự 

399 - 401

130. Thông báo rút kinh nghiệm số 

55/ VC1-V1 của Viện KSND 
Xác định tội danh và định khung hình phạt 402 - 405



cấp cao tại Hà Nội ngày 26 

tháng 08 năm 2021. Về vụ án 

Hoàng Văn Hùng phạm tội 

‘Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” bị Hội đồng thẩm phán tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

hủy để xét xử phúc thẩm lại. 

131. Thông báo rút kinh nghiệm số 

95-TB-VC2 ngày 20/09/2021 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng đối với vụ án 

Trần Văn Hậu phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” 

Áp dụng tình tiết giảm nhẹ dưới mức khởi 

điểm khung hình phạt là nhẹ và không đúng 

quy định pháp luật 406 - 408

132. Thông báo rút kinh nghiệm số 

102/TB-VC2-V1 ngày 

08/11/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Trần Văn Chấn 

phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” 

Xác định không đúng vai trò phạm tội dẫn 

đến áp dụng hình phạt không tương xứng, 

mức độ hành vi phạm tội. 
409 - 411

133. Thông báo rút kinh nghiệm số 

103/TB-VC2-V1 ngày 

10/11/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

đối với vụ án Nguyễn Đình 

Sang phạm tội “Giết người” và 

“Cố ý gây thương tích” 

Xác định không đúng vai trò phạm tội dẫn 

đến áp dụng hình phạt không tương xứng, 

mức độ hành vi phạm tội. 
412 - 415



134. Công văn số 03/HD-

VKSTC Ngày 05 tháng 01 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao về Hướng dẫn 

Công tác thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra, 

kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

kinh tế năm 2022 

416 - 419

135. Công văn số 04/HD-

VKSTC Ngày 05 tháng 01 

năm 2022 của Vụ 4 Viện 

kiểm sát tối cao về Hướng 

dẫn công tác thực hành 

quyền công tố, kiểm sát 

điều tra và kiểm sát xét xử 

sơ thẩm án ma túy năm 

2022 

420 - 426

136. Hướng dẫn số 11/HD-

VKSTC ngày 07 tháng 01 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, Hướng dẫn 

công tác thực hành quyền 

cong tố và kiểm sát điều 

tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án an ninh năm 2022 

427 - 433

137. Thông báo số 03/TB-

VKSTC Ngày 06 tháng 01 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, Rút kinh 

nghiệm vụ án Thái Minh 

Thiện phạm tội “Giết 

người” ở Tiền Giang. 

Thái Minh Thiện phạm tội “Giết 

người” với 02 tình tiết định khung, thuộc 

trường hợp giết người có tính chất côn đồ 

và tái phạm nguy hiểm. Tính chất, mức 

độ hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt 

nghiêm trọng. nhưng Tòa án hai cấp áp 

dụng hình phạt nhẹ cho bị cáo. 

434 - 436

138. Thông báo số 57/TB-

VKSTC Ngày 13 tháng 3 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, Rút kinh 

nghiệm về việc xác định 

số tiền chiếm đoạt trong 

vụ án xâm phạm sở hữu. 

437 - 440

139. Thông báo số 75/TB-

VKSTC Ngày 05 tháng 04 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, Rút kinh 

nghiệm vụ án hình sự Hội 

Bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ 

nhưng Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình 

phạt dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt; Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào 

tài liệu không đầy đủ, chưa được xác 

441 - 443



đồng giám đốc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao hủy 

Bản án phúc thẩm giữ 

nguyên bản án sơ thẩm 

minh để xem là có tình tiết mới và cho bị 

cáo hưởng án treo là không đúng quy 

định của pháp luật. 

140. 
Thông báo số 84/TB-

VKSTC Ngày 19 tháng 04 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, Rút kinh 

nghiệm đối với vụ án Mạc 

Lệ Quyên, phạm tội “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” 

xảy ra tại tỉnh Nghệ An 

Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp 

cao có Quyết định kháng nghị phúc thẩm 

theo hướng sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo; Tòa phúc thẩm ra 

quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do 

bị cáo rút rút toàn bộ kháng cáo, mà 

không xem xét Quyết định kháng nghị 

của Viện trưởng viện kiểm sát. 

444 - 445

141. Thông báo số 87/TB-

VKSTC Ngày 22 tháng 04 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, Rút kinh 

nghiệm đối với vụ án 

Nguyễn Đỗ Bình và đồng 

phạm, phạm tội “đánh 

bạc” tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tòa án cấp phú thẩm áp dụng hình phạt 

không đảm bảo tính công bằng đối với 

các bị cáo trong vụ án. Các bị cáo phạm 

tội nhiều lần nhưng vẫn được hưởng án 

treo. 

446 - 449

142. Thông báo số 126/TB-

VKSTC Ngày 14 tháng 6 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát tối cao, rút kinh 

nghiệm vụ án Bùi Hữu Đa 

và Nguyễn Cửu Thị Kim 

Hương phạm tội “Tổ chức 

đánh bạc” ở Đăk Lăk.  

Bị cáo Bùi Hữu Đa phạm tội “Tổ chức 

đánh bạc” thuộc nhóm đối tượng chỉ huy, 

cầm đầu nhưng được Tòa án cấp cao tại 

Đà Nẵng cho hưởng án treo” là không 

đúng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị 

quyết số 02/2018/NQ-HĐTP.  

450 - 453

143. Thông báo số 10/TB-

VC1 Ngày 11 tháng 01 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát cấp cao tại Hà Nội, Rút 

kinh nghiệm về việc áp 

dụng hình phạt cải tạo 

không giam giữ không 

đúng quy định. 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt 

cải tạo không giam giữ đối với bị cáo, khi 

bị cáo chưa được xóa án tính, có nhân 

thân xấu. 

454 - 455

144. Thông báo số 11/TB-

VC1-V2 Ngày 12 tháng 01 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát cấp cao tại Hà Nội, Rút 

kinh nghiệm về vụ án “ 

Bồi thường thiệt hại do cơ 

quan tiến hành tố tụng gây 

Rút kinh nghiệm về vụ án “ Bồi thường 

thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây 

ra trong hoạt động tố tụng hình sự” 

456 - 457



ra trong hoạt động tố tụng 

hình sự” 

145. Thông báo số 19/TB-

VC2-V1 Ngày 18 tháng 03 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát cấp cao tại Đà Nẵng, 

Rút kinh nghiệm vụ án 

hình sự bị cấp phúc thẩm 

hủy án. 

Tòa án cấp sơ thẩm không không xem 

xét TNHS những hành vi của một số cá 

nhân có liên quan trong vụ án, dẫn đến 

bỏ lọt tội phạm. 

458 - 460

146. Thông báo số 20/TB-

VC2-V1 Ngày 18 tháng 03 

năm 2013 Viện kiểm sát 

cấp cao tại Đà Nẵng, Rút 

kinh nghiệm vụ án hình sự 

bị cấp phúc thẩm sửa án. 

Tòa án cấp sơ thẩm quyết định hình 

phạt không đúng quy định pháp luật đối 

với người phạm tội dưới 18 tuổi. 
461 - 463

147. Thông báo số 21/TB-

VC2-V1 Ngày 22 tháng 03

năm 2022 cuả Viện kiểm 

sát cấp cao tại Đà Nẵng, 

Rút kinh nghiệm Vụ án: 

Phan Thành Thắng cùng 

đồng phạm, phạm tội: 

“Giết người” bị sửa án sơ 

thẩm. 

Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá không 

đúng hành vi khách quan cũng như ý chí 

chủ quan của các bị cáo dẫn đến áp dụng 

thêm tình tiết định khung cho các bị cáo. 

464 - 465

148. Thông báo số 47/TB-

VC2-V1 ngày 04 tháng 7 

năm 2022 Rút kinh 

nghiệm Vụ án Trần Văn 

Trình và đồng phạm bị 

hủy một phần bản án để 

điều tra lại. 

Viện kiểm sát nắm quyền công tố trong 

vụ án, giữ nguyên quan điểm truy tố bỏ 

sót hành vi phạm tội và tội danh đối với 

bị cáo. 

466 - 468

149. Thông báo số 48/TB-

VC2-V1 ngày 04 tháng 7 

năm 2022 Rút kinh 

nghiệm Vụ án Hà Văn 

Nguyên bị hủy án để điều 

tra lại. 

Hà Văn Nguyên có hành vi mua ma tuy 

cung cấp cho 07 người khác cùng sử 

dụng trái phép, nhưng Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử Nguyên tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” 

469 - 470

150. 
Thông báo số 49/TB-

VC2-V1 ngày 05 tháng 7 

năm 2022 Rút kinh 

nghiệm Vụ án Châu Thanh 

Thiên bị hủy án để điều tra 

lại. 

Châu Thanh Thiên phạm tội “Chống 

người thi hành công vụ” có hành vi hô 

hào, kích động đồng phạm thực hiện tội 

phạm, phạm vào tình tiết định khung tăng 

nặng “xúi dục, lôi kéo, kích động người 

khác phạm tội”  nhưng Tòa án cấp sơ 

thẩm chỉ xét xử Thiên ở khung hình phạt 

471 - 473



thấp hơn. 

151. Thông báo số 10/TB-

VC3-V1 ngày 21 tháng 03 

năm 2022 của Viện kiểm 

sát cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh, Rút kinh 

nghiệm đối với vụ án 

“Giết người”, “Cố ý gây 

thương tích”  và “Cố ý làm 

hư hỏng tài sản” do Thân 

Quang Hiền cùng đồng 

phạm thực hiện. 

Cơ quan tố tụng xác định chưa chính 

xác tội phạm mà các bị cáo thực hiện; 

Giải quyết vụ án chưa toàn diện, triệt 

để đối với hành vi của bị cáo bị cáo Hiền. 

474 - 478



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

hp32
Rectangle



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



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108

Admin
Rectangle



109



110



111

Admin
Rectangle



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



FDVN  LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



Đề ng

289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



2 

ba mu (mu kY hi'eu Al, A2, A3) giri giam dinh la ma tuy, loai Heroin. Mau Al 
gin giam dinh có khai lucmg 0,036 gam; mu A2 gin gui giam dinh c6 khai lugng 
la 0,067 gam; man A3 giam dinh có khai lugng Id 0,702 gam. Tang khei lugng 
Heroin la 0,805 gam. 

• 
Ban an hinh so so than' 	01/2020/HSST ngay 18/02/2020 en' a Tea an 

nhan dan (TAND) huyen Nam Tra My, tinh Quang Nam áp dung diem c khoan 1: 
Dieu 249; diem s khoan 1 Dieu 51 B0 luat Hinh so 2015, tuyen phat bi cao Pham 
Ng9c Hai 30 thang tA va ti: "Tang trir &di phep chat ma tay". Ngoai ra, ban an con 
guy& dinh ve xà ly vat chung, an phi va quyati khang cao. 

Trong han luat dinh, bi cao Pham Nggc Hai khang cao xin giam nhe hinh 
phat. Truck khi ma phien tea pine than', bi cao Pham Ng9c Hai dã to nguyen rut 
don khang cao nen ngay 27/4/2020, TAND tinh Quang Nam ra Quyet dinh dinh 
chi xet xt'r phlic thAm sa: 105/2020/HSPT-QD. 

VKSND tinh Quang Nam bao cao VKSND cap cao tai Da. Nang, de nghi 
xem xet lai ban an hinh so so thAm neu tren. 

Ngay 14/9/2020, Vin tnrong VKSND cap cao tai Da Nang ban harih Quyet 
dinh khang nghi giam dac tharn sa: 91/QD-VC2, de nghi UST ban Tham Olen TAND 
cap cao tai EM Nang xet xfr giam dc thAm, huY Ban an hinh so so thAm se): 
01/2020/HSST ngay 18/02/2020 dia. TAND huyen Nam Trd My, tinh Quang Nam 
va Quyet dinh dinh chi xet xir phdc thArn cüa TAND tinh Quang Nam de diau tra lai. 

Tai Quyet dinh giam dc thAm s& 01/2021/HS-GDT ngay 01/02/2021, Oy 
ban thAm phan TAND cap cao tai Da Nang dã chap nhan toan b0 khang nghi cüa 
Vin tnrOng VKSND cap cao tai Da Nang. 

II. Nhilng vAn a an nit kinh nghi01: 

Pham Van Hai la ngued rü bi cao Pham Ng9c Hai di mua ma thy ve de sir 
dung va dã sCr dung xe mo t8 bien kiam soat 92G1-095.45 che bi cao Pham Ng9c 
Hai di mua ma thy. Sau khi mua dugc ma thy, ca hai sir dung mo to cna Pham 
Van Hai cia' chef nguai cimg ma thy quay va. Khi bi cao Pharn Ng9c Hai chia ma 
thy theo s6 tik raj ngtroi dã gop, thi Pham Van Hai la nguei sti• dung din thoai 
di Ong bat den flash de soi. Toan b0 qua trinh thoc hien hanh vi pham tigi cüa bi 
cao Pham Ng9c Hai dau dugc Pham Van Hai biat r0 va ding tham gia lien toc ye 
mat tiled gian. Theo hueng clan tai diem b Muc 2 phan II Nghi guy& sa 
02/2003/NQ-HDTP ngay 17/4/2003 ctia Hi dang thAm phan TAND t6i cao thi: 
"Ngtrai nao biet viral khoc mua chat ma tuf, de sir dung trcii phep ma oiling 
phu-ang tier 	cho h9 cling chat ma tu.35 va bi bat gill neu xet thay trong Itrang 
chat ma tuf; den mem phili child trach nhiem hinh 31! ve tOi tang frit hoac van 
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chuy .'n mai phep chat ma tu)5, thi ngtreri do la dling phgm vai ngweri mua ve tOi 

tang tra hoc ve.in chuyen trai phep chit ma tu9". 

Nhu 4y, Pham Van Hai phai cung chiu trach nhi'em chung ve khei lucing 

ma nay dä thu giircüa bi cao Pham Ng9c Hai. Cac co quan tin hanh t6 tung cap 
so tham chi truy dru trach nhi'em hinh sty dei vari Pham Ng9c Hai ve tei: "Tang tr'd 

trai phep chat ma tay" ma khong xem xet trach nhiem hinh sr dai vdri Pham Van Hai 

vUi vai tro ding pham la bO 19t ngtred dive hien hanh vi pham tOi. 

VKSND tinh Quang Nam dã lam tet cong tac kiem sat xet xü, phat hien vi 

pham dm ban an so tham va bao,  coo kip thai VKSND cap cao tai 	Nang 

'<hang nghi giam dc tham theo tharn quyen. 

VKSND cap cao tai Da Nang thong ben de the Vien kiem sat trong khu vue 

biet./1% 

Arai nh'On: 
- Die Nguyen Quang Dung- PVT VTC (b/c); 
- Vy 7, VC1,VC3, VP VKSNDTC; 
- Lanh dao VC2; 
- 12 VKS tinh, TP trong khu vtrc MT-TN; 
- VKS Quan khu 5; 

Lanh ciao Vi4'n 1; 
Van phong VC2; 

VPV1, HSKS, THV1. 

TrIn But Dining 
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tit{ vititpi, 	i 
VItN In. NI-IAN DAN TOT CAO 

VItN KIEM SAT NHAN DAN CAP CAO 
TAI DA NANG 

sa: . 22_ /TB-VC2 

1  1  tli:. KI01;.% I NIIAN PAN I 

I 	. I kit MINH DINH _____t 	THONG BAO RUT KINH NGHICM 

r-T—Si: .........  ...0St5  ........ • ••• 1Vti an Tran Le Khanh Son bi hay ban an da diau Ira lai \ 

CONG HOA XA HQ' CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 14p - Tty do - 11#nh phtic 

Da Nang, ngay 11 thong 4 ni'lm 2021 

1 
:=A:11'84.g:•apa &Ong the thvc hanh quyen cling 16 va xet xir giam doe tham vg an 

A Tran Le Khanh Son pham fel "Tang Wit trai phep chap ma ttiy", bi Tea an nhan 

ill

an (TAND) cap cao tai Da Nang hily ban an sa tham a dieu Ira 'at,  Vin kiam sat 

Afted nhan dan (VKSND) cap cao tai Da Nang thy can trao dai dan the VKSND trong 
khu vvc a rat kinh nghiem chung nhu sau: 

I. Tom tat ntii dung va qua trinh tO tyng cim vy in 

Khoang thang 8/2019, Tran Le Kith San ra thanh pha Ming Ha, tinh 

Quang Tri mua ma thy ena mOt ngueri an Ong ten thueng ggi la sy Nam (khong re 

lai lich eu the) yeti tang s6 tin 17.000.000 dang nhtmg Son khOng biet sa lugng eu 

tha, chi nghe S'y Nam lied la "Gan 400 vign". Sau lchi mua ma thy, trong khoang 

thin gian tir thong 8/2019 den thang 10/2019, Son sir dung hat khoang 40 viten; 77 
vien Son eat gidu trong pheng ngii dm vg chang minh tai nha b6 me la Ong Tran 
Ngoe Dung va ba Le Thi Tuyan a them Dai An Kha, xa Hai Thugng, huyen Hai 
Lang, sa ma thy con lai Son cat gidu trong cap xe me to nhan hieu Yamaha 
Exciter, Bien kiam soat 74F1-048.40. 

Dan ngay 29/10/2019, Son lay ra 10 vien ma thy tir sa lugng 77 vitt ma thy 
cat giau trong pheng ngil rai ding vg la Ve Thi Than Thucmg sir dung het 04 vien, 
06 vien con lai Son va Thuang de & gift nen nha pheng ngii. Sang ngay 
30/10/2019, Son goi din thoai ril cac dai tugng Le Ngoe Quy va Doan Phong an 
nha nghi Loan Phi& a them Dai An Khe, xa Hai Thugng, huyen Hai ,Lang, tinh 

Quang Tri cling sir dung ma nay. Den khoang 10 gib ding ngay, San dieu khien xe 
mid 10 Bien kiem sok: 74F1- 048.40 an nha nghi Loan Phoe, sau do me.  cop xe 

mo to lay ra 01 bao nilon co chira ma thy duge San giau san trong 01 vo bao thuae 
la hieu WHITE HORSE. San tiap ttic nhat 01 va chai nuot giai khat mang vao 
pheng sa 6 nha nghi Loan Phiic de chuan hi, dung cu sir dung ma thy. Tai day, San 
thy ra 01 vien ma thy de sir dung, trong lite Son dang sir dung thi anti Le Ngoc QuY 
va Doan Phong den va ding sir dung. Sau khi cac dai tagng sir dijng het 03 vien 
ma thy thi hi, T6 &Ong the thuOc C8ng an huyen Hai Lang, tinh Quang Tri tian hanh 
kiam tra hanh chinh phat Men  va bat qua tang dai ved Tran Le Khanh San va hanh 
vi tang tra trai pile') 353 vien ma thy tang hop. Dang tiled thu gift vat ehimg &mg 

Dili 
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de sir dung ma thy gem: 01 (m0t) ve chai nhua trong su6t, kh6ng c6 nap day, tren 
than chai có mOt 16 thong; 01 (m0t) vg bao thu6c Ia hieu SAIGON SILVER, mau 
trang; 02 (hai) din thoai di dOng; 01 (m0t) ter tien do Ngan hang nha nuociViet 
Nam phat hanh c6 menh gia 5.000d (nam nghin dong), dugc quan thanh clang eng. 

Kt qua xet nghiem ngay 30/10/2019 the hi'en Tran Le IChanh San, Le„Nggc 
QUy va Doan Phong ducmg tinh vol. chat ma thy Methamphetamine. 

Tai Ban ket luau giam dinh s6 853/KLGD, 854/KLGD, 855/KLGD ngay: 
05/11/2019 dm Pheng KT? thuat I-linh sir - Clang an tinh Quâng Ti-j, 'Icet luan: Tot-
b0 so lugng 353 vien nen c6 tong khai lugng 38,0193g, la ma thy loai 
Methamphetamine. 

Ban an hinh sr so tharn sit).  04/2020/HS-ST, ngay 22/5/2020 dm Tea an nhan 
clan huyen Hai Lang, tinh Quang Tri op dung diem b khoan 3 Dieu 249; diem s 
khoan 1 Dieu 51 BLHS 2015 tuyen phat bi cao Tran Le Khanh San 10 nam 06 
thang ta ve tOi "Tang u-ie trai phep chcit ma tiley". Ngoai ra, ban an con tuyen ve 
phan tOi danh va hinh phat di vdri bi cao VO Thi Than Thucmg; xir lY vat chimg, 
an phi va quyen khang cao. 

Ngay 20/10/2020, Vin trueng VKSND c'ap cao tai Da Sang kheng nghi ba'n 
an hinh sr so tham nen tren theo trinh tu giam dc tharn, de nghi hüy an de dieu tra 
lai. Quyet dinh giam d6c tham se; 04/2021/HS-GDT, ngay 01/02/2021 ciia Uy ban 
Tham phan TAND cap cao tai Da Nang da chap nhan khang nghi, hily an de dieu 
tra lai d6i vâi bi cao Tran U Khanh Son v'e tei "Td chicc s& dyng trcii phep chat 
ma 

2. Nhitng vAn a an rut kinh nghi01 

Trong vti an nay, bi cao Tran Le Kith Son sau lchi mua dugc ma thy da at 
gidu 77 vien ma thy trong phong ngü cna vg chang mirth va cat gidu s6 lugng ma 
thy trong c6p xe mo to hieu Yamaha Exciter, Bien lciem sat 74E1-048.40 cüa San 
vei muc dich a sir dung. Do do Tea an * so tham ket an N can Tran U IChanh 
Son ve lei "Tang tra trai phdp chat ma thy" quy dinh Lai diem b khoan 3 Dieu 249 

lulat birth su nam 2015 la c6 can cir. 

Tuy nhien, cling voi hanh vi tang till tad phop chat ma thy, vao ngay 
30/10/2019 bi cao Son con co hanh vi chuan bi dung cu cig sir dung ma thy la 01 
chai nhua da due 16 co On ter tien menh gia 5.000 (tang va ni cac dal tuvng 
Ng9c Qity, Doan Phong ding stir dung ma thy tai Pheng s6 6, Nha nghi Loan Phlic 
do Son thue. Hanh vi ra re, cung cAp chAt ma thy, chuan bi dia diem, dung cu de sir 
dung ma thy vol Le Ng9c (Thly va Doan Phong d'a de ygu ta ctu thanh tOi "To chtic 
sü dung trai phep chat ma thy" duce quy dinh tai Dieu 255 BO luat hinh su nam 
2015. Cap so tham khong truy ciru trach nhiem hinh su d6i vol N cao Tran Le 
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Khanh San ve 	"Ta chtic sic dyng trai phip chat ma tiley" IA sai larn nghiem 
tong tong v* ap clung phap luat. 

VKSND cdp cao tai DA Nang thong bap den cac VKSND trong khu lax 
cling nghi'en ctiu, rut kinh nghiem chung./. nst 

Noi nhrin: 
- D/c Nguygn Quang Di.ing - PVT VKSTC (b/c); 
- Vv 7/17v 14/VP VKSTC (b/c); 

Unit dao VC2; 
VCI, VC3; 
12 VKSND tinh trong Ulu vvc; 

- VKS qua'n sv Quart lchu V; 
- La'nh Ciao Vi0 1; 
- Dru: HSKS, VP VC2, TH-V1. 

