
VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

                                                         ———————— 

 

 

 

 

HỒ THANH LAM 

 

 

 

 

 

NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 

 

 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2016 

 



VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

                                                         ———————— 

 

 

 

HỒ THANH LAM 

 

 

 

 

 

NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 

 

   

Chuyên ngành : Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 

Mã số  : 60.38.01.05 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 

 

 

 

                         

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC  

 GS. TS. VÕ KHÁNH VINH 

 

 

HÀ NỘI - 2016



MỤC LỤC 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI 

PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU ........................................................................ 9 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu................. 9 

1.2. Các đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu ....................... 14 

1.3. Những yếu tố tác động đến quá trình hình thành nhân thân người phạm tội xâm 

phạm sở hữu .............................................................................................................. 21 

Chương 2: THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM 

SỞ HỮU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ................................................ 29 

2.1. Khái quát tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ........... 29 

2.2. Thực trạng các đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang ............................................................................................ 34 

2.3. Thực trạng tác động của các yếu tố đến quá hình thành nhân thân người phạm 

tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang .................................................. 37 

Chương 3: HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA CÁC TỘI XÂM 

PHẠM SỞ HỮU TỪ KHÍA CẠNH NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI ......... 53 

3.1. Dự báo tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ............. 533 

3.2. Hoàn thiện hệ thống các giải pháp phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu từ khía 

cạnh nhân thân người phạm tội ................................................................................. 55 

KẾT LUẬN .............................................................................................................. 69 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 711 



DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ANTT   : An ninh trật tự 

BLHS   : Bộ luật hình sự 

CQTHTT  : Cơ quan tiến hành tố tụng 

KCN   : Khu công nghiệp 

TAND  : Tòa án nhân dân 

TTATXH  : Trật tự an toàn xã hội 

VKSND  : Viện kiểm sát nhân dân 

XPSH   : Xâm phạm sở hữu 



 

1 

 

MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tỉnh Kiên Giang là một tỉnh nằm ven biển miền Tây của Tổ quốc, 

thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ của 

tỉnh là thành phố Rạch Giá, cách thành phố Hồ Chí Minh 250 km về phía Tây có 

đường biên giới trên bộ giáp Campuchia. Diện tích tự nhiên 6.347,1 km², có 15 

đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 13 huyện, với dân số 

gần 1.766.921 người, có 85,5% là dân tộc Kinh, dân tộc Khmer chiếm khoảng 

12,2%, còn lại là một số dân tộc khác như dân tộc Hoa, Chăm, Tày, 

Mường… Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 518.921 người, chiếm tỷ lệ 

29,37%; dân số sống tại nông thôn đạt gần 1.248.000 người, chiếm tỷ lệ 70,63%; 

dân số nam có 888.600 người, chiếm tỷ lệ 50, 29%; dân số nữ có 878.300 người, 

chiềm tỷ lệ 49,71%. Về tôn giáo có 587.752 người theo tôn giáo, chiếm khoảng 

32,6% tổng số dân, trong đó Phật giáo chiếm tỷ lệ 25%, Thiên chúa giáo chiếm tỷ 

lệ 5,7%, còn lại là các tôn giáo khác như Cao đài, Hòa hảo, … 

Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta đã tạo điều kiện không 

nhỏ cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 

thu hút nhiều các dự án đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài, giải quyết vấn đề việc 

làm và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, 

cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, dưới góc 

độ tội phạm học thì tình hình tội phạm ở nước ta cũng phát triển theo chiều hướng 

gia tăng, trong đó có các tội xâm phạm đến sở hữu của con người xảy ra ngày càng 

nhiều và diễn biến ngày càng phức tạp, một bộ phận nhân dân có đời sống kinh tế 

khó khăn, không việc làm, việc làm không ổn định; sự phân hóa giàu nghèo và sự 

xâm nhập văn hóa độc hại, lối sống thực dụng, các tệ nạn xã hội ngày càng tăng,… 

đang làm cho tình hình TTATXH hết sức phức tạp, là điều kiện thuận lợi làm phát 

sinh tội phạm nói chung và tội phạm XPSH nói riêng. Thực tế cho thấy, trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang, tình hình tội XPSH như cướp, trộm cắp, lừa đảo... đang có 

diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ, số đối tượng lẫn tính chất nguy hiểm. 

Theo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, từ năm 2011 đến 2015 

đã phát hiện, xét xử 2.068 vụ án với 3.384 bị cáo phạm tội XPSH, chiếm 39,31% 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_gi%C3%A1o
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(2.068/5.261) tổng số vụ án và chiếm 35,53% (3.384/9.523) tổng số bị cáo mà Tòa 

án đã xét xử.  

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

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới” và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đề ra nhiều kế hoạch chỉ đạo, tập 

trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền nhân dân tích 

cực tham gia phòng, chống tội phạm. Song, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 

tình hình tội XPSH trên địa bàn vẫn không giảm, thậm chí có một số tội phạm tiếp 

tục gia tăng, gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu về tài sản của các cá nhân, cơ quan, 

tổ chức; làm cho tình hình TTATXH hết sức phức tạp, tác động xấu đến khả năng 

thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống 

loại tội phạm này của các cơ quan chức năng còn có nhiều bất cập, chưa có sự phối 

hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân còn chưa tích cực, nên hiệu quả 

công tác phòng, chống tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn nhiều hạn chế.  

Nhân thân người phạm tội giữ vai trò quan trọng trong cơ chế hành vi phạm 

tội. Do đó, để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tình hình tội XPSH cần 

nhận thức một cách đúng đắn, sâu sắc, nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm 

tội XPSH nhằm xác định nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, từ đó 

có thể xây dựng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu tình hình tội XPSH nói riêng 

và tình hình tội phạm nói chung; giúp cho việc định tội, định khung, quyết định 

hình phạt một cách chính xác; đề ra các biện pháp giáo dục, cải tạo hiệu quả đối 

với người phạm tội. 

Trên phương diện thực tiễn, các CQTHTT tại tỉnh Kiên Giang từ lâu đã chú 

trọng sử dụng các đặc điểm nhân thân người phạm tội trong quá trình giải quyết 

các vụ án XPSH, định tội, định khung, quyết định hình phạt một cách chính xác, 

cũng như đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giáo dục, cải tạo người phạm tội 

XPSH. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân. Yêu cầu đấu 

tranh phòng, chống tội XPSH đòi hỏi phải nghiên cứu nhân thân người phạm tội 

XPSH ở mức độ khái quát hơn là mức độ nhóm và mức độ tình hình tội phạm. 

Nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận về nhân thân người phạm tội XPSH, cũng như 
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phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” làm đề tài luận văn thạc sỹ. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội đã được đề cập trong một số 

công trình nghiên cứu luật học tiêu biểu như: 

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Nhân thân người phạm tội trong tội phạm học 

của Nguyễn Thị Thanh Thủy (1996), Đại học Luật Hà Nội; 

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Phòng ngừa tội phạm cướp tài sản trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long từ góc độ nhân thân người phạm tội của Nguyễn Chí Công (2013), 

Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; 

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Nhân thân người phạm tội trên địa bàn Quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh của Phạm Uyên Thy (2015), Học viện khoa học xã hội; 

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm 

trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dưới góc độ tội phạm học của Ngô Minh Hải 

(2015), Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; 

- Luận án Tiến sĩ luật học: Nhân thân người phạm tội trong trong luật hình 

sự Việt Nam của Nguyễn Thị Thanh Thủy, năm 2005; 

- Bài viết: “Nhân thân người phạm tội: Một số vấn đề lý luận cơ bản” của 

tác giả GS.TS. Lê Cảm, Tạp chí Toà án, số 10/2001, tr.7-11 và Số 11/2001, tr. 5-8;  

- Bài viết: “Nhân thân bị can và một số khái niệm kề cận” của tác giả TS. 

Bùi Kiên Điện, Tạp chí Luật học, số 6/2001, tr. 14-18;  

- Bài viết: “Một số vấn đề về nhân thân người phạm tội” của tác giả Nguyễn 

Thị Thanh Thuỷ, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 5/2001, tr. 46-53;  

- Bài viết: “Nhân thân người phạm tội với việc quy trách nhiệm hình sự” 

của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tạp chí Toà án, số 8/2001, tr. 2-7; 

- Bài viết: “Nhân thân người phạm tội một căn cứ để quyết định hình phạt” 

của tác giả Trần Văn Sơn, Tạp chí Luật học, số 1/1997, tr. 41-43;  

- Bài viết: “Nhân thân người phạm tội một căn cứ cần cân nhắc khi quyết 

định hình phạt” của tác giả Trịnh Tiến Việt, Tạp chí Kiểm sát, số 1/2003, tr. 21-23;  
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- Bài viết: “Cần có biện pháp để thống nhất khi áp dụng tình tiết đã bị xử 

phạt hành chính trong Bộ luật hình sự” của tác giả Lê Đức Tùng, Tạp chí Kiểm 

sát, số 5/2005, tr. 34-36;  

- Bài viết: “Vấn đề nhân thân người phạm tội trong thực tiễn quyết định 

hình phạt” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tạp chí Toà án nhân dân, số 

19/2005, tr. 3-9;  

- Bài viết: “Vấn đề nhân thân người phạm tội trong thực tiễn truy cứu trách 

nhiệm hình sự” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tạp chí Kiểm sát, số 

17/2005, tr. 32-35;  

- Bài viết: “Các tình tiết định khung tăng nặng trong tội giết người phản 

ánh mức độ lỗi và các đặc điểm về nhân thân người phạm tội” của tác giả Đỗ Đức 

Hồng Hà, Tạp chí Toà án nhân dân, số 18/2005, tr. 17- 20;  

- Bài viết: “Một số đặc điểm chú ý về nhân thân của người phạm tội về ma 

tuý ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Tuyết Mai, Tạp chí Luật học, số 11/2006, tr. 

32-37;  

- Bài viết: “Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự liên quan đến nhân 

thân người phạm tội” của tác giả Đinh Văn Quế, Tạp chí Toà án, số 13/2009, tr. 

23- 27 và số 14,tr. 19-28;  

- Bài viết: “Một số vấn đề nhân thân người phạm tội” của tác giả Nguyễn 

Quang Hạnh, Tạp chí Nghề luật, số 1/2013, tr. 52-57;  

- Bài viết: “Đặc điểm nhân thân người phạm tội và phương thức thực hiện 

tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai” của tác giả Lê Văn Định, Tạp chí 

Kiểm sát, số 6/2015, tr. 47-53 

Các tác giả trong các công trình nghiên cứu trên đã phân tích làm rõ vai trò 

của nhân thân người phạm tội trong quyết định hình phạt, trong định tội danh hoặc 

trong quy định liên quan đến các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Một số 

tác giả đã tập trung đi sâu phân tích đặc điểm nhân thân người phạm tội gắn với 

một số loại tội phạm cụ thể, như tội giết người, tội trộm cắp tài sản, các tội phạm 

về ma tuý… Một số công trình cũng đã có những nghiên cứu có hệ thống về nhân 

thân người phạm tội trên một địa bàn nhất định, như địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tỉnh 

Đồng Nai hay trên địa bàn Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh. Những kết quả của 
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các công trình nghiên cứu này cũng là những tri thức, hiểu biết quan trọng mà tác 

giả sẽ kế thừa có chọn lọc trong quá trình nghiên cứu làm đề tài của mình. Tuy 

nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào về nhân thân người 

phạm tội XPSH từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa những tri 

thức lý luận nền tảng, cũng như những tri thức về nhân thân người phạm tội trong 

các công trình nghiên cứu mà mình tiếp cận được, tác giả sẽ vận dụng đi sâu 

nghiên cứu về nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH xảy ra 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến sự hình 

thành các đặc điểm nhân thân xấu ở người phạm tội, luận văn hướng đến mục đích 

đề xuất các giải pháp thiết thực, đồng bộ để tăng cường phòng ngừa tình hình tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay từ khía cạnh nhân 

thân người phạm tội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, đề tài đi sâu giải quyết các nhiệm vụ cơ bản 

sau: 

- Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về nhân thân người 

phạm tội XPSH; 

- Thứ hai, nghiên cứu phân tích làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm 

tội XPSH và các yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người phạm tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015; 

- Thứ ba, kiến nghị việc hoàn thiện giải pháp phòng ngừa các tội xâm phạm 

sở hữu từ khía cạnh nhân thân người phạm tội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhân thân người phạm tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. Để nghiên cứu về nhân thân người phạm tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang, tác giả dựa trên các số liệu thống kê xét xử hình sự sơ thẩm 
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của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015, cũng như trên 

cơ sở kết quả nghiên cứu 100 bản án xét xử sơ thẩm của TAND các cấp tỉnh Kiên 

Giang giai đoạn 2011 – 2015 được thu thập một cách ngẫu nhiên và tiến hành thực 

hiện 300 phiếu điều tra xã hội học nhằm đánh giá vai trò của giáo dục trong gia 

đình và nhà trường đối với người chưa thành niên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu nhân thân người phạm tội 

XPSH dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang. 

- Phạm vi về thời gian: Từ năm 2011 đến năm 2015. 

- Phạm vi về tội danh: Đề tài chỉ nghiên cứu các tội về XPSH quy định tại 

chương XIVcủa BLHS, gồm 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 công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 137), Tội trộm cắp tài sản 

(Điều 138), Tội lừa 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 cố ý làm hư hỏng tài sản 

(Điều 143), Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà 

nước (Điều 144), Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 145). 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn 

TTATXH; các tri thức khoa học pháp lý của tội phạm học, pháp luật hình sự, khoa 

học điều tra hình sự. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc thù của tội phạm học, 

cụ thể: 
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- Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích, so sánh, bình luận… được sử 

dụng để làm rõ những vấn đề lý luận chung về nhân thân người phạm tội XPSH. 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích, quy nạp, hệ thống, diễn 

dịch, thống kê, đối chiếu, suy luận logic, nghiên cứu bản án, điều tra xã hội học… 

được sử dụng để làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH và các yếu 

tố tác động đến sự hình thành nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phân tích, suy luận logic… được sử 

dụng để nhằm đưa ra kiến nghị việc hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tình hình 

tội XPSH từ góc độ nhân thân người phạm tội. 

Để có thêm chất liệu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra 

xã hội học bằng phiếu hỏi với mục đích để khảo sát, tình hiểu quan điểm của người 

chưa thành niên đối với phương pháp giáo dục trong gia đình và nhà trường. Đối 

tượng khảo sát là những người trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tại tỉnh Kiên Giang. 

Tác giả đã thực hiện 300 phiếu điều tra. Kết quả khảo sát được tác giả sử dụng 

trong các nội dung của luận văn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn, yếu tố mới cần đạt được 

6.1. Ý nghĩa lý luận của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

lý luận tội phạm học nói chung và lý luận phòng, chống tội XPSH nói riêng, 

đồng thời dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập của các cơ sở 

đào tạo luật. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được vận dụng vào thực tiễn công 

tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội XPSH nói riêng trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang trong thời gian tới. 

- Những điểm mới của đề tài: Luận văn là công trình khoa học đầu tiên 

nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang giai 

đoạn 2011 – 2015, làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH và các 

yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang một cách có hệ thống, toàn diện và sâu sắc, từ đó đưa ra một số 
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giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

7. Cơ cấu của luận văn 

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

luận văn được cấu trúc thành ba chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội xâm phạm sở 

hữu 

Chương 2. Thực trạng nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang     

Chương 3. Hoàn thiện giải pháp phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu từ khía 

cạnh nhân thân người phạm tội 
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Chương 1  

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM 

PHẠM SỞ HỮU 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở 

hữu 

1.1.1. Khái niệm nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

Xét về mặt ngôn ngữ, khái niệm nhân thân người phạm tội được hình thành 

từ khái niệm “nhân thân” và khái niệm “người phạm tội” [48, tr.147]. Do vậy, để 

làm sáng tỏ khái niệm nhân thân người phạm tội, phải dựa vào và xuất phát từ các 

luận điểm của triết học Mác – Lênin về bản chất của con người nói chung với tư 

cách là một phạm trù lịch sử - xã hội [62, tr.129]. 

Bản chất của con người bao gồm những nội dung về sinh học và xã hội. Con 

người là sản phẩm của tự nhiên nên trước hết mang đặc tính sinh học. Đặc tính 

sinh học trong con người quyết định sự hình thành những hiện tượng, quá trình 

tâm, sinh lý của con người. Mặt khác, con người muốn tồn tại đòi hỏi phải có quá 

trình hoạt động để phục vụ nhu cầu sinh học của mình như ăn, uống, nghỉ ngơi,... 

Đồng thời, trong bất kỳ xã hội nào, con người không bao giờ sống tách rời, riêng lẻ 

mà luôn luôn có mối quan hệ với nhau trong quá trình sản xuất cũng như trong quá 

trình sinh hoạt khác. Vì thế, con người luôn mang đặc tính xã hội. Nhân thân con 

người là sự thống nhất giữa các đặc tính xã hội và đặc tính sinh học, trong đó đặc 

tính xã hội có ý nghĩa quyết định, nhưng đặc tính sinh học cũng có ý nghĩa riêng. 

“Chính quá trình thỏa mãn các nhu cầu sinh học chiếm vị trí quan trọng trong ý 

thức và quy định lợi ích cũng như khuynh hướng phát triển của con người” [56, 

tr.97]. Nhân thân con người là tất cả các đặc điểm sinh học, tâm lý và xã hội có 

liên quan đến một con người, thể hiện bản chất riêng của họ. Nói cách khác, nhân 

thân con người là tổng hợp những đặc điểm, dấu hiệu thể hiện bản chất của con 

người tham gia vào các mối quan hệ xã hội. 

“Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là con người phạm tội chứ không 

phải là con người nói chung. Người phạm tội là người thực hiện hành vi nguy hiểm 

cho xã hội mà luật hình sự quy định là tội phạm” [48, tr.149]. Người phạm tội 

cũng là con người của xã hội, cho dù tội phạm mà họ thực hiện có nghiêm trọng 
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đến đâu. Vì vậy, khi đề cập đến nhân thân người phạm tội là nói đến các đặc điểm 

của nhân thân con người nói chung và cả những đặc điểm đặc trưng của nhân thân 

người phạm tội, chính những đặc điểm, dấu hiệu này thể hiện tính nguy hiểm cho 

xã hội của họ. Dấu hiệu đặc trưng trong nhân thân người phạm tội khác với nhân 

thân con người bình thường trước hết ở chỗ trong nhân thân của họ bao gồm tất cả 

các dấu hiệu mà luật hình sự quy định về chủ thể của tội phạm nói chung. Có nghĩa 

rằng, tại thời điểm thực hiện tội phạm họ có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ 

tuổi theo luật định và đặc biệt là họ đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

Ngoài ra, nhân thân người phạm tội còn có dấu hiệu, đặc điểm liên quan đến sự 

việc phạm tội như tâm lí, tính cách, thói quen, sở thích, quan điểm, thái độ đối với 

xã hội, ý thức pháp luật…[48, tr.151]. 

Cũng như nhân thân con người, nhân thân người phạm tội bao gồm hệ 

thống các đặc điểm tâm, sinh lý. Các đặc điểm tâm, sinh lý phụ thuộc vào những 

điều kiện sống, của sự giáo dục, của những mối quan hệ… nhất định. Chính các 

đặc điểm đó dưới sự tác động của các điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài, của tình 

huống cụ thể, tạo thành động lực thúc đẩy việc thực hiện tội phạm. 

Như vậy, nhân thân người phạm tội là tổng hợp những đặc điểm, dấu hiệu 

thể hiện bản chất xã hội của con người và các đặc điểm, dấu hiệu này kết hợp với 

các điều kiện, hoàn cảnh nhất định đã dẫn đến con người đó thực hiện hành vi 

phạm tội [62, tr.131]. 

Trên cơ sở khái niệm nhân thân người phạm tội có thể rút ra định nghĩa 

nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu như sau: 

Nhân thân người phạm tội XPSH là tổng hợp những đặc điểm, dấu hiệu thể 

hiện bản chất xã hội của con người và các đặc điểm, dấu hiệu này kết hợp với các 

điều kiện, hoàn cảnh nhất định đã dẫn đến người đó thực hiện hành vi phạm tội 

xâm phạm sở hữu được quy định tại chương XIVcủa BLHS hiện hành. 

1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội xâm phạm 

sở hữu 

Nhân thân người phạm tội là vấn đề quan trọng được nhiều ngành khoa học 

nghiên cứu như tội phạm học, khoa học luật hình sự, tâm lý học tư pháp… Tuy 
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nhiên do mỗi ngành khoa học có mục đích nghiên cứu khác nhau cho nên phạm vi 

và nhiệm vụ nghiên cứu về nhân thân người phạm tội cũng khác nhau. 

Khoa học luật hình sự nghiên cứu nhân thân người phạm tội với mục đích 

xác định và đánh giá hành vi phạm tội, trách nhiệm hình sự và quyết định biện 

pháp xử lý hình sự đối với người phạm tội theo luật hình sự [64, tr.193]. Tâm lý 

học tư pháp nghiên cứu người phạm tội với mục đích xác định năng lực trách 

nhiệm hình sự và xử lí những người phạm tội là người mắc các bệnh về tâm lí, tâm 

thần [48, tr.145]. 

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

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

pháp phòng ngừa, cho nên vấn đề nhân thân người phạm tội nói chung và nhân 

thân người phạm tội XPSH nói riêng được nghiên cứu một cách khá toàn diện và 

mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Trong phạm vi luận 

văn này, tác giả xin đề cập đến việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH 

với các ý nghĩa chính sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, góp phần 

làm cho quá trình định tội, định khung và quyết định hình phạt được chính xác. 

Nhân thân người phạm tội tuy không phải là một trong những yếu tố cấu 

thành tội phạm nhưng các đặc điểm của nhân thân người phạm tội có ý nghĩa quan 

trọng trong việc xác định các vấn đề: Truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định 

hình phạt, yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt,… Theo khoa học luật hình 

sự: “nhân thân người phạm tội được hiểu là tổng thể tất cả các đặc điểm có ý 

nghĩa về mặt xã hội của người thực hiện tội phạm được cân nhắc để giải quyết 

những vấn đề của trách nhiệm hình sự (cá thể hóa hình phạt, miễn trách nhiệm 

hình sự, miễn và giảm hình phạt)” [64, tr.194]. Chính vì vậy, pháp luật tố tụng 

hình sự quy định, các đặc điểm nhân thân người phạm tội phải được các cơ quan 

tiến hành tố tụng thu thập đầy đủ trong hồ sơ vụ án và phải được thể hiện trong bản 

Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, bản Cáo trạng của Viện kiểm sát và Bản án 

của Tòa án.  

