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QUYẾT ĐỊNH
Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, bị cáo Hoàng Công H có đơn kháng cáo đối
với Bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2021/HS-ST ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Toà án
nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 20 tháng 10 năm 2021, bị cáo Hoàng Công H đã có đơn về việc rút toàn
bộ kháng cáo.
Xét thấy: Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo đã rút toàn bộ
kháng cáo.
Căn cứ vào các Điều 45, 342 và 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:
233/2021/TLPT-HS ngày 08 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo Hoàng Công H phạm
tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
2. Bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2021/HS-ST ngày 08 tháng 9 năm 2021 của
Toà án nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có hiệu lực pháp luật kể từ ngày
ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (ngày 25/10/2021).
Nơi nhận:
- Các cơ quan tiến hành TT;
- Người tham gia TT;
- Phòng PV 06 CA Q.Nam;
- Phòng HSNV Sở tư pháp Q.Nam;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa hình sự.
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