A ran Put Throng 

KT.VIEN TIWONG 
45 VIN TRVONG 
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thu &roc ce, khai hiong 1,0840g, la ma thy loai Methamphetamine. 

Ban an sa 02/2020/HS-ST, ngay 20/5/2020 cira TAND huyen Hai Lang, tinh 
Qua'ng Tri ap dgng diem c khoan 1 Dieu 249; diem s khoan 1 Dilu 51 BLHSnam 2015 
xdphat bj cao VO Thanh Lukt 15 thang to ve tOi: "Tang trie trai "Hof; 'chat, 

Ngay 20/10/2020, Vin tnrang VKSND cap cao t.i Da Nang khang nghl ban an 
hinh sg so thLn nen tren theo trinh hr giam dac tharn, nghi hiiy an de dieu tra 
Quyet dinh giam Mc thAm so 03/2021/HS-GDT, ngay 01/02/2021 dm tJ' y ban Tharn 
phan TAND cAp cao tai Da Nang da chap nhart Ichang nghi, hity,  an dieu tra lai Mi 
vai bi cao VO Thanh Lukt ve tOi: "Td char sir dung trcii phdp chit ma thy " 

2. Nh sting vAn d can rut kinh nghqm 

Trong vg an nay, N cao VO Thanh Lukt mua ma thy mang v nhA minh tai  then 
M? Chart, xã Hai Chanh, huyen Hai Lang, tinh Quang Tri rai rta Nguyen Van Long, 
Dang Khanh Hem Gang sir dtmg. Khi bi bat qua tang viec sir dtmg ma -thy, N cao VO 
Thanh Lukt cal gig trong tOi quan Jeans treo tai phong ngO sa ma -thy cOn lai IA 1,0840 
gam vai mgc dich sir dgng nen Tea an cAp so tham xet xix bi can VO Thanh Lukt ve 
tei: "Tang frit trai phep chilt ma thy" quy dinh tai diem c khoan 1 Dieu 249 BO luat 
Huh str nam 2015 la c6 can cir, clang quy dinh cUa phap luat. 

Tuy nhien„ cimg vei hanh vi tang ha trai phep chat ma thy vao tai ngay 
28/11/2019, bi cao VO Thanh Lu32t con có hanh vi cung cap ma thy, chuOn N clang 
en yà sir ding dia diem la phong ngO cga gia dinh d cho ca.c dai tuong Ichac là 
Nguyen Van Long, Ding Kharih HOa cling sir dtmg trai phep chat ma thy. Di 
chiau ved cac quy dinh tai  Tieu mtic 6.1 mgc 6 Thong ttr lien tich sa 
17/2007/TTLT-BCA-VKSTC-TANDTC-BTP ngay 24/12/2007 huong clOn met sa 
quy dinh tai Chucmg XVIII "Ccic tç5i pham ve ma thy"; Mpc 1, phart 1 C6ng van 
89/TANDTC-PC ngay 30/6/2020 cna. TAND tai cao thi hanh vi tren cga bi cao VO 
Thanh Lukt dã dO yau tei cAu thanh tOi: "Ta char sir dung trai phep chat ma thy" 
quy dinh,tai Dieu 255 BO bat Hinh sg ham 2015. Cac co quan tin hanh t6 tgng 
cAp so tham Ichong xem xet, xir 15T hanh vi tren là be lot tOi pham. 

VKSND cap cao tai Da Nang thong bao d'an cac VKSND trong khu vgc 
cling nghien dm, rat kinh nghiem 

Nai nhOn: 
- D/c Nguygn Quang Diing - PVT VKSTC (b/c); 

Vu 7/Vu 14/VP VKSTC (b/c); 
- Unh ciao VC2; 

VC1, VC3; 
- 12 VKSND tinh tong lchu vtrc; 
- VKS quasi sr Quan lchu V; 
- Lanh Ciao Vi'n 1; 
- Ltru: HSKS, VP VC2, TH-V1. 
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\ 11,-T)  VKS ati4a#i 

2  2  A  
VIB KIt.1\4 SAT NHAN DAN TuI CAO CONG HOA XA HQI CHiJ NGHIA VItT NAM 

VIEN KIEM SAT NHAN DAN CAP CAO 	Bc lp - Tv do - Hvnh phdc 
TAI DA NANG 

Sex X5 /TB-VC2-V1 	 Da Nang, ngay fi thang Unarn 2021 
rvaN 19EM SAT MIAS 1.).141 

NMI RINI1 WNPi  
TEO'  NG BAO RUT KIM NGHIE 4. M : 

i 
is 	, .....,• 	Vu an HuSmh Tan Tian bi hily an da diau tra lai VLit 	........... 	. 	.1 

!cmr 
• 

..... .; 

Thong qua cling the giai quyat theo thu hie giam dee tham di vori vu an 

Ani HuSinh Tan Tin, pham t 	fru- ti: "Tang trai phep cheit ma tay", N hity da diau tra 
l)  Vin kiam sat nhan dan (VKSND) cap cao tai Da Nang thong bao den cac Vin 

ham sat dia phuong trong khu vue dã rut kinh nghien nhu sau: 

I. Ni dung va qua trinh M tyng cüa vy an: 

Khoang 22 gie ngay 27/11/2019, HuSrnh Tan Tian ggi din thoai rü Nguyer_ 
Tin DOng cling sir dung ma thy, Thing ding 32. Sau do, Tian mua 05 .yien ma thy 
va nira hp ma thy "Khay" eUa met ngueri phu nU (khong xac dinh dugc lai lich) 
v&i s6 tin 5.500.000 ding rii d'an chung cu Mireng Thanh Vie'n Triau thue phong 
2416 da sir dung ma thy. Dan khoang 00 gid ngay 28/11/2019, Dung g9i din thoai 
hoi Tin & dan, thi Tian tra lei cho Ding biat dia diam. Luc nay, Diing dang 
nhau ding vori Nguyen Vii Hao, D6' Than Phong nen Diing rit ca hai ding di st_'4  
dung ma thy. Tren &rang di Phong g9i din thoal ni HuSmh TM Thity Mien di 
ding. Va phan Tin, sau khi th8ng bao cho Diing Mat dja dim, Tin g9i dien thoal 
rü VO TM Tue Nhi den sir dung ma thy. Sau khi Tin, Dung, Phong, Hao, Nhi va 
Mien vao phong, Tian lay ma thy cho cà nhom clang sir dung.va  nghe nhac. Dan 01 
gie 30 phat ding ngay, thi bi lye lugng dog an kiam tra, thu gift ma thy clang tang 
vat khac dung cho viec sir dung trai phep chat ma thy. 

Tai ban kat luan giam dinh se 679/GDTP/2019 ngay 03/12/2019 cila Phong 
thuat hinh su Cong an tinh Khanh Hem kat luan: Tinh tha mau tang trong mau 

k57 hieu X girl giam dinh la ma thy, loai Ketamine, co khai lugng 1,2650g. Cac 
vien nen mau xanh va chat bet mau xanh trong man k32 hieu Y giri giam dinh la 
ma thy, loai MDMA, co Si lugng 1,0764g. 

Ban an hinh su su tharn se 78/2020/HSST ngay 11/5/2020 cila Tea an than 
dan (TAND) thanh phe Nha Trang, tinh Khanh Bea áp dung dim i khoan 1 Dieu 
249; dim s khoan 1, khoan 2 Diau 51 BO lust Hinh sr (BLHS) xü phat HuSmh Tan 
Tian 01 ham te va fel: "Tang trie trai phep cheit ma tay". Ngoai ra, ban an su tharn 
con quyet dinh ve xir 132 vat chirng, an phi va quyan khang cao. 
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Trong han luat dinh, HuYnh Tan Tin khang cao xin giam nhe hinh phat. Ban an 
hinh sr phuc tham s6 67/2020/HSPT ngay 26/8/2020 dm TAND tinh IChanh Hee 
khong chap nhan khang cao cUa HuYnh TL Tien, gift nguyen ban an so tham. 	- 

Ngay 21/01/2021, Vin tnremg VKSND cap cao tai Da Nang ban hanir Quyet 
dinh khang nghi giam tee Main se 15/QD-VC2, d nghi tlY ban Tham phan TAND 
cap cao tai Da Nang xet xfr giam dc tham, huY Ban an hintt su phfic tham- 'so 
67/2020/HSPT ngay 26/8/2020 cila TAND tinh IChanh Hata veBan an hinh sa • ' 
tharn se 78/2020/HSST ngay 11/5/2020 oda TAND thanh phe Nha Trang, tinh 
Kith Rh de dieu tra lai. 

Quyat dinh giam doe tham se 10/2021/HS-GDT ngay 26/3/2021 dm ify ban 
tham Oran TAND cap cao tai Da Nang da chip nhan toan b0 khang nghi cüa Vien • 
truarng VKSND cap cao tai Da Nang. 

Nheng van a can nit kinh 

Qua. trinh dieu tra, truy to, xet xi; co 	can cu de ket 	Juan: HuYnh Tan 
Tin dal có cat hanh vi chudn N, cung cdp.  ma  tUy, clia clam, tim nguy5i sü dyng 
chtit ma tilty. Can dr vao huang clan tai tiou MI.IC 6.1 num 6 Thong tu lien tich so 
17/2007/11tT-BCA-VKSTC-TANDTC-BTP ngay 24/12/2017 oh Lion nganh tu 
phap Trung ucmg hixong clan ap dung mot sa quy dinh tai Chuang XVIII "Cac tOi 
pham ve ma thy" BLHS ham 1999, thi nhang hanh vi neu tren cüa HuYnh Tan 
Tin dit yau th cau thanh tOi: "Ta chtit sec clung trai phep chat ma tity"quy dinh tai 
Dieu 255 BLHS. Ban an hinh sy phac tham va so tham xet xir HuYnh T'L Tian ve 
tOi: "Tang tree trai phep chat ma tity" la khong dung toi danh, dan &en op &gig 
hinh phat qua nhe. 

Del veri 1,2650g Ketamine va 1,0764g MDMA duct thu gift ten ban trong 
phong 2416, day la se ma thy cac d& tuang dang sà dung nen lchong xem xot 
Huynh Tan Tian ve hanh vi: "Tang &Cr trai phe'p eh& ma Key". 

VKSND cap cao tai Da Nang thong bao d ode Vien kiem sat nhan dan 
trong khu vcrc biatIg? 

Noi nh4n: 
- Die Nguygn Quang Dung - PVT VKS2TC (b/c); 
- Vg 7, VC I, VC3, VP VKSNDTC; 
- L'anh dao VC2; 

12 VKS tinh, thanh phi') trong khu Nine MT - TN; 
- VKSQS Quer: khu 5; 
- Lanh dao Vi@i 1; 

Van phong VC2; 
Luu: HSKS, THV1. 

Trait Dtit Dtrung 
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VIeN MEM SAT NITAN DAN TOT CAO 
VIEN KIEM SAT NHAN DAN CAP CAO 

TA! DA NANG 

CONG HOA xA HQI CHU NOMA VIET NAM 
Dc lip - Tv do - Hinh pink 

   

      

• 

,PI
• 

'• 
;;ii 

;iv  

- „ 

so: 
!".11.%:‘ 0.2:1 
1/1!2t 

jj90 . 
i 

b7.. .04 

/TB-VC2-V1 	 Da Ming,  ngày 06 thang 5 ncim 2021 

THONG BAO RUT KINH NGHIEM 
Vi an Nguyen Thi V bi hay an de dieu tra lai 

Thong qua cong tac giai quyat theo tha We phoc tham di voi vu an Nguyen 
hi V, pham tOi: "Leta dao chiem clogt tai san" va "Lam gia thi lieu caa cc quan, 

o chav", bi hay a dieu tra lai, Vin hem sat nhan dan (VKSND) cap cao tai  Da 
Nang thong bao den cac Vien Iciem sat dia phuong trong khu vijc nhir sau: 

I. Ni dung va qui trinh M Ong can vu in: 

Thong qua giori thi'eu eüa ba Nguyen Thi Ngoc H, dau thang 10/2017, 
Nguyen Thi V quen biet vOi bà Tran Thi Tuyet M, sau do V vay mugn cüa ba M 
sa tin 50.000.000 deng, nhung chin co tien d'e tra. 

De co tin tit xai ca. than, Nguyen Thi V thue del tugng co ten nickname 
zalo la "Lam Tang" lam gin 01 "Giciy ch&ng nhan quyen see clung dcit, quyen s& 
hilu nha & va tai san gan lien voi d at" (sau day viat tat IA GCNQSDD) dung ten 
Nguyen Thi V dei veri thin dat se 25B1, to ban de se 60, phireng K, quan C, thanh 
phaB voi gia 25.000.000 d'eng. Sau khi co dirge GCNQSDD gia, Nguyen Thi V 
pho-to 01 ban dua cho ba M xem va Plat van de chuyen nhuong 18 dat tren cho ba 
M voi gin 3.000.000.000 deng, dang tiled d cho ba M tin Wong, V da dim ba M 
den dia chi 18 dat . de xem. Nguyen Thi V noi d& voi ha M la GCNQSDD hien 
dang the chap cho vg cheng ba Pham Thi H (chit", thim dm V) a vay s6 tin 
600.000.000 deng. Nguyen Thi V hen ba M mang se tin 600.000.000 dang den 
giao cho ba H d lay lai GCNQSDD rei tien hanh chuyen nhugng lo (tat. Dugc str 
he trg, gifip sire dm ba H, ba M tin tueng giao cho ba H s tin 600.000.000 deng 
vao ngay 21/10/2017. Sau do, Nguyen Thi V tier) tile den nha ba M nhan them se 
tien 600.000.000 (tang vá viet giay nhan CQC elm ba M tang c'Ong s tien 
1.250.000.000 deng, bao gem ca se tin 50.000.000 dang da vay mirgn tnrec do. 

Ban an hinh sir so tham s 59/2020/HSST ngay 13/11/2020 dm Tea anthan 
dan (TAND) thanh pheB da ap clang diem a khoan 4 Dieu 174; diem b khoan 3 
Dieu 341; diem s khoan 1 Dieu 51 va Dieu 55 BO luat Hinh sp.  (BLHS), xü phat 
Nguyen Thi V 13,  Mm tñ ve tOi: "Lira dcio chiem dogt tai san" va 03 Warn ta 
"Lam gia con dciu, tai lieu gid caa ca quan, td char". Buee Nguyen Thi V phai 
chap hanh hinh phat chung cho ca 02 tei la 16 nam ta. Ngoai ra, ban an con quyet 
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dinh ve trach nhi'em clan sir, x* 15,  vat chimg, kin nghi, an phi va quyen khang cao, 
lchang nghi theo quy dinh cüa phap luat. 

Ngay 23/11/2020, ba Tran Thi Tuyet M Ichang de d niN Tea cinch( phiic 
tham xem xet tech nhiem cüa vg chang ba Pham Thi H. 

Ngay 11/12/2020, Vin throng VKSND cAp cen Lai Da Nang ban hanh 
quyet dinh khang nghi pink them, de nghi TAND cep cao tai EM Nang xet lc* phne 
them, hu'Y Ban an hinh sy sa tharn neu tren cüa TAND thanh phi; D de dieu tra lai 
do có deu hieu be lot ngtrei pham tOi. 

Ban an hinh s  phoc them se 130/2021/HS-PT ngay 08/3/2021 cita TAND 
cap cao tai Da Nang dã chap nhan toan be Ichang nghi cua Vin throng VKSND 
cep cao tai  Da Nang. 

II. VAn a an nit kinh nghqm: 

Ban an hinh sr sa them dm TAN].) thanh phe D dal xet xfr Nguyen TN V ve 
tei: "Lim ciao chiim clogt tai scin" quy dinh tai Dieu 174 BLHS va tOi: "Lam gici 
con dal", thi liu gia cia ca quan, td chfic" quy dinh tai Dieu 341 BLHS la dung 
tei danh. 

Tuy nhien, trong vu an nay, ba Pham Thj H la ngued biet r5 Nguyen TM V 
Ichong mugn cüa vg cheng ba H 600.000.000 deng va vg cheng ha H cling Ichong 
nhan the chap GCNQSDD dung ten Nguyen Thi V. The nhung, vao Inc 19h30' 
ngay 21/10/2017, tai nha cita minh, bà H la ngued cam 02 tai lieu gam: 01 
GCNQSDD thing ten Nguyin Thi V va 01 Gay mean tien ghi nai dung Nguyin 
Thi V mwon ono vu chang ba H 600.000.000 clang trao 6i voi ha M, sau do giao 
02 tai lieu nay cho ba M de nhan 600.000.000 deng. Vic Nguyen TN V nOi voi 
ba M la co rig vg cheng ha H 600.000.000 ding vá giao GCNQSDD cho vg chang 
ba H gift ph* hap voi hanh vi cCa ba H trong vice trao di va giao GCNQSDD 
dung ten Nguyen Thi V cho ba M nen ba M tin tuerng giao 600.000.000 idling cho 
ba H. Ngoai ra, tai phien tea sa tham ngay 30/9/2020, Nguyen Thi V va ba Pham 
ThitH du lchai nhan, nu Ichong co su ginp sue dm be. H thi Nguyen Thi V Ichong 
chiem doat chrgc tien cCa ba M. Nhu vay, ba Pham TN H có dAu hieu deng pham 
voi Nguyen TN V trong viec lira dao chiam doat tien cna ba M. TAN]) thanh phe 
D da tra he sa vu an de VKSND cling cap dieu tra be sung lam rO vai fro cna ba H 
cif) hay khong trong viec ginp sue cho Nguyen Thi V thuc hien hanh vi chiem doat 
tien cCa ha M. VKSND thanh phe B khong tien hanh dieu tra be sung de lam fa 
vi an ma van gift nguyen quan diem truy t la thiau sot. 

Thong qua Gong tac kiem sat ban an sa them, VKSND cep cao tai Da Nang 
nhan thay Ca quan dieu tra \fa Vien kiem sat cep sa tharn chua dieu tra 1St rei 

• 
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hành vi cüa ba Pham Thi H, c6 citu hi'elt be lyt nguei pham tei 'Ian dal khang nghi 
phac tham va TAN) cAp ,cao tai EM Nang da chap nhan khang nghi nhu neu 
phan ten. 

VKSND cap cao tai IM Nang thong bao de" cac Vin kim sat nhan dan 
trong khu vire 

Noi nh -On: 
- Die Nguyen Quang Dung - PVT VKS2TC (We); 

Vu 7, VC1, VC3, VP VKSNDTC; 
Lanh dao VC2; 
12 VKS tinh, thanh ph6 trong khu we MT - TN; 

- VKSQS Qufin khu 5; 
-Lath ciao Vi@i 1; 

Van phong VC2; 
- Um: HSKS, THV1. 

TrAn Diic Dwang 
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WEN KIEM SAT NHAN DAN TOI CAO 

VIEN KIEM SAT NHAN DAN CAP CAO 
TAI DA NANG 

CCING HOA XA HQ' CHU NGIIIA VIET NAM 
- Tv do -14.nh phtic 

   

      

SO: 30 /1B-VC2-V1 	 Da Nang, ngay Ail tilting 5 nam 2021 

	

VIEN KID1SAI 'MAN TIAN' 	THONG BAO RUT KINH NGHLtM 
. I iNii  II  11 i"1"  Vu  an Nguyen Quang Tang va (tang pham bi hay an de dieu tra Ii ........... 	)3.911 	, 

ii. 21
ci 

13  •  b---"Tharig qua ding tac giai quyet theo tha tic giam de than' di veri vv. an 
_Jgguil:in"Qiigng Tang va Nguyen Van Huy pham tell: "Tang tries  trái phep chat ma 

Khoang 00 gib 30 phat ngay 30/9/2018, Nguyen Quang Tang va Nguyen 
Van Huy ban bac cimg mua ma thy de' sir clang. Huy dieu lchien xe m'Oto bien Iciam 
sok 79H1-8323 cha Tang di mua 02 vitt ma thy va 01 g6i ma thy "Ichay" eüa mat 
thanh nien khong fa' nhan than, lai lich voi s6 tin 1.600.000 dang (sa tin nay IA 
caa Tang) Sau Ichi mua duce ma thy, Tang va Huy den quart Karaoke Thay Tien 
tai s6 89 clueing Hoang Dieu, phtrong Vinh Nguyen, thanh pho Nha Trang thue 
phong Vip 2 a sir &mg. Sau kin vao phong, Ting g9i dien thoai cho Phan Nit 
Kim Thucmg den cang sir dang ma thy, Thmmg dang 32 va ra them Le TM MS% 
Linh, Pham TM Linh va Le TM Thay Linh di cang. 

Tai ph6ng Vip 2, Tang va Huy cang sir clang mat vier' ma thy, vien ma thy 
con ii, Tang be di, bop ra thanh bat rai cho vao ly nuerc caa Thuang va Le TM 

Linh dà cho cá hai sir dvng. Huy lay dia dua cho Thucmg d6 Thucmg lay g6i 
ma thy "khay" dá ra nghien cho min d'e cho ca nh6m sir clang. Den 02 gib 30 phut 
cling ngay, ca nhom bi lvc lining Cong an ki'em tra, thu git ma thy cang tang vat 
clang cho viec sir clang trai pile') chat ma thy. 

Kt luan giam dinh s6 515/GDTP/2018 ngay 05/10/2018 dm Phi:mg KS/ 
thuat hitih sr Cong an tinh Khanh Hem kat luan: Chat bat trong mau Ic51 hieu A giri 
giam dinh la ma thy, c6,Ichai Immg 0,0667g, la (loai) Ketamine. Cat manh vier' nen 
trong mau Icy hieu B gui giam dinh la ma thy, co khai lug% 0,1956g, la (loth) MDMA. 

Ban an hinh,sv äø tharn sa 22/2020/HS ST ngay 14/02/2020 dm TOa an than 
clan (TAND) thanh pho'Nha Trang, tinh Khanh Hoa áp dvng diem i khoan 1 Dieu 
249; diem s Ichoan '1, Ichoaft 2 Dieu 51 Ba KCAL Hinh sr nam 2015 tuyen phat 
Nguyen Quang Tang 01 ram 03 thang th, Nguyen Van Huy 01 nam tü v tai: "Tang 
nib trai phep chcit ma tity". Ngoai ra, ban an con guy& dinh v xir 151 vat chimg, an 
phi va quyen lchang cao. 

tiy", bi hay de' dieu tra lai, Vin Iciem sat than dan (VKSND) cap cao tai Da Nang 
thong balo dan cac Vin lciem sat dia phucmg trong Ichu we da rat kinh nghien nInr sau: 

L Ni dung va qua trinh t tung cüa vu an: 
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Ban an hinh sy so thAm neu tren khong c6 Ichang cao, kheing bi khang nghi 
va c6 hieu lye  phap luat. 

Ngay 21/01/2021, Vin twang VKSND cAp cao tai EM Nang ban hanh Quyet 
dinh khang nghi giam dc tan s6 14/QD-VC2, d'e nghi fJy ban Tham phan TAND 
cap cao tai  Da Nang )(et xü giam dee than', huY Ban an hinh .sg so tham neu ten. 
cüa TAND thanh ph6 Nha Trang, tinh Khanh Hoa de dieu tra lai. 

