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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Huyện Trảng Bom là một trong 11 huyện, thị, thành phố của Tỉnh 

Đồng Nai nằm về phía đông của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km và 

cách trung tâm thành phố Biên Hòa khoảng 30 km. Là một huyện trung du, 

phía nam giáp huyện Long Thành, phía đông giáp huyện Thống Nhất, phía 

tây giáp thành phố Biên Hòa, phía bắc giáp huyện Vĩnh Cửu và hồ Trị An. 

Trảng Bom là huyện công nghiệp của tỉnh. Có thể nói đây là huyện đông dân 

nhất tỉnh chủ yếu là dân nhập cư từ miền Bắc và có tốc độ phát triển công 

nghiệp rất mạnhvới các khu công nghiệp như Hố Nai, Sông Mây, Bầu Xéo, 

Giang Điền, Trảng Bom kết hợp với các huyện Nhơn Trạch, Long Thành 

và thành phố Biên Hòa tạo thành khu trung tâm công nghiệp của tỉnh. Đây 

cũng là một huyện có nhiều người dân theo Công giáo. 

Đi cùng với sự phát triển kinh tế ấy thì Trảng Bom là một trong những 

địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT của tỉnh Đồng Nai. Theo thống kê của 

Tòa án Huyện Trảng Bom từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn huyện đã 

xét xử 1136 vụ án (chiếm 7,6%) với 1707 bị cáo (chiếm 6,5% số bị cáo trên 

toàn tỉnh). Trước tình hình ấy các cấp có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai nói 

riêng và huyện Trảng Bom nói chung đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để 

phòng ngừa tình hình tội phạm một cách có hiệu quả nhất.Bước đầu những 

biện pháp phòng ngừa ấy đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu 

quả đạt được vẫn chưa cao, vẫn còn những hạn chế. Bằng chứng là tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc gây ra 

những hậu quả nghiêm trọng, làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền 

địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT - TTATXH trên địa 

bàn huyện. Trước yêu cầu đó đặt ra vấn đề bức thiết là phải nghiên cứu làm rõ 

các nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm từ đó đưa ra những dự báo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_du&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_Nh%E1%BA%A5t,_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_C%E1%BB%ADu,_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Tr%E1%BB%8B_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%91_Nai
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_M%C3%A2y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A7u_X%C3%A9o&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C6%A1n_Tr%E1%BA%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
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khoa học và đề ra hệ thống các giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn, 

hạn chế đến mức tối đa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện. Đó là lý do tác 

giả lựa chọn Đề tài: “Phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Nghiên cứu về phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung trong thời 

gian qua đã có một số công trình nghiên cứu như: 

- “Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm” - Sách chuyên khảo của 

tác giả GS.TS Nguyễn Xuân Yêm năm 2001, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 

- “Giáo trình tội phạm học” của tác giả GS. TS Võ Khánh Vinh 2013, 

Trường Đại học Huế, Huế. 

“Phòng ngừa tình hình các tội cờ bạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh” của tác giả Lâm Hoàng Tùng, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện 

khoa học xã hội năm 2017. 

“Phòng ngừa tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Đặng Ngọc Thắng, Luận văn thạc sỹ 

luật học, Học viện khoa học xã hội năm 2016. 

“Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Tô Lan Phương, Luận văn thạc sỹ luật 

học, Học viện khoa học xã hội năm 2016. 

“Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

của tác giả Hoàng Thị Hoa, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện khoa học xã 

hội năm 2016. 

Có thể thấy, thời gian qua đã có khá nhiều công trình nghiên cứu có liên 

quan đến tội phạm nói chung và phòng ngừa tình hình tội phạm nói riêng. Tuy 

nhiên các công trình nghiên cứu trên hoặc chỉ mới nghiên cứu phòng ngừa 

tình hình một loại tội phạm nhất định ở một địa phương nào đó.Cho đến nay 
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chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống chuyên về 

phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai.Đây cũng chính là hướng tiếp cận nghiên cứu của đề tài này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ lý luận và thực tiễn phòng ngừa tình hình 

tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, từ đó Luận văn 

hướng đến mục đích đề xuất các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình 

tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. 

- Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung giải quyết 

những nhiệm vụ cụ thể sau: 

+ Nghiên cứu lý luận và cơ sở pháp lí cho việc phòng ngừa tình hình tội 

phạm nói chung. 

+ Nghiên cứu thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Trảng Bom nói riêng. Trên cơ sở đó 

tìm ra nguyên nhân, điều kiện của tội phạm này và đề xuất các giải pháp 

phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

+ Dự báo tình hình tội phạm và đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt 

động phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai trong thời gian tới.  

4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu 

Hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu về phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung 

trong Tội phạm học. 
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Phạm vi không gian: Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trên địa bàn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Về thời gian: Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong thời gian từ năm 

2012 đến năm 2016. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Phương pháp luận của Luận văn là phép duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và các quan điểm đường lối chính sách của Đảng về phòng ngừa tình 

hình tội phạm nói chung. 

- Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu tác giả sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:  

Chương 1: Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, nghiên cứu 

và trích dẫn tài liệu nhằm làm rõ những vấn đề lí luận về phòng ngừa tình 

hình tội phạm nói chung 

Chương 2: Sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, nghiên cứu số 

liệu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và một số hồ sơ vụ án cụ thể 

để làm rõ thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Chương 3: Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng, đề ra các giải pháp 

phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tình Đồng Nai 

một cách chính xác và hiệu quả 

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

- Về lý luận: Luận văn góp phần hoàn thiện lí luận phòng ngừa THTP 

nói chung và làm giàu thêm tri thức của Tội phạm học về phòng ngừa tình 

hình tội phạm. 

- Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể là một trong 

những nguồn tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách phòng ngừa 
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tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Trảng Bom 

nói riêng trong thời gian tới. 

Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, 

giảng dạy về hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung. 

7. Cơ cấu của Luận văn 

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

dung của luận văn được cấu trúc thành 03 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình tội phạm 

Chương 2: Thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Chương 3: Tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA 

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của phòng ngừa tình hình tội phạm 

1.1.1. Khái niệm phòng ngừa tình hình tội phạm 

Phòng ngừa nói chung là làm một cái gì đó trước khi sự việc diễn ra 

nhằm ngăn chặn không để xảy ra hậu quả. Tư tưởng về phòng ngừa tội phạm 

đã từng xuất hiện rất lâu từ trong lịch sử. Từ giữa thế kỷ 18, Mông- téc- xki- ơ 

đã từng cho rằng: Nhà làm luật thông minh không hẳn chỉ quan tâm đến các 

hình phạt đối với tội phạm mà chủ yếu phải quan tâm đến việc phòng ngừa tội 

phạm. Những tư tưởng như vậy được tiếp thu trong các quan điểm của chủ 

nghĩa Mác- Lê nin: Phòng ngừa là phương hướng chính của cuộc đấu tranh 

phòng chống tội phạm. 

Ở nước ta, từ ngay sau khi thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến công tác phòng ngừa tội 

phạm. Người đã từng nói “xét xử là tốt, nhưng nếu không phải xét xử thì càng 

tốt hơn”. Câu nói này của Người đã thể hiện phương châm rất quan trọng 

trong đường lối xử lý của Nhà nước ta là lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, 

phòng ngừa tốt cũng chính là chống tội phạm tốt. Tư tưởng về phòng ngừa tội 

phạm chiếm vị trí rất quan trọng trong nội dung chính sách hình sự của Đảng 

và Nhà nước ta, phòng ngừa tình hình tội phạm được coi là một bộ phận quan 

trọng của cuộc đấu tranh giai cấp, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân, cũng như của tất cả các cơ quan, tổ chức, trong đó các cơ 

quan bảo vệ pháp luật và Công an là lực lượng trung tâm và nòng cốt. Như 

vậy, phòng ngừa tình hình tội phạm không phải chỉ là nhiệm vụ của một cơ 

quan, tổ chức và cũng không phải của một ngành khoa học nào trong lĩnh vực 

tư pháp hình sự, mà nó chính là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Điều này 
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hoàn toàn phù hợp với các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật và lợi ích 

chung của Tổ quốc và nhân dân. 

Công tác đấu tranh với tội phạm có hai phương hướng có tác động chặt 

chẽ với nhau: phòng ngừa và phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội 

phạm nhằm trừng trị và giáo dục người phạm tội. Tuy nhiên, biện pháp đấu 

tranh có hiệu quả nhất đối với tội phạm chính là phòng ngừa không cho tội 

phạm xảy ra. Do đó, phòng ngừa tình hình tội phạm chính là một trong những 

nội dung quan trọng và chiếm một vị trí đặc biệt trong lý luận về tội phạm 

học. Nghiên cứu về phòng ngừa tình hình tội phạm chính là nghiên cứu cơ sở, 

nền tảng và điểm xuất phát để tiếp tục nghiên cứu những nội dung khác trong 

lý luận tội phạm học. Do đó, mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của 

ngành khoa học này là tìm ra được những biện pháp tác động vào quy luật 

phát sinh, tồn tại và phát triển của tội phạm, đồng thời khắc phục được 

nguyên nhân và điều kiện phạm tội của tội phạm. 

Tuy nhiên, ngành khoa học về phòng ngừa tội phạm (tội phạm học) 

phải có nhiệm vụ thực hiện chức năng phòng ngừa tình hình tội phạm. Phòng 

ngừa không để tội phạm xảy ra chứ không phải để tội phạm xảy ra rồi mới tìm 

cách khắc phục. Trường hợp hãn hữu nếu tội phạm có xảy ra thì ở mức độ hạn 

chế gây hậu quả (thiệt hại) cho xã hội, kịp thời xử lý nhanh chóng tội phạm, 

khắc phục hậu quả. Trên cơ sở này, tội phạm học còn phải xây dựng được cơ 

sở và các nguyên tắc trong hoạt động phòng ngừa, xác định chủ thể phòng 

ngừa, lập và xây dựng kế hoạch phòng ngừa đầy đủ và khoa học và có hệ 

thống các biện pháp phòng ngừa. Do đó, nếu thực hiện tốt nhiệm vụ này mới 

có thể từng bước ngăn chặn tội phạm và tình hình tội phạm trong xã hội, 

không cho tội phạm phát triển, qua đó từng bước đẩy lùi và tiến tới loại bỏ tội 

phạm ra khỏi đời sống xã hội.  

Tuy nhiên, trong thực tiễn của công cuộc đấu tranh phòng chống tội 

phạm, phòng ngừa tình hình tội phạm lại được hiểu một cách trực tiếp và đơn 
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giản chính là hoạt động chủ yếu của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan 

chuyên trách trong công tác bảo vệ pháp luật và phòng chống tội phạm, mà cụ 

thể là: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, cơ quan Thi hành án hình 

sự và một số cơ quan Nhà nước khác (Kiểm lâm, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển...) nhằm ba mục đích là nghiên cứu môi trường sống (gia đình - 

nhà trường - xã hội) xung quanh các nguyên nhân và điều kiện phạm tội và 

người phạm tội, qua đó hạn chế, ngăn ngừa những hiện tượng có ảnh hưởng 

bất lợi và không đúng đến việc hình thành các phẩm chất cá nhân tiêu cực 

chống đối xã hội của bản thân người phạm tội. Trên cơ sở đó đưa ra các giải 

pháp tổng thể và có hệ thống phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực về tội phạm, 

các tác nhân ảnh hưởng và những thiếu sót trong cơ chế quản lý về các mặt 

(như: kinh tế, xã hội, công tác tổ chức cán bộ...) cũng như kiến nghị hoàn 

thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự và các ngành luật khác.  

Tóm lại, trên cơ sở tổng hợp các quan điểm khoa học đã nêu, kết hợp 

với thực tiễn đấu tranh phòng và chống tội phạm ở nước ta trong thời gian 

vừa qua, dưới góc độ tội phạm học, theo chúng tôi phòng ngừa tội phạm có 

thể được khái niệm như sau: Phòng ngừa tình hình tội phạm là hoạt động của 

các cơ quan,tổ chức và cá nhân, sử dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp 

khác nhau hướng vào thủ tiêu những nguyên nhân và điều kiện phạm tội, 

cũng như loại bỏ các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình hình thành 

phẩm chất cá nhân tiêu cực, đồng thời từng bước hạn chế, đẩy lùi và tiến tới 

loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội.  

1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội phạm 

Phòng ngừa tình hình tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc 

đấu tranh phòng chống tội phạm và quá trình xây dựng và phát triển đất nước, 

bao gồm: 

- Ý nghĩa lý luận của phòng ngừa tình hình tội phạm: Nghiên cứu về tội 

phạm học khẳng định, phòng ngừa tình hình tội phạm chỉ có thể đạt được trên 
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cơ sở đã hiểu rõ khách thể nghiên cứu của nó là tình hình tội phạm, cũng như 

đã xác định được quy luật vận động của khách thể đó. Quy luật này chính là 

đối tượng nghiên cứu của tội phạm học và nó được xác định thông qua việc 

nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm trên cơ sở của cơ 

chế hành vi phạm tội.  

