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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cà Mau là tỉnh ven biển ở tận cùng cực nam của Việt Nam, nằm trong khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau có 3 mặt giáp biển, phía Đông giáp với Biển 

Đông, phía Tây và phía Nam giáp với vịnh Thái Lan, phía Bắc giáp với 2 tỉnh Bạc 

Liêu và Kiên Giang. Tỉnh Cà Mau có diện tích tự nhiên 5.294,9 km2, dân số năm 

2013 là 1.219.900 người, mật độ dân số trung bình 230 người/km2, cơ cấu lãnh thổ 

được chia thành 8 huyện 1 thành phố, trong đó thành phố Cà Mau là đô thị loại 2. 

Cà Mau là một vùng đất trẻ, trong những năm gần đây Cà Mau có những 

bước phát triển vươt bậc, kinh tế liên tục tăng trưởng có mức khá, năm 2015 tăng 

trưởng kinh tế  đạt 7,46%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.600USD, 

tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình dân cư đến làm ăn sinh sống chiếm tỷ lệ cao. Đây 

không những có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội mà còn có vị trí địa chính trị 

rất quan trọng trong quốc phòng và an ninh. 

Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề 

phức tạp về an ninh trật tự. Tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, diễn biến 

ngày càng phức tạp và manh động, xu thế hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ 

chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, có sự cấu kết chặt chẻ giữa các đối tượng 

trong và ngoài tỉnh, các băng nhóm hoạt động có yếu tố nước ngoài đang là vấn đề 

nổi lên và nhức nhối. Phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, 

xảo quyệt. 

Mặc dù có sự vào cuộc sâu rộng và mạnh mẽ của các cấp chính quyền, sự 

tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân, hệ thống 

các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tội phạm trên địa bàn nhưng những năm 

qua tội phạm vẫn có xu hướng tăng và phức tạp, đặc biệt là các tội về xâm phạm sở 

hữu có tính chiếm đoạt. Qua khảo sát từ năm 2011 đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau xảy ra 3.994 vụ án - 5.623 đối tượng, trong đó các tội xâm phạm sở hữu có 

tính chiếm đoạt là 2.034 vụ (chiếm 51%) – 2.542 đối tượng (chiếm 45%). Tình hình 

các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, hậu 
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quả ngày càng nghiêm trọng về tính chất vụ việc cũng như hậu quả mang lại cho 

nạn nhân, làm mất an ninh trật tự, làm hoang mang bức xúc trong dân, gây ảnh 

hưởng đến cuộc sống an toàn của người dân, làm suy giảm lòng tin của người dân 

vào tính nghiêm minh của pháp luật. 

Trước yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự tạo nền tảng ổn định kinh tế, chính 

trị, xã hội; Sự gia tăng liên tục của tội phạm về số lượng và tính chất nghiêm trọng; 

Sự thiếu hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và sự tham gia của người dân còn 

mang tính hình thức, cần phải có một nghiên cứu cơ bản, đầy đủ, toàn diện và 

chuyên sâu theo chuyên ngành tội phạm học về nguyên nhân và điều kiện làm phát 

sinh tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt. Từ đó xây dựng một hệ 

thống các biện pháp phòng ngừa tình hình nói trên trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Với cách nhìn nhận như vậy và đặc biệt là góp phần nhằm giảm thiểu, kiểm 

soát, tiến tới đẩy lùi các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau, đề tài “ Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở 

hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau” đã được lựa chọn để nghiên 

cứu. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Để có cơ sở lý luận cho việc thực hiện đề tài Luận văn, các công trình khoa 

học sau đây đã được tham khảo: 

-“Tội phạm học, Luật Hình sự, Luật tố tụng hình sự Việt Nam”, Nxb Chính 

trị quốc gia, năm 1994; 

- “Tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Viện 

Nhà nước và Pháp luật, Nxb Công an nhân dân, năm 2000; 

- “Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam” của PGS.TS 

Phạm Văn Tỉnh, Nxb Công an nhân dân, năm 2007; 

- Giáo trình “Tội phạm học” của GS.TS Võ Khánh Vinh, Nxb Công an nhân 

dân, tái bản năm 2011, 2013; 

-  “Luật hình sự Việt Nam (phần chung và phần các tội phạm), giáo trình sau 

đại học” của GS.TS Võ Khánh Vinh, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội; 
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Các công trình trên là không thể thiếu cho việc thực hiện đề tài Luận văn. 

Bởi vì trong đó không chỉ chứa đựng những lý luận cơ bản của các vấn đề về tội 

phạm học mà đề tài Luận văn phải giải quyết, mà còn giúp xác định phương pháp 

luận nghiên cứu đề tài, đặt biệt là vấn đề về nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Ở mức độ cụ thể và liên quan trực tiếp đến đề tài luận văn, vấn đề phòng 

ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt của các công trình khoa 

học sau đây cũng đã được tham khảo: 

- Nguyễn Thị Diệu Hiền (2014), Các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học 

viện khoa học xã hội; 

- Phạm Thị Triều Mến (2016), Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

từ thực tiễn tỉnh Bình Dương, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội; 

- Nguyễn Văn Phên (2016), Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Luận văn thạc sĩ 

Luật học, Học viện khoa học xã hội; 

- Nguyễn Kiến Thức (2015), Các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng: tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa, Luận văn thạc sĩ Luật học, 

Học viện khoa học xã hội; 

Các đề tài, công trình nghiên cứu trên đã góp phần làm sáng tỏ về mặt lý 

luận cũng như tình hình, nguyên nhân, điều kiện và những giải pháp để phòng ngừa 

ngăn chặn các tội xâm phạm sở hữu ở tỉnh Tiền Giang, Bình Dương và Sóc Trăng, 

nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau, luận văn đề xuất các biện pháp phòng ngừa tình hình các tội này. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài cần trung giải quyết những nhiệm 

vụ sau: 

Một là, phân tích những vấn đề lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm.  

Hai là, phân tích thực trạng nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

phạm xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 

đến năm 2015. Dự báo tình hình các tội xâm phậm sở hữu có tính chiếm đoạt trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới. 

Ba là, đề xuất hoàn thiện pháp luật và các biện pháp phòng ngừa tình hình 

các tội nói trên. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm 

phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Luận văn lấy các quan 

điểm khoa học được nêu trong tội phạm học, thực tiễn nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội nói trên trên địa bàn tỉnh Cà Mau để nghiên cứu các vấn đề 

thuộc nội dung nghiên cứu. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về chuyên ngành, đề tài luận văn được nghiên cứu dưới góc độ chuyên  

ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. 

- Về tội danh, đề tài đề cập đến tình hình của các tội được quy định từ Điều 

133 đến Điều 142 của Bộ luật hình sự hiện hành. 

- Về không gian, đề tài sử dụng số liệu thực tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao 

gồm các số liệu thống kê của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, đặc biệt là của 

Tòa án nhân dân và 100 bản án hình sự sơ thẩm xét xử các tội phạm có liên quan 

đến xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Về thời gian, đề tài nghiên cứu giới hạn trong khoảng thời gian 5 năm, từ 

năm 2011 đến năm 2015. 
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5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh và hệ thống các quan điểm của Đảng và nhà nước về phòng ngừa tội phạm. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành việc nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu cụ thể như: 

- Phương pháp thống kê; 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm; 

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia; 

- Phương pháp điều tra xã hội học; 

- Phương pháp lựa chọn điển hình. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận văn nghiên cứu hệ thống lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm, áp dụng lý luận đó để khảo sát về thực tiễn nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình nhóm tội phạm cụ thể trên một địa bàn thực tế. Kết quả nghiên cứu 

của luận văn góp phần làm phong phú thêm lý luận về nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình tội phạm, về sự áp dụng lý luận vào thực tế, là tài liệu tham khảo cho 

công tác giảng dạy và nghiên cứu sau này. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng trong công tác phòng 

ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt nói riêng và phòng ngừa 

tình hình tội phạm nói chung trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cũng như có giá trị tham 

khảo cho các địa bàn tương tự khác. 
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7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn được cơ cấu thành ba chương gồm: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Chương 2: Thực trạng nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm 

phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Chương 3: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu 

có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau và những vấn đề đặt ra đối với phòng 

ngừa tình hình các tội này. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA 

TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CÓ TÍNH CHIẾM ĐOẠT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau 

1.1.1. Khái niệm nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm 

phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 Thông thường, nguyên nhân được hiểu là hiện tượng A mà tác động của nó 

gây nên, làm biến đổi hay kéo theo sau nó hiện tượng khác – hiện tượng B. Trong 

trường hợp này A được gọi là nguyên nhân, còn B được gọi là kết quả. 

Có thể coi đây là mức độ hiểu biết ban đầu về mối liên hệ nhân quả. Nếu tìm 

hiểu sâu hơn về nguyên nhân thực sự của B ta thấy không phải bản thân hiện tượng 

A, mà chính là sự tác động của nó, hay chính xác hơn, sự tác động qua lại của nó 

với các hiện tượng C, D, E… nào đó mới chính là cái dẫn đến sự xuất hiện hiện 

tượng B. Chẳng hạn không phải dòng điện là nguyên nhân làm bóng đèn phát sáng, 

mà chính là sự tương tác của dòng điện với dây dẫn (trong trường hợp này, với dây 

tóc bóng đèn) mới thực sự là nguyên nhân làm cho bóng đèn phát sáng. Vậy chính 

tương tác mới thật sự là nguyên nhân của các sự biến. 

Nếu tương tác là nguyên nhân cuối cùng thật sự của sự vật, thì rõ ràng là 

trong bất cứ trường hợp nào, suy đến cùng, nguyên nhân bao giờ cũng là tương tác 

giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây nên những biến 

đổi nhất định; còn kết quả là sự biến đổi xuất hiện do sự tác động lẫn nhau giữa 

các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau. [41, tr.247] 

Tư tưởng hệ thống đã nêu cần được giải mã để áp dụng vào trường hợp cụ 

thể của đề tài, tức là tìm ra nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ ở địa bàn tỉnh Cà Mau. Triết học Mác-xít quan niệm cho rằng, nguyên nhân 

là phạm trù chỉ sự tác động qua lại giữa các mặt trong một sự vật, một hiện tượng 
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hoặc giữa các sự vật, các hiện tượng với nhau gây ra sự biến đổi nhất định gọi là kết 

quả. Không có sự tác động qua lại thì không có nguyên nhân. Và để nguyên nhân 

sinh ra kết quả nhất định nào đó như tình hình tội phạm chẳng hạn, thì quá trình 

tương tác  phải diễn ra thông qua ý thức của con người và trong điều kiện nhất định. 

Như vậy kết quả do nguyên nhân gây ra phụ thuộc vào những điều kiện nhất 

định. Điều kiện tuy không sinh ra kết quả, song tạo thuận lợi, hỗ trợ thúc đẩy sự 

tương tác sinh ra kết quả. Về bản chất điều kiện là những sự kiện, hiện tượng, tình 

huống, hoàn cảnh nhất định. 

Đối với nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, những điều vừa 

trình bày trên đây cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vậy không thể không đồng ý đối 

với quan điểm cho rằng: “Nguyên nhân của tình hình tội phạm là những hiện tượng 

xã hội tiêu cực ở trong mối liên hệ tương tác hai mức độ sinh ra và tái sản xuất ra 

tình hình tội phạm như là hậu quả tất yếu của mình. Điều kiện của tình hình tội 

phạm là những hiện tượng xã hội tiêu cực, tự mình không sinh ra tình hình tội phạm 

và các tội phạm, mà là hỗ trợ, làm dễ dàng và tăng cường cho sự hình thành và 

hoạt động của các nguyên nhân” [41, tr.88]. 

Với tính cách là những hiện tượng xã hội tiêu cực, nguyên nhân và điều kiện 

xuất hiện trong xã hội, tồn tại trong xã hội, có nguồn gốc và bản chất mang tính xã 

hội; chúng bao giờ cũng nằm trong hệ thống các mâu thuẫn xã hội trong tất cả mọi 

mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các hiện tượng tiêu cực này luôn tương tác 

qua lại với nhau sinh ra tình hình tội phạm. Đến lượt mình tình hình tội phạm cũng 

là một hiện tượng xã hội tiêu cực tham gia vào quá trình tương tác qua lại đó nên tái 

sản xuất ra tình hình tội phạm như là một kết quả tất yếu. “Bởi một hiện tượng nào 

đó trong mối liên hệ này là nguyên nhân thì trong mối liên hệ khác là kết quả, và 

ngược lại” [41, tr.256]. Điều kiện của tình hình tội phạm cũng giống như nguyên 

nhân đó là hiện tượng xã hội tiêu cực, tuy nhiên điều kiện của tình hình tội phạm 

không sinh ra tình hình mà nó chỉ là chất xúc tác có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy tình 

hình tội phạm. Ví dụ, đó là những khiếm khuyết, thiếu sót trong hoạt động kinh tế, 

cơ chế quản lý cụ thể… 
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Từ những điều khái quát trên, có thể hiểu nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội XPSH CTCĐ là sự tương tác giữa hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực 

mà ở hai cấp độ làm phát sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ. 

Giữa nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ có những 

phạm vi ảnh hưởng khác nhau. Trong thực tế việc phân định rõ đâu là nguyên nhân 

đâu là điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ là việc khó khăn và phức tạp. 

Điều kiện đưa đến tình hình các tội XPSH CTCĐ cũng là các hiện tượng xã hội tiêu 

cực, nhưng khác với nguyên nhân ở chổ nó không làm phát sinh ra tội phạm mà nó 

chỉ tạo ra các hoàn cảnh thuận lợi cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của tình 

hình các tội XPSH CTCĐ. Trong thực tiễn cũng như trong lý luận giữa nguyên 

nhân và điều kiện của tình trạng tội phạm trong một số trường hợp đối với hiện 

tượng tội phạm này là nguyên nhân nhưng đối với hiện tượng tội phạm khác nó lại 

là điều kiện. Ví dụ: do kinh tế - xã hội khó khăn là nguyên nhân dẫn đến thiếu việc 

làm, nhiều người có nghề nghiệp không ổn định dẫn đến những hành vi chiếm đoạt 

tài sản của người khác một cách trái pháp luật để thỏa mản nhu cầu của cá nhân; 

Nhưng trong trường hợp khác, kinh tế - xã hội khó khăn, nhiều gia đình phải chăm 

lo làm ăn, tất bật trong công việc, mong muốn có thêm tài sản nên đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tội XPSH CTCĐ xảy ra. 

Tội phạm, như mọi hành vi khác của con người, suy cho cùng là kết quả của 

sự tác động lẫn nhau của cá nhân và hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Trong sự tác 

động đó, quyết định thực hiện tội phạm được thông qua và được thể hiện trong thực 

tế. Do vậy, một mặt các nguyên nhân trực tiếp của việc thực hiện tội phạm cụ thể 

thể hiện các đặc điểm về nhu cầu, lợi ích, quan điểm, quan hệ, hệ thống các định 

hướng và tính động cơ của cá nhân đó, mặt khác thể hiện ở tổng thể các hoàn cảnh 

bên ngoài quyết định sự hình thành động cơ và sự quyết tâm thực hiện tội phạm. Ở 

đó, các nguyên nhân tác động lẫn nhau với các điều kiện và sự tác động đó hỗ trợ 

cho việc xuất hiện và thực hiện quyết định đó. 

Tóm lại từ những điều phân tích khái quát trên đây có thể kết luận rằng, 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ là hai phạm trù khác 
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nhau, giữ vai trò khác nhau trong việc sinh ra kết quả là tình hình các tội XPSH 

CTCĐ. Thế nhưng trong lĩnh vực xã hội nói chung và tội phạm học nói riêng, sự 

phân biệt đâu là nguyên nhân, đâu là điều kiện chỉ mang tính chất tương đối. Hơn 

nữa, thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm lại luôn đòi hỏi phải loại trừ cả hai, 

tức là phải loại trừ cả những gì thuộc về nguyên nhân và loại trừ cả những gì thuộc 

về điều kiện phát sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ. 

1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ 

là cơ sở để xây dựng các biện pháp phòng ngừa các tội XPSH CTCĐ một cách khoa 

học và hiệu quả. 

Việc tìm ra quy luật phát sinh, tồn tại, phát triển của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ để chủ động những điều kiện cần thiết là hoạt động tư duy có định hướng 

chiếm vị trí rất quan trọng trong đấu tranh nhằm kiềm chế, đẩy lùi các tội XPSH 

CTCĐ trong xã hội. Thực tế chỉ ra rằng, không thể áp dụng biện pháp phòng, chống 

các tội XPSH CTCĐ khi chúng ta chưa hiểu được từ đâu mà tội phạm sinh ra, dưới 

điều kiện nào mà tồn tại, phát triển trong những giai đoạn nhất định. Đấu tranh 

phòng chống các tội XPSH CTCĐ chỉ có thể đạt hiệu quả thật sự khi đảm bảo thủ 

tiêu được những nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ. Nếu 

không xác định được hoặc xác định chưa sát hợp về nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình các tội XPSH CTCĐ thì định hướng cho cuộc đấu tranh này cũng sẽ 

không đúng, việc giải quyết những hiện tượng tiêu cực nói chung và tình hình các 

tội XPSH CTCĐ nói riêng sẽ không đạt được hiệu quả. 

Nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ có ý 

nghĩa quan trọng đối với việc hoạch định các chính sách kinh tế, xã hội trước mắt 

và lâu dài. Trong đó cần phải khẳng định ý nghĩa quan trọng của vấn đề này đối 

với việc hoạch định các chính sách pháp luật nói chung và chính sách hình sự nói 

riêng. 
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Thực tế đã chỉ ra nguồn gốc phát sinh tội phạm không chỉ ở những hiện 

tượng tiêu cực mà ngay trong quá trình phát triển xã hội của nhà nước xã hội chủ 

nghĩa. Trong quá trình xây dựng, nhà nước xã hội chủ nghĩa chưa thể hoàn thiện 

toàn bộ các vấn đề về đường lối, chính sách, chủ trương, tổ chức thực hiện, mà 

trong đó còn nhiều hạn chế, bất cập tạo sơ hở để xảy ra tội phạm. Có những chính 

sách kinh tế xã hội nếu đứng ở góc độ này thì mang tính tích cực và đem lại hiệu 

quả nhất định, nhưng xét ở một góc độ khác thì nó lại tạo ra sơ hở và được coi là 

nguồn làm phát sinh hoặc tạo điều kiện cho tội phạm tồn tại. 

Việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương 

đúng đắng tích cực đã thúc đẩy nền kinh tế đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng 

kinh tế. Tuy nhiên, chuyển đổi cơ chế quản lý mới của nền kinh tế tác động đến 

nhiều lĩnh vực khác và từ đó làm phát sinh tội phạm. Cụ thể, việc thay đổi cơ chế 

quản lý kinh tế, điều hành, sản xuất, quy mô chuyên sâu dẫn đến sự thay đổi nghề 

nghiệp, mất việc làm, nhiều người không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp 

nhưng nhu cầu đáp ứng cho cuộc sống ngày càng cao… và đó cũng chính là nguồn 

căn làm phát sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ. Tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm, 

rượu bia ngày càng gia tăng phức tạp theo chiều hướng đi song cùng quá trình hội 

nhập và phát triển kinh tế. Tệ nạn xã hội là sân sau tạo nguồn làm phát sinh tình 

hình các tội XPSH CTCĐ. Điều này đã tác động không nhỏ đến nhận thức của 

người dân, làm thay đổi cách nghĩ và lối sống, hình thành những nhu cầu lệch 

chuẩn, thiếu kiềm chế, xem thường các giá trị đạo đức và nhân cách, từ đó dễ dẫn 

đến việc thực hiện tội phạm, trong đó có các tội phạm XPSH CTCĐ. Vì vậy, việc 

hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội phải nhằm mục tiêu tạo công ăn 

việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân. 

Hơn nữa một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tội XPSH CTCĐ 

là do nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề này, một phần là không tin tưởng 

vào pháp luật, khả năng của cơ quan chuyên trách, sợ bị ảnh hưởng, trả thù…từ đó 
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làm cho người phạm tội xem thường các biện pháp phòng ngừa và răn đe, xem 

thường các chuẩn mực xã hội rồi dẫn đến việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp 

luật. Vì vậy việc hoàn thiện các văn bản pháp luật cũng như các chính sách hình sự, 

chính sách xã hội để tăng cường bảo vệ, trợ giúp nạn nhân của tội phạm và gia đình 

của họ nhằm đảm bảo sự hợp tác tích cực của họ với các cơ quan tư pháp hình sự 

cũng như trợ giúp cho họ an tâm ổn định cuộc sống. 

Tội phạm học với tư cách là một khoa học chuyên nghiên cứu về tội phạm và 

người phạm tội cùng với những nguyên nhân và điều kiện của nó để đề ra biện pháp 

phòng ngừa, cho nên vấn đề nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội XPSH CTCĐ để đề ra các biện pháp phòng ngừa, vì thế vấn đề này được nghiên 

cứu một cách sâu sắc, toàn diện sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cả về lý luận 

và thực tế. 

1.2. Phân loại nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Các tội XPSH CTCĐ phát sinh không phải do một nguyên nhân và điều kiện 

gây ra mà là kết quả tác động của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Do đó 

để nhận thức chúng về mặt khoa học và về mặt thực tiễn cần phải phân loại chúng. 

Trong tội phạm học, có các cách phân loại sau: 

- Căn cứ vào mức độ tác động của nguyên nhân và điều kiện trong việc làm 

phát sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ, có thể phân thành: 

+ Nguyên nhân và điều kiện chủ yếu làm phát sinh tình hình các tội XPSH 

CTCĐ là những nhân tố đóng vai trò chủ chốt trong việc làm phát sinh các tội 

XPSH CTCĐ và những nhân tố này chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số các nhân tố 

làm phát sinh các tội XPSH CTCĐ. 