Quyet dinh giam dc thann sá 11/2021/HS-GDT ngay 26/3/2021 caa TIJy ban 
tham phan TAND cAp cao tai Da Nang da chA.'p Sian toan b0 khang nghi cüa Vin 
twang VKSND cAp cao Lai Da Nang. 

II. Van a can nit kinh nghi@n: 

Qua trinh dieu tra, truy th, xet xis, c6 da can cü de kat luan: Nguyen Quang 
Tang va Nguyen Van Huy da co cac hanh vi chuan bi, cung cap ma thy, dia clam, 
tim nguoi sir dyng chat ma thy. Can di vao hating clan tai tieu nuic 6.1 muc 6 
Th8ng ty lien tich s6 17/2007/1-1LT-BCANKSTC-TANDTC-BTP ngay 
24/12/2017 dm Lien nganh ty phap Trung yang twang dan áp dyng met s6 quy 
dinh tai Chuang XVIII "Ck tOi pham v'e ma tay" ca a BLHS nam 1999, thi nhimg 
hanh vi tren cila Nguyen Quang Tung va Nguyen Van Huy da yeu tacAn thanh 
tOi: "Td chfic sir dyng trai phop chat ma thy" quy dinh tai Dieu 255 BLHS. Ban 
an hinh sg so tharn cüa TAND thanh ph a Nha Trang, tinh IChanh Hôa xet xà 
Nguyen Quang Tang va Nguyen Van Huy ve tOi: "Tang bib trai phop chat ma 
thy" la khong ding tOi danh. 

voi. 0,0667g Ketamine va 0,1956g MDMA &roc thu gi& ten ban trong 
phong Vip 2 dm quan Karaoke Thay Tien, day là so' ma thy cac di hying dang sir 
dung nen khong xem xet Nguyen Quang Tang va Nguyen Van Huy ve hanh vi 
"Tang trie &di phep chat ma thy". 

VKSND cap cao tai Da Nang thong bao de cac Vin kiem sat nhan dam 
trong khu vrc bit./4. 

Noi nhOn: 
Bic Nguyen Quang Thing - PVT VKSTC (13/c); 
Viii 7, VC1, VC3, VP VKSNDTC; 

- Lath ciao VC2; 
- 12 VKS tinh, thanh phó trong khu we MT TN; 

VKSQS Quan khu 5; 
Lath dao Viên 1; 
Van phOng VC2; 

- Ltru: HSKS, THV1. 

TrAn Day Dtrang 
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VIeN KAM SAT NHAN DAN TOT CAO CONG ROA xA HOI CHU NORIA WI NAM 

VISN MEM SAT NHAN DAN CAP CAO 	 Dew 14p - Tv do - Hpth pink  
T41 DA NANG 

So:3k /TB-VC2-V1 	 Da Nang, ngaykithicing5 nam 2021 

IEN  KIIYART.T9N 44(IN 
!INF] BINH  

CEM

i •  S4 „.  JJ9,1 

4 ong qua 'Ong tdc• xet xir phfic tham vg an Vo Van Thao pharn tOi "Van 
IC' li" 	 bi Tea an nhan clan cap cao tai Da Nang sira Ban an scr tham 
tic z 'd vi pham ve,xfr 1.3r7 vat chi:mg. Vin hem sat nhan dan cap cao tai Da Nang 

„a ay can trao dal dan cac Vin Iciam sat trong khu vue a rift kinh nghiam chung. 
,.- .0,1. the nhu sau: 

1. Ni dung vy an: 

Vao ngay. 03/5/2020 ten &rang di tir huyan Chu Pr8ng va Dak Laic, V8 
Van Thao dugc ngueyi ten Bi (khong xac ctinh dugc nhan than, lai lich) thue van 
chuyen thuac Ja dieu tit huyanChu Prong va huyan Ea H'Leo, tinh Dal Lak Voi 
gia tin &Ong la 8.000.000 cfng. Bi cdo (tang 32 va. cling Bi di d'an khu vgc di 
thong thut)c thon 1, xa Thang. Hung, huyan Chu Prong, tinh Gia Lai de bac 
thuac la. Bi va nguari thanh nien di cling di cling da. bac 75 thling va bao tai cc!) 
chlia:thtiac la diau, nhan hieu JET len xe 0 to tai BKS 47C-186.24 dm N. cdo. 
Sati lchi bac thuab Id xong, Bi tra tnrec cho bi cdo 2.000.000 dang tin ding van 
chuyan va noi sá tian ding con lai se tra dii lchi có ngued nhan hang. Khi Thao 
dian khien di dk khu vuc gan Tram thu phi Duo Long thuOc tinh Gia Lai thi bi 
Co quan Cainh sat diau tra Cong an tinh Gia Lai baigicr, kiam tra tren theng xe 8 
t8 phat Men  có 37.500 bao thuac Id diau, nhan hi'eu JET, tren ye bao du Ichong 
có tern nhap lchau, Thao khong xuat trinh dugc gidy tä chirng minh ngu6n giie, 
xunt xir cna sa thuac lá diau ten. 

Tai Ban kat luldn giam dinh sa 438/C09(24) ngay 11/5/2020 dm Phan Vin 
Khoa hoc Hinh su tai thanh pha Da Nang, kat luan: Toan bo sa thuac la nhan 
hiau JET do Ca quan Canh sat diau tra Cong an tinh Gia Lai giri lam mu vat 
giam dinh du la thuac. 16..diau thanh pham than hiau JET ducc san xudt tai 
nuet ngoai. 

2. Qua trinh nil tnng 

. 	Tai ban an hinh su so tham sa 65/2020/HS-ST ngay 7/12/2020 dm Tea an 
' than dan tinh Gia - Lai da quyet dinh:,Ap dung dim b, khoan 3 Diau 191; diem 

TH6NG BAO RUT KNEE NGHTEM 

hao pham toi "Van chuyjn hang cam" 131 cap philic than' s*a an 
do yi pham ye xir IY vat chUng 

347



s, ii Ichoan 1, lchoan 2 Dieu 51, Dieu 54 dm BO luat hinh sr nam 2015 xir plat 

VO Van Thao- 03 nam tit vetOi "Van chuyan hang cam". 

Ngoai ra, Ban an con tuyen v'e trach nhiem dan sr, )(it lY vat chung, an phi 

va quyen khang cao. 

Ngay 30/12/2020, Vin trueng Vin hem sat nhan dart cap can tai Da 

Nang,  ban hanh Quyet dinh Ichang nghi se 06/QD-VC2 dei vori phan xü lY vat 
chimg la chiec xe ô to to tai BKS 47C-186.24 buOc phai tich thn swig ding quy.  

Nha nuerc gia trj chiec xe. 

- B.an an hinh sr phi:to tharn se 142/2021/HS-PT ngay 23/3/2021 caa Tea an 
than dan cap cao tai Da Nang tuyen Chap nhan Quyat dinh lchang nghi nen tren 
cila Vien trueng Vin kiem sat nhan dan cap cao tai Da Nang. 

'A 	AA 
3. Nhiing van de can rat. kinh nghim 

Chiec xe 0 to tai BKS 47C - 186.24 la tai san chung cüa vg chang bi con va 
ha Hoang Thi Sung la vv dung ten chil se httu. Bj cao dã ding chic xe 0 tO tai 
de van chuyen thuOc lathue y61se ltiong lern dal pham vao tei "Tian chuy an hang 

c am", nen chi& xe 0 to la vat chimg cüa vy on. Toa an cap so tharn tuyen tra la" 
xe xe. ô to va cac giay to kern theo cho be. Sung la chin ding veri cac quy dinh 
tai Dieu 47 caa BO luat lEnh sty nam 2015 va diem a khoan 2 Dieu 106 cila BO 

luat TO tung hinh - sv nam 2015 vexfr lY vat chOng. Tea an nhan dan cap cao tai 
.Da Nang xet xir phoc tham sira met phan Ban an hinh St; so tham sO 
65/2020/HS-ST ngay 7/12/2020 cila T6a an nhan clan tinh Gia Lai ve phan xitlY 
vat chung, tuyen tich thu xe 0 tO BKS 47C - 186.24 do ba Hoang Thi Sung dimg 
ten cha sO him de ban tau gia sung ding quy nha nu& 1/2  chiec xe, tra lai cho bà 

Sung 1/2  gia frj xe ô to neu tren. 

• Vin kiem sat nhan dan cap cao tai Da Nang thay can thong bao den cac 
Vin kiem sat trong Ithu we ding nghien thu rut lcinh nghiem chung nham nang 
cao chat lugng trong viec giai quyet cac vii an hinh 

Nai nhan: 
- Die Nguygn Quang Dung PVT VKSNDTC (b/c); 
- Vu 7, VC I, VC3, VP VKSNDTC; 

Lanh dao VC2; 
- 12 VKS tinh, TP Ichu Arc MT-TN; 

Ck Truang phong NV 1,2,3 V1-VC2; 
V'An phong VC2 
Ltru: VT-V1; HSKS & TH-V 1 

T VIEN TRITONG 
VitN TRITONG 

Trn Dot Dining 
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CONG BOA n.  Hot CHO NGHTA VIET NAM 
Dc 1p - Tty do - Hunh phoc 

Da Nang, ngay ii'3 thong 5 nam 2021 

Pal  % 144. 	attlye  

-4y 
VIEN KIEM SAT NHAN DAN Tel CAO 

VIN ICIEM SAT NHA.N DAN CAP CAO 
TAI DA NANG 

So: 2d4 /TB-VC2-V1 

vws KlEm SATNILAN DAN 
I • 	IND 61M1 DINH  }— 

TH6NG BAO RUT KINH NGHItM 
St.  . 

 
3325  Vi i an trn  Nhu Hoang Bao va VO Thien Khanh N hily an die dieu tra 

	

'tp) 	 .; 

	

Irr:-)i• 	 • 

	

.. 	 • 	Thong)  qua deg tac giai quyet theo 	tne giam dac tham &Si vth vu an 

	

4 	hinh
• 
 sr Tran Nhu Hoang Bao va VO Thin Khanh pham tOi: "Tang Sri? trai phop 

za-(0 chcit ma tay" bi hay de dieu tra lai, Vien Iciem sat nhan dan (VICSND) cap cao tai 
DA Nang thong bao den the Vin kiem sat dia phuong trong khu vvc de rut Icinh 
nghi'en nhu sau: 

I. Ni dung vã qua trinh totung cüa vy an: 

Khoang 23 gio ngay 25/12/2019, sau Ichi nhau xong tai throng Tran Van 
Trit, quan Hai Chau, thanh ph o Da Nang, Tran Nhu Hoang Bao rü Vo Thin 
Khanh, Trail Thi Hang LY va Phan TM Thai Thanh d'en khach san Majestic tai sa 
50 throng Phan T8n, phueing M5) An, quart Ngil Hanh Son, thanh ph a Da Nang sit 
dung ma nay; Khanh, L32 va Thanh den d'ang 32.  KM den nth, Bao vao thue phemg 
901 6 ca nhom lam noi sir dung ma thy. Sau do, L5/ va Thanh di vao phong 901 
truot, con Bao dieu Ichien xe m8-t8 bin kiem soat 43C1-431.46 chef Khanh di 
mua ma thy. Bao climg dien thoai di dOng cüa minh c6 sa thue bao 0905690011 goi 
d'en sa thue bao 0702482372 dm met thanh nien (chua re lai lich) hoi mua 10 vien 
thuac 1c va 01 chi Ketamine, nam thanh nien dang Y ban cho Bao vesi gia 
6.500.000 dang va hen giao ma thy tai khu vve Cau Tuyen Son, quail Ngt Hanh 
Son, thanh ph a DA Nang. Tren throng di, Bao ghe vao tram ATM teen duemg 
Nguyen Van Thoai, quan Ngii Hanh Son, thanh ph a Da Nang rat sa tin 6.500.000 
clang din cho Khanh gift rai tiEp tic den khu vtrc CAu Tuyen Son. Tai day, Khanh 
cam tien dua cho nam thanh nien rai nhan lai 10 vien thuac lac va 01 chi 
Ketamine. Sau Ichi mua duge ma toy, Bao che Khanh quay ve khach san Majestic. 
Tai phong 901, Khanh lay ma thy ra dal tr8n ban de nhang nguth trong nham lay 
sir dung. Ca nhom sü dung het 6,5 vien thus& lac va 01 chi Ketamine, can lai 3,5 
vien thuac lac clang tiap tin e sit dung thi bi lye lucmg chi:re nang bat qua tang, thu 
gift ma thy va met sE tai san khac. 

Tai ban kat luan giam dinh sa 19 ngay 31/12/2019 dm Pheng K thuat hinh 
sv Cong an thanh pha Da Nang kat luAn: Vien nen mau yang trong mau kY hien C 
gal giam dinh IA ma thy, loai MDMA va Methamphetamine, khai luthig 1,715g. 
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Tai Ban an hinh skr so than' sa 24/2020/HSST ngay 11/5/2020 cita Tea an 
than dan (TAND) quain Ngü Hanh Son, thanh ph O Da Nang dã Op dung dim i 
khoan 1 Diau 249, dim s khoan 1 Diau 51, Diau 58 BO luat Ifinh sr (BLHS) xir 
phat Tran Nhu Hoang Bao 01 nam 03 thing tit, VO Thin Khanh.Q1,nam,  tit tOl: 

"Tang ti-lb trai phep chat ma thy". Ngoai ra, ban an so tham con quyet djn1iv cir 

vat chimg, an phi va quyan khang cox). 

Ban an so thara khong có khang cap, Ichong bi khang nghi tkeothU tuc phitc 

tharn va da có hiau lc phap lust. 

Ngay 21/01/2021, Vin throng VKSND cap cao tai Da Nang ban hanh Quyat 
dinh Ichang nghi giam dOc tharn sa 16/QD-VC2, da‘ nghi US/ ban Tham phan TAND 
cap cao tai Da Nang xet xir theo thU tkic  giam dc thim, huy Ban an hinh sr so 
tham neu trail cUa TAND quan Ngü Hanh Son, thanh ph6 IEM Nang da diau tra 
do Coe co quan tin hanh t6 twig cap so tham truy ciru trach nhi'em hinh sr dai yeti 
Tran Nhu Hoang Bao va VO Thin Khanh v tOi: "Tang tra trai phep chat ma 

thy" IA thong diing tOi danh. 

Quyet dinh giam d6c tham só 12/2021/HS-GDT ngay 26/3/2021 dia. Uy ban 
tharn phan TAND cap cao tai Da Nang dal chap nhan toan b'0 Ichang nghi ala Vien 
truerng 'VKSND cap cao tai DA Nang. 

VAn de' can rat kinh nghi'01: 

Qua trinh diau tra, truy to, xet xir, co &I can c* d kat luan: Tran Nhu Hoang 
Bao va VO Thien Khanh la ngtthi chuan bi dia dim, bet tin ra mua ma thy, rU 

Tit TM Hong LS+, Phan TM  Thai Thanh sir dung ma thy va. cling Cap ma thy cho 

Thanh, L sir dung. 

Can c* vao huong clan tai tiau Tuve 6.1 mix 6 ThOng tu lien tich sa 
17/2007/TTLT-BCA-VKSTC-TANDTC-BTP ngay 24/12/2017 dm Lien nganh tu 
phap Trung wing huong clan áp dung mOt se; quy dinh tai Chuang XVIII "Cac tOi 
pham va ma toy" ala BLHS narn 1999, thi hanh vi chuan bi, cung cap.  ma  thy, dia 

cliJm,, timngtcoi sit dyng chcit ma thy dm Tan Nhu Hoang BAo va VO Thin Khanh 

dU yeu 
, 

cau thanh Veil: "To chirc sit dung trai phip chat ma thy" quy dinh tai 
Diu 255 BLHS. Ban an hinh sr so tharn cM TAND quan Ngia Hanh Son, thanh 
pha EM Nang xet rir Trait Nhu Hoang Bao va VO Thin Khanh v& tOi: "Tang trii 

trcii phop chat ma thy" IA Ichong ding tOi danh, clan dan áp dung hinh phat khong 
tuang ximg veri tinh chat, mirc do hanh vi pham tOi  do Trail Mm Hoang Bao va VO 

Thian Khanh gay ra. 

Doi veri 1,715g gam ma thy, loai MDMA va Methamphetamine thu gill ten 
ban trong pheng 901 khach sari Majestic, day la 56 ma thy cac di tuong dang tiap 
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tuc sir dung nen khong xem xet Tran Nhu Hoang Ban va VO Thin Khanh v hanh 
vi: "Tang Va. trai phOp chit ma niy". 

VKSND cap cao tai Da Nang thong bao ct az Virt kietin sat nhan an 
trong khu we bik./4- 

Nei nh'On: 
- D/c Nguign Quang Dung - PVT VKSTC (b/c); 
- Viii 7, VC I, VC3, VP VKSTC; 
- LAnh dao VC2; 

12 VKS tinh, thanh ph6 trong khu vvc MT - TN; 
VKSQS QuAn !dm 5; 
Lath dao Vien 1; 

- Van phong VC2; 
- Ltru: HSKS, TH VI. 

an Dot Dining 
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VIN KIEM SAT NHAN DAN TOI GAO 
VIN MEM SAT NHAN DAN CAP CAO 

TAI DA NANG 

56: 36 	/TB-VC2-V1  

CONG HOA XA HQI CHIJ NGIIIA VIET NAM 
DOc 14p - Tv do - 114nh phtic 

Da Nang, ngay 	thang nam 2021 

— 
t li  \ ICIF" 7;.% 	is  l'411 	THO 

	

':NH 110.14 	 NG BAO RUT ICINH NGIIItM F. 	 MNI4 	m 

	

6 - 	": "Tang tra trai phep chat ma filly", bi hily an da diau tra lai 1 

114  
i ..... 

ong qua clang tac th*c hanh quyen ceing t6 va kiam sat xet xü giam doe 
tham va an Le TN Hang Thanh va Nguyen Quac Flung pham ti: "Tang tra trcii 
phep chat ma tthy", bi Tea an nhan dan cap cao tai Da Nang hay Ban an phac 
tham va Ban an sor tham d diau tra lai, Vien kiam sat nhan clan cap cao tai Da 
Nang thay can trao dal. dan cac VKSND trong Rim vgc da rut kinh nghiem 
chung, nhu sau: 

13)95 	
I. Ni)ii dung vy an: \  til(4 

oty 	Vao khoang 19 gio 00 phut ngay 18/12/2019 tai khach sari Hoang Lec 1, 
e phuarng Thang Lgi, thanh pho Burin Ma Thuet, COng an thanh phO &Ion Ma 
ThuOt kiam tra hanh chinh phat hien trong phong sO 615 c6 cac dai tugng: 
Nguyan Quac Hung, Le' Thi Hang Thanh, Phan Quec Nhat Nam va. Ducmg Thi 
Thanh Nhan c6 bieu hien sir clang chat ma thy. Thu gitr ten ban 03 gOi ni long 
dgng chat rAn clang tinh tha mau tang qua giam dinh IA 0,8854 gam Ketamine 
va 03 vier' nen mau xanh GO khai lugng 1,3591 gam la MDMA. 

Tai Co quan dieu tra, cac dOi tugng khai nhan: Vao trim ngay 
18/12/2019, Nguyen Quac Hung, Le Thi HOng Thanh, Phan Quac Nhat Nam 
rü nhau di an nhau ten clia ban thanh pha Buell Ma ThuOt. Dan Ichoang 16 giix 
clang ngdy thi flap tuc di An chiau tren cluang L32 Thai TO. Trong Rio di an, 
Flung va Thanh c6 ban bac viari nhau di mua ma thy tang hgp va tim dia dim 
sir clang thi Hung dang va dim cho Thanh 4.000.000d d'e mua ma thy. Thanh 
lien lac vei dOi tugng ten Dire (khong re lai lich) jiOi mua 05 vien ma thy tang 
hgp (thuac lac) va 03 goi ma -thy "khay". Dirc h6i: "d dciu de'  em giao ?", thi 
Thanh tra 	"d khoch san Hoang Lk". LOc nay, Thanh, Hung, Nam di xe 
taxi dan khach san Hoang LOc 1 vá thue ph6ng sa 615. Khi vao phong c6 them 
throng Thi Nhan la ban cüa Thanh goi dan choi tir quail karaoke Sen Ha. Dan 
khoang 18 gia 25 philt clang ngay, Dire ggi cho Thanh n6i: "Em gar' tr9i noi r6i, 
chi xuang dual di". Thanh cher Dire khoang 20 ph.at thi Duo di xe taxi clan dun 
cho Thanh 01 g6i ny long ben trong dung 03 chain '<hay va 05 vien thuac lAo 
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mau xard-i; Thanh tra cho Dire sa tin 4.000.000d rai cam ma thy mang len 
ph6ng sa 615. Thanh be 01 vien thuac lac lam 02 phAn, Thanh sir dung 1/2 
vien, Thanh dua cho Hung 1/2 vien sir dung, Thanh dua cho Nam 1/2 vien va 
dua cho Nhan 1/2 vien thuac lac, con lai 03 goi ma thy "khay" va 03 vien ma 
thy thuac lac Thanh d tren ban. Dan khoang 19 gia cimg ngay thi Cling an den 
kiam tra phat hian nhu da neu ten. 

Ban an hinh sir so tharn sa: 124/2020/HSST ngay 21/5/2020 cUa TAND • 
thanh ph a Buon Ma Thu'at, tinh Dak. Laic, áp dung diem i Ichoan 1 Diu 249; . • 
dim s khoan 1 Diu 51 BLHS xir phat bi cao Le Thi Hang Thanh va Nguyan 
Quac Hung, mai bi cao 01 nam 06 thang tà va tOi: "Tang trii tráiphép chat ma 

Ngoai ra, Ban an con quyat dinh v xi/ 1.Y vat chiing, an phi va quyan 
khang cao. 

Do có Icharig cao, tai Ban an hinh sr phic than' sa: 169/2020/HSPT ngay 
20/7/2020 dm TAND tinh Oak Laic, tuyen khong chap nhan khang cao cüa bi 
cao Nguyan Quac Hung, gift nguyen hinh phat ctia Ban an so tham. 

Th6ng qua ding tac kiam sat ban an, VKSND cap cao tai Da Nang rid nit 
ha so vu an da nghien ciru. Ngay 02/02/2021, Vin tnrang VKSND cap cao tai 
Da Nang dal khang nghi theo thu we giarn dac thAm dai voi Ban an hinh sg so 
tharn phiic tham va Ban an so tharn neu tren, da nghi hily an a diau tra lai. 

Tai Quyat dinh giam dc thAm sa: 22/2021/HS-GDT ngay 15/4/2021 cila 
T6a an nhan clan cap cao ti Da Nang da chap titian khang ngh cüa Vin lciam 
sat, tuyen hity Ban an phoc tham va Ban an sa thAm d diau tra 1i dal ved cac bi 
cao Le Thi. Hang Thanh va Nguyan Quac Htmg va tOi: "Ta char sic dyng trial 
phep chat ma thy". 