Điều đó có nghĩa rằng, tội phạm học thừa nhận tình hình tội phạm là 

hiện tượng tiêu cực tồn tại khách quan, do những con người bình thường, 

không phải bẩm sinh phạm tội, gây ra; đồng thời nó cũng phát sinh từ những 

yếu tố chủ quan của con người như nhận thức, hoàn cảnh... Chính vì thế, 

phòng ngừa tình hình tội phạm phải khống chế được các yếu tố tiêu cực của 

tội phạm của họ và của những người khác ở trạng thái tiềm tàng và hạn chế 

những nguyên nhân xuất phát từ phía nạn nhân của tội phạm từ đó từng bước 

đẩy lùi tội phạm khỏi đời sống xã hội. Đó chính là cái nghĩa lý luận, giải thích 

tại sao, phòng ngừa tội phạm hay phòng ngừa tình hình tội phạm luôn luôn 

chiếm vị trí quan trọng trong nghiên cứu tội phạm học. 

- Ý nghĩa thực tiễn của phòng ngừa tình hình tội phạm: Việc phòng 

ngừa tình hình tội phạm là hệ thống nhiều mức độ các biện pháp mang tính 

chất Nhà nước, xã hội nhằm khắc phục những nguyên nhân và điều kiện của 

tội phạm hoặc làm vô hiệu hóa chúng và bằng cách đó làm giảm và dần dần 

loại bỏ tình hình tội phạm [29, tr. 154]. 

Phòng ngừa tội phạm là một phương hướng có tính chiến lược lâu dài, 

hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm 

khác. Đó là hoạt động phòng ngừa tội phạm được được thực hiện trong mọi 

thời gian, không gian khác nhau. Ngoài ra, phòng ngừa tình hình tội phạm còn 

tác động đến các quá lĩnh vực khác của quá trình xây dựng và phát triển đất 

nước như lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... trong mối 

quan hệ với các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm khác thông qua 

công tác phòng ngừa tội phạm [17, tr. 393]. 
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Ngoài ra, phòng ngừa tình hình tội phạm còn mang ý nghĩa chính trị xã 

hội sâu sắc, làm tốt công tác phòng ngừa tình hình tội phạm giúp giữ vững an 

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của xã hội, tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm của mọi người dân. Đối với các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền như cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án việc xử lý tội phạm, làm 

tốt công tác phòng ngừa giúp hiệu quả hoạt động của các cơ quan này tăng cao, 

làm tăng niềm tin của quần chúng nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật, 

vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong hoạt động của mình các cơ quan bảo vệ pháp 

luật, các chức danh tư pháp hình sự và thi hành án việc phòng ngừa tội phạm 

giúp làm giảm áp lực công việc lên cán bộ thực thi công vụ, tiết kiệm sức lao 

động của nhân viên Nhà nước cũng như của công dân trong các hoạt động điều 

tra, truy tố, xét xử và giáo dục, cải tạo người phạm tội. Hơn nữa, làm tốt công tác 

phòng ngừa tình hình tội phạm còn mang ý nghĩa kinh tế sâu sắc, làm giảm các 

chi phí liên quan đến việc xử lý tội phạm, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà 

nước, nghĩa là tiền thuế của người dân sẽ được dùng cho các công việc phúc lợi 

khác thay vì dùng cho việc xử lý tội phạm. 

1.2. Các nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội phạm 

Phòng ngừa tình hình tội phạm là hoạt động của toàn xã hội do Đảng 

lãnh đạo nhằm giải quyết hai vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau là vấn đề 

thực trạng của tình hình tội phạm và vấn đề nguyên nhân, điều kiện của hiện 

tượng tiêu cực này. Phòng ngừa tình hình tội phạm trên một địa bàn nhất định 

sẽ có những đặc điểm riêng biệt liên quan tới địa bàn đó. Mặc dù vậy, hoạt 

động phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung vẫn phải tuân thủ những 

nguyên tắc sau đây: 

1.2.1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong phòng ngừa tình hình tội phạm 

Điều 4 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực 

lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” trong đó tất nhiên bao gồm sự lãnh đạo hoạt 
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động phòng ngừa tội phạm. Nội dung của nguyên tắc Đảng lãnh đạo thể hiện ở 

chỗ mọi hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm cũng như hoạt động của 

các chủ thể tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm đều đặt dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với lý luận khoa học chủ đạo là chủ 

nghĩa Mác – Lênin kết hợp với Tư tưởng Hồ Chi Minh làm nền tảng tư tưởng. 

Mỗi khi tình hình an ninh thế giới, trong nước có những biến động 

phức tạp lớn, Đảng ta đều kịp thời có các chỉ thị, nghị quyết quan trọng để 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã 

hội như Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia chống 

"diễn biến hoà bình", Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ 

Tổ quốc, Nghị quyết về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác công an 

trong tình hình mới, Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an 

ninh quốc gia trong tình hình mới...  

Việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ 

gìn trật tự an toàn xã hội đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của 

cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về nhiều vấn đề lớn 

quan hệ đến sự lãnh đạo của Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về 

sự nghiệp đổi mới, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội 

chủ nghĩa; đồng thời cũng nhận thức rõ hơn về khó khăn và thách thức mà Đảng 

ta, nhân dân ta phải khắc phục trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; về âm 

mưu, hoạt động phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch, hoạt động của các 

loại tội phạm. Từ đó nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 

gia, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. 

1.2.2. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong phòng ngừa tình 

hình tội phạm 

Nguyên tắc pháp chế thể hiện ở chỗ hoạt động phòng ngừa tình hình tội 

phạm nói chung và việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa phải có cơ sở pháp 



12 

luật, phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong quá trình tiến hành các 

hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm các chủ thể tuân thủ nghiêm chỉnh, 

nhất quán các quy định của pháp luật về hoạt động đó [29, tr.157]. 

Nội dung của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đó là hoạt động 

phòng ngừa tình hình tội phạm phải có cơ sở pháp luật, phải phù hợp với các 

quy định của pháp luật, đồng thời trong quá trình tiến hành các hoạt động 

phòng ngừa tình hình tội phạm các chủ thể phải tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định của pháp luật. 

Hiện nay, phòng ngừa tình hình tội phạm là để Nhà nước xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa, nhận diện những diễn biến tội phạm và tình hình tội phạm 

trong tương lai, khả năng xuất hiện, thay đổi của tội phạm cũ và tội phạm 

mới, diễn biến và quy luật của quá trình tội phạm hóa – phi tội phạm hóa, 

hình sự hóa – phi hình sự hóa, cũng như những biến đổi của đời sống xã hội 

khác. Nói một cách khác, phòng ngừa tình hình tội phạm góp phần bảo đảm 

pháp chế xã hội chủ nghĩa, và có pháp chế thì Nhà nước pháp quyền mới đi 

vào thực tế. Pháp chế chính là đòi hỏi quan trọng của pháp luật. “Pháp chế 

như là tính thiêng liêng của pháp luật, tính bền vững của các quy phạm pháp 

lý… Pháp chế có mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật, với bình đẳng và với sự 

tuân thủ luật pháp, không một ai, không một người nào có bất kỳ một đặc 

quyền nào trước pháp luật…”. Cho nên, không phải ngẫu nhiên, trong Bộ 

Luật hình sự nhà làm luật nước ta đã quy định rằng, pháp luật hình sự là một 

trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội 

phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì 

trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được 

sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính 



13 

nhân văn cao, đồng thời chỉ rõ tại Bộ Luật hình sự. Cụ thể, Bộ Luật hình sự 

thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội 

phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người 

phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân 

tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia 

phòng ngừa và chống tội phạm. 

1.2.3. Nguyên tắc dân chủ trong phòng ngừa tình hình tội phạm 

Cơ sở của nguyên tắc này được quy định tại Điều 8 của Hiến pháp năm 

2013 như sau: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp 

luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập 

trung dân chủ. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn 

trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, 

lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh 

chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện ở việc thu hút đông đảo quần chúng 

nhân dân lao động, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức 

kinh tế thuộc mọi thành phần và toàn xã hội tham gia vào hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội phạm nói chung. Nguyên tắc này đòi hỏi phải phát huy tinh 

thần chủ động, tính tích cực, sáng tạo của mọi chủ thể tham gia vào hoạt động 

phòng ngừa tình hình tội phạm. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Công an phải dựa vào dân, không 

được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều 

thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì 

thắng lợi hoàn toàn”. Để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động từ đó hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đặc biệt phải làm để 

dân tin, dân phục, dân yêu, dân tự nguyện tham gia vào công cuộc đấu tranh 

phòng ngừa tội phạm. 
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1.2.4. Nguyên tắc nhân đạo trong phòng ngừa tình hình tội phạm 

Nguyên tắc nhân đạo đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa được xây dựng và 

áp dụng trong thực tiễn không được hạ thấp nhân phẩm, danh dự, các quyền cơ 

bản của con người mà phải hướng đến việc định hướng hành vi, lối sống cho họ 

theo hướng hòa nhập với xã hội, làm những việc có ích cho xã hội. Nguyên tắc 

này còn đòi hỏi hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm phải kết hợp hài hòa, 

đúng mức độ biện pháp cưỡng chế với thuyết phục theo hướng tăng cường sự 

thuyết phục, giáo dục [29, tr. 158]. 

Theo đó, để đảm bảo nguyên tắc này trong phòng ngừa tình hình tội phạm 

cần đảm bảo: các biện pháp trách nhiệm pháp lý áp dụng không nhằm gây đau 

đớn về thể xác, không nhằm hạ thấp hoặc xúc phạm danh dự nhân phẩm của 

người vi phạm pháp luật, kể cả người đó là người phạm tội, mà nhằm đảm bảo 

công lý, công bằng xã hội,cải tạo giáo dục người vi phạm pháp luật sửa chữa lỗi 

lầm để trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, ngăn ngừa họ tái vi phạm 

pháp luật đồng thời giáo dục người khác ý thức tôn trọng pháp luật và không vi 

phạm pháp luật. 

1.2.5. Nguyên tắc khoa học và tiến bộ của hoạt động phòng ngừa 

tình hình tội phạm 

Cùng với sự phát triển của xã hội, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi 

và hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực như bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, cờ 

bạc... Chính vì vậy trong phòng ngừa tình hình tội phạm thì việc áp dụng 

nguyên tắc khoa học và tiến bộ trong áp dụng các biện pháp phòng ngừa tình 

hình tội phạm phải được xây dựng đồng bộ trên cơ sở khoa học, các thành tựu 

khoa học nhất định, phải ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ 

trong việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Các biện pháp phòng 

ngừa tội phạm luôn phải đảm bảo cho mọi người có cơ hội phát triển bình 

đẳng, không được phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thái độ chính trị. 
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1.2.6. Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ hoạt động phòng ngừa tình hình 

tội phạm giữa các chủ thể 

Trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm nguyên tắc phối hợp 

chặt chẽ hoạt động phòng ngừa giữa các chủ thể là một nguyên tắc vô cùng 

quan trọng bởi vì hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm sẽ chỉ phát huy 

hiệu quả cao nhất khi các chủ thể hoạt động phòng ngừa tội phạm có sự nhất 

quán về hình thức, nội dung và phạm vi hoạt động phòng ngừa. Nguyên tắc ấy 

đòi hỏi hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm phải đặt trong một cơ chế 

phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự điều hành thống nhất giữa các cơ quan 

chuyên trách và không chuyên trách, giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã 

hội, các tổ chức kinh tế và mọi công dân, giữa trung ương với địa phương. Để 

thực hiện nguyên tắc này, trước hết phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của 

Đảng. Các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm phải được 

xây dựng một cách khoa học, quá trình áp dụng phải đồng bộ, có sự chỉ đạo 

thống nhất, tập trung. 

1.3. Nội dung phòng ngừa tình hình tội phạm 

Phòng ngừa tình hình tội phạm được tiến hành bằng hệ thống các biện 

pháp khác nhau. Mỗi biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm đều gắn liền với 

chức năng, vai trò của cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội nhất định [25, tr. 33]. 

Việc phòng ngừa tình hình tội phạm được thực hiện bằng cách giải quyết 

cả những nhiệm vụ xã hội chung lẫn những nhiệm vụ chuyên môn. Phòng ngừa 

tình hình tội phạm là một chỉnh thể thống nhất gồm nhiều bộ phận hợp thành, 

mỗi bộ phận đó tuy khác nhau cơ bản về tính chất, phạm vi, cấp độ, mức độ tác 

động nhưng lại có mối liên hệ với hệ thống, lại có tính độc lập tương đối. Vì vậy, 

tội phạm học một mặt, nghiên cứu về phòng ngừa tội phạm như một chỉnh thể 

thống nhất, mặt khác, nghiên cứu từng loại biện pháp khác nhau với tư cách là 

các bộ phận hợp thành của hệ thống. Hệ thống này gồm hai mức độ khác nhau 
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phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng (phòng ngừa chuyên biệt). Hai mức độ 

này có quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn nhau. 

