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MỞ  Ầ  

1.   nh cấp thi t của    tài 

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đ ng Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng 

đi m phía Nam, với diện tích 2.694,43 km
2
 xếp thứ 4 trong vùng Đ ng Nam Bộ. 

Phía Bắc tỉnh Bình Dương giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp Thành ph  Hồ Chí 

Minh, phía Đ ng giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Thành ph  

Hồ Chí Minh. Bình Dương là cửa ngõ giao thương của các tỉnh phía bắc, miền 

Trung, Tây Nguyên với Thành ph  Hồ Chí Minh... thuận lợi cho phát tri n kinh 

tế và xã hội toàn diện. Bình Dương có 01 thành ph  (Thủ Dầu Một), 04 thị xã 

(Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát) và 04 huyện (Dầu Tiếng, Phú  iáo, Bắc 

Tân Uyên, Bàu Bàng), tổng cộng là 9 đơn vị hành chính-lãnh thổ. Tính đến cu i 

năm 2015, dân s  tỉnh Bình Dương là 1.861.714 người với khoảng 15 dân tộc sinh 

s ng, nhưng chủ yếu là người Kinh, tiếp đó là người Hoa, người Khmer ... 

T  giữa những năm 90, với chính sách “Trải chiếu mời gọi đầu tư, trải thảm 

đ  thu hút nhân tài” Bình Dương đã trở thành một tỉnh có t c độ tăng trưởng kinh 

tế lu n ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuy n biến tích cực, công nghiệp, dịch vụ tăng 

trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng cao, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài 

nước, t  đó đời s ng vật chất và tinh thần của người dân kh ng ng ng được cải 

thiện. Hiện nay, toàn tỉnh có 29 khu c ng nghiệp với tổng diện tích hơn 9.425 hecta 

và 08 cụm c ng nghiệp với diện tích gần 600 hecta. 

Cũng như các nơi khác, cùng với sự phát tri n kinh tế - xã hội, Bình Dương 

cũng phải đ i mặt với nhiều hiện tượng tiêu cực, như: Tình trạng nhập cư, cư trú 

trái phép; sự phân hóa giàu nghèo; sự xâm nhập văn hóa độc hại, l i s ng thực 

dụng, tệ nạn xã hội,… làm cho tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp. Thực tế 

cho thấy, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tình hình các tội xâm phạm sở hữu (XPSH) 

như: cướp, trộm cắp, l a đảo... đang có diễn biến phức tạp, gia tăng cả về s  vụ, s  

đ i tượng lẫn tính chất nguy hi m. Theo th ng kê của Viện ki m sát nhân dân tỉnh 

Bình Dương, t  năm 2011 đến 2015 đã phát hiện, xét xử 4.474 vụ án với 8.077 bị 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Th%E1%BB%A7_D%E1%BA%A7u_M%E1%BB%99t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C4%A9_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Uy%C3%AAn_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Uy%C3%AAn_(th%E1%BB%8B_x%C3%A3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5
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cáo phạm các tội XPSH, chiếm 46,55% (4.474/9.610) tổng s  vụ án và chiếm 

42,85% (8.077/18.849) tổng s  bị cáo mà T a án đã xét xử.  

T  s  liệu trên cho thấy, các vụ án XPSH chiếm tỉ lệ rất cao trong các vụ án đã 

được Tòa án xét xử. Bên cạnh đó, hậu quả do những đ i tượng thực hiện hành vi 

phạm tội thuộc nhóm tội này gây ra không chỉ thiệt hại về vật chất, th  chất và tinh 

thần đ i với những bị hại mà còn là uy tín, niềm tin của Nhân dân đ i với Nhà 

nước, sự nhìn nhận của bạn bè qu c tế, nhà đầu tư về tình hình an ninh trật tự tại 

tỉnh Bình Dương… 

Thực hiện Chỉ thị s  48 CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác phòng, ch ng tội phạm trong tình hình 

mới”, Quyết định s  1217/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình qu c gia phòng ch ng tội phạm giai đoạn 2012 – 2015 

và Quyết định s  623/2012/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Chương trình qu c gia phòng ch ng tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và 

định hướng đến năm 2030, các cơ quan, ban ngành, đoàn th  trên địa bàn tỉnh đã đề 

ra nhiều kế hoạch chỉ đạo, tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp phòng, 

ch ng tội phạm như: Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Chương trình hành động s  06-

CTr/TU  ngày 12/01/2011 về việc thực hiện Chỉ thị s  48-CT/TW ngày 22/10/2010 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác phòng, 

ch ng tội phạm trong tình hình mới; Công an tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch 

s  08/KH-CAT-PV11 ngày 16/03/2011 thực hiện Chỉ thị s  48/CT-TW ngày 

22/10/2010 về  “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác phòng, ch ng tội 

phạm trong tình hình mới” trong lực lượng C ng an Bình Dương... Tuy vậy, tình 

hình các tội XPSH trên địa bàn vẫn không giảm, thậm chí có một s  tội tiếp tục gia 

tăng. Vì thế, hiện tượng tiêu cực phổ biến này cần phải được nghiên cứu cơ bản và 

chuyên sâu theo hướng phòng ng a tội phạm. Điều này có nghĩa rằng việc đề ra và 

tiến hành các biện pháp phòng ng a tình hình các tội XPSH không chỉ là vấn đề 

kinh nghiệm chủ nghĩa, mà phải được tạo dựng trên cơ sở nhận thức rõ về tình hình 
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tội phạm, về nguyên nhân và điều kiện của nó, tức là phải được giải quyết trên cơ sở 

hướng dẫn của khoa học chuyên ngành. Đó là tội phạm học. 

Tội phạm học v n là khoa học về phòng ng a tội phạm, tức là mọi công trình 

nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành này đều dẫn đến phòng ng a tội phạm. Nói 

khác đi, ph ng ng a tội phạm là mục đích của tội phạm học và nó chỉ có th  đạt 

hiệu quả cao khi phòng ng a tội phạm được thiết lập trên cơ sở đã làm rõ được bản 

thân tình hình tội phạm và xác định được nguyên nhân và điều kiện của hiện tượng 

tiêu cực này. Như vậy, đ  đạt hiệu quả cao trong phòng ng a tình hình tội phạm này 

điều quan trọng là phải làm rõ được nguyên nhân và điều kiện của hiện thực đó một 

cách toàn diện và hệ th ng nhằm làm cơ sở thực tế cho việc hoạch định, đề ra các 

biện pháp phòng ng a đ i với tội phạm này một cách hiệu quả nhất. 

Với cách nhìn nhận như vậy và đặc biệt là đ  góp phần phòng ng a, tiến tới 

đẩy lùi các tội XPSH trên địa bàn tỉnh, đề tài “Nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương” đã được tác giả lựa 

chọn đ  nghiên cứu. 

2. Tình hình nghiên cứu    tài 

Đ  có cơ sở lý luận cho việc thực hiện đề tài Luận văn, các c ng trình khoa 

học sau đây đã được nghiên cứu:  

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

trị qu c gia, năm1994; 

-“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 TS. Phạm Văn 

Tỉnh, Nxb Tư pháp,  năm 2007; 

- “Đấu tranh với tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ ở nước ta 

hiện nay, một mô hình nghiên cứu tội phạm học chuyên ngành” của Phạm Văn 

Tỉnh, Đào Bá Sơn, Nxb Công an nhân dân, năm 2010; 

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

dân, 2013; 
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-  iáo trình “Tội phạm học” của trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an 

nhân dân, năm 2004, 2012; 

- “Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam”của Nguyễn Văn 

Cảnh và Phạm Văn Tỉnh, do Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an ấn hành năm 

2013. 

Ở mức độ cụ th  và liên quan trực tiếp đến đề tài luận văn, các c ng trình khoa 

học sau đây cũng đã được tham khảo: 

- Huỳnh Văn Em (2007),“Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động điều tra các vụ án XPSH trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa ở địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Đại học Cảnh sát nhân 

dân; 

- Trần Điện Ảnh (2014),“C c tội XPSH có tính chiếm đoạt do người chưa 

thành niên thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định: Tình hình, nguyên nhân và giải 

pháp phòng ngừa”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện khoa học xã hội; 

- Huỳnh Tấn Đạt (2014),“Các tội XPSH do người chưa thành niên thực hiện 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng 

ngừa”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện khoa học xã hội; 

- Nguyễn Thị Diệu Hiền (2014),“C c tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương: 

Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học 

viện khoa học xã hội; 

- Trần Thị Hồng Lê (2014),“C c tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Tình 

hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện 

khoa học xã hội; 

- Nguyễn Kiến Thức (2015),“C c tội XPSH trên địa tỉnh Sóc Trăng: Thực 

trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học 

viện khoa học xã hội; 

- Nguyễn Văn Phên (2015),„„Nguyên  nhân và điều kiện của tình hình các tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện khoa 

học xã hội; 
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- Nguyễn Thị Triều Mến (2015), “Nhân thân người phạm tội XPSH t  thực 

tiễn tỉnh Bình Dương”, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện khoa học xã hội. 

Ngoài ra còn có một s  công trình, bài viết đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành, đề cập đến vấn đề nghiên cứu của đề tài luận văn. Các đề tài, công trình 

nghiên cứu nêu trên với góc độ tiếp cận và mục tiêu khác nhau đều đã có những 

đóng góp hoàn thiện lý luận và đề ra các giải pháp thực tiễn, rất cần được tham 

khảo. 

Như vậy, cho đến thời đi m hiện tại, đại đa s  các công trình khoa học đã 

công b  đều được tiến hành theo hướng tổng quát cả hệ th ng các vấn đề cơ bản của 

tội phạm học. Điều đó là đúng và hợp lô-gic chuyên ngành tội phạm học, song bị 

giới hạn trong khuôn khổ đã được quy định của hình thức c ng trình, nên chưa th  

đi sâu, chưa th  khai thác triệt đ  những khả năng lý luận và thực tiễn v n chứa 

đựng trong t ng vấn đề cơ bản đó. Vì thế, việc nghiên cứu tập trung vào một vấn đề 

“Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội phạm XPSH” trên một địa bàn cụ 

th  như tỉnh Bình Dương là một hướng nghiên cứu mới, một đề tài chuyên sâu 

mang nhiều ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn.   

3. Mục   ch và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục   ch nghiên cứu  

Phòng ng a tội phạm là mục đích nghiên cứu của tội phạm học. Đề tài Luận 

văn này cũng hướng tới mục đích như vậy, nhưng bằng cách nghiên cứu chuyên sâu 

về nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương t  năm 2011 đến năm 2015 đ  tạo tiền đề cho việc phòng ng a tình hình tội 

phạm này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ của luận văn 

Đ  đạt được mục đích trên, đề tài tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: 

- Khái quát hóa những vấn đề lý luận chung về nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình các tội XPSH; 

- Áp dụng lý luận chung đó vào việc làm rõ thực trạng nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015; 
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- Kiến nghị bổ sung hay tăng cường những giải pháp ph ng ng acác tội XPSH 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên cơ sở thực trạng đã được xác định về nguyên 

nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh. 

4.  ối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

4.1.  ối tượng nghiên cứu 

Nếu quan niệm rằng, quy luật của sự phạm tội là đ i tượng nghiên cứu của tội 

phạm học, thì bản thân tên đề tài này, tức là “Nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương” đã nói về vấn đề đó và cụ th  

hơn, đ i tượng nghiên cứu của luận văn chính là sự tương tác giữa những hiện 

tượng, những yếu t  tiêu cực thuộc m i trường s ng ở tỉnh Bình Dương và những 

đặc đi m tiêu cực của các chủ th  (nhân thân người phạm tội) mà trong những hoàn 

cảnh, tình hu ng nhất định đã thực hiện những hành vi tạo thành tình hình các tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung, đề tài được nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học thuộc chuyên 

ngành Tội phạm học và Phòng ng a tội phạm; 

- Về tội danh, đề tài phải đề cập đến đời s ng thực tế của các tội được quy 

định t  Điều 133 đến Điều 145 của Bộ luật hình sự hiện hành; 

- Về kh ng gian, đề tài sử dụng s  liệu thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 

bao gồm s  liệu th ng kê của các cơ quan tư pháp hình sự cấp tỉnh, đặc biệt là của 

Tòa án nhân dân và 100 bản án hình sự sơ thẩm;  

- Về thời gian, đề tài nghiên cứu giới hạn trong thời gian t  2011  đến năm 

2015.  

5.  Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan đi m của Đảng và Nhà nước ta về các 

vấn đề mà đề tài phải quan tâm, như tình hình tội phạm, tình hình các tội XPSH; 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH; nhân thân người phạm tội; 

phòng ng a tội phạm. 
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Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu cụ th  như: phương pháp biện chứng; phương pháp l -gic; phương pháp nghiên 

cứu hồ sơ; phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp điều tra xã hội học; 

phương pháp phân tích; tổng hợp; th ng kê; so sánh; kế th a; hệ th ng; diễn giải; 

quy nạp. 

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

- Ý nghĩa lý luận:Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ hơn lý luận 

tội phạm học về nguyên nhân và điều kiện của tội phạm nói chung và của các tội  

XPSH trên địa bàn tình Bình Dương nói riêng. 

- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:Kết quả nghiên cứu của đề tài có th  giúp cá 

nhân, cơ quan, tổ chức tham khảo đ  vận dụng vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về  nguyên nhân và điều kiện của tội phạm 

và vận dụng trong công tác điều tra, truy t , xét xử, qua đó góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động phòng ng a các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn có kết 

cấu ba chương, cụ th  như sau: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội xâm phạm sở hữu. 

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

phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Chương 3. Phòng ng a các tội xâm phạm sở hữu t  khía cạnh nguyên nhân và 

điều kiện của hiện tượng tiêu cực này.  
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Chương 1 

NH N  VẤN  Ề LÝ L ẬN VỀ N   ÊN NHÂN VÀ  IỀ  KIỆN 

CỦA   NH H NH CÁC  ỘI XÂM PHẠM SỞ H   

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

tình hình các tội xâm phạm sở hữu 

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

sở hữu 

GS.TS. Võ Khánh Vinh khẳng định rằng, “Nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm được hiểu là hệ thống các hiện tượng xã hội tiêu cực trong hình thái 

kinh tế - xã hội tương ứng quyết định sự ra đời của tình hình tội phạm như là hậu 

quả của mình” và“C c nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm tạo thành 

một hệ thống gồm nhiều bộ phận cấu thành nó”.[49,tr. 87-88] 

Quan đi m trên th  hiện bản chất nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

phạm nói chung. Tuy nhiên, đ  áp dụng vào trường hợp cụ th  của đề tài, tức là tìm 

ra nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH ở trên địa bản tỉnh Bình 

Dương thì khái niệm này cần phải “giải mã” đ  làm nền tảng, định hướng cho việc 

nghiên cứu. Về nguyên nhân, theo quan đi m của Chủ nghĩa Mac – Lênin thì đó là 

phạm trù chỉ sự tác động qua lại giữa các mặt của một sự vật, một hiện tượng hoặc 

giữa các sự vật, các hiện tượng với nhau gây ra một sự biến đổi nhất định gọi là kết 

quả. Như vậy, về bản chất nguyên nhân không phải là hiện tượng hay sự vật nào đó 

mà nguyên nhân chỉ có th  là sự tác động qua lại, không có sự tác động qua lại thì 

không có nguyên nhân. 

Đ  nguyên nhân sinh ra kết quả nào đó như tình hình các tội XPSH chẳng hạn, 

thì quá trình tương tác phải diễn ra trong một điều kiện nhất định. Điều này có nghĩa 

rằng, điều kiện tuy không sản 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 

hu ng, hoàn cảnh nhất định.  
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Sự tác động qua lại đó, trong điều kiện hoàn cảnh đó phải sinh ra kết quả đó - 

tình hình các tội XPSH. Ở đây, chúng ta gọi là nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội XPSH. 

Với cách nhìn nhận như vậy, có th  đưa ra nhận định: Nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình các tội XPSH là sự t c động qua lại giữa các yếu tố tiêu cực của 

môi trường sống với các yếu tố tâm – sinh lý tiêu cực thuộc c  nhân con người, 

trong những tình huống, hoàn cảnh nhất định làm phát sinh các hành vi nguy hiểm 

cho xã hội mà Luật hình sự quy định là các tội XPSH. 

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

các tội xâm phạm sở hữu  

Trong các đ i tượng nghiên cứu của tội phạm học thì nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình tội phạm là đ i tượng đóng vai tr  quan trọng, tạo thuận lợi cho 

việc nghiên cứu, nhận thức các đ i tượng khác của tội phạm học. Cho nên, vấn đề 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH được nghiên cứu một cách 

sâu sắc, toàn diện sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn 

1.1.2.1. Ý nghĩa lý luận của việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội xâm phạm sở hữu  

Thứ nhất, việc nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội XPSH góp phần nhận thức sâu sắc hơn, rõ nét hơn về “bức tranh” tình hình các 

tội XPSH.  

Tình hình tội phạm là nội dung cơ bản, đầu tiên thuộc đ i tượng nghiên cứu 

của tội phạm học, được định nghĩa chính là hiện tượng tâm -  sinh lý – xã hội tiêu 

cực, v a mang tính lịch sử và lịch sử cụ th , v a mang tính pháp lý hình sự với hạt 

nhân là tính giai cấp, được bi u hiện thông qua tổng th  các hành vi phạm tội cùng 

các chủ th  đã thực hiện các hành vi đó trong một đơn vị thời gian và không gian 

nhất định [29, tr. 107]. Vì vậy, khi nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình tội phạm nói chung, nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

nói riêng sẽ giúp hi u sâu sắc hơn về tình hình tội phạm XPSH, lý giải được m i 
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quan hệ giữa tình hình tội phạm XPSH với các nhân t  và sự tác động qua lại giữa 

các nhân t  trong việc làm phát sinh ra tình hình tội phạm. 

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

giúp hi u rõ hơn các yếu t  thuộc nhân thân người phạm tội, xem xét, nhìn nhận 

những yếu t  này trong sự tác động qua lại với các yếu t  khác thuộc m i trường 

s ng và hoàn cảnh làm phát sinh tình hình các tội XPSH.  

Trong tội phạm học, nghiên cứu nhân thân người phạm tội có ý nghĩa trong 

việc đề ra giải pháp phòng ng a tội phạm phù hợp. Tuy nhiên, đ  đề ra các giải 

pháp phòng ng a tình hình các tội XPSH dựa trên các nghiên cứu về nhân thân 

người phạm tội cần phải xem xét các yếu t  thuộc nhân thân trong sự tác động qua 

lại với các yếu t  thuộc m i trường s ng và hoàn cảnh làm phát sinh tình hình các 

tội XPSH. Có nghĩa rằng, mặc dù nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH có ý 

nghĩa, giá trị thiết thực cho việc xác định nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội XPSH nhưng ngược lại, chỉ khi xem xét các yếu t  thuộc nhân thân người 

phạm tội XPSH trong sự tác động qua lại với các yếu t  khác thuộc nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình các tội XPSH thì chúng ta mới nhận thức đúng đắn, sâu sắc 

hơn về nhân thân người phạm các tội XPSH cũng như phát huy được ý nghĩa 

nghiên cứu của nó – làm cơ sở đề ra giải pháp phòng ng a tình hình các tội XPSH 

một cách phù hợp. 

Thứ ba, việc nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội XPSH phục vụ đắc lực cho nghiên cứu, đề ra các dự báo tình hình các tội XPSH 

và kế hoạch hóa hoạt động phòng ng a tình tội phạm này. 

Dự báo tình hình tội phạm được hi u là việc tiến hành nghiên cứu, phân tích 

tình hình tội phạm và đưa ra những phán đoán khoa học về khả năng tồn tại, diễn 

biến của tình hình tội phạm sẽ diễn ra trong tương lai, trong những khoảng thời gian 

và không gian nhất định nhằm đề ra các giải pháp chủ động phòng ch ng tội phạm 

một cách hiệu quả [35, tr. 360]. Chỉ khi nhận thức đầy đủ được nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình các tội XPSH mới làm sáng t  các yếu t  thuộc các căn cứ của dự 
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báo, đưa ra những dự báo tiệm cận diễn biến thực tế tình hình tội phạm XPSH trong 

tương lai. 

Thứ tư, nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH 

góp phần hoàn thiện hệ th ng lý luận của chính nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm. 

Bằng việc nghiên cứu tổng quát về nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội XPSH nói chung và nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng sẽ góp phần làm rõ, minh họa phong phong phú 

cho các lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. 

Thứ năm, nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH 

còn góp phần cung cấp những thông tin hữu ích cho các ngành khoa học pháp lý 

khác sử dụng làm tài liệu đ  tiếp tục đi sâu nghiên cứu, xem xét đ i tượng của 

mình, đồng thời là cơ sở áp dụng các phương pháp, biện pháp trong thực tế phòng, 

ch ng tội phạm. 

Đ i với khoa học Luật hình sự, những thông tin về các đặc đi m, dấu hiệu khi 

nghiên cứu cơ chế của hành vi phạm tội có ý nghĩa quan trọng khi làm sáng t  các 

đặc đi m nhân thân của người phạm tội XPSH được khoa học luật hình sự khái quát 

hóa đ  nghiên cứu đưa ra những quy phạm pháp luật cụ th  quy định các vấn đề 

như: dấu hiệu của chủ th  tội phạm XPSH, vấn đề truy cứu hay miễn trách nhiệm 

hình sự, những trường hợp cần được miễn, giảm hình phạt… 

Khoa học t  tụng hình sự dựa vào những thông tin phản ánh về nguyên nhân, 

điều kiện của tình hình các tội XPSH, đặc biệt là xem xét các yếu t  đó dựa trên 

việc nghiên cứu cơ chế hành vi phạm tội đ  nghiên cứu đưa ra những quy phạm 

pháp luật đúng trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động điều tra, truy t , xét xử, thi 

hành án đ i với các vụ việc có dấu hiệu của các tội XPSH, giải quyết nhanh chóng, 

chính xác các vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý đúng 

người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

1.1.2.2. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình các tội xâm phạm sở hữu  
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Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tình hình 

các tội XPSH giúp cho các chủ th  thực hiện hoạt động phòng ng a tội phạm đề ra 

các kế hoạch, các phương pháp, giải pháp nhằm tác động làm hạn chế, hướng tới 

xóa b  nguyên nhân, điều kiện của tội phạm XPSH.  

Trong hoạt động phòng ng a tội phạm XPSH, những kết quả nghiên cứu về 

nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH ở t ng gia đoạn, địa bàn cụ th  

sẽ giúp cho chúng ta có cơ sở áp dụng các biện pháp phòng ng a thích hợp đ i với 

t ng giai đoạn, t ng lĩnh vực, địa bàn nhất định nhằm đạt được hiệu quả t i ưu nhất. 

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

góp phần cung cấp những thông tin hữu ích cho khoa học quản lý, giáo dục người 

phạm tội chẳng hạn như những phương pháp phân loại người phạm tội đ  nghiên 

cứu những hình thức, phương pháp quản lý, giáo dục và tái hòa nhập cộng đồng đ i 

với người đã thực hiện hành vi phạm tội nhằm tác động tích cực đến hoạt động loại 

tr  nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH ra kh i đời s ng xã hội. 

Thứ ba, nghiên cứu làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH 

còn nhằm phát hiện, làm rõ các sơ hở, thiếu sót trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước 

đ  kịp thời đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục góp phần phòng ng a tình 

hình các tội XPSH một cách hiệu quả nhất. 

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

sở hữu trên cơ sở của cơ ch  tác  ộng 

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH rất đa dạng, phong phú 

và có những mức độ tồn tại, th  hiện khác nhau. Đ  thuận lợi có việc nhận thức 

chúng về mặt khoa học và mặt thực tiễn thì cần phải phân loại chúng. 