II. Nherng van a an nit kinh nghiOt 

Qua trinh diau tra, truy ta, xet xir, c6 chi can cd kat luan: L'e Thi Hang 
Thanh va Nguyan Quac Hung da c6 cac hanh vi chuan bi, cung cap ma thy, dja 
diem, dm ngweei sic dung chat ma thy. Can cir huang clan tai Tieu muc 6.1, Muc 
6, Phan II Thong tu lien tich sa: 17/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTCLBTP 
ngay 24/12/2007 aim Lien nganh tu phap Trung ucmg hueng clan áp dung mOt sa 
quy di.nh tai Chuang XVIII "Cac ti pham va ma thy" cüa BLHS nam 1999 thi 
nhang hanh vi nett ten cila Le Thi Hang Thanh va Nguyan Quac Hung dü yau 
th cAu thanh thi; "Ta chicc sic dung trai phep chat ma lily" theo quy dinh tai Diau 
255 BLHS. TAND thanh pith Bac Ma ThuOt, tinh Oak Lak xet xir Le Thi 
Hang Thanh va Nguyen Quac Hung va tOi: "Tang tree' trcii phep chat ma tidy" la 
khong dung ti danh. 
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voi ski ma thy thu giü tren ban tai phong 615 Ichach san Hoang Lc 1 
có Ich& lugng 0,8854 gam Ketamine va 1,3591 gam la MDMA, day la so' ma thy 
nham myc dich t chirc sir dyng va the bi cao dang tip tyc sik dung nen khOng 
xem xet Le Thi Hang Thanh va Nguy6n Qukic Hung ve hanh vi: "Tang tra trcii 
phep chat ma thy". 

VKSND cap cao tai Da Nang thong ban den cac Vin kiem sat than dan 
trong khu vyc biet./. 

Noi nhOn: 
- 0/c Nguyen Quang Dung PVT VKSNDTC (b/c); 

V7, VI4, VP VKSNDTC (b/c); 
- Lanh dao VC2; 
- VC1, VC3; 
- 12 VKSND tinh, thanh pho trong khu vcrc; 

VKS quail ski quan khu 5; 
Lanh dao VI; 
Van pining VC2; 

- Um: HSKS; T6ng hgp VI. 	 Tran Dire Dtrung 

KT. VIN TRIM/NG 
VIN TRVONG 
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VIN KIEM SAT NHAN DAN TOT CAO 
VIUN KIEM SAT NHAN DAN CAP CAO 

TAI DA NANG 

CC/NG HOA xA HOI CHU NGHLA VIET NAM 
Dctc 1p - Tg do - Hgth phtic 

   

S6:t /TB-VC2-V1 Da Nang, ngay ALf thong 5 niim 2021 

THONG BAO RUT KINH NGHItM 

P n  " . Tff 1  Ducmg Qu6c va. Tran Van Quan, "Tang &Cr trcii phep chat ma 
I ISM MINI' DINI • 

I 	• bi hilly an 	dieu tra lai 
n1 , ..1 0 say.  71k.,51.0014 

Thong ta c6ng the thuc hanh quyen clang to va kiem sat xet xir giam doc 
tham 	vu an Dmmg Qu6c va Tran Van Quan, pham ti: "Tang frit &di phep chat ma 
go)", bi T6a an nhan dan cdp cao Da Nang 	 thrn mOt phan Ban an so a 

A01  dieu tra lai, Vien kiem sat nhan dan cap cao tai Da Nang thay can trao 	dan cac 
VKSND trong khu vuc de rut kinh nghiem chung, nhu sau: 

14-1/ 	n  I. Ni)i dung vy an: 
P (LW; 
°L)T-) 

	

	' Vao hal 01 gib 15 phnt ngay 30/11/2019, T6 ding tac cüa C6ng an tinh 
TebliQuang Nam tiL hart kiem tra hanh chinh tai quail Karaoke Lasvegas thu'Oc Kh6i 

ph 6 7B, pluxerng Dien Nam Dong, thi xa Dien Ban, tinh Quang Nam phat hien tai 
AJ16 	phong hat so 204 co cac doi tuang: Ducmg Quoc, Tran Van Quan, Le' Tan Ca, 

47 	Nguyen Thi Hoai va Chau Thi Hoal Thuang sir dung chat ma tny; thu gilt ten ban 
trong phong s6 204 c6 01 gen ni long chira tinh tha fan man trang, qua giam dinh ena 
ca quan chuyen mon Id ma thy, loai Ketamine có lchai luang 1,506 gam. Tai Co 
quan diau tra, cac doi Wang khai nhan: Vao t6i ngay 29/11/2019, throng Quac, Tran 
Van Quan, Le Tan Co rn nhau gop tin tang cOng 5.100.000d dua cho Qu6c giü sau 
do tim dja diem sir dung ma thy là phi:mg 56 204 quan hat Karaoke Lasvegas. Khi 
vao phong, Duang Qu6c g9i din thoai cho Chau Thi Hoai Thuong, con Trail Van 
Quan nhan tin qua mang xã hOi Facebook cho Nguyen Thi Hoai cling co nOi dung 
dan a sir dung ma thy. Ducmg Quac g9i din thoai cho 01 thanh nien (chua r6 lai 
lich) hei mua ma thy \Rad gia 4.000.000d va y'eu cau mang d'en ph6ng s6 204 quan 
hat Karaoke Lasvegas. Mt Inc sau, ngtrai thanh nien nay mang ma thy dan gm 01 
g6i ma thy "Khay" va 01 vien ma thy t6ng hap (thu6c lac) va nhan s6 tian 
4.500.000d. Sau do, Trdn Van Quan va Le Tan Co chia nhap sir dung vien ma thy 
temg hop rai ca 03 -dap tqc sir dung ma thy "Khay" duce mOt Inc thi co Nguyen Thi 
Hodi va Chau Thi. Hoai Throng dan cling sir dung ma thy. Dan 01 gi& 15 phirt ngay 
30/11/2019 thi Ca quan ding an bat qua tang nhu dal neu & tram 

Ban an hinh sy so tan s6: 11/2020/HSST ngay 12/5/2020 cita TAND thi xa 
Dien Ban, áp dung khoan 1 Diu 249; diem s khoan 1, khoan 2 Dieu 51 BLHS xir 
phat bi cao Duang Qu6c va. Tran Van Quan m6i bi cao 01 nam tü, ding ve 
"Tang tra trai phep chat ma tay". Ngoal ra, Ban an can quyat dinh v hinh phat di 
voi bi cao Le Tan Ca, xir 1y vat chimg, an phi va quyan khang cao. 
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Sau khi xet xir so.  tham, bi cao Duang Quoc vá Tran Van Quan có '<hang cao 
nhtmg sau do dã rut khang cao nen TAND tinh Quang Nam dã ra guy& dinh dinh 
chi xet xir phac tham se: 191/2020/HSPT-QD ngay 27/8/2020. Ban an so tham dã 
co hieu lye phap luat. 

Ngay 02/02/2021, Vien truong VKSND cap cao tai D Nang ban hanh 
Quyet dinh khang nghi giam dEc tharn, áé nghi hay an de dieu tra lai.-  Tai Quyet 
clinh giam dac tham sE: 23/2021/HS-GDT ngay 15/4/2021 elm TAND cap cao tai 
Da Nang da chip nhan khang nghi cüa Vin kiem sat, tuyen hay InOt phan Ban an, 
so tharn va Quyet dinh dinh chi xet xir pink them de dieu tra lai dei vOi cac bi cao 
throng Quec va Tran Van Quan 	"Ta chirc set dyng trcii phep chat ma thy". 

II. Nhiing vAn de an nit kinh nghizn 

Qua trinh di'eu tra, truy tó, xet xir, co da can ci két luan: Ducmg Qu'ec va 
Tran Van Quan dã co, cac hanh vi chuan hi, cung cap ma thy, dia cliam tim ngwai 
silt dyng chat ma thy. Can cir huang clan tai Tieu mue 6.1, Mue 6, Phan II Thong tu 
lien tich se: 17/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngay 24/12/2007 dm Lien 
nganh tu phap Trung ucmg huong dan áp dung mOt se quy dinh tai Chuang XVIII 
"Cac tOi pham ve ma tity" cüa BLHS nam 1999 thi nhimg hanh vi neu trEn caa 
Duatig Qu6c va Tran Van Quan da yeu t6 cu thanh tOi: "TS chirc s& dyng trai phep 
chat ma thy" theo quy dinh WI Dieu 255 BLHS. TAND thi xã Dien Ban, tinh Quang 
Nam xet xir Ducmg Quee va Tear' Van Quan ve tOi: "Tang trili trcii phop chat ma 
thy" la khong dung ti danh. 

DEi vai se ma thy thu gift ten ban tai phi:Mg 204 quan hat karaoke Lasvegas 
co khei luorng 1,506 gam Ketamine, day 11 s6 ma toy nham awe dich th chirc sir 
dung va cac bi can dang tip tvc sir dung nen lchong xem xet Dumg Quee va Tran 
Van Quart ve hanh vi: "Tang tree trai phep chat ma thy". 

VKSND cap cao tai Da Nang thong bao d'en the Vin kiem sat nhan dan 
trong khu vue 

Die Nguygn Quang Ding PVT VKSNDTC (b/c); 
V7, V14, VP VKSNDTC (b/c); 
lianh dno VC2; 

- VC1, VC3; 
- 12 VKSND tinh, thinh ph trong khu vcrc; 
- VKS quart stir gnarl khu 5; 
- Lanh dao Vl; 
- Van phong VC2; 
- 	HSKS; T6ng hop VI. 
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%NA eit‘f f  ttake9 fraitql1late 

VIN ICIEM SAT NHAN DAN TOI CAO 
VItN MEM SAT MAN DAN CAP CAO 

TM DA NANG 

Só: 4.) /TB-VC2-VI 

CONG HOA xA HO CHU NGHIA VItT NAM 
Dc 1:np - Tn. do -113nh phtic 

Da Nang, ngay 414 thong 5 nam 2.021 
— ._ 

VIEN KIDI S,V1 SHANPAN 

I  'Nu RINI! IHNII 

I .. 	": .....--"•  

Illi6iii qua cOng tac giai quyat theo thil tuc giam dc tham d& voi vv an 
,2._ hinh six Pham Van Plunk, pham tOi: "Dam 8 dai vial ngued clued 16 thi" N thy da 

dco)diau tra lai, Vien kiam sat nhan dan (VKSND) cap cao tai Da Nang thong bao den 
cac Vin kiem sat dia phucmg trong khu we d6 rut kinh nghiem that sau: 

I. Ni dung va qua trinh to twig cila IT in: 

Khoang du thang 7/2019, chin Ha Yan Tam, sinh ngay 03/3/2009, tru tai 
thon Tan 1Chanh 1, xa Ninh Sim, till xa Ninh Hem, tinh Khanh Hoa dan nha Pham 
Van Phtroc, sinh ngay 12/10/1964, fro cung dia chi ten d'e chori. Phtrec thin thy 
chau Tam mac quan diti jean ngan, her b0 phan sinh dye nen nay sinh dye yang. 
Phuoc dung tay trai s& mó, cha xat nhiau lan vao b0 phan sinh dye cUa chau Tam. 
Trong Mc Phulac time hien hanh vi xam hai tinh due dal vâi chau Tam, thi via cila 
Phu& Ur ngoai va nen Phuerc dung lai rai di lam &Ong viec cUa minh. 

Tai giAy chUng than thuong tich sa 343/CN ngay 11/7/2019 Gila Beth vien 
Da khoa tinh IChanh Heia m0 tã, xac dlnh firth trang thuang tich eUa chau Ha Yan 
Tarn: BO phan sinh dvc co vat xuerc 01 cm, ngoai ra khong co dau vat gi khac. 

Ban an hinh sr sa tharn sa 56/2019/HS-ST ngay 21/11/2019 clia Tea an 
than d'art (TAND) thi xa Ninh Hea, tinh Khanh Hàa da áp dvng khoan 1 Dieu 146; 
diam b, i, s khoin 1, lchoan 2 Dieu 51 dm BO luat Hinh su (BLHS), xir phat Pham 
Van Phu& 01 ham tit va tOi: "Dam 8 dai vai nguai clued 16 tuai". 

Ngoai ra, ban an scr tham con guy& dinh va trach nhiem dan six, an phi va quyan 
khang cao theo quy djnh tha phap ink 

Ngay 14/9/2020, Chanh an TAND cap cao tai Da Nang ban hanh Quyat 
dinh khang nghi giam dEc tham s6 11/2020/KN-HS, da nghl US' ban Tham phan 
TAND cap cao tai Da Nang xet xfr giam die tham, huSi Ban an hinh sr sa tham 
neu teen &la TAND thi xâ Ninh Hee, tinh Khanh Hee da diau tra 

Quyat dinh giam dac tham sa 17/2021/HS-GDT ngay 12/4/2021 dm ty ban 
Tham phan TAND cap cao tai Da Nang chap nhan quyat dinh khang nghi giam 
dac tham cUa Chanh an TAND cap cao tai Da Nang. 

THONG BAO RUT ICINFI NGHIF: M 
Vv an Pham Van Phu& bi hiiy á.ri det  diau tra lai 
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VAn de cAn nit kinh nghiem: 

On Cu vao led khai cita Pham Van Phuerc, 16i khai ella chau Ha Yen Tam, 
kat qua chimg nhan fluxing tich d& voi chau Tam vá cac tai lieu, chUng cü khac co 
trong ha so vy. On, co du co so d xac dinh-  Khi thy chau Ha Yen Taut rn.c qu'an 
ngan, her ba phan sinh dye, Pham Van Phuac dal nay sinh due vong, nen da dung 
tay ser mó, dung throng vat c9 xat vao am ha, reli dung ngon tay xam nhap vao ba 
phart sinh dye cna chau Ha Yen Tam voi muc dich thiaa man due vong ella mirth. 

Tai diem a khoin 1 Dieu 142 BLHS v tai "Hip dam ngued clued 16 tall" 
quy dinh: "Ngteeri nao thyv hien met trong ccic hanh vi sau day, thi bjphgt tit tie 07 
nam den 15 nam: Dung vii lyv, de doa dimg vity 	hoac lai dyng tinh trgng khong 
the ty ve Apr cilia ngn nhein hoac thit clogn khac giao cdu hoac thyt hien Wrath vi 
quan he tinh akcc khac voi nguai tie chi 13 tuai clan dual 16 tuO'i lila voi muan tha hp;...". 

Tai Ichoan 2 va khoan 3 Dieu 3 Nghi quyat sa 06/2014/NQ-HDTP ngay 
01/10/2019 dm Hai clang Tham phan TAND t6i cao huong dan ap dung mat só 
quy dinh tai cac Dieu 141„ 142, 143, 144, 145, 146, 147 oh BLHS va viec xet xit 
cac vu an xam hai tinh due ngued duiii 18 tuai quy dinh: 

"2. Hanh vi quan h tinh dyc khc'zc guy dinh tgi khoan 1 Dieu 141, khocin 1 
Dieu 142, khoan I Di'eu 143, khoc'zn 1 Dieu 144 va khoan 1 Dieu 145 elm Be Mat 
Hinh srlà hanh vi cña nhiing nguei citng giái tinh hay khac giai tinh sir dyng be 
phan sinh dyc nam, be phan khac tren ca the (vi dy: ngan tay, ngon chan, ltrai...), 
dyng cy tinh dyc xam nhap vizo be phan sinh dyc nü, mieng, halt mon cilia ngwori 
khac vai Mt kj; mtic de tam nh4p nao, bao gem met trong cac hi2nh vi sau day: 

... 

Ditng be phan khac tren ca the (vi dy: ngan tay, ngon chan, 	dyng 
cy tinh dyc xam nhop vao be phijn sinh dyc nTh  hau mon ctia ngulai khcic. 

3. Dam 6 quy clinh tgi khocin 1 Dieu 146 elm Be luat Hinh ste la hanh vi elm 
nhang ngtrai cling giai tinh hot& khac glad tinh tiep xtic the? chat tryv tiep hthac 
gian trap qua lop quan ao vao be phan sinh dyc, be phan nhgy cam, be phan khcic 
tren cad  the cna ngtrol die& 16 Mai c6 tinh chat tinh dyc nhung khong nham quan 

tinh dyc, gam met trong cac hanh vi sau day: 

Dimg be phan sinh dyc, be ph an nhgy cam tiepr  xfic (vi dy: citing chgm, co 
xat, cha xat..) vai be phan sinh dyc, be phan nhgy cam, be phan khac cica nye& 
dzrai 16 tuai; 

Ditng be phan khac tren ca the (vi dy: tay, chan, mieng, heat.) trap xtic 
(vi 	vuat ve, sa bop, cau veo, hon, 	vai be phan sinh dyc, ha phan nhgy 
cam ctia nguth dwai 16 tuai, ...". 
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Hanh vi cüa Pham Van Phu& 'thong chi dimg b0 phan sinh due cüa minh 
flap xüc veri ho phan sinh dye cüa chau Ha Yan Tam (ngueri dual 16 tuai), ma con 
dimg b0 phan khac tan co th'a (ngon tay) Urn nhlip vao big ph4n sinh due cita 
chau Tam. Hanh vi xãm nhap nay dugc tha hian tai giay chimg nhan thucmg tich 
dai vói chau Ha Yan Tam: Vj tri giiêa mai Ion va mai be gan am vat ben (7) có vit 
neer 01 cm; mang trinh gian rang, am dao ra it mew sam. 

Nhu vay, hanh vi cita Pham Van Phtrac dit yau t6 cu thanh tOi: "Hiap dam 
ngueri dued 16 tu6i" quy dinh tai Diau 142 BLHS. Cu quan tin hanh t6 tvng cAp 
sa thiam chua danh gia dung hanh vi lchach quan, cling nhu Si chi chit quan cua 
Pham Van Plunk, tir do truy cuu trach nhiam hinh sr doi vài Pham Van Phu& v'a 
tOi: "Dam 8 dai voi nguei dual 16 tuai" theo khoan 1 Diau 146 BLHS la sai lam 
nghian trgng trong viac áp dung phap luat. 

VKSND cap cao tai  Da Nang thong bao d cac Vin kiam sat nhan dam 
trong khu vgc biâtJ 

nktin: 
- Die Nguygn Quang Dung - PVT VKSTC (b/c); 
- Vu 7, VC I, VC3, VP VKSTC; 
- Lanh dao VC2; 
- 12 VKS tinh, thanh pho trong khu we MT - TN; 
- VKSQS Quan khu 5; 
- Lanh dao Vin 1; 
- Van phong VC2; 
- Ltru: HSKS, TH VI. 

Tam Dire Dining 

KT. VIEN TRU'ONG 
VIN TRIANG 
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VIEN MEM SAT NRAN DAN TOICAO 
VIN MEM SAT NHAN DAN CAP CAO 

TAI DA NANG 

Sei: 	/TB-VC2-V1 

CQNG HOA XA !WI CHU NGHTA WET  NAM 
Dc Ip - Tv do - Ilynh pink 

Da Nang, ngay 01 tliling • nom 2021 

K.IEN1:4.V1 NIIANDAti 
IINI1 i.itI DINH 

.. 	THONG BAO RUT MINH NGHICM 

tqiy. 	 Aku an Nguyen Thi Xuan Hong bi hay an de dieu tra lai 

Thong qua deg tac giai guy& theo Ulu tuc giam doe Sin di yeti vw an 
guyen 114 Xuan Hang, bi xet xir ve 	"Tang trei trai phep chat ma diy", bi hay 

de' dieu tra lai, Vin kiem sat nhan dan (VKSND) cap cao tai Da Nang thong bao den 
cat Vin kiem sat dia phuang trong khu we de rat kinh nghien nha sau: 

I. Ni dung va qua trinh t6 tyng cüa vy in: 

Lac 01 gia 45 phut, ngay 26/12/2019, Cong an thi xa Dien Ban, tinh Quang 
Nam tien hành kiem tra hanh chinh tai quart Karaoke King thuOc thon Thai Cam, 
xa Dien Tin, thi xã Dien Ban, tinh Quang Nam. Qua kiem tra tai phong Vip 8 co 
06 doi tugng dang sir dung trai phep chat ma thy gam: Nguyen 114 Xuan Hong, 
Ve Van Hip, Le Phu Khai, Nguyen Mu. Vien, Hoang Trung Kitt \fa D8 Thi Bich 
Hoang. Tai phOng Vip 08, Cong an thi Id Dien Ban phat hien ten ban c6 mOt it 
chat bOt mau trang tren dia sir; 01 goi nilong khong mau kich thuac 09x05cm, 
mieng g6i nilong c6 duang vin mau do, ben trong c6 chira chat ran clang tinh the 
mau trang; 01 g6i nilong khOng mau kich thuot 09x05 cm, mieng gai nilong co 
duang vien mau do, ben trong chira 07 vien nen man xanh that, tren mOt mat cila 
men vitt nen c6 dap cha "VL" lang vao nhau. 

Qua trinh dieu tra, Nguyen Thi Xuan Hang khai nhari: Vao t6i ngay 
25/12/2019, Hang cang VO Van Hip, Hoang Trung Kien, D8 Thi Bich Hoang 
cimg an nhau tai quan "Ngon kit eljn" 6. 114 wan Ai NghTa, huyen Di LOc, Unit 
Quang Nam. Sau khi nhau xong, Hang 	"Ca nhom di chat xi hi?" (tirc di sir 
dung chat ma thy), tin dugc ca nhom (tang y. bac nay, Hang din thoai tit Le Phil 
Khai di chai, Khai clang va rü them Nguyen Him Vien di ding. Sau do, nh6m 06 
ngtrai cang di taxi den quan Karaoke King. Truot lac di, Hang g9i din thoai cho 
Phuong (khong r6 nhan than, lai lich) hOi mua 10 viten ma thy kg°, 02 chi ma thy 
khay, vai sa teen 6.000.000 dang va hen giao dich tai gan quan King. Khi Mn quart 
King, Hang thay Phuang dirng ngoai cang, nen khi cá nh6m di vao ben trong, 
Hong & 1ai tra tien taxi roi di ngtrgc ra &Ong dà dua tin va lay ma thy tir Phucmg. 
Sau de, Hang mang ma thy van pheng Vip 08 dim cho Khai 01 vien ma thy kg() VA 
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a tat cá so ma thy can lai train ban. Hang, Khai, Kien và Vien sir clung mai nguei ;-
1/2 vien ma thy keo. Sau khi sir dung ma thy kg° dirge mOt the, Hong lay 01 Card 
nnua va 01 te• tin 10.000 clang dua cho 1Chai dã "xao" ma thy khay. Khai lay nira 
gad ma thy khay da ra dia sir va lay Card ra "xdo" ma thy. Sau do, Khai sir dung 
tram rM dan Vien, Hip, Kien, Hoang sir dung. Trong lire cã nhom dang sir dung 
ma thy thi bi luc lacing Cling an kiam tra, phat hian. 

Tai Kat luan giant dinh sa 1278/C09C(D4) ngay 27/12/2019 dia. Phan Vian 
khoa hoc hinh su tai Da Nkg kat luan ma thy thu gift tai pheng Vip 08 gam: 

. Chat ran mau tang (clang bOt), k hiau MO1 giri giam dinh la ma thy, co 

khM lugng mu 0,267 gam; loai Ketamine. 