Các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH có ý nghĩa trong việc định 

tội và định khung hình phạt đối với các tội XPSH, như: Động cơ và mục đích tư lợi 
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là yếu tố định tội của hầu hết các tội XPSH tại Chương XIV của Bộ luật hình sự; 

đặc điểm “tái phạm nguy hiểm” được quy định là yếu tố định khung một số tội 

XPSH (điểm c khoản 2 của Điều 133, Điều 134, Điều 135, Điều 136, Điều 137, 

Điều 138, Điều 139; điểm đ khoản 2 Điều 140; điểm d khoản 2 Điều 142; điểm e 

khoản 2 Điều 143 của BLHS); đặc điểm “tái phạm tội” là yếu tố định tội được quy 

định tại khoản 1 của Điều 137, Điều 138, Điều 139, Điều 140, Điều 142 và Điều 

143 của BLHS; đặc điểm nghề nghiệp là yếu tố định tội được quy định tại Điều 

144 và yếu tố định khung tại khoản 2 của Điều 139, Điều 140 và Điều 142;... Khi 

đã định tội và định khung một cách chính xác sẽ giúp cho việc quyết định hình 

phạt đối với người phạm tội XPSH đúng đắn, phù hợp với tính chất và mức độ 

nguy hiểm do hành vi phạm tội gây ra, từ đó góp phần giáo dục và cải tạo có hiệu 

quả người phạm tội XPSH, ngăn ngừa phạm tội mới và giáo dục người khác. 

Thứ hai, nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, giúp xác định 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội XPSH (nguyên nhân từ phía người 

phạm tội và nguyên nhân từ phía xã hội). 

Việc nhận thức, phân tích các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

XPSH không thể thiếu việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH, bản chất, 

các đặc điểm và quá trình hình thành nó. “Việc phân tích các nguyên nhân và điều 

kiện của tội phạm cụ thể chỉ ra rằng không thể nhận thức, hiểu biết được các 

nguyên nhân và điều kiện đó nếu thiếu việc cân nhắc nhân thân người phạm tội” 

[62, tr.127]. Nhân thân người phạm tội XPSH với tổng thể các đặc điểm có tác 

động chi phối hành vi phạm tội và cũng chính là kết quả của sự tác động qua lại 

giữa người phạm tội và môi trường xã hội của người phạm tội XPSH. Bằng những 

nghiên cứu tổng quát về nhân thân người phạm tội XPSH và những số liệu về các 

loại tội XPSH góp phần làm rõ những tác động tiêu cực của môi trường gia đình, 

nhà trường, môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội vĩ mô đến sự hình thành các đặc 

điểm nhân thân tiêu cực của người phạm tội XPSH. Nghiên cứu cụ thể về các đặc 

điểm và những yếu tố tác động đến quá trình hình thành các đặc điểm 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.  

Thứ ba, nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, giúp đề ra các 

biện pháp phòng ngừa tội XPSH nói riêng và tội phạm nói chung. 
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“Hành vi phạm tội là kết quả không mong đợi của quá trình tương tác giữa 

các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống với các yếu tố tâm – sinh lý tiêu cực bên 

trong cá nhân chủ thể hành vi đã dẫn tới việc thực hiện hành động hoặc không 

hành động mà pháp luật hình sự xem là phạm tội” [4, tr.101]. Nghiên cứu nhân 

thân người phạm tội XPSH có thể xác định được những yếu tố tiêu cực từ phía 

người phạm tội và những yếu tố tiêu cực từ môi trường xã hội trong sự tác động 

qua lại với nhau hình thành nguyên nhân của tội XPSH. Từ đó, có những giải pháp 

phòng ngừa tội XPSH hiệu quả bằng cách tác động làm hạn chế hoặc loại trừ các 

tác động tiêu cực từ môi trường sống, qua đó góp phần hạn chế hay loại trừ các đặc 

điểm nhân thân tiêu cực của con người, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tội 

phạm. 

Thứ tư, nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, giúp đề ra các 

biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội XPSH. 

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH để có các hình thức, phương 

pháp giáo dục, quản lý người phạm tội XPSH… một cách phù hợp và hiệu quả. 

Cần phải dựa vào đặc điểm nhân thân của người phạm tội XPSH để phân loại 

người phạm tội XPSH nhằm áp dụng các biện pháp giáo dục, cải tạo phù hợp với 

từng nhóm người với các đặc điểm nhân thân khác nhau nhằm cải thiện hoặc loại 

trừ các đặc điểm nhân thân tiêu cực có vai trò quan trọng đối với việc phát sinh tội 

XPSH, từ đó có thể giáo dục, cải tạo họ thành người tốt, không tái phạm tội. 

Nghiên cứu các đặc điểm nhân thân người phạm tội cũng giúp cho việc tư vấn cho 

phạm nhân việc học nghề, chuẩn bị tốt nhất cho quá trình tái hòa nhập. 

Thứ năm, nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH còn góp phần 

cung cấp những thông tin hữu ích cho các ngành khoa học pháp lý khác: Khoa học 

luật Tố tụng hình sự, khoa học Điều tra hình sự. 

Khoa học luật Tố tụng hình sự dựa vào những thông tin phản ánh về nhân 

thân người phạm tội XPSH như độ tuổi, giới tính, dân tộc, tiền án, tiền sự, nghề 

nghiệp, trình độ học vấn,... để nghiên cứu đưa ra những quy phạm pháp luật quy 

định về trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án đối với người phạm tội XPSH nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 
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Khoa học Điều tra hình sự dựa trên những thông tin về nhân thân người 

phạm tội XPSH như một trong những căn cứ để đề ra, xác định phương pháp, 

phương hướng, chiến thuật điều tra nhằm thu thập chứng cứ, chứng minh tội phạm 

và người phạm tội. Trong hoạt động điều tra vụ án, thông tin phản ánh về nhân 

thân người phạm tội XPSH giúp cho việc sàng lọc đối tượng, phát hiện nhanh 

chóng, chính xác tội phạm và người phạm tội, áp dụng các biện pháp ngăn chặn 

cho phù hợp với từng đối tượng phạm tội, khám xét thu giữ vật chứng và sử dụng 

những biện pháp tác động tâm lý, cảm hoá đối tượng trong lấy lời khai, hỏi cung, 

đối chất… 

1.2. Các đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

Mỗi nhân thân người phạm tội cụ thể đều có những đặc điểm, dấu hiệu 

chung trong từng nhóm người phạm tội hay trong tất cả người phạm tội và nó còn 

có những đặc điểm, dấu hiệu đặc thù của nhân thân người phạm tội đó. Trong 

phạm vi luận văn này, tác giả chỉ đề cập đến các đặc điểm của nhân thân người 

phạm tội XPSH. Hệ thống các đặc điểm của nhân thân người phạm tội XPSH cũng 

có các đặc điểm của nhân thân người phạm tội nói chung nhưng cũng có các đặc 

điểm riêng, có thể chia làm ba nhóm sau: 

- Các đặc điểm nhân chủng học xã hội của người phạm tội xâm phạm sở hữu 

- Các đặc điểm tâm lý học xã hội của người phạm tội xâm phạm sở hữu; 

- Các đặc điểm pháp lý hình sự của người phạm tội xâm phạm sở hữu.  

1.2.1. Các đặc điểm nhân chủng học xã hội của người phạm tội xâm phạm 

sở hữu 

Các đặc điểm nhân chủng học xã hội của người phạm tội xâm phạm sở hữu, 

bao gồm: Giới tính, lứa tuổi, nơi cư trú, dân tộc, địa vị xã hội, nghề nghiệp, quốc 

tịch, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn…[62, tr.144]. Những đặc điểm này bản 

thân chúng không đặc trưng cho con người với tư cách là người phạm tội, bởi 

chúng tồn tại trong nhân thân bất kỳ người nào. Tuy nhiên, các đặc điểm nhân 

chủng học xã hội tác động qua lại với các điều kiện hình thành nhân cách con 

người, với nhu cầu và lợi ích, vị trí và mối quan hệ giao tiếp của người đó trong xã 

hội nên nó cung cấp thông tin để chúng ta hiểu trọn vẹn về nhân thân người phạm 



 

15 

 

tội và có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra và thực hiện các biện pháp quản lý, 

giáo dục, cải tạo người phạm tội nói chung và tội XPSH nói riêng. 

1.2.1.1. Đặc điểm lứa tuổi 

Nghiên cứu đặc điểm lứa tuổi của người phạm tội XPSH cho phép xác định 

tính chất, mức độ, đặc điểm tội phạm của từng lứa tuổi và ảnh hưởng của lứa tuổi 

đến việc thực hiện tội phạm. Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm riêng về sự phát triển 

thể chất, tinh thần, tâm, sinh lý, hiểu biết xã hội… Có thể chia người phạm tội 

XPSH thành 03 nhóm: Dưới 18 tuổi, từ 18 đến 30 tuổi, từ trên 30 tuổi. Nhóm tội 

XPSH là nhóm tội không có những đòi hỏi đặc biệt về độ tuổi, nhất là các tội trộm 

cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Những năm gần đây, 

những người phạm nhóm tội XPSH đang có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi. Nhóm 

người phạm tội có độ tuổi dưới 18 đang có xu hướng gia tăng. Nghiên cứu đặc 

điểm lứa tuổi giúp ích cho việc sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đấu tranh phòng ngừa 

tội XPSH đối với từng lứa tuổi cho phù hợp. [56, tr.106]  

1.2.1.2. Đặc điểm giới tính 

Nghiên cứu đặc điểm giới tính của người phạm tội XPSH giúp chúng ta xác 

định tỷ lệ người phạm tội XPSH giữa nam và nữ, ảnh hưởng của giới tính đến việc 

thực hiện các tội XPSH. Trong thực tế hiện nay, thông thường tỷ lệ nam giới phạm 

tội XPSH cao hơn so với nữ giới. Điều này cho thấy nam giới dễ bị tác động bởi 

những yếu tố tiêu cực của môi trường sống và dễ phát sinh tâm lý tiêu cực hơn nữ 

giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây số liệu về cơ cấu giới tính của người 

phạm tội XPSH đang có sự thay đổi. Tỷ lệ nữ giới phạm tội XPSH trong tổng số 

tội XPSH đang có khuynh hướng tăng lên và các loại tội XPSH do họ thực hiện 

ngày càng đa dạng. [48, tr.155] 

1.2.1.3. Đặc điểm trình độ học vấn 

Trình độ học vấn là một trong các yếu tố phản ánh trình độ sự nhận thức, 

hiểu biết về thế giới xung quanh, về các mối quan hệ xã hội, khả năng nhận thức, 

hiểu biết pháp luật… của con người. Trình độ học vấn ảnh hưởng rất lớn đến cách 

thức lựa chọn hành vi ứng xử của con người trong các mối quan hệ xã hội nói 

chung và hành vi phạm tội nói riêng. Khác với một số nhóm tội đòi hỏi phải có học 

vấn nhất định mới thực hiện được hành vi phạm tội, như nhóm tội phạm công nghệ 
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cao, nhóm tội phạm chức vụ... nhóm tội XPSH không đòi hỏi người phạm tội phải 

có trình độ học vấn cao mới có thể thực hiện được hành vi phạm tội. Các nghiên 

cứu của các nhà tội phạm học cho thấy, trình độ học vấn của người phạm tội 

XPSH thường thấp hơn so với những người không phạm tội cùng lứa tuổi và 

những người phạm tội ở mỗi loại tội phạm XPSH khác nhau cũng có trình độ học 

vấn khác nhau. Dựa vào đặc điểm trình độ học vấn, người phạm tội XPSH được 

chia thành 04 nhóm: Người không biết chữ, người có trình độ tiểu học và trung 

học cơ sở, người có trình độ trung học phổ thông, người có trình độ trung cấp trở 

lên. 

1.2.1.4. Đặc điểm địa vị xã hội và nghề nghiệp 

Địa vị xã hội và nghề nghiệp là một trong những đặc điểm trong nhân thân 

người phạm tội. Nghiên cứu địa vị xã hội và nghề nghiệp cho chúng ta biết được 

nhóm người làm việc ở những ngành, lĩnh vực nào trong xã hội dễ thực hiện tội 

phạm và loại tội phạm họ thực hiện [62, tr.145]. Một số nhóm tội, như nhóm tội 

phạm tham nhũng, nhóm tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế... các đặc điểm nghề 

nghiệp và địa vị xã hội có ảnh hưởng khá lớn đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, 

nhóm tội XPSH, địa vị xã hội cũng có ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng không 

nhiều. Theo số liệu thống kê tội phạm thì đa số người phạm tội XPSH là người 

không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, do đó vị trí trong xã hội 

của họ rất thấp. Đặc biệt các trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm thì tỷ lệ này 

thường rất cao. Dựa vào đặc điểm nghề nghiệp, người phạm tội XPSH được chia 

thành 03 nhóm: Không nghề nghiệp, nghề nghiệp không ổn định, nghề nghiệp ổn 

định. Dựa vào địa vị xã hội, có thể chia thành người có địa vị xã hội cao (giữ các 

vị trí, chức vụ cao), người có địa vị xã hội thấp… 

1.2.1.5. Đặc điểm hoàn cảnh gia đình 

Những đặc điểm và sự thay đổi của hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng sâu 

sắc đến sự hình thành nhân cách của con người, ở một mức nhất định chúng cũng 

tác động đến tính định hướng và sự kiên định thực hiện tội phạm [62, tr.146]. 

Nghiên cứu đặc điểm hoàn cảnh gia đình trong nhân thân người phạm tội XPSH là 

nghiên cứu ở các khía cạnh: Quan hệ gia đình và hoàn cảnh kinh tế gia đình với 

những tác động của chúng tới người phạm tội XPSH. 



 

17 

 

Quan hệ gia đình là những thông tin phản ánh về tình trạng hôn nhân của 

người phạm tội (chưa kết hôn, đã kết hôn, ly hôn…) và các thành viên khác trong 

gia đình (ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, con…). Kết quả nghiên cứu cho thấy những 

người đã kết hôn và sống trong gia đình có cơ cấu hoàn thiện, gia đình hòa thuận, 

hạnh phúc thường ít phạm tội XPSH hơn những người chưa kết hôn và sống trong 

gia đình có cơ cấu không hoàn thiện (cha hoặc mẹ chết, ly hôn…) hoặc không 

hạnh phúc. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có tác động tích cực 

đến cách thức xử sự, giữ vai trò kiểm soát, định hướng hành vi của các thành viên, 

đồng thời gia đình cũng hạn chế đến mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực của họ. 

Phần lớn người phạm tội XPSH thường xuất phát từ những gia đình có cuộc sống 

không hòa thuận, các thành viên sống không có trách nhiệm, thiếu sự quan tâm 

chăm sóc lẫn nhau… Dựa vào đặc điểm quan hệ gia đình, người phạm tội XPSH 

được chia thành: Chưa kết hôn và đã kết hôn; hoặc gia đình có cơ cấu hoàn thiện 

và gia đình có cơ cấu không hoàn thiện... 

Hoàn cảnh kinh tế gia đình là những thông tin về tình trạng kinh tế gia đình 

của người phạm tội bao gồm: Mức thu nhập, điều kiện nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, 

phương tiện đi lại… Hoàn cảnh kinh tế có ý nghĩa rất lớn đối với việc hình thành 

động cơ, mục đích phạm tội XPSH và tác động trực tiếp đến cách thức xử sự của 

con người. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn là lý do khiến cho con người dao động, 

quẫn bách, dễ làm nảy sinh tâm lý tiêu cực. Nhiều tội phạm đặc biệt là các loại tội 

XPSH được thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của người phạm tội. Dựa 

vào đặc điểm hoàn cảnh kinh tế gia đình, người phạm tội XPSH được chia thành 

hai nhóm: Người phạm tội sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế thuận lợi, 

người phạm tội sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi. 

Ngoài các đặc điểm nhân chủng học xã hội của nhân thân người phạm tội 

XPSH nói trên, các đặc điểm khác như: Dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, nơi sinh… 

cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách con người. Dựa 

vào đặc điểm dân tộc, người phạm tội XPSH được chia thành 02 nhóm: người 

dân tộc kinh, người dân tộc thiểu số. Dựa vào đặc điểm quốc tịch, người phạm tội 

XPSH được chia thành 03 nhóm: Người Việt Nam, người nước ngoài và người 

không quốc tịch. Dựa vào đặc điểm nơi cư trú, người phạm tội XPSH được chia 
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thành 03 nhóm: Không có nơi cư trú, nơi cư trú không ổn định và nơi cư trú ổn 

định. 

1.2.2. Các đặc điểm tâm lý học xã hội của người phạm tội xâm phạm sở 

hữu 

Các đặc điểm tâm lý học xã hội của người phạm tội xâm phạm sở hữu gồm: 

Quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị đạo đức xã hội, pháp luật; nhu 

cầu, sở thích, thói quen; động cơ, mục đích phạm tội; tôn giáo, tín ngưỡng,… 

1.2.2.1. Quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị đạo đức xã hội, 

pháp luật 

Nghiên cứu quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị đạo đức xã hội 

của con người là nghiên cứu các quan điểm, thái độ, nhận thức đối với tổ quốc, đối 

với nghĩa vụ của công dân, với lao động, đối với các mối quan hệ trong xã hội và 

với chính bản thân. Nghiên cứu quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị 

đạo đức xã hội của người phạm tội XPSH trong chừng mực nhất định giúp chúng 

ta giải thích vì sao trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định một con người lại 

thực hiện hành vi phạm tội XPSH. Nghiên cứu về người phạm tội XPSH cho thấy 

đa số quan niệm của họ về chân - thiện - mĩ, về cái tốt, cái đẹp, cái xấu, cái thiện, 

cái ác,… thường bị bóp méo, lệch lạc. Đối với họ lợi ích cá nhân là trên hết, không 

quan tâm đến lợi ích của xã hội, của người khác. Vì vậy, họ chỉ lựa chọn những 

biện pháp có thể đem lại lợi ích cho bản thân, nhất là các lợi ích vật chất, kể cả 

điều đó có thể xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của người khác. [48, tr.156] 

Đặc điểm tâm lý - pháp luật của người phạm tội XPSH là quan điểm, thái 

độ, nhận thức riêng của người đó đối với pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật, 

đối với cơ quan bảo vệ pháp luật,… Nhìn chung, người phạm tội XPSH có hiểu 

biết rất ít về pháp luật, có thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật và các cơ quan bảo 

vệ pháp luật, tâm lí hám lợi, đua đòi, sống gấp, lười lao động, thích hưởng thụ, 

mong muốn kiếm tiền bằng mọi giá... Một số người tin vào khả năng trốn tránh 

được sự trừng phạt của pháp luật hoặc họ hy vọng rằng hành vi phạm tội của mình 

không bị phát hiện. Trường hợp đặc biệt, người phạm tội XPSH còn có xu hướng 

chống đối xã hội và chống đối pháp luật (nhất là những người phạm tội cướp tài 

sản, cướp giật tài sản...). [56, tr.111] 
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1.2.2.2. Nhu cầu, sở thích, thói quen 

Những đặc điểm nhu cầu, sở thích, thói quen tồn tại ở bất kỳ con người nào 

trong xã hội, nhưng ở những người phạm tội XPSH thì phần đông họ có nhu cầu, 

sở thích, thói quen tiêu cực, không lành mạnh và họ sẵn sàng thực hiện mọi biện 

pháp kể cả là phạm tội để thoả mãn nhu cầu, sở thích đó. Nhu cầu, sở thích, thói 

quen tác động trực tiếp đến việc hình thành động cơ, mục đích phạm tội và sự kiên 

định thực hiện tội phạm. Đối với mỗi loại tội phạm khác nhau thì người phạm tội 

cũng xuất phát từ nhu cầu, sở thích, thói quen khác nhau. Người phạm tội XPSH 

thường có nhu cầu, sở thích vật chất không chính đáng, coi trọng vật chất, có thái 

độ lười lao động, tư tưởng làm ít hưởng nhiều, dùng tiền để đáp ứng nhu cầu, sở 

thích không chính đáng, sống gấp, thói quen rượu chè, cờ bạc, sử dụng ma túy…  

1.2.2.3. Động cơ, mục đích phạm tội 

Động cơ, mục đích phạm tội thể hiện trạng thái tâm lý của người phạm tội 

đối với hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi đó gây ra. Động cơ phạm tội được 

quyết định bởi các nhu cầu và sở thích đã được nhận thức thúc đẩy người phạm tội 

thực hiện tội phạm. Mục đích phạm tội là mục tiêu được đặt ra và quyết định ý chí 

của người phạm tội, hướng ý chí đó đến việc thực hiện tội phạm. [64, tr.212] 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, nếu động cơ phạm tội càng mãnh liệt, mục 

đích phạm tội càng rõ ràng thì tính chất của tội phạm càng nguy hiểm và hậu quả 

của tội phạm càng nghiêm trọng. Vì vậy, nghiên cứu động cơ, mục đích phạm tội 

XPSH vừa góp phần làm rõ nguyên nhân thực hiện tội phạm XPSH, đồng thời 

cũng giúp cho việc đánh giá chính xác tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của 

hành vi phạm tội, từ đó giúp cho việc tìm ra những biện pháp tác động tích cực 

nhằm loại trừ động cơ phạm tội, ngăn cản mục đích tội phạm, hạn chế đến mức 

thấp nhất hậu quả mà người phạm tội XPSH có thể gây ra cho xã hội. Những 

người phạm tội XPSH đại đa số xuất phát từ động cơ vụ lợi, mục đích nhằm thỏa 

mãn nhu cầu, lợi ích cá nhân, hẹp hòi, ích kỉ. 

Ngoài ra, các đặc điểm về tôn giáo, tín ngưỡng cũng có ý nghĩa quan trọng 

trong quá trình hình thành nhân cách con người. Dựa vào đặc điểm tôn giáo, người 

phạm tội XPSH được chia thành: Người theo tôn giáo, người không theo tôn giáo. 
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Như vậy, nghiên cứu những đặc điểm về đạo đức - tâm lý của người phạm 

tội XPSH giúp xác định nguyên nhân thực hiện tội XPSH, từ đó giúp tìm ra những 

biện pháp tác động phù hợp với từng loại đối tượng phạm tội XPSH khác nhau. 

Mặt khác, nghiên cứu tâm lý đạo đức - tâm lý người phạm tội XPSH cũng phục vụ 

đắc lực cho hoạt động điều tra, xử lý người phạm tội XPSH được nhanh chóng, 

chính xác và có biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội đạt hiệu quả cao. 

1.2.3. Các đặc điểm pháp lý hình sự của người phạm tội xâm phạm sở 

hữu 

Các đặc điểm pháp lý hình sự của người phạm tội XPSH bao gồm những 

đặc điểm của nhân thân người phạm tội XPSH và có ý nghĩa trong việc định tội, 

định khung và quyết định hình phạt. Các đặc điểm pháp lý hình sự trong nhân thân 

người phạm tội XPSH bao gồm:  

- Phạm tội lần đầu, tái phạm, tái phạm nguy hiểm. 

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội là nghiên cứu nhân thân của con 

người ít nhất đã một lần phạm tội. Hành vi phạm tội do người có nhiều tiền án, tiền 

sự thực hiện bao giờ cũng có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn 

nhiều so với người mới phạm tội lần đầu, ở họ đã có kinh nghiệm trong việc thực 

hiện tội phạm cũng như đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cho nên trách 

nhiệm hình sự mà họ phải chịu cũng phải nặng hơn người mới phạm tội lần đầu. 