+ Nguyên nhân và điều kiện thứ yếu làm phát sinh tình hình các tội XPSH 

CTCĐ là những nhân tố chỉ đóng vai trò hạn chế và chiếm tỷ lệ không đáng kể 

trong tổng số các nhân tố làm phát sinh các tội XPSH CTCĐ. 

- Căn cứ vào nguồn gốc xuất hiện, có thể chia làm nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội XPSH CTCĐ thành nguyên nhân và điều kiện bắt nguồn từ 
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môi trường sống với nguyên nhân và điều kiện xuất phát từ phía người phạm tội. Cụ 

thể: 

+ Nguyên nhân và điều kiện bắt nguồn từ môi trường sống là tổng hợp các 

hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực hình thành tồn tại trong môi trường sống của 

cá nhân có thể tác động, ảnh hưởng đến cá nhân ở mức độ nhất định từ đó làm phát 

sinh các tội XPSH CTCĐ. Ví dụ như các hành vi lệch chuẩn trong: môi trường gia 

đình có cấu trúc không hoàn hảo, nhiều tệ nạn xã hội trong các tiểu môi trường xã 

hội v.v… 

+ Nguyên nhân và điều kiện xuất phát từ phía người phạm tội là tổng hợp 

những đặc điểm, dấu hiệu tiêu cực thuộc về nhân thân người phạm tội có thể tác 

động, ảnh hưởng đến việc phát sinh các tội XPSH CTCĐ của người phạm tội. Đó 

có thể là dấu hiệu thuộc về sinh học, tâm lý, xã hội – nghề nghiệp của người phạm 

tội. 

- Căn cứ vào lĩnh vực hình thành nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội XPSH CTCĐ, có thể phân thành: 

+ Nguyên nhân và điều kiện về kinh tế - xã hội. Đây là những hiện tượng, 

quá trình tiêu cực thuộc về lĩnh vực kinh tế - xã hội có thể tác động làm phát sinh 

các tội XPSH CTCĐ như trình độ phát triển kinh tế kém, chuyển đổi cơ chế quản lý 

kinh tế, không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhu 

cầu cuộc sống ngày càng cao… 

+ Nguyên nhân và điều kiện về văn hóa, giáo dục. Đây là hiện tượng, quá 

trình xã hội tiêu cực trong quá trình quản lý, triển khai thực hiện các chính sách, 

chương trình về văn hóa, giáo dục có thể tác động ảnh hưởng làm phát sinh các tội 

XPSH CTCĐ. Ví dụ như nhân tố trình độ học vấn hạn chế tác động đến nhận thức 

pháp luật và ý thức tôn trọng tài sản từ đó làm tác động phát sinh những nhận thức 

lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và làm phát sinh tình hình tội phạm. 

+ Nguyên nhân và điều kiện về tổ chức, quản lý. Đây là những hiện tượng, 

quá trình tiêu cực như thiếu sót, bất cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng 

có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhất định. Thuộc về các nguyên nhân này có 
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thể là các hiện tượng như: hiệu quả công tác quản lý, đùng đẩy trách nhiệm cho 

nhau, ý thức tinh thần trách nhiệm trong việc hợp tác giải quyết vụ việc… 

+ Nguyên nhân và điều kiện thuộc về chính sách, pháp luật. Đây là một số 

thiếu sót, bất cập của chính sách, pháp luật có thể tác động, ảnh hưởng làm phát 

sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ. 

1.3. Cơ chế tác động của các nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Như trên đã phân tích, nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ là sự tương tác giữa hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực làm phát sinh tình 

hình các tội XPSH CTCĐ. Những hiện tượng, quá trình này có trong môi trường 

sống, nhân thân người phạm tội và trong cả nạn nhân của tội phạm (tình huống 

phạm tội). Chính sự tác động qua lại giữa những hiện tượng và quá trình xã hội tiêu 

cực đó là cơ sở cho việc xác định hệ thống các nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội XPSH CTCĐ. Và sự tác động đó được mô tả theo cơ chế như sau: 

 

 

 

 

      tác động 

 

                        hình                                                        nảy 

                        thành                                                      sinh                                           

 

                                tác động                                                       đưa đến            

                                          qua lại 

                                                          đưa đến 

                    

 

Những hiện tượng, quá 

trình xã hội tiêu cực thuộc 

môi trường sống 

Cá nhân 

Tình huống  

cụ thể 

Nhân cách lệch lạc  

của cá nhân 

 

Ý định phạm tội 

Thực hiện  tội 

phạm 
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Từ sơ đồ trên đây có thể thấy cơ chế tác động của nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội XPSH CTCĐ bao gồm 2 cơ chế (giai đoạn): 

Thứ nhất, cơ chế hình thành đặc điểm nhân cách tiêu cực ở cá nhân bị tác 

động, ảnh hưởng bởi những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực tác động lẫn nhau 

và tác động với cá nhân đó. Trong tội phạm học, cá nhân này được gọi là con người 

có “tiềm năng” phạm pháp hoặc phạm tội; cá nhân xấu về nhân cách, “cá nhân có 

đặc điểm nhân cách lệch chuẩn”. 

Thứ hai, cơ chế của hành vi phạm tội bao gồm ba khâu cơ bản: 

- Quá trình hình thành tính động cơ của tội phạm: bao gồm các nhu cầu cá 

nhân, các ý định, dự định, kế hoạch và lợi ích đó trong sự tác động lẫn nhau với hệ 

thống các định hướng giá trị của cá nhân sinh ra các động cơ của hành vi phạm tội. 

- Việc kế hoạch hóa các hoạt động phạm tội: là sự cụ thể hóa tính động cơ 

vào kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội. Ở đây chủ thể xác định mục đích của 

mình, cũng như các biện pháp, địa điểm thời gian thực hiện tội phạm và có các 

quyết định thích ứng. 

- Việc trực tiếp thực hiện tội phạm: Trong cơ chế của hành vi phạm tội, sự 

biến dạng trong quan điểm của cá nhân được hình thành do những ảnh hưởng của 

những nhân tố tiêu cực trong môi trường của hoạt động sống  [41, tr. 111-117]. 

Tình hình các tội XPSH CTCĐ là hiện tượng có tính chất cá nhân và xã hội. 

Do đó khi tìm hiểu về nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ 

phải nghiên cứu cả nguyên nhân, điều kiện bắt nguồn từ phía xã hội và nguyên 

nhân, điều kiện xuất phát từ phía người phạm tội, sự tác động từ nguyên nhân, điều 

kiện từ môi trường sống dẫn đến sự hình thành nhân cách lệch lạc của cá nhân 

người phạm tội, từ đó phát sinh tội phạm; bên cạnh đó cần tìm hiểu cả tình huống 

cụ thể bởi vì trong một số trường hợp, tình huống đóng vai trò như là nguyên nhân 

làm phát sinh tội phạm. Ví dụ chủ tài sản bỏ quên chìa khóa trên khóa xe, tài sản để 

hớ hên mà không ai trông coi… 

Môi trường sống của mỗi cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đối với sự hình thành 

và phát triển nhân cách của mỗi người. Đặc biệt, khi sống trong một môi trường 
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không lành mạnh, con người ta dễ bị tác động dẫn đến việc hình thành nhân cách 

lệch lạc của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nếu chỉ nghiên cứu nguyên nhân từ môi trường 

sống thì không đủ kết luận về nguyên nhân của tội phạm. Bởi vì, để dẫn tới việc 

thực hiện một hành vi phạm tội, thường có rất nhiều nguyên nhân, bao gồm cả các 

nguyên nhân chủ quan như các nguyên nhân về sinh học, tâm lý, xã hội – nghề 

nghiệp của người phạm tội, hay các nguyên nhân khách quan từ môi trường sống. 

Xét về khía cạnh tính độc lập của mỗi cá nhân đối với môi trường sống, ta có 

thể thấy rằng: Trên thực tế, có rất nhiều người sống trong môi trường, họ có thể có 

hoàn cảnh giống hoặc tương tự như người phạm tội, nhưng không phải ai cũng trở 

thành người phạm tội. Hoặc là, ngay cả giữa những người phạm tội thì mức độ chịu 

sự tác động của môi trường dẫn đến việc thực hiện các tội phạm cũng khác nhau. 

Đó là do tính độc lập của mỗi cá nhân trong môi trường là khác nhau, tức là mặc dù 

cá nhân chịu sự tác động lớn từ môi trường sống, nhưng sự tiếp thu, chịu sự tác 

động từ môi trường sống đến cá nhân như thế nào lại là do từng cá nhân đó. Bởi vì, 

mỗi con người là một thực thể của xã hội, và mỗi cá nhân sống trong môi trường đó, 

không phải chỉ thụ động chịu sự tác động một phía từ môi trường mà cá nhân đó 

đang sống đến bản thân mình, mà cá nhân đó, còn có thể chủ động tiếp nhận và tác 

động trở lại đến môi trường, thậm chí là thay đổi môi trường mà mình đang sống ở 

mức độ nào đó. 

Chính vì vậy, tuy cùng sống trong môi trường xấu, nhưng có cá nhân dễ dàng 

chịu sự tác động của môi trường xấu, tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu ngoài xã 

hội nhưng ngược lại, cũng có những cá nhân bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ 

tiêu cực của đời sống hoặc cũng do cá nhân chịu sự tác động của mội trường sống 

một cách hạn chế. Đó là lý do vì sao trong xã hội có những người phạm tội tồn tại 

bên cạnh những người khác không phạm tội. Chính vì vậy, khi tìm hiểu về nguyên 

nhân của tội phạm thì phải tìm hiểu cả nguyên nhân từ phía người phạm tội với 

những tố chất sinh học và cả những đặc điểm tâm lý riêng biệt vốn được hình thành 

từ cuộc sống cũng như trong quá trình hình thành nhân cách lệch lạc của họ do chịu 

sự tác động của môi trường sống. 
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Do đó, khi nghiên cứu về nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ phải nghiên cứu tất cả các hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực bắt nguồn 

từ phía xã hội và nguyên nhân xuất phát từ cá nhân người phạm tội, sự tác động qua 

lại giữa các hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực đó. Từ đó có cái nhìn toàn diện 

khi đánh giá về nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tình hình các tội XPSH 

CTCĐ, cần tránh kiểu áp đặt ý chí chủ quan mà không dựa trên cơ sở nghiên cứu 

khách quan. 

1.4. Mối liên hệ giữa nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm 

phạm sở hữu có tính chiếm đoạt với tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính 

chiếm đoạt, với nhân thân người phạm tội các tội xâm phạm sở hữu có tính 

chiếm đoạt và với phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính 

chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

1.4.1. Mối liên hệ với tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm 

đoạt 

Đây là mối liên hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Tình hình tội 

phạm nêu lên bức tranh tổng thể về các tội XPSH CTCĐ trong đơn vị không gian 

thời gian nhất định, biểu hiện qua mức độ, diễn biến, cơ cấu và tính chất của nó. 

Còn nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ là cái sinh ra kết 

quả (tình hình tội phạm), nên nguyên nhân và điều kiện luôn luôn có trước kết quả, 

còn kết quả chỉ xuất hiện sau khi có nguyên nhân xuất hiện và bắt đầu tác động. 

Việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện để giải thích tại sao lại có tình 

hình tội phạm như vậy, nhất thiết cần phải dựa trên tình hình tội phạm, đó là cơ sở 

thực tế để xác định những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm nói 

chung, tình hình các tội XPSH CTCĐ nói riêng. 

1.4.2. Mối quan hệ với nhân thân người phạm tội các tội xâm phạm sở 

hữu có tính chiếm đoạt 

GS.TS Võ Khánh Vinh đã khẳng định: “Nhân thân người phạm tội là một bộ 

phận cấu thành tất yếu và rất quan trọng của cơ chế hành vi phạm tội” [41, tr.127]. 
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Chính vì vậy sẽ không thể nhận thức, hiểu biết được các nguyên nhân, điều kiện của 

tội phạm nếu không làm rõ các đặc điểm nhân thân của người phạm tội. 

Nhân thân người phạm tội tức là người có lỗi trong việc thực hiện hành vi 

nguy hiểm cho xã hội được Bộ luật hình sự quy định là tội phạm, được hiểu là tổng 

thể tất cả các dấu hiệu, đặc điểm có ý nghĩa về mặt xã hội, trong sự kết hợp với các 

điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của người đó 

[41, tr. 131].  

Khi xem xét từ góc độ tội phạm học, đặc điểm về nhân thân người phạm tội 

bao gồm: độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn, lịch sử bản thân, hoàn 

cảnh gia đình, tiền án, tiền sự... có ảnh hưởng đến hành vi phạm tội vốn được hiểu 

là một quá trình diễn ra theo thời gian và không gian hàm chứa những hành động 

khách quan bên ngoài tạo nên cấu thành tội phạm và các hiện tượng, các quá trình 

tâm lý xảy ra trước đó, quy định việc thực hiện tội phạm [24, tr. 19].  

Cơ chế của hành vi phạm tội được hiểu là mối liên hệ và sự tác động lẫn 

nhau giữa các nhân tố bên ngoài của hiện thực khách quan với các quá trình và 

trạng thái tâm lý bên trong, những cái quyết định việc thực hiện hành vi phạm tội, 

định hướng và  kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định đó [41, tr. 114].  

Nhân thân người phạm tội các tội XPSH CTCĐ tức là người có lỗi trong việc 

thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị Luật hình sự quy định là tội phạm XPSH 

CTCĐ, được hiểu là tổng thể các dấu hiệu, đặc điểm có ý nghĩa về mặt xã hội, trong 

sự kết hợp với các điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi phạm 

tội của người đó. Đó là các dấu hiệu, đặc điểm về sinh học, tâm lý, văn hóa, nghề 

nghiệp… 

Việc phân tích các nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ chỉ ra rằng không thể nhận thức, hiểu biết được các nguyên nhân và điều 

kiện đó nếu thiếu việc xem xét một cách tổng thể nhân thân người phạm tội, bản 

chất, các đặc điểm và quá trình hình thành nó. Nhân thân người phạm tội như đã 

nhấn mạnh là một bộ phận cấu thành tất yếu và rất quan trọng của cơ chế hành vi 

phạm tội, còn các hoàn cảnh của sự hình thành các đặc điểm tâm lý – xã hội tiêu 
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cực của cá nhân xuất hiện trước các đặc điểm của cá nhân nằm trong mối quan hệ 

nhân quả với tình hình các tội XPSH CTCĐ, đó là các yếu tố thuộc môi trường 

sống. 

Do vậy, việc nghiên cứu nhân thân những người phạm tội trên cơ sở của sự 

khái quát các nguyên nhân và tính chất của các hành vi phạm tội XPSH CTCĐ cụ 

thể cho phép rút ra những nhân tố phạm tội chung, giải thích được những thay đổi 

trong thực trạng, cơ cấu, động thái của tình hình tội phạm có liên quan với những 

thay đổi trong các đặc điểm của những người phạm tội. 

Từ đó có thể thấy nghiên cứu đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH 

CTCĐ tạo cơ sở cho việc xác định nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

XPSH CTCĐ, đặc biệt là nhóm nguyên nhân và điều kiện từ phía người phạm tội. 

1.4.3. Mối quan hệ với phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm sở hữu có 

tính chiếm đoạt 

Việc phòng ngừa tình hình tội phạm là hệ thống nhiều mức độ các biện pháp 

mang tính chất Nhà nước, xã hội và Nhà nước – xã hội nhằm khắc phục các nguyên 

nhân và điều kiện của tình hình tội phạm hoặc làm vô hiệu hóa (làm yếu, hạn chế) 

chúng bằng cách đó làm giảm và dần dần loại bỏ tình hình tội phạm. Chính vì vậy 

việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm XPSH CTCĐ là 

bước đầu, là cơ sở để tiến tới việc đề ra các giải pháp phòng ngừa các tội XPSH 

CTCĐ. 

Lý luận cơ bản về phòng ngừa các tội XPSH CTCĐ không xác định các biện 

pháp phòng ngừa cụ thể mà chỉ đưa ra những chỉ dẫn có tính nguyên tắc nhằm định 

hướng cho việc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên cơ sở 

khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm và xác định nguyên nhân, điều kiện của các tội 

XPSH CTCĐ trong phạm vi không gian và thời gian nhất định. Các tội XPSH 

CTCĐ phát sinh là do còn tồn tại nhiều nguyên nhân nhất định. Muốn ngăn ngừa tội 

phạm xảy ra chúng ta cần tác động đến nguyên nhân của hiện tượng này. Trong đó 

nguyên nhân của tình hình các tội XPSH CTCĐ hiểu một cách khái quát nhất là “sự 

tương tác giữa phẩm chất tâm lý tiêu cực của chủ thể và môi trường sống tiêu cực 
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nhất định”. Như vậy các biện pháp phòng ngừa cần hướng tới cả con người và cả 

môi trường xã hội nhằm thay đổi phẩm chất tâm lý tiêu cực của con người và tình 

huống tiêu cực của môi trường sống theo hướng tích cực. Tác động tới con người 

theo những phương tiện và phương thức khác nhau là cần thiết nhưng cũng quan 

trọng không kém là phải tác động vào môi trường sống tiêu cực, điều mà đôi khi 

còn xem nhẹ. Môi trường sống vừa có ảnh hưởng đến hình thành nhân cách vừa có 

vai trò là thành tố tương tác với con người tạo nên nguyên nhân của tình hình tội 

phạm. 

Kết luận Chương 1 

Trong chương 1, tác giả đã trình bày khái niệm, phân loại và ý nghĩa của việc 

nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ, ngoài ra 

tác giả cũng đưa ra cơ chế tác động cũng như mối quan hệ của nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ với các khái niệm khác trong tội phạm học.  

Qua nghiên cứu tình hình các tội XPSH CTCĐ từ năm 2011 đến năm 2015 

trên cơ sở các hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực là nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh Cà Mau có thể rút ra một số kết 

luận sau: 

Thứ nhất, nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ là sự 

tương tác giữa hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực mà ở hai cấp độ làm phát sinh 

tình hình các tội XPSH CTCĐ. 

Thứ hai, việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

XPSH CTCĐ là cơ sở để xây dựng các biện pháp phòng ngừa các tội XPSH CTCĐ 

một cách khoa học và hiệu quả. 

Thứ ba, tình hình các tội phạm XPSH CTCĐ là hiện tượng có tính chất cá 

nhân và xã hội. Do đó khi tìm hiểu về nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội 

XPSH CTCĐ phải nghiên cứu cả nguyên nhân, điều kiện bắt nguồn từ phía xã hội 

và nguyên nhân, điều kiện xuất phát từ phía người phạm tội; bên cạnh đó cần tìm 

hiểu cả tình huống cụ thể bởi vì trong một số trường hợp, tình huống đóng vai trò 

như là nguyên nhân làm phát sinh tội phạm. 
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Tình hình tội phạm nói chung và tình hình các tội XPSH CTCĐ nói riêng là 

kết quả của sự tác động qua lại giữa các hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực làm 

phát sinh tội phạm. Các hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực đó tồn tại trong môi 

trường sống và ngay trong người phạm tội. Những vấn đề nêu trên là cơ sở lý luận, 

căn cứ pháp lý cho việc xác định, đánh giá thực trạng nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH CÁC 

TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CÓ TÍNH CHIẾM ĐOẠT  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

2.1. Thực trạng nhận thức về nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Điều tra và đánh giá thực trạng nhận thức về nguyên nhân, điều kiện của tội 

phạm XPSH CTCĐ của mọi cá nhân trong xã hội là việc làm cần thiết làm cơ sở 

cho việc đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về nguyên 

nhân và điều kiện của tội phạm XPSH CTCĐ, từ đó tiến tới loại trừ, ngăn chặn loại 

tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội. 

Việc điều tra, tìm hiểu thực trạng nhận thức về nguyên nhân, điều kiện của 

tội phạm XPSH CTCĐ chưa được tiến hành một cách có hệ thống và hiệu quả. Vì 

vậy mà hiểu biết của từng người về vấn đề này chưa được nâng cao, mỗi người còn 

hiểu biết mơ hồ và thiếu chính xác về các nội dung của nguyên nhân và điều kiện 

của tội phạm XPSH CTCĐ từ đó có thái độ và hành vi không đúng. Đây là vấn đề 

bức thiết cần được chú trọng mà trước hết là cần phải làm rõ thực trạng nhận thức 

của mỗi người về vấn đề này để có thể có những biện pháp tác động phù hợp. 

Với mức độ phát triển hiện nay của tội phạm học, thực trạng nhận thức về 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm đã được thực hiện trên cơ sở của 

bản thân khách thể nghiên cứu, tức là tình hình tội phạm các loại. Thực chất của vấn 

đề nhận thức này là đi tìm quy luật của sự phạm tội, vấn đề được tội phạm học 

khẳng định là đối tượng nghiên cứu của tội phạm học và nó chỉ có thể được nhận 

thức thông qua tình hình tội phạm với tính cách là khách thể nghiên cứu. 

Qua khảo sát thực trạng nhận thức về vấn đề này thông qua những người 

từng là nạn nhân, người dân nơi xảy ra các vụ án về XPSH CTCĐ, phần lớn đều 

cho rằng nguyên nhân và điều kiện của các tội XPSH CTCĐ chủ yếu là từ phía 

người phạm tội có nhu cầu hưởng thụ về vật chất cao nhưng lại không có nghề 

nghiệp ổn định, thu nhập thấp và cách để thõa mãn nhu cầu đó chính là việc thực 
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hiện hành vi XPSH của người khác một cách trái pháp luật; Nguyên nhân, điều kiện 

tiếp đến của các tội XPSH CTCĐ là do sự chủ quan mất cảnh giác trong việc quản 

lý tài sản của nạn nhân; Và nguyên nhân, điều kiện nổi bật còn lại họ cho là do sự 

yếu kém của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử 

lý người phạm tội này mà dẫn đến thiếu sự răn đe, giáo dục và tâm lý xem thường 

pháp luật, từ đó dẫn đến phạm tội. 