- 'Chat tan mau tang (dang tinh tha), k9 hien M02 gin 'giam dinh la ma thy, 
có khailugng man 0,321 gam; loai Ketamine. 

- 07 vien nen mau xanh that, tren mOt mat cita mdi vien co dap chi "VL" 
lang vao nhau, k9 hien M03 gin giam dinh la ma thy, co tang khai lugng mau 

3,130 gam; loai MDMA. 

Cac doi tugng V8 Van Hip, Hoang Trung Kien, Le Plth Khai, Nguyen Win 
Vien, Da Thi. Bich Hoang co hanh vi sir dung nal phep chat ma thy nen Ccx quan 
diau tra dl chuyan ha so cho C8ng an thi xa Dian Ban xi 19 hanh chinh. 

.Ban an hinh sir so tham set : 14/2020/HSST ngay 22/5/2020 cita Tea an than 
dan thi la Dian Ban, tinh Quang Nam dl op dung dim i khoan 1 Dian 249; dim s 
khoan 1, khoon 2 Diau 51, Diau 54 BO lust Hinh sr nam 2015 xi phat bi cao 
Nguyan Thi Xuan Hang 06 thang tit va tOi: "Tang tea trai phep chat ma tay". Ngoai 

ra, Bart an so th'am can quyet dinh ve xi 19 vat chimg, an phi va quyan lchang cao. 

Ban an so tham Ichong có khang cao, khong bi kheng nghi phitc tharn nen dl co 

hieu lye phap luSt. 

Ngay 01/3/2021, Vin truing VKSND cap cao Da Nang ban hanh Quyat 
dinh '<hang nghi giam doe tharn s6 30/QD-VC2, d'a nghi U9 ban Tham phan TAN) 
cap cao Lai Da Nang xet xff giam dOc tham, hu9 Ban an hinh su so tham s6: 
14/2020/HSST ngay 22/5/2020 dm Tea an than dan thi xa Dian Ban, tinh Quang 

Nam da diau tra lai. 

Quyat dinh giam d6c tham so 25/2021/HS-GDT ngay 31/5/2021 dm fly ban 
tharn phan .TAND cap cao tai Da Nang dal chap nhan toari b0 kháng nghi cia Vian 

truamg VKSND cap cao tai Da Nang. 

Nhfing van de can nit kinh nghie)n: 

Qua trinh diEu tra, truy t6, xet xi, cif) dit can cir da kat luSn: Bi cao Nguyan 
379



N TRUIONG 
N TWANG 

3 

Thi Xuan Hang dä có cac hanh vi cung cap ma thy, chuan bi dia diem, rit nguari 
khac sir dung trai pile!) chat ma thy. Can cir vac huong clan tai  tieu muc 6.1 muc 6 
Thong tu lien tich sa 17/2007/1-ILT-BCA-VKSTC-TANDTC-BTP ngay 
24/12/2017 ciia Lien nganh tu phap Trung wing huang dan áp dung met sa quy 
dinh tai Chucmg XVIII "Cat tat pham v" ma thy" BLHS nam 1999 va Cong van 
89/TANDTC-PC, ngay 30/6/2020 dm Taa an nhan dan tai cao v viec th8ng bao ket 
qua giai dap true tuyen met sa vuemg mac trong xet xir, thi nhang hanh vi neu tren 
cüa bi cao Hang do yeu M cau thanh tei: "Ta chik sir citing trai phep chit ma thy" 
quy dinh tai Dieu 255 BLHS. Ban an hinh scr sa tham xet xir N cao ve tei "Thing 
trite' frit phep chit ma thy" IA khong ding tOi danh ma bi cao dä thuc hien. 

VKSND cap cao tai Da Nan-  g thong bao d'e cac Vin kiem sat than dan 
trong khu vrc biet./. fiet- 

Arai nh 'On: 
- D/c Nguygn Quang Dung - PVT VKSNDTC (b/c); 
- Vu 7, VC1, VC3, VP VKSNDTC; 
- La'nh dao VC2; 
- 12 VKS tinh, thanh ph6 trong khu vgc MT - TN; 
- VKSQS Quan khu 5; 

Lanh dao Vi4n 1; 
- Van phong VC2; 
- Luu: HSKS, THVL Tran nut Dtrung 
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WEN MEM SAT NHAN DAN TOT CAO 
VItiNT MM SAT NHAN DAN CAP CAO 

TAI DA NANG 

cciNG HeA xx IIQI CHU NOMA WET NAM 
BQc I4p - Tv do - Ilwoh pluic 

   

      

Se: 	L /1'B-VC2 	 Da Nang, ngety Ojk Sing t nam 2021 
._ 

1r: II.:N KIIINI S.11 NII.1N no 

TH6NG BAO RUT 1CINH NGH1t: M 
1 	.. 	s,!,  .......  (5005 	 ' Vv. p Y Ngoan Ayan va dOng pham bi hily an de dieu tra lai 
1 CD pcia  Of_t_2011...  .1  

l r::L:'.ILPL.----T-It6n' iRlua ding tic thuc hanh quyen cOxij t6, kiem sat xet xfr giant Mc 

. 	2-  tham vv. an  Y Ngoan Ayan va &Ong pham, pharn tOi: "Danh bac", N. Tea an nhfin 

	

e 	dan (TAND) cap cao tai Da Nang My ban an sa tham, pink thim de di'Eu tra lai, j, Vin hem sat than dan (VKSND) ch cao tai DA Nang tit can trao dei den cdc 

VKSND trong khu vtrc de rut kinh nghiem chung nhu sau: 

1. T6m tit n'6i dung vi qui trinh g Ong cim vu in 

Khoang 21'30' ngay 07/7/2018, tai BuOn Ea Dun, xä Ea Keith, huyen Krong 
Pic, tinh Dal Lak, COng an huy'en Kr8ng Pk tinh Dak Lak bat qua tang Duang 
Long Ay(in dang ding din thoai di dOng nhan tin nhan cá dO b6ng do. cfn Phan 
Van Dip sa tien 1.500.000 d'Ong. Qua trinh dieu tra, Ducmg Long Ayan khai nhan 
da dung se tien 69.500.000 dOng de danh bac tral phep nhieu lan vu' Nguyen Bao 
Trung, Biti Van Tinh, Phan Van Dip. Ngoai ra, cdc bi cdo con khai nhan co hanh 
vi cá do bong di vai Y Ngoan Ayfin, cu the: 

Khoang gala thang 6/2018, Y Ngoan Ayfin nal. yen LE Duy Cueing (Born) 
1ay cho Y Ngoan Ayfm 01 tai khoan de cá dO bong dd. Den ngay 19/6/2018, Y 

Ngoan Aynün mugn din thoai dm Ducmg Long Aytin (con trai Y Ngoan Ayan) • 
dien thoai noi vei Cueing gfri tai khoan d6' cá do thi C&mg nhan cho Y Ngoan 
Ayan 01 tai khoan ten dang nhap DTE622277005 va mfit khau qua din thoai dm 
Duang Long Ayan tai trang Web Bong88.com  de denh bac bang hinh thirc cá dØ 
bong dá qua mang internet yang chung ket WorldCup 2018. Trong tai khoan c6 
200 diem, tucmg frng 10.000.000 dOng (Ctrong va Y Ngoan Ayan th6a thuan 01 
diem tucmg img 50.000 d'ong) va thong nhat 2-3 ngay till gap that de thanh toan 
tien thang, thua. Tuy nhien, do tai Ichoan DTE622277005 nay kho dang nhap va 
hay bi thoat ra (Y Ngoan Apin chtra giao dich bang tai khoan nay) nen gan cuei 
thang 6/2018, Y Ngoan Ayan din thoai cho Cueing de dei tai lchoan ichac, Cueing 
giao cho Y Ngoan Ayfin 01 tai khoan mei c6 ten dang nhap DTE622277009 cimg 

mat khan tai trang Web Bong88.com, vei 400 diem, tucmg frng 20.000.000 d'Eng. 

Do quen biet nen tnrec lchi din ra m6i tan dan, Y Ngoan Ayfin ding sá din 
thopi 0917.381.147 de gfri tin nhin den sO din thoai 0945.075.657 dm Nguyen Bao 

Trung va sot  then  thoai 0961.014.7447 cfia Le Xuan Tien de thaa thuan ve keo ca. 

381



2 
cugc va ti 1 thang thua dã dinh san. Sau khi nhan keo cá dO thang thua thi Y 
Ngoan Aytin dã dang nhap vao tài lchoan DTE622277009 cimg m@ khau tai trang 
Web Bong88.com  d tian hanh cá cugc. Cu the cac Ian cá cugc nhu sau: 

- Y Ngoan Ayiin danh bac vori Nguyen Bao Trung: Ngay 27/6/2018, tan 
Dire gap Han Quac 5.000.000 d'ang, kat qua la Y Ngoan Ayiin thang 5.000.000 
dang; tan Mexico gap Thuy Dian 5.000.000 dang, kat qua 11 Y Ngoan Ayfin 
thing 5.000.000 dang; Ngay 30/6/2018, tran Phap gap Argentina 5.000.000 dang,. 
kat qua Trung thang 4.750.000 ding; Ngay 03/7/2018, tran Thuy Sy gap Thuy 
Dian 10.000.000 dang, kat qua Y Ngoan Ayfin thang 10.000.000 dang; tran Anh 
gap Colombia 12.000.000 (long, kat qua Y Ngoan Aytin thang 12.000.000 dang. 

- Y Ngoan Ayfin &nil bac voi Le Xuan Tian: Ngay 07/7/2018, tan Thuy Dian 
va Anh s tin 5.000.000 ding, kat qua Y Ngoan thang 5.000.000 dang. 

Ngoai viec tham gia cá do b6ng da. voi Trung va. Tian thi Y Ngoan Ayon. 
con Ichai than cá dO b6ng da \Teri Le Duy Cuemg voi 2.061 dim trong tai Ichoan 
tucmg irng sa tin 103.050.000 dang, tha hien qua ban sao ke va lich sir clang nhap 
tai khoan DTE622277009 cm the': 

Ngay 30/6/2018, nhap 560 diem (trong do cá dO v6i Trung 100 diem, \Teri 
CuOng 460 dim), tuong img 28.000.000 ding, kat qua am 134,78 dim, thua tuong 
img 6 739.000 clang. Ngay 01/7/2018, nhap 619 diem, tuong img 30.950.000 (tang, 
kat qua cá di) am 398,47 dim, thua tuong img 19.923.000 ding. Ngay 02/7/2018, 
nhap 592 dim, tucmg img 29.600.000 (fang, kat qua cá dO throng 68,73 dim, thing 
Prong img 3.436.500 dang. Ngay 03/7/2018, nhap 450 diem (trong dO cá do  vai 
Trung 440 dim, yeti Cueng 10 diem), tuong Ung 22.500.000 dang, kat qua cá dO am 
258,18 diem, thua tucmg (mg 12.909.000 d'ang. Ngay 06/7/2018, nhap 380 diem, 
Prong img 19.000.000 clang, kat qua cá do am 209,14 dim, thua tuong img 
10.457.000 dang. Ngay 07/7/2018, nhap 93 dim (cá dO voi Tian), tuong img 
4.650.000 dang, kat qua am 79,62 dim, thua tuong img 3.981.000 dang. 

Tang sa diam Y Ngoan tham gia cá do bong dá tren mang internet thong 
qua tai khoan dang nhap DTE622277009 tai trang web Bong88.com  la 2.694 
diam, Mang irng 134.700.000 ding. 

Tang sa tian Y Ngoan sir dung da danh bac la 199.486.500 dang (gam: Sa du 
tai khoan DTE622277009 ban dau la 20.000.000dang; tian cá dO yen Trung la 
63.000.000 (tang; yeti Tien la 10.000.000 dang; voi Ctrang trong ban sao ke la 
103.050.000d, tin thang trong sao ke tâi khoan la 3.436.500 clang). 

Ban an hinh sir so tharn sa 05/2020/HSST, ngay 19/3/2020 cna TAND 
huyen Krong frac, tinh Dal( Laic tuyen phut bi con Y Ngoan Ayiln 03 nam tit va 
tOi: "Danh bac" theo diam c khoan 2 Dieu 321 BLHS; tuyen v phan tOi danh va 
hinh phat d'ai vth cac bj cap Duong Long Aylin, Nguyen Bao Trung, Le Xuan 
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Tien va Bid Van Tinh. Ngoai ra, ben an can kien nghi tea an cap phitc tham hüy 
ban an so tham d diau tra lAm rô hanh vi pham ti dm U Duy Cuang. 

Trong han luat dinh, cac bi cao Y Ngoan Ayün, Duang Long Ayiin va 
Nguyen Bao Trung '<hang cao xin giam nhe hinh phat va huang an treo. 

Ban an hinh sir phlic tham s6 164/2020/HS-PT, ngay 16/7/2020 cin TAND 
tinh Dak Lak Ichong chap nhan cac khang cao, gift nguy'en ban an so thAm. Ngoai 
ra, con kian nghi VKSND cap cao va TAND cap cao tai DA Nang hay ban an phiic 
thArn da diau tra lam r0 hanh vi pham ti dm Le Duy Cueng. 

Ngay 28/12/2020, Vin truerng VKSND cap cao tai DA Nang Ichang nghi 
ban an hinh sr so than', phnc than neu tren theo trinh tu giam dc thArn, d& nghi 
buy an a diau tra lai. Quyat dinh giam d6c tham so 08/2021/HS-GDT, ngay 
26/3/2021 coa fly ban Tham phan TAND cap cao tai Da Nang da chap nhan 
khang nghi, hay an de diau tra lai. 

2. Nhiing van d can nit kinh nghim 

Ngay 07/7/2018, C8ng an huyen Krong Pac, tinh Dak Lak bat qua tang 
Ducrng Long Ayfin dang ding dien thoai di dOng nhan tin nhan cá do b6ng di cila 
Phan Van Diep so tian 1.500.000 dang. Bi cao Ducmg Long Ayan khai nhan dal 
ding 69.500.000 dang de danh bac nhiau lan. Qua trinh diau tra con xac dinh, 
trong khoing then gian gift thong 6/2018, Y Ngoan Ayan dã nhe Le Duy Cueing 
lay tai Ichaan da danh bac bang hinh thirc cá d0 bOng da qua mang Internet nhiau 
lan, \tad tiing s6 tian danh bac la 199.486.500 dang; sO tian Nguyen Bao Trung sir 
dung a danh bac la 89.500.500 d'Ong; s6 tian Bid Van Tinh sir dung d'a danh bac 
la 5.000.000d; se) tian Lê Xuan Tien sir dung da danh bac la 5.000.000d. 

Voi hanh vi teen, Tea an cap so tham vâ tea an cap plrac than' da xet xir dOi 
veri Y Ngoan Ayan Gang ding pham va tOi: "Danh bac" quy dinh tai Diau 321 
BLHS 2015 IA ding quy dinh cda phap luat. Tuy nhien, viec khong truy ciru trach 
nhiem hinh sr d6i v6i. Le Duy Cueng la bo lot ngueri pham t0i, bed le: 

Qua trinh diau tra, truy ta va xet th, Y Ngoan Ayan va Ducmg Long Ayiin 
dau khai nhan: Le Duy Cuerng la ngtrei true dap cung cap sa tai khoan mg cá do 
b6ng da và true dap ca di) thang thua vai Y Ngoan Ayfin thong qua s6 dien thoai 
0982.520.151. Lei khai nay phit h9p veri cac chimg cir khac trong vu an gom: 
Cong van so 597/DLK-PTH ngay 06/12/2018 &la Tap doan C8ng nghiep - Vien 
thong quail dOi Viettel va bang bao do chi Wet lich sir lien lac thue bao cUa Tap 
doan Cong nghiep - Vien thong quan dOi Viettel Chi nhanh Dak Lak xac dinh so 
thue bao 0982.520.151 la cita LO Duy Cuemg, tit tai Ea Phe, Krong Pac, s6 
CMND: 241.113.137 cap ngay 30/01/2008, IA thue bao tra tnr6c, nhtmg thong tin 
nay phit h9p vai thong tin cá nhan cua Le Duy Cueing; ban sao ke tai khoan dang 
nhap ca do b6ng da D1E62277009 cüa Y Ngoan Ayan tai trang wed Bong88.com  
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the hien tai lchoan cna Y Ngoan Ayfin c6 so diem la 2.964 diem (Wang Ung \fed 
134.700.000 dang), tai lieu nay philehap voi läi khai cna Y Ngoan Apin la da ca 
di, bong dá voi Le Duy Cueing so diem khoang 2.061 diem (Wang Ung yeti lchoang 
103.050.000 dang). 

Can dr vao cac chUng dr co tai ha so vu an, du ca ser kat luan Le Duy 
Cuemg dã cung cap tai khoan mang bong dá tren trang wed Bong88.com  cho bi 
cao Y Ngoan Ayan. Bi cao Y Ngoan Ayiln dung tai lchoan do Cueing cung cap de 
cá dO b6ng dá yeti cac d& tugng Ichaz va °rang. Hanh vi cna Cuemg pham tOi: 
"Danh bac" nlumg lchong Xl/15'r la bo lot nguesi thuc hien hanh vi pham tOi. 

Ngoai ra, Le Duy Cueing con la di tucmg cung cap tai Ichoan dang nhap cá 
do bong dá cho Phan Van Hem thut hien danh bac trai phop va dã bi TAND huyen 
Krong Vac, tinh Dak Laic xet xà va tOi: "Danh bac" tai Ban an hinh sir so thAm sa 
93/2018/HSST ngay 19/3/2020. Trong vçt an nay, Ca quan diau tra - COng an 
huyan Krong Pac, tinh DAk L&k nhan dinh Le Duy Cueing la &SI Wang khOng ra 
nhan than, lai lich nen khong truy ci.ru trach nhiam hinh skr. 

Qua trinh xet xi; Tea an cap so tham va Tea an cAp philc thArn dä nhiau lan 
you cAu Ca quan diau tra va VKSND huyan Krong Vac Ichei t6, truy to dal voi Le 
Duy Cuing va tOi: "Danh bac" nhung Co quan tin hanh t6 tung huyan 1Crong PAc 
khong thgc hien clan dan cap giam dc thOrn hily an. Do do, yeu cau Kiem sat vien 
khi thut hanh quyan ding t6 va hem sat diau tra, ham sat xet xir cac vu an hinh 
sr can da cao hcm ncia vai trO tech nhia'm trong thi hanh nhiam vu. 

VKSND cAp cao tai Da Nang thong bao dan cac VKSND tong khu \rue 
ding nghien dm, rut kinh nghiam 

Nei nhân: 
- Die Nguyin Quang Dung - PVT VKSTC (b/c); 

- VIA 7/Vu 14/VP VKSTC (b/c); 

- Lanh ttao VC2; 

- VC I, VC3; 

- 12 VKSND tinh trong khu we; 

- VKS quan sir Quan khu V; 

- Lanh ciao Vi.0 I; 

- Ltru: HSKS, VP VC2, TH-V 1 . 
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Lan 5. Ngdy 16/5/2017, Tham thu lien cling ng cilia Ca ser vat lieu xay dung 
Hang se, den 59.320.000d. Den ngay 18/5/2017, Tham rip lai cho Gang ty sa tien 
44.320.000d, gift lai chiem dog sis tien 15.000.000d; 

Lan 6. Ngay 12/4/2018, Tham thu tien deg ng cua Cong ty Hoa Tam sa tien 
300.000.000d. Den ngay 21/4/2018, Tham nOp lai cho Gang ty se; tien 
200.000.000d, gill lai chiem doat sa ti'en 100.000.000d; 

NgoE ra, Nguyen TM Hang Tham c6 ban xi mang ng cho Cong ty TNHE Mai 
Huang sa den 276.000.000d nhtmg Gang ty Mai Huang lchong c6 kha nang tra ng, 
Tharn lo sg ding ty biet duai viec nen tir thang 9/2017 den thang 02/2018 Tham da tu 
ding sa tien cüa minh tra thay cho Cong ty Thu Huang so' tien 40.000.000d. 

Tong sa tien 06 lari Nguyen Thi Hang Tham chiem doat caa Cong ty Thu 
Huang la 179.140.000d. Tuy nhien, tnrot !chi bi phat hien, Tham da tra cong ng thay 
cho Cong ty Mai Huang 40.000.000d, chi cho Cong ty Thu Huang 1.500.000d. Sau 
'chi bi phat hien, Th6 tra lai cho Gang ty 85.000.000d a Ichac phgc hau qua. So tien 
cOn lai la 52.640.000d Tharn chin bai thuang cho Gong ty Thu Huang. 

Ban an hinh str sa thAm s 90/2019/HSST ngay 30/7/2019 cna TAND thanh 
phi; Quy Nhan ap dung diem d khoan 2 Dieu 140; diem b, p Ichoan 1, khoan 2 
Dieu 46; diem g khoan 1 Dieu 48 BLHS nam 1999 xir phat bi cat) Nguyen Thi 
Hang Tham 30 thang tü ve tOi: "Lam dung tin nhiem chiem dog tai san"; ngoai ra, 
ban an can tuyen v phari trach nhiem clan str, an phi va quyen khang cao. 

Trong theri han luat dinh, bi cao Nguyen Thi Hang Tham khang cao xin giam 
nhe hinh phat va xin hue:mg An treo. 

Ban an hinh sr phiac tham s 175/2019/HS-PT ngay 24/10/2019 Gin TAND 
tinh Binh Dinh tuyen chap nhan khang cao. Can dr diem d khoan 2 Dieu 140; diem 
b, p khoan 1, khoan 2 Dieu 46; diem g khoan 1 Dieu 48; Dieu 60 BLHS nam 1999 
xfr phat bi cao Nguien Thi Hong Thim 30 thang ta nhtmg cho huang an treo 
ti: "Lam dung tin nhiem chiem doat tai san", theri gian thfr thach 60 thing tinh tfr 
ngay tuyen an phuc tham. 

Ngay 17/3/2020, Vin truomg VKSND cAp cao tai Da Nang khang nghi ban 
ari birth sr sa thAm, phdc tham nEu tren theo trinh ttr giam dc tham, de nghi tiny 
an de dieu tra lai. Quyet dinh giam &Se tham sa 15/2021/HS-GDT ngay 12/4/2021 
cüa lily ban ThAm phan TAND cap cao tai DA. Nang da chap nhan khang nghi, hUy 
an d'e dieu tra lai. 

2. Nhirng van a can nit kinh nghie:m 

- Dai voi 05 Ian thin hien hanh vi pham ti (tir ngay 20/3/2017 den ngay 
16/5/2017) von tang sa tien chiam dog 79.140.000d dm Nguyen Thi Hang Tham 
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da pham vao toi: "Lam dung tin nhiem chiem dog tai san" guy dinh tai Dieu 140 
BLHS nam 1999. Tea an cAp so than', pluic tham xet xfr bi cao ve tOi danh ten IA 
c6 can dr, dung guy dinh cua phap luat. 