Tiền án, tiền sự, tái phạm, tái phạm nguy hiểm là những dấu hiệu thể hiện xu 

hướng chống đối xã hội, coi thường pháp luật, sự cố ý xâm phạm lợi ích của nhà 

nước, của tập thể và của cá nhân… Vì vậy, nghiên cứu các đặc điểm tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm không chỉ giúp nhận thức đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội mà còn giúp hiểu rõ nguyên nhân phát sinh tội phạm cũng như có 

cơ sở trong việc đề ra các giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. Nhà làm luật đã cân 

nhắc quy định đặc điểm tái phạm nguy hiểm là yếu tố định khung một số tội XPSH 

(điểm c khoản 2 của các Điều 133, Điều 134, Điều 135, Điều 136, Điều 137, Điều 

138, Điều 139; ; điểm đ khoản 2 Điều 140; điểm d khoản 2 Điều 142; điểm e 

khoản 2 Điều 143 của BLHS); đặc điểm “tái phạm tội” là yếu tố định tội được quy 

định tại khoản 1 của các Điều 137, Điều 138, Điều 139, Điều 140, Điều 142 và 

Điều 143 của BLHS. 
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- Một số đặc điểm pháp lý hình sự trong nhân thân người phạm tội XPSH 

như phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt, mục đích che 

dấu tội phạm khác cũng được nhà làm luật cân nhắc quy định là yếu tố định khung 

một số tội XPSH (đặc điểm phạm tội có tính chất chuyên nghiệp quy định tại 

khoản 2 của các Điều 133, Điều 134, Điều 135, Điều 136, Điều 138 và Điều 139 

của BLHS; đặc điểm dùng thủ đoạn xảo quyệt quy định tại khoản 2 của các Điều 

138, Điều 139 và Điều 140 của BLHS; đặc điểm mục đích che dấu tội phạm khác 

quy định tại khoản 2 Điều 143 BLHS).  

Các đặc điểm nêu trên đều thể hiện ý thức phạm tội của người phạm tội. 

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội cố ý phạm tội từ năm lần 

trở lên về cùng một tội phạm (nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc chưa được xoá án tích) và người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề 

sinh sống, lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính. Dùng thủ đoạn xảo 

quyệt là người phạm tội có những mánh khóe, cách thức gian dối, thâm hiểm làm 

cho người bị hại và những người khác khó lường trước để đề phòng. Mục đích che 

dấu tội phạm khác là trường hợp người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng 

tài sản nhằm mục đích che dấu một tội phạm mà người phạm tội đã thực hiện trước 

đó nhưng chưa bị phát hiện, hoặc có nguy cơ bị phát hiện và họ hy vọng rằng tội 

phạm mà họ thực hiện sẽ không bị phát hiện. Vì vậy, nghiên cứu các đặc điểm này 

giúp hiểu rõ được ý thức phạm tội của người phạm tội và nguyên nhân phát sinh 

tội phạm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. 

Tóm lại, nghiên cứu các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH phải 

nghiên cứu cả ba nhóm đặc điểm nêu trên trong mối quan hệ hữu cơ để giúp cho 

chúng ta có cái nhìn tổng thể, hệ thống về nhân thân người phạm tội XPSH. Từ đó 

đề ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tội XPSH đồng bộ, rõ ràng, 

hợp lý và đạt hiệu quả cao. 

1.3. Những yếu tố tác động đến quá trình hình thành nhân thân người 

phạm tội xâm phạm sở hữu 

Sự hình thành các đặc điểm nhân thân con người là một quá trình tương tác 

lâu dài giữa các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống với các yếu tố chủ quan 

của con người trong quá trình nhận thức. Quá trình hình thành và phát triển nhân 

thân con người trong bất cứ xã hội nào cũng luôn tồn tại hai xu hướng: Tích cực và 
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tiêu cực. Những yếu tố tích cực thuộc môi trường sống sẽ tác động để hình thành 

các đặc điểm nhân thân tốt. Ngược lại, những yếu tố tiêu cực thuộc môi trường 

sống sẽ tác động để hình thành các đặc điểm nhân thân xấu. Chính các đặc điểm 

nhân thân tiêu cực trong sự kết hợp với các tình huống, hoàn cảnh cụ thể sẽ dễ làm 

phát sinh hành vi phạm tội. 

1.3.1. Các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống 

1.3.1.1. Môi trường gia đình 

Gia đình là tế bào của xã hội, cái nôi nuôi dưỡng và là môi 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 từ gia đình đến nhà trường và xã hội, 

trong đó vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng vì gia đình là cái nôi văn hóa 

đầu tiên hình thành nhân cách con người. Quá trình hình thành và phát triển nhân 

cách của mỗi người là khác nhau. Môi trường gia đình hòa thuận, gắn bó, yêu 

thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, có lối sống lành mạnh, văn hóa… thì sẽ hình 

thành các đặc điểm nhân thân tích cực đối với mỗi cá nhân. Ngược lại, môi trường 

gia đình khuyết thiếu, quá nuông chiều hay quá nghiêm khắc, thường xuyên đánh, 

chửi nhau, gia đình có thành viên vi phạm pháp luật, phạm tội, các thành viên thiếu 

sự quan tâm nhau,… sẽ hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực đối với mỗi 

thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Các yếu tố 

tiêu cực từ môi trường gia đình tác động đến hình thành đặc điểm nhân thân người 

phạm tội XPSH bao gồm: 

Thứ nhất, gia đình quá nghiêm khắc hoặc gia đình thiếu sự quan tâm chăm 

sóc và giáo dục. Có nhiều trường hợp cha mẹ có đủ kiến thức, điều kiện nhưng 

không chú ý đúng mức đến việc giáo dục con cái, bận làm việc không gần gũi trẻ, 

phải đi công tác trong thời gian dài hoặc chú ý đến việc giáo dục trẻ nhưng chưa có 

phương pháp giáo dục đúng đắn. Điều này dẫn đến làm cho trẻ không muốn gần 

gũi cha mẹ mình, tâm lý sợ hãi, cô đơn, thiếu sự chia sẻ, ngại giao tiếp, chán nản, 

thấy bất công, đối phó và luôn tìm cách che đậy khuyết điểm, nói dối để tránh sự 

trừng phạt, xa lánh mọi người và căm ghét cha mẹ, các em cảm thấy thiếu nơi 

nương tựa, tâm lý căng thẳng và thường tìm đến bạn bè để chia sẻ. Sự nghiêm khắc 

của cha mẹ nhiều khi làm cho trẻ không dám đòi hỏi vật chất, từ đó dần hình thành 

những khát khao về vật chất, như khát khao có đồ chơi mới, có quần áo mới, có đồ 
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ăn ngon, có đồ dùng mới, xe đạp, xe máy... Nếu gặp những tình huống thuận lợi, 

những khát vọng này rất dễ nảy sinh hành vi phạm tội XPSH, như trộm cắp. Nhiều 

trường hợp còn tụ tập bạn bè, rủ nhau đi trộm, cướp, cướp giật để thỏa mãn nhu 

cầu vật chất. 

Thứ hai, gia đình quá nuông chiều, bao bọc, thỏa mãn mọi nhu cầu của con 

cái. Hành vi ứng xử này của cha mẹ hay người lớn trong gia đình sẽ hình thành ở 

trẻ những đặc điểm nhân thân xấu như tính ỷ lại, hẹp hòi, dựa dẫm, sống ích kỷ, 

lười nhác, không ý thức về trách nhiệm, quen được phục vụ, hưởng thụ, có thói 

quen đòi hỏi, coi thường giá trị lao động, quá đề cao lợi ích cá nhân, thiếu động cơ 

phấn đấu … Đến một lúc nào đó, khi gia đình không thỏa mãn được hoặc không có 

điều kiện phục vụ trẻ trở nên bất mãn, thậm chí thù ghét bố mẹ, chúng thường bỏ 

nhà đi bụi, tụ tập với bạn bè hư. Nhiều trẻ trộm cắp tài sản của chính bố mẹ mình 

hoặc của người khác để thỏa mãn những nhu cầu không chính đáng như đua đòi ăn 

diện, đánh bạc, hút chích… 

Thứ ba, gia đình không có cha, không có mẹ hoặc không có cả cha và mẹ 

(gia đình khuyết thiếu). Sống trong môi trường gia đình khuyết thiếu, trẻ thường 

thiếu sự dạy dỗ và tình thương của cha mẹ, không được dạy dỗ và quan tâm chăm 

sóc chu đáo trẻ sẽ có tâm lý lệch lạc, tự do ngang bướng, bất cần, dễ bị tổn thương, 

thiếu tự tin, mặc cảm, buồn chán, dễ sa ngã. Mặt khác, gia đình khuyết thiếu nhiều 

khi cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu không được giáo dục đầy đủ, trẻ sẽ dễ 

hình thành sự ham muốn vật chất, coi trọng đồng tiền, khát khao có tiền bằng mọi 

giá... Trong hoàn cảnh đó trẻ dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, khống chế thực hiện 

những hành vi phạm tội, trong đó có tội XPSH.  

Thứ tư, gia đình có kinh tế khó khăn cũng tác động lớn đến việc hình thành 

nhân cách của trẻ. Trẻ sống trong gia đình có kinh tế khó khăn, nếu không được 

giáo dục cẩn thận sẽ dễ làm phát sinh tâm lý mặc cảm, buồn chán, tự ti, thất vọng, 

thiếu niềm tin vào cuộc sống, thù hận cha mẹ, thù hận cuộc đời, từ đó xuất hiện 

những quan niệm, quan điểm khát khao có tiền, khát khao đổi đời, mong muốn 

nhanh chóng có tiền, mong muốn kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả vi phạm pháp luật 

để trở nên giàu có, thoát khỏi đói nghèo... 

Thứ năm, gia đình không hạnh phúc, các thành viên thường xuyên đánh, 

chửi nhau, không có ai yêu thương, che chắn và bảo vệ, kể cả việc đánh đập hoặc 
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dùng nhục hình với trẻ. Sống trong môi trường gia đình này, đứa trẻ thường bị ám 

ảnh về mặt tinh thần, suy nghĩ mọi việc đều có thể được giải quyết bằng con đường 

bạo lực. Điều đó sẽ dẫn đến trẻ bị khủng hoảng về tâm lý, tự ti, khó hòa nhập, trở 

lên hung hãn, lì lợm, xa lánh mọi người, căm ghét gia đình, thiếu tôn trọng người 

khác và ưa bạo lực. Những mâu thuẫn, lục đục trong gia đình đã đẩy nhiều trẻ em 

rơi vào tình trạng hụt hẫng về mọi phương diện, nhiều em không đủ ý chí để vượt 

qua khó khăn đã rơi vào trạng thái trầm cảm, rối loạn tâm lý hoặc bỏ nhà đi lang 

thang. Khi đã đi bụi thì để có tiền trang trải cuộc sống, trẻ dễ thực hiện hành vi 

phạm tội XPSH. 

1.3.1.2. Môi trường giáo dục 

Nếu gia đình là chiếc nôi thứ nhất thì nhà trường và môi trường giáo dục 

được coi là chiếc nôi thứ hai trong việc giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. 

Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn có vai trò 

quan trọng để rèn luyện đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống và giáo dục thế hệ trẻ trở 

thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp… Nhà trường khi 

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

và đức để giúp ích cho đất nước. Ngược lại, khi nhà trường không hoàn thành tốt 

nhiệm vụ giáo dục sẽ hình thành ở trẻ em các đặc điểm nhân thân xấu, từ đó khi 

gặp tình huống tiêu cực họ dễ vi phạm pháp luật. Các yếu tố tiêu cực từ môi trường 

giáo dục tác động đến hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH bao 

gồm: 

Thứ nhất, nhà trường chưa chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ 

năng sống; chưa chú trọng giáo dục sự tôn trọng tài sản, tính mạng của người khác. 

Không được giáo dục tốt, trẻ dễ hình thành đặc điểm nhân thân xấu như coi thường 

đạo đức, pháp luật, coi thường tài sản, tính mạng của người khác… và khi gặp 

những tình huống thuận lợi, trẻ sẽ lựa chọn cách thức xử sự trái đạo đức, trái pháp 

luật. 

Thứ hai, sự phân biệt đối xử của thầy cô, nội dung học tập nặng nề, phương 

pháp không phù hợp, tình trạng bạo lực học đường. Chính những nguyên nhân trên 

sẽ hình thành các đặc điểm nhân thân xấu ở trẻ như: Sự bi quan, chán nản, sự coi 

thường tri thức, sự bất mãn, thiếu tôn trọng thầy cô giáo, sự thiếu tôn trọng thậm 

chí sợ hãi, thù ghét, căm hận bạn bè, thầy cô giáo... từ đó trẻ dễ buông xuôi, bỏ 
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học, tụ tập bạn bè xấu và nghe theo sự lôi kéo của bạn bè tham gia vào các tệ nạn 

xã hội như ma túy, cờ bạc, chơi games … và để có tiền thỏa mãn các sở thích lệch 

lạc đó, họ dễ thực hiện hành vi phạm tội XPSH. 

Thứ ba, sự quản lý lỏng lẻo, không có hoặc có nhưng không đạt hiệu quả về 

sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình, xã hội trong việc giáo dục trẻ em. Gia 

đình thường ỷ lại, giao phó việc quản lý, quan tâm và giáo dục trẻ cho nhà trường, 

còn nhà trường lại chỉ thực hiện chức năng truyền thụ kiến thức mà không có sự 

giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhiều trường hợp học sinh có những biểu hiện 

tiêu cực như thường xuyên trốn học, học hành sa sút, đánh nhau, đua đòi, uống 

rượu, cờ bạc, chơi games, thậm chí sử dụng ma túy... nhưng nhà trường và gia đình 

không quan tâm theo dõi, quản lý để kịp thời phát hiện và uốn nắn, dẫn đến trẻ dần 

chán học, bỏ học, rơi vào các tệ nạn xã hội và nghe theo sự lôi kéo của bạn bè xấu 

tham gia vào các băng nhóm phạm tội để có tiền tiêu xài, thỏa mãn nhu cầu của 

bản thân. 

1.3.1.3. Môi trường bạn bè 

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

trọng trong việc hình thành các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH. Đặc 

biệt là bạn bè đồng trang lứa là những người gần gũi, thường xuyên tâm sự, có 

những đặc điểm về tâm sinh lí lứa tuổi giống nhau, vì vậy, có ảnh hưởng vô cùng 

lớn đến các quan điểm, quan niệm, nhận thức lối sống, thậm chí đến thói quen, 

cách cư xử của trẻ. Nếu kết bạn với bạn bè tốt, trẻ sẽ dễ hình thành các đặc điểm 

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 sống… Nhưng khi chơi với những người bạn xấu, 

trẻ rất dễ nhiễm những thói hư, tật xấu của bạn bè như lười học, uống rượu, hút 

thuốc lá, đua đòi, chơi bời, hưởng thụ, chơi games... hay thậm chí là nghiện ma 

túy, nghiện rượu, nghiện games, cờ bạc... và để có tiền để thỏa mãn sở thích lệch 

lạc đó họ sẵn sàng phạm các tội XPSH, đặc biệt là tội trộm cắp, tội cướp tài sản… 

1.3.1.4. Môi trường kinh tế, xã hội 

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới gần ba thập kỷ qua, đất nước ta 

không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đã đạt được những 

thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng về mặt kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng sự 
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phát triển kinh tế - xã hội là một loạt các vấn đề mới phát sinh như: Sự yếu kém 

trong việc quản lý kinh tế dẫn đến lạm phát, giá cả tăng cao, khoảng cách giàu 

nghèo tăng, tỷ lệ thất nghiệp cao; các chủ trương, chính sách và pháp luật còn 

nhiều hạn chế; vấn đề đảm bảo phúc lợi xã hội (giáo dục, y tế, bảo hiểm…) đặc 

biệt là các chính sách bảo vệ nhóm yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn 

tật,…) chưa đáp ứng đầy đủ… là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều 

đặc điểm nhân thân tiêu cực, như sự bất mãn, buồn chán, thất vọng, lòng tham, sự 

quá đề cao giá trị đồng tiền thậm chí là thái độ tiêu cực, chống đối, thù hằn… 

1.3.1.5. Môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức 

Quá trình hội nhập quốc tế đã đem lại cho nhân dân ta đời sống văn hóa 

phong phú, nhiều giá trị truyền thống của dân tộc được phát huy, 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 không phù hợp từ nước 

ngoài (băng đĩa, phim ảnh, sách ảnh đồi trụy, bạo lực, không lành mạnh…); tình 

trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội có chiều hướng 

gia tăng; các giá trị đạo đức truyền thống bị xói mòn. Bên cạnh đó, hiệu quả của 

công tác giáo dục đạo đức, lối sống ở cơ sở, trong cộng đồng dân cư chưa cao và 

cùng với sự tác động tiêu cực từ nền kinh tế thị trường đã hình thành ở một bộ 

phận không nhỏ người dân có tư tưởng hám lợi, tham lam, ích kỷ, coi trọng vật 

chất, chây lười lao động, sống nhanh, sống gấp, coi thường tài sản, tính mạng của 

người khác… họ lao vào các hoạt động tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện ma tuý, 

nghiện rượu, mại dâm… và để có tiền tiêu xài, thỏa mãn sở thích lệch lạc một số 

đối tượng đã lựa chọn đi vào con đường phạm tội trộm cắp, cướp giật và cướp tài 

sản…  

1.3.2. Các yếu tố chủ quan thuộc về người phạm tội xâm phạm sở hữu  

“Môi trường bên ngoài tác động đến các cá nhân nhưng các cá nhân với tư 

cách là chủ thể của xã hội luôn nhận thức các hiện tượng, quá trình xã hội phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lí của mình để hình thành những quan niệm, quan điểm, 

tính cách hay lối sống riêng của mình. Điều đó lí giải cho việc trong những môi 

trường sống tiêu cực tương tự nhau nhưng không phải ai cũng hình thành các đặc 

điểm nhân thân xấu. Đó là vì các đặc điểm nhân thân được hình thành thông qua 



 

27 

 

một quá trình lâu dài và phức tạp, hơn nữa lại phụ thuộc vào nhận thức, hiểu biết 

của từng cá nhân cụ thể” [42, tr.49]. 

Những đặc điểm nhân thân tiêu cực được hình thành là do sự tác động qua 

lại lẫn nhau giữa các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống và các yếu tố tiêu cực 

thuộc cá nhân con người. Vì vậy, cần phải hướng đến việc hạn chế hay loại trừ các 

yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống cũng như các yếu tố tiêu cực thuộc về cá 

nhân có vai trò quyết định đến việc hình thành các đặc điểm nhân cách lệch lạc. 

Đây là biện pháp phòng ngừa tội phạm từ gốc, có tác dụng loại bỏ những nguyên 

nhân hình thành tội phạm, từ đó góp phần làm giảm đáng kể số lượng tội phạm xảy 

ra trong xã hội, đảm bảo tốt nhất an ninh, TTATXH. 

Các yếu tố chủ quan thuộc về người phạm tội XPSH gồm: Trí tuệ; sai lệch 

về sở thích; sai lệch về nhu cầu và cách thức thỏa mãn nhu cầu; sai lệch trong ý 

thức pháp luật. 

Trí tuệ hay sự thông minh của mỗi cá nhân cụ thể sẽ có sự khác nhau, điều 

này tùy thuộc về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, yếu tố di truyền, môi trường 

sống… Một người có hiểu biết tốt thì sẽ có khả năng đánh giá, phân tích các yếu tố 

của môi trường sống một cách chính xác, từ đó chọn lọc được các yếu tố tích cực 

để tiếp thu, học hỏi và loại bỏ hay có sức phản kháng lại các yếu tố tiêu cực. Đa số 

người phạm tội XPSH có trình độ học vấn thấp nên khả năng nhận biết, đánh giá 

và phân tích các tình huống xảy ra rất hạn chế, cộng thêm sự lười biếng, hám lợi, 

muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng mà không phải bỏ công sức lao động và để 

thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân mà các đối tượng đã thực hiện hành vi 

chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Sở thích là những hoạt động thường xuyên hoặc thói quen đem lại cho con 

người niềm vui, sự phấn khởi trong cuộc sống. Nếu cá nhân có những sở thích như 

đọc sách, xem băng đĩa, 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, rượu chè, ma túy,… sẽ hình thành ở cá nhân đó nhân cách lệch lạc 

như sống thực dụng, coi trọng vật chất, hưởng thụ, sống nhanh, sống gấp, sống 

buông thả, không có hoài bão, không có định hướng, coi thường chuẩn mực đạo 

đức,... Đến một lúc nào đó, gặp những hoàn cảnh, tình huống cụ thể họ sẽ không 
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kiềm chế, kiểm soát được hành vi của mình và lựa chọn cách xử sự không đúng 

đắn, kể cả xâm phạm đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của người khác. 

Mỗi cá nhân trong xã hội đều có những nhu cầu rất khác nhau và thể hiện 

trong tất cả các mặt của đời sống, như nhu cầu về kinh tế, chính trị, văn hóa, vật 

chất, chức vụ, tình dục... Nếu cá nhân có nhu cầu sai lệch thì trong điều kiện, hoàn 

cảnh nhất định, cá nhân bắt đầu hướng nhận thức vào việc tìm kiếm cái thỏa mãn 

nhu cầu, tức là lợi ích không chính đáng và từ đó sẽ lựa chọn cách thức thỏa mãn 

nhu cầu không đúng đắn. Phần lớn những cá nhân có nhu cầu vật chất lớn, vượt 

quá khả năng đáp ứng của bản thân, gia đình thì họ rất dễ lựa chọn cách thức thỏa 

mãn nhu cầu là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác.  

Ngoài ra, những sai lệch trong ý thức pháp luật cũng là một trong những 

yếu tố tác động trong cơ chế làm phát sinh tội phạm. Mỗi cá nhân đều có quan 

điểm, thái độ, nhận thức riêng đối với pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật, đối 

với cơ quan bản vệ pháp luật,… Người phạm tội XPSH thường là không hiểu biết 

hoặc hiểu biết rất ít, hiểu biết mơ hồ về pháp luật (đa số người phạm tội có trình độ 

học vấn thấp); có thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp 

luật; có xu hướng chống đối pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật (đặc biệt là 

các trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm). 

 

Kết luận chương 1 

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

nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đã 

phân tích làm rõ các đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

cũng như các yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người phạm tội xâm 

phạm sở hữu. Những nội dung được trình bày trong Chương 1 sẽ là tiền đề về lý 

luận để tiếp tục nghiên cứu Chương 2 của luận văn.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 

 

2.1. Khái quát tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

2.1.1. Mức độ của tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

Mức độ của tình hình tội XPSH từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 

từ năm 2011 đến 2015 được nhận thức thông qua các số liệu phản ánh tổng số các 

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

bàn tỉnh trong thời gian nêu trên. Để 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: Số lượng các tội XPSH và người phạm tội XPSH đã bị xét xử bằng 

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

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

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

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu nhân thân người 

phạm tội XPSH đã được phát hiện xử lý nên chỉ giới hạn nghiên cứu tình hình tội 

XPSH theo số liệu thống kê xét xử hình sự sơ thẩm của Viện kiểm sát mà không đề 

cập đến tội phạm ẩn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Theo số liệu thống kê trong bảng tại phụ lục số 1 cho thấy, trong thời gian từ 

năm 2011 đến 2015, trên địa bàn tỉnh đã xét xử tổng cộng 2.068 vụ án với 3.384 bị 

cáo về các tội XPSH, trung bình 413,6 vụ/năm và 676,8 bị cáo/năm. Trong đó, xảy 

ra nhiều nhất là năm 2015 (449 vụ, 728 bị cáo), kế đến là năm 2013 (446 vụ, 728 bị 

cáo), các năm còn lại gồm: năm 2011 (362 vụ, 603 bị cáo), năm 2012 (377 vụ, 626 

bị cáo), năm 2014 (434 vụ, 699 bị cáo).  