Cùng khảo sát vấn đề này thông qua các cán bộ của các cơ quan bảo vệ pháp 

luật (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) về nguyên nhân và điều kiện của các 

tội XPSH CTCĐ thì đa số cho rằng nguyên nhân và điều kiện chủ yếu là xuất phát 

từ người phạm tội: Phần lớn các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế 

gia đình khó khăn, thích ăn chơi hưởng thụ nhưng lười lao động, nhu cầu đòi hỏi về 

vật chất cao và xem thường các giá trị đạo đức, nhân cách nên đã thúc đẩy họ phạm 

tội để thõa mãn nhu cầu cá nhân. 

Nhìn chung, về nhận thức, đa số có hiểu biết về nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội XPSH CTCĐ là thuộc về người phạm tội, về nạn nhân, về phía 

các cơ quan bảo vệ pháp luật… Tuy nhiên một số nội dung khác của nguyên nhân 

và điều kiện của các tội XPSH CTCĐ thì hiểu biết còn rất hạn chế như nguyên nhân 

về kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, pháp luật… 

2.2. Thực trạng nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm 

phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

2.2.1. Nguyên nhân và điều kiện thuộc môi trường sống 

2.2.1.1. Nguyên nhân, điều kiện về kinh tế - xã hội 

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện những chủ trương, đường lối đổi 

mới nhằm thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu nhằm phát triển kinh tế - hạ tầng cơ sở, 

văn hóa – giáo dục và đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt đời sống kinh 

tế, xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, 

tốc độ tăng trưởng không ngừng tăng lên qua từng năm. Tuy nhiên bên cạnh những 

thành tựu đạt được cũng đã kéo theo những hệ lụy như các giá trị về đạo đức, nhân 

cách bị xuống cấp ở một phận người dân, sự phân hóa giàu nghèo, thiếu việc làm, 
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nhu cầu sinh hoạt vật chất ngày càng tăng, hạn chế trong thực hiện các chính sách 

về xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người dân sau chuyển dịch cơ cấu 

nông nghiệp và sau khi thu hồi đất… Chính những vấn đề đó vừa là nguyên nhân 

vừa là điều kiện của tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về XPSH CTCĐ nói 

riêng, được thể hiện cụ thể qua các nội dung sau: 

Một là, mặc dù tăng trưởng kinh tế của tỉnh Cà Mau tăng trưởng không 

ngừng và ở mức cao nhưng đời sống một bộ phận dân cư của tỉnh, nhất là ở các 

huyện vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn, có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Do điều 

kiện kinh tế gia đình còn thấp, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp, quá trình 

chuyển dịch Tôm – Lúa diễn ra nhanh nhưng chưa bền vững, một bộ phận dôi sức 

lao động nhàn rỗi nhưng nhu cầu vật chất ngày càng tăng, từ đó làm phát sinh các 

hoạt động tệ nạn xã hội, tạo nguồn cũng như nguyên nhân chính dẫn đến các tội 

phạm về XPSH CTCĐ. 

Điển hình là trường hợp đối tượng Nguyễn Hữu Hậu, sinh ngày 03/4/1997, 

thường trú khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau. Đối tượng Hậu 

đã có hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần, bị tòa án huyện Thới Bình, Cà Mau tuyên 

phạt 06 tháng tù giam, tại bản án số 52/2014/HSST ngày 07/8/2014 của TAND 

huyện Thới Bình. Qua nghiên cứu về vụ án xét thấy, gia đình Hậu trước đây sống 

nghề làm ruộng trồng lúa), sau khi chuyển dịch sang nuôi tôm thì kinh tế gia đình 

có khá hơn, sức lao động nhàn rỗi nhiều hơn. Cha của Hậu không làm việc nhà 

nhiều nên đâm ra rượu chè, cờ bạc và mại dâm vì có điều kiện kinh tế khá hơn, mẹ 

của Hậu thì hằng ngày mua bán nhỏ ở chợ, thời gian rảnh rỗi thì tham gia lô đề, 

đánh bài ăn tiền không chăm lo nhiều đến việc học và quan tâm sinh hoạt của Hậu. 

Riêng bản thân Hậu thì được gia đình chu cấp nhiều hơn, mua cho xe máy đi học, 

điện thoại đắt tiền… nên thường tụ tập ăn chơi, nghiện game và bắt đầu đua đòi ăn 

chơi rượu bia, ma túy… đỉnh điểm là đến lúc gia đình không chu cấp đủ cho nhu 

cầu ngày càng tăng của Hậu, nên Hậu bắt đầu trộm cắp tài sản gia đình, rồi trộm cắp 

tài sản của người khác để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của mình và dẫn 

đến việc phạm tội nhiều lần. 
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Hai là, những biến đổi xã hội diễn ra mạnh mẽ như quá trình đô thị hóa 

nhanh, sự gia tăng dân số, diện tích đất canh tác bị thu hẹp, số người từ nông thôn ra 

thành thị tìm cuộc sống mới ngày càng nhiều làm cho  diễn biến tình hình trật tự đô 

thị, khu vực chợ đông dân cư ngày càng phức tạp hơn, tình trạng thiếu việc làm gia 

tăng… Cùng đó là vấn đề đô thị hóa, nông dân mất ruộng đất, sức lao động nhàn rỗi 

ngày càng nhiều, tệ nạn xã hội từ đó cũng phát sinh tạo nguồn cho các loại tội phạm 

về XPSH CTCĐ. Không có việc làm ổn định, không có thu nhập ổn định, kinh tế 

gia đình khó khăn trong khi nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao, thích hưởng thụ 

nhưng lười lao động từ đó dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội XPSH CTCĐ. 

Nghiên cứu 100 bản án hình sự sơ thẩm các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau với 205 bị cáo có 82 bị cáo không có nghề nghiệp ổn định (chiếm 40%) – một 

tỷ lệ khá cao, một nguồn nguy hiểm đáng kể cho xã hội (phụ lục số 8). 

Ba là, sự gia tăng của các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn ma túy, cờ bạc và 

rượu bia. Trong số các hiện tượng tiêu cực được coi là TNXH thì ma túy, cờ bạc và 

sử dụng rượu bia là loại tệ nạn có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sự gia tăng các 

tội XPSH CTCĐ. Người sử dụng ma túy ngày càng tăng, hoạt động sử dụng công 

khai hơn, mua bán ma túy hoạt động tinh vi hơn, người nghiện ma túy thì sẳn sàng 

làm tất cả để có được tài sản nhằm thỏa mãn cơn nghiện, trong khi chế tài cưỡng 

chế bắt buộc cai nghiện lại bị vướng rất nhiều ở thủ tục áp dụng do pháp luật hiện 

hành quy định. Nạn ăn chơi, sử dụng rượu bia gia tăng mạnh theo quá trình đô thị 

hóa, trong khi nhu cầu vật chất đòi hỏi nhiều hơn đã tác động thúc đẩy việc thực 

hiện tội phạm ngày càng manh động và liều lĩnh hơn.  

Điển hình là vụ án cướp tài sản xảy ra vào ngày 04/4/2011 tại tuyến Quốc lộ 

63 thuộc ấp 5, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, Cà Mau do các đối tượng: 

Nguyễn Minh Sự, Võ Trọng Hữu, Trần Văn Nguyền, Ngô Văn Tính, Nguyễn Long 

Hồ và Võ Minh Luân thực hiện. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 05/2011/HSST ngày 

30/11/2011 của TAND huyện Thới Bình, Cà Mau thể hiện: Vào đêm 04/4/2011, vì 

cần tiền trả tiền Karaoke và nhậu bia nên các đối tượng trên đã bàn bạc cùng nhau 

chuẩn bị hung khí dao tự chế, đi 3 xe máy ra tuyến Quốc lộ 63 tìm xe tải qua lại 
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trong đêm để chặn xe, khống chế tài xế để cướp tài sản. Các đối tượng đã thực hiện 

trót lọt 3 vụ trong đêm bằng thủ đoạn: có phân công người chạy trên tuyến lộ để tìm 

con mồi phù hợp, sau đó điện cho đồng bọn phục sẳng ở các đoạn đường vắng, giả 

vờ nằm ngang giữa lộ để buộc xe tải phải dừng lại rồi bất ngờ khống chế tài xế cướp 

tiền của chủ xe và tài xế.  

Tệ nạn cờ bạc cũng là nguồn và sân sau tác động trực tiếp đến tác nhân phát 

sinh tình hình tội phạm về XPSH CTCĐ, để thỏa mãn nhu cầu cần có tài sản để 

tham gia cờ bạc, hoặc qua quá trình tham gia cờ bạc, thua mất tài sản rồi phát sinh 

các hành vi phạm tội một cách manh động hơn.  

Điển hình là vụ án cướp tài sản theo bản án hình sự sơ thẩm số 

13/2012/HSST ngày 19/01/2012 của TAND huyện Thới Bình. Qua nghiên cứu vụ 

án trên thể hiện: Vào đêm 03/02/2011 các đối tượng Trần Thanh Nhanh, Nguyễn 

Duy Khánh, Ngô Văn Tèo, Huỳnh Hữu Lực tham gia đánh bài ăn tiền với Phùng 

Thị Lem, Huỳnh Văn Hào. Nhóm của Nhanh thua nhiều tiền nên cố tình tạo cớ gian 

lận rồi Nhanh gọi điện kêu thêm đồng bọn gồm Phạm Quang Toa, Nguyễn Văn 

Kiệt, Phạm Chí Thảo, Trần Trọng Hữu đem theo hung khí đến bắt khống chế Lem 

và Hào, rồi buộc gia đình Lem đem số tiền 100.000.000đ đến để chuộc Lem và Hào 

về. TAND huyện Thới Bình đã tuyên các bị cáo Trần Thanh Nhanh, Nguyễn Duy 

Khánh, Ngô Văn Tèo, Huỳnh Hữu Lực, Phạm Quang Toa, Nguyễn Văn Kiệt, Phạm 

Chí Thảo, Trần Trọng Hữu phạm tội cướp tài sản. 

2.2.1.2. Nguyên nhân, điều kiện về văn hóa 

Trong những năm qua, những thành quả mang lại trong sự nghệp xây dựng 

phát triển văn hóa của Cà Mau đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã 

hội, ổn định chính trị và ngày càng củng cố, khẳng định niềm tin của quần chúng 

nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích 

cực, công tác xây dựng phát triển văn hóa ở nước ta nói chung và Cà Mau nói riêng 

vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Những hạn chế bất cập đó đã tác động tiêu cực đến 

sự phát triển kinh tế xã hội góp phần gia tăng TNXH và tội phạm, trong đó có các 

tội về XPSH CTCĐ. Một số vấn đề hạn chế cần đề cập như: 
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Thứ nhất, sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, những mặt trái của 

cơ chế thị trường, mặt trái của sự hội nhập quốc tế không được kiểm soát chặt chẽ 

làm cho các giá trị văn hóa truyền thống bị bào mòn, giá trị đạo đức và nhân cách bị 

tha hóa xuống cấp, các sản phẩm văn hóa ngoại lai như phim ảnh bạo lực, trò chơi 

trực tuyến…các sản phẩm văn hóa độc hại không ngừng tiêm nhiễm vào đối tượng 

thanh thiếu niên, những người dễ bị lôi kéo, làm cho họ có những nhận thức và 

hành vi lệch chuẩn về nhu cầu vật chất, cũng như cách giải quyết nhu cầu vật chất, 

họ sẳn sàng thực hiện hành vi phạm tội để nhằm chiếm đoạt tài sản một cách trái 

pháp luật để nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân. 

Điển hình như vụ án Trộm cắp tài sản do Bùi Thái Tử cùng đồng bọn thực 

hiện vào ngày 07/8/2013 tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 60/2013/HSST ngày 19/12/2013 của TAND 

huyện Thới Bình, vụ án do đối tượng Bùi Thái Tử sinh năm 1992 là chủ mưu đã rủ 

rê đồng bọn là bạn cùng chơi game như Bùi Tình Thương sinh ngày 28/8/1994, 

Phạm Minh Luân sinh ngày 10/8/1996 và Phạm Văn Mừng, Trương Văn Nghi, 

Trương Văn Nghỉ (Chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) để thực hiện việc trộm 

cắp tài sản của người khác một cách manh động nhằm kiếm tiền để tiếp tục chơi 

game. Trong số các đối tượng gây án, có 3 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, 01 đối tượng 

chưa đủ 18 tuổi. 

Thứ hai, Trong thời gian qua tại Cà Mau, các phim ảnh và các loại ấn phẩm 

văn hoá ngoài luồng về bạo lực còn rất nhiều trong xã hội. Các tiệm kinh doanh 

dịch vụ internet không được quản lý chặt chẽ. Nhiều điểm dịch vụ internet không 

chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, nhất là về thời gian hoạt động. Một số 

người thất nghiệp, thanh niên, học sinh thường xuyên đến các tiệm internet để xem 

phim đồi trụy, bạo lực hoặc chơi game online. Những cảnh đâm chém, bắn giết đẫm 

máu, những cảnh bắt cóc con tin hoặc uy hiếp gia đình nạn nhân yếu thế nhằm 

chiếm đoạt tài sản đã tác động vào tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, một bộ phận 

trong số này đã thực hiện các vụ phạm tội rất manh động và liều lĩnh.  
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Điển hình như vụ án Cưỡng đoạt tài sản do Trần Văn Tình cùng đồng bọn 

thực hiện vào ngày 10/02/2014 tại ấp 10, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 47/2014/HSST ngày 23/7/2014 của TAND 

huyện Thới Bình, vụ án do đối tượng Trần Văn Tình sinh năm 1992 là chủ mưu 

cùng đồng bọn là Huỳnh Văn Đúng, Lê Văn Hợp, Trương Trọng Hữu, Trương 

Phước Nguyên, Phạm Minh Giang đã bàn bạc cùng nhau tạo ra giấy hẹn giả để 

buộc bà Trần Kim Dung sinh năm 1961 phải đưa tiền. Các đối tượng này biết được 

nhà bà Dung vừa được bồi thường giải tỏa có nhiều tiền và có người con tên 

Nguyễn Văn Đầy đang là học sinh. Các đối tượng tiếp cận chơi với Đầy, rồi cho 

Đầy mượn số tiền 800.000đ nhưng các đối tượng làm giã mạo giấy nợ là 

10.000.000đ, sau đó các đối tượng đã đến nhà bà Dung hăm dọa buộc phải trả tiền 

thay cho Đầy. Qua vụ án thể hiện thủ đoạn gây án của các đối tượng ngày càng 

manh động, trắng trợn, xem thường pháp luật, tổ chức băng nhóm manh nha hoạt 

động theo kiểu xã hội đen. 

Thứ ba, Trong điều kiện phát triển kinh tế không đồng đều tại các địa phương 

trong tỉnh Cà Mau, nhiều nơi các cấp chính quyền địa phương chưa thật sự quan 

tâm đến việc tổ chức vui chơi giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho người 

dân. Trong cơ chế thị trường, các ngành nghề kinh doanh dịch vụ như tụ điểm kinh 

doanh karaoke, quán cà phê đèn mờ… ở địa bàn tỉnh Cà Mau mọc lên ngày càng 

nhiều không chỉ tập trung ở các trung tâm hành chính của thành phố Cà Mau mà kể 

cả ở các huyện vùng mới phát triển kinh tế. Do công tác quản lý lỏng lẻo, nhiều tụ 

điểm kinh doanh karaoke hoạt động thâu đêm. Một bộ phận thanh thiếu niên đến 

các khu vực này ăn chơi, sử dụng ma tuý, đánh bạc, mua dâm... nhưng các cơ quan 

chức năng không phát hiện, xử lý. Do đó, những nơi này trở thành nơi tụ tập, ăn 

chơi, liên kết thành các băng nhóm phạm tội. Khi cần tiền để ăn chơi, một số đối 

tượng đã đi vào con đường phạm tội, mà đặc biệt là các tội phạm về XPSH CTCĐ. 

2.2.1.3. Nguyên nhân điều kiện thuộc về giáo dục 

Công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện nhân cách 

của con người. Con người có thể trở thành người có ích cho xã hội hay không phụ 
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thuộc nhiều vào quá trình giáo dục nhân cách từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. 

Đối với công tác giáo dục thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa 3 

môi trường này, nếu thiếu một trong những môi trường này thì sẽ ảnh hưởng lớn 

đến việc hình thành nhân cách toàn diện cho con người. Tuy nhiên, vai trò của công 

tác giáo dục còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao đã tác động ảnh hưởng làm phát 

sinh tình hình tội phạm, trong đó có các tội XPSH CTCĐ. 

- Giáo dục từ phía gia đình: 

Môi trường gia đình giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển 

nhân cách con người. Nếu các thành viên trong gia đình không gương mẫu, vi phạm 

chuẩn mực đạo đức, pháp luật; gia đình không hòa thuận, hạnh phúc; cha mẹ ít quan 

tâm, không biết cách giáo dục con cái; gia đình có hoàn cảnh khó khăn… thì sẽ góp 

phần hình thành nên nhân cách lệch lạc của con cái ngay từ thời thơ ấu. Từ đó khiến 

cho họ dễ đi vào con đường phạm tội. Các yếu tố tiêu cực xuất phát từ phía gia đình 

là nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh Cà 

Mau. 

+ Gia đình thiếu sự quan tâm chăm sóc, phương pháp giáo dục không phù 

hợp 

Giáo dục là nhu cầu tự thân của con người giúp cá nhân phát triển và hoàn 

thiện. Yếu tố gia đình trong giáo dục nhân cách có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành và định hướng nhân cách của cá 

nhân. Thiếu giáo dục gia đình tác động ảnh hưởng cá nhân mất định hướng đúng 

đắng về các giá trị đạo đức và nhân cách, từ đó dễ phát sinh những hành vi tiêu cực, 

lệch chuẩn và dẫn đến thực hiện các tội phạm XPSH. 

Không ít gia đình có cha mẹ là người có nhân cách tốt, nhưng con cái của họ 

lại đi vào con đường phạm các tội về XPSH CTCĐ. Qua nghiên cứu 100 bản án với 

205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông 

tin về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm 

tội, cho thấy có 26 bị cáo sống trong những gia đình có cha mẹ ít quan tâm, không 
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biết cách giáo dục con cái, phương pháp giáo dục không phù hợp (chiếm tỷ lệ 

12,68%). 

Một số bậc cha mẹ chưa hiểu những đặc điểm tâm lý của lứa tuổi vị thành 

niên là thích bắt chước, sức đề kháng trước sự tác động của những yếu tố tiêu cực 

thuộc môi trường sống kém, nên không quan tâm đến việc quản lý, giáo dục con 

cái. Không những tại các điểm kinh doanh dịch vụ internet mà ngay tại gia đình, 

một số thanh, thiếu niên lên mạng tìm kiếm các văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, 

kích động bạo lực rất dễ dàng. Nhiều em lười học, trốn học hoặc quen biết, kết bạn 

với những đối tượng xấu, nhưng cha, mẹ vẫn không hề hay biết. Việc không quan 

tâm tới con cái đã vô tình đẩy con cái mình sa vào các tệ nạn xã hội hoặc con đường 

phạm tội. Nhiều trường hợp khi con, em mình phạm tội, bị Công an bắt, lúc đó cha, 

mẹ mới biết con em mình bị hư hỏng. 

Một nguyên nhân nữa là trường hợp cha mẹ nuông chiều con cái quá mức. 

Do nuông chiều con thái quá, thấy con muốn gì cũng đáp ứng, dần dần hình thành ở 

con cái lối sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ mà không ý thức được trách nhiệm lao 

động của bản thân. Nếu khả năng của cha mẹ không đáp ứng được nhu cầu hưởng 

thụ xa hoa, phung phí, đồng thời với nhiều yếu tố tiêu cực khác của xã hội tác động 

khiến cho họ thực hiện hành vi phạm tội, trong đó phần lớn có các hành vi xâm 

phạm đến sở hữu tài sản của người khác.  

Gia đình có phương pháp giáo dục không chỉ thể hiện ở thiếu quan tâm chăm 

sóc và giáo dục mà còn thể hiện ở nhiều gia đình vì quá quan tâm, quá nuông chiều, 

quá nghiêm khắc, quá khuôn khổ, quá tự do… Cả hai biểu hiện trên đều không phù 

hợp và có tác động tiêu cực đến việc hình thành nhân cách của cá nhân, từ đó dẫn 

đến việc hình thành nhân cách sống, nhu cầu và cách giải quyết nhằm thỏa mãn nhu 

cầu vật chất một cách lệch chuẩn và bất chấp, trong đó làm phát sinh tình hình các 

tội có liên quan đến XPSH CTCĐ.  

Một nguyên nhân nữa là một số người làm cha mẹ do thiếu hiểu biết hoặc 

không kiềm chế được, bực tức trước những khuyết điểm của con, đã thường xuyên 

đối xử với con một cách tàn nhẫn, độc ác như đánh đập, bỏ đói, đuổi ra khỏi nhà… 
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dẫn đến con bị khủng hoảng tâm lý, trở nên lỳ lợm, muốn chống đối, lâu dần sẽ 

hình thành bản tính độc ác, thô bạo tạo ra mầm mống cho nguyên nhân và điều kiện 

phạm tội nói chung, phạm tội về XPSH CTCĐ nói riêng. 

+ Gia đình có người thân không gương mẫu, vi phạm chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật 

Quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con người chịu sự ảnh 

hưởng, tác động rất lớn từ phía những người thân trong gia đình, đặc biệt là từ cha, 

mẹ. Thường xuyên sống trong môi trường có cha, mẹ, người thân trong gia đình 

không gương mẫu, tham lam, ích kỷ, có nhiều thói hư, tật xấu, thường xuyên chứng 

kiến cảnh cha mẹ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, thì các thành viên 

trong gia đình, nhất là trẻ em dần dần sẽ hình thành nhân cách xấu và không xác 

định được đâu là chuẩn mực ứng xử, không phân biệt được hành vi như thế nào là 

đúng, hành vi nào là trái với đạo đức, pháp luật. Từ đó tạo tâm lý tham lam, ích kỷ, 

coi thường dư luận, coi thường pháp luật dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội, trong 

đó có các tội về XPSH CTCĐ. 