Việc phân loại nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH cũng dựa 

trên lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Tùy vào cách tiếp 

cận vấn đề mà ta có th  phân loại nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

XPSH thành các nhóm khác nhau. Xét  thấy đ  giải quyết t t nhiệm vụ nghiên cứu 

của đề tài thì cần phải phân loại nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội 

XPSH trên cơ sở cơ chế hành vi phạm tội. 
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Nghiên cứu các công trình, tài liệu về cơ chế hành vi phạm tội [21,35,45], có 

th  rút ra các kết luận sau: 

Một là, hệ th ng các yếu t  làm phát sinh tình hình các tội XPSH cần làm rõ 

dựa trên quy luật của cơ chế hành vi phạm tội vận hành theo công thức S - X – R, 

trong đó S là kích thích khách th  (m i trường s ng), X là kích thích phương tiện 

(yếu t  tâm sinh lý con người với hạt nhân là ý thức pháp luật) và R là hành động 

trả lời các kích thích đó; 

Hai là, cơ chế hành vi phạm tội có hai quá trình: Quá trình một là quá trình 

tương tác nhập tâm; Quá trình hai là quá trình tương tác xuất tâm. Hai quá trình này 

phụ thuộc lẫn nhau, tác động lẫn nhau; 

- Ba là, quá trình tương tác nhập tâm trong cơ chế hành vi phạm tội là quá 

trình con người chuy n các yếu t  t  phía m i trường s ng vào bản thân mình đ  

tạo thành tâm lý, ý thức, quan đi m, nhân cách của bản thân và cách nhìn nhận thế 

giới bên ngoài. Quá trình tương tác nhập tâm diễn ra trong đầu óc con người, kéo 

dài t  khi sinh ra cho đến khi có động cơ tư tưởng thực hiện hành vi phạm tội(Động 

cơ hóa hành vi), quá trình này phụ thuộc vào khả năng nhận thức của t ng con 

người và được bộc lộ ra bên ngoài th ng qua quá trình tương tác xuất tâm; 

- Bốn là, quá trình tương tác xuất tâm trong cơ chế hành vi phạm tội là quá 

trình bộc lộ tâm lý, ý thức, đặc biệt là ý thức pháp luật, ra bên ngoài thông qua hoạt 

động kế hoạch hóa và hiện thực hóa hành vi. Nói cách khác, quá trình tương tác 

xuất tâm không chỉ có bi u hiện là hành vi cụ th  nào đó, mà c n là kết quả phản 

ánh quá trình tương tác nhập tâm. [20] 

Trên cơ sở lý luận như đã trình bày, việc phân loại nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình các tội XPSH theo cơ chế hành vi phạm tội được tiến hành như sau: 

1.2.1. Nguyên nhân và điều kiện thuộc quá trình tương tác nhập tâm 

Quá trình tương tác nhập tâm của cơ chế hành vi phạm tội XPSH kéo dài t  

khi sinh ra cho tới khi chủ th  hành vi có được động lực thực hiện hành vi phạm tội 

XPSH, tức là t  quá trình tiếp nhận các yếu t  t  m i trường bên ngoài t  khi sinh 

ra đến giai đoạn “động cơ hóa hành vi” trong m  hình cơ chế hành vi phạm tội. Quá 
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trình này chỉ diễn ra trong đầu óc con người, được gọi là “Quá trình tương tác nhập 

tâm”. Chính những yếu t  tiêu cực thuộc quá trình này cùng với các yếu t  thuộc 

tâm sinh lý bên trong con người đã tạo cho chủ th  hành vi một nhân thân xấu dần 

và dẫn tới xác định cho mình động lực đ  phạm tội – động cơ hóa hành vi. 

1.2.1.1. Những nguyên nhân và điều kiện khách quan  

Nguyên nhân và điều kiện khách quan thuộc quá trình tương tác nhập tâm tồn 

tại trước khi đ i tượng có động cơ tư tưởng phạm tội. Những nguyên nhân, điều 

kiện này tác động lên đ i tượng trong một khoảng thời gian dẫn đến việc hình thành 

những nhu cầu lợi ích không phù hợp với các chuẩn mực xã hội; đ  th a mãn nhu 

cầu, lợi ích đó thì đ i tượng lựa chọn con đường đó là thực hiện hành vi XPSH và 

dự định sẽ làm khi có điều kiện thích hợp. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng như đã 

trình bày thì kết quả sự tác động của các yếu t  này còn phụ thuộc vào khả năng 

lĩnh hội của chủ th  điều này giải thích cho việc không phải ai rơi vào m i trường 

không thuận lợi cũng đều có ý định phạm tội – Động cơ hóa hành vi. 

a) Những yếu t  tiêu cực thuộc m i trường gia đình 

 ia đình là tế bào của xã hội, cái n i nu i dưỡng và là m i trường quan trọng 

hình thành và giáo dục nhân cách của con người. Nhân cách của con người được 

hình thành qua một quá trình giáo dục t  gia đình đến nhà trường và xã hội. Trong 

đó, gia đình được xem như là cái n i văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách con 

người. M i trường gia đình thuận lợi sẽ hình thành các đặc đi m nhân thân tích cực 

đ i với mỗi cá nhân. Ngược lại, m i trường gia đình khuyết thiếu, quá nuông chiều 

hay quá nghiêm khắc, các thành viên thiếu sự quan tâm nhau,… sẽ hình thành các 

đặc đi m nhân thân tiêu cực đ i với mỗi thành viên trong gia đình, đặc biệt là đ i 

với lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó ta thấy, gia đình có vai tr  quyết định nhân 

cách g c của con người. Cho nên, con người trở thành người t t hay trở thành tội 

phạm XPSH có phần nguyên nhân t  gia đình. Như vậy đ  phòng ng a cũng như 

đấu tranh ch ng tội phạm XPSH, việc xem xét các yếu t  tiêu cực t  m i trường gia 

đình có vai trò rất quan trọng.  

b) Những yếu t  tiêu cực thuộc m i trường nhà trường 
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Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức cho người học mà còn có vai 

trò quan trọng đ  rèn luyện đạo đức, pháp luật, kỹ năng s ng và giáo dục thế hệ trẻ 

trở thành những con người s ng có hoài bão, có lý tưởng t t đẹp… Nhà trường khi 

làm t t nhiệm vụ của mình thì sẽ đào tạo được những thế hệ trẻ tương lai có đủ tài 

và đức đ  giúp ích cho xã hội, đất nước. Ngược lại, nếu trong m i trường trường 

học tồn tại nhiều nhân t  không lành mạnh thì cũng có th  ảnh hưởng đến quá trình 

hình thành và phát tri n nhân cách lệch lạc của cá nhân, hình thành đặc đi m nhân 

thân xấu, t  đó khi gặp tình hu ng tiêu cực họ dễ phát sinh động cơ vi phạm pháp 

luật. Các nhân t  không lành mạnh t  m i trường giáo dục là nguyên nhân của tình 

hình các tội XPSH có th  k  đến bao gồm: nhà trường chưa chú trọng giáo dục đạo 

đức, pháp luật và kỹ năng s ng; chưa chú trọng giáo dục sự tôn trọng tài sản, tính 

mạng của người khác; nội dung và phương pháp giảng dạy không phù hợp; sự quản 

lý l ng lẻo, không có hoặc có nhưng kh ng đạt hiệu quả về sự ph i hợp giữa nhà 

trường với gia đình, xã hội trong việc giáo dục trẻ em... 

c. Những yếu t  thuộc m i trường bạn bè 

Cùng với gia đình, nhà trường, bạn bè cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng 

trong việc hình thành nhân cách, quan đi m, phương pháp nhận thức thế giới của 

mỗi người. Đặc biệt là ở các em nh  tuổi và đ i với bạn bè thân thiết, có những đặc 

đi m về tâm sinh lí lứa tuổi gi ng nhau sở thích gi ng nhau. Vì vậy, bạn bè có ảnh 

hưởng vô cùng lớn đến các quan đi m, quan niệm, nhận thức l i s ng, thậm chí đến 

thói quen, cách cư xử của một người. Nếu kết bạn với bạn bè t t, bản thân họ sẽ dễ 

hình thành các đặc đi m nhân thân tích cực như chăm chỉ học tập, biết quan tâm, lo 

lắng, chia sẻ với người khác, lễ phép, có nhiều kỹ năng s ng… Nhưng khi chơi với 

những người bạn xấu, người đó rất dễ nhiễm những thói hư, tật xấu của bạn bè như 

lười học, u ng rượu, hút thu c lá, đua đ i, chơi bời, hưởng thụ, chơi games... hay 

thậm chí là nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện games, cờ bạc... và đ  có tiền đ  

th a mãn sở thích lệch lạc đó họ sẵn sàng phạm các tội XPSH, đặc biệt là tội trộm 

cắp, tội cướp tài sản… 

d) Những yếu t  tiêu cực thuộc m i trường xã hội  
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Khi nghiên cứu làm rõ các yếu t  là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình 

các tội XPSH thì cần phải xem xét đến các yếu t  thuộc m i trường xã hội mà Nhà 

nước là chủ th  quản lý. Chúng ta biết rằng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 

mọi mặt của đời s ng xã hội và Nhà nước cũng là một chủ th  trong m i quan hệ 

pháp luật hình sự. Vì thế, Nhà nước phải chịu trách nhiệm đ i với vấn đề tội phạm 

trong xã hội. Hay nói cách khác, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm 

phải bao gồm các yếu t  thuộc m i trường xã hội mà Nhà nước là chủ th  quản lý. 

Đ  đảm bảo tính bao quát và tránh sai sót trong việc xác định hệ th ng các yếu t  

làm phát sinh tình hình các tội XPSH thì các yếu t  này cần phải được phân loại 

thành các yếu t  khách quan và chủ quan trên cơ sở lấy Nhà nước – một chủ th  của 

quan hệ pháp luật hình sự, chủ th  bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân và của toàn xã hội làm trung tâm đ  phân biệt [35, tr. 315]. 

d.1. Những yếu t  khách quan thuộc về xã hội 

Những yếu t  khách quan làm phát sinh tình hình các tội XPSH là các yếu t  

đang tồn tại trong xã hội tồn tại theo quy luật riêng, không phụ thuộc vào ý chí nhà 

nước và cũng kh ng phải do nhà nước gây ra. Những yếu t  này có th  k  ra như: 

Một là, mặt trái của nền kinh tế thị trường. Bản thân nền kinh tế vận hành theo 

cơ chế thị trường có những yếu t  tạo nên m i trường thuận lợi cho việc phát tri n 

nền kinh tế đất nước, nhưng chính nó cũng làm nảy sinh và phát tri n những tiêu 

cực trong xã hội. Những tác động tiêu cực t  mặt trái của kinh tế thị trường được 

xem là một trong những nguyên nhân làm tình hình tội phạm nói chung và tình hình 

các tội XPSH diễn biến theo chiều hướng xấu. 

Hai là, khó khăn về kinh tế. Những khó khăn về kinh tế chẳng những tác động 

vào t ng con người cụ th  mà c n tác động tiêu cực đến việc thực hiện các chủ 

trương, chính sách xã hội của Nhà nước. Những tác động tiêu cực có th  k  đến 

như: Do kinh tế khó khăn, các cơ quan bảo vệ pháp luật còn gặp rất nhiều khó khăn, 

vướng mắc trong việc xây dựng và áp dụng các biện pháp phòng ng a tình hình tội 

phạm nói chung và tình hình các tội XPSH nói riêng; Việc thực hiện ph i kết hợp 
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các biện pháp chung của toàn xã hội với các biện pháp chuyên môn của các cơ quan 

bảo vệ pháp luật còn gặp nhiều khó khăn dẫn tới chưa toàn diện và triệt đ … 

Ba là, mặt trái của quá trình hội nhập kinh tế qu c tế. Hội nhập kinh tế qu c tế 

là xu thế tất yếu của mọi qu c gia trên toàn thế giới và thực tế quá trình này đã tác 

động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời s ng xã hội. Tuy nhiên, quá trình này làm 

xuất hiện những yếu t  làm phát sinh tình hình tội phạm nói chung và tình hình các 

tội XPSH nói riêng. Chẳng hạn như sự chênh lệch về trình độ công nghệ đã khiến 

cho các tổ chức, cá nhân ở nước ta trở thành “miếng mồi ngon” của hành vi có tính 

chiếm đoạt như sử dụng trái phép tần s  viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản, làm 

thẻ tín dụng giả đ  rút tiền hay l a đảo nhằm chiếm đoạt tài sản … 

Bốn là, do ảnh hưởng của hậu quả chiến tranh. Hậu quả của chế độ thực dân, 

đế qu c cùng với chiến tranh kéo dài trong nhiều năm đã kìm hãm sự phát tri n của 

xã hội nước ta, phá hoại cơ sở vật chất, tác động tiêu cực đến l i s ng trong một bộ 

phận nhân dân… Đây là một trong những yếu t  làm nảy sinh tình hình tội phạm 

XPSH. 

Năm là, sự c  thiên nhiên, m i trường, thiên tai dịch bệnh.. Những rủi ro mà 

con người chưa ki m soát được k  trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời s ng kinh 

tế của nhân dân dễ dẫn đến các hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt tài sản, 

chiếm giữ tài sản trái phép. 

d.2. Những yếu t  chủ quan – Hạn chế, sai sót của Nhà nước trong các khâu 

quản lý xã hội trên các lĩnh vực 

Những yếu t  chủ quan làm phát sinh tình hình tội phạm phải là yếu t  nảy 

sinh do những hạn chế, thiếu sót của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng 

quản lý xã hội đã làm phát sinh tội phạm mặc dù nằm ngoài sự mong mu n của Nhà 

nước. Đó là những yếu kém, khiếm khuyết trong quá trình quản lý xã hội của Nhà 

nước… một s  hạn chế, thiếu sót của Nhà nước trong quản lý xã hội có th  là 

nguyên nhân, điều kiện thuộc quá trình tương tác nhập tâm của tình hình các tội 

XPSH như: 
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Thứ nhất, chủ trương, đường l i, chính sách, pháp luật c n tồn tại những bất 

cập. Trong những năm gần đây, thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, kinh tế - xã 

hội đất nước phát tri n theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đạt được 

nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ ấy vẫn c n tồn tại những bất 

cập trong chủ trương, đường l i, chính sách, pháp luật.  

Thứ hai, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm. Cần phải nhận thức rằng thực 

thi pháp luật kh ng nghiêm là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trong đó 

có tình hình các tội XPSH. Việc thực thi pháp luật chưa nghiêm đã tác động đến 

tâm lý nhiều đ i tượng khiến cho họ mạnh dạn hình thành ý định thực hiện phạm tội 

khi bản thân phát sinh nhu cầu bất chính. 

Thứ ba, quản lý văn hóa chưa đáp ứng với tình hình đặt ra. Quá trình hội nhập 

qu c tế đã đem lại cho nhân dân ta đời s ng văn hóa phong phú, nhiều chuẩn mực 

văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Tuy nhiên, cùng với đó là tình trạng phổ 

biến, tiếp thu thiếu chọn lọc những sản phẩm văn hóa kh ng phù hợp; suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, l i s ng trong xã hội có chiều hướng gia tăng; các giá 

trị đạo đức truyền th ng bị xói m n… Những yếu t  này đã góp phần hình thành ở 

một bộ phận không nh  người dân có tư tưởng hám lợi, tham lam, ích kỷ, coi trọng 

vật chất, chây lười lao động, s ng nhanh, s ng gấp, coi thường tài sản, tính mạng 

của người khác, tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội… và đ  có tiền tiêu xài, 

th a mãn sở thích lệch lạc một s  đ i tượng đã lựa chọn đi vào con đường th a mãn 

nhu cầu bằng cách tiêu cực như trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản… 

Thứ tư, công tác phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho 

người dân còn hạn chế về hiệu quả. Công tác thông tin, phổ biến pháp luật, về cách 

thức phát hiện và đ i phó với các hình thức, thủ đoạn các đ i tượng phạm tội XPSH 

ở các cấp, các ngành cho Nhân dân c n chưa có chiều sâu, nội dung và phương 

pháp chưa phù hợp nên vẫn còn phần lớn người dân chưa nắm bắt được các quy 

định của pháp luật, chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc phát hiện, 

t  giác hành vi phạm tội của các đ i tượng phạm tội nói chung, tội phạm XPSH nói 

riêng. 
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Thứ năm, công tác quản lý xã hội còn kém hiệu quả. Quản lý Nhà nước kém 

hiệu quả cần phải được xem xét như là nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội 

phạm trong đó có tình hình các tội XPSH. Cùng với các yếu t  tiêu cực khác, những 

hạn chế t  c ng tác quản lý xã hội cũng là nguyên nhân, điều kiện cho việc phát 

sinh tình hình tội phạm nói chung và tình hình các tội XPSH nói riêng. 

1.2.1.2. Những nguyên nhân và điều kiện chủ quan 

Nguyên nhân, điều kiện chủ quan t  phía người phạm tội thuộc quá trình 

tương tác nhập tâm được hi u là tất cả những yếu t  thuộc về người phạm tội bao 

gồm những tiêu cực thuộc ý thức và những bi u hiện tiêu cực trong l i s ng cá nhân 

dẫn đến việc hình thành quá trình động cơ hóa hành vi phạm tội. 

Quá trình động cơ hoá hành vi phạm tội diễn ra trong suy nghĩ người phạm 

tội, còn những động lực của hành vi như nhu cầu, sở thích, lợi ích, thói quen... lại là 

những yếu t  không phải lúc nào cũng ở trong con người, mà chúng thường do môi 

trường bên ngoài quy định. Điều đó có nghĩa là, động cơ hoá hành vi là quá trình 

tâm - sinh lý - xã hội. Quá trình này có cơ sở khách quan do điều kiện xã hội, do 

hoàn cảnh s ng cụ th  của mỗi con người mang lại [36]. Khi tìm hi u về quá trình 

này, có th  đưa ra được những nhận định sau: 

Thứ nhất, động cơ hóa hành vi phạm tội XPSH chính là đoạn kết của quá trình 

tương tác nhập tâm, là cái chuẩn bị cho quá trình tương tác xuất tâm; 

Thứ hai, khác với nhiều hành vi phạm tội khác, quá trình động cơ hóa hành vi 

phạm tội XPSH luôn luôn hiện hữu trong mọi trường hợp, mọi vụ án XPSH đã xảy 

ra. Bởi vì bản thân tên của nhóm tội danh “XPSH” đã khẳng định động lực thúc đẩy 

thực hiện hành vi là nhu cầu tài sản, mục đích vụ lợi và vì lợi ích kinh tế hoặc mục 

đích khác nhưng phải xuất phát t  những nguyên nhân trước nó (các hành vi hủy 

hoại, làm hư h ng tài sản) dẫn tới việc hình thành quá trình động cơ hóa hành vi 

phạm tội; 

Thứ ba, không phải cứ có nhu cầu về tài sản là đương nhiên thực hiện hành vi 

XPSH tài sản. Bởi vì nhu cầu về tài sản, bản thân nó là nhu cầu chính đáng, hơn 

nữa, nhu cầu cần thiết, chính đ ng và phổ biến của con người, được xã hội thừa 
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nhận và pháp luật ghi nhận, lại chính là quyền con người [33; tr. 8], nên sai lệch có 

khả năng dẫn đến các hành vi phạm tội XPSH không th  nằm ở chính bản thân nhu 

cầu này, mà là ở sự không phù hợp của nhu cầu với hoàn cảnh của chủ th  hành vi.  

Dựa vào những nhận định trên, ở đây cần phải phân tích các yếu t  cụ th  có 

th  được xem là nguyên nhân và điều kiện chủ quan của quá trình này t  như sau: 

Một là, do trí tuệ, khả năng nhận thức. Khả năng nhận thức, giải quyết tình 

hu ng phụ thuộc vào trí tuệ, sự thông minh của mỗi cá nhân. Trí tuệ hay sự thông 

minh của mỗi cá nhân cụ th  sẽ có sự khác nhau, điều này tùy thuộc về giới tính, độ 

tuổi, trình độ học vấn, yếu t  di truyền, m i trường s ng… Một người có hi u biết 

t t thì sẽ có khả năng chọn lọc được các yếu t  tích cực đ  tiếp thu, học h i và loại 

b  hay có sức phản kháng lại các yếu t  tiêu cực. Đa s  người phạm tội XPSH có 

trình độ học vấn thấp nên khả năng nhận biết, đánh giá và phân tích các tình hu ng 

xảy ra rất hạn chế, cộng thêm sự lười biếng, hám lợi, mu n kiếm tiền một cách 

nhanh chóng mà không phải b  công sức lao động và đ  th a mãn nhu cầu vật chất 

của bản thân mà các đ i tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người 

khác. 

Hai là, sai lệch về sở thích. Sở thích là những hoạt động cần được thực hiện 

thường xuyên tạo nên thói quen, đem lại cho con người niềm vui, sự phấn khởi 

trong cuộc s ng. Nếu cá nhân có những sở thích như đọc sách, chơi th  thao, vui 

chơi lành mạnh thì hình thành ở người đó nhân cách đúng đắn. Ngược lại, cá nhân 

có sở thích không lành mạnh, tiêu cực như tụ tập ăn chơi, ăn diện, sử dụng các chất 

kích thích… sẽ hình thành ở cá nhân đó nhân cách lệch lạc như s ng thực dụng, coi 

trọng vật chất, hưởng thụ, s ng buông thả, không có hoài bão, coi thường chuẩn 

mực đạo đức, coi thường pháp luật... Đến một lúc nào đó, gặp những hoàn cảnh, 

tình hu ng cụ th  họ sẽ không kiềm chế, ki m soát được hành vi của mình và lựa 

chọn cách xử sự kh ng đúng đắn, k  cả xâm phạm đến tài sản, tính mạng, sức kh e 

của người khác. 

Ba là, sai lệch về nhu cầu tài sản. Nhu cầu về tài sản là nhu cầu chính đáng, 

tuy nhiên nếu một người có nhu cầu vật chất lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của 
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bản thân, gia đình thì họ rất dễ lựa chọn cách thức th a mãn nhu cầu là nảy sinh ý 

định thực hiện hành vi phạm tội XPSH. 

Bốn là, sai lệch trong ý thức pháp luật. Những sai lệch trong ý thức pháp luật 

cũng có th  là một trong những yếu t  tác động trong cơ chế làm phát sinh tội 

phạm. Mỗi cá nhân đều có quan đi m, thái độ, nhận thức riêng đ i với pháp luật, 

thực tiễn áp dụng pháp luật, đ i với cơ quan bản vệ pháp luật,… Người có ý định 

thực hiện hành vi phạm tội XPSH thường không hi u biết hoặc hi u biết rất ít, hi u 

biết mơ hồ về pháp luật ... 

1.2.2. Nguyên nhân và điều kiện thuộc quá trình tương tác xuất tâm 

Quá trình tiếp theo của cơ chế hành vi phạm tội đó là quá trình tương tác xuất 

tâm, gồm khâu kế hoạch hóa và hiện thực hóa hành vi phạm tội.  