- Biện pháp phòng ngừa chung: được thực hiện một cách nhất quán bởi 

quá trình phát triển và hoàn thiện về mọi mặt của xã hội. Đó là tổng hợp tất cả 

các biện pháp về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, văn hóa, giáo dục… 

được thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống 

xã hội do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng phối hợp thực hiện nhằm hướng 

đến việc khắc phục hoặc làm mất hiệu lực các nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình tội phạm; tạo những tiền đề tích cực; những điều kiện căn bản cho 

việc loại trừ tình hình tội phạm. Việc giải quyết những mâu thuẫn trong xã 

hội, những vấn đề khó khăn thực tế, khắc phục những những thiếu sót, khuyết 

điểm, lỗ hổng trong quản lý là cơ sở kinh tế, xã hội, chính trị của việc khắc 

phục quá trình và hiện tượng tiêu cực phát sinh tội phạm. Các biện pháp này 

được thực hiện bởi tất cả các chủ thể trong xã hội, và hiệu quả của các biện 

pháp này được phản ánh thông qua thực trạng phòng ngừa tội phạm tại địa 

phương đó. 

- Biện pháp phòng ngừa riêng: là việc áp dụng các biện pháp mang tính 

đặc trưng, chuyên ngành của các Cơ quan bảo vệ pháp luật: Công an, Viện 

kiểm sát và Tòa án – trong đó lực lượng Công an là lực lượng chủ chốt trong 

đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác 

nhau nhằm hạn chế tiến tới đẩy lùi tội phạm khỏi đời sống xã hội. Thông qua 

các công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng 

tội, đúng quy định của pháp luật, tạo lòng tin trong nhân dân; biện pháp quản 

lý các đối tượng (nhóm đối tượng) hình sự, đối tượng có tiền án, tiền sự, 

những đối tượng có nguy cơ sẽ thực hiện hành vi phạm tội nhằm làm vô hiệu 

hóa hoặc loại bỏ nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm nói chung. 
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1.4. Các chủ thể phòng ngừa tình hình tội phạm 

Tất cả những chủ thể tham gia dưới góc độ trực tiếp hay gián tiếp vào 

hoạt động phòng ngừa đều được coi là chủ thể phòng ngừa tội phạm. Các chủ 

thể của việc phòng ngừa có thể được phân thành nhiều loại. Đó là những chủ 

thế thực hiện, điều chỉnh, tiến hành và quản lý về mặt Nhà nước về công tác 

phòng ngừa tình hình tội phạm. Các chủ thể ấy bao gồm: 

- Đảng bộ các cấp là chủ thể quan trọng trong phòng ngừa tình hình 

tội phạm 

Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ địa phương thể hiện ở đường lối, chủ 

trương định hướng cho hoạt động phòng ngừa tội phạm tại địa phương là 

quan điểm nhất quán;Đảng bộ lãnh đạo trực tiếp, toàn diện nhiều mặt đối với 

các cơ quan trực tiếp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, kiểm tra, giám 

sát để kịp thời uốn nắn nhằm khắc phục những sai sót, khuyết điểm trong hoạt 

động phòng ngừa tội phạm. 

- Hội đồng nhân dân các cấp là chủ thể quan trọng trong phòng ngừa 

tình hình tội phạm 

Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa 

phương. Trong phạm vi thẩm quyền của mình Hội đồng nhân dân các cấp ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật về những vấn đề phòng ngừa tình hình 

tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, kiểm tra thực hiện chúng, nghiên cứu 

thực trạng công tác phòng ngừa tình hình tội phạm địa phương mình quản lý. 

Hội đồng nhân dân các cấp tham gia chính vào việc phòng ngừa tình 

hình tội phạm và trong việc kết hợp các biện pháp dự định với các kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội như phân tích, tổ chức trực tiếp về các phương 

hướng cơ bản của việc đấu tranh với tình hình tội phạm và các vi phạm pháp 

luật trên địa phương mình. 
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- Các cơ quan quản lý nhà nước là các chủ thể của hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội phạm tại địa phương 

Những cơ quan khác nhau của bộ máy quản lý nhà nước, các ban lãnh 

đạo của các nhà máy, xí nghiệp, các trường học và các cơ quan giáo dục văn 

hóa tham gia vào việc phòng ngừa tình hình tội phạm, trước hết ở mức độ các 

biện pháp xã hội chung [29, tr.172]. 

Hoạt động phòng ngừa của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước 

và quản lý kinh tế, của ban lãnh đạo các nhà máy xí nghiệp tại địa phương 

được thể hiện trong quá trình thực hiện các công việc được giao phòng ngừa 

tội phạm trong nội bộ cơ quan và tham gia vào các chương trình, hoạt động 

phòng, chống tội phạm của Quốc gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã 

hội trong các hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm. 

Để hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm có hiệu quả thì các cơ 

quan quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là các xí nghiệp, nhà máy, trường 

học, thường là những cơ sở trực tiếp quản lý con người trong đó có những đối 

tượng phạm tội hoặc có vi phạm pháp luật cần tăng cường quản lý và giáo dục 

cán bộ, nhân viên trong cơ quan; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kịp 

thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, những biểu hiện tiêu cực 

có khả năng dẫn đến hành vi phạm tội và có biện pháp khắc phục; tham gia 

vào các chương trình, kế hoạch, các hoạt động phòng ngừa tội phạm của địa 

phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. 

- Các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương là chủ thể nòng cốt trong 

việc phòng ngừa tình hình tội phạm 

+ Cơ quan công an 

Trong phạm vi thẩm quyền của mình công an địa phương phân tích 

thực trạng tình hình tội phạm nói chung, các khuynh hướng của tình hình tội 

phạm và thông báo về những vấn đề mà các cơ quan đó không có thẩm quyền 
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giải quyết cho Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, VKSND, TAND. Cơ quan Công 

an là một trong những cơ quan tham gia chính vào việc phối hợp và kế hoạch 

hóa tổng thể việc phòng ngừa tình hình tội phạm [29, tr.174]. 

Lực lượng Công an nhân dân cần nghiên cứu, phân tích tình trạng 

phạm tội, xác định chính xác những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, 

soạn thảo đề xuất các biện pháp phòng ngừa thích hợp, sử dụng các biện pháp 

luật định và các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, trực tiếp 

tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm theo hai hướng: Tham gia 

phòng ngừa xã hội (phòng ngừa chung) và trực tiếp tiến hành toàn diện hoạt 

động phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra tội phạm. 

+ Viện kiểm sát nhân dân các cấp 

VKSND thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật đối với các hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, giam giữ, giáo 

dục, cải tạo phạm nhân. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình VKSND 

các cấp sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình 

sự đối với người có hành vi vi phạm pháp luật sao cho đúng người, đúng tội, 

đúng quy định của pháp luật; giám sát việc tuân thủ pháp luật của CQĐT, 

TAND, cơ quan Thi hành án các cấp trên địa bàn. Đặc biệt VKSND các cấp còn 

giám sát việc thực hiện các biện pháp và chương trình phòng ngừa tình hình tội 

phạm tại các cơ quan này; phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm pháp 

luật của bất cứ chủ thể nào và có biện pháp xử lý thích hợp. 

VKSND các cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan 

khác làm sáng tỏ các nguyên nhân, điều kiện của tình trạng phạm tội, phát 

hiện nhanh chóng, chính xác các tội phạm; tuyên truyền giáo dục pháp luật; 

xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thống kê; nghiên cứu tội phạm 

và vi phạm pháp luật. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa tình 

hình tội phạm với các cơ quan có thẩm quyền. 
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+ Tòa án nhân dân các cấp 

Vai trò của TAND trong công tác phòng ngừa tình hình tội phạm được thể 

hiện xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ án hình sự; thông qua 

hoạt động xét xử làm rõ nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm cũng như 

yêu cầu các cơ quan, tổ chức tại địa phương áp dụng các biện pháp khắc phục, 

loại trừ nguyên nhân, điều kiện đó. Ngoài ra, thông qua hoạt động xét xử giáo 

dục ý thức tuân thủ pháp luật của công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, 

tổ chức xã hội tại địa phương tham gia vào các hoạt động xét xử. 

- Các tổ chức xã hội, các tập thể quần chúng lao động và cá nhân là 

những chủ thể của việc phòng ngừa tình hình tội phạm 

Tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình mà mỗi cơ 

quan, tổ chức trên địa bàn có những nét đặc thù riêng, có nội dung và biện 

pháp tham gia vào hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm một cách phù 

hợp, đạt hiệu quả cao. Các tổ chức xã hội tham gia vào hoạt động phòng ngừa 

tình hình tội phạm bằng nhiều phương pháp khác nhau trong đó có phương 

pháp thuyết phục là phương pháp quan trọng nhất. 

Chủ thể phòng ngừa là cá nhân: Cá nhân với tư cách là chủ thể trong 

phòng ngừa tình hình tội phạm cần: Thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của 

công dân đã được quy định trong Hiến pháp, tích cực tham gia hoạt động 

phòng ngừa tình hình tội phạm; tích cực, chủ động phát hiện mọi hoạt động 

của tội phạm và thông báo cho các cơ quan chức năng của địa phương; tham 

gia nhiệt tình vào công tác giáo dục, cảm hoá các đối tượng có liên quan đến 

hoạt động phạm tội tại cộng đồng dân cư; phối hợp tham gia, giúp đỡ các cơ 

quan Nhà nước, tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chương 

trình “Quốc gia phòng chống tội phạm”; thực hiện tốt các phong trào: "Toàn 

dân tham gia phòng chống tội phạm, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục 

người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. 
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Kết luận chương 1 

Trong Chương 1 của luận văn tác giả đã trình bày khái quát hệ thống 

những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình tội phạm. Trong hệ thống lý 

luận đó là khái niệm, ý nghĩa của phòng ngừa tình hình tội phạm; các nguyên 

tắc, chủ thể phòng ngừa tình hình tội phạm. 

Toàn bộ những vấn đề lý luận chung về phòng ngừa tình hình tội phạm 

là cơ sở để tác giả nghiên cứu khảo sát thực trạng phòng ngừa tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2016 

một cách có hệ thống, khoa học sẽ được trình bày trong Chương 2. Trên cơ sở 

những kết quả khảo sát thực trạng ấy để đề ra những giải pháp phòng ngừa 

tình hình tội phạm tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai một cách có hiệu quả.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

2.1. Thực trạng nhận thức về phòng ngừa tình hình tội phạm trên 

địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, sự quyết tâm và phối hợp nhịp nhàng của các ngành các cấp, sự giúp 

đỡ của quần chúng nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tập trung đổi mới các mặt công tác, tăng cường 

các biện pháp để bảo vệ an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tốc độ 

đô thị hóa phát triển khá nhanh, thương mại dịch vụ phát triển mạnh; diện 

mạo cảnh quan, môi trường của huyện được cải thiện; đời sống kinh tế, tinh 

thần của nhân nhân ngày càng được nâng lên. Đó là những thuận lợi cơ bản, 

giúp Đảng bộ và nhân dân huyện triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị được Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó 

cũng còn không ít khó khăn, thách thức đó là: Tình hình kinh tế tuy có phát 

triển nhưng chưa thật sự vững chắc, giá cả thị trường, thiên tai, dịch bệnh diễn 

biến khó lường, ô nhiễm môi trường còn xảy ra. Mặt khác, do tốc độ đô thị 

hóa nhanh lại tập trung nhiều các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nên tình 

trạng tăng dân số cơ học cao, dẫn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội diễn biến phức tạp... ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển 

kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân đã tác động không nhỏ đến hoạt động 

phòng ngừa tình hình tội phạm của các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn 

huyện.Để làm rõ về thực trạng của tình hình tội phạm trên địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cần tìm hiểu những nội dung sau: 
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2.1.1. Thực trạng nhận thức mục đích và ý nghĩa của phòng ngừa 

tình hình tội phạm 

Trên thực tế, để đánh giá một cách toàn diện và chính xác về thực trạng 

nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa 

bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là một vấn đề khá phức tạp đòi hỏi 

đánh giá trên nhiều khía cạnh, nhiều phương diện khác nhau. Chẳng hạn, 

bằng tư duy lô-gic cho phép đánh giá dựa trên những cơ sở như: Văn bản 

pháp luật thực định; văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ cơ sở và 

triển khai của chính quyền; các giáo trình tội phạm học; các luận văn, luận án 

và các bài báo, công trình khoa học đã công bố; kết quả nghiên cứu điều tra 

xã hội học đã được tiến hành hoặc cần được tiến hành theo chuyên đề; thực 

tiễn hoạt động của các chủ thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

Tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong những năm qua công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy thực trạng nhận thức về mục đích 

và ý nghĩa của phòng ngừa tình hình tội phạm cụ thể như sau: 

Thứ nhất, đối với Đảng bộ huyện Trảng Bom: 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”; Nghị 

quyết số 37/2012/NQ13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án hình sự… Ngay từ 

đầu năm, Đảng bộ huyện đã đưa các Nghị quyết trên vào chương trình công 

tác của đơn vị, đồng thời đã xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chương 

trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác ANCT - TTATXH. Thường 

xuyên chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể 

và các cấp tập trung làm tốt công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã 

hội bằng các giải pháp như: tuyên truyền trên loa đài, tuyên truyền lồng ghép 

trong các cuộc họp, hội nghị... về các phương thức thủ đoạn hoạt động và các 



24 

biện pháp phòng ngừa đối với các loại tội phạm. Phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; chủ động tổ chức tấn 

công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm; kịp thời phối hợp xử lý, giải 

quyết các vụ việc phức tạp, trọng án, cướp giật, các băng nhóm tội phạm; phối 

hợp làm tốt công tác bảo đảm ATGT... Vì vậy, đã góp phần kiềm chế, hạn chế 

sự gia tăng của các loại tội phạm; tình hình ANCT - TTATXH trên toàn 

huyện cơ bản ổn định và giữ vững, tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm hơn so 

với cùng kỳ, song mức độ vi phạm có tính chất nghiêm trọng, phức tạp vẫn 

còn xảy ra. 