Điển hình như đối tượng Lê Huệ Anh, sinh năm 1966, thường trú: ấp Hữu 

Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phạm tội Trộm cắp tài 

sản, theo bản án hình sự sơ thẩm số 35/2013/HSST ngày 03/6/2013 của TAND 

huyện Thới Bình. Qua nghiên cứu vụ án xét thấy, gia đình Lê Huệ Anh có cha, anh, 

em ruột đều là người có tiền án, tiền sự về các tội XPSH CTCĐ. Ngoài ra còn có 

chú ruột, em chú bác ruột rất nhiều người có tiền án, tiền sự về các tội XPSH 

CTCĐ. Bản thân Lê Huệ Anh từ nhỏ đã ở trong gia đình có nhiều người có hành vi 

vi phạm pháp luật, Lê Huệ Anh cũng có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi XPSH 

CTCĐ, từ đó hình thành trong tư tưởng và hành động của Lê Huệ Anh là bất chấp 

pháp luật, tham lam, chay lười lao động, thích hưởng thụ tài sản của người khác và 

sẳn sàng chống đối lực lượng chức năng. 

Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các 

tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, 

nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội, cho thấy có 19 bị cáo sống trong 
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những gia đình không gương mẫu, vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật (chiếm tỷ 

lệ 9,26%). 

-  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không hạnh phúc, có cấu trúc không 

hoàn hảo 

Hầu hết những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có điều kiện 

cho con cái ăn học đến nơi đến chốn hoặc cha mẹ mãi lo kiếm tiền để đáp ứng 

những nhu cầu tối thiểu của gia đình nên không có thời gian quan tâm quản lý, giáo 

dục con cái. Thiếu sự kèm cặp, giáo dục của gia đình, tạo cho các em có thói quen 

sống tự do, sống buông thả, dễ tiếp thu những yếu tố tiêu cực ngoài xã hội, dẫn đến 

thực hiện hành vi phạm tội. Một số gia đình có cấu trúc không hoàn hảo như bố mẹ 

mất sớm, bố mẹ ly hôn, ly thân, ngoại tình… nên thiếu đi sự quan tâm đầy đủ từ 

phía cha mẹ đồng thời nảy sinh tâm lý buồn chán, bất cần, oán hận cuộc đời… nên 

họ thường không quan tâm đến việc học tập, dẫn đến kết quả học tập kém, tụ tập 

với những bạn xấu, ăn chơi, sa vào tệ nạn xã hội Chính vì vậy, họ rất dễ sa ngã, 

thực hiện hành vi phạm tội nói chung và các tội về XPSH CTCĐ nói riêng và đó là 

nguyên nhân dẫn tới tình hình các tội về XPSH CTCĐ trên địa bàn  tỉnh Cà Mau có 

diễn biến phức tạp.  

Đặc biệt, trong những năm gần đây, tình trạng ly hôn ngày một gia tăng. 

Việc cha mẹ ly hôn để lại hậu quả rất lớn, làm cho bầu không khí gia đình nặng nề, 

con cái bị thiếu hụt tình cảm, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục từ cha mẹ, dẫn 

đến tâm lý bị bỏ rơi, chán nản, bất cần, có lối sống lệch lạc, dễ bị kẻ xấu lôi kéo vào 

con đường phạm tội, trong đó có các tội về XPSH CTCĐ. 

Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các 

tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, 

nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội, cho thấy: có đến 68 bị cáo sống 

trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không hạnh phúc, có cấu trúc không hoàn 

hảo (chiếm tỷ lệ 33,17%). 

- Giáo dục từ phía nhà trường 



33 
 

 Sau gia đình, môi trường nhà trường góp phần quan trọng trong việc hình 

thành và phát triển nhân cách của con người. Đối với người chưa thành niên, quá 

trình học tập, rèn luyện trong nhà trường phổ thông là giai đoạn chuẩn bị những 

phẩm chất và năng lực cần thiết để họ thích ứng với cuộc sống lao động sau này. 

Tuy nhiên, một bộ phận thanh thiếu niên ở tỉnh Cà Mau lại có sự phát triển lệch lạc 

về đạo đức, nhân cách và đi vào con đường phạm pháp.  

+ Hạn chế trong công tác quản lý học sinh sinh viên 

Quản lý HSSV là hoạt động quan trọng, cần thiết trong quá trình tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Việc quản lý HSSV cần phải chặt chẻ và sâu 

sát, có như vậy mới đảm bảo hiệu quả thật sự, đảm bảo phát hiện những biểu hiện 

sai trái, lệch lạc về tư tưởng và hành vi của các cá nhân từ sớm để từ đó kịp thời uốn 

nắn, chấn chỉnh và định hướng phù hợp cho các em. Mỗi cá nhân đi vào con đường 

phạm tội không phải một cách ngẫu nhiên, tự phát mà là cả một quá trình tương tác 

mang tính quy luật. Trước khi phạm tội các em đã có một quá trình phát triển lệch 

chuẩn, có nhiều hành vi không phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực của xã hội nhưng 

không được nhà trường, thầy cô phát hiện để giáo dục, định hướng kịp thời. Những 

biểu hiện lệch chuẩn của các em thường biểu hiện thông qua thói quen, lối sống như 

thích đua đòi, tụ tập rượu chè, thường xuyên trốn học… và khi cần thỏa mãn nhu 

cầu vật chất, các yếu tố môi trường tác động tương thích các em sẵn sàng thực hiện 

các tội phạm về XPSH CTCĐ. 

 Nhà trường là môi trường lớn để hình thành nhân cách của các em, song 

công tác quản lý, giáo dục có nơi còn buông lỏng. Do nhiều nguyên nhân, nhưng 

trong đó có nguyên nhân công tác giảng dạy, quản lý, giáo dục của một số nhà 

trường còn nhiều thiếu sót đã dẫn đến một bộ phận học sinh đã nghỉ học khi đang 

học tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học. Xuất phát từ trình độ học vấn, 

trình độ chuyên môn thấp, những người này hầu hết là thất nghiệp hoặc làm những 

nghề lao động chân tay nặng nhọc, công việc không ổn định, thu nhập thấp. Do đó, 

vì nhu cầu sống và sinh hoạt... họ rất dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội nói 

chung, phạm các tội XPSH CTCĐ nói riêng. Vì thế mà đa số những người phạm 
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các tội XPSH CTCĐ có trình độ học vấn thấp. Như đã phân tích trong cơ cấu về 

trình độ học vấn, có tới 168 bị cáo có trình độ văn hóa cấp tiểu học và phổ thông cơ 

sở phạm vào các loại tội này, chiếm tỷ lệ 81,95% (phụ lục số 7). 

 + Hạn chế trong công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống 

cho HSSV 

Giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV là một nội dung hết sức cần thiết và có 

ý nghĩa quan trọng giúp các em phát triển toàn diện về nhân cách. Tuy nhiên trên 

thực tế, hiện nay công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cũng như văn 

hóa ứng xử đã không được các cơ sở giáo dục quan tâm đúng mức. Tình trạng đề 

cao dạy chữ, coi trọng dạy tri thức, chuyên môn mà xem nhẹ vấn đề giáo dục về tư 

tưởng chính trị, đạo đức và phẩm chất nhân cách công dân đã trở thành hiện tượng 

phổ biến tại các trường học. Mặt trái đó đã có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển 

và hoàn thiện về nhân cách, làm cho HSSV xuất hiện những định hướng nhận thức 

lệch lạc, nhu cầu không lành mạnh cũng như cách giải quyết nhu cầu. Nhiều HSSV 

chạy theo lối sống thực dụng, ích kỷ, đua đòi, thích hưởng thụ, rơi vào cuộc sống ảo 

mà chay lười lao động chính đáng. Những biểu hiện tiêu cực của HSSV nói trên sẽ 

là nguồn nguy hiểm để TNXH và tội phạm thâm nhập phát triển, trong đó có các tội 

phạm XHSH CTCĐ. 

- Giáo dục từ phía xã hội  

Những yếu tố chủ quan làm phát sinh tình hình tội phạm phải là những yếu 

tố do bản thân Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng quản lý xã hội của 

mình, đã làm cho chúng xuất hiện trong xã hội, mặc dù Nhà nước không mong 

muốn [28, tr. 7].  

Giáo dục từ phía xã hội ở đây nó không chỉ giới hạn trong phạm vi một gia 

đình, một nhà trường nữa mà có sự tham gia của rất nhiều cơ quan, tổ chức chính trị 

- xã hội và mọi công dân. Việc giáo dục này thực hiện thông qua công tác tuyên 

truyền, giáo dục về phòng chống các tội XPSH CTCĐ, đây là hoạt động giáo dục 

giác ngộ, giúp cá nhân và xã hội nâng cao nhận thức đầy đủ và rõ ràng về các nội 

dung liên quan đến phòng, chống các hành vi XPSH CTCĐ góp phần trực tiếp vào 
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việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa loại tội phạm này. Từ thực tiễn đấu 

tranh phòng, chống các tội về XPSH CTCĐ cho thấy có nhiều vụ án xảy ra bắt 

nguồn từ sự thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết không đầy đủ về công tác phòng, chống 

tội phạm này. 

+ Về phía nạn nhân và gia đình nạn nhân:  

Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các 

tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, 

nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội, cho thấy: có nhiều vụ án xuất phát 

từ sự thiếu hiểu biết kiến thức xã hội, pháp luật, dễ tin người, mê tín dị đoan… lại 

vô tình trở thành nạn nhân trong các vụ án về XPSH CTCĐ, mà điễn hình nạn nhân 

trong các vụ án lừa đảo nhưng lại ngại va chạm, thường chọn giải pháp muốn thỏa 

hiệp với người phạm tội. Đây là một nhận thức sai lầm và là một trong những 

nguyên nhân làm cho các tội XPSH CTCĐ gia tăng. 

Điển hình như vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra thời gian tháng 11/2013 

tại ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau do đối tượng Lê Văn 

Hoàng, sinh năm 1977, thường trú: ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau thực hiện. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 72/2014/HSST ngày 06/10/2014 

của TAND huyện Thới Bình thể hiện: Vào khoảng đầu tháng 11/2013, biết ông Võ 

Văn Nhị là gia đình có nhiều tiền nhưng mê tín dị đoan nên đối tượng Lê Văn 

Hoàng đã nảy sinh ý định lừa ông Nhị để chiếm đoạt tài sản. Hoàng đã nói dối với 

ông Nhị là đêm nằm mộng thấy trên phần đất của ông Nhị có báu vật quý hiếm giá 

trị lớn, muốn lấy được phải đem vàng chôn xuống góc khuất sau vườn mới mong 

lấy được, ông Nhị tin thật nên nhờ Hoàng nhiều lần chôn vàng theo lời Hoàng. 

Hoàng đã lừa ông Nhị đem chôn 4 lần với tổng số là 88 chỉ vàng rồi lợi dụng sơ hở 

Hoàng đã đánh tráo chiếm đoạt hết số vàng trên. Cho đến khi Hoàng bị Cơ quan 

điều tra bắt giữ về hành vi lừa đảo thì ông Nhị mới hay bị lừa, nhưng khi yêu cầu 

Hoàng trả lại số tài sản trên thì Hoàng không có khả năng chi trả vì đã tiêu xài cá 

nhân hết. 

+ Về phía các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác trong xã hội:  
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Trong xã hội nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước vẫn còn thái độ thờ ơ 

với công tác phòng, chống tội phạm hoặc có tâm lý ngại phiền phức, sợ bị trả thù, 

sợ ảnh hưởng đến thời gian và công việc… nên không tích cực tham gia phát hiện, 

tố giác tội phạm gây khó khăn và ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống 

các tội phạm về XPSH CTCĐ. 

Nhìn chung những năm qua, các tội phạm về XPSH CTCĐ ở Cà Mau ngày 

càng gia tăng phức tạp một phần xuất phát tác động từ công tác tuyên truyền, giáo 

dục về hoạt động phòng, chống XPSH CTCĐ còn nhiều hạn chế, bất cập biểu hiện 

qua một số nội dung sau: 

Thứ nhất, Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực 

tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, các tội về XPSH 

CTCĐ nói riêng còn nhiều hạn chế, thiếu sót như: Công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 

với các loại tội phạm này chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; nội dung 

tuyên truyền còn chung chung, chưa cụ thể và thiết thực; chưa có nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng và từng địa bàn cụ thể; các 

hình thức tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình với thời lượng còn ít và 

chưa thường xuyên, mang tính hình thức và chưa đi vào chiều sâu nên công tác 

tuyên truyền, giáo dục chưa đồng bộ, sâu rộng, chưa phát huy được sức mạnh tổng 

hợp của mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó hiệu quả thu được không cao, là một phần 

tác nhân gây nên tình hình các tội XPSH CTCĐ ngày càng gia tăng phức tạp hơn. 

Thứ hai, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở một số nơi chưa tạo 

được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của quần chúng nhân 

dân. Ý thức của một bộ phận nhân dân chưa cao trong hoạt động tố giác tội phạm, 

còn thờ ơ bỏ mặc hoặc lo sợ bị trả thù. Các cơ quan chức năng thì chưa coi trọng 

công tác tuyên truyền giáo dục kỹ năng ứng phó, kiến thức pháp luật và kiến thức 

về phòng, chống các hành vi XPSH CTCĐ.  

 Thứ ba, Công tác vận động các cơ quan đoàn thể tham gia vào việc giáo dục 

đối tượng tại cơ sở vẫn còn nhiều vấn đề chưa thực hiện tốt, nhất là khi giao cho 
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các cơ quan, đoàn thể phối hợp quản lý đối tượng thì các cơ quan, đoàn thể vẫn còn 

nhiều lúng túng, chưa có biện pháp để quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng và 

không có kế hoạch cụ thể để quản lý, giáo dục đối tượng nên nhiều trường hợp, đối 

tượng đi đâu, làm gì vẫn không kiểm soát được. 

2.2.1.4.  Nguyên nhân, điều kiện thuộc về pháp luật 

 Các tội XPSH CTCĐ là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, do 

người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định thực hiện, 

gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ở mức độ nhất định cho quan hệ sở hữu về tài 

sản. Các tội phạm này được thực hiện bằng hành động. Tuy nhiên trong thực tế, một 

số vụ án các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động và liều lĩnh, đặc biệt trong 

các vụ án cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản dạng đột nhập. Các đối 

tượng sẳn sàng dùng vũ lực gây thương tích hoặc xâm phạm tính mạng của chủ tài 

sản khi bị vây bắt hay bị phát hiện. Cho nên hành vi XPSH CTCĐ không những 

xâm hại đến quan hệ sở hữu về tài sản mà còn tác động đến thể chất và tinh thần của 

chủ tài sản. Ở khía cạnh xã hội, những hành vi này còn tác động xấu đến môi trường 

xung quanh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Nó tác động tiêu cực đến môi 

trường sống, làm cho mọi người sống không thoải mái, luôn phải dè chừng và cảnh 

giác cao độ trong cuộc sống hằng ngày. 

Một số hạn chế trong cấu thành vật chất, định lượng trong một số điều luật 

cũng là mặt trái và sơ hở để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Chẳng 

hạn như người thực hiện hành trộm cắp tài sản phải có định lượng giá trị từ 

2.000.000đ trở lên mới có thể bị truy cứu theo khoản 1 điều 138 BLHS. Trong 

nhiều trường hợp thực tế, những hành vi bỏ thuốc độc, dung xung điện để trộm 

Chó; bỏ thuốc hóa chất nông nghiệp vào đầm để bắt trộm Tôm, trộm cây cảnh, trộm 

vật nuôi quý hiếm… việc căn cứ vào giá trị thị trường lượng hóa để xử lý theo pháp 

luật hình sự gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên hậu quả của những hành vi đó gây ra là 

không nhỏ. Đặc biệt hơn trong giai đoạn gần đây tình hình lợi dụng việc chơi hụi, 

vay mượn hoặc hùng vốn làm ăn kinh doanh rồi ngang nhiên chiếm dụng tiền của 

người dân, có vụ số tiền chiếm đoạt lên đến vài tỉ đồng nhưng chế tài xử lý hành vi 
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theo luật hình sự gặp nhiều khó khăn. Do họ lợi dụng sơ hở trong quy định về hành 

vi khách quan của một số tội danh trong luật hình sự về dạng hành vi này còn nhiều 

bất cập. Điển hình như khái niệm “bỏ trốn” trong điều Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 điều 140 BLHS, khi áp dụng vẫn gặp phải 

những quan điểm, đường lối xử lý chưa thống nhất, còn tùy nghi theo cách hiểu, 

cách tiếp cận của các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn nhiều khác biệt. Điều này 

dẫn đến việc áp dụng pháp luật vào thực tế không thể hiện được hết mức độ tương 

xứng giữa chế tài áp dụng với tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả mà người 

phạm tội gây ra, không thể hiện được hết tính nghiêm minh của pháp luật vào đời 

sống xã hội, đó là một trong những nguyên nhân, điều kiện làm cho tình hình các tội 

XPSH CTCĐ gia tăng. 

2.2.1.5. Nguyên nhân, điều kiện thuộc về quản lý nhà nước 

 - Hạn chế bất cập trong quản lý con người, quản lý vũ khí, quản lý vật liệu 

nổ 

Trong những năm gần đây công tác quản lý con người của chính quyền các 

cấp, của các cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng 

quản lý người tạm trú còn nhiều sơ hở, tình trạng di dân tự do thiếu kiểm soát. Một 

số đối tượng gặp khó khăn về kinh tế, nghề nghiệp không ổn định, trình độ học vấn 

thấp nên dễ đi vào con đường phạm tội nói chung, phạm các tội XPSH CTCĐ. 

Trong khi đó, công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở một số địa bàn chưa được thực hiện 

tốt. Điều này là do lực lượng Công an cơ sở chưa thực hiện hết trách nhiệm của 

mình, quản lý nhân, hộ khẩu, nhất là quản lý tạm trú còn lỏng lẻo. Vì vậy, nhiều 

trường hợp đối tượng từ nơi khác đến địa phương thuê nhà trọ hoặc phòng khách 

sạn, nhà nghỉ để trốn truy nã hoặc thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài 

nhưng Công an cơ sở không phát hiện được.  

Công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội đã chấp hành xong hình 

phạt về địa phương sinh sống còn yếu. Những người này rất cần sự gần gũi, động 

viên của hàng xóm láng giềng; sự quản lý, giúp đỡ của chính quyền, Công an, các tổ 

chức đoàn thể xã hội. Thế nhưng ở Cà Mau, nhiều người phạm tội đã chấp hành 
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xong hình phạt về địa phương bị hàng xóm láng giềng xa lánh, rẻ khinh; chính 

quyền địa phương thiếu sự quan tâm giáo dục, giúp đỡ, nhất là giúp đỡ họ tìm kiếm 

việc làm… Do họ không tìm kiếm được việc làm, lại bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi 

kéo nên rất dễ tái phạm. Vì thế, có nhiều người đã từng chấp hành án phạt tù tại các 

trại giam, sau khi chấp hành xong án phạt tù, được trở về địa phương, họ không 

được chính quyền và Công an địa phương quản lý, giáo dục, giúp đỡ tốt nên họ tiếp 

tục tiến hành các hoạt động phạm tội, trong đó đặc biệt chủ yếu là các tội về XPSH 

CTCĐ.  

Việc phát hiện, thu hồi vũ khí quân dụng còn thất lạc trong xã hội chưa có 

kết quả cao, số vũ khí chưa được quản lý trong xã hội còn nhiều. Một số cán bộ, 

nhân viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng vũ khí còn vi phạm các quy định về bảo 

quản và sử dụng vũ khí. Những thiếu sót này thường tạo điều kiện cho người phạm 

tội dễ tìm được vũ khí để gây án, điển hình là việc tái chế vũ khí quân dụng lại 

thành súng săn, súng cồn… để thực hiện các hành vi XPSH CTCĐ manh động và 

táo bạo hơn. 

- Hạn chế trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử 

các tội về XPSH CTCĐ của các cơ quan chuyên môn 

Đối với lực lượng Công an 

Biên chế của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH chưa đảm bảo về số lượng 

và chất lượng; còn tồn tại một bộ phận cán bộ tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng 

lực trình độ nghiệp vụ và pháp luật còn hạn chế, thiếu tính sáng tạo. Công tác điều 

tra cơ bản còn yếu, chưa khai thác xử lý tốt các tài liệu về tình hình hoạt động của 

các băng, ổ, nhóm chuyên thực hiện trộm, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản. Lực 

lượng CSĐT tội phạm về TTXH chủ yếu tập trung giải quyết các vụ án, các vụ việc 

xảy ra thường nhật, do đó chưa tập trung chuyên sâu vào công tác phòng ngừa 

nghiệp vụ, đồng thời không nắm bắt được mọi diễn biến, hoạt động của các đối 

tượng quản lý nghiệp vụ. 
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Việc xác lập hiềm nghi chưa được tiến hành kịp thời, còn bỏ sót, khi xảy ra 

tội phạm mới biết đó là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến tội phạm nhưng 

chưa xác lập hiềm nghi.  

Số lượng cộng tác viên bí mật của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH vẫn 

còn ít và chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh các hành vi XPSH 

CTCĐ.  

Công tác xác lập chuyên án trinh sát để chủ động phát hiện, đấu tranh với 

các băng, nhóm chưa nhiều. Chủ yếu là khi có tội phạm rất nghiêm trọng và xảy ra 

liên tục, phức tạp xảy ra mới lập chuyên án truy xét để điều tra. 

Công tác tuần tra kiểm soát ở các tụ điểm phức tạp của các lực lượng Cảnh 

sát công khai và các lực lượng tuần tra nhân dân còn mỏng, chưa thường xuyên, 

phương án chiến thuật tuần tra kiểm soát chưa hợp lý và còn mang nặng tính hình 

thức, chiếu lệ, vì vậy còn khá nhiều sơ hở để bọn tội phạm về XPSH CTCĐ có điều 

kiện hoạt động trên các địa bàn này. 