Kế hoạch hóa hành vi là bước chuẩn bị cho việc thực hiện hành vi. Chủ th  

xác định mục đích trực tiếp, đ i tượng tác động, phương tiện, địa đi m, thời gian 

thực hiện, phương thức giải quyết hậu quả mà mình gây ra. Ở bước này, chủ th  

chuẩn bị cả điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần cho việc thực hiện hành vi. Còn 

hiện thực hóa hành vi là bước chủ th  trực tiếp thực hiện hành vi bằng các hành 

động cụ th . Những yếu t  thuộc nguyên nhân và điều kiện tác động đến bước 

chuẩn bị và thực hiện hành vi của quá trình tương tác xuất tâm được phân loại dựa 

trên việc lấy chủ th  thực hiện hành vi phạm tội làm trung tâm như sau: 

- Nguyên nhân và điều kiện chủ quan: 

Yếu t  được xem là nguyên nhân, điều kiện chủ quan của quá trình tương tác 

xuất tâm đó là xuất phát t  sự kiên quyết của chủ th  hành vi phạm tội. T  những 

yếu t  tiêu cực của m i trường s ng (S) đã chuy n thành các yếu t  tiêu cực của chủ 

th  hành vi phạm tội (X). Khi đó, chủ th  hành vi phạm tội XPSH thường có nhu 

cầu về vật chất cao hơn khả năng v n có của bản thân, xem thường quyền sở hữu 

của người khác, thích ăn chơi, lười lao động; xem thường pháp luật, hạn chế về khả 

năng nhận thức, khả năng kìm chế hành vi...dẫn tới việc quyết tâm thực hiện hành 

vi phạm tội. - Nguyên nhân và điều kiện khách quan: 
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-Thứ nhất, nguyên nhân xuất phát t  nạn nhân của các tội phạm XPSH. Trong 

những điều kiện không gian và thời gian nhất định và trong các m i quan hệ nhất 

định với những người có khả năng phạm tội, những l i s ng và thói quen nhất định 

là những yếu t  quan trọng có th  làm tăng khả năng trở thành nạn nhân của tội 

phạm.  

Thứ hai, sự yếu kém của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn 

chặn tội phạm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là cơ quan C ng an. Cơ quan 

Công an có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo t  giác về tội phạm, điều tra làm rõ 

các tình tiết của vụ án nhằm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên 

trong thực tế, vì nhiều nguyên nhân, việc tiếp nhận tin báo, điều tra làm rõ các tình 

tiết của vụ án  chưa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả điều này làm giảm sự 

nghiêm minh của pháp luật, khiến cho quần chúng nhân dân mất niềm tin vào các 

cơ quan bảo vệ pháp luật, các đ i tượng xấu có tâm lý coi thường pháp luật... yếu t  

này đã tác động khiến cho tình hình các tội XPSH diễn biến theo chiều hướng tiêu 

cực hơn. 

Thứ ba, sự thờ ơ của xã hội. Nguyên nhân, điều kiện này được hi u là tính tích 

cực của người dân, việc xác định trách nhiệm của bản thân đ i với xã hội còn thấp 

hoặc kh ng có. Điều này được th  hiện qua l i s ng chỉ biết s ng cho riêng mình, 

sợ va chạm, theo chủ nghĩa cá nhân, “đèn nhà ai nấy sáng”…đã tạo điều kiện cho 

những cái xấu, các băng nhóm có cơ hội nổi lên đ  thực hiện hành vi phạm tội 

XPSH.  

Thứ tư, các nguyên nhân, điều kiện khách quan khác bên ngoài m i trường 

s ng làm phát sinh các tội XPSH. Thời gian và địa đi m là hai yếu t  có ý nghĩa 

quan trọng trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như: các tội trộm cắp tài sản thường 

diễn ra vào ban đêm hay buổi trưa vắng vẻ; các đ i tượng thực hiện hành vi cướp, 

cướp giật tài sản thường chọn những khu vực ít người qua lại... Yếu t  nghề nghiệp 

cũng đóng vai tr  quan trọng trong quá trình nạn nhân hóa nhóm tội này. Những 

người hành nghề lái xe ôm, taxi; kinh doanh vàng, bạc; kinh doanh hàng hóa đắt 

tiền…thường là mục tiêu nhắm đến của nhóm tội XPSH. 
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K t luận chương 1 

Chương 1 của luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận chung về 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH. Trên cơ sở nghiên cứu, tác 

giả đã tập trung phân tích làm rõ các nội dung sau: Một là, khái niệm về nguyên 

nhân điều kiện của tình hình các tội XPSH - Đây là cơ sở lý luận đầu tiên cho việc 

xác định cách tiếp cận đề tài luận văn; Hai là, ý nghĩa của việc nghiên cứu nguyên 

nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH – Nội dung làm rõ sự cần thiết phải 

nghiên cứu vấn đề này trong cả lý luận và thực tiễn ph ng ng a tội phạm XPSH; Ba 

là, phân loại nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH – Việc phân loại 

cũng chỉ ở mức độ tương đ i tuy nhiên điều này tạo thuận lợi có việc nhận thức 

chúng về mặt khoa học và mặt thực tiễn khi nghiên cứu nó và các đề tài, lĩnh vực 

khác có liên quan. 

Dựa trên những phân tích ở Chương 1, xét thấy khi nghiên cứu nguyên nhân 

và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 

đến năm 2015 trên cơ sở cơ chế hành vi phạm tội (S-X-R) cần nhận thức rằng, cơ 

chế này bao hàm cơ sở đ  thiết kế cả hai phần của hệ th ng các biện pháp ph ng 

ng a tội phạm: Nếu quá trình động cơ hóa hành vi cung cấp cơ sở cho việc thiết kế 

hệ th ng các biện pháp đẩy lùi tội phạm, thì quá trình kế hoạch hóa và hiện thực hóa 

hành vi v a tạo nên tình hình tội phạm, v a cung cấp cơ sở cho các biện pháp ngăn 

chặn tội phạm. 

Những nội dung được trình bày ở chương này là tiền đề lý luận cho việc 

nghiên cứu nội dung của chương 2, chương 3 của luận văn 
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Chương 2 

 HỰC   ẠN  N   ÊN NHÂN VÀ  IỀ  KIỆN CỦA   NH H NH CÁC 

 ỘI XÂM PHẠM SỞ H     ÊN  ỊA  ÀN  ỈNH   NH    N  

2.1.  hực trạng nhận thức v  nguyên nhân và  i u kiện của tình hình các 

tội xâm phạm sở hữu trên  ịa bàn tỉnh  ình  ương giai  oạn 2011-2015 

Thực trạng nhận thức về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm 

được làm rõ trên cơ sở nghiên cứu, tìm hi u về tình hình tội phạm. Thực chất của 

vấn đề nhận thức này là đi tìm quy luật của sự phạm tội – một đ i tượng nghiên cứu 

của tội phạm học và nó chỉ có th  được nhận thức thông qua tình hình tội phạm với 

tính cách là khách th  nghiên cứu [24]. Như vậy, tình hình tội phạm XPSH trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương chính là cơ sở đầu tiên đ  nhận thức về nguyên nhân và điều 

kiện phát sinh ra nó. Cơ sở thứ hai đ  đánh giá thực trạng nhận thức về nguyên nhân 

và điều kiện của tình hình tội phạm cần nói đến là: Văn bản pháp luật; văn bản chỉ 

đạo của Đảng và tri n khai của chính quyền; các luận văn, luận án và các bài viết đã 

công b ; kết quả nghiên cứu điều tra xã hội học đã được tiến hành và công b ; thực 

tiễn hoạt động của các chủ th  phòng, ch ng tội phạm.  

Trên cơ sở lý luận trên, đ  đánh giá thực trạng nhận thức về nguyên nhân, điều 

kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đề tài tập trung làm 

rõ các vấn đề sau: 

Một là, làm rõ thực trạng nhận thức về nguyên nhân, điều kiện của tình hình 

các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương th ng qua tình hình các tội này diễn ra 

trên địa bàn tỉnh. Điều này có nghĩa là phải xác định thực trạng nhận thức nguyên 

nhân, điều kiện này th ng qua các đặc đi m định lượng, đặc đi m định tính của tình 

hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 và đặc đi m 

nhân thân người phạm tội tạo nên tình hình tội phạm này. Chất liệu nghiên cứu 

được sử dụng ở đây bao gồm s  liệu th ng kê của Tòa án nhân dân và Viện ki m sát 

nhân dân hai cấp cùng với 100 bản án hình sự sơ thẩm về các tội XPSH trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương thời gian t  năm 2011 đến năm 2015; 
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Hai là, làm rõ thực trạng nhận thức về nguyên nhân, điều kiện của tình hình 

các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương th ng qua văn bản chỉ đạo của Đảng và 

tri n khai của chính quyền tỉnh nhà. 

2.1.1. Nhận thức thông qua các đặc điểm định lượng của tình hình các tội 

xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 

Đặc đi m định lượng ở đây được hi u là mức độ của tình hình tội phạm XPSH 

trên địa bàn tình Bình Dương được bi u thị thông qua hai thông s  là tình trạng và 

diễn biến của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-

2015. 

2.1.1.1. Mức độ tổng quan  

Mức độ của tình hình tội XPSH t  thực tiễn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 

t  năm 2011 đến 2015 được nhận thức thông qua các s  liệu phản ánh tổng s  các 

tội XPSH đã xảy ra và s  lượng người thực hiện hành vi phạm tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian này. Đ  đánh giá được chính xác mức độ của tình hình tội 

XPSH đã xảy ra cần phải xem xét cả hai phần sau:  

Một là, s  lượng các tội XPSH và người phạm tội XPSH đã bị xét xử bằng 

một bản án kết tội của Tòa án có trong th ng kê hình sự (được gọi là tội phạm rõ). 

Hai là, s  lượng các tội XPSH đã xảy ra mà chưa bị phát hiện, chưa bị xử lý về 

hình sự, chưa có trong th ng kê hình sự (được gọi là tội phạm ẩn).  

Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu nhận thức 

về mức độ tổng quan của tình hình tội XPSH theo s  liệu th ng kê xét xử hình sự sơ 

thẩm của T a án mà kh ng đề cập đến tội phạm ẩn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Đ  đáp ứng yêu cầu của tội phạm học, mức độ tổng quan phải được làm rõ 

bằng hai loại s  liệu: tuyệt đ i và tương đ i. 

a) Mức độ tổng quan tuyệt đ i (Xem Bảng 2.1 và Bảng 2.2– Phần phụ lục) 

Bảng 2.1 cho thấy, trong thời gian 5 năm, t  2011 đến 2015, trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương có tổng cộng 4474 vụ với 8077 bị cáo được đưa ra xét xử về các tội 

XPSH, trung bình 894,8 vụ/năm và 1.615,4 bị cáo/năm. Trong đó, xảy ra nhiều nhất 

là năm 2015 (983 vụ, 1.809 bị cáo), kế đến là năm 2014 (979 vụ, 1.775 bị cáo), các 
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năm c n lại gồm: 2011 (811 vụ, 1.443 bị cáo), 2012 (823 vụ, 1.494 bị cáo), 2013 

(878 vụ, 1.556 bị cáo). Đây là con s  rất đáng báo động, các loại tội XPSH xảy ra 

nhiều, thường xuyên, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, 

gây tâm lý hoang mang, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự quản lý của Nhà 

nước và tác động không nh  đến sự ổn định xã hội. 

b) Mức độ tổng quan tương đ i (Xem Bảng 2.1 và Bảng 2.3– Phần phụ lục) 

Mức độ này được th  hiện ở các chỉ s  khái quát của tình hình các tội XPSH 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm : tỷ lệ tội phạm và cơ s  tội phạm. 

Tỷ lệ tội phạm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này là tỷ lệ các tội XPSH 

đ i với tình hình tội phạm nói chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo t ng giai 

đoạn. S  liệu này được th ng kê theo s  vụ là 46,55% c n theo s  bị cáo là 

42,85%). S  liệu này cho ta thấy tội phạm XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn 

ra khá phổ biến (chiếm gần một nửa s  vụ án đã được xét xử). 

Mức độ tổng quan tương đ i của tình hình tội XPSH c n được th  hiện qua cơ 

s  tội phạm: Đó là chỉ s  khái quát nhất về mức độ của tình hình tội phạm đ i với 

một đơn vị hành chính - lãnh thổ (tỉnh Bình Dương) trong một đơn vị thời gian là 

một năm và được tính bằng s  bị cáo (đã xét xử) trên 100.000 dân, được th  hiện ở 

s  liệu trong bảng 2.3 – phần phụ lục.  

Trên cơ sở nghiên cứu s  liệu th ng kê các bị cáo đã bị Tòa án xét xử về các 

tội XPSH và s  liệu th ng kê dân s  (gồm những người có đăng ký hộ khẩu thường 

trú và đăng ký tạm trú) trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy trong thời gian t  

năm 2011 - 2015 trung bình 100.000 người dân ở tỉnh Bình Dương có 90,17 người 

phạm tội XPSH, so với s  lượng người phạm tội khác thì s  lượng người phạm tội 

XPSH cao hơn nhiều (90,17/210,43) và có th  thấy s  lượng bị cáo phạm tội XPSH 

diễn biến theo xu hướng tăng dần qua mỗi năm. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, do 

là tỉnh công nghiệp với đặc thù là lượng người nhập cư về đây hàng năm rất lớn, 

cho nên có trường hợp người phạm tội XPSH là người kh ng có đăng ký hộ khẩu 

thường trú và tạm trú ở tỉnh mà t  nơi khác đến thực hiện hành vi phạm tội thậm chí 

có trường hợp s ng lang thang.  
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2.1.1.2. Mức độ hành vi (Xem Bảng 2.4– Phần Phụ lục) 

Thực tế nghiên cứu các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy, 

trong 13 tội danh cần phải nghiên cứu thì chỉ có 11 tội danh, cơ cấu của t ng loại tội 

XPSH trong m i quan hệ với các tội XPSH tại tỉnh Bình Dương, gồm các tội: Tội 

cướp tài sản (Điều 133), Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 134), Tội cưỡng 

đoạt tài sản (Điều 135), Tội cướp giật tài sản (Điều 136), Tội c ng nhiên chiếm đoạt 

tài sản (Điều 137), Tội trộm cắp tài sản (Điều 138), Tội l a đảo chiếm đoạt tài sản 

(Điều 139), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140), Tội chiếm giữ 

trái phép tài sản (Điều 141), Tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 142), Tội hủy hoại 

hoặc c  ý làm hư h ng tài sản (Điều 143), Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước (Điều 144), Tội v  ý gây thiệt hại nghiêm 

trọng đến tài sản (Điều 145).  

Qua s  liệu trong bảng tại Bảng 2.4 -  phần phụ lục cho thấy, trong cơ cấu các 

loại tội xâm sở hữu thì tội trộm cắp tài sản chiếm tỉ lệ cao nhất (59,66%), kế đến là 

tội cướp tài sản (11,24%), tội cướp giật tài sản (8,38%), tội l a đảo chiếm đoạt tài 

sản (7,24%), tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (5,07%), tội cưỡng đoạt tài 

sản (3,64%), tội hủy hoại hoặc c  ý làm hư h ng tài sản (2,22%), tội công nhiên 

chiếm đoạt tài sản (2,19%); các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội chiếm giữ 

trái phép tài sản, tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xảy ra rất ít; còn các 

tội sử dụng trái phép tài sản, tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài 

sản của Nhà nước không xảy ra. Điều này th  hiện các loại tội XPSH trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương xảy ra khá phổ biến và nghiêm trọng, có chiều hướng ngày càng 

tăng, đặc biệt là các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản. Vì vậy, có th  khẳng định 

rằng đ  phòng ng a có hiệu quả với tình hình tội XPSH ở tỉnh Bình Dương cần tập 

trung trước hết vào việc tìm ra nguyên nhân, điều kiện của tội trộm cắp tài sản kế 

đến là tội cướp tài sản đ  đề ra và tiến hành các biện pháp phòng ng a phù hợp. 

Đ i với tội c ng nhiên chiếm đoạt tài sản, năm 2011 và năm 2012 kh ng xảy 

ra, năm 2013 có 01 vụ nhưng năm 2014 có 56 vụ và năm 2015 có 41 vụ. Đây cũng 

là một trong những s  liệu th  hiện đúng tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Bình 
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Dương xảy ra vào tháng 5 năm 2014, khi đoàn người tuần hành phản đ i Trung 

Qu c hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và 

thềm lục địa Việt Nam, nhiều đ i tượng đã kích động, l i kéo những người khác 

đ t, đập phá c ng ty, nhà xưởng và lấy tài sản trong các khu c ng nghiệp. Đi n hình 

như vụ án do Lê Văn R  Y thực hiện: Khoảng 18 giờ ngày 13/5/2014, Y điều khi n 

xe môtô vào khu c ng nghiệp Việt Nam – Singapore tại thị xã Thuận An đ  xem 

đoàn người tập trung xu ng đường tuần hành phản đ i Trung Qu c hạ đặt giàn 

khoan Hải Dương trái phép trên vùng bi n Việt Nam. Khi đi đến trước cổng C ng 

ty Trách nhiệm hữu hạn Esquel  arment Manufactunring Việt Nam, có một đ i 

tượng (kh ng rõ lai lịch) chiếm đoạt 03 thùng carton đựng tài sản đưa ra ngoài c ng 

ty và nhờ Y chở đi rồi sẽ chia cho một phần hoặc cho tiền xăng, Y đồng ý. Khi cả 

hai chở 03 thùng đến cổng khu c ng nghiệp Việt Nam – Singapore thì Y bị bắt giữ, 

riêng đ i tượng trên chạy thoát. Hội đồng định giá xác định 03 thùng carton có 116 

áo thun có giá trị 82.600.000 đồng. Sau đó, Y bị khởi t  về hành vi c ng nhiên 

chiếm đoạt tài sản  

2.1.1.3. Diễn biến của tình hình c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2011-2015 (Xem Bảng 2.5– Phần Phụ lục) 

Diễn biến của tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương là sự phản ánh 

xu hướng tăng, giảm hoặc ổn định tương đ i của tình hình tội XPSH của tỉnh trong 

thời gian t  năm 2011 đến 2015 

Diễn biến tình hình các tội XPSH địa bàn tỉnh Bình Dương (2011-2015) được 

bi u diễn qua phương pháp so sánh định g c. 

Tại bảng 2.5, nếu lấy năm 2011 là năm g c đ  so sánh với các năm c n lại thì 

s  vụ án và s  bị cáo diễn biến theo xu hướng tăng, các năm 2012, 2013 đều tăng so 

với năm 2011 nhưng s  lượng tăng kh ng đáng k  (2012 tăng 1,48% về s  vụ, s  bị 

cáo tăng 3,53% s  bị cáo và năm 2013 tăng 8,26% s  vụ, 7,83% s  bị cáo). Điều 

đáng chú ý là năm 2014 và năm 2015 s  vụ án và s  bị cáo tăng rất nhiều so với 

năm 2011 (năm 2014 tăng lên 20,72% s  vụ, 23% s  bị cáo và năm 2015 tăng 

21,2% s  vụ, 25,36% s  bị cáo). Trong khi tình hình các tội XPSH của cả nước ở 
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cùng thời đi m lại có xu hướng giảm (xem Bảng 2.6 - phần phụ lục). Điều đó chứng 

t  tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương có xu hướng tăng cả về s  vụ 

lẫn s  bị cáo. Có th  nhận xét rằng các biện pháp ph ng ng a các tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 chưa đạt được hiệu quả t t. 

2.1.2. Nhận thức thông qua các đặc điểm định tính của tình hình các tội 

xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 

Đặc đi m định tính của tình hình tội phạm chính là cơ sở đ  nhận biết tình 

hình tội phạm về mặt tính chất của nó. Đặc đi m định tính của tình hình tội phạm là 

một hệ th ng mở, tức là càng khai thác được nhiều đặc đi m bao nhiêu (nhiều cơ 

cấu và tương quan bao nhiêu) thì tính chất của tình hình tội phạm càng được làm rõ 

bấy nhiêu [22, tr.28]. Trong phạm vi đề tài, tác giả tập trung làm rõ các nội dung 

sau:  

2.1.2.1. Cơ cấu theo đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bình Dương (Xem 

Bảng 2.7 và Bảng 2.8– Phần phụ lục) 

Cơ cấu của tình hình tội XPSH ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015 xét 

theo đơn vị hành chính cấp huyện trên cơ sở cơ s  tội phạm và mật độ tội phạm, 

được th  hiện trong bảng tại Bảng 2.7 – phần phụ lục. 

Trong bảng 2.7 th  hiện thông kê 09 huyện, thị, thành ph , tuy nhiên huyện 

Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên mới được thành lập ngày 01/4/2014, s  lượng vụ 

án và s  lượng bị cáo phạm tội XPSH rất ít (chỉ có s  liệu th ng kê 8 tháng của năm 

2014 và năm 2015), nên khi so sánh, đánh giá tình hình tội XPSH được tính toán 

trên cơ sở s  dân và diện tích, tác giả sẽ kh ng đề cập đến hai huyện này. 

 Theo bảng 2.7 th  hiện, cột dọc cu i cùng bên phải là s  dân trên 1 bị cáo. 

Con s  này càng nh  thì mức độ phạm tội XPSH ở địa bàn đó càng cao. Theo đó, 

trong giai đoạn 2011 đến 2015, thị xã Dĩ An có mức độ phạm tội XPSH cao nhất, 

cứ 152,220 người dân thì có một người bị xét xử về các loại tội XPSH. Huyện Phú 

Giáo có mức độ phạm tội XPSH thấp nhất, cứ 349,086 người dân thì có 01 người bị 

xét xử về các loại tội XPSH. Trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương trung bình cứ 

230,496 người dân thì có một người bị đưa ra xét xử về các loại tội XPSH. 
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Tuy nhiên, nếu xét theo diện tích của t ng khu vực thì thị xã Dĩ An là địa bàn 

có mật độ tội phạm XPSH cao nhất là 38,8323 bị cáo/km
2
, huyện Dầu Tiếng là địa 

bàn có mật độ tội phạm XPSH thấp nhất với 0,4672 bị cáo/km
2
 và trung bình toàn 

tỉnh, mật độ các loại tội XPSH là 2,9977 bị cáo/km
2
.  

Đ  có cơ sở cho việc đánh giá tình hình tội XPSH ở 09 địa bàn cấp huyện, thị, 

thành ph  ở tỉnh Bình Dương ta có th  xem Bảng 2.8 – phần phụ lục. S  liệu trong 

bảng cho thấy, cột dọc thứ (3) là ngôi thứ của t ng địa danh tương ứng trong bảng 

2.7. Cột dọc thứ (4) là tổng của cột dọc thứ (3). Cột dọc thứ (5) được hình thành 

trên cơ sở của hệ s  tiêu cực và hệ s  này càng nh  thì cấp độ nguy hi m càng cao. 

Theo đó, thị xã Dĩ An có hệ s  tiêu cực nh  nhất nên cấp độ nguy hi m ở đâylà cao 

nhất. Kế đến là thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát và cấp độ nguy hi m thấp nhất là 

huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo. 

T  sự phân tích trên cho ta thấy các loại tội XPSH xảy ra ở khắp các địa bàn 

của tỉnh Bình Dương nhưng tập trung cao là ở các địa bàn dân cư đ ng đúc, có 

nhiều dân nhập cư, nhiều khu c ng nghiệp, khu chế xuất như thị xã Dĩ An, thị xã 

Thuận An và thị xã Bến Cát. Vì vậy, công tác phòng ng a tình hình tội phạm về 

XPSH phải được tiến hành chủ yếu và tập trung vào những địa bàn có khả năng xảy 

ra nhiều nhất là thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và thị xã Bến Cát. 