- D& vãi Ian pham tOi din ra vao ngay 12/4/2018 chiern doat sa lien 
100.000.0004 caa COng ty Thu Huong, do BLHS nam 2015 guy dinh dai Prong tac 
dOng cüa tOi: "Tham 0 tai san" bao gam ca tai san cua Doanh nghiep, to chirc 
ngoai nhA nu& nen hanh vi tren cna bi cao Nguyen Thi Hang Tham dã do yeu ta 
eau thanh tOi: "Tham 0 tai san" quy dinh tai Ichoan 2 Dieu 353 BLHS nam 2015. 
Co quan tin hanh t'a twig c'ap so tham, pluic thAm truy t , xet xà bi cao Nguyen 
Thi Hang Than' trong ca. 06 Ian pham tOi v cang tOi danh: "Lam dung tin nhiem 
chiam doat tai san" ma khong tach hanh vi chiam doat s flan 100.000.0004 cna 
Cling ty Thu Hucmg vac, ngay 12/4/2018 a truy t6, xet xfr bi cao Thain them ve 
tOi: "Tham 0 tai san" la c6 sal lam nghiem tong trong viec ap dung phap luat, chtra 
danh gia &mg Mu qua ma hanh vi pham tOi cüa bi cao da gay ra. 

VKSND cap cao tai DA Karig thOng bao den cac VKSND trong khu v‘rc 
cang nghien ciru, rut kinh nghiem chung./pek 

Noi nhOn: 

- D/c Nguygn Quang Dung - PVT VKSTC (b/c); 

Vu 7Ntr 14/VP VKSTC (b/c); 

- Linh do VC2; 

VC1, VC3; 

- 12 VKSND tinh trong khu vtrc; 

VKS quart str Quart khu V; 

- Lath dao Virt 1; 

- Ltru: HSKS, VP VC2, TH-V1. 
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KIEM SAT NHAN DAN TOICAO 

VIEN KIEM SAT NHAN DAN CAP CAO 
TA' DA NANG 

11.,% Kif M 	,••i1.$9:T 5<ITB-VC2-V1 
! 	fl!Nli t)INii 

, THONG BAO RUT KINH NGHIEM 
I LEN 	 Tran Van Hatt bi ket an ve tOi "Mua ban trai pile') chat ma thy" 

p" .. 	.4.. 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
Dc ljp - Ty do -114nh phtic 

Da Nang, ngay 20 Mang 9 nom 2021 

Thong qua clang the Thvc hanh quyen ding to va Iciem sat xet xü plinc than' 
doi 'shad Ban an hinh sr pink tham se 312/2021/HS-ST ngay 14/7/2021 dm Taa an 

Actikpoinhan dan cap cao tai Da Nang tuyen, sira phan hinh phat d& vai bi can Train Van 
Hu tir 19 nam th len chung than dei yeti Ban an hinh sr sa than' se 18a/2021/HS-
ST ngay 13/4/2021 cna Tea an nhan dan tinh Quang Binh, Vin kiem sat than clan 
c'ap cap tai Da Nang nhan thy c6 met se n'ei dung can thong bao nut kinh nghiem 
nhu sau: 

Tom tat nei dung vu 

Trail Van Han va Nguyen TN Kieu Oanh sang chung vói nhau nhu vg 
cheng, ca hai thue pheng a trp tai so 249 Phan Dinh Phiing, phuang Bac LY, thanh 
pito Deng Hai, tinh Quang Binh. Ngay 29/01/2020 Trail Van, Hu mua cüa met 
ngirei Lao co ten Chay Thong (Icheng re' ten that, dia chi cu the) est Ichu we Nga ba 
The Sanh, huyen Huang Hea, tinh Quang Tri met se ltrcmg ma thy clang HOng 
phien va Ketamine vói gia 150.000.000 dang rai dem ve cat giau & trong tit quail 
do tai nha trp voi intic dich sir dung dan va ban la" cho ai c6 nhu cau mua d'e kiem 
lei. Vic Hu mua ma thy rei din ve cat giau trong pheng trp Oanh hoar' toan 
Icheng Net. 

Sang ngay 05/02/2020 c6 nguei hei mua ma toy vói gia 6.000.000d, Hau 
dang va gpi din cho Nguyen Thi Kieu Oanh lay ma thy giao cho nguei mua thi 
bi bL qua tang vai sO lugng 30,42 gam ma thy bao gam Methamphetamine va 
Ketamine. Ngoai ra con thu gift tai pheng trp Hau, Oanh dang & thu giU 636,094 
gain ma toy tucmg ttr. 

Qua trinh giai quyet vii an: 

- Ban an hinh sv sa tham so 18a/2021/HS-ST ngay 13/4/2021 dm Tea an 
nhan dan tinh Quang Binh da quyet dinh: Cac bi cao Tran Van Hu, Nguyen TM 
Kieu Oanh pham tei "Mua ban trai phep chat ma tuY". 

Ap dong diem h khoan 4 Dieu 251; cac diem s, t khoan 1 va khoan 2 Dieu 
51; diem h khoan 1 Dieu 52; Dieu 54 dm Be Nat hinh sr 2015 xir phat bi cao Tran 
Van Hau 19 (muesi chin) nam tn. 

A 
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Ap dung Dieu 56 aka BO luat hinh six, tang hOp voi hinh phat 24 (hai mirth 
ban) thang tü tai Ban an hh-th su so tham sec  38/2020/HSST ngay 17/7/2020 dm 
Tea an than dan huyen Ba Trach, tinh Quang Binh, buac bi cao phai chap hanh 
hinh phat chung cea 02 Ban an la 21 (hai muai mat) nam ta, thai han chap hanh 
hinh phat tinh tir ngly bi cao bi bat tam gift, tam giam la ngay 23/3/2020. 

Ap dung diem p khoan 2 Dieu 251; cac diem n, s, t khokr, :tra khoan 2 Diu" 
51; Dieu 54 ella B 'a luat hinh ski 2015 xix phat bi cao Nguien rKieu Oia.05 s" • 
Warn 06 thang ta, theri han ta tinh k ta ngay bi bat di thi hanh an thing &roc tra 
then gian tam gift, tam giam tarot ta ngay 05/02/2020 den ngay 26/5/2020. 

Mien hinh phat bã sung la phat tin dai yeti cac bi cao Tran Van Hu va 
Nguyen Thi 1Cieu Oath. 

Ngoai ra, ban an so than' can guy& dinh xfr lY vat chung, an phi và quyen 
khang cao theo quy dinh ella phap luat. 

Ngay 20/4/2021, Bi cao Tran Van Hu gin don khang cao cho rE'ng hinh 
phat ta la qua cao, nen xin giam nhc hinh phat. 

Ngay 10/5/2021, Vin truerng Vien kiem sat than dan cap cao tai Da gang 
ban hanh Quyet dinh khang nghi sa 13/QD-VC2 dE nghi tang hinh phat ta dEl yeti 
bi cao Trail Van Hu dr 19 narn len chung than voi lY do Tea an cap so tham áp 
dung tinh ti 'at giam nh9 "nguai pham tai tich ego hop tac vol co quan CO trach 
nhiem trong viec phat hien tai pham hoac trong qua trinh giai quyet vu an" theo 
diem t khoan 1 Dieu 51 BLHS la khang dung. 

- Tai Ban an hinh skx phac tham sE 312/2021/HSPT ngdy 14/7/2021 dm Tea 
an nhan dan cap cao tai Da gang quyet dinh: Can dr diem a khoan 1, khoan 2 Dieu 
355; Dieu 356 Ba lust Ta tung hinh 

'Chang chap nhan khang cao xin giarm nhc hinh phat ella bi cao Than Van 
Kau; chap nhan Quyet dinh khang nghi sa 13/QD-VC2 ngay 10/5/2021 caa Vien 
tnxeng Vin kiem sat nha.'n clan cap cao tai Da gang ve viec tang hinh phat dai vori 
cac bi cao Trail Van Hau tin 19 nam ta len chung than. 

Tuyen 	cao Tran Van Hu pham tai "Mua ban trai phop chat ma tuy". 

Ap dung diem h khoan 4 Dieu 251; diem s khoan 1 vá khoan 2 Dieu 51; 
diem h khoan 1 Die'u 52 caa Ba luat hinh six 2015, xit phat bj cao Tran Van Hail ta 
Chung than. 

Ap du/1g Dieu 56 dm BO luat hinh skx, tang hop vol hinh phat 24 (hai muai 
ban) thang ta tai Ban an hinh six so tharn sa 38/2020/HSST ngay 17/7/2020 ctika 
Tea an nhan dan huyen BE Trach, tinh Quang Binh, buac bi cao phai chap hanh 
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hinh phat chung cilia 02 ban an la tü chung than; then han chap hanh hinh phat tinh 
tit ngay bi ado bi bat tam gift; tam giam la ngay 23/3/2020. 

3. NhCmg vAn de rut kinh ng-hiem: 

Bi cao Iran Van Han pham ti "Mua ban trai phep chat ma thy" quy dinh 
dim h khoan 4 Dieu 251 BO luat Hinh su, coo Ichung hinh phat ta 20 nam, tü chung 
than hoac tit hinh. 

Dieu 251 

":.b) Heroin, Cocaine, methamphetarnine...c6 khai kiting 100 gam tr.& Mn; 
h) Co 02 chcit ma tay tr6 len ma tang khai lievng Wong during vái khai 
dinh mat trong cac cliezrn tit cliezm a den diem g...". 

13i cdo pham ti có sei lugng ma tny gap hot 06 lan so voi quy dinh; bi cao 
có 04 tin an, trong do co Ian bi xü 132 ve ti pham ma thy, nhung cap so tharn op 
dung tinh fiat "an nan h& cal" là khong dung. Mat Ichat, tinh ti6t "nguai pham tOi 
tich cue hop tac vol ca quan co trach nhiem trong viec phat hien ti pham hoac 
trong qua trinh giai quyat vu an" theo dim t khoan 1 Dieu 51 BLHS ma Toa an so 
tham áp dung cling khong phi' hop; bai le, trong vg an nay ngoai 14  cao Hu va bi 
cao Oanh bi bat qua tang ra Ichong co bi cao nao khac, tai h9 so khong the' hien su 
"tich cuc hop tac" ngoai hanh vi "thanh khan Ichai bao" dã dugc Op dung tai diam s 
lchoan 1; nen khong do can cd la bi can co "tich eve hop tdc hay khong" die duot 
ap dung tinh ti6t ten. 

Tea an cap so tham áp dung 03 tinh tiat giam nhe la "thanh khan khai bao, 
an nan h& cai" va "ngual pham ti tich cue hap the voi ca quan co trach nhiem 
trong viec phat hien ti pham hoc trong qud trinh giài quyet vu an" theo dim s, t 
khoan 1 Dien 51 BLHS. Tü do áp dung Dieu 54 BLHS xfr phat bi cao duai mix 
khai dim Ichung hinh 01@i la nhe va khong dUng quy dinh phap luat. 

Vin ham sat nhan dan cap cao tai Da Nang thong bao viec giai quyat vu an 
teen dan cdc Vin kiam sat nhan dan dia phuo-ng,cUng rut kinh nghiem, nham nang 
cao chat thong cling tac Thuc hanh quyen cong to, kiam sat xet xir an hinh 	/ bay 
Nei nifetn.: 	 EN TRU'ONG 

D/c Nguyen Quang 	g—PhO VT VKSTC (b/c); 	° 
EN TRVONG Vp 7 — VKSNDTC (b/c); 

D/c Vien trtrong VC2 (13/Q; 
- 12 VKSND tinh, thanh pito (Khu vut MT-TN); 

- Vien KSQS trung nang, VC1, VC3; '‘,̀1" 	'‘AA 
2 

Lu-u: VP, V1, HSKS. 

TrAn Dire Diroing 
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VItN MEM SAT NHAN DAN TOT CAO 
VIleN MEM SAT NHAN DAN CAP CAO 

TAI DA NANG 

ONG ROA XA 11QI Olt NGHIA WET NAM 
DOW - Ty do - Ranh phfic  

   

        

SO: /IC1, /TB-VC2-V1 	 Da Nang, 1.7gayOS thang nom 2021 

Iv!! N Wig 	I NFIAN 
1iNti tilNli VINti 

so, 	 I THONG,BAO RUT KINH NGHISM 
piny ithiutiteu !Tan Van  Chan pham tai_"ifra degi chiecm 'loot tai son" 

c.t  
.1. 	 --Thofig"qiia tcong tac xet xir ph& thâm vi an Tra'n Van Chan' pham tOi "Liza 

clao chiim clogt tai san" bi TAND cap cao tai Da Sang sira Ban an so tharn do 
ai lam trong vi'ac áp dung khoan 2 Diu 54 BLHS . VKSND cap cao Da 

/6‘19111/1\fang thy can trao di dan cac Vin kiam sat trong lchu we a rut kinh nghiam 
chung. Ca tha nhu sau: 

1. Ni dung vki an: 

Tir thang 11/2017 dan thang 10/2019, do khong c6 ding vice an dinh va ng 
nn trong viec danh bac bang hinh thire chai Game - Tài - Xiu teen mang 
Internet, lgi dung c6 chang la Tran Van Chan dang sinh sang tai my, nen Dao 
Thi Phugng nay sinh dinh lira dao chiam dog oda nhang ngued c6 tai san. Dao 
Thi Phugng dã dung nhiau thu doai gian dái, dua ra nhiau thang tin gia va tang 
tin, qua... 6 ngthai khat tin Prang la that, tnic tip va nhar Ti-An Van Chan la 
chang Ilan Van Phuerc la con de cimg thuc hien hanh vi lira dao chiam doat flan 
va tai san cüa nhiau ngued, v6i tang sa tian chiam doat la: 17.849.450.000d. 
Trong do, Phu6c cimg vâi Phucmg chiam doat sa tin: 8.822.000.000d; Chan 
cimg vai Phugng chiam doat sa tin: 600.000.000d. 

Ban an so tham nhan dinh hanh vi pham tOi cua Tran Van Chan nhu saw 

Vao ngay 20/9/2018, Tran Van Chan bi My true xuat va Viet Nam rai len 
thanh pha Da Lt sinh sang cimg vai vg la Dao TM Phugng va con trai Tan 
Viat Nguyen. Ngay 25/9/2018, Phucmg, Chian va Nguyen ra Hue thue nha nghi 
CO May & phubng Phu Bai, thi xa. Huang Thiiy 6 a. Khoang dau thang 11 nam 
2018, do muan c6 tian chi fiat trong gia dinh va danh bac tren mang Internet, 
nen Phugng ban bac ved Chan lira dao chiem doat tian dm chi Hoang TM Ha 
Anh. Da chi Ha Anh tin tuang, Phugng tat b6ng din & phong ngU, rai din thoai 
bang Messenger tren mang Internet noi chuy'an vOci chi Ha Anh da tha hien thed 
gian Or My vao ban dem, con & Via Nam ban ngay. Sau do, Phugng & tong 
phOng ngü din thoai n6i di la "có mc nudi cita Chen cho muyn sa 
600.000.000 dang, con thiiu sd tiE.'n 600.000.000 clang cho dü phOn tOu cicinh 
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Mt torn, phdn tau nay khong bao gia melt, chi thu cluvc lyi nhudn", nen th chi 

HA Anh gap von de thing mOt nira phan tau danh bat tom va dua dien thoai cho 
Chan noi chuyen \Ted vg ch6ng chi Ha Anh va anh Nguyen Anh Titan la "gidp 

cho 2 yy chdrig anh muvn tthn 	thi chi Ha Anh noi "khong co chi ma anh, dg 

&ray rdi" va. Chan noi vai anh Titan "Cam an 0, cha cho mucus tiOn". Khoang 

10 ngay sau, Phugng thue xe oto cin anh Nguyen Dinh Quyet Thang eh& con 
trai Tran 'Van Phuac chay den deo Mili Ne thuOc thi tan Phü LOc, huyen Phü 
LOc, tinh Thin Thien Hue gap chi Ha Anh thy s6 tien 600.000.000 dang, rai 

dem ve giao cho Phugng. 

2. Qua trinh tO tyng 

Ban an hinh sir so tharn s6 40/2021/HSST ngay 01/7/2021 cita TAND tinh 
Thin Thien Hue áp dung diem a khoan 4 Diu 174; cac diem b,s khoan 1, 
khoan 2 Dieu 51, khoan 2 Dieu 54 BLHS nam 2015 xir phat bi cao Tran Van 

Chan 4 nam tit ve tOi "Lica ciao chilm clogt tài san". Thai han chap hanh hinh 

phat tü tinh tic ngay tam giam 15/11/2019. 

Ngoai ra, Ban an so tham con tuyen phat bi cao Dao Thi Phugng 19 Mm 
tit; bi cao Tran Van Phuac 7 'tam tü ve cimg tOi dart; tuyen ve xir 19 vat 
chimg, an phi hinh sv so tham, an phi dan sr so tharn va quyen khang cao. 

Ngay 28/7/2021, Vi'en twang VKSND cdp cao tai Da Nang ban hanh 
Quyet dinh khang nghi pink tham s6 22/QD-VC2 khang nghi mot phan hinh 

phat cila Ban an hinh sr so tham neu trên difti vai bi cao Tran Van Chan de nghi 
TAND cap cao ti DA Nang xet xir phitc tham sin ban an hinh sv so tham theo 
huang thong áp dung khoan 2 Di'au 54 BO luat birth sv Mm 2015 va tang mire 

an phat ti d6i voi bi cao Chan. 

Ban an hinh sv phitc tharn so 402/2021/HSPT ngay 30/9/2021 cita TAND 
cap cao tai Da Nang tuyen chap nhan toan b0 khang nghi cüa Vin truang 
VKSND cap cao tai Da Nang sin ban an hinh sir so thâm so 40/2021/HSST 

ngay 01/7/2021 eta TAND tinh Thin Thien Hu a khong áp dung khoan 2 Di'eu 
54 BO luat hinh sr Mm 2015 ding then tang mix an tic 4 narn tit len 7 nam tit 

vori bi cao Tran van Chan va tOi "Lica dao chilm ("oat tad san". 

3. NM-mg van a an rot kinh nghie:na 

Ban an hinh sr so thana xet xir N cao Tr'an Van Chan ve tOi "Lira dao 
chi& doat tM san" theo diem a khoan 4 Dieu 174 BLHS là di can dr, dung 

phop luat. 
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Tuy nhien, Ban an so than' áp dung Ichoan 2 Dieu 54 BLHS dai voi bi cao 
Chan la khong dung quy dinh di a phap luat. Bari le, ha so vu an the hien bi cap 
Tran Van Chan da khai nhan: "Toi clei ding vçi ggi din thogi bang hinh cinh vai 

chi Ha Anh not ddi law).  toi clang 6' MP ciing tOi va mudn mtegin chi tin clet  gizip 

cho tor. Bj cao Dao Thi Phugng khai nhan: "Anh Chin cla ciing ggi then cho 
Ha Anh dez  gia la toi cling anh Chdn clang 6' Mji (ltic nay Chin dang 6' Viet Nam) 
dl tgo long tin voi Ha Anh". Bi hi Hoang Thi Ha Anh khai: "Cho'n cling 

Phuveng din thogi cho tOi n6i clang 6 my va nal tOi gOp vdn 600.000.000 cldng 
vao clang tau .... Con 3 kin sau Phutmg din thogi cho toi, Phuvng co duy2 cho 
Chan noi chuyen v6i toi nhung chi nOi v sat khoe khong not chuyen muyn 

hay gap v an lam 'an" 

Nhu vidy, bj cao Phugng da ban bac vai bi cao Chan lira duo chiam doat 
tien otia bj hai Ha Anh d có tin chi tiou trong gia dinh va danh bac. De chiam 
doat duct tin cüa bj hai tin bj cao Phugng dua ra thong tin gian dai, bi can 
Chan dua ra thong tin gian dai lam cho bi hai Ha Anh tuung gia la that nen mad 
dua tien cho Phugng, Chan chiem doat (nguiyi trip tier) nhan 600.000.000 ding 
la bi cao Phuorc). Day la vu an clang pham gian don, trong do bi cao Phugng, bj 
cao Chan, bi cao Phuot deu la nguai thgc hanh. Ban an so tharn nhan dinh bj 
cao Chan la ngubi ginp sire vói vai trô khong dang k tir do ap dung lchoan 2 
Dieu 54 BO luat hinh sr nam 2015 dai voi Chan la sai lam nghiern trcng trong 
viec áp dung phap lult. 

Vin lam sat nhan dan cap cao tai Da Nang thy can thong bao den cac 
Vien kiem sat trong khu we citing nghien oat rut kinh nghiem chung nham nang 
cao chat lugng trong vice giai quyet cac vg an hinh sg./0411 

Nth nhan: 
- D/c Nguyin Quang Dung PVT VKSNDTC (b/c); 
- Vu. 7, VCI, VC3, VP VKSNDTC; 
- Lath dap VC2; 
- 12 VKS tinh, TP Ichu we MT-TN; 
- Cac Twang phOng NV 1,2,3 V1-VC2; 
- Van phiing VC2 
- Luu: VT-V1; I-ISKS & TH-VI 

TrAn Dire Dtrang 
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412.- .K.A. 	-tuLek _64  2441  

VIEN KIEM SAT NHAN'DAN TO1 CAO 
VIN KIEM SAT NHAN DIN CAP CAO 

TAI DA. NANG 

CONG HOA X.A.110 CHU NGHIA VItT NAM 
Bac Lap - Ty. do - Hanh ph& 

   

      

;ig.:141)*B-VC2-V1 	 Da Nang, ngay 40 theing 11 nam 2021 

i.,a, It _ 

• ":1 4' 	/MIA WI Pd.,i 	• 	• 

Thong qua cOng tac thuc hanh quyen c8ng to va kiem sat xet xiir phlic tham 
an Nguyen Dinh Sang cimg ding pham, cap so tham xet xfr va tei "Gilt 

tJWiJVngwoi" vatOiji gay thuang tich", N cap phfic tham buy an d'e dieu tra lai. 

Vin kim sat nhan dan cap cao tai Da Nang thy can trao di di yen cie 
Vin kiem sat trong khu we a rat lcinh nghi'em chung, cii the nhu sau: 

I. Ni dung vy an vi qui trinh giii quyet 

Mc:tang 21 gier ngay 07/10/2020, anh Nguyen Dinh Trinh ding migt se 
ngueri ban den hat tai quail karaoke Galaxy, tai t dan ph a 4, phuemg An Lac, thi 
xã B, tinh D Khi hat, nhom eCa Trinh co g9i met s tip vien nix den phyc vg, 
trong do c6 Trieu TN Phucmg Dung, L9.  Thi Bich Hong. Dan khoang 22 gib 30 
phOt cling ngay, Dung ra ngoai di ve- sinh rai quay lai cha ngai thi bi Trinh ding 
tay v vao mong. Dung phan ung lai, to thai do kh6 chiu thi bi Trinh dung Ion 
bia da ma nap nem trang vao dau niumg khong gay thing tich. Thy vay, 
Hang nhan tin len thorn Facebook "Gia dinh thir 2", thong bao sr viec cho 
Nguyen Dinh Sang ,la nguai quan 19, dieu hanh nhom tip vien cCa Hong va 
Dung Net. Thai diem nay, Sang dang ngai uang rugu ding vol Nguyen Cao 

HuYnh Tan Tuan, Nguyen Lap Nghiep va Le The Viet tai nha fro dm 
Sang (so' II throng Hai Ba Trung, phuting An Lgc, thi xd Bain Ha). Nghe tin 
than vien eCa minh bi danh, Sang fled Trgng di cling va mang theo 02 con.  dao 
rya, can dao lam bang tre, luai dao lam bang kim loai va 01 cay gay bang kim 
bar, b9c trong met chiec quan jean mau xanh xam de de phong b danh se danh 
tra; lchi di thi Than, Nghiep va Viet xin theo ding, tat ca ding dieu khien 02 xe 
may di den quan karaoke Galaxy. Khi den nga ha &rang Tran Dai Nghia va 
duemg Hung Vuong, thuec ta dan phi') 4, phuang An Lac, each quan karaoke 
Galaxy Ichoang 50 met thi nhom dm Sang dung 1a1  de hung khi ben la duang 
rM dung dgi don Dung va Hang ve. 