 Công tác quản lý, giáo dục phạm nhân tại các trại giam của Bộ công an và ở  

Trại tạm giam của Công an tỉnh Cà Mau còn hạn chế. Những người phạm tội ra tù 

không có việc làm, đời sống khó khăn, không tự chủ dễ dẫn đến tái phạm tội, tỷ lệ 

tái phạm chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng ngày càng tăng. 

 Các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra vụ án như các 

dụng cụ khám nghiệm hiện trường, các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động  

trinh sát… còn thiếu và phần lớn đã cũ, lạc hậu. 

Quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH với các lực 

lượng nghiệp vụ khác có nơi, có lúc chưa đồng bộ thống nhất. Trong điều tra một số 

vụ án, sự phối hợp giữa lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH với lực lượng Cảnh sát 

quản lý hành chính về TTXH và lực lượng Công an cơ sở chưa tốt nên nhiều trường 

hợp đã ảnh hưởng đến việc rà soát các đối tượng hình sự ở địa phương, truy bắt đối 

tượng gây án, truy tìm tài sản mà thủ phạm đã chiếm đoạt… 

Một số Điều tra viên khi tiến hành các biện pháp điều tra theo TTHS như: 

hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đối chất, nhận dạng … 
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không chuẩn bị tốt kế hoạch, chưa áp dụng hợp lý chiến thuật điều tra với từng đối 

tượng cụ thể. Việc sử dụng đặc tình trại giam chưa thực hiện tốt, chưa đảm bảo yêu 

cầu nhiệm vụ đặt ra và chưa chú ý đến những vấn đề để phục vụ yêu cầu mở rộng 

điều tra vụ án. 

Kết quả điều tra khám phá các vụ án về XPSH CTCĐ chưa đáp ứng với yêu 

cầu đặt ra, thời gian điều tra vụ án kéo dài. Điều này đã làm cho các đối tượng nảy 

sinh tâm lý coi thường pháp luật. Mặt khác, do chưa bị xử lý nên các đối tượng còn 

có cơ hội để gây ra các vụ án khác. 

Đối với Viện kiểm sát các cấp 

Theo quy định của Bộ luật TTHS hiện hành, VKSND có nhiệm vụ thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, đảm bảo hoạt động điều tra 

được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Tuy nhiên, trong những 

năm gần đây, một số vụ án về XPSH CTCĐ còn chưa được VKSND quan tâm giải 

quyết đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực tế cho thấy, VKSND chủ yếu tiến 

hành kiểm sát sau khi CQĐT đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND, còn 

trong giai đoạn điều tra, VKSND chủ yếu thực hiện các phê chuẩn do CQĐT đề 

nghị như phê chuẩn việc khởi tố, phê chuẩn các biện pháp ngăn chặn. Trong một số 

vụ án, khi CQĐT chuyển sang VKSND thì Kiểm sát viên cũng không làm tốt công 

tác đánh giá hồ sơ, mà chủ yếu xây dựng bản cáo trạng trên cơ sở hồ sơ vụ án do 

CQĐT chuyển đến, vì thế khi vụ án đưa sang TAND, vẫn còn thiếu sót, vi phạm 

trình tự tố tụng. Thực tiễn này bắt nguồn từ lực lượng Kiểm sát viên hiện nay tại các 

huyện và thành phố Cà Mau còn rất thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công tác kiểm sát. 

Bên cạnh đó, một số Kiểm sát viên còn thụ động, ý thức trách nhiệm chưa cao, 

không làm hết trách nhiệm của mình. Một số Kiểm sát viên năng lực, trình độ, kinh 

nghiệm còn hạn chế, chưa nhận thức và sử dụng hết nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

do Bộ luật TTHS quy định. 

Đối với Tòa án nhân dân các các cấp 

Trách nhiệm của một số Thẩm phán đối với việc xét xử các vụ án về XPSH 

CTCĐ chưa được đề cao đúng mức. Việc tổ chức rút kinh nghiệm những vụ án bị 
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hủy, sửa để nâng cao chất lượng xét xử có lúc chưa được kịp thời. Việc chuyển hồ 

sơ kháng cáo, kháng nghị có trường hợp còn chậm so với quy định. Vẫn có trường 

hợp chậm ra quyết định thi hành án do bản án chưa phát hành đúng thời hạn.  

 Sự phối hợp giữa ngành Tòa án với các cơ quan, tổ chức khác có nhiều 

trường hợp chưa kịp thời như: Trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều, phối hợp trong việc 

tổ chức phiên tòa lưu động, công tác xét xử lưu động chưa được quan tâm đúng 

mức nên việc răn đe, giáo dục còn hạn chế. Bên cạnh đó, một trong những hoạt 

động có ý nghĩa quan trọng của hoạt động phòng ngừa là việc thống kê, phân tích số 

liệu nhằm rút ra những nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm, từ đó làm cơ 

sở cho việc đưa ra giải pháp chưa được chú trọng, số liệu thống kê mới chỉ dừng lại 

ở số liệu vụ, việc. 

 Ở một số vụ, quá trình xét xử không chuẩn bị tốt, nghiên cứu hồ sơ chưa kỹ, 

thẩm vấn bị cáo chưa làm rõ được hành vi phạm tội, những tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, những đặc điểm về nhân thân của bị cáo. 

 Một số thẩm phán và hội thẩm còn yếu kém về chuyên môn, đánh giá tính 

chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm các tội về XPSH CTCĐ 

trong nhiều vụ án chưa đúng mức nên tuyên hình phạt chưa chính xác, chưa thấu 

tình - đạt lý làm cho người phạm tội có tâm lý coi thường pháp luật.  

 Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các tội về XPSH CTCĐ vẫn còn hiện 

tượng một số Điều tra viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên có hành vi tiêu cực để bị can, 

bị cáo được giảm trách nhiệm hình sự không đúng với đặc điểm nhân thân cũng như 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Điều này đã dẫn đến hệ lụy là 

người phạm tội và thân nhân của họ coi thường pháp luật, nên người phạm các tội 

này thường tái phạm. Trong khi đó việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm của Điều 

tra viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên lại chưa được quan tâm đúng mức.  

2.2.1.6. Nguyên nhân, điều kiện thuộc về các tình huống phạm tội và nạn 

nhân 

Hành vi phạm các tội về XPSH CTCĐ chỉ hiện thực hóa khi có sự tác động 

giữa các đặc điểm tiêu cực của cá nhân của chủ thể với các hoàn cảnh – tình huống 
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tồn tại khách quan bên ngoài chủ thể đó. Các hoàn cảnh – tình huống này chính là 

những yếu tố làm cho kế hoạch hóa và hiện thực hóa hành vi phạm các tội này. 

Điều này đã được lý luận về cơ chế hành vi phạm tội khẳng định.  

Các hoàn cảnh – tình huống tồn tại khách quan bên ngoài làm hiện thực hóa 

hành vi phạm các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh Cà Mau bao gồm: 

Thứ nhất, đối với các tội XPSH CTCĐ, trong một số trường hợp người bị hại 

cũng đóng vai trò kích thích sự phạm tội. Rất nhiều trường hợp những cử chỉ, lời 

nói hoặc hành động của người bị hại đã kích thích hành vi của người phạm tội mà 

vốn sẵn trong tâm sinh lý của họ có những phẩm chất lệch lạc. Yếu tố kích thích 

người phạm tội thực hiện hành vi XPSH CTCĐ thường là do người có tài sản 

nhưng lại để cho những người khác biết rõ. Điển hình như một số người thường 

khoe khoang tài sản hoặc do thói quen, tập quán đeo nhiều vòng vàng, đi xe đắt 

tiền... Chính điều này đã kích thích lòng tham của người phạm tội. Yếu tố kích 

thích người phạm tội thực hiện hành vi XPSH CTCĐ cũng có thể là nạn nhân đã 

không có biện pháp quản lý chặt chẽ tài sản của mình. Điển hình như: Một số nạn 

nhân có tài sản có giá trị lớn,  nhưng không có những biện pháp bảo vệ an toàn, để 

hớ hên, không ai trông coi, tâm lý chủ quan mất cảnh giác hoặc do lòng tham của bị 

hại... Một số người mở các cửa hàng kinh doanh buôn bán lớn nhưng không thuê 

bảo vệ, không có các phương tiện như camera, tủ kiên cố để cất tiền vàng... Chính 

điều này đã kích thích lòng tham của người phạm tội và tạo điều kiện cho các đối 

tượng thực hiện hành vi XPSH CTCĐ. 

 Ngoài các yếu tố trên, do nghề nghiệp, sinh hoạt, người bị hại đã tạo ra 

không gian, thời gian để các đối tượng có điều kiện thuận lợi thực hiện các hành vi 

này. Chẳng hạn như: những người tài xế taxi, xe ôm có khi phải chở khách đi vào 

đêm tối, đến những khu vực vắng vẻ; những cặp tình nhân yêu nhau tâm sự ở 

những khu vực vắng vẻ, thậm chí vào thời gian đêm tối; một số người do mất cảnh 

giác đã cho phép những người mới quen ngủ lại trong nhà của mình mà không trình 

báo lưu trú; một số người đến những khu vực lạ để mua dâm... Tất cả các trường 

hợp đó đã tạo điều kiện cho người phạm tội thực hiện các hành vi về XPSH CTCĐ.  
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Điển hình như vụ án Trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 22/9/2011 tại khóm 1, thị 

trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau do đối tượng Dương Ngọc Cầm 

cùng Nguyễn Chí Tâm thực hiện. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 20/2012/HSST 

ngày 01/3/2012 của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình thể hiện: Dương Ngọc Cầm 

cùng Nguyễn Chí Tâm chạy xe máy đi chơi ngang cổng bệnh viện đa khoa huyện 

Thới Bình thì phát hiện tài sản là chiếc võ máy của anh Lê Văn Lũy, sinh năm 

1984, thường trú ấp 4, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau để tài sản gần 

cổng bệnh viện gần lề lộ xe mà không ai trông coi (anh Lũy vào bệnh viện chăm 

sóc người thân nằm viện). Thấy tài sản không ai trông coi, để hớ hênh như vậy nên 

các đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trên nên đã cùng nhau trộm cắp 

tài sản đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

Thứ hai, công tác tuần tra kiểm soát công khai ở các tụ điểm phức tạp, khép 

kính địa bàn của các lực lượng CSND và các lực lượng tuần tra nhân dân còn mỏng, 

chưa thường xuyên, phương án chiến thuật tuần tra kiểm soát chưa hợp lý và còn 

mang nặng tính hình thức, chiếu lệ. Vì vậy, còn khá nhiều sơ hở để bọn tội phạm có 

điều kiện thực hiện các hành vi XPSH CTCĐ. 

2.2.2. Nguyên nhân, điều kiện thuộc về chủ thể thực hiện hành vi phạm tội 

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh 

Cà Mau trong thời gian qua như đã nhấn mạnh phải là sự tương tác, kết hợp của 

những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực thuộc môi trường bên ngoài và những 

quá trình tâm lý bên trong con người phạm tội. 

Vì vậy, nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua, bên cạnh việc xác định những hiện 

tượng, quá trình xã hội tiêu cực thuộc môi trường sống như ở phần trước luận văn 

đã trình bày, còn cần phải làm rõ các quá trình và trạng thái bên trong, một trong 

những cái quyết định việc thực hiện hành vi phạm tội. Đó chính là những sai lệch 

thuộc về chủ thể thực hiện hành vi phạm tội XPSH CTCĐ. Nói cách khác, nghiên 

cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh Cà 
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Mau, không thể không nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH CTCĐ ở địa 

bàn nói trên. 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH CTCĐ qua số 

liệu thống kê của TAND, VKSND và 205 bị cáo trong 100 bản án xét xử sơ thẩm 

của TAND tỉnh Cà Mau cho thấy các đối tượng phạm các tội về XPSH CTCĐ 

trong độ tuổi từ 14 tuổi đến 30 tuổi là 146 bị cáo, chiếm tỷ lệ 71,21% (phụ lục số 

4).  

Vậy tại sao những người phạm các tội về XPSH CTCĐ lại chủ yếu ở vào độ 

tuổi nói trên? Điều này có thể lý giải như sau: Thứ nhất, những người ở vào độ tuổi 

này có thể lực khỏe mạnh nên có điều kiện để thực hiện các tội phạm có sử dụng 

bạo lực nói chung, các tội XPSH CTCĐ nói riêng. Thứ hai, những người ở độ tuổi 

này phải lo kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của bản thân và những người khác 

trong gia đình. Tuy nhiên một số người có ý thức sai lệch, muốn có tiền để thỏa 

mãn nhu cầu của mình (kể cả những nhu cầu chính đáng hoặc những nhu cầu 

không chính đáng như nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy, mua dâm, ăn nhậu...) 

nhưng lại lười lao động, muốn kiếm tiền bằng con đường bất hợp pháp. Mặt khác 

do tình trạng thiếu việc làm dành cho người lao động, nên một số người không có 

nghề nghiệp, thu nhập ổn định kết hợp với nhận thức kém, họ đã đi vào con đường 

phạm các tội XPSH CTCĐ để đáp ứng các nhu cầu của mình.  

Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các 

tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, 

nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội, nhận thấy số bị cáo phạm các tội về 

XPSH CTCĐ không có nghề nghiệp ổn định là 82 bị cáo, chiếm 40,0% (phụ lục số 

8). Rõ ràng, tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc không có công việc ổn định, cộng với ý thức 

lười lao động, thích kiếm tiền bằng con đường phi pháp là một trong những nguyên 

nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong 

thời gian qua. 

Việc phân tích cơ cấu tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau từ năm 2011đến năm 2015 xét theo giới tính người phạm tội, cũng cho phép lý 
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giải phần nào nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội này trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau trong thời gian nói trên. Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau về các tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về giới tính để 

tìm ra nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội, cho thấy tỷ lệ nam giới thực 

hiện các tội XPSH CTCĐ là rất cao, 199 bị cáo, chiếm 97,07% (phụ lúc số 5). Điều 

này có thể lý giải: Nam giới có đặc điểm tâm sinh lý là dễ bị tác động, ảnh hưởng 

của môi trường và điều kiện sống, dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, liều lĩnh 

hơn so với nữ giới. Mặt khác, nam giới có sức khoẻ hơn nữ giới nên mới có điều 

kiện, khả năng để thực hiện các tội phạm có sử dụng bạo lực nói chung, các tội về 

XPSH CTCĐ nói riêng.  

Trình độ học vấn thể hiện mức độ, khả năng nhận thức đối với sự vật, hiện 

tượng của con người, có ảnh hưởng lớn đến hành vi ứng xử của con người trong các 

mối quan hệ xã hội nói chung và hành vi phạm tội nói riêng. Trình độ học vấn thấp 

của người phạm tội cũng là một trong những nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm nói chung, tình hình các tội XPSH CTCĐ nói riêng. Do trình độ học 

vấn thấp nên họ thường thiếu hiểu biết về pháp luật, không biết hành vi nào là đúng 

với pháp luật, hành vi nào là hành vi trái pháp luật, hình phạt nặng hay nhẹ. Do 

trình độ học vấn thấp nên họ thường có sai lệch trong nhận thức về các giá trị đạo 

đức xã hội, sai lệch về nhu cầu và phương pháp để giải quyết nhu cầu. Mặt khác khi 

trình độ học vấn thấp, họ khó có khả năng để tìm kiếm việc làm hoặc có tìm được 

việc làm thì đó là những công việc nặng nhọc, thu nhập thấp và không ổn định. Do 

vậy, nếu kết hợp với sự sai lệch trong nhận thức về các giá trị đạo đức xã hội, sai 

lệch về nhu cầu và phương pháp để giải quyết nhu cầu, họ sẽ dễ đi vào con đường 

phạm tội nói chung, các tội XPSH CTCĐ nói riêng. 

Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các 

tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về trình độ học vấn, nhận thấy số bị cáo 

không biết chữ chiếm 7,32%; số bị cáo có trình độ tiểu học chiếm 51,21%; số bị cáo 

có trình độ trung học cơ sở chiếm 30,73%; số bị cáo có trình độ trung học phổ 

thông chiếm 10,74% (phụ lục số 7). Nói cách khác, bị cáo phạm các tội về XPSH 
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CTCĐ đa số là những người có trình độ học vấn thấp. Rõ ràng, trình độ học vấn 

thấp của người phạm tội cũng là một trong những yếu tố tác động đến quá trình 

hình thành nhân cách sai lệch của người phạm tội về XPSH CTCĐ, là một trong 

những nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội về XPSH CTCĐ trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. 

Như đã phân tích ở trên, hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sự 

hình thành, phát triển nhân cách của con người. Nếu sống trong gia đình không 

hạnh phúc, có khó khăn về kinh tế, cha mẹ không gương mẫu, không quan tâm đến 

con cái, thì con cái rất dễ bị sai lệch về nhân cách, sai lệch về nhu cầu, sở thích, sai 

lệch về phương pháp để thỏa mãn nhu cầu… từ đó, dễ sa vào các tệ nạn xã hội và 

thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có các hành vi XPSH CTCĐ.  

Đặc điểm nhân thân người phạm tội về phạm tội lần đầu hay tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm, cũng là một trong những yếu tố mà khi nghiên cứu nguyên nhân 

và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, không thể 

không đề cập đến. Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau về các tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về tiền án tiền sự, cho thấy số 

người phạm tội lần đầu là 118 bị cáo, chiếm 57,56%; số người tái phạm là 87 bị 

cáo, chiếm 42,44% ( phụ lục số 9). Điều này cho thấy số bị cáo phạm các tội về 

XPSH CTCĐ đã tái phạm chiếm tỷ lệ cao và tính chất nghiêm trọng, phức tạp. Các 

bị cáo phạm tội là người tái phạm, tái phạm nguy hiểm thường thực hiện hành vi 

phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh động hơn người phạm 

tội lần đầu, hậu quả tác hại thường nghiêm trọng hơn. Với tỷ suất 205 bị cáo/100 

bản án, cho thấy xu hướng các tội này thường có đồng phạm. Mặt khác, người phạm 

các tội này khi tái phạm và có đồng phạm còn thể hiện sự ngoan cố, không chịu ăn 

năn, hối cải, sửa chữa lỗi lầm và gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Rõ ràng, yếu tố tái 

phạm cũng là nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau. 

Khi nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cũng cần phải nghiên cứu đặc điểm nhân thân của người 
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phạm tội về tình trạng sử dụng ma túy của họ. Qua nghiên cứu 100 bản án với 205 

bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các tội XPSH CTCĐ nhằm thu thập thông tin về 

hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc phạm tội... 

trong đó có thu thập thông tin về tình trạng sử dụng ma tuý của họ cho thấy có 51 

bị cáo, chiếm 24,87%  đã từng sử dụng ma tuý hoặc nghiện ma tuý khi phạm các 

tội về XPSH CTCĐ. Vấn đề này cho thấy có sự liên hệ chặt chẽ giữa các tội XPSH 

CTCĐ với tệ nạn ma túy. Do nghiện ma túy nên họ rất cần tiền để sử dụng ma tuý, 

thỏa mãn cơn nghiện. Trong khi đó, số tiền để sử dụng ma túy trái phép là rất lớn. 

Với nguồn thu nhập chính đáng, họ khó có thể đáp ứng được. Do đó, người nghiện 

ma túy thường tìm đến cách kiếm tiền bằng con đường phạm tội trong đó có phạm 

tội XPSH CTCĐ.  

Điển hình như vụ án do đối tượng Nhâm Hoàng Đăng, sinh năm 1992, 

thường trú Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phạm tội 

Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 02/3/2015 tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau. Theo bản án số 38/2015/HSST ngày 29/5/2015 của TAND 

huyện Thới Bình thể hiện: do cần tiền mua ma túy sử dụng nên vào ngày 02/3/2015 

đối tượng Nhâm Hoàng Đăng đã cùng đồng bọn đã điều khiển xe Wave biển số 

69D1-097.76 đi tìm tài sản lấy trộm đem bán lấy tiền tiêu xài. Đăng đã lấy trộm 

được một tivi LG loại 47inh, trị giá 9.123.338đ. Qua nghiên cứu xét thấy, Đăng là 

đối tượng nghiện ma túy, đã từng bị đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc nhưng 

không cai nghiện được mà tiếp tục tái nghiện, nhiều lần lấy trộm tài sản gia đình, 

người thân để thỏa mãn mục đích sử dụng ma túy.  

Đặc điểm nhân thân của người phạm tội về tình trạng cư trú của họ cũng là 

một trong những yếu tố mà khi nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, phải đề cập đến. Qua nghiên cứu 

100 bản án với 205 bị cáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau về các tội XPSH CTCĐ nhằm 

thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, nguyên nhân, điều kiện dẫn 

đến việc phạm tội, cho thấy số bị cáo có hộ khẩu thường trú tại địa phương có 118 

bị cáo chiếm 57,56%; số bị cáo có hộ khẩu thường trú từ nơi khác đến có 87 bị cáo 
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chiếm 42,44%. Nguyên nhân là do, những người từ nơi khác đến, có nhiều người 

thất nghiệp, nghề nghiệp không ổn định, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và có 

cả các đối tượng có tiền án, tiền sự. Những người này dễ thực hiện các hoạt động 

phạm tội XPSH CTCĐ. Điều này đã nói lên để phòng, chống các tội về XPSH 

CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hiệu quả, phải làm tốt công tác quản lý đối với 

dân tạm trú và các đối tượng sống lang thang đồng thời phải làm tốt công tác xóa 

đói giảm nghèo, giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhất là đối với dân dịch cư từ nơi 

khác đến địa phương sinh sống. Như vậy, đặc điểm nhân thân về tình trạng cư trú 

của người phạm tội cũng là nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Như vậy, các yếu tố nhân thân của người phạm các tội về XPSH CTCĐ như 

trình độ học vấn thấp, thất nghiệp hoặc có nghề nghiệp không ổn định, giới tính là 

nam giới, hoàn cảnh gia đình khó khăn hay có cấu trúc không hoàn hảo, tái phạm, 

tái phạm nguy hiểm, nghiện ma túy... làm cho họ dễ bị tác động bởi những hiện 

tượng và quá trình xã hội tiêu cực dẫn đến sai lệch trong nhân cách, nhất là sai lệch 

về ý thức pháp luật, sai lệch về động cơ hóa hành vi phạm tội, sai lệch trong quá 

trình kế hoạch hóa và hiện thực hóa hành vi phạm tội XPSH CTCĐ. 

Dưới góc độ luật học, một phần không nhỏ xuất phát từ sai lệch về ý thức 

pháp luật của một bộ phận người dân ở tỉnh Cà Mau là thiếu ý thức tôn trọng pháp 

luật. Ý thức tôn trọng pháp luật có vai trò rất quan trọng đối với cơ chế hành vi của 

con người. Do một bộ phận nhân dân chưa có quan điểm, quan niệm đúng đắn về 

tính tối thượng của pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ xã hội nên họ không tuân 

thủ các quy định của pháp luật. Nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm các tội về 

XPSH CTCĐ không phải do kém hiểu biết về pháp luật mà nguyên nhân chính là 

coi thường pháp luật. Điều này được thể hiện cụ thể qua xem xét cơ cấu về đặc 

điểm tái phạm của người phạm các tội này trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau. Số đối tượng phạm các tội XPSH CTCĐ là đối tượng tái phạm chiếm tỷ lệ 

không hề nhỏ. Trong quá trình bị điều tra, truy tố, xét xử ở lần phạm tội trước, các 

đối tượng này đã được giải thích, đã có sự hiểu biết về pháp luật, ít nhất là về hành 
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vi phạm tội mà đối tượng đã thực hiện cũng như hình phạt dành cho họ. Như vậy, 

các đối tượng này có sự hiểu biết về pháp luật nhưng vẫn bất chấp và xem thường 

pháp luật.  

Các đặc điểm nhân thân người phạm các tội XPSH CTCĐ như trình độ học 

vấn thấp, thất nghiệp hoặc có nghề nghiệp không ổn định, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn hoặc có cấu trúc không hoàn hảo, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, nghiện ma 

túy... còn làm cho họ dễ bị sai lệch trong quá trình động cơ hóa hành vi phạm tội 

của mình. Ở mỗi con người, các yếu tố tâm – sinh lý – xã hội định hướng cho hành 

vi của họ. Vì vậy nếu một người có những khiếm khuyết hay sai lệch nào đó về mặt 

tâm – sinh lý – xã hội, thì nó sẽ là động lực có thể dẫn họ tới việc thực hiện hành vi 

phạm tội. Đây là quá trình động cơ hóa hành vi phạm tội, là khâu thứ nhất trong cơ 

chế hành vi phạm tội.  

Kết quả nghiên cứu đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH CTCĐ qua số 

liệu thống kê của TAND cho thấy, sai lệch trong quá trình động cơ hóa hành vi của 

các đối tượng phạm các tội về XPSH CTCĐ chủ yếu là sai lệch trong nhận thức các 

giá trị đạo đức xã hội, sai lệch về nhu cầu và sở thích (nhu cầu, sở thích không phù 

hợp). Bên cạnh sai lệch trong nhận thức về các giá trị đạo đức xã hội thì sai lệch về 

nhu cầu, trong đó nhu cầu không chính đáng của người phạm các tội này là một 

trong những yếu tố tác động làm nảy sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ ở Cà Mau 

thời gian qua.   

Thời gian qua, một số người phạm các tội về XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau mặc dù có nhu cầu bình thường, nhưng lại vượt quá khả năng của họ đồng 

thời họ lại lười lao động, thích kiếm tiền bằng con đường phi pháp. Điều này đã 

thúc đẩy họ đi vào con đường phạm các tội này. Rõ ràng, ý thức lười lao động, thích 

kiếm tiền bằng con đường phi pháp cộng với tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc có công việc 

không ổn định là một trong những nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian qua. 

Cùng với sai lệch về nhu cầu, sai lệch về sở thích của người phạm tội cũng là 

yếu tố quan trọng làm phát sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ. Do sự du nhập về 
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văn hóa từ nước ngoài, nhất là từ các nước phương Tây cùng với những yếu tố tiêu 

cực khác trong môi trường sống đã làm cho một bộ phận người dân Cà Mau phát 

sinh sở thích đua đòi, thích hưởng thụ, ăn chơi trụy lạc, nhưng khả năng của bản 

thân và gia đình không đáp ứng được đồng thời do lười lao động nên họ đã chọn 

con đường phạm tội nói chung, phạm các tội về XPSH CTCĐ nói riêng. Như vậy, 

một trong những yếu tố thuộc về người phạm tội làm phát sinh tình hình các tội 

XPSH CTCĐ ở Cà Mau thời gian qua là do người phạm tội có sai lệch về sở thích. 

2.3. Thực trạng làm sáng tỏ các nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau của các 

chủ thể phòng, chống tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt ở 

nước ta hiện nay 

 - Đối với ngành Công an nhân dân. Đây là lực lượng nòng cốt, chủ công 

trong phòng, chống tội phạm nói chung và các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm 

đoạt nói riêng. Tuy nhiên công tác phòng, chống các tội XPSH CTCĐ của ngành 

Công an còn nhiều hạn chế. Điển hình là việc tiếp nhận và xử lý thông tin có liên 

quan đến các hành vi này còn chưa được chú trọng, còn chồng chéo, lúng túng, 

chưa triệt để. Các mô hình như tổ tự quản, hòm thư tố giác tội phạm được bố trí 

nhiều nhưng mang tính hình thức, chưa thật sự phát huy tính hiệu quả. Sự phối hợp 

giữa các bộ phận nghiệp vụ trong lực lượng Công an và với các ngành, các cấp 

trong thực hiện các hoạt động có liên quan đến phòng, chống các tội phạm này chưa 

đồng bộ. Nhất là trong xử lý người phạm tội, quản lý người phạm tội trong và sau 

khi chấp hành án. Các cơ quan điều tra, các bộ phận nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh 

chưa thật sự tích cực, quyết liệt trong phòng, chống các hành vi XPSH CTCĐ, dẫn 

đến tình trạng số lượng án XPSH CTCĐ được điều tra, khám phá rất thấp so với 

tình hình diễn biến các tội phạm này trên thực tế, tình hình tội phạm ẩn về các tội 

này còn rất cao, từ đó quá trình điều tra, xử lý còn bỏ lọt tội phạm.  

 - Đối với Viện kiểm sát nhân dân. Với chức năng thực hiện quyền công tố và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp do pháp luật quy định, thời gian qua, công tác 

phòng, chống tội phạm XPSH CTCĐ của Viện kiểm sát hai cấp đã làm khá tốt. Tuy 



52 
 

nhiên, qua thực tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: Viện kiểm sát chưa thật sự quan tâm 

đến các biện pháp phòng ngừa, chưa chú ý nhiều đến việc tìm, triệt tiêu nguyên 

nhân và điều kiện nhằm ngăn chặn, tiến tới loại dần tội phạm ra khỏi đời sống xã 

hội mà chủ yếu tập trung vào công tác kiểm sát hoạt động điều tra, ít chú ý đến 

công tác phối hợp với CQĐT để làm rõ các vấn đề liên quan đến tội phạm và điều 

tra các hành vi phạm tội. Tinh thần, trách nhiệm của một số Kiểm sát viên trong 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa cao, khi được phân công thực hiện 

quyền công tố, Kiểm sát viên chưa tập trung nghiên cứu sâu hồ sơ, chưa kiểm sát 

chặt chẻ tiến độ, các hoạt động điều tra và việc đánh giá chứng cứ nên khi xem xét 

quyết định truy tố gặp nhiều khó khăn và kéo dài. 

 - Đối với Tòa án nhân dân. Đội ngũ thẩm phán có chất lượng không đồng 

đều, một số Thẩm phán khi giải quyết vụ án chưa đảm bảo thấu tình đạt lý, còn 

mang nặng tính hình thức và áp dụng pháp luật một cách quá máy móc. Lực lượng 

Hội thẩm nhân dân có trình độ pháp luật còn hạn chế, thực tế có nhiều Hội thẩm khi 

ra tòa xét xử không nghiên cứu hồ sơ vụ án, thụ động trong quyết định và phụ thuộc 

vào Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa. Việc mở phiên tòa lưu động, án điểm còn mang 

tính hình thức, chưa tập trung và coi trọng công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật, 

chưa quan tâm và hướng đến mục đích cuối cùng là phòng ngừa, quản lý đối tượng. 

Kết luận Chương 2 

 Nghiên cứu hệ thống những hiện tượng và quá trình xã hội tiêu cực làm 

phát sinh tình hình các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh Cà Mau để tìm ra nguyên 

nhân và điều kiện của tình hình tội này ở địa bàn Cà Mau là vấn đề hết sức quan 

trọng, làm cơ sở cho việc đề ra các biện pháp phòng, chống các tội phạm này có 

hiệu quả. Qua nghiên cứu những nội dung trên có thể rút ra một số kết luận sau: 

Tình hình các tội về XPSH CTCĐ là kết quả của sự tác động qua lại giữa các 

hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực làm phát sinh tội phạm đó tồn tại trong môi 

trường sống và ngay trong người phạm tội, có liên quan đến các nhóm chủ thể: 

người phạm tội, người bị hại và các cơ quan, tổ chức có chức năng phòng, chống 

loại tội phạm này. 
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Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ ở địa bàn tỉnh 

Cà Mau là những hạn chế trong quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục của gia đình; giáo 

dục của Nhà trường; nhận thức về pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân 

còn kém; sự lệch chuẩn về đạo đức của một bộ phận quần chúng nhân dân; tình 

trạng thất nghiệp, nghiện ma túy còn cao; sự yếu kém của chủ thể quản lý: quản lý 

cư trú, địa bàn, người đã chấp hành xong án phạt tù, cai nghiện; hệ thống pháp luật 

chưa hoàn thiện; Lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống loại tội 

phạm này còn thiếu, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế; vũ khí, phương tiện, kinh phí 

phục vụ cho đấu tranh phòng, chống các tội phạm này còn thiếu, lạc hậu; sự phối 

hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm còn lỏng lẻo; Người 

bị hại chưa có ý thức tự bảo vệ tài sản, tâm lý chủ quan mất cảnh giác trong việc 

bảo quản tài sản. 

Những nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ nêu 

trên, cần có biện pháp phù hợp để ngăn chặn, loại trừ nhằm góp phần đấu tranh có 

hiệu quả với nhóm tội này, từ đó có cơ sở dự báo tình hình tội phạm trong tương lai 

và cuối cùng là thiết kế các biện pháp phòng ngừa hiệu quả cho tình hình tội phạm 

này góp phần đảm bảo ANTT, tạo điều kiện để Cà Mau phát triển toàn diện trong 

thời gian tới. 
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Chương 3 

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM 

SỞ HỮU CÓ TÍNH CHIẾM ĐOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI NÀY 

3.1. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có 

tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau và vấn đề tăng cường nhận thức về 

chúng 

 3.1.1. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu 

có tính chiếm đoạt và vấn đề về quan điểm, mục tiêu, phương hướng phòng ngừa 

 Hướng tới mục đích phòng ngừa tội phạm là trọng tâm, hiệu quả thì vấn đề 

tăng cường nhận thức về nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ 

cần được thực hiện một cách đồng bộ. Mà trước hết là cần xác định quan điểm, mục 

tiêu, phương hướng phòng ngừa tình hình các tội này. 

- Về quan điểm: Phòng, chống tình hình tội phạm nói chung và tình hình các 

tội XPSH CTCĐ nói riêng phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng 

yếu thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan bảo vệ 

pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt. Chiến lược phòng, chống tình 

hình các tội phạm này là một nội dung quan trọng, bộ phận cấu thành của Chiến 

lược phát triển chung của tỉnh Cà Mau. Các cơ quan chức năng phải sử dụng đồng 

bộ các biện pháp chính trị, tổ chức - hành chính, kinh tế - xã hội, pháp luật, nghiệp 

vụ, vũ trang, ngoại giao để phòng, chống tội phạm; kết hợp giữa phòng ngừa và đấu 

tranh trấn áp, lấy phòng ngừa làm chính; coi trọng hoạt động phòng ngừa xã hội, 

phòng ngừa từ gia đình và cơ sở. 

- Về mục tiêu: Khắc phục căn bản, vững chắc nguyên nhân, điều kiện làm 

phát sinh, tồn tại, phát triển của tình hình các tội XPSH CTCĐ, trước hết là các 

nguyên nhân, điều kiện do những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý xã 

hội; kiềm chế sự gia tăng và từng bước làm giảm tình hình của tội này. Bảo đảm vai 

trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tội 

phạm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các 
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đoàn thể quần chúng, huy động mọi nguồn lực xã hội vào công tác phòng, chống 

các tội này. Nâng cao một bước căn bản năng lực hoạt động của lực lượng chuyên 

trách phòng, chống các tội này đảm bảo đủ sức đáp ứng yêu cầu trong tình hình 

mới. 

- Về phương hướng phòng ngừa: Cần huy động sức mạnh của hệ thống chính 

trị trong phòng, chống tội phạm về XPSH CTCĐ. Chú trọng tăng cường, nâng cao 

hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, coi trọng phòng ngừa tội phạm từ gia 

đình và cơ sở. Đẩy mạnh công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả, chất lượng công 

tác cai nghiệm ma túy; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý người sau cai 

nghiện ma túy. Từng bước nâng cao năng lực phòng, chống các tội này của các cơ 

quan bảo vệ pháp luật và các lực lượng chuyên trách ở tỉnh Cà Mau. Tiếp tục đề 

xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống các tội này. 

 3.1.2. Đối với các cơ quan chuyên trách 

 Thứ nhất, đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo định hướng: 

 - Thông qua đào tạo chương trình đại học, sau đại học và các lớp tập huấn 

chuyên đề, từ đó Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán được đào tạo cơ bản và 

chuyên sâu qua chuyên ngành. Các cơ quan tư pháp không ngừng nâng cao năng 

lực cán bộ của cơ quan mình thông qua việc cử cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có 

năng lực tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp về 

chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác. 

 - Coi trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề 

nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức xã hội có liên quan cần bổ trợ 

cần thiết cho lực lượng làm công tác tư pháp đảm bảo nhận thức được nguyên nhân 

và điều kiện của tình hình tội phạm nói chung và các tội XPSH CTCĐ nói riêng. 

 - Qua tự học, tự đào tạo. Các cơ quan chuyên trách thực hiện thông qua tài 

liệu, sách báo, internet; trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp, hướng dẫn tập sự; đào 

tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh tư pháp, chức vụ lãnh đạo, quản lý. 
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 Thứ hai, xây dựng và thực hiện chuẩn mực quy định về đánh giá cán bộ, 

chức danh tư pháp, chức vụ lãnh đạo quản lý trên cơ sở hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

được giao; thực hiện minh bạch và công bằng trong công tác bổ nhiệm, bãi miễn 

nhiệm; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí và 

nhiệm vụ công tác; có chính sách phụ cấp đặc thù dành riêng cho lực lượng làm 

công tác tư pháp đảm bảo cuộc sống ổn định cho cho họ, để từ đó họ chuyên tâm 

công tác chuyên sâu và khách quan. 

3.1.3. Đối với các cơ quan, tổ chức không chuyên trách và công dân 

 Để nêu cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh chống tội phạm của người 

dân, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong quần chúng 

nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau về ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh 

chống tội phạm, làm cho người dân có ý thức hơn, cảnh giác cao hơn trong bảo vệ, 

quản lý tài sản và tinh thần toàn dân tham gia đấu tranh chống tội phạm với nội 

dung: 

 Một là, đối với cơ quan, tổ chức không chuyên trách như đoàn thanh niên, 

hội phụ nữ, cơ quan thông tin đại chúng...phối hợp với cơ quan chuyên trách trong 

tham gia phòng ngừa, giám sát, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm XPSH 

CTCĐ và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hình thức các tờ 

rơi, khẩu hiệu, báo cáo chuyên đề; giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm với 

nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có 

hiệu quả với những hành vi phạm tội. 

 Hai là, đối với mọi công dân. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT 

ở địa phương nói chung và nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ nói riêng cần được đẩy mạnh và đổi mới về hình thức (tổ chức họp dân liên 

tuyến, địa bàn giáp ranh; tuyên truyền cá biệt cho các đối tượng có nguy cơ tội 

phạm tấn công, cũng như những cá nhân có khã năng dễ bị lôi kéo vào con đường 

phạm tội...). Tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm về XPSH CTCĐ. 
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3.2. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có 

tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau và vấn đề dự báo tình hình tội này 

 Dưới góc độ tội phạm học thì: Dự báo tình hình là một phần, một bộ phận 

của dự báo xã hội, vì bản chất của tội phạm là một hiện tượng xã hội. Dự báo tình 

hình tội phạm là sự phán đoán về thực trạng, diễn biến, tính chất của tình hình tội 

phạm có thể xảy ra trong tương lai, về các nguyên nhân và điều kiện, về các khả 

năng phòng chống nó trong từng giai đoạn nhất định và về việc đánh giá chất và 

lượng của những thay đổi trong tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện 

của nó [40, tr. 183]. 

Cơ sở của dự báo về tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

trước hết căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Cà Mau trong thời gian 

tới. Với sự phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc qua từng năm mang nhiều điểm tích 

cực thì song bênh cạnh vẫn kéo theo nhiều hệ lụy, mà vấn đề nổi bật làm ảnh hưởng 

đến tình hình các tội XPSH CTCĐ đó là:  

Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, cách biệt về thu nhập giữa người 

giàu và người nghèo ngày càng cao, tỷ lệ các hộ nghèo và cận nghèo ở Cà Mau vẫn 

còn ở mức cao, tình trạng thất nghiệp và thu nhập thấp không ổn định, trình độ học 

vấn và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp.  

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của các cơ quan chức 

năng ở Cà Mau vẫn còn hạn chế, số người nghiện ma túy chưa có hồ sơ quản lý 

hoặc được cai nghiện ở cộng đồng có số lượng cao. Mặc dù công tác cai nghiện ma 

túy được chú trọng, đa dạng về các hình thức cai nghiện nhưng vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu thực tế đề ra, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá 

và một số chất gây nghiện khác. Tỷ lệ người tái nghiện rất cao. Đây chính là một 

trong những nguyên nhân làm cho tình hình các tội về XPSH CTCĐ trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau trong thời gian tới diễn biến phức tạp. 

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền 

thông, các văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực sẽ tác động làm ảnh hưởng đến 

nhân cách của một số người nhất là thanh thiếu niên. 
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Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, tính ổn định của các bộ luật, văn bản dưới 

luật chưa cao. Bộ luật TTHS sẽ được sửa đổi với nhiều quy định mới đòi hỏi cán bộ 

của các cơ quan bảo vệ pháp luật phải có trình độ, năng lực cao mới đáp ứng được 

yêu cầu công tác. 

Hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật được nâng lên nhưng 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhất là trong công tác phòng ngừa và đấu 

tranh chống tội phạm. 

 Dựa vào kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau và kết quả xác định các yếu tố tiêu cực thuộc về 

nguyên nhân và điều kiện của hiện tượng này đã được khái quát ở chương 2, kết 

hợp với việc nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc và 

địa bàn nghiên cứu, cho phép dự báo tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau trong thời gian tới với những nội dung sau: 

 Thứ nhất, về số lượng vụ án và số bị cáo có thể dự đoán trong thời gian tới 

tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Do 

các yếu tố là nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau vẫn chưa được khắc phục, loại trừ. Tình hình tội phạm ẩn vẫn rất 

cao và khó kiểm soát. Điều này xuất phát từ hành vi phạm tội có sự chuẩn bị cẩn 

thận, thực hiện mang tính chất có chủ đích hoặc thực hiện, che giấu hành vi phạm 

tội và không có sự chuẩn bị từ trước, các đối tượng thực hiện bộc phát bất ngờ, 

dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

 Thứ hai, người phạm tội có xu hướng trẻ hóa, do một bộ phận giới trẻ đã và 

đang có những lệch lạc trong định hướng các giá trị, thái độ và mục đích sống. Số 

người phạm tội chủ yếu vẫn tập trung ở độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi. Đối tượng không 

nghề nghiệp ổn định, làm thuê thu nhập thấp, trình độ học vấn thấp sẽ chiếm tỷ lệ 

cao trong cơ cấu của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong 

thời gian tới. 

 Thứ ba, Thủ đoạn gây án sẽ ngày càng tinh vi hơn, manh động và trắng trợn 

hơn; xu hướng người phạm tội sử dụng hung khí và vũ khí ngày càng gia tăng, công 
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cụ gây án chủ yếu vẫn là các loại dao ngắn, mã tấu; các loại van phá khóa, khóa vạn 

năng, kềm cộng lực... 

 Về phương tiện gây án: chủ yếu là các loại xe mô tô có phân khối lớn, xe có 

thể dễ đạt tốc độ cao; điện thoại di động vẫn sẽ là phương tiện liên lạc chủ yếu để 

thực hiện tội phạm. Do tội phạm hoạt động ngày càng manh động nên đối tượng có 

thể chuẩn bị cả hung khí cần thiết để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. 

 Thứ tư, thiệt hại do hành vi XPSH CTCĐ gây ra là thiệt hại về kinh tế, loại 

tài sản bị xâm hại nhiều nhất là xe máy, các tài sản gọn nhẹ giá trị cao như: tiền, 

vàng, điện thoại, vật quý hiếm... 

 Thứ năm, địa bàn trọng điểm mà tội phạm XPSH CTCĐ hướng vào là khu 

đông dân cư, nhà riêng, nhà trọ cho thuê, những đoạn đường vắng người qua lại... 