2.1.2.2. Cơ cấu theo phương thức thực hiện tội phạm (phương thức gây án) 

Đ  làm rõ cơ cấu quan trọng và mang tính quyết định này, tác giả đã sử dụng 

100 bản án sơ thẩm hình sự được chọn ngẫu nhiên, phân tích theo các tiêu chí chung 

của khái niệm “phương thức thực hiện tội phạm”. M  hình đầy đủ của một hành vi 

phạm tội c  ý bao gồm ba bước: Bước 1 là chuẩn bị, bước 2 là thực hiện, bước 3 là 

che giấu hành vi phạm tội [31; 40]. Qua nghiên cứu 100 bản án với 178 bị cáo thì 

thấy hành vi phạm tội được thực hiện qua các cơ cấu sau: 

Qua bảng 2.9 ta thấy s  vụ án tội phạm thực hiện chỉ có một bước là 07 vụ với 

15 bị cáo chiếm tỷ lệ 7% tổng s  vụ và chiếm tỷ lệ 8,42% tổng s  bị cáo. S  vụ án 

tội phạm thực hiện hai bước là 68 vụ với 121 bị cáo chiếm tỷ lệ 68% tổng s  vụ và 

chiếm tỷ lệ 67,98% tổng s  bị cáo. S  vụ án tội phạm thực hiện ba bước là 25 vụ và 
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42 bị cáo chiếm tỷ lệ 25% tổng s  vụ và chiếm tỷ lệ 23,6% tổng s  bị cáo. Như vậy, 

các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 đến năm 2015 được thực 

hiện chủ yếu chỉ qua hai bước tức là chỉ có chuẩn bị và thực hiện, hoặc thực hiện và 

che giấu. S  vụ án tội phạm thực hiện một bước, ba bước chiếm tỷ lệ thấp trong 

tổng s  vụ và s  bị cáo được nghiên cứu. Một cách nhận xét bản chất hơn đó là, có 

th  nhận xét rằng các hành vi phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 

2011 đến năm 2015 chủ yếu là những hành vi có sự chuẩn bị cẩn thận, thực hiện 

mang tính chất có chủ đích hoặc thực hiện và che giấu hành vi phạm tội. 

a) C ng cụ gây án(Xem Bảng 2.10– Phần Phụ lục) 

Xét theo c ng cụ gây án ở bảng 2.10 cho thấy các vụ án trộm cắp tài sản đ i 

tượng chủ yếu dùng các c ng cụ: các loại mẫu chìa khoá, vam phá khoá, tu t nơ vít, 

dụng cụ tự chế chiếm tỷ lệ 35% s  vụ ; kìm cộng lực chiếm tỷ lệ 2% s  vụ; các loại 

vật cứng như búa, đục, m  lếch, kéo, thanh sắt, xà beng chiếm tỷ lệ 29% s  vụ; 

kh ng dùng c ng cụ chiếm tỷ lệ 9%. Các vụ án cướp, cướp giật tài sản gây án với 

c ng cụ là dao, kiếm, mã tấu, búa, chai lọ thủy tinh…chiếm tỷ lệ 18% s  vụ phạm 

tội XPSH. Các tội tội danh XPSH khác sử dụng các loại c ng cụ khác đ  phạm tội 

chiếm tỷ lệ 16 % s  vụ.   

Qua bảng 2.10 cho thấy việc các đ i tượng sử dụng các loại c ng cụ, vũ khí 

“nóng” (dao, kiếm, mã tấu…) đ  phạm tội ngày càng phổ biến. Điều này phần nào 

phản ánh tính chất manh động, liều lĩnh, táo bạo và có sự chuẩn bị trong quá trình 

thực hiện hành vi phạm tội của các đ i tượng. 

b) Thời gian gây án(Xem Bảng 2.11– Phần Phụ lục) 

Tại bảng 2.11 cho thấy tỉ lệ hành vi XPSH đã diễn ra trong các khung giờ của 

ngày (24 giờ). Đánh giá qua bảng 2.11 ta thấy được thời gian t  sau 00 giờ đến 06 

giờ chiếm tỷ lệ 32% tổng s  vụ; thời gian t  sau 12 giờ đến 18 giờ chiếm tỷ lệ 31% 

tổng s  vụ; thời gian t  sau 18 giờ đến 00 giờ chiếm tỷ lệ 29% tổng s  vụ. Chỉ có 

thời gian t  06 giờ đến 12 giờ chiếm tỷ lệ thấp nhất với 8% tổng s  vụ. Như vậy, 

thời gian gây án của các đ i tượng trong các vụ án XPSH xảy ra nhiều nhất vào 

khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ngày làm việc, thường có các hoạt động đi lại giao 
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lưu, ăn u ng, nên thường thiếu cảnh giác trong việc bảo quản tài sản đây cũng là 

thời đi m thuận lợi mà thủ phạm thường chọn đ  thực hiện cũng như dễ dàng tr n 

thoát sau khi gây án. 

c) Địa đi m gây án (Xem Bảng 2.12– Phần Phụ lục) 

Theo các tiêu chí cụ th  về địa đi m do đề tài định ra và nghiên cứu trong s  

bản án đã thu thập. Kết quả nghiên cứu được m  tả ở Bảng 2.11 cho thấy, trên tổng 

s  100 vụ có 69 vụ xảy ra tại nhà bị hại và 17 vụ xảy ra tại trên đoạn đường vắng. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tội phạm trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, 

cướp tài sản xảy ra nhiều so với các loại tội phạm XPSH khác. Các địa đi m khác 

như tại nhà người quen và tại nhà bị cáo có sự chênh lệch thấp về tỷ lệ. 

Đi n hình vụ XPSH tại nhà bị hại: Khoảng 09 giờ 05 phút ngày 18/10/2014, 

Nguyễn Thị Thùy Trang (1995) ngụ khu ph  2, thị trấn Mỹ Phước, thị xã Bến Cát 

chở con 03 tuổi đến nhà chị họ tên là Nguyễn Kiều Linh (1974) ngụ khu ph  5, 

phường Tân Định, thị xã Bến Cát chơi. Lợi dụng lúc chị Kiều Linh nấu ăn, Trang 

lén lấy trộm chiếc đồng hồ hiệu Rolex (được định giá 124 triệu) của chị Linh đ  

trên bàn. Linh th a nhận do đánh bạc thua, không dám nói với gia đình, thấy chị 

Linh sơ hở đ  đồng hồ trên bàn nên lấy bán trả nợ...[42] 

d) Phương tiện gây án (Xem Bảng 2.13– Phần Phụ lục) 

Qua kết quả nghiên cứu 100 bản án tại bảng 2.13 cho thấy, khi thực hiện hành 

vi phạm tội XPSH đ i tượng thường dùng xe m  t , xe gắn máy chiếm tỷ lệ 42% s  

vụ. Phương tiện xe m  t , xe gắn máy mà đ i tượng dùng đ  trộm cắp, cướp tài sản 

và cướp giật tài sản thường sử dụng là những loại xe máy có phân kh i lớn 100cc 

trở lên như các loại xe hiệu Dream II, Nouvo, Exciter,...đã được đ n n ng, tháo bi n 

s , bi n s  giả, làm mờ bi n s ; cách thức đi bộ đột nhập trộm cắp chiếm tỷ lệ 33% 

s  vụ. Các đ i tượng phạm tội chiếm đoạt tài sản có th  sử dụng những phương tiện 

c ng nghệ cao đ  thực hiện tội phạm và che giấu hành vi phạm tội chiếm tỷ lệ 14% 

s  vụ. Sử dụng những phương tiện gây án khác chiếm tỷ lệ 11% s  vụ phạm tội 

XPSH. 
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e) Thiệt hại do tội phạm gây ra(Xem Bảng 2.14– Phần phụ lục) 

Dựa vào chất liệu nghiên cứu – 100 bản án sơ thẩm, mức độ thiệt hại do các 

tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương có th  được đánh giá theo những tiêu chí: 

thiệt hại về kinh tế, gây thương tích, gây tử vong. S  liệu th  hiện ở bảng 2.14 cho 

thấy, thiết hại do hành vi phạm tội gây ra đ i với nạn nhân là thiệt hại về kinh tế 

chiếm tỷ lệ cao nhất với 81% tổng s  vụ, kế đến là gây thương tích cho nạn nhân 

chiếm tỷ lệ 17% tổng s  vụ. Qua đây có th  đưa ra nhận định rằng tội phạm chủ yếu 

nhằm vào tài sản của nạn nhân. 

2.1.2.3. Cơ cấu theo chế tài đã  p dụng (Xem Bảng 2.15– Phần phụ lục) 

Cơ cấu này là cơ sở đ  nhận xét về tính chất của tình hình tội phạm và nó 

được xác định trên cơ sở s  liệu th ng kê thường xuyên của Tòa án.  

Tại bảng 2.15 có th  nhận thấy hình phạt tù mức án dưới 03 năm tù có tỷ lệ 

cao nhất với 57,3% trên tổng s  bị cáo. Hình phạt án treo, cải tạo kh ng giam giữ 

chiếm tỷ lệ là 20,78%.Hình phạt t  03 năm đến dưới 07 năm tù chiếm tỷ lệ 

12,92%.Các mức hình phạt v a nêu nhìn chung tương xứng với hành vi phạm tội ít 

nghiêm trọng và nghiêm trọng, do hành vi XPSH chủ yếu đ i tượng hướng đến là 

tài sản. Hình phạt chính được T a án áp dụng khi xét xử là hình phạt tù, c n hình 

thức phạt tiền, cải tạo kh ng giam giữ tuy có được áp dụng nhưng chiếm tỷ lệ rất ít. 

Mức phạt tù t  7 năm đến 15 năm chiếm tỷ lệ thấp 5,05% chủ yếu do bị cáo có nhân 

thân t t, phạm tội lần đầu và đã có khắc phục hậu quả.  

2.1.3. Nhận thức thông qua các đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm 

phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 

Nghiên cứu làm rõ đặc đi m nhân thân người phạm tội XPSH, giúp xác định 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội XPSH (nguyên nhân t  phía người phạm 

tội và nguyên nhân t  phía xã hội). Việc nhận thức, phân tích các nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình tội XPSH không th  thiếu việc nghiên cứu nhân thân người 

phạm tội XPSH, bản chất, các đặc đi m và quá trình hình thành nó. Nhân thân 

người phạm tội XPSH với tổng th  các đặc đi m có tác động chi ph i hành vi phạm 

tội và cũng chính là kết quả của sự tác động qua lại giữa người phạm tội và môi 
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trường xã hội của người phạm tội XPSH. Nghiên cứu cụ th  về các đặc đi m và 

những yếu t  tác động đến quá trình hình thành các đặc đi m tiêu cực của nhân thân 

người phạm tội XPSH sẽ cho thấy rõ những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh 

hành vi phạm tội XPSH, trên cơ sở đó đề ra biện pháp phòng ng a tình hình tội 

phạm, giáo dục cải tạo người phạm tội và ngăn ng a tái phạm. 

2.1.3.1. Đặc điểm tự nhiên 

a) Tuổi (Xem bảng 2.16 – Phần phụ lục) 

S  liệu trong bảng 2.16 cho thấy, phần lớn các đ i tượng phạm tội XPSH đa 

s  ở độ tuổi đã thành niên, trong đó độ tuổi t  18 đến 30 chiếm tỷ lệ cao nhất 

51,68%, kế đến là độ tuổi t  30 trở lên chiếm 17,98%, người phạm tội XPSH có độ 

tuổi dưới 18 chiếm tỷ lệ  17,41%. Độ tuổi t  45 tuổi đến 60 tuổi và trên 60 tuổi 

chiếm tỷ lệ rất thấp, lần lượt là 11,8% và 1,13%.  

b)  iới tính (Xem bảng 2.17– Phần phụ lục) 

Về giới tính, trong tổng s  178 bị cáo thì có đến 142 bị cáo là nam giới chiếm 

tỷ lệ 79,78% tổng s  bị cáo. Nữ giới chỉ chiếm tỷ lệ 20,22% tổng s  bị cáo (đồng 

phạm về tội l a đảo chiếm đoạt tài sản) 16,03%. Như vậy, đ i tượng thực hiện hành 

vi XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 đến năm 2015 đa s  là nam 

giới. 

d) Nơi ở (Xem bảng 2.18– Phần phụ lục) 

Trong bảng 2.18 th  hiện, s  lượng bị cáo là dân nhập cư chiếm tỉ lệ rất lớn 

(135/178 bị cáo chiếm 75,85%) và trong s  135 bị cáo này thì có tới 126 bị cáo là 

người tạm trú (chiếm 60,79%). S  lượng bị cáo có hộ khẩu thường trú tại Bình 

Dương thấp (43/178 bị cáo chiếm 24,15%). Điều này phản ánh đúng với điều kiện 

xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2.1.3.2. Đặc điểm xã hội  

a) Học vấn (Xem bảng 2.19– Phần phụ lục) 

Đây là cơ cấu th  hiện khả năng nhận thức và khả năng hi u biết pháp luật của 

người phạm tội. Tại Bảng 2.19 th  hiện, trong s  178 bị cáo phạm tội XPSH thì chỉ 

có 02 bị cáo có trình độ trung cấp trở lên (chiếm 1,1%); 27 bị cáo có trình độ trung 
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học phổ th ng (chiếm 15,19%) và 141 bị cáo có trình độ ti u học, trung học cơ sở 

(chiếm 79,21%), 8 bị cáo kh ng biết chữ (chiếm 4,5%). 

b) Việc làm (Xem bảng 2.20– Phần phụ lục) 

Đây là cơ cấu mà qua đó có th  đánh giá về tính chất của c ng việc, kinh tế 

của người phạm tội có ảnh hưởng ra sao đến hành vi phạm tội. Bảng 2.20 th  hiện, 

phần lớn các bị cáo kh ng có nghề nghiệp ổn định 107/178 bị cáo chiếm 60,11%, 

chủ yếu là làm thuê (bảo vệ, thợ hồ, thợ sơn …) với mức thu nhập thấp. S  bị cáo 

kh ng nghề nghiệp cũng chiếm tỉ lệ tương đ i cao 62/178 bị cáo chiếm 34,83%. S  

bị cáo có nghề nghiệp ổn định chiếm tỉ lệ rất ít 09/178 bị cáo chiếm 5,06% tổng s  

bị cáo phạm các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 đến năm 

2015 

c) Hoàn cảnh gia đình (Xem bảng 2.22– Phần phụ lục) 

Qua bảng 2.22 ta nhận thấy s  người phạm tội sinh s ng trong gia đình hoàn 

thiện có 72/178 người chiếm 40,44%; s  người phạm tội sinh s ng trong gia đình 

không hoàn thiện (cha mẹ ly hôn, cha hoặc mẹ mất hoặc cả hai mất, cha hoặc mẹ b  

đi, kh ng biết cha mẹ) có 106/178 người chiếm 59,56%; 

S  liệu th ng kê cũng cho thấy về hoàn cảnh kinh tế gia đình của người phạm 

tội: Người phạm tội có hoàn cảnh kinh tế gia đình thuận lợi có 21 người chiếm 

11,8%; người phạm tội có hoàn cảnh kinh tế gia đình kh ng thuận lợi có 157 người 

chiếm 88,2%. Hầu hết người phạm tội về XPSH đều do người s ng trong gia đình 

có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. S  lượng người s ng trong gia đình có kinh tế thuận 

lợi phạm tội về XPSH rất ít. Như vậy, có th  đưa ra nhận xét là hoàn cảnh kinh tế là 

một trong những yếu t  tác động đ i với việc hình thành động cơ, mục đích phạm 

tội. 

d) Tình trạng hôn nhân (Xem bảng 2.23– Phần phụ lục) 

S  bị cáo đã kết h n là 82/178 bị cáo, chiếm tỷ lệ 46,07%. S  bị cáo chưa kết 

h n có 96 bị cáo, chiếm tỷ lệ 53,93%. Như vậy, nghiên cứu đã chỉ ra ở người phạm 

các tội XPSH thuộc diện chưa kết h n nhiều hơn s  bị cáo đã kết h n cho ta thấy 
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được tình trang h n nhân cũng là một trong những yếu t  tác động đến tình hình các 

tội XPSH. 

2.1.3.3. Đặc điểm về hành vi phạm tội  

Khi nói đến đặc đi m hành vi tội phạm tức là nói đến phương thức thực hiện 

hành vi, động cơ và mục đích của tội phạm... các đặc đi m này đã được mô tả ở 

phần "nhận thức thông qua đặc điểm định tính của tình hình tội phạm". Tuy nhiên, 

đ  nhận thức nguyên nhân và điều kiện thuộc quá trình tương tác nhập tâm thông 

qua đặc đi m nhân thân của tình hình tội phạm thì nội dung đặc đi m hành vi cần 

làm rõ thêm bao gồm: 

a) Đặc đi m tiền án, tiền sự (Xem bảng 2.24– Phần phụ lục) 

Người có tiền án, tiền sự là các khái niệm tồn tại trong tội phạm học, dùng đ  

chỉ những người đã bị kết án, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hành chính về những 

hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự (k  cả những người đã được xóa án 

tích). Đặc đi m này cho chúng ta nhận thức được hiệu quả của việc ngăn chặn sự 

lặp lại của hành vi phạm tội đ i với những người đã chấp hành xong hình phạt. 

 Tại bảng 2.14 cho thấy: Người phạm tội có tiền án, tiền sự là 68/178 người 

chiếm 38,2%; người phạm tội chưa có tiền án, tiền sự 110 người chiếm 61,8%. S  

người phạm tội XPSH có tiền án, tiền sự tương đ i cao. Cho thấy rằng công tác tái 

hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả chưa cao. 

 b) Tái phạm, tái phạm nguy hi m (Xem bảng 2.25– Phần phụ lục) 

Trong s  người phạm các tội tội XPSH có tiền án trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương t  năm 2011 đến năm 2015 thì có 26 người được xóa án tích, tái phạm 15 

người, tái phạm nguy hi m 03 người, s  bị cáo tái phạm và tái phạm nguy hi m 

chiếm tỷ lệ thấp lần lượt là 8,43% và 1,69% trên tổng s  bị cáo.  

2.1.4. Thực trạng nhận thức thông qua văn bản chỉ đạo của Đảng và triển 

khai của chính quyền tỉnh Bình Dương  

2.1.4.1. Thực trạng nhận thức thông qua văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước  

Đ i với Đảng và Nhà nước ta, việc phòng ng a tội phạm nói chung và phòng 

ng a các tội XPSH nói riêng lu n được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng 
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yếu, cấp bách, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Điều đó th  

hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương Đảng, 

Qu c hội và Chính phủ về công tác phòng, ch ng tội phạm chỉ thị, quyết định của 

Bộ chính trị và Chính phủ... những văn bản quan trọng th  hiện quan đi m chỉ đạo 

của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, ch ng tội phạm. Cụ th : 

- Chỉ thị s  48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác phòng, ch ng tội phạm trong tình hình 

mới. Chỉ thị đưa ra nguyên nhân của tình hình tội phạm hiện nay đó là: “Tình hình 

trên đây do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là cấp ủy đảng, chính 

quyền ở một s  nơi chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên chưa huy động 

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ th ng chính trị trong c ng tác ph ng, ch ng tội 

phạm; lực lượng trực tiếp ch ng tội phạm ở nhiều nơi c n yếu; c ng tác quản lý xã 

hội, c ng tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về đạo đức, l i s ng và vận động 

nhân dân tham gia ph ng, ch ng tội phạm c n nhiều hạn chế. Hiệu quả ph ng ng a tội 

phạm do nguyên nhân xã hội c n thấp; tỷ lệ điều tra, khám phá một s  loại tội phạm 

chưa cao…” [3, tr. 01] 

- Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác phòng, ch ng tội 

phạm trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định đã nhấn 

mạnh nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đ i với các loại 

hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật như: dịch vụ kinh doanh 

 ameonline, tr  chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, vũ trường, dịch vụ văn hóa, băng 

đĩa hình đồi trụy. Tập trung chỉ đạo phòng ng a, đấu tranh ngăn chặn một s  loại tội 

phạm có xu hướng gia tăng như: tội phạm xuyên qu c gia, tội phạm sử dụng công 

nghệ cao, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm 

về m i trường, tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tội phạm mua 

bán người, cướp có vũ trang...”. [7, tr. 01] 

- Quyết định 1217/QĐ-TTg ban hành ngày 06 tháng 9 năm 2012 Quyết định 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu qu c gia ph ng, ch ng tội phạm giai đoạn 2012 – 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-282-QD-TTg-cong-tac-phong-chong-toi-pham-119297.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-282-QD-TTg-cong-tac-phong-chong-toi-pham-119297.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Quyet-dinh-282-QD-TTg-cong-tac-phong-chong-toi-pham-119297.aspx
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2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định th  hiện nhiều nội dung trong 

đó quy định về mục tiêu tổng quát của chương trình mục tiêu qu c gia ph ng ch ng 

tội phạm giai đoạn 2012 – 2015: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản 

lý của Nhà nước đ i với c ng tác ph ng, ch ng tội phạm.  iữ vững kỷ cương pháp 

luật nâng cao ý thức tuân thủ, t n trọng pháp luật của các cấp, các ngành và trong 

cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà trường, gia đình và 

toàn xã hội trong giữ gìn, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động ph ng ng a, tích cực tấn 

c ng trấn áp, truy quét các loại tội phạm, tập trung ở các tuyến, địa bàn, lĩnh vực 

trọng đi m, phức tạp…” 

- Quyết định 623/QĐ-TTg ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2016 Quyết định 

Phê duyệt Chiến lược qu c gia ph ng, ch ng tội phạm giai đoạn 2016 – 2025và 

định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định th  hiện 

nhiều nội dung trong đó quy định về mục tiêu tổng quát của Chiến lược qu c gia 

ph ng, ch ng tội phạm giai đoạn 2016 – 2025và định hướng đến năm 2030 [9]. 

- Ngoài ra Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ… cũng ban 

hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu quả c ng tác ph ng ng a tội phạm trong 

tình hình mới trong đó có các tội XPSH 

Qua tìm hi u nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm hiện nay và các 

giải pháp được th  hiện tại các văn bản của Đảng, Chính phủ, các Bộ ban hành, xét 

thấy nhiều nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm nói chung cũng là nguyên 

nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói 

riêng. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý luận và thực tiễn. Bởi vì, suy cho cùng thì 

tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng chỉ là một bộ phân của 

tình hình tội phạm trên cả nước nói chung. Đồng thời, ngoài những đặc đi m tự 

nhiên, xã hội riêng biệt của địa phương thì nhiều yếu t  được xem là nguyên nhân 

và điều kiện của tình hình tội phạm XPSH cũng chịu sự ảnh hưởng của xã hội, xu 

hướng của cả nước. Chính vì vậy, chúng ta hoàn toàn có th  kế th a những quan 

đi m về nguyên nhân, điều kiên của tình hình tội phạm th  hiện tại các văn bản chỉ 
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đạo của Đảng, Nhà nước đ  phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của 

đề tài. 

2.1.4.2. Thực trạng nhận thức thông qua văn bản chỉ đạo và triển khai của 

chính quyền tỉnh Bình Dương 

- Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình hành động s  06-CTr/TU 

ngày 12/01/2011 tri n khai thực hiện Chỉ thị s  48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác phòng, ch ng tội 

phạm trong tình hình mới. Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị 

quyết s  60/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013. Qua đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo 

phòng, ch ng tội phạm tỉnh đ  tập trung chỉ đạo chuy n hóa địa bàn phường, xã, thị 

trấn trọng đi m, phức tạp về tội phạm, an ninh trật tự với m  hình Bí thư cấp ủy xã, 

phường, thị trấn làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, ch ng tội phạm. Tính t  năm 

2011 đến năm 2015, c ng an tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mở 14 đợt 

cao đi m tấn công trấn áp các loại tội phạm, chuy n hóa tình hình an ninh trật tự, 

địa bàn trọng đi m, địa bàn giáp ranh.  