Sau khi hat xong, nhem cCa Trinh ra tube quan Galaxy, chuan bi di v thi 
nhin thty nhom coa Sang, nglif la nhem thanh then bao Ice do Dung g9i den nen 
Trinh di den gap nhom dm Sang de n6i chuyen. Luc n6i chuyen, gitta Trinh va 

THONG BAO RUT KINH NGHlt: M 
V9 an hinh s1r bi cap ph& tham buy an 
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Sang xay ra mau than, läi qua tiang lai, Trinh dim tay ra giat lchau trang ma.  
Sang dang deo tren mat, nhung Sang tranh dugc. Ngay lap tae, Sang hit thorn 
caa minh di lay hung khi a danh Trinh. Nghe vay, Tr9ng, Nghiep, Tuan chay 
lai che a hung Ichi, Tryn,g lay 01 con dao tra chay lai dim cho Sang, Nghiep 
cling cam lay 01 con dao rip, Tuan lay 01 cay gay bang kim loai chay lai cho 
Sang. Sang cam dao rra bang hai tay xong toi, dang di dien veri Trinh, gia dao 
len chem lien flap 02 nhat, 01 nhat trang vao vimg hong ben trai,. 01 nhat Sang 
khong biet trimg vao vj tri nao ti-en nguai et Trinh. Tun cling lao vao cam gay 
danh bang chay hang hai tay gia len cao danh 01 cai trimg vao by trai caa 
Trinh, Tuan flap tic danh tip cai thir hai huerng vao vang hong b8n trai cüa 
Trinh nhung khong tang. Bi danh, Trinh bo chay thi Tryng giat lay con dao rtra 
ti-en by cüa Nghiep du/A theo Trinh, quay phan song dao danh lien tiep 02 nhat 
tiling vao wing lung, vai ben trai cüa Trinh. Trinh quay 1ai chup dugc can dao 

giang co con dao veri Tryng. Thy vay, Sang xong den, gia con dao rtra len 
chem 01 nhat tiling vao yang thai duang ben phai cil a Trinh. Nghiep cling x8ng 
vao gulp Tryng giat con dao rtra anh Trinh dang cam nhung khong dugc. Sang 
lien ming den hai tay cam con dao 	chem 01 that ye phia Trinh nhung Trinh 
dua con dao nra dang giang co veri Tryng ra der dugc, sau do Trinh bi te nga. 
Sang tiep tic cam dao lao vao chem 01 that tiling vao goi than phai cüa Trinh, 
Tryng clung chan.dap vao tay co a Trinh va giat dugc con dao np, lam hrâi dao 
elm tiling vao ban tay trai cüa Trinh. 	• 

Dal veri Le The Via, lchi thy nhom dm mirth lao vao danh anh Trinh thi 
Via lchong trgc flap tham gia danh nhau. Khi nhin thy mOt sa ngudi ban dr' a 
anh Trinh nhat dá nem ve minh thi Via di tim da nem lai nhung khong. tim-
dugc. 

Hu qua, anh Nguyen Dinh Trinh bi thucmg tich 45%: Vet thucmg da 
khau dgc theo chart toc tran thai throng phai, kich thuot 11cm x 0,1cm, 1)6 du, 
t$1 le 6%. Vet thucmg c6 tay phai, kich thutc 5cm x 0,2cm, t•ST le: 1%. Vet thuang 
ban ngOn I by trai, kich think 5cm x 0,2cm, dat 2 tang On duel ng6n cài dai vas 
gan duei ngon cai ngL, dang ea dinh cLg, ban, ngon I tay trai bang nep bot, tST 
1[ 1  1%. Vet thucmg gai phai kich thuore 3cm x 0,2cm, tY le 1%. Khuyit xuang sg 
vitng thai during phai, day khang phap phang, kich that #6cm x 3cm, tit le 
20%. O tan thwang ndo (ty meat luvng it tran, thai during clinh phai, xueit huyit 
khoang duet nhen ban jilt nit° phai, dap ndo thai &rang dinh phcii), tic; le 26%. 

Ban an so tharn sa 48/2021/HSST ngay 17/6/2021 dm Toa an nhan dan 
tinh D can cir: 

+ Diem n khoan 1 Dieu 123; diem b, s khoan 1, khoan 2 Diu 51, Dieu 
15; lchoin 3 Dieu 57 BLHS nam 2015 xi: phat b cap Nguyen Dinh Sang 13 
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ram ta v tOi "Gila ngtroi". 

+ Can cir diem c khoan 3 Dieu 134, diem b, s lchoan 1, khoan 2 Dieu 51 
BLHS nam 2015 (bi cao Viet them Dthu 54; bi ccio Nghiep them ode Diu: 

54,91,98,101 BLHS nam 2015) xfr phat cac bi cao: Bi cao Nguyen Cao Trong 
06 narn UT, Ilujrnh Tan Tan 05 nam tit; Nguyen Lap Nghiep va Le The Viet 
m6i bi cao 03 nam tu, ve tel. "CO ST gay thwung tich". 

Quyet dinh lchang nghi phin than sa 19/QD- VC2 ngay 16/7/2021 Vin 
kiem sat nhan clan cap cao tai Da Nang Ichang nghi theo huong hily Ban an so 
tham so 48/2021/HSST ngay 17/6/2021 cila Toa an nhan clan tinh D dO dieu tra, 
truy t6, xet xir lai, vi: Hanh vi cüa cac N cao Nguyen Cao Trthg, HuSmh Tan 
Tuan, Nguyen Lap Nghiep va Le The -Viet can thanh tOi "Gilt nguei" quy dinh 

tai diem n khoan 1 Dieu 123 BLHS 2015. 

Ban an Hinh sr phiic tham so 380/2021/HSPT ngay 28/9/2021 TAND cap 
cao tai  Da Nang ap dung: Diem c khoan 1 Dieu 355, Dieu 358 BLTTHS narn 
2015 chap nhan Quyet dinh khang nghi sa 19/QD- VC2 ngay 16/7/2021 dm 
Vin kiem sat nhan dan cap cao tai Da Nang de hily Ban an so that-xi so 
48/2021/HSST ngay 17/6/2021 dm TM an than dan tinh D, chuyen ha so vu an 
cho VKSND tinh D d& di'eu tra, truy to, xet xir lai theo thit tuc chung. 

Va.n de can nit kinh nghiem 

Ngay tir dan Ichi Sang rü Tr9ng ding di darn nhau va noi Tryng vao trong 
bap lay 02 cal rva, 01 cay danh bong chay 136 vao b9c mang theo thi Tan, 
Nghiep va Viet biet va xin di ding dã the Men r'6 5/ chi dm cá nhom la ding 
thong that di danh nhau. Khi den cach quasi karaoke khoang 50m thi thorn cii a 
Sang dimg lai, de hung lchi ben le throng r6i dung dcri nhom bi hai. KM thay 
nham bi hai Sang ho "Lary hang" thi Trcong, Nghiep, Tuan chay 1i ch6 de hung 
khi, Trong dua cho Sang 01 con dao rya. Nghiep cfing cAm 01 con dao rya, 
Tuan lay 01 cay gay bang kim 1oi chay 1i che Sang de clang Sang danh bi hai 
Trinh. Nghiep cing xong vao giang giat,con dao bi hai Trinh dang cam ten tay 

de ngan can viec bi 	Trinh ding dao tan ding lai. 

Mac dit, cac bi cao Tr9ng va Tuan Ichai chi ding sling dao danh vao lung, 
vai va hOng cUa bi 110. Trinh va khong biat Sang danh vao vi tri nao cUa Trinh, 
c6 the gay cho Trinh tit vong hay Ichong. Tuy nhien, hanh &Ong caa Tr9ng, 
Nghiep, Tuan da the hien sr thing that si chi voi Sang ye viec cang di danh 
nhau va tire tiep ding voi Sang thing hung lchi tan ding bi hai nen cac bi cao 
Tr9ng, Tuan, Nghi'ep phai ding chin chung hau qua va ding pham vesi tOi  danh 

bi cao Sang dã thuc hien v6i vai tre cang la nguai thvc hanh. 
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Con di vai Via, mac dü khOng true flap danh bi hi Trinh nhung khi 
nghe Sang noi Trong di danh nhau thi cling xin di cling, (tong thei cha Nghiep 
ted dia diem gay an. Dung eh& ding bon thire hien hanh vi 01am tei xong thi 
ch.& Nghiep Ve. Do do, Viet da tang pham voi vai Ire gulp stk. 

Cap sa them da xet xir bi cao Nguyen Dinh Sang ve tOi "Gib ngweri" 
nhtmg lai xet xü cac bi cao Trong, Tun, Nghiep va Viet ve tOi "C'J gay 
thwang tich" la danh gia khong dung vai tro ding pham, khong dang tOi pham 
the bi cao Trong, Tuan, Nghiep va Viet da thtrc hien. Do do, Tea an cAp phtle 
them da chap nhan khang nghi cüa Vin kiern sat nhan dan cap cao tai Da Nang, 
xfr 114 ban an sa tham de dieu tra lai theo dung quy dinh cüa phap luat 

Vien kiem sat nhan dan cap cao tai Da Nang th8ng bao den cac Vin kim 
sat trontichu vvc nghien ciru rut kinh nghiem chung nham nang cao chat lacing 
trong viec giai quyet cac vo S hinh 

nhein: 
- Die Nguygn Quang Ming — PVT VKSNDTC; 
- VII 7, VP VKSNDTC; 
- Vc1, VC2 	bi60;  
Vin trutng VC2; 

- 12 VKS trong Ithu we; 
- Van Placing VC2; 
- Lath (13o Vi; V2, V3; 
- lAru HSKS &TH Vl. 

Tan Dot Dining 

KTNICN TRIrtiNG 
VIEN TRVONG 
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cüa nhfing nguei tren duce xac dinh d& vOi dai Dak IA la 136.611.000 deng, 
dai Quang,Ninh IA 285.840.000 dang va dai Quang Nam la 543.000 deng. Ket 
qua, cac dan duei trung dai tyak Laic la 54.950.000 deng, dai Quang Ninh trong 
122.170.000 &Ong, con dai Quang Nam kh6ng tiling. Do dO, so tien danh bac 
cüa Vucrng va deng ben duet xac dinh dei vai dai Dak Laic la 191.561.000 deng 
va dai Quang Ninh la 408.010.000 deng. 

DAu nam 2019, do biet Huang co ghi se de nen Hqnh Quec Vucmg trao 
del. vOi Hucmg nhan ghi s8 de rei chuyen cho Vucmg de huang.  hoa hong thi 
Huong deng y. Hang ngay, Huang sfr dung 02 se dien thoal 16.60974194.6n va• 
0984180415 nhan tin chuyen s6 de cho Vucmg qua se dien thoai T131685824477 • 

Ngay 01/4/2019, Hucmg nhan se 6 dai Phil Yen dm Le Thi Nhat qua tin 
nhan cfia 02‘  se dien thoai 0846039939 va 0974996746 Wang iing s8 tien 
25.740.000 &mg. Sau de, Huang nhan tin chuyen sO d cho Hung qua se dien 
thoai 0905188537 (Vucmg dua se dien thoai cila Hung cho Hucmg) là 
25.200.000 deng va htrang hoa heng Wang img 540.000 &mg. 

Ngay 02/4/2019, Hucmg nhan se de dai Dalc Lak cfia La TM Nhat tuang 
img se tien 64.350.000 clang; sau de, Hucmg nhan tin chuy'en so de cho Hung 
qua se dien thoai 0905188537 (Vuang chiu,trach nhiem thang thua v&i Hucmg) 
tuang fmg s8 lien 63.000.000 deng va hoa hong tucmg img 1.350.000 deng. 

Tai Ban an hinh sr so thAm s 57/2020/HS-ST ngay 28/7/2020, Tea an 
nhan dan tinh D&k Lak áp di:mg diem a, c khoan 1, Dieu 322; diem s, v lchoan 
khoan 2 Dieu ,51; diem g khoan 1 Dieu 52 dm BO luat hinh sv va khoan 2 Dieu 
298 Be luat t6 tung hinh sr xfr phat: bi cao Büi Him Da 02 n'am 03 thang tü ye 
tOi "T6 chuc danh bac"; áp dung diem c khoan 1 Die'u 322; diem s khoan 1, 
khoan 2 Dieu 51; diem g khaki 1 Dieu 52 cita Be luat hinh sj  xfr phat bi cao 
Nguyen Cfru TM Kim Hucmg 01 nam tü ve tel. "TO chfrc danh bac". 

San phien tea sa tham, bi cao Bei WM Da va Nguyen Cfru Thi Kim 
Hucmg khang cao xin dirge huang an treo. 

Tai Ban an hinh sv phac tham s 140/2021/I-IS-PT ngay,  11/3/2021, Tea 
an than dan cap cao Lai Da Nang áp dung diem a, c khoan 1 Dieu 322; diem s, v 
khoan 1, khoan 2 Dieu 51; diem g khoan 1 Dieu 52; Dieu 65 ciza Be luat hinh sv 
va Ichoan 2 Dieu 298 Be luat to tung hinh sr xfr phat bi cao Büi Htiu Da 02 nam 
03 thang tü vã tOi "TO chirc danh bac", nInmg cho huemg an treo; áp dung diem 
c khoan 1 Dieu 322; diem s khoan 1, khoan 2 Dieu 51; diem g Ichoan 1 Dieu 52; 
Dieu 65 dm BO,luat hinh sr xfr phat N cao Nguyen Cfru Thi Kim Huang 01 
nam tü ve toi "T6 chfrc danh bac", nhung cho huang an treo. 

2. VAn de an nit Idnh nghi§m 
Can dr cac tai lieu, chfmg cIr thu thap dirge, Tea an hai cap xet xfr Bui 

Hile'u Da va Nguyen Cfm Thi Kim Hucmg ye ti "T6 chive danh bac" theo quy 
dinh tai khoan 1 Dieu 322 Be luat hinh sr nam 2015 IA dung phap luat. 

Bi cao Bid HIM Da nguyen la can be Cong an huyen Kreng Bong trong 
qua trinh clang tac co nhieu thanh tich, 02 Mm dat danh hieu chien si thi dua ccr 
so, qua trinh giai quyet vv an thanh khan Ichai bac, gia dirt c6 ceng vOi each 
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mang la cac tinh tit& giam nhe trach nhiem hinh sr quy dinh tai diem s, v khoan 
1; Ichoan 2 Dieu 51 BO 1u± hinh sr nem 2015; N cao Nguyen Ciru Thi. Kim 
Huang bi b'enh cao huyet áp, qua trinh giai quyet vu an thanh khan khai bao la 
cac tinh tit& giam nhe trach nhiem hinh sr quy dinh tai diem s, khoan 1; khoan 2 
Dieu 51 BO luat hinh su nam 2015. 

Tuy nhien, xet v vai tit, Da cling ban bac, thong nhetya cling that hien 
tai pham ved Vtrang nen thuac them doi tugng chi huy, cam dau c6 vai tro 
ngang nhau, cao hcm vai tro cüa va Hieu Nghia va Dam Minh Khoa la ngued 
dirge Vuang va Da thue a giim viec tang hap sa de tir cap duai chuyen len, tinh 
so tit thang thua, thu va chung den sa de, nhung Nghla bi xir phat 01 nam 06 
thang tli, Khoa bi xir phat 02 na'm tu, con Da dirge huemg an treo la khong ding 
tinh chat, mire di) hanh vi pham toi va Ichong ding bang trong phan h6a vai tr6 
caa ck bi cao kin ap‘dung hinh phat. Han nira, bi cao Biti Him Da thuOc thorn 
dai Mang chi huy, cam dau nen khong dirge huang an treo theo quy dinh.  tai 
khoin 1 Dieu 3 Nghi guy& s692/2018/NQ-HDTP ngay 15/5/2018 cila Hi Tong 
Tham phan Tea an nhan dan toi cao. 

Büi Mu Da va Nguyen Cim TN Kim Huang nhieu len thuc hien hanh vi 
tO chuc danh bac là tinh fiat tang frang tech nhiem hinh su "pham ti 02 len tar 
len" quy dinh tai diem ;g khoan 1 Dieu 52 BO luSt hinh sr nam 2015. Theo lchoan 
5 Dieu 3 Nghi quyet so 02/2018/NQ-HDTP ngay 15/5/2018 cita Hai dong Them 
phan T6a an nhan dan ti cao thi khong thuOc fruiting hap dirge huemg an treo. 

Tea an cdp sa them xü phat bi cao Büi HIM Da 02 num 03 thang tit va 
Nguyen Ciru Thi Kim Huang 01 nam ta ye tai "TA chile danh bac" la phit hap 
vâi tinh chat, mirc dO hanh vi 	cita cac bi cao. Tea an cap phdc tham 
cho bi cao Bai Him Da va Nguyen Cim TN Kim Huang huang an treo la khong 
dung quy dinh elm phap luSt. 

Vien hem sat than dan cep cao tai Da Nang c6 quan diem phit hap khi de :\\\• 
nghi Hai &Ong xet xir pluic them lchong cho bi cao Bai Him Da va Nguyen Cita 
Thi Kim Huang duce huang an treo, gift nguyen hinh phat dm Ban an hinh s 
sa tham. Bacttcap de nghi ichang nghi giam doe them dm Vin hem sat nhan d 
cap cao tail)i'Mng là ca ca so. 

Ngay 23/6/2D21, Vi truang Vin kiem sat than clan t6i cao d'A ban hanh 
Khang nghi giant dac them sa 209D-VKSTC ngay 23/6/2,021, de nghi H'ai 
clang Thant phan Tea an nhan clan toi cao xet xir giam doc tham hay than guy& 
dinh ye hinh phat dm Ban an hinh sr phitc tha'm s8 140/2021/HS-PT ngay 
11/3/20.21 dm Toa an nhan dan cap cao tai DA Nang, sill nguyen phan quyet 
dinh ve hinh phat dm Ban an hinh stir sa tham sO 57/2020/HS-ST ngay 
28/7/2020 cita Tee an than dan tinh Dek Lek dal•  yeti BM! Him Da va Nguyen 
CIru Thi Kim Huang. 

Ngay 08/6/2022, Hai dang Them phan Teta an than clan tai cao xet xir vu 
an theo thU tuc giam dac them. Tai phien toa, 'Cern sat vien Vien kiem sat than 
clantOi cao trinh bay quan diem lchang nghi cita Vin tnxemg Vin hem sat an 
dan ti cao la c6 ca set va dang phap lust. Tuy nhien, ngay 15/4/2022, HOi &mg 
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Them phan Tea an than dan tai cao da ban hanh Nghi quyet sO 01/2022/NQ:  
HDTP ngay 15/4/2022 sin doi bo sung mat so dieu cüa Nghi quyet s8 
02/2018/NQ-HDTP ngay 15/5/2018 Gila Hai dang Them phan Tea an nhan dan 
toi cao huong dan áp dung Dieu 65 BØ luAt hinh sy ye an treo. Theo do, Nghi 
guy& so 01 c/a sira doi khoan 5 Dieu 3  Nghi quyet so 02/2018/NQ-HDTP ngay 
15/5/2018 caa HOi dicing Them phan T6a an nhan dan tai cao quy dinh nhang 
truang hqp kh8ng duqc huang an treo: "5. Nguoi pham tai 02 lan trot len, tic 
mat trong cac trueng hop ...c) Cac Ian pham tOi,  nguari pham tai la nguai giup 
sue trong vy an dicing pham vai vai tro Ichong dang ke". BI cao Nguyen Cdu Thi 
Kim Huang co hanh vi nhAn ghi so d'a rai chuyen cho bi coo Vuang, Da de 
huong hoa hong nen thuac truong hop neu tr8n. Ben canh do, khoan 2 Dieu 3 
Nghi quyet so 01 quy dinh "Doi voi hanh vi pham tOi  xay ra truac ngay Nghi 

. quyet nay eó luau lye  ma viii an dang tong qua trinh xet xir sa thatn, xet thpluac 
tham, xet xir giam &Se them, xet xfr tai tham thi áp ding Nghi guy& nay de giai 
quyet". Do do, Vin kiem sat than dan tOi cao quyet dinh rut mat phan khang 
nghi doi ved bi cao Nguyen Cru Thi Kim Huang. Hai clang Tham phan Tea an 
nhan clan t6i cao chap nhAn Ichang nghi elm Vien tn.rong Vin hem sat nhan clan 
tOi cao, hity phan quyet dinh ve hinh phat dm Ban an hinh sy phfic them so 
140/2021/HS-PT n4ay 11/3/2021 elm Tea an than clan cep cao tai DA Nang, gift 
nguyen phan quyet dinh v hinh phat elm Ban an hinh sy sa them sá 
57/2020/HS-ST ngay 28/7/2020 dm Teta an than dan tinh Dak LAk ai voi bi 
cao Bui Hat Da. 

Vin Iciem sat than dan t6i cao thong bao a cac dan vi nghien elm, rat 
kinh nghiem chung nham nang cao chat lixong c8ng tac kiem sat gial quyet cac 
vi an hinh syl. 

Nai nhczn: 
- Die Nguyen Quang 
PVT VKSNDTC bao cao); 

Die Vu twang (de bao cao); 
- VKSNDCC 1, 2, 3; 
- VKSND 63 tinh, thanh ph6; 

lint: VT (lb), VIA 7 (3b). 

TL. WEN TRUONG 
KT. VQ TRIT6NG VI) THVC HANH QUYEN 
CONG TO VA KUk LA T XET Xt HINH sly 

I • G 
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tiNT TRCONG 
N TRU'ONG 

Tran Dire Thromg 

3 

Niem dã biat va tiOp than  5r chi dm bi cao Xuan nen da chuan bi cay cam theo 
(Belo va Niem du they bi cao Xuan ceim dao di danh anh Trinh tuy nhien Bao va 
Niem khong nhiing kheing can ngan ma mot ngual con nhdt 01 dogn ceiy go;  cam di 
theo Xuein voi myc clich gizip Xuan danh lgi anh Trinh niu anh Trinh danh Xucin). 
Sau lchi nhin thay Xuan dung dao dam anh Trinh thi Bao va Niem mOt lAn nfra tip 
nhan Sr chi va bat chap hau qua thy ra nen long vao danh bi hai Trinh gay thucmg 
tich (Bao dung dogn cely gJ dai 1,5m danh vao ngtrai anh Trinh, meth anh Trinh 
ho chgy nhung Bcio vJn dip tyc clung theo va danh tierp:Khi thy anh Trinh dã bi 
Xuan viz Rao danh nhung Niem khong can ngan ma vein cling &mg dogn cdy g 
dal 1,5m danh vao nguth anh Trinh). 