Mức độ của tình hình tội XPSH còn được thể hiện qua cơ số tội phạm: Đó 

là chỉ số khái quát nhất về mức độ của tình hình tội phạm đối với một đơn vị hành 

chính - lãnh thổ (tỉnh Kiên Giang) trong một đơn vị thời gian là một năm và được 
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tính bằng số bị cáo (đã xét xử) trên 100.000 dân, được thể hiện ở số liệu trong 

bảng tại phụ lục số 2.  

Trên cơ sở nghiên cứu số liệu thống kê các bị cáo đã bị Tòa án xét xử về các 

tội XPSH và số liệu thống kê dân số (gồm những người có đăng ký hộ khẩu thường 

trú và đăng ký tạm trú) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho thấy trong thời gian từ 

năm 2011 - 2015 trung bình 100.000 người dân ở tỉnh Kiên Giang có 39,07 người 

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

XPSH cao hơn nhiều (39,07/109,94) và có thể thấy số lượng bị cáo phạm tội XPSH 

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

trường hợp người phạm tội XPSH là người không có đăng ký hộ khẩu thường trú và 

tạm trú ở tỉnh mà từ nơi khác đến thực hiện hành vi phạm tội thậm chí có trường 

hợp sống lang thang. 

2.1.2. Diễn biến của tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

Diễn biến của tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là sự phản 

ánh xu hướng tăng, giảm hoặc ổn định tương đối của tình hình tội XPSH của tỉnh 

trong thời gian từ năm 2011 đến 2015. 

Qua biểu đồ tại phụ lục số 3 cho thấy, số vụ án và số bị cáo phạm tội XPSH 

năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước. Nếu lấy năm 2011 là năm gốc để so 

sánh với các năm còn lại thì số vụ án và số bị cáo diễn biến theo xu hướng tăng, 

đáng chú ý là đến năm 2015 số vụ án và số bị cáo tăng rất nhiều so với năm 2011, 

tăng 24% về số vụ và 20% số bị cáo. Điều đó chứng tỏ tình hình tội XPSH trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang có xu hướng tăng cả về số vụ lẫn số bị cáo trong thời gian tới. 

2.1.3. Cơ cấu của tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

Là số liệu phản ánh tỷ trọng giữa số vụ án XPSH trong tổng số vụ án đã bị 

xét xử về tất cả các loại tội, mối tương quan về tỷ lệ giữa từng loại tội XPSH với 

nhóm tội XPSH, về mức độ của tình hình tội XPSH (được tính toán trên cơ sở số 

dân và diện tích của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang). 

Nghiên cứu cơ cấu tội XPSH giúp ta biết được cấu trúc bên trong của tình hình tội 
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phạm nói chung và tình hình tội XPSH nói riêng, qua đó, góp phần làm rõ hơn tính 

chất nghiêm trọng của tình hình tội phạm. 

 - Cơ cấu của tình hình tội XPSH trong mối quan hệ với tình hình tội phạm 

nói chung tại tỉnh Kiên Giang được thể hiện trong bảng tại phụ lục số 4 cho thấy: 

Trong 05 năm từ năm 2011 - 2015, số vụ án XPSH chiếm tỷ trọng rất cao so với 

tình hình tội phạm nói chung trên địa bàn tỉnh, trung bình chiếm 39,31% số vụ án 

và 35,53% số bị cáo. Đây là con số rất đáng báo động, các loại tội XPSH xảy ra 

thường xuyên, phổ biến, 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 nhỏ đến ANTT xã hội. Số lượng vụ án và số người 

phạm tội XPSH diễn biến tỉ lệ thuận với diễn biến của tình hình tội phạm trong tỉnh. 

Năm 2012 so với năm 2011, tình hình tội phạm nói chung tăng 7,25% số vụ án, 

16,67% số bị cáo và tình hình tội XPSH tăng 4,14% số vụ án, 3,81% số bị cáo. Năm 

2013 so với năm 2012, tình hình tội phạm nói chung tăng 9,64% số vụ án, 9,15% số 

bị cáo và tình hình tội XPSH tăng 18,30% số vụ án, 16,29% số bị cáo. Năm 2014 so 

với năm 2013, tình hình tội phạm nói chung giảm 1,19% số vụ án nhưng tăng 

3,49% số bị cáo và tình hình tội XPSH giảm 2,69% số vụ án, 3,98% số bị cáo. Năm 

2015 so với năm 2014, tình hình tội phạm nói chung tăng 3,12% số vụ án nhưng 

giảm 2,46% số bị cáo và tình hình tội XPSH tăng 3,45% số vụ án, 4,15% số bị cáo. 

Qua số liệu trên cho thấy, tình hình tội phạm nói chung và các loại tội XPSH đều 

diễn biến theo chiều hướng tăng. Tuy nhiên 2013 thì tình hình tội phạm nói chung 

có tỷ lệ tăng lớn hơn so với tình hình tội XPSH, nhưng năm 2014 lại giảm so với 

năm 2013 và năm 2015 có tỷ lệ tăng nhỏ hơn so với tình hình tội XPSH. Điều đó 

chứng tỏ, tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có xu hướng tăng và diễn 

biến phức tạp. 

- Cơ cấu của từng loại tội XPSH trong mối quan hệ với các tội XPSH tại tỉnh 

Kiên Giang, 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 công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 137), Tội trộm cắp tài sản (Điều 

138), Tội lừa 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 cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143), Tội thiếu 
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trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước (Điều 144), Tội vô 

ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 145).  

Qua số liệu trong bảng tại phụ lục số 5 cho thấy, trong cơ cấu các loại tội 

XPSH thì tội Trộm cắp tài sản chiếm tỉ lệ cao nhất (70,98%), kế đến là Tội lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản (7,11%); Tội cướp giật tài sản (6,04%); Tội cướp tài sản (5,85%); 

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (3,97%); Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư 

hỏng tài sản (3,97%); Tội cưỡng đoạt tài sản (1,45%), các tội công nhiên chiếm đoạt 

tài sản, 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 thể hiện các loại tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy 

ra khá phổ biến và nghiêm trọng, có chiều hướng ngày càng tăng, đặc biệt là các 

Tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản. Vì vậy, có thể 

khẳng định rằng để đấu tranh có hiệu quả với tình hình tội XPSH ở tỉnh Kiên Giang 

cần tập trung trước hết vào tội trộm cắp tài sản kế đến là tội lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản và cướp giật tài sản. 

- Cơ cấu của tình hình tội XPSH ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2015 

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

được thể hiện trong bảng tại phụ lục số 6. 

Theo bảng tại phụ lục số 6 thể hiện, cột dọc cuối cùng bên phải là số dân trên 

01 bị cáo. Con số này càng nhỏ thì mức độ phạm tội XPSH ở địa bàn đó càng cao. 

Theo đó, trong giai đoạn 2011 đến 2015, huyện Phú Quốc có mức độ phạm tội 

XPSH cao nhất, cứ 251,792 người dân thì có một người bị xét xử về các loại tội 

XPSH. Huyện An Biên có mức độ phạm tội XPSH thấp nhất, cứ 1.120,689 người 

dân thì có 01 người bị xét xử về các loại tội XPSH. Trên địa bàn toàn tỉnh Kiên 

Giang trung bình cứ 548,563 người dân thì có một người bị đưa ra xét xử về các 

loại tội XPSH. 

Tuy nhiên, nếu xét theo diện tích của từng khu vực thì thành phố Rạch Giá là 

địa bàn có mật độ tội phạm XPSH cao nhất là 7,5 bị cáo/km2, huyện Giang Thành là 

địa bàn có mật độ tội phạm XPSH thấp nhất với 0,1300 bị cáo/km2 và trung bình 

toàn tỉnh, mật độ các loại tội XPSH là 0,5047 bị cáo/km2. Để có cơ sở cho việc đánh 
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giá tình hình tội XPSH ở 15 địa bàn cấp huyện, thị, thành phố ở tỉnh Kiên Giang ta 

có thể xem bảng tại phụ lục số 7. 

Số liệu trong bảng tại phụ lục số 7 cho thấy, cột dọc thứ (3) là ngôi thứ của 

từng địa danh tương ứng trong bảng 2.6. Cột dọc thứ (4) là tổng của cột dọc thứ (3). 

Cột dọc thứ (5) được hình thành trên cơ sở của hệ số tiêu cực và hệ số này càng nhỏ 

thì cấp độ nguy hiểm càng cao. Theo đó, thành phố Rạch Giá có hệ số tiêu cực nhỏ 

nhất nên cấp độ nguy hiểm ở đây là cao nhất. Kế đến là thị xã Hà Tiên, huyện Phú 

Quốc, huyện Châu Thành và cấp độ nguy hiểm thấp nhất là huyện Hòn Đất và 

huyện An Biên. 

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

của tỉnh Kiên Giang nhưng tập trung cao là ở các địa bàn dân cư đông đúc, nhiều 

khu công nghiệp, khu du lịch như thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Phú 

Quốc và huyện Châu Thành. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống 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 thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Phú Quốc và huyện 

Châu Thành. 

2.1.4. Tính chất của tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

Từ những phân tích về thực trạng, diễn biến, cơ cấu tình hình tội XPSH trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang trong 05 năm từ 2011 – 2015 có thể khẳng định rằng: Số vụ 

án và số bị cáo phạm tội XPSH chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số tội phạm nói chung 

(39,31% số vụ án và 35,53% số bị cáo). Diễn biến của tình hình tội XPSH luôn theo 

chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ án, số người phạm tội và diễn biến tỉ lệ 

thuận với diễn biến của tình hình tội phạm.  

Mặt khác, tội trộm cắp tài sản luôn chiếm một tỷ lệ nhất định trong tổng số 

tội phạm hình sự nói chung và chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm tội XPSH. Tội 

XPSH đã xảy ra ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh, trong đó nhiều nhất là 

thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Phú Quốc và huyện Châu Thành. Loại 

tội phạm này có xu hướng diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm ngày càng gia 

tăng. Để công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội XPSH nói riêng ở tỉnh 

Kiên Giang đạt hiệu quả thì cần tập trung vào các địa bàn thành phố Rạch Giá, thị 
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xã Hà Tiên, huyện Phú Quốc và huyện Châu Thành công tác phòng, chống tội trộm 

cắp tài sản phải được ưu tiên hàng đầu. 

2.2. Thực trạng các đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm 

sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Qua nghiên cứu 100 vụ án với 165 bị cáo phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang từ năm 2011 – 2015, tác giả sẽ đi sâu phân tích cơ cấu của tình hình tội 

XPSH theo các đặc điểm nhân thân người phạm tội như sau: 

2.2.1. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về độ tuổi, giới tính 

Số liệu trong bảng tại phụ lục số 8 cho thấy, phần lớn các đối tượng phạm tội 

XPSH đa số ở độ tuổi đã thành niên, trong đó độ tuổi từ 18 đến 30 chiếm tỷ lệ cao 

nhất 65,45%, kế đến là độ tuổi từ 30 trở lên chiếm 26,66%. Người phạm tội XPSH 

có độ tuổi dưới 18 chiếm tỷ lệ ít nhất 7,87%. Trong tổng số 165 bị cáo phạm tội 

XPSH, có 152 bị cáo là nam chiếm tỷ lệ 92,12% và chỉ có 13 bị cáo là nữ chiếm tỷ 

lệ 7,87%. Vậy, các đối tượng phạm tội XPSH thường là nam ở độ tuổi từ 18 trở lên. 

2.2.2. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về trình độ học vấn 

Qua bảng tại phụ lục số 9 thể hiện: Trong số 165 bị cáo phạm tội XPSH thì 

không có bị cáo nào có trình độ trung cấp trở lên (chiếm 0%); 16 bị cáo có trình độ 

trung học phổ thông (chiếm 9,69%) và 126 bị cáo có trình độ tiểu học, trung học cơ 

sở (chiếm 75,90%), 23 bị cáo không biết chữ (chiếm 13,93%).  

2.2.3. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về nghề nghiệp 

Số liệu trong bảng tại phụ lục số 10 cho thấy, phần lớn các bị cáo không có 

nghề nghiệp ổn định 120/165 bị cáo chiếm 72,72%, chủ yếu là làm thuê (bảo vệ, thợ 

hồ, làm ruộng…) với mức thu nhập thấp. Số bị cáo không nghề nghiệp cũng chiếm 

tỉ lệ tương đối cao 35/165 bị cáo chiếm 21,21%. Số bị cáo có nghề nghiệp ổn định 

chiếm tỉ lệ ít 10/165 bị cáo chiếm 6,06%. 

2.2.4. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về nơi cư trú, hộ 

khẩu thường trú 

Trong bảng tại phụ lục số 11 thể hiện, số lượng bị cáo là người ngoài tỉnh 

chiếm tỉ lệ tương đối nhiều (40/165 bị cáo chiếm 24,24%) và có 41 bị cáo có nơi cư 
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trú không ổn định, chiếm 24,85%. Số lượng bị cáo có hộ khẩu thường trú tại Kiên 

Giang có 125 bị cáo, chiếm 75,75% và phần lớn là có nơi cư trú ổn định. 

2.2.5. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về hoàn cảnh gia 

đình 

Nghiên cứu đặc điểm hoàn cảnh gia đình trong nhân thân người phạm tội là 

nghiên cứu ở các khía cạnh: Quan hệ gia đình và hoàn cảnh kinh tế gia đình với 

những tác động của chúng tới người phạm tội. 

Theo thống kê 100 vụ án với 165 bị cáo phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang từ năm 2011 đến 2015, cho thấy về quan hệ gia đình: 

- Số người phạm tội đã kết hôn có 69 người chiếm 41,82%, trong đó: Hiện 

vẫn đang duy trì hôn nhân có 67 người, đã ly hôn 01 người, một bên đã mất 01 

người; số người phạm tội chưa kết hôn có 96 người chiếm 58,18%; 

- Số người phạm tội sinh sống trong gia đình hoàn thiện có 133 người chiếm 

80,12%; số người phạm tội sinh sống trong gia đình không hoàn thiện (cha mẹ ly 

hôn, cha hoặc mẹ mất hoặc cả hai mất, cha hoặc mẹ bỏ đi, không biết cha mẹ) có 32 

người chiếm 19,39%; 

- Số người phạm tội đã có con có 51 người chiếm 30,9%; số người phạm tội 

chưa có con có 114 người chiếm 69,09%; 

- Số người phạm tội sinh sống trong gia đình đông con (có từ 03 con trở lên) 

có 117 người chiếm 70,90%; số người phạm tội sinh sống trong gia đình ít con có 

48 người chiếm 29,09%. 

Qua thống 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 14 người chiếm 

8,48%; người phạm tội có hoàn cảnh kinh tế gia đình không thuận lợi có 151 

người chiếm 91,52%. 

Kết quả nghiên cứu trên chỉ ra rằng: Những người chưa kết hôn, chưa có con, 

sống trong gia đình đông anh chị em và có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi dễ 

phạm tội hơn những người đã kết hôn, có con, sống trong gia đình ít anh chị em và 

có kinh tế thuận lợi. 
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2.2.6. Cơ cấu về nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về quốc tịch, dân 

tộc, tôn giáo 

Xét về dân tộc, nghiên cứu 165 bị cáo, chỉ có 16 bị cáo là người dân tộc thiểu 

số (dân tộc Khmer) chiếm tỷ lệ 9,69%, còn lại 149 bị cáo là người dân tộc Kinh 

chiếm 90,31%. Con số này cũng phù hợp với cơ cấu các dân tộc ở tỉnh Kiên Giang, 

dân tộc Kinh chiếm 85,5% dân số. 

Xét về quốc tịch và tôn giáo, 165 bị cáo đều là có quốc tịch Việt Nam và 153 

bị cáo không theo tôn giáo nào, chỉ có 12 bị cáo theo tôn giáo, trong đó Thiên chúa 

giáo 01 bị cáo, tin lành 04 bị cáo, phật giáo 05 bị cáo, hòa hảo 02 bị cáo.  

2.2.7. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về tiền án, tiền sự 

 Nghiên cứu 165 bị cáo phạm tội XPSH, cho thấy: Người phạm tội có tiền 

sự 22 người chiếm 13,33%; người phạm tội có tiền án 41 người chiếm 24,84%, 

trong đó đã được xóa án tích 14 người, tái phạm 17 người, tái phạm nguy hiểm 10 

người; người phạm tội chưa có tiền án, tiền sự 114 người chiếm 69,09%. Số người 

phạm tội XPSH có tiền án, tiền sự tương đối cao. Điều đáng chú ý, trong số 41 bị 

cáo có tiền án thì 38 bị cáo đã có tiền án về tội XPSH lại tiếp tục phạm tội XPSH và 

03 bị cáo có tiền án về các loại tội phạm khác sau đó phạm tội XPSH.  

2.2.8. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về hình thức gây án 

Nghiên cứu 100 bản án cho thấy: Số vụ án phạm tội đơn lẻ chiếm tỷ lệ nhiều 

hơn (63/100 vụ án chiếm 63%), nhưng số vụ án có đồng phạm cũng chiếm tỉ lệ khá 

cao 37/100 vụ (chiếm 37%), điển hình như vụ “Trộm cắp tài sản” do Trần Văn 

Thanh cùng đồng bọn thực hiện xảy ra tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiện Giang có 06 bị cáo. Vụ “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Không tố 

giác tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do Nguyễn Lâm 

Hữu Phước cùng đồng bọn thực hiện tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang có 06 

bị cáo. Vụ “Trộm cắp tài sản” do Dương Duy Tân cùng đồng bọn thực hiện 09 vụ 

trộm cắp tài sản tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có 05 bị cáo. Đây là một con số 

cần phải quan tâm về phương thức thực hiện các tội XPSH. Tuy nhiên, sự câu kết 

giữa các đối tượng trong vụ án thường không chặt chẽ, chủ yếu là các đối tượng 

hám lợi, ham chơi, đua đòi, muốn có tiền tiêu xài mà không phải bỏ công sức lao 

động nên rủ rê lẫn nhau, không có sự phân công chỉ đạo chặt chẽ theo từng khâu 
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thực hiện tội phạm mà hầu hết đều tham gia là người thực hành (đồng phạm đơn 

giản). 

2.2.9. Cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về động cơ, mục 

đích phạm tội và thái độ khai báo 

Theo thống kê 165 bị cáo phạm tội XPSH cho thấy, chỉ có 08 bị cáo (chiếm 

4,85%) có động cơ, mục đích là trả thù người có mâu thuẫn với bị cáo từ trước, có 

157 bị cáo (chiếm 95,15%) xuất phát từ động cơ, mục đích là thỏa mãn nhu cầu vật 

chất, hám lợi. 

Có 163/165 bị cáo (chiếm 98,78%) có thái độ khai báo trung thực, thành 

khẩn, sẵn sàng hợp tác với CQTHTT trong quá trình giải quyết vụ án, vì đa số các 

bị cáo đều bị bắt quả tang nên không thể che giấu hành vi phạm tội của mình và để 

nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Có 02/165 bị cáo (chiếm 1,21%) có thái độ 

rất ngoan cố, khai báo quanh co, chối tội, có thái độ thách thức với CQTHTT, 

không hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. 

Như vậy, những người có tư tưởng hám lợi, ăn bám, tham lam, chây lười lao 

động, có nhu cầu, sở thích lệch lạc, tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội … sẽ 

dễ thực hiện tội phạm về XPSH. 

Tóm lại, qua nghiên cứu cơ cấu về nhân thân người phạm tội, cho thấy người 

phạm tội XPSH chủ yếu là: Nam giới (chiếm 92,12%); lứa tuổi từ 18 đến 30 tuổi 

(chiếm 65,45%); có trình độ học vấn thấp (chiếm 89,83%); bị cáo là người ngoài 

tỉnh (chiếm 24,24%); không có nơi cư trú ổn định (chiếm 24,85%); không có nghề 

nghiệp ổn định (chiếm 72,72%); chưa kết hôn (chiếm 58,18%); chưa có con (chiếm 

69,09%); sống trong gia đình đông anh chị em (chiếm 70,90%); sống trong gia đình 

có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi (chiếm 92,16%); động cơ, mục đích phạm tội 

là thỏa mãn nhu cầu vật chất, hám lợi (chiếm 98,78%). Ngoài ra, người phạm tội 

không có nghề nghiệp (chiếm 21,21%), có tiền án, tiền sự (chiếm 30,90%), có đồng 

phạm (chiếm 38,18%) cũng chiếm tỉ lệ tương đối cao. 

2.3. Thực trạng tác động của các yếu tố đến quá trình hình thành nhân 

thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

2.3.1. Các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống 

2.3.1.1. Môi trường gia đình 
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Nghiên cứu cơ cấu nhân thân người phạm tội theo đặc điểm về hoàn cảnh gia 

đình đối với 165 bị cáo phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2011 

đến 2015, cho thấy: 

- Số lượng bị cáo sống trong gia đình không có cha, không có mẹ hoặc không 

có cả cha và mẹ (gia đình khuyết thiếu) chiếm tỉ lệ khá cao (19,39%), như vụ Trộm 

cắp tài sản do Nguyễn Ngọc Nhiên thực hiện: Nguyễn Ngọc Nhiên, sinh năm 1995 

có cha, mẹ ly hôn và sau đó mẹ mất khi Nhiên còn nhỏ. Trong quá trình làm thuê tại 

nhà của ông Trần Văn Kiên tại xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

Sau khi đi nhậu về cùng với con trai ông Kiên tên Phong, sau đó Nhiên xin Phong 

5.000 đồng mua mì gói nhưng Phong không cho, Nhiên quay ra thì thấy 01 cái quần 

đang treo trên cột, Nhiên đến sờ vào túi quần thì phát hiện có 01 cái bóp, Nhiên tiếp 

tục lấy bóp ra xem thì thấy có 240.000 đồng. Nhiên bỏ bóp vào túi quần rồi về chòi 

ngủ. Khi về chòi nhiên nảy sinh ý định trộm xe của ông Kiên nên liền thu dọn đồ 

dùng cá nhân, sau đó đi qua nhà ông Kiên trộm xe mô tô biển kiểm soát 68G1-

20643 và 01 cái bóp, trong bóp có 240.000 đồng, rồi lên xe chạy đi. Khi đến 

phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để tìm nơi bán xe nhưng 

bị tổ tuần tra phường An Lạc phát hiện và mời về làm việc và bị bắt giữ. Qua vụ án 

này cho thấy, do thiếu sự dạy bảo của cha mẹ, lại sống trong điều kiện kinh tế khó 

khăn đã làm nảy sinh lòng tham, khát vọng kiếm tiền bằng mọi giá, sự coi thường 

đạo đức, coi thường tình cảm, coi thường pháp luật ở Nhiên. Khi có điều kiện thuận 

lợi sẽ làm phát sinh hành vi phạm tội. 

- Có 60,6% số lượng bị cáo sống trong gia đình thiếu sự quan tâm chăm sóc 

và giáo dục, chủ yếu là do người phạm tội xuất thân từ gia đình có đông con, kinh tế 

không thuận lợi, gia đình không hạnh phúc.  