Qua phân tích các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ và chính quyền tỉnh 

Bình Dương đã cho chúng ta nhận thức được rằng tình hình tội phạm vẫn còn diễn 

biến phức tạp. Đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: khủng b , rửa tiền, mua 

bán người, sử dụng công nghệ cao đ  phạm tội, tội phạm trong lĩnh vực chứng 

khoán, ngân hàng, tội phạm về m i trường, tội phạm xuyên qu c gia…Tình hình 

trên đây do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là cấp ủy đảng, chính 

quyền ở một s  nơi mặc dù đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng chưa hi u 

quả, nhất là trong việc tri n khai thực hiện các văn bản đã ban hành nên chưa huy 

động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ th ng chính trị trong công tác phòng, 

ch ng tội phạm; lực lượng trực tiếp ch ng tội phạm ở nhiều nơi c n yếu… Việc kế 

th a, nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nguyên nhân này sẽ là cơ sở thuận lợi cho 

tác giả đưa ra những kết luận đúng đắn về nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

tội phạm XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như nhằm đưa ra các giải pháp 

phù hợp nhất đ  phòng ng a hiện tượng xã hội tiêu cực này. 
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2.2.  hực trạng các nguyên nhân và  i u kiện của tình hình các tội xâm 

phạm sở hữu trên  ịa bàn tỉnh  ình  ương giai  oạn 2011-2015  

2.2.1. Nguyên nhân và điều kiện thuộc quá trình tương tác nhập tâm 

2.2.1.1. Những nguyên nhân và điều kiện khách quan  

Như đã phân tích ở Chương 1, hệ th ng gồm m i trường gia đình, nhà trường 

và xã hội với Nhà nước là chủ th  quản lý có th  chứa đựng trong nó những nhân t  

tiêu cực là nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. Ở nội dung này, tác giả  làm rõ thực trạng các nguyên nhân, điều kiện 

này như sau: 

a) Những yếu t  tiêu cực thuộc m i trường gia đình 

Kết quả nghiên cứu tình hình các tội XPSH ở Bình Dương thời gian qua cho 

thấy các yếu t  tiêu cực trong m i trường gia đình có những bi u hiện như sau:  

Thứ nhất, bị cáo có gia đình kh ng hoàn thiện, tức là bị cáo kh ng có đầy đủ 

cha hoặc mẹ. Tại bảng 2.22 (Phần phụ lục) s  bị cáo có gia đình kh ng hoàn thiện 

là 106 bị cáo, chiếm tỷ lệ 59,56%, qua việc nghiên cứu còn cho thấy có 12 bị cáo 

mồ côi cha hoặc mẹ và 03 bị cáo mồ côi cả cha và mẹ. Rõ ràng những người sinh ra 

t  những gia đình kh ng hoàn chỉnh, kh ng được giám sát, giáo dục t  cha, mẹ; 

thiếu đi m tựa về tinh thần, thiếu th n tình cảm trong đời s ng gia đình đã là một 

trong những yếu t  tiêu cực, bất lợi đ i việc hình thành và phát tri n nhân cách của 

trẻ.  

- Thứ hai, do thiếu sự quan tâm giáo dục của b , mẹ, gia đình có hoàn cảnh 

kinh tế không thuận lợi. Có 88,2% s  lượng bị cáo s ng trong gia đình thiếu sự 

quan tâm chăm sóc và giáo dục, chủ yếu là do người phạm tội xuất thân t  gia đình 

có đ ng con, kinh tế không thuận lợi, gia đình kh ng hạnh phúc.  

+ Hoàn cảnh kinh tế là một trong những yếu t  có ý nghĩa rất lớn đ i với việc 

hình thành động cơ, mục đích phạm tội và tác động trực tiếp đến cách thức xử sự 

của con người. Hầu hết người phạm tội XPSH đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

S  bị cáo phạm tội XPSH s ng trong gia đình có kinh tế thuận lợi chiếm tỉ lệ không 
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cao, các bị cáo này chủ yếu là thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản 

đ i với người bị hại là con nợ t  trước của bị cáo hoặc người thân của bị cáo.  

+ S ng trong gia đình kh ng hạnh phúc, thường xuyên mâu thuẫn, đánh nhau, 

nên người phạm tội có tâm lý chán nản, kết thân với bạn bè xấu, sử dụng chất kích 

thích, ăn chơi rồi phát sinh hành vi tiêu cực. Như vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do 

Phạm Vũ Linh thực hiện: Linh s ng trong gia đình có kinh tế khó khăn, đ ng anh 

chị em (08 người) và có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Đ  có tiền tiêu xài, 

khoảng 24 giờ 00 phút ngày 22/11/2013, Linh và Đỗ Văn Tiến, Bùi Qu c Nghi, Lê 

Hoàng Thiện th a thuận với nhau đi trộm cắp xe môtô tại bãi giữ xe vi phạm của 

C ng an phường Hiệp An, thành ph  Thủ Dầu Một. Đ  thực hiện ý định này, Tiến 

điều khi n xe môtô bi n s  61F1-101.56 chở Linh, Thiện, Nghi đi đến bãi giữ xe 

của C ng an phường Hiệp An. Khi đến nơi, Linh và Nghi đứng ngoài cảnh giới, còn 

Tiến và Thiện đi vào trong lấy trộm 01 xe môtô bi n s  61E1-274.88 đẩy ra ngoài. 

Sau đó, Tiến và đồng bọn đưa chiếc xe v a trộm được đến gửi tại nhà của Nguyễn 

Thanh Hải ở khu ph  1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Đến khoảng 09 giờ 00 

phút ngày 23/11/2013, Tiến và Thiện đến nhà Hải lấy chiếc xe bi n s  61E1-274.88 

đi làm chìa khóa đ  sử dụng. Lúc này, thấy Tiến sử dụng chiếc xe 61E1-274.88 nên 

Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe môtô bi n s  61F1-101.56 của Tiến đ  sử 

dụng. Linh liền nói với Tiến cho Linh chiếc xe môtô bi n s  61F1-101.56 nhưng 

Tiến kh ng đồng ý. Tiếp đó, Linh đe dọa nếu Tiến kh ng đưa chiếc xe 61F1-101.56 

cho Linh thì Linh sẽ t  cáo hành vi trộm cắp xe môtô của Tiến đến cơ quan C ng 

an. Do lo sợ bị bắt giữ nên Tiến đồng ý và đưa xe m t  bi n s  61F1-101.56 cho 

Linh. Đến ngày 30/11/2013, hành vi trộm cắp tài sản của Linh và đồng bọn bị phát 

hiện nên Tiến làm đơn t  cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của Linh. Qua vụ án cho 

thấy, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình đ ng anh em lại không có nghề 

nghiệp cùng với việc kết thân với bạn bè xấu đã tác động hình thành những đặc 

đi m nhân thân xấu ở Linh như lười lao động, đua đ i, coi thường pháp luật. Đ  có 

tiền tiêu xài, th a mãn nhu cầu của bản thân, Linh đã liên tục thực hiện hành vi 

chiếm đoạt tài sản của người khác.  
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b) Những yếu t  tiêu cực thuộc m i trường nhà trường (Xem Bảng 2.19 – 

Phần phụ lục). 

Nghiên cứu tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 

2015 và kết quả điều tra xã hội học, cho thấy: 

Nhà trường thường có một s  hạn chế đó là sự quản lý l ng lẻo, không có 

hoặc có nhưng kh ng đạt hiệu quả về sự ph i hợp với gia đình trong việc giáo dục 

trẻ, nhiều trường hợp học sinh có những bi u hiện tiêu cực như thường xuyên tr n 

học, học hành sa sút, đánh nhau, đua đ i... nhưng nhà trường không quan tâm theo 

dõi, quản lý đ  kịp thời phát hiện và u n nắn t  đó trẻ dễ hình thành tâm lý bất cần, 

chán học, b  học, thích tụ tập bạn bè xấu và nghe theo sự lôi kéo của bạn bè thực 

hiện hành vi phạm tội. Đi n hình như vụ “cướp tài sản” do Nguyễn Thế Thành cùng 

đồng bọn thực hiện: Nguyễn Thế Thành (sinh ngày 13/10/1998), Nguyễn Văn Sang 

(sinh ngày 13/10/1998), Tô Hồng Nam, sinh ngày (22/12/1999) đều là học sinh 

nhưng thường xuyên tr n học và chơi với các đ i tượng không có nghề nghiệp là 

Nguyễn Xuân Cường, Hồ Minh Trung. Khoảng tháng 3/2013, do không có tiền đi 

đánh bạc nên Thành nảy sinh ý định chặn đường các c ng nhân làm ca đêm đ  cướp 

tài sản, Cường, Trung, Sang, Nam đồng ý. Ngày 19/3/2013, Thành gọi điện thoại rủ 

Cường, Trung, Sang, Nam 21 giờ 30 phút ngày 20/3/2013 gặp nhau tại cổng sau 

Khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc khu ph  3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đ  

đi chặn đường các người đi làm về muộn cướp tài sản.Khoảng 22 giờ cùng ngày, 

phát hiện chị Lê Thị Mùi (sinh năm 1988) đi làm về muộn, chúng chặn đường, dùng 

dao ăm dọa chị và ép chị giao toàn bộ tài sản cho chúng. Sau sự việc xảy ra, chị 

Mùi báo Công an thị xã Bến Cát và Thành cùng đồng bọn bị bắt giữ. Vụ án trên cho 

thấy, do sự quản lý l ng lẻo của nhà trường, nhà trường và gia đình kh ng có sự 

ph i hợp trong việc giáo dục nên nhà trường và gia đình kh ng phát hiện việc 

Thành, Sang, Nam thường xuyên tr n học, tiếp xúc với các đ i tượng xấu và tham 

gia vào các tệ nạn xã hội, vì vậy đã kh ng có sự u n nắn, giáo dục kịp thời.  

Ngoài hạn chế nêu trên, nhà trường còn có những thiếu sót đó là kh ng quan 

tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng s ng, thầy cô còn có sự phân biệt đ i xử 
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giữa các học sinh, việc giáo dục chỉ chạy theo thành tích mà kh ng quan tâm đến 

chất lượng và chưa có giải pháp hữu hiệu trong việc giáo dục, giúp đỡ học sinh 

chưa ngoan, cá biệt, khi học sinh có sai phạm thường sẽ bị đuổi học hay đình chỉ 

học. Ví dụ như vụ “Cướp tài sản” do Võ Qu c Hùng cùng đồng bọn thực hiện: Võ 

Qu c Hùng, Trần Văn Tiến và Phạm Minh Chính cùng là sinh viên trường Đại học 

Nông Lâm thành ph  Hồ Chí Minh. Khoảng tháng 9/2013, Hùng và Hưởng (chưa 

rõ lai lịch) nhờ Chính lo thi hộ m n anh văn. Chính nhờ Tiến lo giúp, Tiến đồng ý 

với giá 10.000.000 đồng, Hùng và Hưởng đưa Tiến 6.000.000 đồng trước còn 

4.000.000 đồng khi nào có kết quả thi sẽ đưa sau. Đến ngày thi, Tiến nhờ người thi 

hộ Hùng và Hưởng nhưng bị nhà trường phát hiện nên đình chỉ học đ i với Hùng và 

Hưởng mỗi người một năm. Sau sự việc xảy ra, Tiến hứa bồi thường cho Hùng và 

Hưởng 30.000.000 đồng đ  không khai ra việc Tiến làm. Sau đó, Hùng nhiều lần 

đ i tiền Tiến nhưng Tiến kh ng đưa. Ngày 17/12/2013, Hùng rủ Nguyễn Trung 

Hiếu và Lê Văn Đạo đi đ i nợ Tiến, tất cả đồng ý. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Hùng, 

Hiếu, Đạo đến trường Đại học Nông Lâm gặp và yêu cầu Tiến đến quán cà phê 

Ngọc Trinh thuộc khu ph  Tân H a, phường Đ ng H a, thị xã Dĩ An nói chuyện, 

Tiến đồng ý. Tại quán cà phê Ngọc Trinh, Hùng yêu cầu Tiến trả 30.000.000 đồng, 

Tiến nói chưa có tiền thì Đạo dùng chân đạp vào mặt Tiến, Hiếu nói với Tiến “trong 

vòng 15 phút phải mượn được 15 triệu nếu không thì gọi bạn đến nhận xác”. Do lo 

sợ, Tiến gọi điện thoại nói với Chính và mượn xe của Chính đ  cầm lấy tiền trả cho 

Hùng. Sau khi Chính đưa xe tới, Hùng và Đạo đem đi cầm được 7.000.000 đồng và 

chở Chính về. Sau đó, Hùng, Đạo quay lại quán Ngọc Trinh và cùng Hiếu tiếp tục 

đe dọa bắt Tiến viết giấy nợ ghi vay của Đạo 23.000.000 đồng. Sau khi Tiến viết 

giấy nợ xong, Hùng cùng đồng bọn mới cho Tiến về. Cùng ngày, Tiến đến Công an 

trình báo và Hùng cùng đồng bọn bị bắt giữ. Qua vụ án này cho thấy, kỹ năng s ng, 

kỹ năng giải quyết tình hu ng của học sinh, sinh viên còn yếu kém, khi gặp hoàn 

cảnh khó khăn Hùng đã lựa chọn cách thức giải quyết vấn đề một cách tiêu cực. Đ  

qua được kỳ thi, Hùng và Hưởng đã lựa chọn cách thức tiêu cực là nhờ Tiến thi hộ. 
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Khi sự việc bị phát hiện, đ  lấy lại s  tiền Tiến hứa bồi thường Hùng đã thực hiện 

hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản của Tiến 

c. Những yếu t  thuộc m i trường xã hội  

Qua th ng kê trong phần cơ cấu về nghề nghiệp, chỉ ra rằng: S  lượng bị cáo 

s ng trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi, bị cáo không có nghề 

nghiệp ổn định hoặc không có nghề nghiệp chiếm tỉ lệ rất cao. Chính t  nguyên 

nhân không có việc làm, việc làm không ổn định với mức thu nhập thấp không th  

đảm bảo cho cuộc s ng của bản thân mà các đ i tượng đã phạm tội. Đi n hình như 

vụ “ iết người”, “Cướp tài sản”, “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân 

dụng” do Nguyễn Việt Tân và đồng bọn thực hiện: Nguyễn Việt Tân và Nguyễn Thị 

Kim Kha đều làm công nhân có quan hệ tình cảm và chung s ng như vợ chồng. Đ  

có tiền tiêu xài và tổ chức đám cưới, Tân và Kha bàn bạc với Nguyễn Thái Ngọc và 

Nguyễn Minh Truyền mua súng cướp tài sản của bà Vũ Thị Mai Anh là chủ tiệm áo 

cưới Phương Anh, tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Ngọc và Truyền đồng ý. 

Ngày 07/3/2013, Tân, Kha, Ngọc và Truyền gặp người tên Lộc (không rõ lai lịch) 

mua một khẩu súng bút với giá 3.700.000 đồng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Tân đi 

cùng Truyền, Ngọc đến tiệm áo cưới Phương Anh thì thấy ở đây đang đ ng khách 

nên quay về nhà Tân và hẹn hôm sau quay lại. Khoảng 16 giờ ngày 18/3/2013, liên 

lạc với Ngọc và Truyền nhưng kh ng được, Tân và Kha điều khi n xe m t  đến 

tiệm áo cưới Phương Anh yêu cầu bà Anh mở máy tính cho xem hình cưới, bà Anh 

đang mở máy tính thì Tân dùng tay quật ngã kh ng chế và dí súng vào đầu bà Anh 

uy hiếp. Bà Anh với lấy con dao có sẵn trên bàn ch ng cự lại thì Tân bóp c  đ  bắn 

vào đầu bà Anh nhưng súng kh ng nổ. Thấy vậy, Kha kêu Tân “bắn đi, bắn đi” và 

xông vào kh ng chế tước con dao trên tay bà Anh đ  Tân chiếm đoạt sợi dây 

chuyền vàng và chiếc lắc tay vàng trên người bà Anh. Sau đó, Tân và Kha b  chạy, 

nghe tiếng tri hô của bà Anh người dân đuổi theo và bắt giữ Tân, Kha. Vụ án trên 

cho thấy rằng, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn cùng với việc không có nghề nghiệp 

ổn định nhưng lại mu n có tiền tiêu xài đã tác động làm nảy sinh ở Tân và Kha tâm 

lý lười lao động, bản tính tham lam, tư lợi, mu n kiếm tiền bằng mọi giá. Đ  th a 
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mãn nhu cầu vật chất, Tân và Kha đã bất chấp tất cả, liều lĩnh thực hiện hành vi 

phạm tội, k  cả việc tước đoạt mạng s ng của người khác. 

Các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước còn rất nhiều sơ hở mà 

các đ i tượng dựa vào đó đ  thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là các loại tội 

XPSH. Đi n hình như vụ án “L a đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Hồ Tấn 

Phong cùng đồng bọn thực hiện: Năm 2011, Hồ Tấn Phong cùng đồng phạm đã tiếp 

cận chủ sử dụng quyền sử dụng đất đang có ý định chuy n nhượng quyền sử dụng 

đất đ  xin phôtô giấy chứng nhân quyền sử dụng đất rồi t  đó làm giả các giấy tờ 

việc liên quan đến chuy n nhượng quyền sử dụng đất như:  iấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng minh nhân dân. Sau 

khi có giấy tờ giả, Hồ Tấn Phong cùng đồng phạm đã đóng giả vợ chồng chủ sử 

dụng quyền sử dụng đất và liên hệ với những người cho vay tiền với hình thức ký 

hợp đồng chuy n nhượng quyền sử dụng đất đ  đảm bảo thu hồi v n. Khi các bị hại 

đồng ý cho vay tiền, Hồ Tấn Phong cùng đồng phạm đã lập hợp đồng chuy n 

nhượng quyền sử dụng đất và cùng các bị hại đến các Văn ph ng c ng chứng đ  

công chứng hợp đồng, sau đó chiếm đoạt của các bị hại tổng s  tiền 15.000.000.000 

đồng. Qua vụ án cho thấy, do sự thiếu sót của các quy định pháp luật cùng với quá 

trình thực hiện công chứng hợp đồng còn nhiều sơ hở, chưa chặt chẽ đã làm nảy 

sinh ở Phong lòng tham, tâm lý thực dụng, lười lao động, mong mu n nhanh chóng 

có tiền. Khi có điều kiện, Phong và đồng bọn đã làm giả các loại giấy tờ nhằm l a 

đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Nghiên cứu cơ cấu về hộ khẩu thường trú, nơi cư trú cho thấy, s  lượng bị cáo 

là dân nhập cư chiếm tỉ lệ rất lớn. Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng 

đi m phía Nam với nhiều khu c ng nghiệp, cụm công nghiệp, điều đó đã thu hút 

nhiều lao động t  các tỉnh khác đến làm việc, sinh s ng. Trong khi đó c ng tác quản 

lý, ki m soát chặt chẽ s  người đến tạm trú và lưu trú trên địa bàn tỉnh còn nhiều 

hạn chế, kéo theo đó là việc phát sinh các vấn đề như người lao động kh ng có nơi 

cư trú ổn định (chủ yếu ở nhà thuê), thất nghiệp và tất yếu là xảy ra các loại tội 

phạm về XPSH. Đi n hình trong vụ án “L a đảo chiếm đoạt tài sản” do Phan Văn 
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Sơn thực hiện: Phan Văn Sơn có hộ khẩu thường trú ở Nghệ An vào Bình Dương 

thuê nhà trọ ở và làm công nhân. Do không có tiền tiêu xài, khoảng 18 giờ ngày 

06/10/2012, Sơn nảy sinh ý định đem chiếc xe môtô của Sơn đến gửi ở bãi giữ xe 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau đó tráo đổi bi n s  xe của Sơn qua xe 

môtô có giá trị hơn cho phù hợp với thẻ giữ xe của Sơn rồi đem chiếc xe đó ra ngoài 

bán. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Sơn điều khi n xe môtô của Sơn đến gửi ở bãi 

giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Sơn dựng xe ở cu i bãi giữ xe và 

bên cạnh 01 chiếc xe môtô bi n s  61Z4 – 1705 có giá trị hơn xe của Sơn. Thấy 

kh ng ai đ  ý, Sơn lấy cờ lê mang sẵn tháo bi n s  xe môtô bi n s  61Z4 – 1705 và 

giả vờ đang nghe điện thoại. Sau khi tháo rời được một bên bi n s  và đang tiếp tục 

tháo bên còn lại thì nhân viên giữ xe phát hiện và bắt giữ. Vụ án cho thấy, do hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, kh ng có nơi cư trú ổn định cùng với các đặc đi m nhân 

thân xấu như lười lao động, hám lợi, mu n kiếm tiền một cách nhanh chóng đã thúc 

đẩy Sơn thực hiên hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, l i s ng trong xã hội có 

chiều hướng gia tăng. Tình trạng phổ biến, tiếp thu thiếu chọn lọc những sản phẩm 

văn hóa nước ngoài như băng dĩa, phim ảnh, sách ảnh có nội dung không lành 

mạnh, các tệ nạn xã hội... ngày càng tăng cao. T  đó dễ nảy sinh những quan đi m, 

quan niệm tiêu cực và dễ thúc đẩy con người thực hiện các hành vi phạm tội. Ví dụ 

vụ án “ iết người”, “Cướp tài sản” do Kiều Thanh Thi thực hiện: Thi sinh ngày 

06/6/1998 học lớp 10 thì b  học đi làm thuê. Ngày 15/10/2014,  ng Liêu Thành 

Hưng ngụ tại khu ph  Thạnh H a B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương nói nếu Thi quan hệ tình dục đồng tính với Hưng thì Hưng sẽ cho 200.000 

đồng một lần và sẽ mua sắm quần áo, giày dép cho Thi nên Thi đồng ý. Khoảng 20 

giờ ngày 06/11/2014, Thi đến nhà  ng Hưng và quan hệ đồng tính với  ng Hưng. 

Sau khi quan hệ xong, Thi nhắc lại việc Hưng hứa mua sắm quần áo cho Thi nhưng 

Hưng trả lời là không có tiền và sẽ không mua sắm gì cho Thi. Thi nhìn thấy chiếc 

xe m t  và điện thoại di động của Hưng đ  trong nhà nên nảy sinh ý định giết Hưng 

rồi chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý định, Thi đi vào bếp lấy con dao dài 20 cm giấu 
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vào phía sau lưng quần rồi giấu dưới g i nằm chờ Hưng ngủ sẽ đâm chết Hưng. 

Đến 01 giờ ngày 07/11/2014, Hưng đang nằm xem tivi, Thi ngồi dậy, dùng tay trái 

bịt miệng, tay phải dùng dao đâm vào vùng cổ của Hưng, Hưng vùng dậy b  chạy, 

Thi đuổi theo đâm vào lưng và đạp Hưng ngã trúng tủ. Do đạp phải vũng máu của 

Hưng nên Thi trượt ngã,  ng Hưng b  chạy ra kh i nhà, Thi thấy vậy nên leo rào b  

tr n. Khoảng 06 giờ cùng ngày, gia đình của Hưng phát hiện Hưng đã chết nên báo 

C ng an, sau đó Thi bị bắt giữ. Qua vụ án cho thấy, do sự suy thoái về đạo đức, l i 

s ng đã hình thành những tư tưởng, l i s ng lệch lạc ở Thi. Đ  có tiền tiêu xài, Thi 

đã chấp nhận qua hệ đồng tính với  ng Hưng. Khi kh ng được đáp ứng các yêu cầu, 

Thi sẵn sàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, thậm chí là giết 

người. 