Veit viec tip nhan y chi va bat chap Mu qua xay ra d& yeti hanh vi ma 
Nguyan Van Bao va Tran Van Niem dã thuc hien nen Bao va Niem phai chju 
TNHS toi "Grit ngweri" theo khoan 2 Dieu 123 BLHS nam 2015 voi vai tr6 
tang pham; cap so tham khong xem xet TNHS doi voi Nguyen Van Bao va Tran 
Van Niem la b6 19t tOi pham. 

Ngoai ra, cap so tham xet xfr bi cao Nguyan Thanh Xuan v ti: "Gilt 
ngueri" duce quy dinh tai khoan 2 	Dieu  123 BLHS na'm  2015 la dung tOi danh, 
dung khung hinh phat nhung chi xem xet trach nhiem voi 30% thuong tich do bi 

A  cao tivc tiep gay ra la thieu sot, vi: Hanh vi 	cao Xuan co quan he mat  thiet 
ved hanh vi cüa Bao va Niem. Tnrem lchi di danh anh Trinh thi Xuan da gap Bac vb. 
Niem; Xuan dã cho Bao va Niem biet nave dich cüa minh la di danh anh Trinh va 
khi bi cap Xuan biet Bao, Niem cam hung Ichi di theo minh nhung van lchong ngan 
can ma ding Y, de mac \red cac hanh dOng cüa Bao va Niem. Nen bi cao phai chju 
tech nhi'em hinh sy yea Mu qua gay thucmg tich cho anh Trinh bi thucmg tich 40% 
mai phit h9p. 

Vin Iciem sat nhan dan cap cao tai  Da Nang thong bao clOn cac Vin kiOm 
sat trong khu yip nghien ciru rot kinh nhim chung nham nang cao chat luong 
trong viOc giai guy& cac At an hinh six/ 

No'i nhOn: 
- Die Nguyin Quang Dung — PVT VKSNDTC; 
- VII 7, VP VKSNDTC; 
- VC1, VC2 (d6 Met); 
- Vin truOng VC2; 
- 12 VKS trong khu we; 
- Van Phong VC2; 
- L'anh dao  Vi; V2, V3; 
- Ltru HSKS &TH Vl. 
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KT.VI:EN TRIMING 
VICN TRU'ONG 
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Can d6i volt the bi cao Y Nim Nie, Y Kuin va Y Phon Nie mac dü TM 
an cap sa tham quyiat dinh hinh phat chua vucyt qua mire hinh phat ttil da do 
phap 14t quy dinh. Tuy nhien, khi guy& dinh lai theo huemg giam hinh phat 
di veri cac bi cao Y Khoan Bu8n Ya, Y Henri Nie va Y Si Ngon Mlo cho 
dung vOl quy dinh cUa phap luat thi cling phai xem xet 10 mire hinh phat d6i 
vai cac bi cao Y Nim Nie, Y Kuin va Y Phon Nie d dam bao vice guy& dinh 
hinh phat pha. hop, tucmg img trong truong hap ding pham. 

Vin Ici6 sat nhan dan cap cao tai DA Nang th8ng bao den cac Vin 
!dem sat trong khu vuc nghien ciru rut lcinh nghiem chung nham nang cao chat 
lugng trong viec giai guy& cac vi S hinh sib/. hi--- 
Noi nh i)n: 
- Die Nguyen Quang Dung — PVT VKSNDTC; 
- \in 7, VP 'VKSNDTC; 
- VC I, VC2 	bi60;  
- Vien truesng VC2; 
- 12 VKS trong khu we; 
- Van Phong VC2; 
- Lath deo Vl; V2, V3; 
- Luu HSKS &TH Vi. 

Triin Dire Dtrung 
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Dieu 51; Dieu 54; Dieu 15; khoan 3 Bieu 57 BLHS nam 2015 xu phat bi cao 

Phan Thanh Thang 11 nam tu; Nguyen Van Anh Dung 10 nam tu.
r 9 A 9 >

+ Ap dung diem o, n khoan 1 Dieu 123; cac diem s khoan 1, khoan 2 Dieu 

51; Dieu 54; Dieu 15; khoan 3 Bieu 57 BLHS nam 2015 xu phat bi cao Ly Ba 

Cong 09 nam tu; Minh Quoc Dung 07 nam tu; Pham Tuan My 05 nam tu.

- Ngoai ra ban an so tham con tuyen ve xu ly vat chung, an phi va quyen 

khang cao theo quy dinh cua phap luat.

* Ban an hinh so* phuc tham s6 429/2021/HS-PT ngay 16/11/2021 cua 

Toa an nhan dan cap cao tai Da Nang da sua ban an so tham, khong ap dung tinh 

tiet dinh khung “Co to chuc ’’ doi voi tat ca cac bi cao va giam hinh phat cho 

moi bi cao 02 nam tu.

2. Nhung van de can rut kinh nghiem

Chi vi mau thuan nho nhung Phan Thanh Th^ng da khoi xuong va ru 

nhieu nguoi, chuan bi nhieu hung khi nguy hilm, co tinh sat thuong cao, cung 

nhau danh chem nhieu nhat vao nguoi cua Vo Duong Quang gay ra rat nhieu v6t 
thuong, trong do co vet thuong b vung dau la vung trong yeu tren co the bi hai 
gay lun so. Vi vay, Toa an cap so tham ap dung tinh tiet “Co tinh chdt con dd” 

dupe quy dinh tai diem n khoan 1 Dieu 123 BLHS doi voi cac bi cao la dung 

quy dinh cua phap luat.

Tuy nhien, npi dung vu an th6 hien cac bi cao khong co sir cau ket chat 
che, khong ban bac, phan cong vai tro cu th<§ cua tung bi cao nen day chi la vu 

an dong pham gian don. Toa cap so tham da ap dung tinh tiet dinh khung “Co to 

chuc” quy dinh tai dilm o khoan 1 Di6u 123 BLHS d6i voi cac bi cao la danh 

gia khong dung hanh vi khach quan cung nhu y chi chu quan cua cac bi cao. Do 

do, cap phuc tham da khong ap dung tinh ti4t dinh khung “Co tS chuc” va sua 

ban an hinh su so tham ve phan trach nhiem hinh su doi voi cac bi cao.
Vien kiem sat nhan dan

sat dia phuong trong khu vuc rut kinh nghiem chung nMm nang cao chat lupng 

giai quyet cac vu an hinh su./.^^-^

Noinhan:
- D/c Nguyln Quang Dung PVT VKSNDTC;
- V7, VP VKSNDTC;
- VC1, VC3 (da biet);
- 12 VKS trong khu vu-c;
- Van phong VC2;
-Lanh dao VC2& VI;
-LiruPl &TH VI.

X
cap cao tai Da Nang thong bao de cac Vien kiem

/^^JE.«T£N TRlTONG 

TRUONG

i&m
A

Tran Due Duong
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3.000.000d, Nguyan Ng9c QuSinh 100.000d, Tran Trong Tang 60.000d. Pham 
ThAnh An dä thu tin xau khoang 04 d'an 05 Ian, voi 56 tin khoang 300.000d. 

- Ban an hinh sv so than' s6 18/2020/HSST ngay 20/7/2020, Toa an nhan 
clan tinh Pha Yen Ap dung diam c khoan 1 Diu 322; diam s khoan 1 Di'au 51 
BLHS, xü phat Tran Van Trinh 03 nam ta va tOi: "Tel chirc'clanh hoc". Ngoai ra, 
ban an so' tham con guy& dinh v phan hinh phat dal ved cac bi co.° khaz, xiilY vat 
chang, an phi va quyan khang cao. 

, 	• Ngay 18/8/2020, Vien toeing VKSND cap cao Da Nang ban hanh Quyet 
dinh khang nghi phac tham s6 22/QD-VKS-VC2, da nghi TAND cap cao tai DA Nang 
xet xü phac tham theo hoeing: Hay Ban an hinh svso tham a diau tra, xet xa 'a  vi  
b6 19t tOi danh "Danh bac" di vâi bi cao Tran Van Trinh 

Ban an hinh sv phac than! s6 276/2020/HS-PT ugly 28/9/2020, TAND cap 
cao tai Da Nang va Thong bao saa chin, ba sung Ban an s6 16/2020/TB-TA ngay 
11/11/2020, Tea an nhan dan cap cao tai DA Nang quyat dinh khong chap than 
Quyat dinh khang nghi cüa Vian tnxong VKSND cap cao tai Da Nang. 

Tai Quyat dinh khang nghi giam dc than' s6 02/QD-VKSTC- V7 ngay 
15/3/2021, Vian throng VKSND t6i cao khang nghi Ban an hinh sr phac tham so' 
276/2020/HSPT ngay 28/9/2020 dm TAND cap cao tai DA Nang va Ban an hinh 
sv so than' sa 18/2020/HSST ngay 20/7/2020 dm Tea an than clan tinh Pha Yen: 
da nghi HOi dang Tham phan TAND toi cao xet xfr theo tha tçtc giam dloc tham, 
buy ban an hinh sv phoc tham va ban an hinh sv so tharn neu tren d'a diau tra lai 
theo dung quy dinh cüa phap luat. 

Quyat dinh giam dac tham sS 48/2021/HS-GDT ngay 06/10/2021 dm 
TAND tai cao quyat dinh: Chap nhan met phan Quyect dinh khang nghi giam d6c 
tham elm Vien truOng VKSND Mi cao, hay Ban an hinh sv phac tham sS 
276/2020/1-IS-PT ngay 28/9/2020 elm TANDn cap cao tai Da Nang de xet xü phat 
tham lai theo dang quy dinh phap luat. 

- Ban an hinh sr phac tham lain 2 sot  146/2022/HS-PT ngly 15/4/2022, 
TAND cap cao tai Da Nang da quyat dinh Chap nhan khang nghi so' 22/QD-VKS-
VC2 ngay 18/8/2020 elm Vin truong VKSND cap cao tai Da Nang, hay met phan 
Ban an hilt sv so tham se; 18/2020/HS-ST ngay 20/7/2020 dm TAND tinh Pha 
Yen va tOi danh va hinh phat ciSi voi bj cao Tran Van Trinh da diau tra lai. 

2. Nhirng van a can nit kinh ngh4m: 

Can Cu \Tao IOi khai elm Tran Van Trinh pha h9p voi 1&i khai elm cat N cao 
khac, c6 co see xac dinh Trinh la nguai rü re, loi keo 07 bi cao khac tham gia dauh 
bac va clang nha do Trinh thue da tA chirc danh bac. Tran Van Trinh con thue 
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KT. VIN TRILIONG 
VIEN TWANG 
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Pham Thanh An lam ngued phut vv, thu tin xau, ban nuac u6ng, thu6c hut cho 
nhimg ngued danh bac nham thu lgi bdt chinh. Cu quan diau tra thu gift ten chiau 
bac va tren ngued cac d6i ttrong danh bac la 34.090.000 d6ng. Do do, Tea an cap 
so tharn va Tea an cap phac tham kat an Tran Van Trinh va tOi "Ta chat danh bac" 
la CO can dr. 

Tran Van Trinh ngoai hanh vi "Ta chat danh bac", Tran Van Trinh con trpc 
ti6p tham gia danh bac ved vai tro la con bac va ngtrai cam col xoc clia cho cac con 
bac la cac bi cao lchac cling danh bac va bi bat qua tang yeti thng s6 tian thu gi 
34.090.000d. Tea an so tham d'a tra ha so cho VKSND tinh Phü Yen you cau dieu 
tra bot  sung, nhtmg tai CEng van s6 782/CV-VKS-P1 ngay 05/6/2020, VKSND titin 
Phil Yen gift nguyen quan dim truy tap Xet thdy, cap so tham lcheng diau tra, truy 
teS, xet xfr bj cao Tran Van Trinh vatQi "Danh bac" la thigu sot, be 19t lath vi 
pham tOi va fel danh di voi bi cao Tran Van Trinh. Tai phien tea plrac tham xet 
xfr 'at, TAND cap cao tai Da Nang da chap nhan khang nghj oda Vien trueng 
VKSND cap cao tai Da Nang hily met phan Ban an so tham va phan eel danh va 
hinh phat del vOi N cao Tit Van Trinh d diau tra, truy th, xet xü lai dung quy 
dinh cüa phap lust. 

Vien kiam sat nhan clan cap cao tai Da Nang thong bac den cac VKSND 
trong khu virc ding nghien cuu, rut lcinh nghiem chung, nham nang cao chat lugng 
giai quyat an hinh sir trong thoi gian 

Nol nhan: 
- Die Nguyen Quang Dung - PVT VKS2TC (b/e); 
- \in 7, VC1, VC3, VP VKSNDTC; 
- Lanh dao VC2; 
- 12 VKS tinh, thanh pM trong khu yip; 
- VKSQS QuAn khu 5; 
- Lanh dao Vien 1; 
- Van phong VC2; 
- Luu: HSKS, THV1. 

Ti-An Dire During 
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01 nam 06 thang tn va toi "Tang frit. trcii phep chat ma thy". Ngoai ra, Ban an so 
tharn con tuyen v'e xir 1 vat chimg, an phi va quyan khang 

Ngay 24/12/2021, Ha Van Nguyen khang cao xin giamnhe hinh phat Tai 
phien tea phitc tham, Ha Van Nguyen tu nguyen rot toan be khatig,  cao nen TAND 
tinh Khanh Heia ra Quyet dinh dinh chi xet xir phitc tharn vu an hinh su so 
08/2022/HSPT-QD ngay 16/3/2022. 

Ngay 25/5/2022, Vin truang VKSND cap cao tai Da Nang ban hanh Quyat 
dinh khang nghi giam dac tham so 39/QD-VC2, d'a nghi UST ban Tham phan 
TAND cap cao tai EM Nang xet xir giant die tham, boy Ban an hinh sij so tham va 
Quyat dinh dinh chi xet xir, phitc tham neu tren da diau tra lai do có sal 16 nghiern 
tr9ng trong viec áp dung phap luat. 

Quyat dinh giam dOe tham sa 14/2022/HSCiDT ngay 21/6/2022 dm tJ' y ban 
Tham phon TAND cap cao tai Da Nang dad chap nhan toan b0 khang nghi giam 
deic e tharn eOa Vin tnrerng VKSND cap cao tai Da Nang. 

VAn de' an rat kinh nghiem: 

Ha Van Nguyen có hanh vi mua ma nay cung cap cho 07 nguei khac cOng sir 
di,mg trai phop. Theo huong dan tai &Ong van sa 89/TANDTC-PC ngay 30/6/2020 
oda TAND toi cao va thOng bao kat qua giai dap truc tuy'an met sa vuang mac 
trong xet xir va Cong van sO 02/TANDTC-PC ngay 02/8/2021 dm TAND tAi cao 
va giai dap mOt sa vuemg mac trong xet xü thi hanh vi neu ten dm Ha Van 
Nguyen pham ten "Td civic sic dyng trai phip chat ma My" duce quy dinh tai diam 
b khoan 2 Dieu 255 dm BO luat Hinh sv.  Vic TAND thanh pha Nha Trang, tinh 
Kith Hea xet xi% Ha Van Nguyen va tOi "Tang tee trcii phep chat ma thy" theo 
quy dinh tai diem g khoan 1 Di'a'u 249 dm BO luat Efinh au va tuyen phat N cao 01 
nam 06 thang tit la có sal 16 nghiem treng trong viec áp dung phap luat, khong 
ding voi tinh chat, mirc dO hanh vi pham tOi cna bi cao. 

VKSND cap cao tai Da Nang thong bao de cac Vin hem sat nhan dan 
tong khu we Net, rut kinh nghiem 

Noi nhipz: 
- Die Nguygn Quang Dung - PVT VKSTC (b/e); 

VII 7, VC1, VC3, VP VICSNDTC; 
- Lath ciao VC2; 
- 12 VKS tinh, thanh ph6 trong khu we MT - TN; 
- L'anh dao 	1; 

Lint: VP VC2, HSKS, TH VI, P3 Vi. 

tran Dire thromg 

VIN TRIrONG 
N TRU'ONG 
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b0 COng an phueing Tv An, thanh pho Buon Ma ThuOt, tinh Dak Lak den lciam tra 
vi vie. Khi dan nai, T6 cong.tac phat hien nhom eüa Tuan dang tu tap nen &Ong 
chi Men va dang chi Gia yeti cu cac dal tuyng tren cho ldam tra giay to thy than 
nhtmg Tun cling dang byn khong chap hanh. Lite nay, Thien, Bao, Phong, Tuan 
va Huy chay vao phia trong duemg hem be tOng nham My xe m:00 a tau th,oat; thi . • 
cac dang chi Kit, Gia, Ti'an chay b0 duai theo gift ,thrgc Bao. Nghi,  ng& trong 
ngued Bao có cat giau hung lchi nen d'ang chi Kien va dOng chi Gia kheing che, de 
Bao xuang nn duemg, dimg cong sa 8 khoa tay Bao Ii. Litc nay, Tuan va Phong 
dieu Ichian xe mo to b6 chay d'an d'au throng hem thi dung Ii, Huy dieu khian xe 
mo to bo chay thodt, con xe mei to dm Thien khong n6 may dirge nen Thien ba 
xe r6i chay be dan Mu duang hem be tong. Khi nhin thy Bao bi dOng chi Kitt va 
dang chi Gia khang cha, Thien ho to: "Anh Bao 14 bat rai, caw anh Bao, aru anh 
Rao", rtn Thien cam theo 02 cay rva, dua cho Than mOt cay Ara, Truang cam ma 
bao him cimg nhau xong ve phia cac dang chi Kien, Gia va Tian, vita chay vim 
het to: "Thci Bao ra, tha Bao ra". Quan cam theo met cay rua chay theo sau duct 
khoang 10 met thi dung lai, vitt 1)6 r1ra, na may xe ma to eüa Phong tau thodt. Khi 
Tuan, Thien chay dan each - the dang chi Klan, Tian, Gia lchoang 01 met thi Thien, 
Than cam rva din len cao chem v phia cac tang chi Kien, Gia da giai thoat cho 
Bag, con Truemg cam non bao him xong v& phia cac dOng chi 1Cien, Gia da ha try, 
giim sue cho Thien va Tuan. Lac nay, dong chi Tien sitdung binh hai cay xit 
ve phia Tuan, Thien, Trueng de ngan can, nhung cac , tugng nay van th'a hien 
thai dO hung han, math &Ong nen cac dang chi Men, Gia, Tien tha Bao ra va chay 
vao nha dan. Sau do, cac doi tucmg nen ten len xe mei to dm Tu'an va Bao (mang 
theo cong so"' 8) tau thodt. 

Ban an hinh sr so than sic') 178/2021/HS-ST ngay 15/6/2021 dm Tea an 
nhan d'art (TAND) thanh pha &ton Ma ThuOt, tinh Dak Lak áp dung khoan 1 Diu 
330; diary' i, diem s Ichoan 1 Diu 51 dm BO luat Frmh sv xit phat Chau Thanh 
Thien 01 nam tit ve tOi "Chang nguei thi hOnh cling vy". Ngoai ra, ban an so than 
con quyat dinh tOi danh hinh phat dai voi Nguyen Van Truang, Ha Van Anh Tuan, 
xftlY vat citing, an phi va quyen lchang cdo. 

Sau khi xet xir so tham, Chau Thanh Thian Ichang cao xin giam hinh phat, 
nhung truesc khi ma phi8n tea phite tham, Chau Thanh Thien rut khang cao nen 
TAND tinh lc Laic ra Quyet dinh dinh chi xet xCr phite tharn vu an hinh act s6 
49/2021/HSPT-QD ngay 20/9/2021. 

Ngay 08/3/2022, Vin truong VKSND cap cao tai Da Nang ban hanh Quyat 
dinh khang nghi giam dOe tham sa 23/QD-VC2, de nghl UST ban Than phan 
TAND cap cao tai Da Nang xet xà theo thu tuc giant dac tham, hity Ban an hinh sv 
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so than' neu tren de dieu tra lai do co sai latri nghiem tong trong vi'ec ap dong phap 
luat va c6 dau hien bo lot ti pham. 

Tai Quyet dinh giam doc thAm sá 17/2022/HS-GDT ngay 22/6/2022, Hoi 
dang toan the y ban Tharn phan TAND clap cao tai DA Nang TA chap nhan toan 
bô khang nghi giam dc tham cüa Vien truemg VKSND cap cao tai DA Nang. 

II. VA' n de can  rat  kinh nghiem: 

Tai cac bien ban ghi läi khai, lai cung cña cac bi cao Chau Thanh Thien, 
Nguyen Van Truemg, HO Van Anh Tudn, cling nhu lei khai caa nhang ngtred c6 
quyen loi va nghla vs lien quan du xac dinh, khi HuSmh Ducmg Bao bi lire luong 
citing an khang che, thi Chau Thanh Thien la ngued h8 to "Anh Belo bi bat rai, cast 
anh Rao, ciru anh Bao", Jiang tiled dua cho Tuan 01 cay rua lam hung khi tan 
cOng lai lire lugng ding an nham gial vay cho Bao, cac cac di tugng khac dang 
bo chay, nghe tiang h8 cña Thien cling quay 1i ding Thien giai vay cho Ban. Nhu 
vay, Chau Thanh Thien hO hao, kich Ong d'ang bon thirc hiej tOi pham. hanh vi 
nay cilia Chau Thanh Thien da pham vao tilt tit dinh khung tang nang "Xiti dyc, 
lot keo, Idch cVng noted khac phgm tOi" quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu 330 
dm BO luat Huth sir. Viec Tôa an cap so tham xet xi/ Chau Thanh Thien theo 
khoan 1 Dieu 330 elm BO luat 1-linh six va ap (long tinh tie't giam nh9 trach nhiem 
hilt sir quy dinh ti diem i khoan 1 Dieu 51 Gila BO luat Hinh sir doi win bi cao 
Thien e6 sal lam trong viec ap dung phap lust, clan den quyet dinli mire hinh phat 
dai ved bi cao Thien khang tucmg ming yeti mire di) hanh vi pham toi cita bi can. 

Cac bi cao Thien, Tun, Tnxemg va cac dal Wong lien quan khac da ta chile, 
chuan bi hung khi nham danh nhau ved nh6m thanh nien Ichthe c6 mau than truot 
do veld Than, nhung bi cOng an phat hien ngan ch4n, co ddu hiu cna ted "Ca Y gdy 
thteang tich" trong giai dogn chuan bi pham tOi dugc qui dinh tai khoan 6 Dieu 
134 caa BO luat flinh sy, nil-mg cap so tham chua dieu tra, lam ro d cc!, kat luan 
chinh xac IA thieu sot. 

VKSND cap cao tai  DA Nang thong bao a cac VKSND trong khu we bit, 
rut kinh nghiem.*- 

NoinIztin: 
- Die Nguygn Quang Dung - PVT VKSTC (b/c); 

VII 7, VC I, VC3, VP VKSNDTC; 
LAnh dao VC2; 

- 12 VKS tinh, thanh phO trong khu we MT - TN; 
- Lanh dao Vio'n 1; 
- VAn ph6ng VC2; 
-1Aru: HSKS, TH VI, P3 Vi. 

Tran Dot Dtrung 
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