Thứ hai: Đối với lực lượng CA, VKSND, TAND – là các cơ quan trực 

tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, trách nhiệm phát hiện, xử lý và khắc 

phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội. 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, CQĐT, VKSND, TAND đã 

quán triệt trách nhiệm của từng cơ quan trong từng giai đoạn tố tụng phải 

nhận thức đúng đắn về mục đích và ý nghĩa của phòng ngừa tình hình tội 

phạm để yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan có những biện pháp 

phù hợp hạn chế và loại trừ tội phạm khỏi đời sống xã hội.  

Đối với Công an huyện Trảng Bom: Công an huyện đã có nhiều cố 

gắng, tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung 

đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trong các 

cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đặc biệt đã điều tra khám phá các vụ án 

đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ cao đã góp phần ổn định tình hình trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện. 

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội những năm qua trên địa bàn 

huyện diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý là tội phạm hình thành các băng 

nhóm để hoạt động kể cả xâm phạm nhân thân và xâm phạm sở hữu, hoạt 

động táo bạo manh động, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng hung khí để 
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tấn công nạn nhân. Công tác nghiệp vụ ngành của tất cả các lực lượng tuy 

được chấn chỉnh nhưng do thiếu về số lượng, không đồng đều về chất lượng, 

lại phải tập trung lực lượng điều tra các vụ án đã xảy ra và giải quyết các công 

tác khác nên có lúc chưa đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa đấu tranh 

chống tội phạm. Nhất là bọn tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm gây ra 

các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có nhiều thủ đoạn hoạt 

động tinh vi, xảo quyệt để đối phó. Đây là một số nguyên nhân chính còn tồn 

tại và là vấn đề cần phải được quan tâm chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới 

để đảm bảo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã 

hội góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội phục vụ cho 

việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

Đối với VKSND huyện Trảng Bom: VKSND huyện là cơ quan thực 

hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. Nhận thức 

được vai trò của mình trong hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm nên 

thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với từng vụ án mỗi cán bộ, 

Kiểm sát viên luôn có trách nhiệm phát hiện và làm rõ những nguyên nhân và 

điều kiện dẫn đến việc thực hiện tội phạm của từng bị can thể hiện trong bản 

cáo trạng, đặc biệt là trong bản luận tội và quá trình tranh tụng công khai tại 

phiên tòa. VKSND tổng hợp các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện để trong báo cáo tổng kết hoặc báo cáo chuyên đề; 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của huyện áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa, tội phạm một cách có hiệu quả. Tuy nhiên trên thực tế do nhận thức và 

trình độ của một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa theo kịp với sự phát triển chung 

của xã hội nên hoạt động này còn có những hạn chế nhất định. 

Đối với TAND huyện: TAND huyện Trảng Bom với nhiệm vụ trọng 

tâm là thực hiện chức năng xét xử nhằm góp phần vào công tác phòng chống 

tội phạm tại địa phương. Việc xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng 



26 

tội, đúng pháp luật, không làm oan người không có tội, không bỏ lọt tội 

phạm,đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng, góp 

phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân phòng ngừa hậu 

quả xấu xảy ra. 

Đặc biệt, trung bình mỗi năm Tòa án huyện Trảng Bom xét xử lưu 

động  khoảng 30 vụ tại các xã trong huyện để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong nhân dân.  

Tuy nhiên, hoạt động xét xử vẫn còn một số thiếu sót vì án bị sửa, bị 

hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán, tình trạng chậm giải quyết án, năng 

lực của một số cán bộ còn hạn chế. 

Thứ ba: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Trảng Bom các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (Từ cơ quan đảng bộ huyện đến 

HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

huyện) các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như Mặt trận tổ quốc, Đoàn 

thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh cơ sở) đã có sự phối kết hợp với 

nhau trong công tác phòng chống tội phạm. Mặc dù vậy vẫn có những cơ 

quan, tổ chức nhận thức chưa đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của phòng ngừa 

tình hình tội phạm từ phía gia đình và xã hội để vận động các tầng lớp nhân 

dân tham gia vào phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Thứ tư: Các cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Trảng 

Bom chính là những chủ thế quan trọng trong hoạt động phòng ngừa tình hình 

tội phạm tại địa phương, giúp ổn định căn bản tình hình trật tự trị an trên toàn 

huyện và cần được đặc biệt coi trọng. Những năm gần đây tình hình an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trên toàn huyện tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là 

các hành vi cố ý gây thương tích, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, giết người do 

mâu thuẫn... Do vậy, vấn đề đặt ra là phải có nhiều giải pháp thiết thực để 

tuyên truyền, vận động người dân tiếp sức trong công tác đấu tranh phòng 

ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. 
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2.1.2. Thực trạng nhận thức nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội phạm  

Các cấp ủy Đảng và chính quyền cũng như cơ quan các cơ quan bảo 

vệ pháp luật trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đều nhận thức 

tương đối đầy đủ và đúng đắn về các nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện. 

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; Nghị quyết số 05- NQ/ĐUCA và Nghị quyết số 06- 

NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, 

hình thành phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đảng viên, cán bộ, 

chiến sỹ và tăng cường công tác quản lý cán bộ không để xảy ra sai phạm, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã 

ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể 

nhân dân trên địa bàn huyện đồng loạt phối kết hợp trong đấu tranh phòng 

chống tội phạm. Điều đó thể hiện vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo mọi hoạt động của Nhà nước và xã hội. 

Nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về 

các nguyên tắc trong phòng ngừa tình hình tội phạm: Xác định công tác phòng 

chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là một trong 

những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài trong đó 

lực lượng Công an huyện đóng vai trò xung kích, nòng cốt. 

Chính vì vậy, trong quá trình thực thi công vụ, mỗi cán bộ, chiến sỹ 

công an huyện cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật trong 

hoạt động áp dụng và thực thi pháp luật. Thực hiện tốt điều này sẽ đảm bảo 

nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa được thực thi, đem lại lợi ích lớn cho 

vấn đề quản lý Nhà nước và trật tự trị an trên địa bàn huyện. 
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Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

cho rằng: Để phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung đạt hiệu quả cao 

cần phát huy tính dân chủ trong cuộc sống và cần phải dựa trên nguyên tắc 

tổng hợp sức mạnh phòng ngừa tình hình tội phạm của toàn xã hội đồng 

thời cần có cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa các chủ thể trong 

phòng ngừa tình hình tội phạm. 

Ngoài ra, nguyên tắc nhân đạo trong phòng ngừa tình hình tội phạm 

ở Trảng Bom trong những năm qua được thể hiện ở việc: Chính quyền cơ 

sở kịp thời tiếp nhận người chấp hành xong bản án của Tòa án khi họ trở về 

địa phương nơi cư trú; phân công cụ thể cho các cá nhân, tổ chức theo dõi, 

giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ được tái hòa nhập cộng đồng. Có 

chính sách đào tạo nghề và giới thiệu việc làm để giúp họ có công ăn việc làm 

để trở thành những công dân có ích cho xã hội, tích cực tham gia phòng 

chống tội phạm trên địa bàn. Tuyên truyền quần chúng nhân dân không được 

miệt thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong bản án, coi đó là 

những hành vi nhất thời phạm tội, động viên an ủi và giúp đỡ để họ hoàn 

lương, sống có ích cho xã hội. 

Hơn nữa, tại Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 

V (2010 – 2015) đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng 

lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đấu 

tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới đó là “Bảo đảm tài chính, 

hậu cần, kỹ thuật và khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu 

thường xuyên; ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện... đảm bảo hậu cần, kỹ 

thuật đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất” cho thấy vai trò của khoa học 

công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chính vì vậy, để 

phòng ngừa tình hình tội phạm có hiệu quả trên địa bàn huyện Trảng Bom thì 

các lực lượng chức năng mà chủ công là Công an huyện Trảng Bom được 
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trang bị các phương tiện hiện đại, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến 

vào các lĩnh vực công tác đặc biệt là trong đấu tranh với tội phạm công nghệ 

cao, tội phạm về ma túy, tội phạm kinh tế hay các tội về cờ bạc. 

Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ hoạt động phòng ngừa giữa các chủ thể 

phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom được thực hiện 

rất triệt để. Trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm luôn có sự 

thống nhất trong chủ trương, kế hoạch giữa các chủ thể từ Huyện ủy, Ủy ban 

nhân dân, lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, của các cơ quan Nhà 

nước, tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân huyện Trảng Bom góp phần xây 

dựng hình ảnh huyện Trảng Bom ngày càng văn minh và an toàn. 

2.1.3. Thực trạng nhận thức về nội dung phòng ngừa tình hình tội phạm 

Nội dung phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai bao gồm các biện pháp phòng ngừa chung và các biện pháp 

phòng ngừa riêng. 

Đối với biện pháp phòng ngừa chung: Hầu hết công tác phòng, chống 

tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Trảng Bom nói riêng 

thời gian qua mặc dù đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với 

yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm thì chưa đáp ứng được một cách đầy 

đủ, còn có biểu hiện xem nhẹ công tác phòng ngừa mà chỉ chú trọng và nhấn 

mạnh nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm. 

Xác định Trảng Bom là một huyện trọng điểm phức tạp về TTATXH, 

Công an huyện đã thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện ban 

hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch để chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể để 

huy động hệ thống chính trị cùng lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở cùng 

tham gia đảm bảo ANTT. Đồng thời xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch mở 

cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH tại các xã, thị trấn; tập trung công tác 
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phát hiện, lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại 

trung tâm Xuân Phú. Do đó, trong những năm qua tình hình ANTT trên địa 

bàn huyện được giữ vững, ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện vẫn có 

một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác phòng ngừa chung đã thực hiện 

nhiều biện pháp nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, chưa thực sự đi vào chiều 

sâu, nhất là chưa có sự đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Một số lãnh đạo 

ngành, đoàn thể còn xem nhẹ vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm nói chung, còn coi đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực 

lượng Công an, từ đó công tác phối kết hợp đôi lúc còn mang tính hình thức, 

chưa thật sự chặt chẽ. Mặt khác, một số gia đình chỉ lo làm kinh tế, thiếu sự 

quan tâm giáo dục, quản lý con em dẫn đến bỏ học, ăn chơi đua đòi, không có 

việc làm ổn định nên nảy sinh các hoạt động phạm tội. 

Đối với các biện pháp phòng ngừa riêng: Công tác phòng ngừa của lực 

lượng Công an huyện Trảng Bom trong những năm qua tuy đã được chấn 

chỉnh nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Công tác nghiệp vụ cơ bản của các lực 

lượng chức năng còn mang tính hình thức và chạy theo vụ việc, dẫn đến việc 

phát hiện những băng nhóm tội phạm và những dấu hiệu nghi vấn hoạt động 

phạm tội chưa kịp thời. Những địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm hoạt động 

của các lực lượng chức năng chưa đạt yêu cầu. 