2.2.1.2. Những nguyên nhân và điều kiện chủ quan 

a. Sai lệch về sở thích 

Nghiên cứu 178 bị cáo cho thấy, t  những sở thích lệch lạc như tụ tập bạn bè 

xấu, ăn chơi, u ng rượu, nghiện ma túy, nghiện games, cờ bạc đã dẫn đến việc các 

bị cáo thực hiện hành vi phạm tội XPSH. Qua nghiên cứu các bản án sơ thẩm cho 

thấy, những sở thích lệnh lạc có th  khiến con người có những lựa chọn cách thức 

xử sự kh ng đúng đắn, thậm chí là có hành vi vi phạm pháp luật đ  th a mãn những 

sở thích đó. 

b. Sai lệch về nhu cầu và cách thức th a mãn nhu cầu 

Qua nghiên cứu 100 vụ án với 178 bị cáo đã chỉ ra rằng: 96,02% bị cáo thực 

hiện hành vi phạm tội XPSH là đ  th a mãn nhu cầu vật chất và chỉ có 3,98% bị cáo 

phạm tội là đ  trả thù. Do tác động của nền kinh tế thị trường, một s  người có tư 

tưởng thực dụng, coi trọng vật chất, hưởng thụ, s ng nhanh, s ng gấp, s ng buông 

thả... Một s  đ i tượng đã lựa chọn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đ  th a 

mãn nhu cầu vật chất lệch lạc của bản thân.  

c. Trí tuệ, khả năng kiềm chế và ki m soát hành vi 

S  liệu trong phần cơ cấu về trình độ học vấn nêu trên đã phản ánh một thực 

trạng rằng phần lớn các đ i tượng phạm tội XPSH có trình độ học vấn thấp, vì ở họ 
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khả năng nhận biết và đánh giá các tình hu ng xảy ra rất hạn chế, cộng thêm sự lười 

biếng, hám lợi, mu n kiếm tiền một cách nhanh chóng mà không phải b  công sức 

lao động và đ  th a mãn nhu cầu vật chất của bản thân mà các đ i tượng đã thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Như vụ án “Lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản” do Đái Hoàng Vũ thực hiện”: Vũ nghỉ học t  lớp 7 và không có 

nghề nghiệp. Khoảng 15 giờ ngày 07/6/2013, Nguyễn Hoài Hận điều khi n xe môtô 

của mình chở Vũ đến quán  c không tên thuộc ấp Long Bình, Long Nguyên, Bến 

Cát u ng rượu. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Vũ mượn xe Hận đi mua trái cây về u ng 

rượu tiếp. Khi Hận giao xe, Vũ điều khi n đi tìm bạn đ  mượn tiền mua trái cây 

nhưng kh ng mượn được tiền. Sau đó, Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của Hận 

đ  làm phương tiện đi lại cho cá nhân nên Vũ điều khi n xe b  tr n, đi đến địa phận 

tỉnh Bình Dương thì bị Công an phát hiện bắt giữ. Qua vụ án cho thấy, do có trình 

độ học vấn thấp lại không có nghề nghiệp cùng với các đặc đi m nhân thân xấu như 

lòng tham, mu n có tiền một cách dễ dàng, lười lao động nên sau khi mượn được xe 

của Hận, Vũ đã lựa chọn cách thức đó là chiếm đoạt tài sản của người khác đ  th a 

mãn nhu cầu của mình. 

Th ng kê s  bị cáo phạm tội XPSH cho thấy, có 02 bị cáo có trình độ trung 

cấp trở lên, họ là những người có khả năng hi u biết, phán đoán, suy nghĩ t t hơn 

nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội vì họ tin rằng hành vi phạm tội của mình 

không bị phát hiện, như vụ “L a đảo chiếm đoạt tài sản” do Ng  Thị Ánh Tuyết 

thực hiện: Tuyết là Kế toán trưởng của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phúc Lợi. 

Trong thời gian làm việc t  2011 đến 2012, do thấy việc giao dịch thanh toán ủy 

nhiệm chi giữa Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phúc Lợi và Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Đầu tư và Phát tri n Việt Nam - chi nhánh Bình Dương quá đơn giản 

và dễ dàng nên Tuyết nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng cách giả 

mạo chữ ký của chủ doanh nghiệp trên 05 tờ ủy nhiệm chi đ  l a các nhân viên giao 

dịch của ngân hàng thực hiện chuy n tiền của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phúc 

Lợi vào tài khoản cá nhân của Tuyết với tổng s  tiền 52.979.400 đồng, sau đó Tuyết 

xin nghỉ việc. Vụ án cho thấy, do có trình độ học vấn nhất định nên trong quá trình 



49 

 

làm việc Tuyết có th  nhận thấy những sơ hở trong quá trình thanh toán giữa doanh 

nghiệp và ngân hàng, t  đó nảy sinh tâm lý tham lam, thực dụng và Tuyết tin rằng 

hành vi phạm tội của mình không bị phát hiện nên khi có cơ hội, Tuyết đã giả mạo 

chữ ký đ  chiếm đoạt tài sản. 

d. Những hạn chế về ý thức pháp luật cá nhân 

Qua nghiên cứu 100 bản án cho thấy: Các bị cáo không hi u biết hoặc hi u 

biết rất ít, hi u biết mơ hồ về pháp luật chiếm tỉ lệ thấp (12/178 bị cáo chiếm 

9,27%), chủ yếu là các bị cáo có thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật, có xu hướng 

ch ng đ i pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật, một s  người tin vào khả năng 

tr n tránh được sự tr ng phạt của pháp luật hoặc họ hy vọng rằng hành vi phạm tội 

của mình không bị phát hiện. 

Điều này đã được th  hiện ở s  liệu của cơ cấu về tiền án, tiền sự. S  người 

phạm tội XPSH có tiền án, tiền sự tương đ i cao. Một s  trường hợp bị cáo có rất 

nhiều tiền án về tội XPSH. Đi n hình như: 

Nguyễn Văn Phú có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 02 tiền án về tội C  ý 

gây thương tích, 01 tiền sự về hành vi Gây r i trật tự công cộng; Nguyễn Văn Tây 

có 04 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 01 tiền án về tội Tr n kh i nơi giam; Nguyễn 

Thanh Sang có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Huỳnh Ngọc Nhân có 01 tiền án 

về tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành 

vi phạm tội như sau: Khoảng 19 giờ ngày 03/8/2014, Phú rủ Sang, Nhân và Tây đi 

tìm xe m t  kh ng người trông giữ lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài, Sang, Nhân và 

Tây đồng ý. Tiếp đó, Tây, Sang, Nhân và Phú điều khi n xe m t  đến bãi giữ xe 

trước chợ Thủ Dầu Một tìm xe mô tô lấy trộm. Sang, Phú và Tây đứng đợi bên 

ngoài c n Nhân điều khi n xe môtô vào gửi tại bãi giữ xe đồng thời Nhân dùng một 

cây đoản hình chữ T phá ổ khóa xe môtô bi n s  61C1-383.20 của bà Nguyễn 

Thanh Trúc đang gửi trong bãi giữ xe. Sau khi phá ổ khóa xong, Nhân mở yên xe và 

lấy vé giữ xe bà Trúc đ  trong c p xe đưa cho nhân viên giữ xe và lấy xe môtô của 

bà Trúc ra ngoài. Tiếp đó, Nhân đưa vé gửi xe môtô của Nhân cho Phú vào lấy xe 

môtô của Nhân ra kh i bãi giữ xe rồi cả nhóm cùng nhau tẩu thoát. 
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Vụ án trên cho thấy, mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần nhưng các đ i tượng vẫn 

có thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật, có xu hướng ch ng đ i pháp luật và các cơ 

quan bảo vệ pháp luật, cộng với việc không có nghề nghiệp ổn định nên khi không 

có tiền tiêu xài thì các đ i tượng trên lại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của 

người khác đ  th a mãn nhu cầu của mình.  

2.2.2. Nguyên nhân và điều kiện thuộc quá trình tương tác xuất tâm 

Nhập tâm và xuất tâm là hai quá trình kế tiếp nhau được nhìn nhận trên cơ sở 

của cơ chế hành vi phạm tội. Quá trình tương tác nhập tâm kéo dài t  khi con người 

được sinh ra cho đến khi có động cơ phạm tội. Quá trình này chỉ diễn ra trong đầu 

óc con người. Quá trình kế tiếp là quá trình tương tác xuất tâm, gồm khâu kế hoạch 

hóa và hiện thực hóa hành vi phạm tội. Những yếu t  tác động đến quá trình này 

phải có 2 nội dung đề cập: 

Thứ nhất, Yếu t  là nguyên nhân, điều kiện chủ quan. Sự kiên quyết của chủ 

th  hành vi phạm tội XPSH là yếu t  được xem là nguyên nhân, điều kiện chủ quan 

của quá trình này. Điều này được th  hiện qua phương thức thực hiện hành vi phạm 

tội. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở phần 2.9 cho thấy: phương thức gây án 

kh ng có kế hoạch, tức là có 02 bước chiếm tỷ lệ 68% tổng s  vụ và 67,98% tổng 

s  bị cáo; phương thức gây án có kế hoạch, tức 03 bước chiếm tỷ lệ 25% tổng s  vụ 

và 23,6% tổng s  bị cáo, các đ i tượng thường lợi dụng vào điều kiện, hoàn cảnh 

khách quan, lựa chọn thời đi m thuận lợi như khi nạn nhân sơ hở, mất cảnh giác, 

vắng người đ  nhanh chóng tiếp cận chiếm đoạt tài sản. Như vậy, có th  nhận xét 

rằng các hành vi phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 đến 

năm 2015 chủ yếu được thực hiện qua hai bước. Do vậy, quá trình kế hoạch hóa 

hành vi cũng diễn ra có sự tính toán trong suy nghĩ của người phạm tội.  

Thứ hai, các yếu t  là nguyên nhân, điều kiện khách quan của quá trình. Như 

đã trình bày ở Chương một và đ i chiếu với các chất liệu nghiên cứu, tác giả có th  

đưa ra các nhận định sau: 

Một là, nguyên nhân xuất phát t  nạn nhân của các tội XPSH. Trong các bản 

án đã xét xử cho thấy là nạn nhân cũng thường mắc lỗi. Đây là vấn đề nạn nhân học 
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và xét trên cơ sở của cơ chế hành vi phạm tội với ba bộ phận của nó là kích thích 

khách th  (S), kích thích phương tiện (X) và hành vi trả lời các kích thích (R), thì 

vấn đề được đề cập ở ti u mục này v n thuộc vào kích thích khách th  (S), phần yếu 

t  tình hu ng. Lỗi này được th  hiện cụ th  ở những yếu t  sau: Phía nạn nhân 

không áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản cần thiết như đi kh i nhà mà không 

khóa cửa; đ  tài sản ngoài nhà, ngoài trụ sở mà không có người trông coi; ngủ 

kh ng đóng cửa; kh ng thuê người trông coi tài sản khi đi kh i nhà; nạn nhân phô 

trương tài sản của mình khi ra đường; Nạn nhân có quan hệ thân thích tin tưởng 

người khác, do tham lam, quan hệ chòm xóm láng giềng, m i quan hệ quen biết và 

cả sự chủ quan bị đ i tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.  

Hai là, sự yếu kém của các cơ quan chức năng trong việc phòng ng a, phát 

hiện và xử lý hành vi phạm tội. Những yếu t  thuộc nguyên nhân này rất khó th ng 

kê tuy nhiên không th  phủ nhận rằng nó không tồn tại. Có th  k  ra một s  nguyên 

nhân, điều kiện như: C ng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được chú trọng 

đúng mức chỉ mang tính hình thức; Công tác quản lý xã hội nói chung và công tác 

quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nói riêng (những 

ngành, nghề có những điều kiện, phương tiện, vật phẩm mà bọn tội phạm thường lợi 

dụng) c n chưa đạt hiệu quả cao; Hiệu quả của công tác tiếp nhận tin báo t  giác và 

điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm c n chưa cao, đây là lý do của việc 

gia tăng tội phạm ẩn. 

Ba là,các nguyên nhân, điều kiện khách quan khác thuộc m i trường s ng làm 

phát sinh tội phạm XPSH. Theo th ng kê th  hiện ở Bảng 2.10 và Bảng 2.11 cho 

thấy thời gian và địa đi m gây án là hai yếu t  tác động lớn đến tình hình tội phạm. 

Cụ th : Chỉ có 8/100 vụ án xảy ra vào khung giờ t  06 giờ đến 12 giờ, còn lại là các 

vụ án xảy ra ở các khung giờ khác do đây là thời gian mọi người thường có các hoạt 

động nghỉ ngơi, đi lại, giao lưu nên thường thiếu cảnh giác trong việc bảo quản tài 

sản. 
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2.3. hực trạng làm sáng tỏ các nguyên nhân và  i u kiện của tình hình 

các tội xâm phạm sở hữu trên  ịa bàn tỉnh  ình  ương thông qua các chủ thể 

phòng, chống tội phạm  

Theo quy định của pháp luật, cụ th  là tại điều 6 Bộ luật TTHS  năm 2003 có 

quy định: “Điều 27. Ph t hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội 

Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và 

Toà án có nhiệm vụ tìm ra những nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu các 

cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa. 

Các cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời về việc thực hiện yêu cầu của Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án”. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các bản án hình 

sự sơ thẩm cho thấy các chủ th  tiến hành t  tụng được quy định ở trên đã kh ng 

thực hiện triệt đ  nhiệm vụ của mình được luật quy định. Điều này có nghĩa rằng, 

thực trạng làm sáng t  nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương của các chủ th  phòng ng a tội phạm có hiệu quả chưa cao. Cụ 

th :   

- Đ i với ngành C ng an nhân dân. Đây là lực lượng nòng c t, chủ công trong 

đấu tranh phòng ng a tội phạm nói chung và tội phạm XPSH nói riêng. Tuy nhiên 

công tác phòng, ch ng tội phạm XPSH của ngành Công an còn nhiều thiếu sót: 

Lực lượng Công an chủ yếu tập trung vào thực hiện các biện pháp phòng ng a 

nghiệp vụ, tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án mà ít chú trọng vào việc 

làm rõ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm hoặc nếu có thì cũng còn 

hạn chế về hiệu quả nên việc đưa ra các kiến nghị đến các cơ quan liên quan trong 

việc phòng ng a tình hình tội phạm chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế; 

C ng tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ qu c của lực lượng 

C ng an chưa được quan tâm đúng mức, các hình thức phát động sơ sài, nội dung 

phát động chưa tác động lớn đến ý thức nhân dân, chưa phát huy được sức mạnh 

nhân dân; 

Việc thực hiện các nội dung quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự 

còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Chẳng hạn: Quản lý cư trú (chưa nắm, 
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th ng kê được s  lượng người nhập cư thực tế vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đ i 

tượng lưu động chỉ lưu trú thời gian ngắn tại địa bàn); Quản lý Vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ; Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự 

(dịch vụ cầm đồ, dịch vụ cho thuê lưu trú, dịch vụ bảo vệ...); 

- Đ i với Viện ki m sát nhân dân. Với chức năng thực hiện quyền công t  và 

ki m sát các hoạt động tư pháp do pháp luật quy định, trong thời gian qua, công tác 

phòng, ch ng tội phạm, Viện ki m sát hai cấp đã làm khá t t công tác này. Tuy 

nhiên, đ i với nhiệm vụ phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện của tội 

phạm trong đó có các tội XPSH còn bộc lộ những hạn chế như: Viện ki m sát chưa 

chú ý đến việc làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm nhằm đề ra các biện 

pháp phòng ng a, hầu hết Ki m sát viên chỉ tập trung vào ki m sát hoạt động điều 

tra, ít chú ý đến việc ph i hợp với Cơ quan điều đ  điều tra các hành vi phạm tội. 

- Đ i với Tòa án nhân dân  

Mặc dù nguyên nhân và điều kiện của tội phạm là một trong những vấn đề 

phải chứng minh trong vụ án hình sự. Tuy nhiên, trong thực tế, T a án nhân dân chủ 

yếu tập trung làm rõ các vấn đề khác như: Có hành vi phạm tội xảy ra hay kh ng, 

thời gian, địa đi m và những tình tiết khác của hành vi phạm tội; Ai là người thực 

hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay kh ng có lỗi, do c  ý hay v  ý; có năng lực trách 

nhiệm hình sự hay kh ng; mục đích, động cơ phạm tội; Những tình tiết giảm nhẹ, 

tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc đi m về nhân thân của bị 

can, bị cáo; Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra… và ít quan 

tâm đến làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tội phạm. Do đó, làm giảm hiệu quả 

của c ng tác ph ng ng a. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có th  k  ra như: 

Đội ngũ Thẩm phán có chất lượng kh ng đồng đều, tình trạng một s  Thẩm 

phán chưa tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, việc xét xử tại phiên t a đ i lúc 

chưa hiệu quả; 

Lực lượng hội thẩm nhân dân có trình độ pháp luật còn hạn chế, thực tế có 

nhiều không nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi xét xử, nên thụ động phụ thuộc vào 

phán quyết của Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa; 
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K t luận chương 2 

Chương 2 của luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Qua nghiên cứu 

cho thấy tình hình các tội phạm XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 

đến năm 2015 diễn biến khá nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng (trong khi cả 

nước có xu hướng giảm). Nguyên nhân và điều kiện của tình trạng trên xuất phát t  

nhiều yếu t : m i trường gia đình, nhà trường, xã hội... thậm chí cũng có phần 

nguyên nhân, điều kiện t  phía bị hại. Các nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

các tội xâm phạm trên địa bàn tỉnh đã được tác giả tiến phân tích, làm rõ dựa trên 

các tài liệu, s  liệu th ng kê đ  đưa ra kết luận phù hợp nhất. T  những lập luận, 

những nhận định về nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương được trình bày ở Chương 2 sẽ là cơ sở đ  tác giả đi sâu vào 

nghiên cứu, giải quyết nhiệm vụ đặt ra ở Chương 3 luận văn. 
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Chương 3 

PHÒN  N ỪA CÁC  ỘI XÂM PHẠM SỞ H    Ừ KHÍA CẠNH  

N   ÊN NHÂN VÀ  IỀ  KIỆN CỦA HIỆN   ỢN   IÊ  CỰC NÀ  

3.1.  ăng cường nhận thức v  nguyên nhân và  i u kiện của tình hình các 

tội phạm xâm phạm sở hữu trong phòng ngừa tình hình tội phạm này 

3.1.1. Đối với các cơ quan chuyên trách 

Phòng ng a tội phạm là hoạt động chung của cả xã hội. Tuy nhiên, đ  đáp ứng 

với yêu cầu phòng ng a tội phạm, giữ vững ổn định xã hội, Nhà nước đã xây dựng 

cho mình các cơ quan chuyên trách trong ph ng ng a tội phạm. Các chủ th  này có 

trách nhiệm tiến hành các hoạt động cụ th  theo chức năng, thẩm quyền của mình 

nhằm không cho tội phạm xảy ra. Các cơ quan chuyên trách có th  k  ra như: lực 

lượng Công an nhân dân, tòa án nhân dân, viện ki m sát nhân dân, ki m lâm, Bộ 

đội biên phòng, quản lý thị trường… Đ  tăng cường nhận thức về nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình các tội phạm XPSH trong phòng ng a tình hình tội phạm 

này trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần chú trọng thực hiện các nội dung sau: 

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nói chung và cán bộ công chức 

chất lượng, đủ tài, đủ đức đ  đáp ứng nhu cầu công tác bằng nhiều biện pháp như: 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức, 

nghề nghiệp; Nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức cho 

cán bộ công chức nhằm nâng cao năng lực cán bộ của cơ quan, th ng qua kết quả 

học tập và hiệu quả công tác nhằm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nguồn cho các 

chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị.  

- Thứ hai, coi trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 

đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức được nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình tội phạm nói chung và nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình các tội XPSH nói riêng cho đội ngũ cán bộ, Công an, Ki m sát viên, Thẩm 

phán;  
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- Thứ ba, định kỳ tổ chức các đợt sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề, thông 

báo kết quả th ng kê tình hình tội phạm và các công trình khoa học về phòng ng a 

tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ng a tội phạm cho cán bộ, 

công chức chuyên trách; 

Thứ tư, xây dựng và thực hiện quy định pháp luật về đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế 

loại b , bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy 

tín với nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên 

chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đ i với hành vi vi phạm pháp 

luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

3.1.2. Đối với các cơ quan, tổ chức không chuyên trách và công dân 

Đ  nêu cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh ch ng tội phạm của các cơ 

quan, tổ chức và người dân, các cơ quan chức năng cần thực hiện tuyên truyền, vận 

động sâu rộng hơn nữa trong quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, 

ý thức cộng đồng, trách nhiệm đ i với xã hội và phát huy sức mạnh quần chúng 

trong phòng ng a tội phạm bằng nhiều hình thức với những nội dung như sau: 

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp 

luật của các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông 

tin đại chúng, thông qua các buổi họp,... sao cho phù hợp với đặc đi m của khu dân 

cư; 

Hai là, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ng a, phát hiện, t  giác 

tội phạm gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thực hiện t t 

công tác tái hòa nhập cộng đồng đ i với những người chấp hành xong các án phạt trở về 

địa phương; 

Ba là, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia phòng ch ng 

tội phạm nói chung và các tội XPSH nói riêng. Định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm rút 

kinh nghiệm, có hình thức khen thưởng, phê bình kịp thời; 

Bốn là, đ i với cơ quan, tổ chức kh ng chuyên trách trong đấu tranh phòng 

ng a tình hình tội phạm như như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, mặt trận tổ qu c, cơ 
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quan th ng tin đại chúng… ph i hợp với cơ quan chuyên trách trong tham gia 

phòng ng a, ki m tra, giám sát, phát hiện, t  giác tội phạm XPSH và tệ nạn xã hội.  

3.2. Nguyên nhân và  i u kiện của tình hình các tội xâm phạm sở hữu và 

dự báo tình hình các tội xâm phạm sở hữu 

3.2.1. Cơ sở dự báo 

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 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 

th  xảy ra trong tương lai, về các nguyên nhân và điều kiện, về các khả năng ph ng 

ch ng nó trong t ng giai đoạn nhất định và việc đánh giá về chất và lượng của 

những thay đổi trong tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện của nó.[50; 

tr.183] 

Bên cạnh thực trạng tình hình tội phạm hiện tại, những căn cứ đ  đưa ra các 

dự báo về tình hình tội XPSH trong thời gian tới bao gồm: 

Xuất phát t  vị trí, địa lý, tỉnh Bình Dương là cửa ngõ giao thương, là đầu m i 

giao thông quan trọng đi các tỉnh miền Đ ng Nam Bộ và các tỉnh lân cận khác, rất 

thuận lợi cho phát tri n kinh tế và xã hội toàn diện. Bên cạnh những thuận lợi cho 

phát tri n ấy, Bình Dương cũng là một địa bàn thuận lợi cho hoạt động của tội 

phạm, đặc biệt là tội phạm XPSH ẩn náu và hoạt động. 

Bình Dương đang phấn đấu trở thành đ  thị loại I trực thuộc Trung ương vào 

năm 2020 cùng với sự phát tri n mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là công nghiệp. 

Trong thời gian tới Bình Dương vẫn sẽ là nơi thu hút rất nhiều nhà đầu tư, người lao 

động, lượng khách đến tham quan, du lịch, học tập, trao đổi kinh nghiệm đầu tư, 

kinh doanh... Cùng với sự phát tri n kinh tế, tình hình an ninh chính trị, TTATXH 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.  

Quá trình đ  thị hóa diễn ra nhanh đã tới các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc 

biệt là vấn đề về con người phục vụ cho vấn đề quản lý nhà nước về ANTT chưa 

theo kịp với tình hình phát tri n kinh tế - xã hội tại địa phương lu n là một thách 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
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thức đ i với hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước... Đây cũng là điều kiện 

thuận lợi làm phát sinh tội phạm. 

Các chủ trương, chính sách về kinh tế và pháp luật vẫn c n những hạn chế, sơ 

hở mà các đ i tượng xấu có th  lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có các 

tội XPSH; vấn đề đảm bảo phúc lợi xã hội chưa đáp ứng đầy đủ, t  đó họ dễ phát 

sinh tâm lý ch ng đ i xã hội. 

M i trường văn hóa c n tồn tại tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu thiếu 

chọn lọc những sản phẩm văn hóa nước ngoài; các tệ nạn xã hội (cờ bạc, nghiện 

rượu, ma tuý…) có chiều hướng gia tăng t  đó hình thành những quan đi m, quan 

niệm tiêu cực, lệch lạc trong cuộc s ng, dễ thúc đẩy con người thực hiện hành vi 

phạm tội. 

Công tác phòng ng a nghiệp vụ, c ng tác điều tra khám phá các loại tội phạm 

này của cơ quan chức năng c n nhiều bất cập, chưa có sự ph i hợp hiệu quả giữa 

các lực lượng tiến hành, sự hỗ trợ của nhân dân c n chưa tích cực, nên hiệu quả 

công tác phòng, ch ng tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương c n nhiều 

hạn chế. 

Dựa vào kết quả phân tích về đặc đi m tình tình tội phạm cũng như nguyên 

nhân điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kết hợp 

với việc đánh giá về xu thế phát tri n kinh tế - xã hội sẽ là những cơ sở phục vụ cho 

việc dự báo tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đúng đắn 

nhất. 

3.2.2. Nội dung dự báo tình hình các tội xâm phạm sở hữu 

Dựa vào kết quả phân tích về đặc đi m tình tình tội phạm cũng như nguyên 

nhân điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kết hợp 

với việc đánh giá về xu thế phát tri n kinh tế - xã hội, tác giả dự báo tình hình các 

tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới với những nội dung sau: 

Thứ nhất, dự báo về diễn biến hoạt động của tình hình tội XPSH. Diễn biến 

của tình hình tội XPSH luôn theo chiều hướng tăng cả về s  lượng vụ án, s  người 

phạm tội và diễn biến tỉ lệ thuận với diễn biến của tình hình tội phạm trong tỉnh. 
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Các loại tội XPSH sẽ xảy ra nhiều ở thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và thị xã Bến 

Cát vì những địa bàn này vẫn đang tồn tại nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát 

sinh tội phạm. Tình hình tội XPSH vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp, tính chất 

nguy hi m, rất nghiêm trọng với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, 

nguy hi m, khó lường, nhiều vụ đồng phạm và tình trạng tái phạm tội cao. 

Thứ hai, dự báo về đặc đi m nhân thân người phạm tội XPSH. Trong thời gian 

tới, phần lớn các đ i tượng phạm tội XPSH sẽ có các đặc đi m nhân thân như sau: 

Phần lớn người phạm tội vẫn là người có độ tuổi đã thành niên, đặc biệt là t  18 đến 

30 tuổi; giới tính nam; có trình độ học vấn thấp, chủ yếu là ti u học, trung học cơ 

sở; là người nhập cư, kh ng có nơi cư trú ổn định; kh ng có nghề nghiệp ổn định 

hoặc kh ng có nghề nghiệp; chưa kết h n; s ng trong gia đình đ ng anh chị em; 

s ng trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế kh ng thuận lợi; động cơ, mục đích phạm 

tội là th a mãn nhu cầu vật chất, ăn chơi đua đ i (đánh bạc, nghiện ma túy, rượu), 

hám lợi;  

Thứ ba, dự báo về phương thức, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm 

tội XPSH. Phương thức thực hiện hành vi phạm tội, chủ yếu vẫn là hai bước – bước 

chuẩn bị và thực hiện hành vi, hoặc thực hiện và che giấu hành vi phạm tội XPSH. 

- Về c ng cụ gây án: c ng cụ gây án chủ yếu ở các vụ án trộm cắp tài sản đ i 

tượng dùng các c ng cụ: các loại mẫu chìa khoá, van phá khoá, tu t nơ vít, dụng cụ 

tự chế; kìm cộng lực... Các vụ án cướp, cướp giật tài sản gây án với c ng cụ là dao, 

kiếm, mã tấu, búa, chai lọ thủy tinh… 

- Về phương tiện gây án: phương tiện xe m  t , xe gắn máy mà đ i tượng 

dùng đ  trộm cắp, cướp tài sản và cướp giật tài sản thường sử dụng là xe máy; điện 

thoại di động sẽ là phương tiện liên lạc chủ yếu đ  thực tiện tội phạm. 

Thứ tư, dự báo về loại tài sản bị xâm hại phổ biến. Thiệt hại do hành vi phạm 

tội XPSH gây ra là thiệt hại về kinh tế, loại tài sản bị xâm hại nhiều nhất là xe máy, 

tiền, vàng bạc... vì đây là những tài sản phổ biến, dễ tiêu thụ trên thị trường. 

Thứ năm, dự báo về địa đi m thực hiện hành vi phạm tội. Địa đi m mà tội 

phạm XPSH hướng vào là các khu vực tập trung đ ng dân cư, tập trung nhiều tài 



60 

 

sản, chủ sở hữu ít hoặc khó khăn trong việc quản lý tài sản, chủ yếu là nhà riêng, 

nhà cho thuê trọ, khu vực chợ, bến tàu, bến xe, khách sạn, ký túc xá, nơi tham quan 

- du lịch.  

Những nội dung dự báo trên đây về tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương chỉ mang tính khái quát, hoạt động và diễn biến cụ th  c n phụ thuộc 

vào hiệu quả c ng tác ph ng, ch ng tội phạm của các cơ quan, ban ngành, nhân dân 

trên toàn tỉnh, sẽ tác động trực tiếp làm tăng hoặc giảm tình trạng phạm tội XPSH. 

3.3.  iải quy t nguyên nhân và  i u kiện của tình hình các tội phạm xâm 

phạm sở hữu và phòng ngừa tình hình các tội phạm xâm phạm sở hữu 

Vận dụng quan đi m chỉ đạo được th  hiện tại Chỉ thị s  48-CT/TW ngày 22 

tháng 10 năm 2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với 

công tác phòng, ch ng tội phạm trong tình hình mới, Quyết định 282/QĐ-TTg ngày 

24 tháng 02 năm 2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị s  48-CT/TW 

ngày 22 tháng 10 năm 2010 của  Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đ i với công tác phòng, ch ng tội phạm trong tình hình mới, Quyết định 623/QĐ-

TTg Phê duyệt chiến lược qu c gia phòng, ch ng tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 

và định hướng đến 2030. Kết hợp với nội dung đã nghiên cứu của luận văn, tác giả 

đưa ra một s  giải pháp nhằm loại tr  các yếu t  thuộc nguyên nhân, điều kiện của tình 

hình các tội XPSH trong thời gian tới. 

3.3.1. Những giải pháp khắc phục nguyên nhân và điều kiện thuộc quá 

trình tương tác nhập tâm 

3.3.1.1. Những giải pháp về mặt chính trị 

Theo quan niệm chung của cộng đồng qu c tế, trong đó có “Tuyên ng n thế 

giới về quyền con người, năm 1948”, quyền chính trị - là những quyền liên quan 

đến những giá trị mà mỗi người được hưởng, như: Quyền tự do cơ bản của cá nhân; 

Quyền bình đẳng về phẩm giá; Quyền tham gia vào quản lý đất nước… Ở Việt 

Nam, t  Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp 2013, các quyền con người nói chung, 

quyền dân sự - chính trị nói riêng của người dân đều được trân trọng ghi nhận.  
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Đặc biệt, tại Điều 3 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 quy định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; 

c ng nhận, t n trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực 

hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có 

cuộc s ng ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát tri n toàn diện.” [16]. Như 

vậy, Nhà nước ta công nhận, tôn trọng bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Trong 

đó có quyền bất khả xâm phạm về sở hữu tài sản của công dân. 

Đ  thực hiện biện pháp về chính trị đạt hiệu quả, bảo đảm quyền chính trị của 

nhân dân, Cấp ủy – chính quyền các cấp quan tâm, tập trung: 

Thứ nhất, tạo ra cơ chế rõ ràng, cụ th  đ  người dân tham gia công việc quản 

lý nhà nước và xã hội, thực hiện thông qua bầu cử và trên nguyên tắc dân chủ; bình 

đẳng về chính trị, không phân biệt người nghèo; thực hiện nghiêm túc phương châm 

“Dân biết, dân bàn, dân ki m tra” 

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc và kiến nghị cấp trên kh ng ng ng đổi mới 

hình thức, nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo hướng chất lượng, thực 

chất, dân chủ... t  đó góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững 

mạnh, nhằm bảo đảm t t hơn quyền dân sự và chính trị của nhân dân. 

3.3.1.2. Những giải pháp về mặt kinh tế 

Hoàn cảnh kinh tế là một trong những yếu t  có ý nghĩa rất lớn đ i với việc 

hình thành động cơ, mục đích phạm tội và tác động trực tiếp đến cách thức xử sự 

của con người. Kinh tế ổn định và phát tri n là nền tảng vững chắc cho công tác 

phòng ng a tội phạm nói chung và các loại tội XPSH nói riêng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương. Trong thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã ban 

hành các chính sách phát tri n kinh tế nhằm tạo nhiều việc làm cho người dân, nâng 

cao chất lượng cuộc s ng, giảm khoảng cách giàu nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa 

nông thôn và thành thị, tạo nhiều quỹ phúc lợi xã hội. Nhưng bên cạnh đó cũng c n 

một bộ phận không nh  dân cư có đời s ng kinh tế khó khăn, kh ng việc làm, việc 

làm không ổn định, sự phân hóa giàu nghèo vẫn ở mức cao. Vì vậy, đ  giảm bớt các 

tác động tiêu cực t  m i trường kinh tế, tác giả đề xuất một s  giải pháp sau:  
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Thứ nhất, tiếp tục tạo m i trường thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư trong 

nước và nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm có hàm lượng 

giá trị cao; sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, ít gây ô nhiễm môi 

trường; đầu tư vào các khu vực nông thôn (Dầu Tiếng, Phú Giáo); Hỗ trợ vay v n; 

hỗ trợ xúc tiến thương mại; tạo ra m i trường cạnh tranh lành mạnh...  

Thứ hai, thực hiện các chính sách đẩy mạnh phát tri n nông nghiệp và nông 

thôn: Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và chuy n giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

các quy trình sản xuất, các mô hình canh tác tiên tiến nhằm chuy n biến mạnh mẽ 

về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh 

tranh trong tiến trình hội nhập; chủ động tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông 

nghiệp, thủ công nghiệp, tránh các trường hợp được mùa mất giá, được giá lại bị 

mất mùa; quan tâm và tạo điều kiện cho nông dân dễ dàng tiếp cận các nguồn v n 

tín dụng, với mức lãi suất thấp đ  phát tri n sản xuất; đẩy mạnh phát tri n các làng 

nghề truyền th ng như nghề g m, nghề sơn mài bằng các chính sách hỗ trợ, đầu tư 

v n, trong thiết bị kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề 

thủ công... 

Các giải pháp phát tri n kinh tế nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người dân 

trong tỉnh cũng chính là một trong các giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng 

thất nghiệp, thiếu việc làm, kinh tế khó khăn, t  đó sẽ dần góp phần nâng cao đời 

s ng một bộ phận dân cư khó khăn, khắc phục dần tình trạng nghèo đói sinh ra bất 

mãn, ghen tức, thù hận, ch ng đ i, tìm mọi cách kiếm tiền bất chính... 

3.3.1.3. Những giải pháp về mặt xã hội 

Đ  hạn chế các tác động tiêu cực t  m i trường xã hội tác động tới tình hình 

các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, ban, ngành các cấp và các tổ 

chức xã hội cần phải: 

Thứ nhất, đảm bảo thực hiện t t, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và 

giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.  

Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ cho người lao 

động nhằm đáp ứng được nền kinh tế phát tri n, như mở các trung tâm dạy nghề, 
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chú trọng đến chất lượng đào tạo và mở rộng đào tạo các ngành nghề cần thiết hiện 

nay. Có chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo học nghề cho người lao động, giới thiệu 

việc làm cho người học nghề sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề.  

Cần cơ chế chính sách đột phá về giảm nghèo nhanh và bền vững cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo nhằm hỗ trợ cho họ ổn định cuộc s ng bằng các hình thức dạy 

nghề, tạo việc làm, đẩy mạnh chuy n dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Thứ hai, quản lý, ki m soát chặt chẽ s  người đến tạm trú và lưu trú trên địa 

bàn tỉnh, tập trung thực hiện ở địa bàn có nhiều khu c ng nghiệp, nhà trọ, nhà nghỉ, 

khu đ ng dân cư sinh s ng như thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thành 

ph  Thủ Dầu Một.  

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát tri n phong trào nhân dân tự 

quản về an ninh, trật tự như Câu lạc bộ phòng, ch ng tội phạm; Câu lạc bộ thanh 

niên nhà trọ; tổ xe ôm tự quản bảo vệ an ninh, trật tự. Xây dựng củng c  lực lượng 

bảo vệ khu c ng nghiệp, bảo vệ dân ph , dân phòng, tổ an ninh nhân dân thực sự là 

lực lượng nòng c t của phong trào quần chúng hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công 

an trong tuần tra, phát hiện, bắt giữ các đ i tượng phạm tội nói chung và các loại tội 

XPSH nói riêng.  

3.3.1.4. Những giải pháp về mặt văn hóa 

Đ  hạn chế các tác động tiêu cực t  m i trường văn hóa đến quá trình hình 

thành nhân cách của trẻ, Đảng, chính quyền, đoàn th , gia đình và nhà trường trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương cần có sự ph i hợp chặt chẽ và cần chú ý các vấn đề sau: 

Cơ quan chức năng của tỉnh, cụ th  là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở 

Văn hóa, th  thao và du lịch cần tăng cường quản lý chặt chẽ việc ki m duyệt 

truyện, sách, báo, game online, băng đĩa, phim ảnh…; phát hiện và xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm như in sao đĩa lậu, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, độc 

hại, kích động bạo lực nhằm răn đe, góp phần ngăn chặn tình trạng văn hóa phẩm 

độc hại tràn lan.  
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Chính quyền, các ban, ngành của tỉnh cần quân tâm xây dựng và phát tri n 

những khu vui chơi giải trí bổ ích, phù hợp sở thích, lứa tuổi nhằm thu hút người 

dân đến vui chơi, sinh hoạt lành mạnh. 

Cần có những biện pháp cụ th  nhằm hạn chế đến mức t i đa tình trạng nghiện 

hút, sử dụng trái phép các chất ma túy vì đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến 

các hành vi phạm tội XPSH nhằm th a mãn nhu cầu nghiện hút ma túy.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công các sở, ban, ngành cần lồng 

ghép công tác tuyên tuyền, giáo dục vào nội dung công tác cụ th  nhằm tác động 

đến đ ng đảo quần chúng nhân dân, các tầng lớp trong trong xã hội nhận thức đúng, 

đầy đủ về trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội trong công tác phòng 

ng a tội phạm nói chung và tội XPSH nói riêng.  

Đ i với t ng gia đình, đồng thời với việc phát tri n kinh tế gia đình, mỗi gia 

đình phải quan tâm hơn nữa sự phát tri n nhân cách của các thành viên trong gia 

đình. Cha mẹ, ông bà phải làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo ngay t  khi 

còn nh . Thành viên trong gia đình phải yêu thương nhau đ  trẻ thấy sự gắn bó giữa 

con người với con người mà trước tiên là tình cảm giữa những người thân trong gia 

đình.  

3.3.1.5. Những giải pháp về giáo dục 

Qua nghiên cứu các loại tội XPSH đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho 

thấy phần lớn bị cáo đều có trình độ học vấn thấp (bị cáo có trình độ ti u học, trung 

học cơ sở chiếm 79,21%, bị cáo không biết chữ chiếm 4,5%). Vì vậy, hạn chế đến 

mức thấp nhất các tác động tiêu cực t  m i trường giáo dục, tạo cơ hội học tập, 

nâng cao dân trí sẽ góp phần phòng ng a hiệu quả đ i với tội phạm nói chung và 

các loại tội XPSH nói riêng. Đ  làm t t vai trò giáo dục, nhà trường cần phải: 

Thứ nhất, củng c  và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học trên 

phạm vi toàn tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên trong độ tuổi 

quy định được đến trường, vận động và tạo điều kiện đ  những học sinh b  học giữa 

ch ng quay lại lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, không chạy 

theo thành tích mà chú trọng vào chất lượng giáo dục.  
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Thứ hai, cần chú trọng công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng s ng cho học 

sinh. Nhà trường cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các sân chơi 

lành mạnh cho mọi lứa tuổi, sở thích của các em như m  hình đội, nhóm, câu lạc 

bộ, trung tâm sinh hoạt th  thao, văn hóa,...  

Thứ ba, ngoài việc dạy kiến thức phổ th ng cần phải tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức t n trọng tài sản, t n trọng quyền sở 

hữu của người khác.  

Thứ tư, cần phải tăng cường m i liên hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường 

và xã hội đ  kịp thời phát hiện và có những biện pháp tác động phù hợp đ i với 

những em có bi u hiện lười học, b  tiết, nghiện thu c lá, nghiện rượu, nghiện ma 

túy, cờ bạc, chơi games, tụ tập nhóm kh ng lành mạnh… Hạn chế thấp nhất việc áp 

dụng biện pháp xử lý là đuổi học, đình chỉ học đ i với các em vi phạm nội quy nhà 

trường 

3.3.1.6. Giải pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm 

- Đ i với cơ quan C ng an 

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 tội phạm XPSH đ  có th  phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời.  

Nâng cao chất lượng, trình độ chuyên m n cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công 

an nhân dân, trang bị các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc ngăn chặn, điều tra 

các vụ việc có dấu hiệu tội phạm xâm phạm sở. 

- Đ i với Viện ki m sát nhân dân 

Tích cực trong việc quản lý và xử lý tin báo bằng cách cung cấp các s  điện 

thoại đường dây nóng, mở h m thư t  giác. Tăng cường ki m sát việc giải quyết tin 

báo về tội phạm, đảm bảo việc giải quyết tin báo về tội phạm kịp thời, đúng pháp 

luật. 

Tiếp tục thực hiện t t các quy chế ph i hợp liên ngành với các cơ quan bảo vệ 

pháp luật. Ph i hợp với cơ quan C ng an, T a án và các cơ quan ban ngành giải 
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quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án XPSH, tránh b  lọt tội phạm 

và kh ng làm oan người vô tội. 

- Đ i với Tòa án nhân dân 

Thực hiện xét xử công khai, nghiêm minh, xét xử lưu động nhiều hơn nữa 

những vụ XPSH. Công tác này nhằm giáo dục và răn đe với những trường hợp 

chuẩn bị hoặc có ý định chuẩn bị phạm tội. 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần làm t t công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ 

án hình sự nói chung và các tội XPSH nói riêng.  

Thông qua công tác xét xử Tòa án cần sớm phát hiện nguyên nhân, điều kiện 

phạm tội, những hiện tượng tiêu cực của xã hội, sơ hở của công tác quản lý nhà 

nước, các phương thức thủ đoạn phạm tội XPSH đ  th ng kê nhằm mục đích ph i 

hợp với các ngành chức năng khác trong phòng ng a tội phạm XPSH.  

3.3.2. Những giải pháp khắc phục nguyên nhân và điều kiện thuộc quá 

trình tương tác xuất tâm 

Nếu như ở mục trên - mục 3.3.1, đề cập đến những biện pháp cơ bản đ  thực 

hiện khắc phục nguyên nhân, điều kiện thuộc quá trình tương tác nhập tâm, tức là 

“Đẩy lùi tội phạm”, thì ở nội dung này, tác giả đề cập đến những giải pháp đó nhằm 

“Ngăn chặn tội phạm”. 

Ngăn chặn tội phạm có mục tiêu tác động không phải là tác động vào các yếu 

t  làm phát sinh tội phạm (nhân), mà là quả (hậu quả của sự tác động qua lại giữa 

các yếu t  đó). Nhận định này là một trong những cơ sở lý luận định hướng cho tác 

giả đề ra các biện pháp ngăn chặn tội phạm. 

3.3.2.1. Những giải ph p ngăn chặn tội phạm chưa xảy ra 

Biện pháp này chủ yếu tác động vào sự chuẩn bị phạm tội, bao gồm việc quản 

lý công cụ gây án, quản lý tài sản. Cụ th  là những biện pháp sau: 

- Nhóm biện pháp làm tê liệt quá trình chuẩn bị và thực hiện hành vi phạm tội 

XPSH. 

Nhóm biện pháp này gồm chủ yếu là những biện pháp quản lý hành chính của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, đặc biệt là của C ng an các xã, phường, thị trấn, 



67 

 

của tổ dân ph , tổ nhân dân tự quản. Hoạt động của các phong trào đã và đang thực 

hiện ở Bình Dương nhằm ngăn chặn không cho tội phạm xảy ra. 

Thứ nhất, thường xuyên tổ chức tuần tra, ki m soát các khu vực trọng đi m ở 

tất cả các khung giờ, đặc biệt là các khung giờ thường xảy ra tội phạm XPSH; 

Thứ hai, thực hiện t t công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiến 

hành nắm tình hình đ  kịp thời phát hiện các cơ sở sản xuất, chế tác các công cụ, 

phương tiện mà bọn tội phạm thường sử dụng đ  thực hiện hành vi phạm tội XPSH. 

Nhóm biện pháp quản lý người phạm tội tiềm tàng 

Theo quy định của pháp luật, một người sẽ không bị coi là có tội nếu không bị 

kết án bởi một Tòa án hợp pháp. Tuy nhiên, khái niệm người phạm tội tiềm tàng tồn 

tại trong Tội phạm học dùng đ  chỉ chủ th  có điều kiện, khả năng thực hiện hành vi 

phạm tội. Biện pháp đ  quản lý người phạm tội tiềm tàng bao gồm: 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan 

ban ngành ph i hợp với các tổ chức đoàn th  chính trị-xã hội tăng cường quản lý 

các đ i tượng tệ nạn xã hội, những người đang phải thi hành hình phạt không phải 

là hình phạt tù và những người đã thi hành xong hình phạt tù về các tội XPSH.  

Thứ hai, Công an các cấp mà nòng c t là C ng an các xã, phường, thị trấn cần 

tăng cường hơn nữa việc nắm tình hình, bám sát địa bàn và đ i tượng tại cơ sở. 

Thường xuyên rà soát phát hiện các địa bàn trọng đi m về tình hình tội phạm XPSH 

đ  tập trung chuy n hóa thành địa bàn không có tội phạm XPSH hoặc giảm tình 

hình tội phạm này tới mức thấp nhất; thực hiện t t các phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ qu c, tham gia t  giác tội phạm do Công an cấp trên phát động; 

- Nhóm biện pháp tác động vào nạn nhân tiềm tàng của tội phạm. 

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức bảo vệ tài 

sản như phải có phương tiện, công cụ 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;  

Thứ hai, phải b  trí lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ hoặc lắp camera giám 

sát ở những nơi có tài sản lớn hoặc ở nơi dân cư, cơ quan, c ng ty, doanh nghiệp; 
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Thứ ba, kh ng ph  trương tài sản khi chưa có biện pháp đảm bảo an toàn tài 

sản. 

Thứ tư, đ i với các cơ quan, doanh nghiệp cần phải quán triệt tinh thần cảnh 

giác đến toàn bộ nhân viên đề phòng những đ i tượng lạ mặt trà trộn vào cơ quan 

thực hiện hành vi phạm tội XPSH. B  trí lực lượng bảo vệ 24/24 giờ. 