+ Hoàn cảnh kinh tế là một trong những yếu tố có ý nghĩa rất lớn đối 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. 

Số bị cáo phạm tội XPSH sống trong gia đình có kinh tế thuận lợi chiếm tỉ lệ 

không cao, các bị cáo này chủ yếu là thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và cướp 

tài sản đối với người bị hại là người quen biết của bị cáo hoặc người thân của bị 

cáo. Điển hình như vụ “Cướp tài sản” do Tài Văn Đức thực hiện: Khoảng 11 giờ 

ngày 24/2/2011 ông Trương Ngọc Bỉnh ngụ ấp Đồng Giữ, xã Nam Thái, huyện An 
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Biên, tỉnh Kiên Giang tới nhà ông Trương Thống Nhất (là anh ruột ông Bỉnh) ngụ 

cùng ấp để rủ đi thăm anh ruột là ông Sáu Hồ ở gần đó. Tại đây ông Bỉnh gặp Tài 

Văn Đức và cả ba người cùng lại nhà ông Sáu Hồ chơi. Một lúc sau thì cả ba ra 

về, trên đường về Tài Văn Đức rủ ông Bỉnh nhậu, ông Bỉnh đưa cho Đức 10.000 

đồng mua rượu. Sau đó Đức mang về nhà sau của ông Nhứt nhậu cùng với ông 

Bỉnh và Nhứt, trong lúc nhậu Đức đề ý thấy ông Bỉnh có đeo một chiếc nhẫn vàng 

24k, trọng lượng 9 phân 94 ly (trị giá 3.707.000 đồng) nên nảy sinh ý định chiếm 

đoạt. Khi đó ông Nhứt đã say nên không nhậu nữa, Đức ép ông Bỉnh uống liên 

tiếp hai ly rượu mục đích cho ông Bỉnh say mục đích cho ông Bỉnh say để Đức dể 

dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt. Ông Bỉnh say nằm ngửa ra bộ vạc ngay tại chỗ 

thì Đức dùng chân phải đè lên ngực ông Bỉnh và tay phải tháo chiếc nhẫn của ông 

Bỉnh, lúc này ông Bỉnh la lên “Sao mày lấy nhẫn tao”, nghe ông Bỉnh la, Đức 

dùng bàn tay trái chèn vào cổ ông Bỉnh làm cho ông Bỉnh không còn la được nữa 

và tiếp tục tháo chiếc nhẫn của ông Bỉnh. Sau khi lấy được chiếc nhẫn Đức đem đi 

giấu vào vách nhà ông Nhứt và bỏ lên nhà trước nằm võng. Ông Bỉnh trình báo sự 

việc với Công an, tại đây Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Có thể thấy 

rằng, trong vụ án này, mặc dù không gặp khó khăn về kinh tế, tuy nhiên  do có thái 

độ coi thường pháp luật, Đức đã thực hiện hành vi phạm tội đã xâm phạm đến 

quyền nhân thân và quyền tài sản của người khác. 

+ Sống trong gia đình không 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 “Hủy tài sản” do 

Lê Thanh Xuân thực hiện: Xuân là người đã có gia đình có vợ (đã ly hôn) và có ba 

người con. Vào ngày 12/4/2012 Xuân cãi nhau với vợ là Dương Thị Anh tại nhà ở 

ấp Trung Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về việc Xuân nghi 

vợ ngoại tình, khi Dương Thị Anh không thừa nhận thì Xuân tức giận dùng tay tát 

nhiều cái vào mặt chị Anh, nghe tiếng chị Anh kêu la nên bà nguyễn Thị Mười (là 

mẹ của Xuân) và bà Lê Thị Quyên (chị của Xuân) tới can ngăn. Chị Anh bỏ chạy ra 

sân lấy chiếc xe mô tô hiệu Attila (xe của Dương Công Đinh là em trai của chị Anh 

cho chị Anh mượn) thì bị Xuân đuổi kịp kéo xe và đóng cổng lại làm xe ngã xuống 

đất sau đó Xuân thấy chị Anh bỏ chạy liền mở cốp xe, lấy chiếc vớ có sẵn trong xe 

nhúng vào bình xăng rồi dủng bật lửa ga có sẵn trong người đốt cháy chiếc tất sau 
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đó quăng vào bình xăng xe làm xe cháy rụi hoàn toàn. Giá trị chiếc xe qua thẩm 

định có giá trị lả 10.000.000 đồng. Qua vụ án cho thấy, sống trong gia đình không 

hạnh phúc, hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đông con cùng với việc ghen tuông, 

nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến việc bực tức và trả thù vợ mà Xuân đã hủy hoại tài 

sản của người khác.  

Bên cạnh việc nghiên cứu bản án, để đánh giá vai trò của giáo dục trong gia 

đình, tác giả đã tiến hành thực hiện 300 phiếu điều tra xã hội học, kết quả cho thấy 

số người chưa hài lòng lắm với phương pháp giáo dục của bố mẹ chiếm tỷ lệ rất cao 

(chiếm 66%), số người rất hài lòng với phương pháp giáo dục của bố mẹ chiếm 

15,33% và 18,66% số người không hài lòng với phương pháp giáo dục của bố mẹ. 

Cụ thể: 

- Có 73,67% số người được hỏi trả lời bố mẹ ít quan tâm đến con, ít có thời 

gian dành cho con; chỉ có 14% bố mẹ rất quan tâm đến con, thường xuyên dành thời 

gian cho con; 12,33% số người chọn bố mẹ phải lo làm ăn, không có thời gian quan 

tâm con. 

- Đối với câu hỏi “khi con mắc lỗi, bố mẹ xử sự thế nào” thì có 60,33% số 

người lựa chọn đáp án bố mẹ chỉ hỏi han sơ qua, mắng chửi cho hả giận rồi thôi; 

16,67% chọn bố mẹ thường xuyên bênh vực, bao che lỗi cho con; 14,33% chọn bố 

mẹ đánh đập, chửi bới thậm tệ, bắt nhịn ăn, nhịn uống; chỉ có 8,67% bố mẹ tìm hiểu 

kỹ nguyên nhân con mắc lỗi rồi phân tích để con hiểu và tự đề ra hướng khắc phục 

lỗi lầm. 

2.3.1.2. Môi trường giáo dục 

Nghiên cứu tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 

– 2015 và kết quả điều tra xã hội học, cho thấy: 

Nhà trường thường có một số hạn chế đó là sự quản lý lỏng lẻo, không có 

hoặc có nhưng không đạt hiệu quả về sự phối hợp với gia đình trong việc giáo dục 

trẻ, nhiều trường hợp học sinh có những biểu hiện tiêu cực như thường xuyên trốn 

học, học hành sa sút, đánh nhau, đua đòi... nhưng nhà trường không quan tâm theo 

dõi, quản lý để kịp thời phát hiện và uốn nắn từ đó trẻ dễ hình thành tâm lý bất cần, 

chán học, bỏ học, thích tụ tập bạn bè xấu và nghe theo sự lôi kéo của bạn bè thực 

hiện hành vi phạm tội. Điển hình như vụ “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do 
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người khác phạm tội mà có” do Đào Hữu Thi Mô Thi cùng đồng bọn thực hiện: Từ 

tháng 01 năm 2013 đến tháng 05 năm 2013, Đào Hữu Thi Mô Thi, Trần Hữu Lộc, 

Lê Kim Tỉ và Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1995 là học sinh) đã cùng nhau thực 

hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang, trong đó Nguyễn Thành Lộc tham gia 01 vụ và một vụ tiêu thụ tài 

sản do người khác phạm tội mà có, cụ thể: vào khoảng 02 giờ ngày 03/5/2013, Thi 

và Tỉ rủ Nguyễn Thành Lộc đi trộm xe mô tô để sử dụng, Tỉ sử dụng xe mô tô lấy 

trộm trước đó chở Thi và Nguyễn Thành Lộc chạy đến nhà trọ ở Khu phố 1, thị trấn 

Dương Đông. Thi và Tỉ đứng canh còn Lộc đi vào lấy trộm xe hiệu Yamaha biển 

kiểm soát 68P1-000.11 (giá trị qua định giá là 24.500.000 đồng) của anh Nguyễn 

Văn An. Sau đó Thi gở biển số và thay vào biển số 68P1-07960. Đến ngày 

05/5/2013 Lộc và Tỉ sử dụng xe đi chơi thì bị phát hiện. Vụ án trên cho thấy, do sự 

quản lý lỏng lẻo của nhà trường, nhà trường và gia đình không có sự phối hợp trong 

việc giáo dục nên nhà trường và gia đình không phát hiện việc em Nguyễn Thành 

Lộc thường xuyên trốn học, tiếp xúc với các đối tượng xấu và tham gia vào các tệ 

nạn xã hội, vì vậy đã không có sự uốn nắn, giáo dục kịp thời. Vì muốn có tiền thỏa 

mãn nhu cầu, sở thích của bản thân mà Lộc sẵn sàng thực hiện hành vi chiếm đoạt 

tài sản người khác một cách trái pháp luật. 

Ngoài hạn chế nêu trên, nhà trường còn có những thiếu sót đó là không quan 

tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, thầy cô còn có sự phân biệt đối xử 

giữa các học sinh, việc giáo dục chỉ chạy theo thành tích mà không 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 “Trộm cắp tài sản” do Trương Văn Toàn và Phan Thị Ngọc Hạnh 

thực hiện: Phan Thị Ngọc Hạnh sinh năm 1992, là sinh viên của một trường trung 

cấp tài chính. Vào khoảng 18 giờ ngày 06/01/2013 tại ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh 

Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của gia 

đình bà Trần Thúy Trang, Trương Văn Toàn và Phan Thị Ngọc Hạnh đã lén lút lấy 

trộm chiếc xe Nouvo LX 135 biển kiểm soát 68H1-00654. Sau đó Toàn điều khiển 

xe của mình kè (giòng) chiếc xe trộm được do Hạnh cầm lái và điều khiển xe từ 

Ngã 3 Công Sự đến cầu Vĩnh Thái thì bị phát hiện và bắt giữ cùng tang vật, tài sản 

chiếm đoạt qua định giá có giá trị là 31.025.000 đồng. Qua vụ án này cho thấy, kỹ 
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năng sống, kỹ năng giải quyết tình huống của học sinh, sinh viên còn yếu kém, khi 

gặp hoàn cảnh khó khăn và thấy tài sản của người khác sơ hở, Hạnh đã lựa chọn 

cách thức giải quyết vấn đề một cách tiêu cực. Khi sự việc bị phát hiện, Hạnh và 

Toàn vẫn không thừa nhận hành vi sai trái của mình. 

2.3.1.3. Môi trường bạn bè 

Kết quả điều tra xã hội học, cho thấy: Khi được hỏi “Bố mẹ có quan tâm đến 

bạn bè của con không” thì có 69,67% số người trả lời bố mẹ chỉ quan tâm một vài 

bạn thân, còn những người khác bố mẹ không biết; 20,67% số người lựa chọn bố 

mẹ thường xuyên quan tâm xem con chơi với ai, thậm chí đến thăm nhà của từng 

bạn của con; 9,67% chọn bố mẹ không biết các bạn của con là những ai. Câu hỏi 

“Khi thấy con chơi với bạn bè xấu bố mẹ thường đối xử với con như thế nào”, có 

81% người lựa chọn trả lời bố mẹ chửi mắng, ngăn cản và kiểm soát thời gian của 

con; 7,33% chọn đánh đập và bắt buộc con cái không được chơi với bạn bè xấu nữa; 

chỉ có 11,67% số người lựa chọn phân tích để con nhận ra là không nên chơi với 

bạn bè xấu và tạo điều kiện để con tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh và 

quen với bạn bè tốt.  

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

trọng trong việc hình thành các đặc điểm nhân thân xấu, đặc biệt là bạn bè đồng 

trang lứa. Kết bạn với bạn bè xấu, trẻ rất dễ nhiễm những thói hư, tật xấu của bạn bè 

như lười học, uống rượu, hút thuốc lá, đua đòi, chơi bời, hưởng thụ, coi thường đạo 

đức, pháp luật... hay thậm chí là nghiện ma túy, bỏ học, tụ tập thành các băng nhóm 

phạm tội. Điển hình như hai vụ án đã nêu trên trong phần 2.3.1.2.  

2.3.1.4. Môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội vĩ mô 

Qua thống kê trong phần cơ cấu về nghề nghiệp, chỉ ra rằng: Số lượng bị cáo 

sống 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 từ nguyên 

nhân không có việc làm, việc làm không ổn định với mức thu nhập thấp không thể 

đảm bảo cho cuộc sống của bản thân mà các đối tượng đã phạm tội. Điển hình như 

vụ “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do Huỳnh 

Thành Long và đồng bọn thực hiện: Huỳnh Thành Long, sinh năm 1994 thưởng trú 

tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bản thân không có nghề nghiệp ổn 
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định nên vào khoảng 12 giờ ngày 05/5/2012 Long thấy chị Huỳnh Thị Kiều Biết 

đang bán tại cửa hàng quần áo “Lime Orange” ở số 413 Nguyễn Trung Trực, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trên người có đeo nhiều trang sức bằng vàng, Long 

nảy sinh ý định Cướp tài sản. Long rủ Võ Văn Triều sau đó vào nhà lấy một cây dao 

Thái lan cán vàng dấu trong người, rồi lấy 01 cuộn băng keo lớn màu vàng bỏ vào 

cái bọc nhựa màu vàng đưa cho Triều. Khi Long và Triều lên xe, Long đưa cho 

Triều một cái khẩu trang màu đen đeo vào để cướp tài sản không bị người khác thấy 

mặt, sau đó điều khiển xe đến cửa hàng quần áo của chị Biết. Như đã bàn trước, 

Triều đứng ở ngoải canh đường, còn Long đi vào cửa hàng gặp chị Biết giả vờ lựa 

mua quần áo. Một lúc sau, Long kêu chị Biết đến gần phòng thay quần áo cho 

khách, Long liền dùng một tay câu cổ chị Biết, đẩy chị Biết vào phòng thay đồ. Chị 

Biết định truy hô thì Long dùng dao hâm dọa nếu la sẽ bị đâm, Triều chạy vảo lấy 

băng keo trói hai tay và bịt miệng chị Biết lại rồi đi ra ngoài lên xe nổ máy sẵn chờ 

Long. Lúc này, Long dùng tay giật đứt sợi dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 1,5 

chỉ và tháo lấy 01 chiếc lắc vàng 18k, trọng lượng 02 chỉ của chị Biết, sau đó đến 

quầy quản lý, mở tủ lấy được 515.000 đồng, 01 điện thoại di động, sau đó đi ra 

ngoài lên xe Triều chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó Triều điện thoại cho chị dâu là Nguyễn 

Thị Bạch Mai nhờ bán dùm số vàng trên, bán được Triều và Long sẽ trả công. Đến 

ngày 12/5/2012 thì bị bắt. Tổng tài sản bị xâm hại có giá trị là 17.700.000 đồng. Để 

thỏa mãn nhu cầu vật chất, Long và Triều đã bất chấp tất cả, liều lĩnh thực hiện 

hành vi phạm tội, dùng hung khí nguy hiểm nhằm đe dọa sức khỏe, tín mạng của 

người khác. 

Nghiên cứu cơ cấu về hộ khẩu thường trú, nơi cư trú cho thấy, số lượng bị 

cáo là người ngoài tỉnh chiếm tỉ lệ tương đối cao, chiếm 24,24%. Xuất phát từ vị trí, 

địa lý, Kiên Giang là tỉnh đang phát triển kinh tế biển, đảo và giao lưu với các nước 

trong khu vực và quốc tế với các ngành mũi nhọn như du lịch, thương mại, dịch vụ 

công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản với nhiều cụm công nghiệp, khu cảng cá và dịch 

vụ hậu cần nghề cá, điều đó đã thu hút nhiều lao động từ các tỉnh khác đến làm việc, 

và sinh sống. Trong khi đó công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ số 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 không 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. Điển hình trong vụ án 
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“Trộm cắp tài sản” do Trần Văn Duốl, Nguyễn Út Bảy và Phan Minh Nhựt thực 

hiện: Cả ba đều có hộ khẩu thường trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Do không 

có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài. Nên vào khoảng 19 giờ ngày 

27/10/2014, Duốl điện thoại rủ Bảy đi trộm xe mô tô bán lấy tiền tiêu xài. Duốl 

điều khiển xe chở Bảy ngồi phía sau chạy từ hướng huyện An Phú, tỉnh An Giang 

đến huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, trên đường đi Bảy điện thoại cho Phan 

Minh Nhựt trao đổi, thỏa thuận việc mua bán xe. Khoảng 01 giờ sáng ngày 

28/10/2014 Duốl và Bảy điều khiển xe đế nhà trọ của anh Trương Văn Tùng thuộc 

ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang thì phát 

hiện có nhiều xe mô tô đề phía trước nên đã bẻ khóa lấy trộm được một xe Future 

sau đó chạy về An Giang giao xe cho Nhựt với số tiền 6.000.000 đồng. Ngoài ra , 

trong quá trình điều tra Duốl và Bảy đã khai nhận vào ngày 24/10/2014 cũng với 

hành vi trên, tại khu vực để xe của Ban chỉ huy quân sự huyện Giang Thành, tỉnh 

Kiên Giang cả hai đã trộm trót lọt chiếc xe honda Super Dream của anh Dương 

Thế Lâm bán với số tiền là 4.500.000 đồng. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 

không có nơi cư trú ổn định cùng với các đặc điểm nhân thân xấu như lười lao 

động, hám lợi, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng đã thúc đẩy Duốl và Bảy 

thực hiên hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 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. Từ đó dễ nảy sinh những quan điểm, 

quan niệm tiêu cực và dễ thúc đẩy con người thực hiện các hành vi phạm tội. Ví dụ 

vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Đỗ Trọng Nhân thực hiện: Đỗ Trọng Nhân và 

Nguyễn Thị Hiếu quen nhau từ lúc còn học chung phổ thông, sau đó cả hai đã có vợ 

và chồng riêng. Tháng 10/2010 Nhân vào làm thuê cho tiệm in thiệp cưới của Hiếu 

ở số 36 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian 

này Nhân và Hiếu thường đi chung và có quan hệ tình dục với nhau, ngoài ra Nhân 

còn biết Hiếu có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một người làm chung tiệm. 

Nhân làm thuê cho Hiếu khoảng hơn một tháng thì nghỉ việc. Vì mục đích muốn có 

tiền tiêu xải nên từ ngày 07 đến 11/3/2011 Nhân liên tục gửi thư và nhắn tin đe dọa 

buộc Nguyễn Thị Hiếu đưa cho Nhân 50.000.000 đồng nếu không đưa tiền thì Nhân 
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sẽ đưa ra những tấm hình và đoạn phim quay cảnh không lành mạnh của Hiếu và 

nói cho chồng và mẹ chồng Hiếu. Do sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cũng như 

hạnh phúc gia đình nên Hiếu đồng ý đưa tiền cho Nhân. Đến 14 giờ ngày 11/3/2011 

Nhân đưa xe cho anh Tống Văn Hồ và nhờ anh Hồ nhận tiền giùm thì bị Công an 

bắt quả tang cùng với tang vật, sau đó Nhân bị bắt giữ. Qua vụ án cho thấy, do sự 

suy thoái về đạo đức, lối sống đã hình thành những tư tưởng, lối sống lệch lạc ở 

Nhân. Để có tiền tiêu xài, Nhân đã bất chấp thủ đoạn đe dọa bị hại nhằm thực hiện 

hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. 

2.3.2. Các yếu tố chủ quan thuộc về người phạm tội 

2.3.2.1. Sai lệch về sở thích 

Nghiên cứu 165 bị cáo cho thấy, từ những sở thích lệch lạc như tụ tập bạn bè 

xấu, ăn chơi, uống rượu, nghiện ma túy, nghiện games, cờ bạc đã dẫn đến việc các 

bị cáo thực hiện hành vi phạm tội XPSH. Điển hình như vụ án “Cướp giật tài sản” 

do Nguyễn Mạnh Quỳnh và Lê Tuấn Anh thực hiện: Quỳnh là đối tượng nghiện ma 

túy và đã có 01 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Để có tiền mua ma 

túy sử dụng và thõa mãn nhu cầu cá nhân nên Quỳnh rủ Tuấn Anh đi cướp giật tài 

sản khách du lịch. Vụ thứ nhất: Vào khoảng 19 giờ ngày 16/6/2014 Quỳnh điều 

khiển xe môtô chở Tuấn Anh đến đoạn trước khách sạn T90 thuộc thị trấn Dương 

Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì gặp chị Trịnh Thị Hồng Mai đang đi 

bộ, trên tay cầm túi xách, Quỳnh chạy xe chậm áp sát, còn Tuấn Anh ngồi sau giật 

mạnh cái giỏ xách của chị Mai, bên trong giỏ xách có 14.800.000 đồng. Vụ thứ hai: 

Vào khoảng 20 giờ ngày 20/6/2014 cũng như thủ đoạn trước, Quỳnh rủ Tuấn Anh 

đi đến khu phố 7, thị trấn Dương Đông gần khách sạn Laveranda gặp chị Đinh Thị 

Thu Hương đang đi bộ trên vai mang một giỏ xách, Quỳnh chạy xe chậm áp sát, 

còn Tuấn Anh ngồi sau giật mạnh cái giỏ xách của chị Hương, bên trong giỏ xách 

có 2.700.000 đồng, 100 USD và một điện thoại di động hiệu Samsung. 

Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Vũ Đức Phu thực hiện: Trong năm 

2014 Phu sang Campuchia đánh bạc thì có quen với một người tên Chu Sanl (không 

rõ nhân thân, lai lịch) Phu và Sanl thỏa thuận cùng thực hiện hành vi dùng vàng giả 

để vể Việt Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/5/2015, Vũ Đức Phu thực hiện 

hành vi lừa đảo bằng cách lấy vàng giả do Sanl làm từ Campuchia đưa về gồm một 

sợi lắc và một sợi dây chuyền đem đi cầm tại tiệm vàng Tâm và tiệm vàng Phi 
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Hùng tại xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang lừa đảo với số tiền 

là 52.000.000 đồng. 

Qua hai vụ án trên cho thấy, những sở thích lệnh lạc, sai trái có thể khiến con 

người có những lựa chọn cách thức xử sự không đúng đắn, thậm chí là có hành vi vi 

phạm pháp luật để thỏa mãn những sở thích đó. Để có tiền mua ma túy sử dụng, có 

tiền để đánh bạc, Sang, Anh và Phu đã bất chấp pháp luật, liều lĩnh chiếm đoạt tài 

sản của người khác. 

2.3.2.2. Sai lệch về nhu cầu và cách thức thỏa mãn nhu cầu 

Qua nghiên cứu 100 vụ án với 165 bị cáo đã chỉ ra rằng: 95,15% bị cáo thực 

hiện hành vi phạm tội XPSH là để thỏa mãn nhu cầu vật chất và chỉ có 4,85% bị cáo 

phạm tội là để trả thù. Do tác động của nền kinh tế thị trường, một số người có tư 

tưởng thực dụng, coi trọng vật chất, hưởng thụ, sống nhanh, sống gấp, sống buông 

thả... Một số đối tượng đã lựa chọn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thỏa 

mãn nhu cầu vật chất lệch lạc của bản thân.  

