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	TUYỂN TẬP 17 TBRKN về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
	2021 TBRKN số 21_TB-VC3-V1 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
	2021 TBRKN Số 111_TB-VKSTC Rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Đức Trí và đồng phạm, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
	2020 TBRKN Số 894_TB-VKSTC ngày 26_11_2020 vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
	2020 TBRKN Số 885_TB-VKSTC Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự (lừa đảo CĐTS)
	2020 TBRKN Số 66_TB-VC1-V1 Vụ án Hoàng Thị Hương, Bùi Thị Thùy Dung phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
	2020 TBRKN Số 32_TB-VC2-V1 Về vụ án hình sự bị giám đốc thẩm hủy án phúc thẩm (Lừa đảo CĐTS)
	2020 TBRKN số 20.tb-vks-hs lừa đảo chiếm đoạt tài sản
	2020 TBRKN Số 16_TB-VC2-V1 Vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại (lừa đảo, lạm dụng)
	2020 TBRKN Số 13_TB-VC2-V1 Vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại (lừa đảo CĐ tài sản)
	2020 TBRKN số 11.tb-vc3-v1 lừa đảo chiếm đoạt tài sản, LDTN CĐTS
	2020 TBRKN Số 02_TB-VC2-V1 VA Trần Quốc Thịnh PT Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị hủy án để điều tra lại
	2019 TBRKN Số...TB-VC3-V1 Về án hình sự bị giám đốc thẩm hủy để xét xử lại (lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
	2019 TBRKN Số 93_TB-VC2-V1 Vụ án hình sự bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
	2019 TBRKN số 894_TB-VKSTC Vụ án hình sự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án (lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
	2019 TBRKN Số 885_TB-VKSTC Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
	2019 TBRKN Số 44_TB-VC2-V1 Về án hình sự bị giám đốc thẩm hủy để xét xử lại (lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
	2019 TBRKN Số 24_TB-VC1-V2 Vụ án Lê Thị Tân phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị hủy án để xét xử lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng



