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VIỆN KSND TÌNH PHÚ THỌ I _  ____ , 

CONG VAN ĐEN  THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM 

So:.d<NỊ0. ..........  Vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án 
Ngàỵ.lịN.tháng.^rrr.năm 2010. 

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ 

án Thào Cô Hà phạm tội “Mua bán trẻ em” do Tòa án nhân dân tỉnh H xét xử, bị 

Tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do thu thập chứng cứ chưa 

đầy đủ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần rút kinh nghiệm 

như sau: 

I/ NỘI DUNG VỤ ÁN 

Do có sự thỏa thuận từ trước nên trưa ngày 09/9/2016, Thào Cồ Hà cùng 
Vàng Mí Lềnh, Giàng Mí Hùng đã lừa bị hại Vàng Thị Mỷ và Cháng Thị 
Nguyên sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông người Trung Quốc để 
làm vợ. Ngày 12/2/2017, Vàng Thị Mỷ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo 
Thào Cồ Hà, Vàng Mí Lềnh và Giàng Mí Hùng. 

Ngàỵ 09/11/2017, Viện kiểm sát tỉnh H truy tố Thào cồ Hà theo điểm e 
khoản 2 điều 120 BLHS 1999 về tội “Mua bán trẻ em”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2018/HSST ngày 21/3/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh H xét xử: Tuyên bố bị cáo Thào cồ Hà phạm tội “Mua bán trẻ 

em”. Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 120, khoản 2 Điều 46 BLHS 1999, Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, khoản 3 Điều 7, điểm đ 

khoản 2 Điều 151 BLHS 2015. Xử phạt bị cáo Thào cồ Hà 12 năm tù về tội 

Mua bán trẻ em. Áp dụng Điều 42 BLHS 1999, Điều 592 BLDS 2015 buộc bị 

cáo Thào Cồ Hà phải bồi thường cho bị hại Vàng Thị Mỷ số tiền 1 

l.OOO.OOOđ. Ngoài ra bản án còn tuyên án phí và kháng cáo theo quy định. 

Ngày 21/3/2018,.bị cáo Thào cồ Hà kháng cáo kêu oan cho rằng lời khai 

tại cơ quan điều tra là do bị ép cung, mớm cung. 

II/ NỘI DƯNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM 

Sau khi bị hại Vàng Thị Mỷ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo Thào cồ 

Hà, Vàng Mí Lenh và Giàng Mí Hùng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can đối với Thào cồ Hà, Vàng Mí Lềnh và Giàng Mí Hùng. Do Lềnh và 

Hùng bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra xử lý sau. Bị cáo 

Thào cồ Hà đầu thú và bị bắt ngày 02/7/2017, quá trình điều tra bị cáo Hà nhận 

tội và bị truy tố theo Cáo trạng số 67 ngày 09/11/2017. Đen ngày 01/1172017 bị 

cáo Giàng Mí Hùng bị bắt, bị cáo Hùng khai nhận việc mua bán bị hại Mỷ, 

Nguyên có bị cáo Hùng, Vàng Mí Lềnh, Giàng Mí Sử (là cháu ruột bị cáo 

Hùng) không phải bị cáo Thào Cồ Hà. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/3/2018, 

khi xét xử bị cáo Thào cồ Hà, luật sư đề nghị triệu tập bị cáo Giàng Mí Hùng để 

làm rõ hành vi “Mua bán  



KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

trẻ em” của bị cáo Hà. Trong trường hợp này, Hội đồng xét xử phải tạm ngừng 

phiên tòa đê điêu tra xác minh làm rõ. Tuy nhiên, Hội đông xét xử không châp 

nhận đề nghị của luật sự là không đúng. 

Ngày 14/5/2018, Giàng Mí Hùng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh H xét xử 12 

năm tù về tội “Mua bán trẻ em” và 06 năm tù về tội “Mua bán người”. Trong giai 

đoạn xét xử phúc thẩm vụ án Thào cồ Hà, ngày 27/8/2018 theo tài liệu Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H thu thập bô sung trong giai đoạn xét xử 

phúc thẩm thì bị hại Cháng Thị Nguyên nhận dạng qua bản ảnh được những 

người đưa mình sang Trung Quốc để bán là Vàng Mí Lenh, Giàng Mí Hùng, 

Thào cồ Hà. Mặt khác theo lời khai của bà Vàng Thị Mo (là cô ruột của bị hại 

Vàng Thị Mỷ) là người làm chứng khai không khẳng định có thể nhận dạng được 

hay không nhưng lại mô tả được chiều cao, dáng người đi cùng Mỷ, Nguyên vào 

nhà bà vào chiều tối khi các đối tượng đưa bị hại sang Trung Quốc; lời khai của 

Giàng Mí Hùng ngày 12/9/2018 và tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27/02/2019 xét 

xử bị cáo Thào cồ Hà, Hùng khai nhận việc bán Mỷ và Nguyên sang Trung Quốc 

chỉ có Hùng, Vàng Mí Lenh và Giàng Mí Sử (là cháu ruột của Hùng), không có 

sự tham gia của Thào cồ Hà. Việc Giàng Mí Hùng khẳng định không có bị cáo 

Thào cồ Hà tham gia phạm tội và có thêm Giàng Mí Sử là tình tiết mới. Quá 

trình điều tra chưa xác minh, làm rõ có đối tượng Giàng Mí Sử không, chưa cho 

Giàng Mí Hùng, Thào cồ Hà và các bị hại đối chất. Mặt khác, cơ quan điều tra 

chưa tiến hành thực nghiệm điều tra tại nhà nhân chứng Vàng Thị Mo; chưa tiến 

hành nhận dạng người (ngoài nhận dạng qua bản ảnh), nhận biết giọng nói đế xác 

minh các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. Đồng thời, với tố cáo 

của Vàng Thị Mỷ, Cháng Thị Nguyên thì Thào cồ Hà còn có dấu hiệu phạm tội 

“Mua bán người”. Như vậy, việc điều tra tại cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, có dấu 

hiệu bỏ lọt người phạm tội mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị hủy toàn bộ bán án sơ thẩm để 

điều tra lại và được hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đối với vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm vẫn có thể 

khắc phục được những nội dung vi phạm nêu trên từ giai đoạn sơ thấm tránh đế 

bị cấp phúc thẩm hủy án. Do đó, để nâng cao chất lượng công tác giải quyết các 

vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thấy cần thông báo để 

rút kinh nghiệm chung./. 

Noi nhận: 
- VKSNDTC (để b/c); 

- Đ/c Viện trưởng VC1 (để b/c); 

- VKS Quân sự TW, VC2, VC3; 
- Trường Đại học kiểm sát Hà Nội; 

- VKS 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc; 

- Lưu HSKS, VP, V2. 