Ví dụ: Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Quách Văn Mười 

thực hiện: Ngày 05/02/2013, Quách Văn Mười điều khiển xe mô tô hiệu Exciter, giá 

trị qua thẩm định là 19.500.000 đồng của anh Nguyễn Tuấn Anh, chở Tuấn Anh đi 

từ thị trấn Dương Đông về thị trấn An Thới khi đi đến khu phố 1, thị trấn Dương 

Đông thì bị Cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện do vi phạm hành chính chạy 

quá tốc độ. Ngày 06/02/2013, Mười đến nhà Tuấn Anh kêu Tuấn Anh đưa giấy 

đăng ký xe để Mười đến Công an nộp phạt lấy xe, do tin tưởng nên Tuấn Anh giao 

giấy đăng ký xe cho Mười. Ngày 07/02/2016 Mười lấy giấy tờ xe của Tuấn Anh 

đến Công an huyện Phú Quốc nộp phạt lấy xe ra nhưng không đem về trả cho Tuấn 

Anh mà đem xe đến tiệm cầm đồ bán cho ông Mai Ngọc Linh với số tiền là 

19.950.000 đồng, sau đó bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 16/7/2013 

thì bị Công an bắt theo quyết định truy nã. Vụ án cho thấy, do có lối sống thực 

dụng, coi trọng vật chất, Mười đã bất chấp tất cả, chiếm đoạt tài sản của bạn bè để 

có tiền phục vụ bản thân nhằm tiêu xải cá nhân.  

Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Huỳnh Trường Giang và Vương Tấn Xinh 

thực hiện: Vào khoảng 20 giờ ngày 02/9/2011 Giang chở Xinh, Sơn chở Đà cùng 

nhau chạy từ hướng xã Ngọc Chúc ra thị trấn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, khi xe 
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của Giang chạy đến quán Nam Cường thì thấy xe do anh Danh Dương Anh Thoại 

điều khiển chở phía sau gồm Lê Việt Khang và Đào Ngọc Hoàng chạy theo hướng 

ngược lại, Xinh cho rằng anh Thoại chạy xe thấy ghét nên rủ Giang quay lại đánh. 

Giang chạy xe quay lại ép xe của Thoại dừng lại. Xinh xuống xe nói “Ba người 

đánh một người”, vừa nói xong Xinh liền cầm nón bảo hiểm đánh anh Hoàng, 

Giang cầm nón bảo hiểm đánh Thoại, Hoàng. Thoại giơ tay đỡ làm bể nón bảo 

hiểm. Sau đó Giang gọi điện thoại cho Sơn quay lại, Hoàng bỏ chạy, Xinh rượt 

theo, Giang chạy xe theo. Hoàng chạy được 50 mét đến nhà anh Danh Ngọc Thiện, 

Hoàng chạy vào nhà kể lại sự việc bị đánh, Xinh kêu Hoàng ra xin lỗi, Hoàng xin 

lỗi Xinh thì Giang nói “thường hai cái nón bảo hiểm là 200.000 đồng”, lúc này Sơn 

và Đa đến cũng kêu Hoàng bổi thường. Hoàng nhờ Thoại và Giang đi mượn tiền 

nhưng không có nên Giang kêu Hoàng ra chợ Giồng Riềng cầm điện thoại để bồi 

thường. Sau đó việc cầm điện thoại không thực hiện được nên Giang nói với Hoàng 

“Cầm điện thoại không được thì đưa điện thoại khi nào có tiền thì chuộc lại” nhưng 

không nói là chuộc ở đâu, vì vậy Hoàng đưa điện thoại cho Giang rồi tất cả chạy xe 

về. Hội đồng định giá xác định chiếc diện thoại có trị giá 490.000 đồng, sau đó 

Xinh và Giang bị bắt giữ, còn Sơn và Đà đã bỏ trốn. Qua vụ án cho thấy, mặc dù 

giữa bị hại và các bị cáo không có mâu thuẫn, tuy nhiên với bản tính hung hăng, côn 

đồ chỉ vì thấy chạy xe không hài lòng mà các bị cáo đã gây sự và dùng vũ lực uy 

hiếp tinh thần và buộc bị hại phải giao chiếc điện thoại cưỡng đoạt tài sản nhằm 

thỏa mãn nhu cầu vật chất. 

2.3.2.3. Trí tuệ, khả năng kiềm chế và kiểm soát hành vi 

Số liệu trong phần cơ cấu về trình độ học vấn nêu trên đã phản ánh một thực 

trạng rằng phần lớn các đối tượng phạm tội XPSH có trình độ học vấn thấp, vì ở họ 

khả năng nhận biết và đánh giá các tình huống xảy ra rất hạn chế, cộng thêm sự lười 

biếng, hám lợi, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng mà không phải bỏ công sức 

lao động và để thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân mà các đối 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 Trịnh Hoài Phúc thực hiện, Phúc nghỉ học từ lớp 4 và không 

có nghề nghiệp ổn định. Đầu năm 2012 Phúc đến xã Đông Thái, huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang giữ vịt chạy đồng cho ông Trần Văn Thi. Đến ngày 13/01/2012 

Ông Thi kêu Phúc lấy xe mô tô biển kiểm soát 68F2-8753 đi đem cơn. Sau đó, Phúc 
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nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của ông Thi để làm phương tiện đi lại cho cá nhân 

nên Phúc điều khiển xe bỏ trốn, đi đến tỉnh Trà Vinh thì bị Công an huyện An Biên, 

tỉnh Kiên Giang 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 điểm nhân thân xấu như lòng tham, 

muốn có tiền một cách dễ dàng, lười lao động nên sau khi mượn được xe của Thi, 

Phúc đã lựa chọn cách thức đó là chiếm đoạt tài sản của người khác để thỏa mãn 

nhu cầu của mình. 

Thống kê số bị cáo phạm tội XPSH cho thấy, có 16 bị cáo có trình độ trung 

học phổ thông, trong đó có người đang học trung cấp, đại học hoặc có việc làm ổn 

định, họ là những người có khả năng hiểu biết, phán đoán, suy nghĩ tốt 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 “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Việt Thắng thực hiện: 

Vào ngày 26/3/2014 tại Công ty cổ phần Thế giới di động số 380A Nguyễn Trung 

Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nguyễn Việt Thắng là nhân viên kinh 

doanh của Công ty PPF do đã có ý định chiếm đoạt từ trước nên đã dùng thủ đoạn 

gian dối bằng cách sử dụng hợp đồng của anh Nguyễn Văn Toàn phôtô, sửa đổi 

thông tin về địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số tiền cần vay, sản phẩm vay vốn 

cần mua là Ipad mini và giả mạo chữ ký tên anh Nguyễn Văn Toàn để ký trong hợp 

đồng vay vốn Công ty PPF, lừa đảo với số tiền là 5.263.000 đồng. Vụ án cho thấy, 

do có trình độ học vấn nhất định nên trong quá trình làm việc Thắng có thể nhận 

thấy những sơ hở trong quá trình cho vay giữa Công ty PPF và khách hàng, từ đó 

nảy sinh tâm lý tham lam, và tin rằng hành vi phạm tội của mình không bị phát hiện 

nên khi có cơ hội Thắng đã giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài ra, nghiên cứu cơ cấu về độ tuổi và giới tính cũng cho thấy: Phần lớn 

các đối tượng phạm tội XPSH đa số ở độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Người từ 18 đến 30 

tuổi là những người đã dần hoàn thiện về mặt tâm – sinh lý, nhưng lứa tuổi này 

đang trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp, tạo lập gia đình, cuộc sống nên rất dễ 

bị môi trường sống tác động. Từ 30 tuổi trở lên là những người đã có suy nghĩ và 

hành động cẩn trọng, kinh tế, nghề nghiệp và gia đình ổn định, có khả năng phân 

tích và đánh giá các yếu tố từ môi trường sống nên ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

tiêu cực hơn so với nhóm lứa tuổi khác. Dưới 18 tuổi là lứa tuổi phát triển chưa đầy 

đủ về mặt tâm – sinh lý, khả năng phân tích và đánh giá còn hạn chế nên rất dễ bị 
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ảnh hưởng bởi những yếu tố xấu từ môi trường. Tuy nhiên, người phạm tội XPSH 

có độ tuổi dưới 18 chiếm tỷ lệ ít nhất 7,87%, điều này phù hợp với lối sống của 

người Việt Nam, con chưa thành niên hầu hết đều sống cùng cha, mẹ và được chăm 

sóc, nuôi dưỡng, chu cấp mọi thứ nên trẻ không phải nghĩ tới việc phải tự kiếm tiền. 

Vì vậy, chúng cũng ít khi nghĩ tới việc thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài 

sản của người khác, trừ một số đứa trẻ không có sự quan tâm, nuôi dưỡng của gia 

đình, nhà trường hay bị bạn bè lôi kéo dụ dỗ vào con đường phạm tội, như vụ Trộm 

cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, với 

hành vi phạm tội như sau: Nguyễn Minh Tý (sinh ngày 23/10/1996), cha mẹ ly hôn 

từ lúc Tý còn nhỏ .Vào khoảng 23 giờ ngày 11/6/2014, Nguyễn Minh Tý sau khi đi 

nhậu về, trên đường về do biết vợ chồng ông Lưu Hoàng Húa đi vắng nên Tý nảy 

sinh ý định vào nhà ông Húa lấy trộm tài sản. Đến 2 giờ sáng ngày 12/6/2014 Tý 

lẻn vào cửa sau đi vào nhà, sau đó lấy con dao yếm cạy tủ lấy đi số tiền 11.800.000 

đồng, sau đó tìm được chìa khóa mở tủ giường lấy 01 bộ vòng simen, 03 chiếc 

nhẫn, 01 chiếc vòng đeo tay, 01 chiếc lắc và 01 sợi dây chuyền. Sau đó bỏ trốn lên 

nhà của Nguyễn Thùy Trang (chị ruột của Tý) ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. 

Đến 14/6/2014 ông Lưu Hoàng Hùa (em ruột ông Húa) đến bến xe miền tây điện 

thoại hẹn gặp Tý. Tý đến gặp và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Qua   

vụ án cho thấy, do chưa thành niên nên khả năng nhận thức pháp luật cũng như khả 

năng tự bảo vệ mình của Tý còn nhiều hạn chế, cùng với việc không có sự quan tâm 

từ gia đình và nhà trường nên khi gặp được điều kiện thuận lợi, Tý đã lựa chọn việc 

thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Trong tổng số 165 bị cáo phạm tội XPSH, có 152 bị cáo là nam và chỉ có 13 

bị cáo là nữ. Điều này cho thấy nam giới có khả năng kiềm chế và kiểm soát hành vi 

của bản thân kém hơn nữ giới nên dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực của môi 

trường sống, dễ phát sinh tâm lý tiêu cực hơn nữ. Ngoài ra, yếu tố sử dụng vũ lực là 

đặc điểm đặc trưng của một số tội XPSH như Cướp tài sản, Cướp giật tài sản, 

Cưỡng đoạt tài sản, đây là nguyên nhân làm cho số lượng nam giới phạm tội XPSH 

nhiều hơn nữ giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây các loại tội XPSH do bị cáo là nữ 

giới thực hiện có xu hướng gia tăng, ngày càng đa dạng với những hình thức phạm 

tội mới nguy hiểm hơn, như vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Lê Thị 

Thủy Tiên thực hiện: Tiên bắt đầu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi tại xã Mong Thọ, 
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huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại dây hụi 5.000.000 đồng áp ngày 

15/6/2011, tổng cộng có 60 phần hụi, với sự tham gia của 33 hụi viên. Trong quá 

trình làm chủ hụi, do có nhiều hụi viên thiếu tiền hụi mà bị cáo lại không có khả 

năng tràn hụi, đề đảm bảo cho dây hụi duy trì nên Tiên đã lợi dụng sự quen biết và 

tín nhiệm của chị Phan Thị Hồng Loan nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lén lấy 

tên chị Loan để hốt 04 phần hụi, nhằm chiếm đoạt tiền của chị Loan với tổng số tiền 

chiếm đoạt là 301.640.000 đồng. Qua vụ án cho thấy, khác với các đối tượng là nam 

giới thường sử dụng vũ lực khi thực hiện hành vi phạm tội, là phụ nữ nên Tiên đã 

sử dụng sự quen biết và tín nhiệm của bị hại rồi chiếm đoạt tài sản của họ. 

Qua phân tích trên cho thấy, những người có trình độ học vấn thấp thì nguy 

cơ phạm tội XPSH cao. Tuy nhiên, những người có trình độ học vấn cao cũng có 

nguy cơ tiềm ẩn thực hiện loại tội phạm này nếu sự quản lý, quy định, quy trình 

thực hiện thủ tục của các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng… còn có sự lỏng lẽo, 

hạn chế. Từ thực tế trên đặt ra yêu cầu là phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh 

phòng, chống tội XPSH với giáo dục, nâng cao trình độ học vấn cũng như nhận 

thức cho người dân nhất là nhận thức được giá trị của đồng tiền, giá trị sức lao động 

của bản thân và cần có sự quy định rõ ràng, quản lý chặt chẽ từ các cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp,… Mặt khác, các đối tượng phạm tội XPSH thường là nam ở độ 

tuổi từ 18 trở lên, đã có những hiểu biết nhất định trong cuộc sống, có khả năng che 

dấu hành vi phạm tội của bản thân và sẵn sàng đối phó với cơ quan chức năng khi bị 

phát hiện. Vì vậy, công tác phòng, chống tội XPSH cũng cần được tăng cường và 

tập trung vào các đối tượng nam ở độ tuổi đã thành niên. 

2.3.2.4. Những hạn chế về ý thức pháp luật cá nhân 

Qua nghiên cứu 100 bản án cho thấy: Các bị cáo không hiểu biết hoặc hiểu 

biết rất ít, hiểu biết mơ hồ về pháp luật chiếm tỉ lệ thấp (12/165 bị cáo chiếm 

7,27%), chủ yếu là các bị cáo có thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật, có xu hướng 

chống đối pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật, một số người tin vào khả năng 

trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật hoặc họ hy vọng rằng hành vi phạm tội 

của mình không bị phát hiện. 

Điều này đã được thể hiện ở số liệu của cơ cấu về tiền án, tiền sự. Số người 

phạm tội XPSH có tiền án, tiền sự tương đối cao. Một số trường hợp bị cáo có rất 

nhiều tiền án về tội XPSH. Điển hình như: 
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Lê Thị Sương là đối tượng có 03 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

nhưng vẫn có thái độ coi thường, chống đối pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp 

luật nên tiếp tục thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” như sau: Do có tính toán 

trước, nên vào khoảng 05 giờ ngày 03/8/2012, Lê Thị Sương đi xe khách từ Châu 

Đốc, tỉnh An Giang xuống bến xe Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang rồi đi xe ôm xuống 

huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Sau khi quan sát thấy tiệm vàng Nguyễn 

Vũ, Sương đi vào giả bộ hỏi mua một sợi dây chuyền 18k khoảng 03 chỉ, chủ tiệm 

vàng cho Sương xem 04 sợi dây chuyền. Sương đã lợi dụng sơ hở của chủ tiệm 

vàng lấy 01 sợi dây chuyền nắm trong lòng bàn tay và giả bộ không mua rồi bỏ đi, 

Sau đó chủ tiệm vàng phát hiện nên truy hô cho mọi người bắt giữ. 

Bị cáo Mai Tuấn Phước có 03 tiền án về tội “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài 

sản” và “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích. Nhưng bị cáo vẫn có thái độ coi 

thường pháp luật tiếp tục thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” như sau: Vào 

khoảng 02 giờ ngày 19/5/2011 Mai Tuấn Phước, Danh Tấn, Lâm Thanh Bình, 

Huỳnh Thanh Đạt rủ nhau đi tìm tài sản sở hở để lấy trộm, sau đó Phước chay xe 

mô tô chở Đạt, Bình chạy xe mô tô chở Tấn cùng chạy xuống khu vực lấn biển  ở 

thành phố Rạch Giá. Khi đến nhà anh Lê Tấn Ngọc ở D1-59 Phạm Hùng, khu phố 

4, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì cả nhóm phát hiện 

cửa chính tầng 1 còn mở, nên Bình và Phước đứng phía dưới canh đường, còn Tấn 

và Đạt đột nhập vào nhà lấy trộm 05 chiếc điện thoại di động và 11.000.000 đồng. 

Đến ngày 25/5/2011 thì bị bắt. 

Hai vụ án trên cho thấy, mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần nhưng các đối tượng 

vẫn có thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật, có xu hướng chống đối 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 đối tượng trên lại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản 

của người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.  

Qua đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội XPSH cần chú ý đến các đối 

tượng đã có tiền án, tiền sự, tạo điều kiện cho các đối tượng đã từng phạm tội có việc 

làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng sau khi thi hành hình phạt tù trở về sinh sống tại 

địa phương và đồng thời chú trọng công tác giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của 

người dân. 
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Tóm lại, phân tích những yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người 

phạm tội XPSH (các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống và các yếu tố chủ 

quan thuộc về người phạm tội) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 -2015 

cho thấy để tình hình tội XPSH giảm đáng kể cần phải hướng đến việc hạn chế hay 

loại trừ các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống cũng như các yếu tố tiêu cực 

thuộc về cá nhân có vai trò tác động đến việc hình thành nhân thân người phạm tội, 

đây là biện pháp phòng ngừa tội XPSH đạt hiệu quả cao, từ đó góp phần làm giảm 

đáng kể số lượng tội phạm xảy ra trong xã hội, đảm bảo tốt nhất ANTT và an toàn 

xã hội. 

 

Kết luận Chương 2 

Chương 2 của luận văn đã tập trung phân tích làm rõ khái quát tình hình tội 

XPSH, các đặc điểm của nhân thân người phạm tội XPSH và những yếu tố tác động 

đến sự hình thành nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

giai đoạn 2011 -2015. Những nội dung được trình bày trong chương 2 sẽ là cơ sở để 

tác giả đi sâu vào nghiên cứu tìm ra những giải pháp phòng ngừa tình hình tội 

XPSH nói riêng và tình hình tội phạm nói chung một cách hữu hiệu trong thời gian 

tới. 
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Chương 3  

HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

TỪ KHÍA CẠNH NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI 

 

3.1. Dự báo tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

3.1.1. Cơ sở dự báo 

Dự báo là những phán đoán khoa học về trạng thái của một khách thể xã hội 

nào đó trong tương lai. Dự báo tình hình tội phạm là một phần, một bộ phận của dự 

báo xã hội, vì về 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 

thể xảy ra trong tương lai, về nguyên nhân và điều kiện, về các khả năng phòng, 

chống nó trong từng 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 [51, 

tr.183] 

Những căn cứ để đưa ra các dự báo về tình hình tội XPSH trong thời gian 

tới: 

Xuất phát từ vị trí địa lý, Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng lớn cho phát triển 

kinh tế - xã hội tổng hợp, là một tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, đảo và giao lưu với các nước 

trong khu vực và quốc tế với các ngành mũi nhọn như du lịch, thương mại, dịch vụ 

công nghiệp và nuôi trồng thủy sản…rất thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã 

hội toàn diện. Chính vì vậy, Kiên Giang là một địa bàn thuận lợi cho hoạt động của tội 

phạm, đặc biệt là tội phạm XPSH ẩn náu và hoạt động. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là du lịch, thương mại, 

dịch vụ công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Định hướng đến năm 2020 hệ thống đô 

thị tỉnh Kiên Giang gồm: Đặc khu hành chính kinh tế Phú Quốc trực thuộc Trung 

ương, thành phố Rạch Giá là đô thị loại II, Hà Tiên là thành phố đô thị loại III, đầu 

tư xây dựng khu công nghiệp Xẻo Rô với các ngành công nghiệp chế biến, công 

nghiệp cơ khí, công nghiệp dệt may, xây dựng cụm công nghiệp An Biên, Vĩnh 

Thuận, khu cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Xẻo Nhào ở huyện An Minh. Vì vậy 

trong thời gian tới Kiên Giang sẽ là nơi thu hút rất nhiều nhà đầu tư, người lao động, 

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/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
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lượng khách đến tham quan, du lịch, học tập, trao đổi kinh nghiệm đầu tư, kinh 

doanh... Cùng với sự phát triển 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.  

Các điều kiện về cơ sở vật chất, về con người phục vụ cho vấn đề quản lý 

nhà nước về ANTT chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. Công tác quản lý nhà nước về ANTT còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc 

như: Lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước còn mỏng; công tác 

quản lý dân cư còn lỏng lẻo, hình thức, chưa khoa học, quản lý trên giấy tờ là chính, 

ít quan tâm đến công tác kiểm tra, đối chiếu; việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ 

công tác quản lý nhà nước còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình 

hình mới... Đây cũng là điều kiện thuận lợi làm phát sinh tội phạm. 

Các chủ trương, chính sách về kinh tế và pháp luật còn rất nhiều hạn chế, sơ 

hở mà các đối tượng dựa vào đó để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là các tội 

XPSH; vấn đề đảm bảo phúc lợi xã hội chưa đáp ứng đầy đủ, từ đó họ dễ phát sinh 

tâm lý chống đối xã hội. 

Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ 

dãi, thiếu chọn lọc những sản phẩm văn hóa nước ngoài; các tệ nạn xã hội (cờ bạc, 

nghiện rượu, nghiện ma tuý…) có chiều hướng gia tăng; hiệu quả của công tác giáo 

dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống trong gia đình, nhà trường và xã hội chưa 

cao… từ đó hình thành những quan điểm, quan niệm tiêu cực, lệch lạc trong cuộc 

sống, dễ thúc đẩy con người thực hiện hành vi phạm tội. 

Công tác phòng ngừa nghiệp vụ, công tác điều tra khám phá các loại tội 

phạm này của cơ quan chức năng còn nhiều bất cập, chưa có sự phối hợp hiệu quả 

giữa các lực lượng tiến hành, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân còn chưa tích cực, 

nên hiệu quả công tác phòng, chống tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang còn nhiều hạn chế. 

3.1.2. Nội dung dự báo 

- 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 số lượng 

vụ án, số 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 thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, 

huyện Phú Quốc và huyện Châu Thành 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 hiểm, rất nghiêm trọng với những phương 

thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, khó lường, nhiều vụ đồng phạm và 

tình trạng tái phạm tội rất cao.  

- Dự báo về đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH: 

Trong thời gian tới, phần lớn các đối tượng phạm tội XPSH sẽ có các đặc 

điểm nhân thân như sau: Phần lớn người phạm tội vẫn là người có độ tuổi đã thành 

niên, đặc biệt là từ 18 đến 30 tuổi; giới tính nam; có trình độ học vấn thấp, chủ yếu 

là tiểu học, trung học cơ sở; không có nơi cư trú ổn định; không có nghề nghiệp ổn 

định hoặc không có nghề nghiệp; chưa kết hôn; chưa có con; sống trong gia đình 

đông anh chị em; sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi; động 

cơ, mục đích phạm tội là thỏa mãn nhu cầu vật chất, ăn chơi đua đòi (đánh bạc, 

nghiện ma túy, rượu), hám lợi. 

