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TT Tên vụ 

Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị xảy 

ra sự việc 

Cơ quan đang 

thụ lý, giải quyết 

vụ việc 

Tóm tắt nội dung vụ việc 

1 Vụ án “Tham ô tài sản” 

Cửa hàng xăng 

dầu số 01 của 

Công ty TNHH 

Song Song Vy 

(thôn Đức Lý, xã 

Sa Nhơn, huyện 

Sa thầy, tỉnh Kon 

Tum) 

Tòa án nhân dân 

huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Trong thời gian làm nhân viên bán hàng tại Cửa hàng 

xăng dầu số 01 của Công ty TNHH Song Song Vy tại thôn 

Đức Lý, xã Sa Nhơn, huyện Sa thầy, đối tượng Nguyễn 

Thị Hoài Tâm đã chiếm đoạt tiền của Công ty mà mình có 

trách nhiệm quản lý bằng cách tự ý kê số nợ và báo về 

Công ty cao hơn số thực tế hoặc chiếm đoạt tiền khách 

hàng trả nợ mà không báo về Công ty, tổng số tiền chiếm 

đoạt là 175.667.335 đồng. Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Sa Thầy đã truy tố bị cáo Tâm về tội “Tham ô tài sản”. 

Đến nay, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Sa 

Thầy đã tuyên phạt 01 bị cáo 06 năm tù về tội “Tham ô tài 

sản”; công ty TNHH Song Song Vy yêu cầu bị cáo bồi 

thường 100.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường 

10.000.000 đồng, còn lại 90.000.000 đồng.  
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Vụ án “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản và giả mạo 

trong công tác” 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ quan cảnh sát 

điều tra – Công an 

tỉnh 

Từ năm 2010 đến năm 2019, Huỳnh Văn Cảnh - nguyên 

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Ngọc Hồi có hành vi tự ý xác nhận việc sang nhượng đất 

để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân.  
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3 Vụ “Nhận hối lộ”  

Tòa án nhân dân 

thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cục điều tra Viện 

Kiểm sát nhân dân 

tối cao 

Theo Thông báo của Cục điều tra Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum có 01 

trường hợp bị khởi tố về tội nhận hối lộ (trường hợp 

Nguyễn Văn Tuấn - Thẩm phán sơ thẩm). Tòa án nhân 

dân tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với 

trường hợp này để chờ kết quả giải quyết của cơ quan 

tiến hành tố tụng. 
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Vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm tại  Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp huyện 

Đăk Glei 

Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp 

huyện Đăk Glei 

Cơ quan cảnh sát 

điều tra – Công an 

tỉnh 

 Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước 

trong công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng, chống cháy 

rừng; quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp huyện Đăk Glei, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ, 

tài liệu có liên quan qua cơ quan Cảnh sát điều tra - Công 

an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ. 
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