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, không chỉ một bộ 

phận quần chúng nhân dân lơ là mất cảnh giác trong bảo vệ tính mạng, tài sản 

bản thân, trong đấu tranh tố giác tội phạm mà có cả một bộ phận không nhỏ 

cán bộ đảng viên vẫn còn thờ ơ trong đấu tranh, tố giác tội phạm, còn né 

tránh, ngại va chạm. Chế độ bảo vệ và ưu đãi đối với người tố giác, tham gia 

đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế, chưa thực sự thu hút được quần 

chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm. 
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2.2. Thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2016 

2.2.1. Thực trạng các biện pháp kinh tế - xã hội 

Với vị trí kế cận thành phố Biên Hòa, cửa ngõ đi vào thành phố Hồ Chí 

Minh, Trảng Bom có nhiều dự án lớn đi qua địa bàn như đường cao tốc, 

đường sắt Bắc - Nam, đường Quốc lộ 1A tránh thành phố Biên Hòa. Cơ cấu 

kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp năm 

2015 là 68,9%, dịch vụ 25,2%, nông nghiệp 5,4%. 

Phát triển công nghiệp được xác định là khâu đột phá trong nền kinh tế 

huyện Trảng Bom.Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp tập 

trung (Bàu Xéo, Sông Mây, Hố Nai, Giang Điền) thu hút 158 dự án đầu tư với 

tổng số vốn đăng ký 1.506 triệu USD, vốn thực hiện đạt 73,2% so với vốn 

đăng ký (146 dự án đi vào sản xuất thu hút hơn 98 ngàn lao động có việc làm 

ổn định). Công nghiệp địa phương từng bước tăng dần tỷ trọng, cụm công 

nghiệp vật liệu xây dựng Hố Nai đã cho thuê 100%, cụm nghề gỗ mỹ nghệ 

Bình Minh đang triển khai thực hiện; các ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ, 

chế biến gỗ, cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm, dệt  may... phát triển 

mạnh, góp phần nâng cao giá trị sản xuất toàn ngành. 

Về sản xuất nông nghiệp: Ngành chăn nuôi ở huyện Trảng Bom đang phát 

triển mô hình chăn nuôi trang trại, quy hoạch xong 11 vùng tập trung khuyến 

khích chăn nuôi tại 8 xã, để di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư gây ô 

nhiễm môi trường. Ngành trồng trọt đang thử nghiệm và ứng dụng mô hình cây 

thanh long ruột đỏ, cây hoa cảnh, bước đầu đạt hiệu quả kinh tế. Trảng Bom đã 

trở thành huyện đạt chuẩn nông thông mới vào cuối năm 2016 vừa qua. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều công trình làm đòn bẩy phát triển 

như đường ĐT 767, 762, đường liên huyện Trảng Bom - Long Thành, Trảng 

Bom - Cây Gáo, đường vào khu du lịch và khu công nghiệp Giang Điền. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
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Kinh tế của huyện Trảng Bom đang trên đà phát triển, do đó thu hút 

nhiều dự án đầu tư, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp mọc lên, kéo 

theo sự phát triển của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp là một số lượng 

lớn người lao động ở các địa phương khác đến làm việc, cư trú trên địa bàn 

huyện ngày càng tăng nên công tác quản lý hành chính, công tác đảm bảo tình 

hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng thêm phần gặp khó khăn. Đây là tiền 

đề nảy sinh các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và 

gây rối trật tự công cộng. 

Ngoài ra, kinh tế phát triển kéo theo các loại hình dịch vụ phát triển 

như: Internet, café, nhà hàng, quán ăn uống, hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, nhà trọ, 

dẫn đến tình hình ANTT thêm phức tạp, tội phạm có điều kiện ẩn náu để hoạt 

động là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của các loại tội 

phạm về cờ bạc, mại dâm, ma túy...  

Như vậy, thực trạng về phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng Nai nói chung và 

huyện Trảng Bom nói riêng chính là yếu tố khởi nguồn sâu sa làm phát sinh tình 

hình tội phạm trên địa bàn huyện. 

2.2.2. Thực trạng các biện pháp về văn hóa – giáo dục 

Một là: Thực trạng áp dụng các biện pháp về văn hóa 

Con người vừa là chủ thể của sự sáng tạo văn hóa, vừa là sản phẩm của 

văn hóa. Chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần trong xã hội, 

thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, giữa tiến bộ và công bằng xã hội thì 

không thể có sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. 

Văn hóa là động lực của phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa phải 

gắn kết chặt chẽ với đời sống hoạt động xã hội trên mọi phương diện giá trị, 

kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương. Phải biến những phương diện ấy thành 

nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển của một địa phương nhất định. 
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Quán triệt tinh thần của Đảng và Nhà nước cũng như của Tỉnh ủy tỉnh 

Đồng Nai trong những năm qua Huyện ủy Trảng Bom đã lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, 

các sự  kiện chính trị của đất nước, của địa phương như: NQ Đại hội Đảng các 

cấp; về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2011 – 2016; về Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của 

Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh đến năm 2015; về thực hiện NQ số 11/NQ- CP của Chính phủ; 

tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và thực hiện Hiến Pháp sau khi sửa đổi; về 

tình hình an ninh biển đảo quê hương… 

Song song với các hoạt động đó, trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều 

hoạt động VHVN - TDTT với nội dung phong phú, mang ý nghĩa chính trị - 

xã hội cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo 

được sân chơi bổ ích phù hợp với nhiều đối tượng dân cư. Các khu phố đều có 

đội văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ 

tướng... duy trì hoạt động có nề nếp. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa từng bước được nâng cao về chất lượng và đi vào cuộc 

sống; hàng năm đều có trên 95% số hộ dân đạt danh hiệu GĐVH; thường 

xuyên phối hợp với các ngành chức năng của Huyện làm tốt công tác quản lý 

dịch vụ văn hóa, xử lý nghiêm minh kịp thời các trường hợp vi phạm. Có 

nhiều nơi được xếp loại đơn vị có “Chuyển hóa mạnh” trong công tác phòng 

chống ma túy - mại dâm như Thị trấn Trảng Bom, xã Hố Nai 3, xã Bắc Sơn... 

Tuy nhiên, kết quả xây dựng và phát triển nền văn hóa của huyện Trảng 

Bom mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa tương xứng 

với phát triển kinh tế, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống tinh thần của 

nhân dân trong huyện. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống một bộ phận 
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thanh thiếu niên và tình trạng bất bình đẳng, bạo lực vẫn xảy ra. Phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số nơi thực hiện mang 

tính hình thức. Công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản 

văn hóa chưa bền vững. Các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tội phạm có tổ 

chức, băng nhóm tội phạm ngày càng biến tướng và hoạt động liều lĩnh hơn. 

Đó cũng chính là lý do tình hình tội phạm trên địa bàn huyện diễn ra ngày 

càng phức tạp và Trảng Bom vẫn là một trong những huyện phức tạp về 

ANTT trên địa bàn tỉnh. 

Hai là: Thực trạng áp dụng các biện pháp giáo dục 

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền nhân dân 

huyện Trảng Bom luôn nhận thức và xác định rõ chủ trương phát triển giáo 

dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người, chính 

vì vậy các mục tiêu như: Phát triển mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng mức hưởng thụ văn hóa tinh thần 

và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi 

trường và bảo đảm tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường giữ vững 

quốc phòng, an ninh, giảm mạnh TNGT, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội 

luôn được quan tâm và thực hiện. 

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện, cơ sở vật chất và trang thiết bị 

ngành giáo dục được cấp trên quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục ngày càng 

được nâng lên, tỷ lệ học sinh được lên lớp và tốt nghiệp ở các bậc học hàng 

năm đều đạt từ 95% trở lên. Thị trấn Trảng Bom được công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi. Các trường trên địa bàn đều giữ 

vững các danh hiệu đã đạt được (Đặc biệt trường THCS Hùng Vương được 

tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Trường TH Cao Bá Quát và 

Trường mầm non Tuổi Thơ được công nhận đạt chuẩn Quốc gia). Trung tâm 

hỗ trợ cộng đồng của huyện hoạt động tương đối hiệu quả, hàng năm đều xây 
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dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp tổ chức mở được một số lớp với nhiều 

chuyên đề gắn với tình hình thực tế địa phương. Công tác khuyến học, khuyến 

tài được quan tâm chỉ đạo thực hiện, hàng năm huy động được hàng trăm 

triệu đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong hoạt động giảng dạy diễn ra thường xuyên và liên tục. 

Hoạt động dạy nghề cho lao động ngày càng chú trọng. Từ đó, hoạt động giáo 

dục, đào tạo có bước chuyển biến, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội 

và đào tạo nhân lực trên địa bàn huyện.  

Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại và hạn chế nhất định, đó là chất 

lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học, ngành học chưa đồng đều. Hệ thống 

cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu, cơ sở vật chất còn nghèo 

nàn, lạc hậu chưa tạo được sự hứng thú đến trường cho học sinh... Năng lực 

chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp một số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 

còn yếu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học và 

quản lý giáo dục. Việc tiếp cận các phương tiện, thiết bị dạy học, phương 

pháp tổ chức dạy học hiện đại còn hạn chế.  

Nguyên nhân của những hạn chế về giáo dục và đào tạo trên là do điều 

kiện đầu tư cho giáo dục còn khó khăn, cụ thể hiện nay trên địa bàn huyện đang 

xây mới 4 trường học, gồm 2 trường THCS và 2 trường mẫu giáo, với tổng 

kinh phí xây dựng trên 50,2 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của huyện chỉ là 540 

triệu đồng, còn lại là từ ngân sách tỉnh cấp. Ngoài ra, trong những năm qua 

huyện đã thu hút trên 90 ngàn lao động trẻ đến làm việc. Con số này đang dần 

tạo nên những áp lực dân số và trường lớp, đòi hỏi có sự đầu tư rất lớn vào hệ 

thống trường lớp để huyện có thể đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa 

phương và con em công nhân... trong khi đó công tác lập quy hoạch; dự báo 

nhu cầu đầu tư phát triển giáo dục còn chậm; công tác tổ chức quản lý chuyên 
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ngành, quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo chưa có chiều sâu; công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập. 

2.2.3. Thực trạng các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Các chủ thể phòng ngừa tội phạm đã nhận thức rõ vai trò của công tác 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức 

cảnh giác cho quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật trong mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như về thủ đoạn của các đối tượng phạm 

tội, nhằm thuyết phục, vận động họ làm theo pháp luật, tuân thủ pháp luật; 

tuyên truyền về tình hình tội phạm, đặc điểm những đối tượng, địa bàn, tuyến 

trọng điểm cần chú ý nhằm nâng cao khả năng và sức đề kháng trong hoạt 

động phòng ngừa của mỗi cán bộ và quần chúng nhân dân; tuyên truyền về 

hậu quả của hành vi phạm tội; thường xuyên xét xử lưu động ở các khu công 

nghiệp, khu dân cư… để kịp thời đưa thông tin các quy định của pháp luật 

đến từng người dân. Tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép với họp các tổ 

dân phố, các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... 

Công an huyện Trảng Bom đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng sinh hoạt tổ nhân dân bảo vệ ANTT 

trước, trong và sau các dịp lễ tết, trong dịp Lễ 30/4, 01/5, 02/9; tổ chức lễ kỷ 

niệm 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 71/71 ấp, khu phố của 17 

xã, thị trấn. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả chuyển hóa các địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về ANTT; củng cố, kiện toàn lại tổ nhân dân tại địa bàn 17 xã, 

thị trấn được 1.350 tổ, trong đó tách mới 262 tổ; xây dựng và ra mắt mô hình 

08 mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại xã Sông Trầu và Quảng Tiến. Tổ chức lễ 

ra mắt “CLB Người hoàn lương” tại xã Sông Trầu, Sông Thao, Thanh Bình, 

Quảng Tiến có 106 thành viên và trao vốn vay từ nguồn Quỹ doanh nhân với 

ANTT cho 10 thành viên CLB có hoàn cảnh khó khăn. Các xã, thị trấn còn lại 
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đang tiến hành thành lập câu lạc bộ. Bước đầu các mô hình trên hoạt động có 

hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. 

Đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện: 17/17 

xã, thị trấn với 71/71 ấp, khu phố và 01 doanh nghiệp tổ chức lễ kỷ niệm 10 

năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với tổng số người tham dự là 

6.544/283.896 nhân khẩu, chiếm 2,3% dân số toàn huyện. Qua đó, quần 

chúng nhân dân còn đóng góp nhiều ý kiến về các mô hình phòng chống tội 

phạm... phối hợp với UBMTTQVN huyện tổ chức các buổi tọa đàm “Công an 

lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân, các ban ngành đoàn thể: đã tổ chức 

17/17 xã, thị trấn với hàng ngàn người tham dự, đóng góp hàng trăm ý kiến 

khác nhau để phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. 

Tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại 

tội phạm bằng loa di động, qua hệ thống loa phát thanh xã; phát tờ rơi tuyên 

truyền cho quần chúng nhân dân trên toàn huyện; tổ chức các buổi phát động 

điểm tại các xã. Từng đợt tuyên truyền đã mang lại hiệu quả cao, được nhân 

dân hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây 

dựng Đảng, chính quyền, lực lượng Công an và công tác phòng, ngừa đấu 

tranh với các loại tội phạm.  

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức, thiếu 

thường xuyên; nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn, chưa sâu sát, phản ánh 

chưa đầy đủ thực tế về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung 

và địa bàn huyện Trảng Bom nói riêng. 

2.2.4. Thực trạng biện pháp về quản lý trật tự xã hội 

Huyện ủy đã xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế 

hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác ANCT- TTATXH. Thường xuyên chỉ đạo 

lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và các khu phố 

tập trung làm tốt công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội bằng 
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các giải pháp như: tuyên truyền trên loa đài, tuyên truyền lồng ghép trong các 

cuộc họp, hội nghị v.v... về các phương thức thủ đoạn hoạt động và các biện 

pháp phòng ngừa đối với các loại tội phạm. Phát động phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chủ động tổ chức tấn 

công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Kịp thời phối hợp xử lý, giải 

quyết các vụ việc phức tạp, trọng án, cướp giật, các băng nhóm tội phạm. 

Phối hợp làm tốt công tác bảo đảm ATGT v.v... Vì vậy, đã góp phần kiềm 

chế, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông; tình hình ANCT - TTATXH 

trên địa bàn cơ bản ổn định và giữ vững, tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm 

hơn so với cùng kỳ, song mức độ vi phạm có tính chất nghiêm trọng, phức tạp 

vẫn còn xảy ra. 

Công an huyện Trảng Bom là đơn vị nòng cốt trong quản lý tình hình 

ANCT- TTATXH trên địa bàn: 

* Đối với công tác quản lý người nước ngoài: Trong 5 năm từ 2012 - 

2016, có khoảng 20.000 lượt người nước ngoài và Việt kiều về tạm trú trên 

địa bàn huyện. Qua công tác quản lý phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức có hành 

vi vi phạm không khai báo tạm trú theo quy định, không hướng dẫn người 

nước ngoài khai báo theo quy định.  

* Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Hàng năm, Công 

an huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động toàn dân 

giao nộp vũ khí, vật liệu nổ” trên địa bàn huyện. Qua vận động, nhân dân đã 

giao nộp và báo cho lực lượng Công an, quân sự để thu hồi, tiêu huỷ nhiều 

súng hơi, vũ khí thô sơ (dao tự chế, mã tấu, tuýp sắt), súng cồn. Phối hợp với 

Ban chỉ huy quân sự huyện thu gom, tiêu hủy một số lựu đạn các loại trên địa 

bàn huyện. Với việc thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quần 

chúng nhân dân đã phần nào hạn chế được các hành vi sử dụng bạo lực như 

giết người, cố ý gây thương tích hay các hành vi phạm tội khác. 
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* Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Công an 

huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch mở cao điểm tổng kiểm tra hành chính các 

cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ nhằm mục đích phát hiện các đối tượng 

có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội phục vụ công tác bảo đảm ANTT 

trong các dịp Lễ, tết, các sự kiện lớn của đất nước. Hàng năm, đã tập trung lực 

lượng tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về 

ANTT, phát hiện lập biên bản nhiều đối tượng phạm tội. 

Điển hình như: Vào lúc 13h ngày 27/05/2014 tại khu nhà trọ của Đinh 

Bá Triệu ở tổ 2 khu phố 3 Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai, qua kiểm tra hành chính Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang các đối 

tượng đang đánh bạc gồm: Võ Văn Hải, Nguyễn Quốc Vương, Phạm Văn 

Hùng, Nguyễn Minh Cường, Hoàng Thị Thuyết, Nguyễn Văn Cảnh, Phạm 

Văn Hào và Nguyễn Văn Hòa thu giữ hai mươi ba triệu tám trăm mười ngàn 

đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Qua điều tra được biết, xới bạc này do 

Đinh Bá Triệu tổ chức thường xuyên tại khu nhà trọ nhằm qua mắt các lực 

lượng chức năng địa phương. Ngày 28/09/2014, Tòa án nhân dân huyện 

Trảng Bom đã xét xử các bị cáo trên về hành vi đánh bạc quy định tại Điều 

248 BLHS (Bản án số 180/2014/HSST ngày 28 tháng 09 năm 2014). 

* Công tác nhân hộ khẩu, CMND, con dấu:  

Tính đến cuối năm 2016 tổng số hộ, nhân khẩu hiện đang cư trú trên 

địa bàn huyện: 63.770 hộ với 301.419 nhân khẩu. Trong đó, đăng ký thường 

trú: 56.394 hộ với 270.141 nhân khẩu; tạm trú: 9.093 với 42.889 nhân 

khẩu.Công an huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về 

chủ trương thu, đổi lại sổ hộ khẩu từ mẫu cũ NK3a sang mẫu mới theo Luật 

cư trú HK08. Qua công tác nắm hộ khẩu nhân khẩu, quản lý chặt chẽ tình 

hình an ninh tại địa phương. 
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* Công tác đảm bảo TTATGT: Chủ đề ATGT năm 2016: “Xây dựng 

văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của 

người thực thi công vụ” và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Công 

an huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT lưu động dọc tuyến 

QL1A và khu vực dân cư, đường liên xã, liên huyện trên địa bàn huyện; phối 

hợp với đài truyền thanh huyện, xã thị trấn tuyên truyền về pháp luật ATGT, 

phát băng rôn tuyên truyền nội dung cao điểm bảo đảm TTATGT trên địa bàn 

huyện. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên 

truyền tại các công ty khu công nghiệp, các khu dân cư tập trung đông người; 

thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Tóm lại, những hạn chế trong nhận thức, những tiêu cực, hạn chế trong 

tổ chức quản lý kinh tế xã hội, văn hoá, giáo dục, trong quản lý nhà nước trên 

mọi lĩnh vực…là những nguyên nhân làm phát sinh tình hình tội phạm trên 

địa bàn huyện Trảng Bom trong thời gian từ năm 2012 - 2016. 

2.3. Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2012 – 2016 

2.3.1. Thực trạng (mức độ) của tình hình tội phạm  

Thực trạng (mức độ) của tình hình tội phạm là số lượng tội phạm thực 

hiện và những người thực hiện tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai trong khoảng thời gian từ 2012- 2016.  

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội 

Công an tỉnh Đồng Nai ở bảng 2.1 cho thấy: Từ năm 2012 – 2016 trên địa bàn 

huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai xảy ra 1005/9284 vụ phạm pháp hình sự 

(chiếm 10,8% số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh) chỉ đứng sau thành 

phố Biên Hòa với 45,7% vụ phạm pháp hình sự cho thấy sự phức tạp của địa 

bàn huyện về tình hình ANTT tại địa bàn huyện. 
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Qua phân tích số liệu bảng 2.2. cho thấy mức độ của tình hình tội phạm 

xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ năm 2012 đến năm 

2016 như sau: Trong 5 năm (từ năm 2012 – 2016) trên địa bàn huyện Trảng 

Bom tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 1180/12.186 vụ (chiếm 9,7%) với 

2077/21951(chiếm 9,5%) số bị cáo bị Tòa án nhân dân các huyện trong toàn 

tỉnh xét xử. Ở giai đoạn này, bình quân mỗi năm có khoảng 236 vụ với 415 bị 

cáo bị xét xử về các loại tội danh khác nhau. 

2.3.2. Diễn biến của tình hình hình tội phạm  

Khi nói tới diễn biến của tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai là sự vận động thay đổi của thực trạng và cơ cấu của tình hình tội 

phạm từ năm 2012 đến năm 2016. Thông qua việc đánh giá diễn biến của tội 

phạm giúp các cơ quan có thẩm quyền thấy được xu hướng vận động theo 

chiều hướng nào (tăng hay giảm) của tội phạm để trên cơ sở đó đề ra các biện 

pháp kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm một cách có hiệu quả. 

Từ bảng số liệu 2.3 cho ta thấy, diễn biến của tội phạm trên địa bàn huyện 

Trảng Bom tỉnh Đồng Nai có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mức độ giảm là 

không ổn định (có năm giảm nhiều, có năm giảm ít). Điều này phản ánh diễn 

biến tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai là khá phức tạp, có 

những diễn biến khó lường. Việc giảm số vụ án cũng như số bị cáo giảm thất 

thường (không theo quy luật) này được lý giải bởi những yếu tố kinh tế - xã hội 

đặc thù cũng như kết quả đấu tranh ngăn chặn của các cơ quan bảo vệ pháp luật 

của huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai phát huy hiệu quả. Cụ thể: 

Từ năm 2012 đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến 

phức tạp, trong đó vấn đề tranh tranh chấp trên Biển Đông vẫn diễn biến căng 

thẳng, các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong, số cực đoan chống đối 

tiếp tục hoạt động chống phá; cùng với đó, tình hình kinh tế xã hội trong nước 

vẫn còn khó khăn, các loại tội phạm gia tăng hoạt động ảnh hưởng nhiều đến 
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tình hình ANTT trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh quyết liệt 

của các cơ quan có thẩm quyền, tình hình ANTT trên địa bàn huyện cơ bản ổn 

định, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình đình công lãn công 

có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình hình tội phạm hình 

sự diễn biến gia tăng phức tạp cả ở lĩnh vực an ninh và trật tự. 

Về tình hình an ninh: Trảng Bom hiện có 03 tôn giáo lớn (Thiên chúa 

giáo, Phật giáo, Tin lành) với khoảng 160.000 tín đồ, chiếm 65% dân số toàn 

huyện, trong đó Thiên chúa giáo có gần 130.000 tín đồ chiếm 51,3% dân số toàn 

huyện. Trong những năm qua, an ninh tôn giáo nổi lên một số tình hình đáng chú 

ý như: Hội đồng Giám mục Việt Nam có “Thư kêu gọi” về tình hình Biển Đông, 

trong đó có nội dung “nhạy cảm”, có ý phê phán đường lối ngoại giao, chủ 

trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình; có 

giám mục soạn thảo, phát tán văn thư gửi toàn thể giáo sỹ, giáo dân đạo Thiên 

chúa Việt Nam trong và ngoài nước với nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, 

kinh tế, xã hội, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi, kích động 

giáo sỹ, giáo dân Việt Nam tiếp tục thực hiện Sứ điệp Fatima đấu tranh lật đổ 

chế độ XHCN ở Việt Nam bằng phương thức bất bạo động. 

Công an huyện đã phát hiện 01 vụ xây nhà và đặt tượng thánh trái phép 

tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn và 03 lần xây dựng trái phép tại giáo họ Bùi Đệ 

(nhà nguyện Sông Mây, xã Bình Minh). Công an huyện đã tham mưu TTHU, 

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các 

hoạt động xây dựng trái phép nhằm ổn định tình hình không để hình thành 

điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trái phép. 

Năm 2014 đã xảy ra 01 vụ lợi dụng người dân tuần hành phản đối việc 

Trung Quốc hạ đặt dàn khoan Hải Dương 981 trái phép xâm phạm lãnh hải 

Việt Nam để kích động biểu tình, gây rối TTCC, đập phá tài sản của 32 C.ty 
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trong KCN Hố Nai gây thiệt hại hơn 5,3 tỷ đồng. Công an huyện phối hợp lực 

lượng của Công an tỉnh đã giải tán đám đông, bắt giữ các đối tượng cực đoan 

quá khích, ổn định tình hình; đã khởi tố vụ án, điều tra làm rõ bắt tạm giam 31 

đối tượng, trong đó đã đề nghị truy tố 14 đối tượng, miễn truy cứu trách 

nhiệm hình sự 17 đối tượng. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ tán phát tài liệu tuyên 

truyền tà đạo Pháp Luân Công tại các khu vực chợ và công ty tập trung đông 

công nhân dọc theo tuyến QL1A. Công an huyện đã tổ chức thu gom tài liệu 

tuyên truyền, đồng thời tổ chức truy xét đối tượng tán phát tài liệu và đã phát 

hiện bắt quả tang 03 đối tượng khi đang tán phát tài liệu tuyên truyền cho 

công nhân tại cty Pousung và Texwell- KCN Bàu Xéo, thu giữ 1.465 tài liệu 

tuyên truyền tà đạo Pháp luân công.  