Những dự báo trên đây về xu hướng diễn biến tình hình và đặc điểm nhân 

thân người phạm tội XPSH chỉ mang tính khái quát, hoạt động và diễn biến cụ thể 

còn phụ thuộc vào hiệu quả công tác phòng, chống 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. 

3.2. Hoàn thiện hệ thống các giải pháp phòng ngừa các tội xâm phạm sở 

hữu từ khía cạnh nhân thân người phạm tội 

Công tác phòng, chống tội XPSH không thể tách rời các biện pháp chung của 

toàn xã hội. Mặt khác, đấu tranh phòng, chống tội XPSH có hiệu quả sẽ có tác động, 

ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và ngược 

lại. Tuy nhiên mỗi một loại tội phạm đều có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt 

động riêng nên muốn phòng, chống có hiệu quả với loại tội XPSH cần phải tiến 

hành những giải pháp cơ bản sau: 

3.2.1. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường gia đình 

Gia đình là tế bào của xã hội, cái nôi nuôi dưỡng và là môi trường quan trọng 

hình thành và giáo dục nhân cách của con người. Nhân cách của con người được 
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hình thành qua một quá trình giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội, trong 

đó vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng vì gia đình là cái nôi văn hóa đầu tiên 

hình thành nhân cách con người. Vì vậy, để phòng ngừa tội phạm nói chung và các 

loại tội XPSH nói riêng cần thực hiện các giải pháp khắc phục, hạn chế và loại trừ 

các nguyên nhân làm phát sinh các đặc điểm nhân thân xấu từ phía gia đình như:  

Thứ nhất, mỗi gia đình cần phải nỗ lực tạo ra môi trường tích cực cho trẻ: 

Xây dựng nếp sống hòa thuận, gắn bó, yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau 

giữa các thành viên trong gia đình để giúp trẻ luôn có cảm giác bình yên, dễ chia sẻ 

suy nghĩ, tình cảm của mình; xây dựng lối sống lành mạnh, biết kính trên nhường 

dưới, lễ phép, gia đình không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật và bạo lực thì 

trẻ không bị mất phương hướng, phát triển lệch chuẩn; xây dựng nếp sống văn hóa 

trong gia đình như văn hóa lao động, văn hóa sinh hoạt, văn hóa tiêu dùng, văn hóa 

giao tiếp… tập luyện cho trẻ ý thức, thói quen tự lập, không ỷ lại, dựa dẫm, biết quý 

trọng công sức lao động của bản thân và người khác…; có phương pháp giáo dục 

phù hợp với đặc điểm tâm lý, khí chất, trí tuệ, năng khiếu… của mỗi đứa trẻ để 

chúng tự tin bộc lộ hết khả năng của mình. Không được quá nuông chiều hoặc quá 

nghiêm khắc đối với trẻ, cần có sự động viên khích lệ, khen thưởng khi trẻ làm 

được việc tốt, có thành tích cao trong học tập, ngược lại phải phê bình và uốn nắn 

khi trẻ làm việc gì sai trái, thành tích học tập không tốt.  

Thứ hai, bên cạnh sự nỗ lực từ gia đình, cũng cần có sự hỗ trợ của xã hội, 

chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể. 

Đổi mới căn bản hoạt động, công tác tuyên truyền, giáo dục để gia đình và 

mỗi thành viên trong gia đình hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình: Nội dung 

tuyên truyền phải đơn giản dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với cuộc sống,… chủ yếu 

tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống 

bạo lực gia đình và cung cấp thông tin về những vấn đề bức xúc nảy sinh, những 

yếu tố đang tác động mạnh đến gia đình để các cá nhân và gia đình có thể nắm bắt 

và tránh được những hậu quả xấu; đội ngũ tuyên truyền viên trong các tổ chức xã 

hội như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh… phải được đào tạo các 

kỹ năng, kiến thức đáp ứng yêu cầu tuyên truyền; hoạt động tổ chức tuyên truyền 

phải thường xuyên, liên tục, phù hợp với đặc điểm địa phương và có rút kinh 

nghiệm; hình thức tuyên truyền phải được đổi mới như mở các lớp hướng dẫn kỹ 
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năng làm cha làm mẹ, cử các tuyên truyền viên giúp đỡ các em cá biệt, thông qua 

các kênh (báo, đài, truyền hình, các cuộc họp khu phố…). 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề nếp, 

ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn 

kết, thương yêu nhau, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê phán 

những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình và những biểu hiện 

không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. 

Các tổ chức xã hội, tổ dân phố, câu lạc bộ, nhà trường cần quan tâm phát 

hiện tình trạng bạo lực ở gia đình và tổ chức hòa giải, chủ yếu là bằng cách tác động 

về mặt tâm lý, tình cảm, hạn chế thủ tục hành chính. 

Gia đình có điều kiện kinh tế không thuận lợi cũng là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến việc thiếu quan tâm, chăm sóc giáo dục trẻ, do đó chính quyền 

địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện tốt các chính sách ưu tiên phát 

triển kinh tế gia đình, mở rộng đối tượng vay vốn, tăng số lượng vốn vay, tăng thời 

gian sử dụng vốn vay cho đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo nhằm tạo điều 

kiện cần thiết ban đầu cho các gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Cần có chính 

sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình như chuyển dịch cơ cấu ngành 

nghề, cơ cấu lao động nông thôn, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất 

nông nghiệp, tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng lao động cho gia đình và xã 

hội. 

3.2.2. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục 

Nhà trường được coi là chiếc nôi thứ hai trong việc giáo dục và rèn luyện con 

người. Trường học và môi trường giáo dục tác động rất lớn đến sự hình thành các 

đặc điểm nhân thân con người. Nhà trường khi làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ 

đào tạo được những thế hệ trẻ tương lai có đủ tài và đức để giúp ích cho đất nước. 

Ngược lại, khi nhà trường không hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục sẽ hình thành ở 

trẻ em các đặc điểm nhân thân xấu, từ đó khi gặp tình huống tiêu cực họ dễ vi phạm 

pháp luật.  

Qua nghiên cứu các loại tội XPSH đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

cho thấy phần lớn bị cáo đều có trình độ học vấn thấp (bị cáo có trình độ tiểu học, 

trung học cơ sở chiếm 75,90%, bị cáo không biết chữ chiếm 13,93%). Vì vậy, hạn 
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chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục, tạo cơ hội học 

tập, nâng cao dân trí sẽ góp phần phòng ngừa hiệu quả đối với tội phạm nói chung 

và các loại tội XPSH nói riêng. Để làm tốt vai trò giáo dục, nhà trường cần phải: 

Thứ nhất, củng cố 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 để những học sinh bỏ học giữa 

chừng 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.  

Thứ hai, cần chú trọng công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học 

sinh. Nhà trường cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các sân chơi 

lành mạnh, phong phú, đa dạng và phục vụ cho mọi lứa tuổi, sở thích của các em 

như mô hình đội, nhóm, câu lạc bộ, trung tâm sinh hoạt thể thao, văn hóa,... Đây 

chính là những sân chơi lành mạnh thu hút các em, giúp các em giao lưu, học hỏi 

lẫn nhau nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc giao lưu với những nhóm tiêu cực 

ngoài xã hội và tránh xa những thói quen xấu trong cộng đồng như cờ bạc, ma túy, 

mại dâm...  

Thứ ba, ngoài việc dạy kiến thức phổ thông cần phải đưa pháp luật vào nhà 

trường thành những môn học chính khóa bắt buộc để giảng dạy trong các cấp học, 

trung cấp, cao đẳng, đại học... Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật và cung cấp nguồn thông tin, phương tiện giảng dạy cho giáo viên để 

làm cho các giờ học đạo đức, tâm lý của học sinh hiện nay thành giờ học hấp dẫn, 

thu hút học sinh về hình thức, biện pháp và phong phú về nội dung. Chẳng hạn như 

đưa ra những tình huống pháp luật liên quan đến lứa tuổi của các em để các em thảo 

luận, bày tỏ quan điểm của bản thân, từ đó giáo viên kịp thời phát hiện, uốn nắn 

những quan điểm còn lệch lạc hoặc minh chứng cho các em bằng những tình huống, 

vụ việc cụ thể để vừa có tác dụng răn đe vừa rút kinh nghiệm cho các em trong hành 

vi ứng xử cuộc sống. Đặc biệt cần nâng cao ý thức tôn trọng tài sản, tôn trọng quyền 

sở hữu của người khác.  

Thứ tư, cần phải tăng cường mối liên hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường 

và xã hội để kịp thời phát hiện và có những biện pháp tác động phù hợp đối với 

những em có biểu hiện lười học, bỏ tiết, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma 

túy, cờ bạc, chơi games, tụ tập nhóm không lành mạnh… Hạn chế thấp nhất việc áp 
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dụng biện pháp xử lý là đuổi học, đình chỉ học đối với các em vi phạm nội quy nhà 

trường, vì việc đuổi học thực tế chỉ răn đe được một số ít học sinh, số còn lại mang 

tâm lý bất cần sau khi bị đuổi học. Chính vì vậy, khi nhà trường áp dụng biện pháp 

xử lý là đuổi học, đình chỉ học thì đã gián tiếp đưa học sinh ra ngoài xã hội nhiều 

cạm bẫy, có khả năng dễ tiếp cận với các thành phần xấu trong xã hội và đẩy học 

sinh đến gần với những tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Trong khi có nhiều cách 

có thể xử lý được như cảnh cáo trước toàn trường, đưa học sinh đó vào một nhóm 

giáo dục đặc biệt tại trường… 

Thứ năm, xây dựng hình ảnh người thầy cao đẹp, là tấm gương về đạo đức 

và trí tuệ cho học sinh noi theo. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những 

giáo viên có phẩm chất đạo đức không tốt, không quan tâm nhiều tới việc học tập 

của học sinh, truyền đạt kiến thức trên lớp mới chỉ bằng “trách nhiệm” mà thiếu sự 

nhiệt tình của người thầy, những tư tưởng phân biệt đối xử, sử dụng bạo lực để giáo 

dục học sinh… Cần thường xuyên khảo sát đánh giá trình độ của giáo viên nhằm 

nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời cần kiên quyết loại bỏ những người vi 

phạm đạo đức người thầy, qua đó tạo ra được một đội ngũ giáo viên giỏi chuyên 

môn, tận tâm với sự nghiệp trồng người, bảo đảm môi trường sư phạm lành mạnh. 

Thứ sáu, trường học cần tiến hành phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh của 

tỉnh về việc xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” và tạo môi trường 

học tập thật sự “Xanh – Sạch – Đẹp” cho học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ và 

nhân cách. Nhà trường cũng cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh nhằm 

nắm bắt tốt nhất những tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Nắm rõ năng khiếu, sở 

trường của từng học sinh, qua đó có các định hướng giáo dục nhằm phát huy năng 

khiếu, sở trường của từng em để động viên, khuyến khích kịp thời, tạo niềm say mê, 

hứng thú trong học tập cho các em. 

Chỉ thông qua giáo dục và đào tạo, phẩm chất và năng lực của mỗi thành 

viên trong xã hội mới được nâng cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hạn chế 

những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội XPSH. 

3.2.3. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường bạn bè 

Bạn bè cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong việc hình thành các đặc 

điểm nhân thân xấu, đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa. Gia đình cần phối hợp với 
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nhà trường để biết được con em mình đang chơi với ai, bạn bè tốt hay xấu. Từ đó 

kịp thời uốn nắn, động viên các em tham gia những phong trào, hoạt động chung 

của cộng đồng như mô hình đội, nhóm, câu lạc bộ, trung tâm sinh hoạt, nhà văn 

hóa... để các em giao lưu, học hỏi, chơi với nhóm bạn bè tích cực trong các hoạt 

động đó và từ đó trẻ ý thức được mình thuộc về cộng đồng, là người có ích cho xã 

hội.  

Ngoài ra, cha, mẹ phải thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đối xử với trẻ như 

với một người bạn để trẻ tin tưởng mà tâm sự và khi gặp vấn đề gì khó khăn trong 

cuộc sống trẻ sẽ tìm sự động viên, khuyên bảo, định hướng từ cha mẹ. Các bậc cha 

mẹ cần phối hợp chặt chẽ với nhau để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, mong muốn 

của nhóm trẻ, từ đó có những định hướng kịp thời trong mọi hoạt động của nhóm 

bạn thân, từ việc học tập, đến việc học năng khiếu, vui chơi, giải trí... Cha mẹ cần 

phải thực sự là những người bạn thân thiết của con cái, hiểu rõ và chia sẻ mọi khó 

khăn, vướng mắc trong cuộc sống của con cũng như trong các mối quan hệ bạn bè 

phức tạp của con cái thì mới giúp con cái tránh khỏi những tác động xấu từ bạn bè, 

phát huy được lợi thế của nhóm bạn thân trong việc hình thành nhân cách con 

người. 

3.2.4. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường kinh tế 

Hoàn cảnh kinh tế là một trong những yếu tố có ý nghĩa rất lớn đối 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 triển là nền tảng vững chắc cho công tác 

phòng ngừa tội phạm nói chung và các loại tội XPSH nói riêng trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang. Trong thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Kiên Giang đã ban 

hành các chính sách phát triển kinh tế nhằm tạo nhiều việc làm cho người dân, nâng 

cao chất lượng cuộc sống, 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 còn 

một bộ phận không nhỏ dân cư có đời sống kinh tế khó khăn, không việc làm, việc 

làm không ổn định, sự phân hóa giàu nghèo vẫn ở mức cao. Vì vậy, để giảm bớt các 

tác động tiêu cực từ môi trường kinh tế, tác giả đề xuất một số giải pháp sau:  

Thứ nhất, thu hút đầu tư và tạo môi trường thuận lợi cho 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 
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trường; đầu tư vào các khu vực nông thôn (U Minh Thượng, Giang Thành); các 

ngành nghề vừa phát triển kinh tế nhanh vừa giải quyết được vấn đề việc làm cho 

người lao động... Bằng các biện pháp: Hỗ trợ vay vốn; gia hạn, khấu trừ, hoàn thuế, 

miễn, giảm thuế nội địa và xuất nhập khẩu; đơn giản hóa thủ tục hành chính; hỗ trợ 

xúc tiến thương mại; tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh; đầu tư hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng xử lý nước thải; đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho sản xuất; tập 

trung rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, thành lập các tổ 

chức liên ngành, tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để cùng chia 

sẻ, đồng hành và giải quyết khó khăn, vướng mắc... 

Thứ hai, khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành có lợi thế như: thủy 

sản, du lịch, vận tải biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, cần được đầu tư đúng mức và 

phát huy hiệu quả tích cực đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp chế biến thủy 

sản; thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện mở rộng 

mạng lưới cung cấp dịch vụ thiết yếu, hệ thống bán lẻ, tăng cường quản lý thị 

trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ nâng giá...; đa dạng 

hóa các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào một thị trường, hạn 

chế nhập khẩu thiết bị công nghệ lạc hậu, hàng hóa trong nước đã sản xuất được, ưu 

tiên nhập khẩu vật tư thiết bị và công nghệ tiên tiến. 

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và nông thôn: Kêu gọi các doanh 

nghiệp đầu tư và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất, 

các mô hình canh tác tiên tiến nhằm chuyển 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 triển khai hiệu quả công tác giám sát mùa màng, phòng chống dịch 

bệnh; củng cố, mở rộng mạng lưới dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ phục vụ sản xuất 

nông nghiệp (hỗ trợ cây, con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo cho 

giá cả và đầu ra của sản phẩm); thu hút đầu tư vào các vùng nông thôn (U Minh 

Thượng, Giang Thành) gắn với xây dựng nông thôn mới; kiên cố hóa các dự án 

thủy lợi, hồ, đập, đảm bảo cung cấp và thoát nước cho sản xuất nông nghiệp; cập 

nhật thông tin thời tiết, triều cường, xả lũ để có kế hoạch giúp nông dân ứng phó kịp 

thời; quan tâm và tạo điều kiện cho nông dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín 

dụng, với mức lãi suất thấp để phát triển sản xuất; đẩy mạnh phát triển các làng 

nghề truyền thống như nghề gốm, nghề sơn mài bằng các chính sách hỗ trợ, đầu tư 

http://thanhnien.vn/van-hoa/truc-tiep-chao-mung-nam-du-lich-quoc-gia-2016-phu-quoc-dbscl-669882.html
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vốn, trong thiết bị kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề 

thủ công... 

Phát triển kinh tế nhằm tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người dân 

trong tỉnh chính là một trong các giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng thất 

nghiệp, thiếu việc làm, kinh tế khó khăn, từ đó sẽ dần góp phần nâng cao đời sống 

một bộ phận dân cư khó khăn, khắc phục dần tình trạng nghèo đói sinh ra bất mãn, 

ghen tức, thù hận, chống đối, tìm mọi cách kiếm tiền bất chính... 

Đồng thời với phát triển kinh tế, tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới căn bản nền 

hành chính mà trước hết là việc xây dựng văn hóa công sở. Mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh cần đổi mới lề lối làm việc, lấy việc phục vụ người dân làm 

phương châm làm việc. Cần tạo thuận lợi tối đa cho người dân nhằm vừa thúc đẩy 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương vừa tạo sự đồng thuận, ủng hộ 

của người dân với các chủ trương, chính sách của Đảng và chính quyền địa phương, 

loại trừ dần những bức xúc cũng như những tư tưởng chống đối của người dân đối 

với chính quyền; tạo môi trường xã hội lành mạnh. 

3.2.5. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường xã hội 

Để hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường xã hội, Tỉnh ủy, ban, ngành 

các cấp và các tổ chức xã hội cần phải: 

Thứ nhất, đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và 

giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.  

Huy động các nguồn lực để thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo 

cho các đối tượng chính sách, người có công cách mạng (thương binh, bệnh binh, 

Mẹ Việt Nam anh hùng); có chính sách bảo vệ nhóm yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người 

già, người tàn tật). 

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 triển, như mở các trung tâm dạy nghề, 

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 sống bằng các hình thức dạy 
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nghề, tạo việc làm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng 

sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, nâng cao đời sống…  

Quan tâm phát triển các trung tâm giới thiệu việc làm, tổ chức thu thập thông 

tin về số lao động chưa có việc làm, số lao động đang có nhu cầu tìm việc, các 

doanh nghiệp cần tuyển việc làm… để giúp họ gặp gỡ và tiếp xúc trao đổi với nhau, 

từ đó nắm bắt thông tin, nhu cầu về lao động, việc làm.  

Tăng cường các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tham gia giải quyết 

việc làm cho người lao động, thông qua các chính sách ưu tiên như hỗ trợ vay vốn, 

miễn, giảm, gia hạn nộp thuế… để họ tiếp nhận và đào tạo lao động phổ thông, lao 

động nghèo, lao động thuộc diện chính sách, người chấp hành xong hình phạt tù… 

Thứ hai, quản lý, kiểm soát chặt chẽ số người đến tạm trú và lưu trú trên địa 

bàn tỉnh, tập trung thực hiện ở địa bàn có nhiều khu du lịch, khu công nghiệp, nhà 

trọ, nhà nghỉ, khu đông dân cư sinh sống như thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, 

huyện Phú Quốc, huyện Châu Thành. Thứ ba, cần có những biện pháp cụ thể quản 

lý, kiểm tra chặt chẽ đối với các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí thu hút trẻ vị 

thành niên tham gia như vũ trường, quán bar, karaoke, quán Internet... Thông qua 

công tác này để truy quét các tụ điểm vui chơi, giải trí không lành mạnh, có biểu 

hiện biến chất, có các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…). Hạn chế đến mức 

tối 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 thỏa mãn nhu cầu 

nghiện hút ma túy. Cần nâng cao đạo đức kinh doanh của những người kinh doanh 

các quán games tránh tình trạng thanh thiếu niên chơi games ngày đêm. Khi số tiền 

nợ chơi games không trả được tất yếu sẽ nảy sinh những suy nghĩ, hành động phạm 

tội XPSH để có tiền trả nợ cũng như thỏa mãn nhu cầu nghiện games của mình. 

Thứ tư, tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát triển phong trào nhân dân tự 

quản về TTATXH như Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ Chi hội phụ 

nữ nhà trọ; Câu lạc bộ thanh niên nhà trọ; Câu lạc bộ quản lý chồng, con em không 

phạm tội và liên quan đến tệ nạn xã hội; tổ xe ôm tự quản bảo vệ ANTT. Xây dựng 

củng cố lực lượng bảo vệ KCN, bảo vệ dân phố, dân phòng, tổ an ninh nhân dân 

thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào quần chúng hỗ trợ tích cực cho Công 

an trong tuần tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội nói chung và các loại tội 



 

64 

 

XPSH nói riêng. Đặc biệt cần nhân rộng mô hình tự quản ở các địa bàn cụm dân cư 

trong việc phát hiện người lạ, người khả nghi ở các khu phố, thôn bản. 

3.2.6. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường văn hóa 

Để hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường văn hóa đến quá trình hình 

thành nhân cách của trẻ, Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và nhà trường trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang cần có sự phối hợp chặt chẽ và cần chú ý các vấn đề sau: 

Cơ quan chức năng của tỉnh, cụ thể là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở 

Văn hóa, thể thao và du lịch cần tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng 

nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, thiếu chọn lọc những sản phẩm văn hóa nước 

ngoài, tình trạng các văn hóa phẩm độc hại, bạo lực, đồi trụy được bày bán và sử 

dụng công khai như hiện nay; phải quản lý chặt chẽ việc kiểm 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.  

Chính quyền, các ban, ngành của tỉnh cần quân tâm xây dựng và phát triển 

những khu vui chơi giải trí bổ ích, phù hợp sở thích, lứa tuổi nhằm thu hút các em 

đến vui chơi, sinh hoạt lành mạnh như phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm, nhà văn 

hóa…  

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 thể nhằm tác động 

đến đông 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 

ngừa tội phạm nói chung và tội XPSH nói riêng.  

3.2.7. Các giải pháp phòng ngừa tái phạm tội 

3.2.7.1. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự 

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự cũng là biện pháp quan trọng 

nhằm giúp cho người phạm tội hiểu, nhận thức hành vi mình đã gây ra, biết ăn năn 

hối hận về hành vi của mình và cố gắng sửa chữa, trở thành người có ích cho gia 

đình, cho xã hội. Vì vậy, để công tác thi hành án hình sự được tốt hơn trong thời 

gian tới tỉnh Kiên Giang cần phải: 
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Thứ nhất, chính quyền địa phương cần sự quan tâm hơn nữa trong việc trang 

bị cơ sở vật chất phù hợp với việc phục vụ cải tạo phạm nhân nhằm biến nhà tù 

thành trường học, tạo điều kiện cho họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng tốt hơn khi 

chấp hành xong hình phạt tù.  

Thứ hai, các cơ sở giam giữ, cải tạo cần kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp 

làm công tác thi hành án hình sự. Đảm bảo đủ về số lượng, bồi dưỡng và nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kỹ năng, kiến thức tâm lý lứa tuổi cho cán 

bộ, chiến sỹ làm công tác thi hành án hình sự. Tập trung làm tốt công tác quản lý, 

giáo dục, cải tạo phạm nhân, xây dựng nếp sống “trật tự, kỷ cương, tình thương, 

trách nhiệm”; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lao động, hướng 

nghiệp, dạy nghề đối với phạm nhân, trại viên; sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh 

phí nhằm cải thiện điều kiện giam giữ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán 

bộ, chiến sĩ và các loại đối tượng giam giữ. Tăng cường công tác phối hợp với Tòa 

án, Viện kiểm sát trong công tác theo dõi, quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại, 

hoãn, tạm đình chỉ thi hành án. 