3.3. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu có 

tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các biện pháp giải quyết 

Trong những năm qua, Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và mọi 

người dân ở Cà Mau đã tiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa tội phạm nói 

chung, các tội XPSH CTCĐ nói riêng, đã mang lại những kết quả nhất định, kềm 

chế được đà gia tăng của loại tội phạm này. Để từng bước ngăn chặn, hạn chế, đẩy 

lùi và tiến tới triệt tiêu tình hình các tội về XPSH CTCĐ trong xã hội, Đảng bộ, các 

cơ quan chức năng và nhân dân cần phải tăng cường phòng ngừa tình hình các tội 

này trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới. Công tác phòng ngừa các tội về 

XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng phải được tiến hành đồng bộ với sự kết 

hợp giữa các biện pháp phòng ngừa khác nhau.  

 Tình hình tội phạm, như đã phân tích có nguyên nhân sâu xa nằm trong 

những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực vốn được tạo ra từ mặt trái (tiêu cực) 

của các quá trình xã hội, bởi vậy phòng ngừa tình hình tội phạm chỉ có thể thực hiện 

có hiệu quả trước hết phải bằng những biện pháp hướng vào khắc phục, hạn chế, 

dần loại trừ những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực đó. Đây là những biện pháp 

có tính căn bản, lâu dài, tổng thể. 
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Các biện pháp này tập trung vào giải quyết những hiện tượng, quá trình xã 

hội tiêu cực thuộc môi trường sống của con người gồm môi trường nhà trường, gia 

đình và xã hội; giải quyết những hiện tượng, quá trình tiêu cực trong ý thức của con 

người nói chung, ý thức pháp luật của con người nói riêng, cũng như ở động lực của 

hành vi với tính cách là sở thích, nhu cầu của con người và ở cả phương thức thỏa 

mãn các sở thích, nhu cầu đó. Thông qua hệ thống các biện pháp kinh tế - xã hội, 

chính trị - xã hội, các biện pháp văn hóa giáo dục, tổ chức, pháp lý nhằm nâng cao 

mọi mặt của đời sống xã hội, loại trừ những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực 

ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của từng người. 

3.3.1. Biện pháp về mặt chính trị 

 Để thực hiện biện pháp về chính trị đạt hiệu quả, bảo đảm quyền chính trị 

của nhân dân, Cấp ủy – chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần quan 

tâm, tập trung gải quyết một số nội dung cơ bản sau: 

 Thứ nhất, tạo cơ hội cho người dân tham gia vào các hoạt động quản lý, kiểm 

tra, giám sát nhà nước và xã hội, thực hiện nguyên tắc dân chủ; bình đẳng về chính 

trị, không phân biệt giàu nghèo; thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân biết, dân 

bàn, dân kiểm tra” 

 Thứ hai, Tăng cường thực hiện hiệu quả `“Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của Đảng với mục tiêu: mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Tăng cường tham gia tuyên truyền, phổ biến hiến pháp, pháp luật một cách tích cực 

và sâu rộng hơn cho mỗi công dân. 

 Thứ ba, thực hiện nghiêm túc và kiến nghị cấp trên không ngừng đổi mới 

hình thức, nội dung các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo hướng chất 

lượng, thực chất, dân chủ. Đặc biệt, nâng cao tính minh bạch trong các vấn đề xã 

hội, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền thật sự chuyên nghiệp, phục vụ, trong 

sạch và vì dân, nhằm đảm bảo tốt hơn quyền dân sự và hành chính của nhân dân. 



61 
 

3.3.2 Biện pháp về kinh tế - xã hội 

 Các cơ quan nhà nước, các tập thể, các cá nhân, các tổ chức trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau cần: 

 Thứ nhất, thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, 

hạn chế số người thất nhiệp, thiếu việc làm; đẩy mạnh đào tào nghề, khuyến khích 

các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất tạo nhiều việc làm, ổn định thu nhập cho 

nhân dân; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh – xã hội... để chủ động phòng 

ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng, lôi kéo thanh thiếu niên thực hiện các hành vi 

vi phạm pháp luật. 

 Thứ hai, phát triển toàn diện kinh tế địa phương, góp phần nâng cao đời sống 

vật chất tinh thần cho người dân. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc; tạo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh; sử dụng hiệu quả các 

nguồn vốn, giữ vững tốc độ phát triển kinh tế. 

 Thứ ba, tăng cường kiểm soát Nhà nước đối với hành vi phạm tội XPSH 

CTCĐ: là hình thức kiểm soát thông qua hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự 

và người có thẩm quyền của các cơ quan này trong quá trình thực hiện các biện 

pháp pháp luật quy định trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm 

kiểm soát hành vi phạm tội XPSH CTCĐ một cách hiệu quả. Các cơ quan tư pháp 

hình sự với mục đích kiểm soát hành vi phạm tội nói chung và các hành vi phạm tội 

XPSH CTCĐ nói riêng được Nhà nước trang bị nhân lực, phương tiện, công cụ 

pháp lý cũng như vật chất, được đào tào chuyên môn nghiệp vụ, có quyền sử dụng 

sức mạnh quyền lực nhà nước để kiểm soát hành vi phạm tội. 

 Thứ tư, tăng cường kiểm soát xã hội đối với hành vi phạm tội XPSH CTCĐ. 

Kiểm soát xã hội đối với hành vi phạm tội là biện pháp làm giảm bớt tội phạm 

thông qua các tổ chức, liên kết, các quan hệ xã hội và bằng những giá trị, chuẩn 

mực, niềm tin. Các biện pháp này thông qua các gia đình, cơ sở giáo dục đào tạo, 

cộng động dân cư... và các giá trị xã hội như đạo đức, phong tục, truyền thống, tập 

quán... 
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3.3.3. Biện pháp về văn hóa, giáo dục 

 Thứ nhất, chính quyền địa phương cần chú trọng và phát huy hơn nữa các 

phong trào do Đảng và Nhà nước ta phát động như: Ấp văn hóa, Khu phố văn hóa, 

Gia đình văn hóa, Cơ quan văn hóa... với các tiêu chí rõ ràng và thực tế; phong trào: 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

 Thứ hai, đối với từng gia đình, đồng thời với việc phát triển kinh tế gia đình, 

mỗi gia đình phải quan tâm hơn nữa sự phát triển nhân cách của các thành viên 

trong gia đình. Cha mẹ, ông bà phải làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo 

ngay từ nhỏ. Thành viên trong gia đình phải yêu thương nhau, quan tâm và chia sẻ 

để trẻ thấy sự gắn bó và tình cảm giữa người với người, cũng như các giá trị về đạo 

đức. 

 Thứ ba, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cần có biện pháp đảm bảo cho 

công tác phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cho mặt bằng chung trong 

toàn xã hội, cũng như phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật một cách sâu rộng 

và hiệu quả trong toàn dân. 

 Thứ tư, Văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, 

động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cho nên, trong thời gian tới, Cà Mau 

cần phải tập trung làm tốt những vấn đề về: quản lý chặt chẽ việc nhập các loại văn 

hóa phẩm; quản lý các cửa hàng kinh doanh các loại văn hóa phẩm; Nâng cao đời 

sống tinh thần cho toàn dân, tạo sân chơi lành mạnh và kết hợp tuyên truyền cho 

người dân có lối sống văn hóa, lánh xa tội phạm và tệ nạn xã hội. 

3.3.4. Biện pháp về quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

Trong những năm qua, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. 

Tuy nhiên, một số loại hình kinh doanh dịch vụ nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ 

gián tiếp tác động làm cho tình hình các tội XPSH CTCĐ thêm phức tạp. Do vậy, 

lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần phải phối hợp với cơ quan 

Văn hoá thông tin tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet có trách 

nhiệm đề ra nội quy nhằm kiểm soát chặt chẽ không cho phép khách sử dụng 

internet truy cập vào các trang Web có nội dung đồi trụy, bạo lực; chấp hành đúng 
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quy định của pháp luật về thời gian hoạt động trong ngày của các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ internet. Các cơ quan chức năng phải tăng cường các hoạt động kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, khi phát hiện cơ sở nào có vi phạm thì phải 

xử lý thật nghiêm minh.  

Lực lượng Công an cơ sở cần phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa 

xã hội để tăng cường kiểm tra đối với các tụ điểm kinh doanh karaoke, tăng cường 

rà soát các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội thường lui tới các địa điểm này và tiếp 

tục đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, 

đòi nợ thuê… đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, thu thập thông tin, điều tra 

khám phá các đường dây tội phạm ma túy liên quan đến địa bàn này đồng thời quản 

lý các đối tượng nghiện và có nguy cơ nghiện do bị lôi kéo, rủ rê.  

Lực lượng Công an phối hợp với Cơ quan quản lý thị trường phải thường 

xuyên vận động người kinh doanh các tiệm cầm đồ, cửa hàng dịch vụ cho thuê xe 

máy chú ý phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về các đối tượng có biểu 

hiện nghi vấn đến các cơ sở này tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Lực lượng 

Công an cần phải thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các chủ tiệm cầm đồ phải 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về vấn đề cầm đồ. 

 3.3.5. Biện pháp về pháp luật 

Pháp luật là cơ sở pháp lý cho đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có 

các tội về XPSH CTCĐ. Vì vậy, để phòng ngừa có hiệu quả với các tội XPSH 

CTCĐ phải gắn liền với việc hoàn thiện những quy định của pháp luật có liên quan 

đến phòng, chống các tội này. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp 

luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống các tội XPSH CTCĐ, tác giả 

nhận thấy còn một số điểm chưa hợp lý. Vì vậy cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi nhằm 

hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống các tội này như sau: 

 - Qua nghiên cứu lý luận, thực trạng pháp luật hình sự cho thấy một số quy 

định giữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản (Điều 140) vẫn chưa thật sự rõ ràng, khó phân biệt ranh giới mong 
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manh giữa vi phạm hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính. Điều này dễ dẫn đến tình 

trạng hình sự hóa các tranh chấp dân sự, kinh tế, hành chính và ngược lại.  

 Điển hình gần đây là các hành vi lợi dụng các hình thức góp vốn, hung vốn 

làm ăn, đầu tư kinh doanh, hụi họ, vay mượn… người nhận tài sản cố tình chiếm 

dụng mà chây ỳ trong việc hoàn trả, họ cố tình tẩu tán tài sản, bịa ra hoạt động kinh 

doanh ảo để cho rằng làm ăn thua lổ mà không hoàn trả… Đối với các dấu hiệu bắt 

buộc trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là ý định chiếm đoạt có từ thời điểm nào (ý 

định chiếm đoạt là những vấn đề không thể lượng hóa, không thể hiện rõ ràng ra 

bên ngoài mà chỉ là những suy nghĩ bên trong, chủ yếu là dựa theo khai nhận của 

họ) và có hành vi gian dối làm cho nạn nhân tin tưởng mà giao tài sản (vấn đề nạn 

nhân tin tưởng cũng là vấn đề không được lượng hóa mà chủ yếu là qua trình bày 

chủ quan của nạn nhân) trong thực tế vẫn chưa rõ ràng và chặt chẻ làm cho nhiều 

người lợi dụng kẻ hở để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của khác mà không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, việc xác định dấu hiệu 

“bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” là rất khó khăn, kể cả trong các cơ quan tiến hành 

tố tụng cũng có quan điểm khác nhau về vấn đề này: có quan điểm cho rằng bỏ đi 

khỏi địa phương mà không trình báo là bỏ trốn, có quan điểm họ chỉ đi nơi khác làm 

ăn lánh mặt các chủ nợ chứ không phải để chiếm đoạt tài sản, có quan điểm cho 

rằng khi họ đi khỏi địa phương không cần phải trình báo mà chỉ trình báo với nơi 

đến sinh sống…chính vì có rất nhiều cách lập luận khác nhau mà quy định thì lại 

không cụ thể rõ ràng nên thực tế rất nhiều người đã lợi dụng vào vấn đề này để 

chiếm đoạt tài sản của người khác một cách công khai, nhưng lại rất khó để có thể 

xử lý theo pháp luật hình sự. Hiện nay trong dân có hàng trăm vụ tương tự, mà số 

tiền mà nạn nhân bị chiếm đoạt có trường hợp đến vài tỷ đồng nhưng các cơ quan tư 

pháp vẫn khó khăn trong công tác xử lý. 

Trong quy định của BLHS năm 2015 (mặc dù chưa có hiệu lực pháp luật), 

qua nghiên cứu các quy định mới có liên quan đến vấn đề này xét thấy: quy định 

dấu hiệu: “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” đã được thay thế bằng dấu hiệu: “đến thời 
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hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả”, đã cho 

thấy có sự thay đổi để đảm bảo thích ứng với tình hình mới của loại tội phạm này. 

Tuy nhiên qua thực tiễn công tác đấu tranh với loại tội phạm này cho thấy, để chứng 

minh và kết luận các vấn đề về “có điều kiện, khả năng” và “cố tình không trả” là 

vấn đề rất khó khăn, chủ yếu dựa vào nhận thức cảm tính chủ quan của cán bộ tiến 

hành tố tụng, chưa mang tính định lượng cụ thể để được áp dụng thống nhất. Từ đó, 

mỗi cơ quan, mỗi cán bộ tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng sẻ hiểu và có 

cách lập riêng của mình. Chính vì vậy việc xử lý loại tội này thời gian tới vẫn gặp 

nhiều khó khăn và bất cập. Vấn đề trên đã thể hiện thời gian qua đó là: hành vi 

chiếm đoạt như trên xảy ra phổ biến, hậu quả nghiêm trọng, phức tạp và gây bức 

xúc trong nhân dân nhưng số liệu truy tố về tội danh này thì lại rất ít. 

Từ một số vấn đề trên, vấn đề đặt ra là cần phải cụ thể hóa các dấu hiệu 

khách quan của các tội về XPSH CTCĐ một cách chặt chẻ hơn, đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật, cũng như bảo vệ người dân chân chính trong hoạt động 

kinh doanh, đầu tư…hiệu quả hơn. 

3.3.6. Biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử  

 Bản thân các biện pháp điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội đã hàm chứa 

trong đó ý nghĩa của việc giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Các biện pháp xử lý 

người phạm tội vừa mang ý nghĩa trừng phạt, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe bản 

thân người phạm tội và những người khác không tiếp tục phạm tội. Do đó, mọi hành 

vi phạm tội đều phải được phát hiện kịp thời; tùy theo mức độ nguy hiểm của hành 

vi, hậu quả gây ra và nhân thân người vi phạm, phải áp dụng các biện pháp xử lý 

nghiêm minh theo pháp luật để phát huy tác dụng giáo dục. 

 - Các biện pháp đối với lực lượng Công an 

+ Sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trinh sát để soát xét, sàng 

lọc, xác định đối tượng gây án và quản lý địa bàn: Trinh sát trực tiếp tiến hành hoá 

trang để kiểm tra xác minh dấu vết, vật chứng có liên quan.Trinh sát xác minh bí 

mật xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch, hoạt động hiện hành của những đối tượng 

nghi vấn có liên quan đến vụ án. Trinh sát ngoại tuyến bí mật tiến hành theo dõi, 
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giám sát mọi hoạt động, các mối quan hệ của những đối tượng hiềm nghi trong vụ 

án. Sử dụng đặc tình, cơ sở bí mật tiếp cận, khai thác, theo dõi, giám sát, thu thập tài 

liệu đối với những đối tượng hiềm nghi trong vụ án. Phối hợp nhiều biện pháp trong 

kế hoạch trinh sát liên hoàn. Khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát để theo 

dõi di biến động của các đối tượng phải có kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể; kế 

hoạch phải được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt mới được tiến hành.  

 + Nhóm biện pháp điều tra theo TTHS 

Cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác về 

tội phạm: Trong những năm qua, tiếp nhận, xử lý tin báo các vụ án XPSH CTCĐ tại 

Cà Mau có một số vụ còn chậm, trong đó nguyên nhân từ phía lực lượng Công an 

cơ sở là chủ yếu. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tội 

phạm nói chung và các tội về XPSH CTCĐ nói riêng của lực lượng Công an cơ sở 

là rất cấp thiết. Công an cấp cơ sở phải thực hiện chế độ trực ban, trực chiến nghiêm 

túc để kịp thời tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm. Lực lượng tiếp nhận tin báo, 

tố giác về tội phạm phải có thái độ đúng mực, phải chấp hành đúng quy định của 

pháp luật, tiến hành kiểm tra xác minh theo đúng trình tự do pháp luật quy định. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra cần cải tiến và nâng cao hiệu quả hợp tác với quần 

chúng nhân dân trong việc tiếp nhận tin báo về loại tội phạm XPSH CTCĐ để có 

thể phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các 

kênh tố giác tội phạm nói chung và tôi phạm về XPSH CTCĐ nói riêng một cách 

phù hợp và hiệu quả nhất.  

Nâng cao chất lượng công tác điều tra tại hiện trường: Trong những năm 

qua, công tác điều tra tại hiện trường các vụ án XPSH CTCĐ của Công an tỉnh Cà 

Mau vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong khám nghiệm hiện trường, truy lùng thủ 

phạm theo dấu vết nóng, phát hiện lấy lời khai người biết việc. Quá trình khám 

nghiệm hiện trường, các cán bộ tham gia khám nghiệm phải có tinh thần trách 

nhiệm, khám nghiệm cẩn thận, tỉ mỉ; phải chú ý phát hiện chính xác và thu thập đến 

mức tối đa những dấu vết, vật chứng do thủ phạm để lại, tuyệt đối không được coi 

thường hoặc bỏ qua bất cứ một thông tin hoặc dấu vết hình sự nào; phải truy tìm 
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những đồ vật do thủ phạm bỏ lại trên hiện trường; việc thu thập dấu vết phải tuân 

thủ đúng trình tự, thủ tục do Bộ luật TTHS quy định.  

Hoàn thiện thủ thuật, chiến thuật điều tra tố tụng để nâng cao chất lượng 

công tác thu thập, củng cố, đánh giá và sử dụng chứng cứ: Điều tra viên cần làm tốt 

công tác chuẩn bị như nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu nắm chặt mối quan hệ 

nhân thân cũng như yếu tố tâm lý của từng đối tượng phạm vào các tội này, nghiên 

cứu địa hình, địa điểm và những điều kiện cần thiết để tiến hành các biện pháp điều 

tra, xác định mục đích tiến hành và lập kế hoạch tiến hành từng biện pháp điều tra 

sát hợp với từng tình huống cụ thể. 

 + Xây dựng hệ thống thông tin về tội phạm một cách đồng bộ: Khi có vụ án 

XPSH CTCĐ xảy ra với những phương thức, thủ đoạn tương đối giống các vụ án đã 

xảy ra trước đó hoặc xảy ra những vụ án với phương thức, thủ đoạn gây án mới, 

Công an địa phương phải thông báo rộng khắp về thủ đoạn hoạt động của thủ phạm 

cho các địa phương khác. Bộ Công an cần nhanh chóng hoàn thiện trung tâm thông 

tin về tội phạm ở cấp Trung ương. Trung tâm thông tin cần cập nhật thường xuyên 

những thông tin về phương thức, thủ đoạn, thời gian, địa bàn hoạt động của người 

phạm tội, nhất là các tội về XPSH CTCĐ; lưu trữ và thường xuyên cập nhật những 

thông tin về ảnh và đặc điểm nhân dạng của các đối tượng đã lập tàng thư căn cước 

can phạm vào một thư mục để tiện việc tra cứu. Nối mạng nội bộ với các địa 

phương và cho phép các địa phương tra cứu, cập nhật thông tin, nếu cần thiết có thể 

in ảnh đối tượng nghi vấn để phục vụ cho công tác truy nã hoặc tiến hành nhận dạng 

đối tượng gây án. 

 - Đối với Viện kiểm sát nhân dân 

 Tích cực trong việc quản lý và xử lý tin báo, tăng cường kiểm sát việc giải 

quyết tin báo về tội phạm, đảm bảo việc giải quyết tin báo về tội phạm kịp thời, 

đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan bảo vệ 

pháp luật đảm bảo giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án XPSH CTCĐ, tránh 

bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Cũng như kiểm sát chặt chẻ việc thi 
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hành án phạt tù, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm nói chung và các tội XPSH CTCĐ nói riêng đạt hiệu quả. 

Trong quá trình tiến hành tố tụng các vụ án XPSH CTCĐ, VKSND các cấp ở 

Cà Mau phải kịp thời phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội (những bất cập 

của pháp luật; những sơ hở, thiếu sót trong áp dụng pháp luật; những sơ hở, thiếu 

sót trong quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp...). Trên cơ sở đó, VKSND tham 

mưu cho Đảng và chính quyền trong công tác phòng, chống các tội này trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau; yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc 

phục, ngăn ngừa nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Đồng thời, VKSND cũng 

tham gia xây dựng hoặc trực tiếp ban hành các văn bản pháp luật có tác động đến 

các tội XPSH CTCĐ và công tác phòng, chống tội này. 

Việc phối hợp với CQĐT, TAND trong giải quyết các vụ án về nhóm tội này, 

VKSND phải nêu cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi cơ 

quan phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, không thỏa 

hiệp một chiều hoặc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau và đảm bảo chấp hành nghiêm 

túc các quy định của Bộ luật TTHS.  

 - Đối với Tòa án nhân dân các cấp ở tỉnh Cà Mau  

 Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm nói chung và các tội về XPSH 

CTCĐ nói riêng, TAND các cấp ở tỉnh Cà Mau trong thời gian tới, cần tập trung 

thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau: 

 Đưa ra xét xử công khai, xét xử lưu động nhiều hơn nữa những vụ án XPSH 

CTCĐ. Công tác này nhằm giáo dục và răn đe với những trường hợp tương tự. 