Về tình hình đảm bảo trật tự xã hội: Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên 

địa bàn huyện trong những năm qua tuy đã được kiềm chế, kéo giảm tuy nhiên 

chưa mang yếu tố bền vững, có nơi, có lúc diễn biến phức tạp, tính chất mức độ 

nghiêm trọng hơn, đặc biệt có những vụ con giết mẹ tại xã Bình Minh do không 

cho tiền trả nợ, vụ mẹ giết con do buồn tình…; cho thấy đạo đức xã hội đang dần 

xuống cấp, thuần phong mỹ tục bị xem thường. Tình trạng thanh thiếu niên 

phạm tội có chiều hướng gia tăng: lứa tuổi dưới 18 đến 30 luôn chiếm trên 70% 

tổng số đối tượng phạm tội. Địa bàn xảy ra tập trung tại các xã Hố Nai 3, Bắc 

Sơn, Sông Trầu, Thị trấn Trảng Bom, KCN Hố Nai – Sông Mây.  

Tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức: Từ kết quả điều tra của 

các cơ quan có thẩm quyền cho thấy các loại tội phạm như cướp, cướp giật, 

trộm cắp tài sản không còn hoạt động nhỏ lẻ như trước đây mà hình thành 

băng nhóm từ 2 đối tượng trở lên hoạt động lưu động trên các tuyến đường, 

nhất là tuyến QL1A, thường là người từ địa phương khác đến phạm tội. Riêng 

tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc hầu hết có tổ chức chặt chẽ và thường 

xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn cho công tác triệt phá.  
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Điển hình: Vụ Giết người, Cướp tài sản xảy ra tại xã Bình Minh: Vào 

ngày 18/02/2015 nhận được tin báo tại số nhà của bà Phạm Thị Sê, SN: 1935, 

HKTT: ấp Tân Bắc, xã Bình Minh xảy ra 01 vụ giết người, cướp tài sản; nạn 

nhân là bà Sê bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong, trong nhà bị mất tài sản. Công 

an huyện đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành các biện 

pháp nghiệp vụ điều tra. Qua điều tra xác định: đối tượng Nguyễn Thị Phin, 

SN: 1958, HKTT: ấp Tân Bắc, xã Bình Minh là con ruột của bà Sê là đối tượng 

gây án. Vào ngày 18/02/2015, Phin đến nhà bà Sê để chăm sóc mẹ, trong lúc 

ngồi nói chuyện, Phin có kể là không có tiền đóng hụi nên mượn tiền của bà 

Sê, nhưng bà Sê nói không có tiền. Lợi dụng trong lúc bà Sê ngủ, Phin nảy sinh 

ý định giết bà để cướp tài sản trong nhà, Phin xuống bếp lấy 01 cái chày gỗ đập 

vào đầu của bà Sê dẫn đến tử vong, rồi sau đó lục tủ lấy tiền và vàng của bà Sê. 

Sau đó, Phin đem tiền, vàng lấy được đi bán để đóng tiền hụi và cất giấu để tiêu 

xài. Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp và chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng 

cho phòng Cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền. 

2.3.3. Cơ cấu của tình hình tội phạm  

Thứ nhất: Cơ cấu theo các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện 

Trảng Bom tỉnh Đồng Nai diễn ra như sau: 

Từ số liệu phân tích tại bảng 2.4 cho thấy tình hình tội phạm trên địa 

bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2106 xảy ra tập trung 

nhiều ở các tội danh như: Tội trộm cắp tài sản với 521/2077 bị cáo (chiếm 

25,1%), tội đánh bạc với 359/2077 bị cáo (chiếm 17,3%), tội cố ý gây thương 

tích 181/2077 bị cáo chiếm 8,7%, tội mua bán trái phép chất ma túy 162/2077 

bị cáo (chiếm 7,8%), tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ 

115/2077 bị cáo (chiếm 5,5%). 

Qua phân tích bảng số liệu cho thấy: Tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 

25,1% trên tổng số bị cáo, thủ đoạn phạm tội chủ yếu lợi dụng sơ hở của nạn 
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nhân để trộm cắp xe gắn máy và cạy cửa đột nhập trộm cắp. Tài sản bị chiếm 

đoạt phần lớn là loại tài sản dễ tiêu thụ như: tiền, vàng, máy tính, điện thoại di 

động, xe mô tô...  

Tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn ra hết sức phức 

tạp với thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt để đối phó với Cơ quan Công an như 

thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, hoạt động trong rừng rẫy, trong 

các nhà kiên cố, bố trí người canh gác,… đồng thời sử dụng các phương tiện 

khoa học - kỹ thuật hiện đại như điện thoại di động, máy fax, internet,… để 

hoạt động nhất là trong hoạt động cá độ bóng đá, số đề,... Tình hình hoạt động 

cờ bạc, mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ở hầu hết các xã trong huyện, 

chủ yếu bằng các hình thức đá gà, đánh bài, xóc đĩa, số đề…. là một trong 

những nguyên nhân hình thành các băng nhóm hoạt động có tổ chức như: Bảo 

kê, cho vay nặng lãi và làm phát sinh các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm 

cắp tài sản. 

Tội cố ý gây thương tích, tội gây rối trật tự công cộng tuy số vụ có xu 

hướng giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra hầu hết các địa bàn vào mọi 

thời điểm, đối tượng phạm tội nhiều lứa tuổi, công cụ phương tiện gây án đa 

dạng, tính chất hành vi phạm tội manh động, côn đồ hung hãn, không có quy 

luật nhất định, diễn ra nhanh, khó kiểm soát. Các vụ án xảy ra chủ yếu là do 

nguyên nhân xã hội xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, ăn 

nhậu, va chạm giao thông, quan hệ nam nữ, quan hệ gia đình,... mà các đối 

tượng không kìm chế được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội. 

Thứ hai: Cơ cấu theo những đặc điểm về nhân chủng học xã hội 

Về giới tính: Qua phân tích bảng số liệu 2.5 cho thấy đa số người phạm 

tội trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2016 là 

nam giới (chiếm hơn 80%), nữ giới chỉ chiếm dưới 20%có độ tuổi dưới 30 

tuổi và có xu hướng trẻ hóa tội phạm và phần lớn là những đối tượng không 
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có nghề nghiệp ổn định, thích ăn chơi, không chịu lao động, tụ tập lêu lổng, 

hoạt động phạm pháp, trong đó nổi bật là bọn lưu manh chuyên nghiệp, côn 

đồ hung hãn trình độ nhận thức pháp luật thấp. 

Về trình độ văn hóa: Người phạm tội trên địa bàn huyện Trảng Bom 

thường là có trình độ văn hóa thấp, không hiểu biết pháp luật, nhưng cũng có 

nhiều trường hợp các đối tượng phạm tội là lưu manh chuyên nghiệp, có thái 

độ coi thường pháp luật, hành xử côn đồ. 

Điển hình như trường hợp: Khoảng 14h ngày 25/12/2014 tại quán cà 

phê Tây Hồ thuộc khu phố 4 – Thị Trấn Trảng Bom, U Nhân,sinh năm 1986, 

HKTT tại Tổ 13 – Khu phố 5 – Thị Trấn Trảng Bom – huyện Trảng Bom 

cùng bạn gái là Trương Thị Trinh Nguyên có gọi cho anh Võ Thành Nghĩa – 

là bạn trai cũ của Nguyên tới nói chuyện. Vì ghen tuông Nhân đã dùng dao 

đâm anh Nghĩa bị thương với tỷ lệ thương tật 57%.(Bản án số 52/2015/HSST 

ngày 19/04/2015 của Tòa án nhân dân Huyện Trảng Bom). 

Qua tìm hiểu được biết Nhân là đối tượng côn đồ cộm cán tại địa bàn 

huyện Trảng Bom, thường xuyên gây ra các vụ đánh nhau, gây rối tại địa 

phương. Chính vì vậy, khi được chị Nguyên kể rằng anh Nghĩa muốn níu kéo 

tình cảm cũ nên đã có hành vi đâm anh Nghĩa vì cho rằng anh Nghĩa dám làm 

phiền bạn gái của mình. 

Về nghề nghiệp:Người phạm tội trên địa bàn Trảng Bom chủ yếu là 

những người hành nghề tự do như người đạp xích lô, bốc vác, buôn bán tự 

do… những người thất nghiệp cũng là đối tượng chủ yếu trong các vụ án trộm 

cắp tài sản. 

Như trường hợp: Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1988, HKTT: Xã Gia 

Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là đối tượng sống lang thang, không nghề 

nghiệp, thường tạm trú tại khu vực thị trấn Trảng Bom. Dũng đã từng có 1 tiền 

án về tội trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xử phạt 10 tháng 
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tù. Ngày 16/08/2016 khi không còn tiền tiêu xài, Dũng đi lang thang tới khu vực 

xã Đồi 61 đi qua tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Văn Tuấn thấy không có người 

trông coi Dũng vào lấy trộm 1 bóp da bên trong có 7 thẻ cào điện thoại di động 

có mệnh giá 100.000 đồng và 1 túi xách bên trong có 3.500.000 đồng thì bị phát 

hiện bắt giữ. Ngày 23/10/2016 Dũng bị Tòa án nhân dân Huyện Trảng Bom xử 

phạt 1 năm tù về hành vi trộm cắp tài sản (Bản án số 150/2016/HSST ngày 

23/10/2016 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom). 

Thứ ba:Về phương thức, thủ đoạn phạm tội 

Tình hình tội phạm hình sự tuy có giảm, tính chất của tình hình tội 

phạm ít nghiêm trọng hơn những năm trước đây, không xảy ra tội phạm sử 

dụng vũ khí nóng đặc biệt đã kéo giảm được các loại tội phạm nghiêm trọng. 

Tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp và ở mức cao là ở 

những địa bàn có khu công nghiệp tập trung, có nhiều người tạm trú, thuê trọ 

như khu công nghiệp Bàu Xéo, Shingmark... 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm không có gì 

mới nhưng ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động, coi thường pháp luật, 

phần lớn các vụ án thủ phạm đều có sự chuẩn bị trước để đối phó với Cơ quan 

điều tra, hoạt động lưu động và có sự câu kết giữa các đối tượng ở nhiều vùng 

miền khác nhau, hoạt động trên phạm vi rộng. Trong đó:  

Tình hình tội phạm có tổ chức diễn biến phức tạp, xuất hiện các băng 

nhóm tội phạm là người địa phương và các băng nhóm là đối tượng ở các địa 

phương khác đến cấu kết với các đối tượng ở địa phương hoạt động liên 

huyện, liên tỉnh, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc 

biệt nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tổ 

chức đánh bạc,… gây bức xúc cho quần chúng nhân dân; nhiều băng nhóm 

hoạt động mang tính chất côn đồ và ngày càng táo bạo đã ảnh hưởng không 

nhỏ đến tâm lý của quần chúng nhân dân, nhất là sợ trả thù nên nhiều người 
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không dám cộng tác hoặc cung cấp tin tức về hoạt động của bọn tội phạm cho 

cơ quan Công an. 

Tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp 

giật tài sản... thủ đoạn chủ yếu vẫn là lợi dụng nơi vắng vẻ, dùng hung khí 

khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Tài sản bị chiếm đoạt chủ yếu là xe 

môtô, điện thoại di động, tiền và nữ trang nạn nhân đem theo,... 

Tình hình tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn ra hết sức phức tạp với 

thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt để đối phó với Cơ quan Công an như thường 

xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, hoạt động trong rừng rẫy, trong các nhà 

kiên cố, bố trí người canh gác,… đồng thời sử dụng các phương tiện khoa học 

- kỹ thuật hiện đại như điện thoại di động, máy fax, internet,… để hoạt động 

nhất là trong hoạt động cá độ bóng đá, số đề,...  

Tình trạng mua bán trái phép chất ma tuý vẫn chủ yếu mang tính chất 

nhỏ lẻ, mua từ địa phương khác về địa phương tiêu thụ, chưa phát hiện đầu 

mối cung cấp ma tuý lớn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên đã xuất hiện các vụ 

mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý tổng hợp (hàng đá) và thủ đoạn hoạt 

động tội phạm ma tuý có xu hướng liều lĩnh, manh động hơn. Đã phát hiện 

bắt giữ 01 vụ tội phạm ma tuý có mang theo súng tự chế để đối phó với lực 

lượng Công an và nhiều vụ đối tượng liều lĩnh chống trả quyết liệt với lực 

lượng Công an khi bị bắt giữ. Tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, sử dụng 

trái phép chất ma tuý tiếp tục có chiều hướng gia tăng, lứa tuổi dưới 18 đến 

30 chiếm trên 60%, các đối tượng thường lợi dụng khu vực vắng vẻ, nhà nghỉ, 

nhà trọ, quán karaoke để sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Điển hình trường hợp Nguyễn Thị Năm sinh năm 1986 tại ấp Sông 

Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom mở quán cà phê Năm Cô Đơn nhưng 

thực chất là tụ điểm mua bán và sử dụng ma túy cho các con nghiện tại địa 

phương. Ngày 10/03/2016, Công an huyện Trảng Bom đã bắt quả tang 
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Nguyến Thị Năm đang bán cho Nguyễn Văn Chính 02 gói Methaphetamin. 