Thứ ba, phải nắm vững được đặc điểm nhân thân, lai lịch của từng phạm 

nhân để thực hiện tốt việc phân loại phạm nhân và áp dụng các biện pháp, tuyên 

truyền, quản lý, giáo dục cho phù hợp, hiệu quả. 

Thứ tư, cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo 

đức, giáo dục kỹ năng sống và thực hiện có hiệu quả Nghị định 80/NĐ-CP ngày 

16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng 

đối với người chấp hành xong hình phạt tù cho phạm nhân nói chung và đặc biệt là 

phạm nhân về các loại tội XPSH nói riêng. Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn, trợ giúp 

về tâm lý cho phạm nhân nhằm định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc và định hướng nghề nghiệp... Bên cạnh đó, cần phải 

trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, Luật giao thông 

đường bộ… và hỗ trợ các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật để họ có thể tái hòa nhập cộng đồng. 

Thứ năm, đối với công tác giáo dục dạy nghề, giáo dục thông qua lao động. 

Đây là một đòi hỏi cấp bách xuất phát từ thực tiễn, qua nghiên cứu 100 bản án với 

165 bị cáo phạm tội XPSH thì đối tượng không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp 

không ổn định chiếm 93,93%, nếu sau khi chấp hành hình phạt tù xong họ vẫn 
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không có việc làm thì khả năng dẫn đến việc tái phạm tội là rất lớn. Mặt khác, Kiên 

Giang là tỉnh có nền nông - lâm - thủy sản và dịch vụ công nghiệp phát triển như 

hiện nay thì việc đòi hỏi người lao động phải có tay nghề nhất định là yêu cầu cần 

thiết. Vì vậy, cần phải đưa chương trình đào tạo nghề vào các trại giam trên địa bàn 

tỉnh để tổ chức lao động, dạy nghề cho người chấp hành án. Cần đào tạo cho phạm 

nhân những ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội và khả năng của người phạm 

tội, bảo đảm cho họ sau khi chấp hành xong hình phạt tù có thể kiếm sống lương 

thiện bằng nghề đã được học. Nâng cao ý thức tôn trọng sở hữu, tôn trọng giá trị lao 

động, tôn trọng đạo đức, pháp luật cho họ. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc giáo 

dục cải tạo người phạm tội, giúp họ hiểu rõ được giá trị của lao động để khi mãn 

hạn tù về họ có thể dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng. 

Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ đối với người chấp hành 

xong hình phạt tù đặc biệt là án XPSH để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật không để họ tái phạm tội. 

3.2.7.2. Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cho người chấp hành xong hình 

phạt 

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự, để người chấp 

hành xong hình phạt tù có thể dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng thì một phần đóng 

góp không nhỏ nhờ vào sự tác động tích cực từ gia đình và sự nỗ lực của toàn xã 

hội, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù.  Các giải pháp cụ thể như:  

Thứ nhất, chính quyền địa phương, các trường học và cơ sở giáo dục trên địa 

bàn cần tạo điều kiện cho người phạm tội sau khi chấp hành xong hình phạt được 

tiếp tục đến trường (áp dụng hình thức tập trung đối với người nghỉ học ngắn hạn và 

áp dụng hình thức bổ túc văn hóa đối với người nghỉ học đã lâu) để trang bị cho họ 

những kiến thức cơ bản tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Tăng cường công tác 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thông qua việc tiếp 

nhận, phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hướng 

dẫn đăng ký hộ khẩu, cấp giấy Chứng minh nhân dân, xóa án tích, cấp phiếu lý lịch 
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tư pháp; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giám sát, kịp thời phát 

hiện, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật. 

 Thứ hai, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang cần phối hợp chặt chẽ trong việc tạo điều kiện hỗ trợ cho vay vốn từ các ngân 

hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương; tổ chức học tập, 

dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm, ưu tiên học văn hóa, học nghề, tìm kiếm 

việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù về các loại tội XPSH để họ có việc 

làm đảm bảo ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

Thứ ba, gia đình và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thường xuyên 

nắm tình hình, hoạt động, diễn biến, tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó 

khăn của người chấp hành xong hình phạt tù để có biện pháp quản lý, giáo dục, cảm 

hóa, động viên giúp đỡ, nhắc nhở họ xóa bỏ mặc cảm, tích cực lao động, học tập, 

tham gia các hoạt động xã hội chung tại cộng đồng dân cư và phải chấp hành đúng 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ tư, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cần 

phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân 

về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án 

phạt tù về các loại tội XPSH nói riêng và tội phạm nói chung. Khuyến khích, vận 

động và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp 

đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, cũng như tiếp nhận 

người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh. Kêu gọi mỗi cá nhân và toàn xã hội xóa bỏ thái độ, hành vi 

định kiến, kì thị với người chấp hành xong hình phạt tù và quan tâm tạo điều kiện 

giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng ngừa, chống tái phạm tội và hành vi 

vi phạm pháp luật khác.Tuyên truyền những mô hình tiên tiến, cách làm sáng tạo có 

hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hoà nhập cộng 

đồng.  

Kết luận Chương 3 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá khái quát tình hình tội 

XPSH, các đặc điểm của nhân thân người phạm tội XPSH và những yếu tố tác động 
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đến sự hình thành nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai 

đoạn 2011 - 2015, trong Chương 3, tác giả đã đưa ra một số dự báo tình hình tội 

XPSH và các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH trong thời gian tới, đồng 

thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống loại tội phạm này từ khía 

cạnh nhân thân người phạm tội có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. 
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KẾT LUẬN 

Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tình hình tội XPSH, một nội 

dung quan trọng là nhận thức một cách đúng đắn, sâu sắc nhân thân người phạm tội 

XPSH, bởi nhân thân người phạm tội giữ vai trò quan trọng trong cơ chế hành vi 

phạm tội. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH để tìm hiểu nguyên nhân 

làm phát sinh tội phạm về XPSH, định tội, định khung, quyết định hình phạt một 

cách chính xác, cũng như đề ra các biện pháp hữu hiệu giáo dục, cải tạo người phạm 

tội XPSH. 

Trên phương diện thực tiễn, các CQTHTT tỉnh Kiên Giang từ lâu đã chú 

trọng sử dụng các đặc điểm nhân thân người phạm tội trong công tác phòng, chống 

tội XPSH. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân và cùng với 

sự tác động mạnh mẽ của mặt trái nền kinh tế thị trường, những hạn chế trong công 

tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, sự quản lý lỏng lẻo trong giáo 

dục thanh thiếu niên nên công tác phòng ngừa tội XPSH còn nhiều hạn chế, thiếu 

sót chưa đạt được mục tiêu đề ra, tình hình tội XPSH còn diễn biến phức tạp, số 

lượng tội phạm đáng kể so với các loại tội phạm khác.  

Luận văn này là một công trình đi sâu nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học 

về nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 

2015 để làm rõ các đặc điểm nhân thân và các yếu tố tác động đến sự hình thành 

nhân thân người phạm tội XPSH phù hợp với đặc điểm về địa lý, dân cư, điều kiện 

kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, từ đó đưa ra một số giải pháp có tính 

khả thi nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang trong thời gian tới. 

Luận văn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu nhân thân người 

phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nên mặc dù tác giả đã có nhiều nỗ 

lực, phấn đấu trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn nhưng không thể tránh 

khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp chân tình của quý thầy, cô giáo, các đồng nghiệp, các chuyên gia,… để tiếp 

tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu của mình. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn Giáo sư - Tiến sĩ Võ Khánh Vinh cùng các 

thầy, cô giáo đã tham gia giảng dạy lớp Cao học luật khóa 5 đợt 2 năm 2014; các 
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đồng chí lãnh đạo, các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang; các 

đồng chí lãnh đạo TAND tỉnh Kiên Giang, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Kiên 

Giang … đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, tạo điều kiện giúp đỡ, 

cung cấp số liệu, tài liệu để tác giả thực hiện hoàn thành Luận văn này./. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục số 1. Tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  

Năm 
Tình hình tội xâm phạm sở hữu 

Số vụ án Số bị cáo 

2011 362 603 

2012 377 626 

2013 446 728 

2014 434 699 

2015 449 728 

Tổng 2.068 3.384 

Trung bình 413,6 676,8 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Kiên Giang 

Phụ lục số 2. Cơ số tội phạm nói chung và tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang  

Năm 
Tổng số bị 

cáo đã xét xử 

Tổng số bị cáo 

phạm tội XPSH  
Dân số 

Cơ số tội 

phạm 

chung 

Cơ số tội 

XPSH 

2011 1.590 603 1.721.763 92,34 35,02 

2012 1.835 626 1.736.264 105,68 36,05 

2013 2.003 728 1.697.496 118 42,88 

2014 2.073 699 1.738.205 119,26 40,21 

2015 2.022 728 1.766.921 114,43 41,20 

Tổng 9.523 3.384 8.660.649 549,71 195,36 

Trung 

bình 
1.904,6 676,8 1.732.129 109,94 39,07 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Kiên Giang và Công an tỉnh 

Kiên Giang 
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Phụ lục số 3. Biểu đồ diễn biến tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang 
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 * Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Kiên Giang 

Phụ lục số 4. Tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội XPSH trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang  

Năm 
Tình hình tội phạm Tình hình tội XPSH Tỷ lệ % 

Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 

2011 938 1.590 362 603 38,59 37,92 

2012 1.006 1.835 377 626 37,47 34,11 

2013 1.103 2.003 446 728 40,43 36,34 

2014 1.090 2.073 434 699 39,82 33,72 

2015 1.124 2.022 449 728 39,94 36 

Tổng 5.261 9.523 2.068 3.384 39,31 35,53 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Kiên Giang 
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Phụ lục số 5. Cơ cấu của từng loại tội XPSH trong mối quan hệ với các 

tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Tội 

danh 

Số vụ án 
Tỷ lệ 

% Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 
Tổng 

Điều 133 24 30 30 18 19 121 5,85 

Điều 134 00 00 00 01 00 01 0,05 

Điều 135 05 07 06 08 04 30 1,45 

Điều 136 34 20 33 23 15 125 6,04 

Điều 137 02 01 01 01 01 06 0,29 

Điều 138 256 255 309 317 331 1.468 70,98 

Điều 139 17 24 35 33 38 147 7,11 

Điều 140 11 17 15 18 21 82 3,97 

Điều 141 00 01 01 01 00 03 0,14 

Điều 142 00 00 00 00 00 00 0,00 

Điều 143 12 22 15 13 20 82 3,97 

Điều 144 00 00 00 00 00 00 0,00 

Điều 145 01 00 01 01 00 03 0,14 

Tổng 362 377 446 434 449 2.068 100 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Kiên Giang 
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Phụ lục số 6. Cơ cấu của tình hình tội XPSH ở tỉnh Kiên Giang giai 

đoạn 2011 – 2015 xét theo đơn vị hành chính cấp huyện trên cơ sở cơ số tội 

phạm và mật độ tội phạm 

STT 
Đơn vị hành 

chính 
Số dân 

Diện tích 

(km2) 

Số bị 

cáo 

Số bị 

cáo/1 

km2 

Số dân/1 

bị cáo 

01 
Thành phố Rạch 

Giá 
226.316 104 780 

7,5 

(1) 

290,149 

(2) 

02 Huyện Kiên Hải 20.807  26,2 35 
1,3358 

(2) 

594,486 

(8) 

03 Thị xã Hà Tiên 47.039 98,9 130 
1,3144 

(3) 

361,830  

(3) 

04 
Huyện Châu 

Thành 
148.313 285,4 312 

1,0932 

(4) 

475,362  

(5) 

05 Huyện Phú Quốc 96.940 589,4  385 
0,6532 

(5) 

251,792 

(1) 

06 
Huyện Giồng 

Riềng 
219.960 639,2 271 

0,4239 

(6) 

811,660  

(11) 

07 Huyện Tân Hiệp 153.518 419,3 170 
0,4054 

(7) 

903,047   

(12) 

08 
Huyện Vĩnh 

Thuận 
96.000 394,8 144 

0,3647 

(8) 

666,667  

(9) 

09 
Huyện U Minh 

Thượng 
68.076 432,7 156 

0,3605 

(9) 

436,385 

(4) 

10 
Huyện Kiên 

Lương 
93.905 472,9 164 

0,3467 

(10) 

572,591 

(7) 

11 Huyện Gò Quao   148.555 439,5  143 
0,3253 

(11) 

1.038,846 

(14) 

12 Huyện An Biên 130.000 400,3 116 
0,2897 

(12) 

1.120,689 

(15) 

13 Huyện An Minh 121.725 590,4 169 
0,2862 

(13) 

720,266  

(10) 

14 Huyện Hòn Đất 166.860 1.046,7 193 
0,1843 

(14) 

964,559 

(13) 

15 
Huyện Giang 

Thành 
28.910 407,4 53 

0,1300 

(15) 

545,471 

(6) 

Tổng cộng 1.766.921 6.347,1 3.221 0,5047 548,563 

* Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Kiên Giang và Công an tỉnh 

Kiên Giang 
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Phụ lục số 7. Cơ cấu của tình hình tội XPSH ở tỉnh Kiên Giang giai 

đoạn 2011 – 2015 xét theo đơn vị hành chính cấp huyện trên cấp độ nguy 

hiểm 

STT 

(1) 

Địa danh 

(2) 

Thứ bậc đã xét theo 

diện tích và số dân 

(3) 

Hệ số 

tiêu cực 

(4) 

Cấp độ 

nguy hiểm 

(5) 

01 Thành phố Rạch 

Giá 
1 + 2 3 1 

02 Thị xã Hà Tiên 3 + 3 6 2 

03 Huyện Phú Quốc 5 + 1 6 2 

04 Huyện Châu Thành 4 + 5 9 3 

05 Huyện Kiên Hải 2 + 8 10 4 

06 Huyện U Minh 

Thượng 
9 + 4 13 5 

07 Huyện Vĩnh Thuận 8 + 9 17 6 

08 Huyện Giồng 

Riềng 
6 + 11 17 6 

09 Huyện Kiên Lương 10 + 7 17 6 

10 Huyện Tân Hiệp 7 + 12 19 7 

11 Huyện Giang 

Thành 
15 + 6 21 8 

12 Huyện An Minh 13 + 10 23 9 

13 Huyện Gò Quao 11 + 14 25 10 

14 Huyện Hòn Đất 14 + 13 27 11 

15 Huyện An Biên 12 + 15 27 11 
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Phụ lục số 8. Cơ cấu độ tuổi, giới tính của nhân thân người phạm tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015 

Năm 
Số  

bị cáo 

Độ tuổi Giới tính 

Dưới  

18 tuổi 

Từ 18 đến 

30 tuổi 

Từ trên 

30 tuổi 
Nam Nữ 

2011 30 3 21 6 30 0 

2012 23 1 14 8 18 5 

2013 44 5 31 8 40 4 

2014 34 1 24 9 31 3 

2015 34 3 18 13 33 1 

Tổng 165 13 108 44 152 13 

Tỷ lệ 

% 
100 7,87 65,45 26,66 92,12 7,87 

*Nguồn: 100 bản án xét xử sơ thẩm của ngành TAND tỉnh Kiên Giang 

Phụ lục số 9. Cơ cấu trình độ học vấn của nhân thân người phạm tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015 

Năm 
Số bị 

cáo 

Trình độ học vấn 

Không biết 

chữ 

Tiểu học, 

trung học 

cơ sở 

Trung học 

phổ thông 

Trung cấp, 

cao đẳng, đại 

học 

2011 30 3 23 4 0 

2012 23 2 18 3 0 

2013 44 8 31 5 0 

2014 34 8 25 1 0 

2015 34 2 29 3 0 

Tổng 165 23 126 16 0 

Tỷ lệ 

% 
100 13,93 75,9 9,69 0 

*Nguồn: 100 bản án xét xử sơ thẩm của ngành TAND tỉnh Kiên Giang 
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Phụ lục số 10. Cơ cấu nghề nghiệp của nhân thân người phạm tội 

XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015 

Năm Số bị cáo 

Nghề nghiệp 

Không có 

nghề nghiệp 

Nghề nghiệp 

không ổn định 

Nghề nghiệp 

ổn định 

2011 30 5 23 2 

2012 23 4 18 1 

2013 44 6 35 3 

2014 34 8 24 2 

2015 34 12 20 2 

Tổng 165 35 120 10 

Tỷ lệ 

% 
100 21,21 72,72 6,06 

*Nguồn: 100 bản án xét xử sơ thẩm của ngành TAND tỉnh Kiên Giang 

Phụ lục số 11. Cơ cấu nơi cư trú, hộ khẩu thường trú của nhân thân 

người phạm tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015 

Năm Số bị cáo 

Hộ khẩu thường trú Nơi cư trú 

Trong tỉnh Ngoài tỉnh Ổn định 
Không ổn 

định 

2011 30 24 6 20    10 

2012 23 17 6 18 5 

2013 44 34 10 36 8 

2014 34 27 7 26 8 

2015 34 23 11 24 10 

Tổng 165 125 40 124 41 

Tỷ lệ 

% 
100 75,75 24,24 75,15 24,85 

*Nguồn: 100 bản án xét xử sơ thẩm của ngành TAND tỉnh Kiên Giang 
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Phụ lục số 12. Phiếu điều tra xã hội học 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NHÀ 

TRƯỜNG 

 

Để phục vụ mục đích nghiên cứu đánh giá vai trò của giáo dục trong gia 

đình và nhà trường đối với người chưa thành niên, chúng tôi mong muốn Anh/Chị 

cung cấp chính xác cho chúng tôi những thông tin sau đây. Xin trân trọng cảm ơn 

sự hợp tác của Anh/Chị! 

Họ và tên:................................. Tuổi:......... Giới tính:............ 

Trình độ học vấn:................ Nghề nghiệp:................. 

Nơi công tác:................................................................ 

Xin Anh/Chị vui lòng đọc kỹ và trả lời các câu hỏi bằng cách tích vào các ô 

mà Anh/ Chị cho là phù hợp:  

1. Anh/Chị cảm thấy mối quan hệ của bố mẹ với con trong gia đình thế 

nào? 

a. Bố mẹ rất quan tâm đến con, thường xuyên dành thời gian cho con 

b. Bố mẹ ít quan tâm đến con, ít có thời gian dành cho con 

c. Bố mẹ phải lo làm ăn, không có thời gian quan tâm con 

2. Khi con mắc lỗi, bố mẹ xử sự thế nào? 

a. Thường xuyên bênh vực, bao che lỗi cho con 

b. Tìm hiểu kỹ nguyên nhân con mắc lỗi rồi phân tích để con hiểu và tự đề 

ra hướng khắc phục lỗi lầm       

c. Bố mẹ chỉ hỏi han sơ qua, mắng chửi cho hả giận rồi thôi 

d. Bố mẹ mắng chửi thậm tệ, đánh đập, bắt nhịn ăn, nhịn uống  

e. Bố mẹ ít quan tâm nên không biết con mắc lỗi 

3. Bố mẹ có quan tâm đến bạn bè của con không? 
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a. Thường xuyên quan tâm xem con chơi với ai, thậm chí đến thăm nhà của 

từng bạn của con 

b. Bố mẹ chỉ quan tâm một vài bạn thân, còn những người khác không biết 

c. Bố mẹ không biết các bạn của con là những ai 

4. Khi thấy con chơi với bạn bè xấu bố mẹ thường đối xử với con thế 

nào? 

a. Phân tích để con nhận ra là không nên chơi với bạn bè xấu và tạo điều 

kiện để con tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh và quen với bạn bè tốt.  

b. Chửi mắng, ngăn cản và kiểm soát thời gian của con cái  

c. Đánh đập và bắt buộc con cái không được chơi với bạn bè xấu nữa 

5. Anh/Chị cảm thấy đâu là bất cập, hạn chế trong gia đình ảnh hưởng 

đến sự phát triển nhân cách lệch lạc ở trẻ? 

a. Gia đình quá nghiêm khắc  

b. Gia đình quá nuông chiều, thỏa mãn mọi nhu cầu của con cái 

c. Các thành viên trong gia đình xử sự thô lỗ, thường xuyên chửi, đánh nhau  

d. Các thành viên trong gia đình có hành vi thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, vi 

phạm pháp luật  

e. Yếu tố khác…………………………………………………………… 

6. Mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục trẻ thế 

nào? 

a. Gia đình rất quan tâm đến việc phối hợp với nhà trường để giáo dục trẻ    

b. Gia đình chỉ quan tâm khi nhà trường mời lên họp phụ huynh 

c. Gia đình thường ỷ lại, giao phó việc quản lý, quan tâm và giáo dục trẻ 

cho nhà trường 

e. Gia đình không quan tâm nhà trường giáo dục trẻ thế nào. 

7. Anh/Chị cảm thấy đâu là bất cập, hạn chế trong nhà trường ảnh 

hưởng đến sự phát triển nhân cách lệch lạc ở trẻ? 

a. Tình trạng bạo lực học đường  
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b. Sự quản lý lỏng lẻo, nội dung học tập nặng nề, phương pháp không phù 

hợp 

c. Sự phân biệt đối xử của thầy cô, việc giáo dục chạy theo thành tích mà 

không quan tâm đến chất lượng 

d. Chưa chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống 

e. Yếu tố khác…………………………………………………… 

8. Anh/Chị có hài lòng với phương pháp giáo dục của bố mẹ không? 

a. Rất hài lòng  

b. Chưa hài lòng lắm 

c. Không hài lòng, tại sao .................................. 

9. Anh/Chị có hài lòng với phương pháp giáo dục của nhà trường 

không?  

a. Rất hài lòng  

b. Chưa hài lòng lắm 

c. Không hài lòng. Tại sao ..................... 

10. Những đề xuất của Anh/Chị đối với cách thức giáo dục của gia đình 

..........................................................................................................................

.. 

11. Những đề xuất của Anh/Chị đối với cách thức giáo dục của nhà 

trường 

..........................................................................................................................

.. 
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Phụ lục số 13. Bản tổng hợp kết quả điều tra xã hội học (300 phiếu điều tra)  

Câu 

hỏi 

Câu trả lời a Câu trả lời b Câu trả lời c Câu trả lời d Câu trả lời e 

Số 

người 

Tỉ lệ 

% 

Số 

người 

Tỉ lệ 

% 

Số 

người 

Tỉ lệ 

% 

Số 

người 

Tỉ lệ 

% 

Số 

người 

Tỉ lệ 

% 

1 42 14 221 73,67 37 12,33     

2 50 16,67 26 8,67 181 60,33 43 14,33   

3 62 20,67 209 69,67 29 9,67     

4 35 11,67 243 81 22 7,33     

5 24 8 37 12,33 107 35,67 93 31 39 13 

6 62 20,67 131 43,67 85 28,33 22 7,33   

7 37 12,33 86 28,67 59 19,67 94 31,33 24 8 

8 50 16,67 194 64,67 56 18,66     

9 40 13,33 213 71 47 15,67     

 