3.3.2.2. Những giải ph p ngăn chặn tội phạm đang xảy ra 

Ngăn chặn ở trường hợp này là chặn đứng hành vi phạm tội đang diễn ra, 

kh ng đ  cho tội phạm được thực hiện đến cùng. Bao gồm: 

a) Ngăn chặn khi tội phạm đang được thực hiện  

Biện pháp này tác động vào hành vi phạm tội đang diễn ra kh ng đ  cho nó 

gây thêm thiệt hại về người và tài sản: 

Thứ nhất, Công an cấp xã, Tổ nhân dân tự quản thường xuyên tuần tra ở 

những nơi có khả năng xảy các vụ phạm tội XPSH, những nơi vắng vẻ, tập trung 

nhiều tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân;...  

Thứ hai, đoàn thanh niên ngoài việc thực hiện t t hoạt động “Tuyến đường 

thanh niên tự quản” cần có kế hoạch ph i hợp đoàn thanh niên C ng an trong hoạt 

động xung kích tuần tra phòng, ch ng tội phạm XPSH một cách thường xuyên hơn 

nhằm tăng hiệu quả bắt quả tang người đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cướp, 

cướp giật tài sản; 

Thứ ba, xây dựng m i quan hệ tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức trong 

việc người dân bảo vệ tài sản,tinh thần đấu tranh ch ng tội phạm XPSH, phê phán 

l i s ng “vô cảm” của một bộ phận người dân không hề có biện pháp nào hỗ trợ nạn 

nhân truy bắt tội phạm,...  

b) Ngăn chặn những trường hợp lặp lại của hành vi phạm tội xâm phạm sở 

hữu 

Các biện pháp ngăn chặn đ i với trường hợp này phải là phát hiện sớm, t  giác 

ngay, khởi t  và xử lý kịp thời. Chủ th  thực hiện những biện pháp này không chỉ là 

lực lượng chuyên trách mà phải có sự tham gia của nhiều chủ th  khác. Bao gồm: 
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Thứ nhất, đ i với cơ quan C ng an. Nâng cao chất lượng c ng tác điều tra, kết 

hợp chặt chẽ hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra nhằm kh ng đ  lọt tội phạm, 

kh ng làm oan người vô tội, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh; tăng cường công tác 

tuần tra, ki m soát, khi phát hiện các đ i tượng có bi u hiện nghi vấn đang tàng trữ 

vũ khí, công cụ đ  chuẩn bị gây án thì nhanh chóng tiến hành áp dụng các biện pháp 

nghiệp vụ khám xét và tước b  vũ khí, c ng cụ gây án của đ i tượng không cho tội 

phạm thực hiện được hành vi phạm tội hoặc ngăn chặn tội phạm thực hiện đến 

cùng. 

Thứ hai, đ i với các nạn nhân trong các vụ phạm tội XPSH tài sản: cần báo 

ngay với cơ quan C ng an đ  điều tra, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội XPSH 

diễn ra tiếp theo; 

Thứ ba, sau khi nhận được tin báo, các cơ quan tiến hành t  tụng cần phải xem 

xét các căn cứ đ  kh i t  vụ án hình sự nếu có đ  kh i t  và xử lý kịp thời; 

Thứ tư, bên cạnh đó, đ i với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: cần 

tăng cường đề phòng, cảnh giác với các hành vi phạm tội XPSH nhằm tự bảo vệ tài 

sản của mình. 

3.3.2.3. Những giải ph p ngăn chặn tái phạm. 

Nhóm biện pháp này được thiết kế nhằm tác động vào 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 người tái phạm và tái phạm 

nguy hi m, những biện pháp này rất đa dạng. 

Thứ nhất, biện pháp này được tiến hành t  giai đoạn điều tra, truy t , xét xử. 

Đ i h i có sự tham gia nhiều chủ th  mà trực tiếp nhất là cơ quan tư pháp hình sự 

tác động trực tiếp đến người phạm tội, gia đình, bạn bè họ và những người tiếp nhận 

thông tin về hoạt động đó. Đặc biệt là trong giai đoạn xét xử, tòa án phải xét xử 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không b  lọt tội và việc áp dụng hình phạt 

phải tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tăng cường xét xử lưu 

động đ  mọi người cùng biết.   
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Thứ hai, giai đoạn thi hành án, chính quyền địa phương có trách nhiệm cải tạo, 

giáo dục, đào tạo nghề cho người chấp hành hình phạt tù; chính quyền địa phương 

có trách nhiệm giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ. 

Các cơ quan này phải chủ động thực hiện các biện pháp giúp nạn nhân chuẩn bị tái 

hòa nhập ngay trong quá tình chấp hành án. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục dạy 

nghề, truyền nghề, tạo việc làm cho phạm nhân, trại viên, học sinh đ  khi chấp hành 

xong hình phạt họ có th  làm những việc phù hợp, có thu nhập đ  nuôi s ng bản 

thân;  

Thứ ba, khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, chính quyền địa 

phương có trách nhiệm: 

-  Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp xã cần tăng cường lồng ghép công 

tác tái hòa nhập cộng đồng đ i với người chấp hành xong hình phạt trở về địa 

phương với các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát tri n kinh tế, xã hội và 

công tác phòng, ch ng tội phạm; tổ chức thực hiện và chỉ đạo c ng tác tiếp nhận, 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về tái h a nhập cộng 

đồng; phân c ng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người 

chấp hành xong án phạt tù; ki m tra, đ n đ c việc thực hiện; vận động và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; 

-  Mặt trận Tổ qu c các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình 

hành động vận động các đoàn th  ph i hợp các ngành cùng cấp duy trì hoạt động 

cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trở thành người 

lương thiện, có ích cho xã hội; Tổ chức hướng dẫn việc dạy nghề, giải quyết việc 

làm, xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động t  thiện, nhân đạo giúp người chấp 

hành xong án phạt tù ổn định cuộc s ng, tái h a nhập cộng đồng. 
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K t luận chương 3 

Đ  ph ng ng a có hiệu quả với tình hình các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương thì nội dung hết sức quan trọng đó là nhận thức đúng đắn, đầy đủ các 

nguyên nhân, điều kiện phát sinh ra nó. Qua kết quả nghiên cứu, có th  khẳng định 

rằng các tội XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương có th  ph ng ng a được. Việc 

ph ng ng a các tội này cần vận dụng lý luận về cơ chế hành vi phạm tội và quá 

trình của nó nhằm tìm ra các nguyên nhân của t ng quá trình đ  đề ra, tiến hành 

đồng bộ cả các biện pháp “Đẩy lùi tội phạm” và “Ngăn chặn tội phạm”. 

Các giải pháp được tác giả đề cập ở Chương 3 chủ yếu hướng vào việc tác 

động đ  lành mạnh hóa các m i trường gia đình, nhà trường và xã hội đ  hạn chế 

những yếu t  tiêu cực là nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, phát tri n 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 th ng, t n trọng nhân phẩm, danh dự của con người. Lực lượng 

thực thi các biện pháp ph ng ng a tội phạm XPSH kh ng th  chỉ là lực lượng 

chuyên trách như C ng an, Viện ki m sát, T a án... mà nó c n đ i h i sự chung tay 

của toàn xã hội.  ia đình, nhà trường, các đoàn th  và chính bản thân những nạn 

nhân tiềm tàng của loại tội phạm này phải chủ động ph ng ng a.  
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KẾ  L ẬN 

Tình hình tội phạm XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương t  năm 2011 đến năm 

2015 diễn biến khá nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Hành vi phạm tội chủ 

yếu mang tính vụ lợi, có chuẩn bị và chuẩn đích t  trước. Vì thế hậu quả do các tội 

phạm này gây ra thiệt hại tài sản rất lớn. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm XPSH 

thời gian qua đã gây sự hoang mang, phẫn nộ và những tác động tiêu cực khác đến 

đời s ng xã hội.  

Người phạm tội chủ yếu là phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự. Người 

phạm tội chủ yếu ở độ tuổi lao động t  18 đến 30 tuổi, kh ng có nghề nghiệp, làm 

thuê và có thu nhập kh ng ổn định, có trình độ văn hóa thấp và tỷ lệ người có chỗ ở 

kh ng ổn định cao. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm sở hữu chủ yếu là do 

người phạm tội chỉ mu n hưởng thụ mà lại lười lao động, hay do nhu cầu kh ng 

phù hợp với hoàn cảnh bản thân và gia đình; bên cạnh đó c n có các nguyên nhân 

và điều kiện về kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục đã làm cho một s  người có sự 

nhận thức sai lệch trong đạo đức, nhân cách và l i s ng, thậm chí họ kh ng lường 

trước tới những hậu quả pháp lý sẽ xảy ra đ i với họ; ngoài ra có cả nguyên nhân và 

điều kiện đến t  phía người bị hại có th  k  đến là do người bị hại như ý thức cảnh 

giác và bảo vệ tài sản chưa cao, không t  giác tội phạm do thiếu tin tưởng vào cơ 

quan C ng an, thiếu tinh thần đấu tranh ch ng tội phạm, hoặc ngại rắc r i mà kh ng 

khai báo. Mặt khác, do c ng tác phát hiện, xử lý tội phạm của những cơ quan 

chuyên trách c n nhiều hạn chế. 

Các giải pháp chủ yếu hướng vào đẩy lùi và ngăn chặn tình hình tội phạm 

bằng việc tác động đ  lành mạnh hóa các m i trường gia đình, nhà trường và xã hội 

đ  hạn chế những yếu t  tiêu cực là nguyên nhân, điều kiện của tình hình các tội 

xâm phạm XPSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời lực lượng tiến hành các 

biện pháp ph ng ng a các tội phạm XPSH phải kết giữa hợp lực lượng chuyên 

trách như C ng an, Viện ki m sát, T a án, chính quyền địa phương và lực lượng 
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kh ng chuyên trách như gia đình, nhà trường, các đoàn th  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 t  quá trình học tập cũng như làm việc. Đặc biệt 

là sư hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, nhiệt huyết của Thầy Phó  iáo sư – Tiến sĩ Phạm Văn 

Tỉnh, các thầy cô đã giảng dạy lớp cao học luật khóa 6 – đợt 1 năm 2015 Học viện 

khoa học xã hội, các 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 kh ng tránh kh i 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 

đ  luận văn được hoàn thiện hơn. 
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Bảng 2.1. Mức  ộ tổng quan của tình hình tội phạm nói chung và tình 

hình các tội XPSH trên  ịa bàn tỉnh  ình  ương (2011 – 2015)  

Năm 
Tình hình tội phạm  ình hình các tội XPSH Tỷ lệ % 

Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 

2011 1.561 2.931 811 1.443 51,95 49,23 

2012 1.776 3.506 823 1.494 46,34 42,61 

2013 1.963 3.889 878 1.556 44,73 40,01 

2014 2.152 4.222 979 1.775 45,49 42,04 

2015 2.158 4.301 983 1.809 45,55 42,06 

Tổng 9.610 18.849 4.474 8.077 46,55 42,85 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Bình Dương 

Bảng 2.2. Biểu  ồ diễn bi n tình hình các tội XPSH trên  ịa bàn tỉnh 

 ình  ương (2011-2015) 

 

 

 

 

 

 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Bình Dương 
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Bảng 2.3. Cơ số tội phạm nói chung và tội XPSH trên  ịa bàn tỉnh Bình 

 ương (2011 – 2015) 

Năm 
Tổng số bị 

cáo  ã xét xử 

Tổng số bị cáo 

phạm tội XPSH  
Dân số 

Cơ số tội 

phạm 

chung 

Cơ số tội 

XPSH 

2011 2.931 1.443 1.691.413 173,29 85,31 

2012 3.506 1.494 1.748.001 200,57 85,46 

2013 3.889 1.556 1.802.476 215,75 86,32 

2014 4.222 1.775 1.853.558 227,77 95,76 

2015 4.301 1.809 1.861.714 231,02 97,16 

Tổng 18.849 8.077 8.957.162 1.048,4 450,01 

Trung 

bình 
3.769,8 1.615,4 1.791.432 210,43 90,17 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh 

Bình Dương 
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 ảng 2.4. Cơ cấu của từng loại tội XPSH trong mối quan hệ với các tội XPSH 

trên  ịa bàn tỉnh  ình  ương 

 ội 

danh 

Số vụ án 
 ỷ lệ 

% Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 
 ổng 

Điều 133 97 94 100 105 107 503 11,24 

Điều 134 1 1 4 3 3 12 0,27 

Điều 135 27 29 46 30 31 163 3,64 

Điều 136 103 66 67 68 71 375 8,38 

Điều 137 0 0 1 56 41 98 2,19 

Điều 138 472 490 513 591 603 2.669 59,66 

Điều 139 44 78 70 65 67 324 7,24 

Điều 140 40 42 53 47 45 227 5,07 

Điều 141 1 0 0 0 0 1 0,02 

Điều 142 0 0 0 0 0 0 0 

Điều 143 26 23 23 13 14 99 2,22 

Điều 144 0 0 0 0 0 0 0 

Điều 145 0 0 1 1 1 3 0,07 

Tổng 811 823 877 979 983 4474 100 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Bình Dương 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 ảng 2.5  iễn bi n tình hình các tội xâm phạm sở hữu trên  ịa bàn tỉnh 

 ình  ương giai  oạn 2011-2015 (so sánh  ịnh gốc) 

Năm Số vụ Số bị cáo 
Phần trăm  

số vụ(%) 
Phần trăm  

số bị cáo(%) 

2011 811 1.443 100 100 

2012 823 1.494 101,48 103,53 

2013 878 1.556 108,26 107,83 

2014 979 1.775 120,72 123 

2015 983 1.809 121,2 125,36 

 iai  oạn  

03 năm 
Số vụ Số bị cáo 

Phần trăm  

số vụ(%) 

Phần trăm  

số bị cáo(%) 

2011-2013 2512 4493 100 100 

2013-2015 2840 5140 113,06 114,4 

(Nguồn: B o c o thống kê của T ND tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015) 

 

Bảng 2.6. Diễn bi n tình hình các tội xâm phạm sở hữu trên  ịa bàn cả 

nước giai  oạn 2011 – 2015 

Năm Tổng số khởi tố Số lượng tăng, giảm 

so với năm trước 

Tỷ lệ tăng, giảm so 

với năm trước (%) 

Số vụ án Số bị can Số vụ án Số bị can Số vụ án Số bị can 

2011 29.275 41. 089     

2012 31.703 43. 972 2.428 2.883 7,66 6,56 

2013 32.256 42.984 553 - 988 1,71 -2,3 

2014 34.962 42.480 2.706 -504 7,74 -1,19 

2015 33.877 38.470 -1.085 -4.010 -3,2 -10,42 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tối cao 
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Bảng 2.7. Cơ cấu của tình hình các tội XPSH ở tỉnh  ình  ương giai 

 oạn 2011 – 2015 xét theo  ơn vị hành chính cấp huyện trên cơ sở cơ số tội 

phạm và mật  ộ tội phạm 

STT 
 ơn vị hành 

chính 
Số dân 

Diện tích 

(km
2
) 

Số bị 

cáo 

Số bị 

cáo/1 

km
2
 

Số dân/1 

bị cáo 

01 Thị xã Dĩ An 354.367 59,95 2.328 
38,8323

(1) 
152,220(1) 

02 Thị xã Thuận An 434.644 83,69 1.904 
27,7506 

(2) 

228,280 

(3) 

03 Thị xã Bến Cát 232.132 192,48 1.480 
7,6891 

(3) 

156,846 

(2) 

04 
Thành ph  

Thủ Dầu Một 
260.738 118,67 887 

7,4745 

(4) 

293,955 

(5) 

05 Thị xã Tân Uyên 231.892 234,41 823 
3,5109 

(5) 

281,764 

(4) 

06 Huyện Phú Giáo 89.715 543,78 257 
0,4726 

(6) 

349,086 

(7) 

07 Huyện Dầu Tiếng 114.927 721,39 337 
0,4672 

(7) 

341,030 

(6) 

08 Huyện Bàu Bàng 82.177 339,17 29 
0,0855 

(8) 

2.833,690 

(9) 

09 
Huyện 

BắcTân Uyên 
61.122 400,89 32 

0,0798 

(9) 

1.910,063(

8) 

Tổng cộng 1.861.714 2.694,43 8.077 2,9977 230,496 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh 

Bình Dương 
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Bảng 2.8. Cơ cấu của tình hình các tội XPSH ở tỉnh  ình  ương giai 

 oạn 2011 – 2015 xét theo  ơn vị hành chính cấp huyện trên cấp  ộ nguy hiểm 

STT 

(1) 

 ịa danh 

(2) 

Thứ bậc  ã xét theo 

diện tích và số dân 

(3) 

Hệ số 

tiêu cực 

(4) 

Cấp  ộ 

nguy hiểm 

(5) 

01 Thị xã Dĩ An 1 + 1 2 1 

02 Thị xã Thuận An 2 + 3 5 2 

03 Huyện Bến Cát 2 + 3 5 2 

04 
Thành ph  Thủ  

Dầu Một 
4 + 5 9 3 

05 Huyện Tân Uyên 4 + 5 9 3 

06 Huyện Phú Giáo 6 + 7 13 4 

07 Huyện Dầu Tiếng 6 + 7 13 4 

08 Huyện Bàu Bàng 9 + 8 17 5 

09 
Huyện Bắc Tân 

Uyên 
8 + 9 17 5 

 

 ảng 2.9. Cơ cấu xét theo các bước thực hiện hành vi phạm tội 

Các bước Số vụ Số bị cáo 
 ỷ lệ % 

Số vụ Số bị cáo 

Một bước 7 15 7 8,42 

Hai bước 68 121 68 67,98 

Ba bước 25 42 25 23,6 

 ổng 100 178 100 100 

* Nguồn: 100 bản án hình sự sơ thẩm về các tội xâm phạm sở hữu trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 
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 ảng 2.10. Cơ cấu xét theo công cụ gây án 

 ội danh 

 thực hiện 
Công cụ gây án 

Số 

vụ 

Số  

bị 

cáo 

 ỷ lệ % 

Số 

 vụ 

Số  

bị  

cáo 

Trộm cắp tài sản 

Các loại mẫu chìa khoá, vam phá 

khoá, tu t nơ vít, dụng cụ tự chế 
35 61 35 34,26 

Kìm cộng lực 2 5 2 2,8 

Các loại vật cứng khác 29 42 29 23,59 

Kh ng dùng c ng cụ 9 15 9 8,42 

Cướp, cướp giật tài 

sản 

Dao, kiếm, mã tấu, búa, chai lọ thủy 

tinh… 
18 30 18 16,85 

Tội danh xâm 

phạm sở hữu khác 
Các loại c ng cụ khác đ  phạm tội 16 25 16 14,08 

 ổng  100 178 100 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 ảng 2.11. Cơ cấu xét theo thời gian gây án 

 hời gian Số vụ  ỷ lệ % 

Sau 00 giờ - 06 giờ 32 32 

Sau 06 giờ - 12 giờ 8 8 

Sau 12 giờ - 18 giờ 31 31 

Sau 18 giờ - 00 giờ 29 29 

 ổng 100 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 ảng 2.12. Cơ cấu xét theo  ịa  iểm thực hiện hành vi phạm tội 

 ịa  iểm Số vụ  ỷ lệ % 

Tại nhà bị hại 69 69 

Tại nhà bị cáo 5 5 

Tại nhà người quen 2 2 

Trên đoạn đường vắng 17 17 

Nơi khác 7 7 

 ổng 100 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 
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 ảng 2.13. Cơ cấu xét theo phương tiện gây án 

Phương tiện gây án Số vụ  ỷ lệ % 

Xe m  t , xe gắn máy 42 42 

Đi bộ đột nhập  33 33 

Phương tiện c ng nghệ cao 14 14 

Phương tiện gây án khác 11 11 

 ổng 100 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.14. Cơ cấu xét theo thiệt hại do tội phạm gây ra 

Tiêu chí Mô tả cụ thể Số vụ  ỷ lệ % 

Thiệt hại do hành vi phạm tội đ i với nạn 

nhân 

Thiệt hại về kinh tế  81 81 

 ây thương tích 17 17 

 ây tử vong 3 3 

Xâm phạm tình dục 00 00 

 ổng  100 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 ảng 2.15. Cơ cấu xét theo ch  tài  ã áp dụng 

Hình phạt Số bị cáo  ỷ lệ % 

Phạt tiền 7 3,93 

Án treo, cải tạo kh ng giam giữ 37 20,78 

Dưới 03 năm tù 102 57,3 

T  03 năm đến dưới 07 năm tù 23 12,92 

T  07 năm đến dưới 15 năm tù 9 5,05 

Chung thân, tử hình 00 00 

 ổng 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 
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 ảng 2.16. Cơ cấu xét theo  ộ tuổi của bị cáo 

 ộ tuổi Số bị cáo  ỷ lệ 

T  đủ 14 đến dưới 18 tuổi 31 17,41 

T  đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi 92 51,68 

T  đủ 30 tuổi đến đưới 45 tuổi 32 17,98 

T  đủ 45 tuổi đến 60 tuổi 21 11,8 

Trên 60 tuổi 2 1,13 

 ổng số 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.17. Cơ cấu xét theo giới t nh của bị cáo 

 ặc  iểm 
 iới t nh    

Nam Nữ 

S  bị cáo 142 36 

Tỷ lệ % 79,78 20,22 

 ổng số 178=100% 
 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.18. Cơ cấu xét theo hình thức cư trú 

Tiêu chí Mô tả tiêu ch  Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Nơi cư trú 

 ổng số 131 100 

Thường trú  43 24,15 

Tạm trú  126 70,79 

S ng lang thang 9 5,06 

 ổng số 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 
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 ảng 2.19. Cơ cấu theo trình  ộ văn hóa của bị cáo 

 rình  ộ văn hóa Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Mù chữ 08 4,5 

Ti u học 62 34,83 

Trung học cơ sở 79 44,38 

Trung học phổ th ng 27 15,19 

Trung cấp, cao đẳng, đại học 02 1,1 

Sau đại học 00 00 

 ổng số 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.20. Cơ cấu xét theo ngh  nghiệp của bị cáo 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.21. Cơ cấu xét theo tôn giáo, t n ngưỡng 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

Ngh  nghiệp Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Kh ng có nghề nghiệp 62 34,83 

Nghề nghiệp kh ng ổn định 107 60,11 

Nghề nghiệp ổn định 09 5,06 

 ổng số 178               100 

 ặc  iểm 
Tôn giáo 

Có tôn giáo Không 

S  bị cáo 19 159 

Tỷ lệ % 10,67 89,33 

 ổng số 178=100% 
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 ảng 2.22. Cơ cấu xét theo hoàn cảnh gia  ình  

Tiêu chí Mô tả tiêu ch  Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Hoàn cảnh 

gia đình 

 ia đình hoàn thiện (1) 72 
40,44 

 ia đình kh ng hoàn thiện (2) 106 59,56 

Kinh tế gia đình thuận lợi (3) 21 11,8 

Kinh tế gia đình kh ng thuận lợi (4) 157 88,2 

  ổng số (1) + (2) hoặc (3) + (4) 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.23. Cơ cấu xét theo tình trạng hôn nhân 

Tiêu chí Mô tả tiêu ch  Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Tình trạng hôn nhân 

Đã kết h n 82 46,07 

Chưa kết h n 96 53,93 

 ổng số 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 
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 ảng 2.24. Cơ cấu xét theo  ặc  iểm ti n sự  

Tiêu chí Mô tả tiêu chí Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Tiền án, tiền sự 

Phạm tội lần đầu 110 61,8 

Tiền án, tiền sự 68 38,2 

 ổng số 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 ảng 2.25. Cơ cấu xét theo  ặc  iểm tái phạm, tái phạm nguy hiểm 

Tiêu chí Số bị cáo  ỷ lệ (%) 

Tái phạm 15 8,43 

Tái phạm nguy hi m 03 1,69 

 ổng số bản án nghiên cứu 178 100 

* Nguồn: 100 bản  n hình sự sơ thẩm về c c tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015 

 

 

 