TAND cần làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án, đặc biệt là về nhóm 

tội này từ đó sớm phát hiện nguyên nhân, điều kiện phạm tội, những hiện tượng tiêu 

cực trong xã hội, sơ hở của công tác quản lý nhà nước, các phương thức thủ đoạn 

phạm tội XPSH CTCĐ để kịp thời phối hợp với các ngành chức năng khác nhằm 

nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này.  

Trong thời gian tới, Cà Mau cần quan tâm từng bước đào tạo và bổ sung 

nguồn Thẩm phán nói chung, Thẩm phán làm công tác xét xử các vụ án về XPSH 
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CTCĐ nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng, năng lực công tác của Thẩm phán. 

Phải thường xuyên rà soát, cử cán bộ đi đào tạo để nâng cao trình độ; mở các lớp 

tập huấn về nghiệp vụ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán; bố trí một số Thẩm phán 

chuyên làm công tác xét xử, đồng thời quan tâm bồi dưỡng cho họ về chuyên môn, 

những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong xét xử tội này; phân công những 

Thẩm phán có trình độ, năng lực tốt thụ lý các vụ án về XPSH CTCĐ mang tính 

phức tạp, nghiêm trọng.  

 Bên cạnh các biện pháp có tính chất căn bản, lâu dài trên đây, cần tăng 

cường đẩy mạnh các biện pháp tác động vào các trạng thái tiềm tàng của các tội 

này. Tình hình các tội XPSH CTCĐ tiềm tàng được biểu hiện ở ba trạng thái: tiềm 

tàng ở trạng thái tội phạm chưa xảy ra; tiềm tàng ở trạng thái tội phạm đang xảy ra; 

tiềm tàng ở trạng thái tội phạm đã được xử lý theo pháp luật và người phạm tội đã 

chấp hành xong hình phạt. 

Tương ứng với ba trạng thái trên, cần tăng cường ba nhóm biện pháp: các 

biện pháp ngăn chặn tội phạm sắp xảy ra, các biện pháp ngăn chặn tội phạm đang 

xảy ra và các biện pháp ngăn chặn tái phạm. 

 Thứ nhất, Các biện pháp ngăn chặn tội phạm sắp xảy ra 

Các biện pháp ngăn chặn tội phạm sắp xảy ra là các biện pháp phù hợp tác 

động trực tiếp làm mất đi những tình huống, hoàn cảnh có khả năng tạo điều kiện 

làm phát sinh các tội XPSH CTCĐ. Biện pháp này chủ yếu tác động vào sự chuẩn 

bị phạm tội. 

 - Tác động vào phương thức thực hiện tội phạm XPSH CTCĐ 

 Phải có công cụ, phương tiện và đầu tư cho việc bảo vệ tài sản của mình, 

nâng cao ý thức cảnh giác, không trao tài sản cho người khác khi không có sự tin 

tưởng và không tạo điều kiện cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm 

tài sản. Bố trí lực lượng tuần tra canh gác, nâng cao các hệ thống bảo vệ, giám sát 

những nơi có tài sản lớn, khu dân cư, cơ quan. 

 Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý đối với các cơ 

sở kinh doanh có điều kiện như cầm đồ, mua bán sữa chữa xe máy, thiết bị điện tử, 



70 
 

kinh doanh vàng; các cửa hang mua bán công cụ, phương tiện (thường được dung 

gây án) như van phá khóa xe, dao, kềm cộng lực, kềm điện, găng tay, bộ kích điện; 

quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Từ đó góp phần nâng 

cao nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân, góp phần hiệu quả trong phòng 

ngừa tội phạm này. 

 Phát huy vai trò của nhân dân và các cơ quan, tổ chức trong phòng ngừa  tội 

các tội XPSH CTCĐ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trinh sát của 

lực lượng Công an trong ngăn chặn các tội này.  

 - Tác động vào chủ thể tiềm tàng của tội phạm XPSH CTCĐ 

 UBND các cấp cần tổ chức thực hiện và chỉ đạo các ban ngành phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác quản lý đối tượng có 

tiền án tiền sự, tệ nạn xã hội, kiểm soát những người nghiện ma túy, người sau cai 

nghiện, những người đang thi hành hình phạt không phải là hình phạt tù và những 

người đã thi hành hình phạt tù về các tội XPSH CTCĐ.  

 Lực lượng Công an các cấp cần tăng cường hơn nữa việc quản lý địa bàn, 

quản lý đối tượng đặc biệt là các băng nhóm hoạt động trộm cướp, hoạt động tệ nạn 

xã hội, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê… nắm tình hình và bám sát 

địa bàn, thực hiện đạt hiệu quả các phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

tham gia tích cực tố giác tội phạm. 

 Các cấp chính quyền xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên 

tiến trong phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm XPSH CTCĐ nói riêng như: 

Cổng an toàn về ANTT, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ nhân dân tự quản, loa 

phát thanh phòng chống tội phạm… 

 - Tác động vào nạn nhân tiềm tàng của tội phạm XPSH CTCĐ 

 Giáo dục, tuyên truyền để nhân dân khi đi ngủ hay ra khỏi nhà cần kiểm tra, 

khóa cửa cẩn thận, nhất là cửa sổ, các lối vào không chính thức đề phòng kẻ gian lợi 

dụng đột nhập. Cần khóa xe cẩn thận hoặc dắt xe vào nhà, hạn chế để tài sản ở 

những nơi vắng người qua lại hay không ai trông giữ… nên tăng cường hệ thống 
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giám sát và bảo vệ hiệu quả, cũng như quá dễ tin người khác mà bị đối tượng lợi 

dụng tác động vào lòng tham mà bị chiếm đoạt tài sản. 

 Không cất giữ tài sản có giá trị ở những nơi thiếu an toàn, không nên phô 

trương tài sản khi ở những nơi công cộng, không nên lơ là mất cảnh giác việc quản 

lý tài sản ở những nơi công cộng 

 Đối với cơ quan, doanh nghiệp cần phải quán triệt tinh thần cảnh giác đối với 

những người lạ mặt đề phòng đối tượng trà trộn vào cơ quan thực hiện hành vi xâm 

phạm sở hữu. Nâng cao các thiết bị giám sát, hệ thống bảo vệ, bố trí lực lượng bảo 

vệ đảm bảo cho công tác tuần tra canh gác và quản lý tài sản. 

 Thứ hai, Các biện pháp ngăn chặn tội phạm thực đang xảy ra 

 Ngăn chặn tội phạm đang xảy ra là chặn đứng hành vi phạm tội đang diễn ra, 

không để nó gây thêm thiệt hại cho xã hội. Ngăn chặn tội XPSH CTCĐ đang xảy ra 

là kịp thời phát hiện bắt giữ người phạm tội đang chuẩn bị phạm tội hoặc đã bắt tay 

vào thực hiện hành vi khách quan của các tội này, không để cho họ gây thiệt hại 

cho tính mạng, sức khoẻ hoặc chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân. Để ngăn chặn 

tội phạm đang xảy ra, chính quyền và nhân dân Cà Mau cần thực hiện tốt những 

biện pháp sau: 

 Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác, phục kích, chốt chặn ở 

những tuyến, những địa bàn có khả năng xảy ra các vụ phạm tội về xâm phạm sở 

hữu, những nơi vắng vẻ, những gia đình thường xuyên vắng nhà và có nhiều tài sản 

có giá trị… để kịp thời phát hiện bắt giữ đối tượng phạm tội quả tang; phát hiện các 

đối tượng có biểu hiện nghi vấn, kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ tang vật, 

xử lý đối tượng, không cho đối tượng thực hiện được hành vi phạm tội hoặc có cơ 

hội tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội XPSH CTCĐ đến cùng. 

 Xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau, nâng cao ý 

thức trong việc bảo vệ tài sản, tinh thần đấu tranh chống tội phạm XPSH CTCĐ cho 

người dân; phê phán lối sống vô cảm của một bộ phận người dân trong việc hỗ trợ 

nhau trong việc phát hiện, truy bắt, đấu tranh với tội phạm; tạo lòng tin nhằm hạn 

chế và loại dần tâm lý sợ bị liên lụy, sợ bị trả thù, sợ bị thương, sợ mất thời gian… 
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Tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích 

và tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về XPSH CTCĐ. 

 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống 

tội phạm trong dân, cho họ hiểu, tin tưởng vào pháp luật và công lý; Tuyên truyền 

sâu rộng trong nhân dân về phương thức thủ đoạn phạm tội trên địa bàn, từ đó đề ra 

các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và tương thích, cũng như nâng cao tinh thần 

cảnh giác và quản lý tài sản cho người dân; kịp thời thông báo, phối hợp với cơ 

quan chức năng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội về XPSH 

CTCĐ. 

 Thứ ba, Các biện pháp ngăn chặn tái phạm 

 Nhóm biện pháp này được thiết kế trên cơ sở trạng thái thứ ba của tội phạm, 

tức là tội phạm đã được xử lý theo pháp luật hình sự, người phạm tội đã thi hành 

xong bản án, gồm cả người phạm tội lần đầu và cả những người tái phạm tội, những 

biện pháp này rất đa dạng. 

 Biện pháp này được tiến hành từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án. Đòi hỏi có sự tham gia nhiều chủ thể mà trực tiếp nhất là các cơ quan tư 

pháp hình sự tác động đến người phạm tội, gia đình, bạn bè họ và những người tiếp 

nhận thông tin về hoạt động đó. Quá trình tiến hành các giai đoạn này phải chú 

trọng đặc biệt đến việc đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt 

tội phạm và việc áp dụng hình phạt phải tương xứng với tính chất, mức độ của hành 

vi vi phạm. Ngoài ra cần xem xét các tác động của xã hội, đảm bảo “thấu tình – đạt 

lý” để những người có liên quan thật sự tâm phục – khẩu phục, làm chuyển biến từ 

trong tư tưởng, nhận thức của họ về các giá trị pháp luật và đạo đức. 

 Giai đoạn thi hành án, chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát, giáo 

dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; các trại giam, trại tạm giam, 

nhà tạm giữ có trách nhiệm cải tạo, giáo dục, đào tạo nghề phù hợp về nhu cầu xã 

hội cho người chấp hành hình phạt tù; Các cơ quan này cần phải tăng cường trách 

nhiệm của mình trong việc cải tạo, giám sát, giáo dục, đào tào nghề cho người chấp 
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hành án để khi họ chấp hành xong về tái hòa nhập cồng đồng đảm bảo có cuộc 

sống, công việc ổn định. 

 Khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, chính quyền địa phương có 

trách nhiệm: Tăng cường tổ chức thực hiện và chỉ đạo tiếp nhận, quản lý, giáo dục, 

giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng; phân 

công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành 

xong án phạt tù; vận động và tạo điều kiện thuận lợi chó các doanh nghiệp, cơ sở, tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ tạo việc làm cho người chấp 

hành xong án phạt tù. Các ban ngành đoàn thể cần duy trì và phát huy các hoạt động 

cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ phạm tội tại gia đình và cộng đồng; tăng 

cường công tác cảm hóa, giáo dục người đã chấp hành xong án phạt tù về địa 

phương. Tổ chức hướng dẫn việc dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn 

định và giải quyết tốt vấn đề kỳ thị xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt 

tù để họ dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng. 

Kết luận chương 3 

 Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau có thể 

phòng ngừa được. Việc phòng ngừa các tội này cần kết hợp giữa các biện pháp ngăn 

chặn tội phạm – được thiết kế trên cơ sở của tình hình tội phạm tiềm tàng, đã được 

xác định ở chương 1 và các biện pháp loại trừ tội phạm, được thiết lập trên cơ sở 

nguyên nhân và điều kiện của tội phạm, vấn đề đã được làm rõ ở chương 2. Và ở  

chương này, lý luận đó được áp dụng để thiết lập hệ thống các biện pháp phòng 

ngừa cụ thể đối với các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau một cách sát 

thực, phù hợp và hiệu quả. 

 Các giải pháp chủ yếu hướng vào việc tác động để lành mạnh hóa các môi 

trường gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế những hiện tượng, quá trình xã hội 

tiêu cực là nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. Đồng thời, phát triển kinh tế địa phương gắn với việc nâng cao ý thức 

của người dân trong việc tuân thủ pháp luật, có ý thức giữ gìn những giá trị đạo đức 

truyền thống, tôn trọng quyền sở hữu về tài sản của người khác. Lực lượng thực thi 
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các biện pháp phòng ngừa tội phạm XPSH CTCĐ không thể chỉ là lực lượng 

chuyên trách như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự mà 

nó còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình, nhà trường, các đoàn thể và 

chính bản thân những nạn nhân tiềm tàng của loại tội phạm này phải chủ động 

phòng ngừa. 

 Tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian tới diễn 

biến chuyển biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Chính vì 

vậy, các biện pháp trên cần được thực hiện đồng bộ, quyết liệt để góp phần nâng 

cao hiệu quả trong phòng, chống các tội này. 
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KẾT LUẬN 

Tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hiện tượng xã hội 

tiêu cực ngoài các đặc điểm chung của tình hình tội phạm nói chung, còn có đặc 

điểm riêng của mình vốn bị quyết định bởi tính quyết định về mặt xã hội, nói ở đây 

là tỉnh Cà Mau. Bởi vậy nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

CTCĐ trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngoài đặc điểm chung của nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình tội phạm cũng có đặc điểm đặc thù của mình vốn bị quyết định 

bởi những hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực trên địa bàn tỉnh này. Đó là sự 

tương tác của những hiện tượng và quá trình tiêu cực đó với nhau và với con người 

hình thành ở họ đặc điểm nhân cách tiêu cực, để rồi trong sự tác động với tình 

huống (cũng là hiện tượng, quá trình xã hội tiêu cực) phạm tội làm phát sinh tội 

XPSH CTCĐ cụ thể.  

Từ phía người phạm tội, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm XPSH 

CTCĐ chủ yếu là do người phạm tội chỉ muốn hưởng thụ mà lại chay lười lao động, 

hay do không có việc làm, thu nhập không ổn định và có những trường hợp phạm 

tội do gia đình khó khăn; bên cạnh đó còn có các nguyên nhân và điều kiện về kinh 

tế - xã hội, văn hóa, giáo dục đã làm cho một số người có nhận thức sai lệch trong 

đạo đức, nhân cách và lối sống, thậm chí họ không lường trước tới những hậu quả 

pháp lý sẽ xảy ra đối với họ; ngoài ra có cả nguyên nhân và điều kiện đến từ phía 

người bị hại có thể kể đến như ý thức cảnh giác và bảo vệ tài sản chưa cao, không tố 

giác tội phạm do thiếu niềm tin vào cơ quan chức năng, thiếu tinh thần đấu tranh 

chống tội phạm, hoặc ngại sợ bị ảnh hưởng mà không khai báo. Mặt khác, do công 

tác phát hiện, xử lý tội phạm của những cơ quan chuyên trách còn nhiều hạn chế. 

 Các giải pháp chủ yếu hướng vào việc tác động để lành mạnh hóa các môi 

trường gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế những hiện tượng, quá trình xã hội 

tiêu cực là nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH CTCĐ trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau. Lực lượng tiến hành các biện pháp phòng ngừa các tội XPSH CTCĐ 

phải kết hợp giữa lực lượng chuyên trách như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, cơ 

quan thi hành án hình sự và lực lượng không chuyên trách như gia đình, nhà trường, 
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các ban ngành đoàn thể và chính bản thân những nạn nhân tiềm tàng của loại tội 

phạm này. 

 Luận văn đã được tác giả nghiên cứu một cách nghiêm túc trên cơ sở lý luận, 

kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình học tập cũng như làm việc. Đặc biệt 

là sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, các thầy cô tại Học viện 

khoa học xã hội, bạn bè, đồng nghiệp… Tuy nhiên với khả năng và kinh nghiệm 

nghiên cứu của bản thân còn hạn chế nên quá trình thực hiện và hoàn thành luận 

văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, hạn chế nhất định. Kính mong nhận 

được sự góp ý của các nhà khoa học, quý thầy cô, bạn bè và những người quan tâm 

để luận văn được hoàn thiện hơn. 
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PHỤ LỤC 

 Phụ lục số 1. Tổng quan về tình hình tội phạm và số vụ, số đối tượng 

xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (2011-2015) 

Năm 
Tình hình tội phạm Các tội XPSH CTCĐ Tỷ lệ (%) 

Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 

2011 646 969 315 402 48,76 41,48 

2012 688 998 315 406 45,78 40,68 

2013 752 979 362 420 48,13 42,90 

2014 1.024 1.566 524 707 51,17 45,14 

2015 884 1.111 518 607 58,59 54,63 

Tổng 3.994 5.623 2.034 2.542 50,88 45,20 

  (Nguồn: Báo cáo thống kê của Công an tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 

 Phụ lục số 2. Tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau (2011-2015) phân theo hành vi phạm tội 

Điều 

vụ/bị 

cáo 

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Tổng 

2011 
31/ 

66 
0 

5/    

8 

20/ 

18 

1/    

1 

245/ 

291 

9/    

9 

4/    

9 
0 0 

315/ 

402 

2012 
34/ 

52 
0 

4/    

10 

12/ 

11 

2/    

5 

250/ 

315 

10 

/10 

3/    

3 
0 0 

315/ 

406 

2013 
31/ 

39 
0 

3/    

8 

12/ 

15 

2/    

4 

289/ 

326 

21/ 

21 

4/    

7 
0 0 

362/ 

420 

2014 
28/ 

39 
0 

7/    

14 

28/ 

42 

1/    

1 

409/ 

534 

42/ 

46 

8/   

10 

1/    

1 
0 

524/ 

707 

2015 
21/ 

34 
0 

8/   

23 

23/ 

41 

1/    

3 

425/ 

468 

22/ 

23 

17/   

14 

1/     

1 
0 

518/ 

607 

Tổng 
145/ 

250 
0 

27/ 

63 

95/ 

127 

7/  

14 

1.618/ 

1.934 

104/ 

109 

36/ 

43 

2/    

2 
0 

2.034/ 

2.542 

Tỷ lệ 
7,12/ 

9,83 
0 

1,32/ 

2,47 

4,67/ 

4,99 

0,34/ 

0,55 

79,54/ 

76,08 

5,11/ 

4,28 

1,76/ 

1,69 

0,09/ 

0,07 
0 

100/ 

100 

  (Nguồn: Báo cáo thống kê của Công an tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 
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 Phụ lục số 3. Diễn biến tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm 

đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau gia đoạn 2011 – 2015 (so sánh định gốc) 

Năm Số vụ Số bị cáo 
Phần trăm    

số vụ (%) 

Phần trăm    

số bị cáo (%) 

2011 315 402 100 100 

2012 315 406 100 100,99 

2013 362 420 114,92 104,47 

2014 524 707 166,34 175,87 

2015 518 607 164,44 150,99 

Giai đoạn      

03 năm 
Số vụ Số bị cáo 

Phần trăm    

số vụ (%) 

Phần trăm    

số bị cáo (%) 

2011-2013 992 1.228 100 100 

2013-2015 1.404 1.734 141,53 141,20 

   (Nguồn: Báo cáo thống kê của Công an tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 

 

 Phụ lục số 4. Thống kê về độ tuổi của bị cáo phạm các tội về xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011 - 2015 

Độ tuổi Số bị cáo Tỷ lệ 

Từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi 31 15,12 

Từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi 115 56,09 

Từ đủ 30 đến dưới 45 tuổi 36 17,56 

Từ đủ 45 đến dưới 60 tuổi 21 10,24 

Trên 60 tuổi 2 0,97 

Tổng số 205 100 

(Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm (chọn ngẫu nhiên) về các tội xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 
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 Phụ lục số 5. Thống kê về giới tính của bị cáo phạm các tội về xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011 - 2015 

Đặc điểm 
Giới tính 

Nam Nữ 

Số bị cáo 199 6 

Tỷ lệ % 97,07 2,93 

Tổng số 205 = 100% 

    (Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm (chọn ngẫu nhiên) về các tội xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 

Phụ lục số 6. Thống kê theo nơi ở của bị cáo phạm các tội về xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011 - 2015 

Tiêu chí Mô tả tiêu chí Số bị cáo Tỷ lệ (%) 

Nơi cư trú 

Tổng số 205 100 

Thường trú  118 57,56 

Từ nơi khác đến 68 33,17 

Tạm trú 15 7,31 

Sống lang thang 4 1,96 

    (Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm (chọn ngẫu nhiên) về các tội xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 

 Phụ lục số 7. Thống kê theo trình độ học vấn của bị cáo phạm các tội về 

xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011 - 2015 

Trình độ văn hóa Số bị cáo Tỷ lệ (%) 

Không biết chữ 15 7,32 

Tiểu học 105 51,21 

Trung học cơ sở 63 30,73 

Trung học phổ thông 22 10,74 

Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng 0 0 

Đại học, sau đại học 0 0 

Tổng số 205 100 

   (Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm (chọn ngẫu nhiên) về các tội xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 



4 
 

 Phụ lục số 8. Thống kê theo nghề nghiệp của bị cáo phạm các tội về xâm 

phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011 - 2015 

Nghề nghiệp Số bị cáo Tỷ lệ (%) 

Làm nông nghiệp 46 22,43 

Không nghề nghiệp ổn định 82 40,00 

Làm thuê 63 30,73 

Nghề nghiệp khác 14 6,82 

Sinh viên, cán bộ, công chức 0 0 

Tổng số 205 100 

    (Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm (chọn ngẫu nhiên) về các tội xâm phạm 

sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 

 

 Phụ lục số 9. Thống kê theo đặc điểm tiền án, tiền sự của bị cáo phạm 

các tội về xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 

2011 - 2015 

Tiêu chí Mô tả tiêu chí Số bị cáo Tỷ lệ (%) 

            

Tiền án, tiền sự 

Phạm tội lần đầu 118 57,56 

Tiền án, tiền sự (tái phạm) 87 42,44 

Tổng số 205 100 

   (Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm (chọn ngẫu nhiên) về các tội xâm phạm sở 

hữu có tính chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2011 đến năm 2015) 

 

 

 

 

 

 