Ngày 26/06/2016, Tòa án nhân dân Huyện Trảng Bom đã tuyên phạt Nguyễn 

Thị Năm 02 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Bản án số 

88/2016/HSST ngày 26/06/2016 của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom). 

Kết luận Chương 2 

Trước diễn biến tình hình phức tạp về các loại tội phạm, Công an huyện 

Trảng Bom đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện có công văn chỉ đạo 

các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng lực lượng CA 

mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT trước 

trong và sau Tết Nguyên đán; bảo vệ các ngày lễ 30/4- 01/5/2012 và kỷ niệm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày truyền thống lực lượng CSND, ngày 

thành lập lực lượng Công an nhân dân, ngày CMT8 thành công và Quốc 

khánh 02/9. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo tình hình, 

phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm hình sự đến các tầng lớp 

quần chúng nhân dân để nâng cao cảnh giác, vận động nhân dân tố giác tội 

phạm, phối hợp cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống 

tội phạm, Tham mưu cho TTHU, UBND huyện chọn 02 xã Bắc sơn và Hố 

Nai 3 làm địa bàn thí điểm mô hình BCĐ 138 mới để chuyển hoá địa bàn … 

góp phần kìm chế, làm giảm tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn 

huyện.Trong chương 2 của đề tài tác giả đã đi sâu làm rõ thực trạng phòng 

ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai thông 

qua thực trạng nhận thức về mục đích, ý nghĩa, các nguyên tắc và nội dung 

cũng như thực trạng về phòng ngừa và đấu tranh của các chủ thể tham gia 

phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện.Đây là cơ sở để tác giả đưa 

ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống các giải pháp phòng ngừa ở chương 3 

của đề tài. 
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Chương 3 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

3.1. Dự báo khả năng phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới 

3.1.1. Cơ sở của dự báo 

 Trong thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy chúng ta có 

thể chủ động đối phó với những diễn biến của tội phạm trong tương lai, dự 

báo chính xác và có cơ sở khoa học giữ một vai trò, vị trí khá quan trọng 

trong phòng ngừa tình hình tội phạm, trong điều hành, quản lý xã hội. Dự báo 

về tình hình tội phạm trong thời gian tới, cung cấp cho cơ quan bảo vệ pháp 

luật, lực lượng Công an nói riêng những thông tin cần thiết về tình hình, diễn 

biến, cơ cấu, tính chất của các loại tội phạm giúp lực lượng Công an chủ động 

có các phương án phòng ngừa, điều tra, đồng thời có thể chuẩn bị mọi phương 

tiện, lực lượng, biện pháp cần thiết để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn và từng 

bước đẩy lùi đối với các loại tội phạm ở địa phương. 

Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu về tội phạm học thì: “Dự báo 

tình hình tội phạm là việc đưa ra những phán đoán khoa học về khả năng 

diễn biến của tình hình tội phạm (diễn biến, mức độ, cơ cấu, tính chất..) sẽ 

diễn ra trong tương lai để đề ra các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa 

tình hình đó”. 

Trên cơ sở kiến thức lý luận ở Chương 1 và phân tích thực trạng ở 

Chương 2 nhằm tìm ra những vấn đề mang tính quy luật về nguyên nhân, điều 

kiện khả năng phát sinh tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom 

tỉnh, Đồng Nai trong thời gian tới và khả năng phòng ngừa, đấu tranh của các 

chủ thể có trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. 
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Để dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới trên địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu một số yếu tố tác 

động trực tiếp đến các loại tội phạm như sau: 

Trước hết, Trảng Bom là một trong những huyện nằm ở cửa ngõ phía 

Đông của tỉnh Đồng Nai, tình hình kinh tế- xã hội của huyện đang ngày càng 

phát triển,các khu công nghiệp hình thành và phát triển ngày càng nhiều, tiềm 

năng đất đai còn lớn,khả năng phát triển mạnh về công nghiệp gắn với chế 

biến xuất khẩu đang trở thành lợi thế của huyện, thuận lợi để phát triển công 

nghiệp – dịch vụ,giao thông được phát triển tạo điều kiện quan trọng để đẩy 

nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn. Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị 

trường cũng tác động lớn đến xã hội, làm cho xã hội ngày càng phân hoá sâu 

sắc, sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn ngày càng lớn, thanh niên không 

có việc làm ổn định ngày càng nhiều,đời sống của một bộ phận không nhỏ 

nhân dân còn khó khăn, nên chỉ lo lao động, sản xuất kinh doanh để đảm bảo 

cuộc sống cho gia đình,ít có thời gian rảnh rỗi để quản lý, quan tâm đến con 

em của mình, tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm lợi dụng để hoạt động, 

lôi kéo vào những hành vi phạm tội như đánh bạc, trộm cắp, cướp giật...  

Trong quá trình mở cửa hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới, đặc 

biệt sau khi nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, 

Trảng Bom có một số ngành kinh tế xuất nhập khẩu, các khu công nghiệp 

phát triển nhanh, giao dịch, trao đổi, mua bán hàng hoá qua lại giữa các 

huyện, các tỉnh lân cận được thuận lợi thì mạng lưới cả đường bộ, đường thủy 

ngày càng chịu nhiều áp lực. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho tội 

phạm vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gia tăng hay các 

loại tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và khó 

phát hiện hơn. 
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Việc nâng cao dân trí,nhận thức về pháp luật cho nhân dân vẫn là vấn 

đề còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, đã có sự phát triển của các phương tiện 

thông tin đại chúng, nhưng các phương tiện này đa số tập trung ở thị trấn hoặc 

các xã lân cận còn ở các vùng sâu, vùng xa chưa có nhiều nên không có điều 

kiện cho người dân nắm bắt những thông tin tuyên truyền cần thiết để có thể 

tự nâng cao nhận thức. Đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm phát triển. 

Do điều kiện kinh tế phát triển, nhiều gia đình khá giả chỉ tập trung lo 

làm ăn, kinh doanh, không quản lý tốt sinh hoạt, học tập của con em mình. 

Đồng thời,thiếu sự giáo dục từ phía các cơ quan đoàn thể xã hội, nên nhiều 

em nhỏ vẫn bị tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy lợi dụng lôi kéo. Bên cạnh 

đó những yếu tố tiêu cực của xã hội còn nhiều, đã và sẽ hàng ngày, hàng giờ 

tác động đến nhận thức lệch với chuẩn mực xã hội, làm cho đối tượng đi vào 

con đường phạm tội. Bên cạnh đó,tình trạng gia đình kinh tế khó khăn, gia 

đình không hòa thuận, cha mẹ thường cãi nhau, cờ bạc, rượu chè, đã trực tiếp 

tác động đến tư tưởng và ý chí phấn đấu, vươn lên của con em họ, dẫn đến tư 

tưởng buồn chán, bất cần,không học hành đến nơi đến chốn, không nghề 

nghiệp nhưng lại thích hưởng thụ đây cũng là một điều kiện làm phát sinh tội 

phạm xâm phạm sở hữu, đánh bạc và tệ nghiện ma túy trong thanh thiếu niên 

trên địa bàn huyện. 

Việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá các vùng nông thôn, hình thành các 

khu công nghiệp, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đời sống 

văn hoá cho người dân được nâng lên, thì nhu cầu về sinh hoạt, vui chơi, giải 

trí, hưởng thụ cũng đòi hỏi ngày càng cao, các loại hình dịch vụ như: nhà 

hàng, khách sạn, nhà trọ, karaoke, quán bar, vũ trường,sẽ xuất hiện càng 

nhiều để phục vụ theo nhu cầu xã hội. Đây cũng là một trong những điều kiện 

thuận lợi để phạm tội và tệ nạn xã hội có điều kiện phát triển. 
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Trong những năm tới tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, 

nhất là tình hình tranh chấp ở Biển Đông; tình hình nhà nước Hồi Giáo tự 

xưng IS hoạt động khủng bố ở các nước Trung Đông; khủng hoảng di cư ở 

các nước Châu Âu; tham vọng hạt nhân ở Triều Tiên; Anh ra khỏi liên minh 

Châu Âu; nền kinh tế nhiều nước rơi vào trì trệ, đặc biệt Châu Âu rơi vào 

khủng hoảng nợ công. 

Tình hình chính trị - xã hội trong nước ổn định; tình hình trật tự, an toàn 

xã hội cơ bản được giữ vững, hoạt động các loại tội phạm được kiềm chế nhưng 

tính chất manh động, hung hãn vẫn nghiêm trọng; tham nhũng, tệ nạn xã hội và 

vi phạm pháp luật còn gây bức xúc dư luận. Việc lợi dụng những vấn đề trên và 

những sự kiện chính trị quan trọng của nước ta, các thế lực thù địch, bọn phản 

động, số cực đoan chống đối trong nước và các loại tội phạm gia tăng hoạt 

động, tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự.  

3.1.2. Nội dung dự báo 

Để có thể đánh giá một cách khách quan và toàn diện về tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đưa ra các giải pháp 

phòng, chống loại tội phạm này có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới thì cần phải đưa ra nội dung dự 

báo khả năng phòng ngừa tình hình tội phạm để có căn cứ phòng, chống đối với 

các loại tội phạm. 

Với những cơ sở trên cho thấy trong thời gian tới, trước những diễn 

biến phức tạp của địa bàn cửa ngõ phía Đông của tỉnh thì khả năng phòng 

ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom sẽ gặp không ít khó 

khăn, trở ngại. Tuy nhiên các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với quyết tâm lớn  và đặc biệt  quán triệt và 

thực hiện nghiêm túc những đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết, 

Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm trong tình 
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hình mới. Việc thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ/TW của 

Bộ chính trị, ngày 2/6/2015 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ 

thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của Ban chấp hành 

trung ương Đảng; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc 

Hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của 

VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2013; Chỉ thị 09-CT/TW 

năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành; Kế hoạch 

271/KH-BCĐ138/CP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống 

tội phạm giai đoạn 2012-2015 do ban chỉ đạo 138/CP ban hành; Thông tư liên 

tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA về hướng dẫn phối hợp thực hiện công 

tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống cơ sở giáo 

dục quốc dân... sẽ góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh hướng 

đến việc loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. 

Trên địa bàn huyện Trảng Bom trong thời gian tới tình hình ANTT cơ 

bản ổn định, tuy nhiên nổi lên sự kiện sự cố môi trường biển tại các tỉnh ven 

biển miền Trung, tình hình hạn hán, ô nhiễm môi trường; tình hình sai phạm 

nghiêm trọng của một số cán bộ công chức… Lợi dụng những vấn đề trên, 

các thế lực thù địch, phản động, cực đoan chống đối (nhất là tổ chức “Việt 

Tân”, “Lao động Việt”) gia tăng các hoạt động chống phá trên các trang mạng 

xã hội nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, biểu tình, tuần hành chống 

đối gây mất ANTT trên địa bàn cả nước và tỉnh Đồng Nai nói chung, trên địa 

bàn huyện Trảng Bom nói riêng. Số đối tượng chống đối trong tôn giáo, ngụy 

quân ngụy quyền, thương phế binh ngụy, số đối tượng hồi hương tiếp tục móc 

nối số đối tượng trong và ngoài nước tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước; 

tình hình khiếu kiện đông người kéo đến trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền 
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các cấp diễn biến phức tạp; đình công có giảm so với năm trước nhưng vẫn 

còn ở mức cao.  

Ngoài ra, trên địa bàn huyện sẽ nổi lên tình hình các vụ việc xây dựng 

trái phép các cơ sở tôn giáo; tình hình an ninh công nhân tại các khu công 

nghiệp; tình hình ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (giết mổ gia 

súc gia cầm), khai thác khoáng sản trái phép; tình hình các đối tượng nghiện 

ngày càng phức tạp... gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, các tổ chức phản cách mạng như 

“Việt Tân”, “Lao động Việt” lợi dụng tình hình thế giới, trong nước sẽ tiếp 

tục gia tăng các hoạt động tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu chế độ, lãnh đạo 

Đảng và nhà nước, các cơ quan chức năng để kích động người dân, công 

nhân, giáo dân tham gia tuần hành, biểu tình, tụ tập gây rối, chống phá Đảng 

và nhà nước ta. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tình hình diễn biến tội 

phạm trong những năm tới đây trên địa bàn huyện Trảng Bom sẽ có những 

biến đổi nhất định, tình hình tội phạm vẫn diễn ra hết sức phức tạp và đáng lo 

ngại. Bên cạnh những tội phạm truyền thống, thì việc du nhập các tội phạm 

mới như tội phạm rửa tiền, các tội về cờ bạc từ các nước trong khu vực và 

trên thế giới sẽ khiến tội phạm có nhiều chiều hướng gia tăng về số vụ, về tính 

chất, phương thức thủ đoạn phạm tội cũng đa dạng, tinh vi và xảo quyệt hơn, 

về hình thức cũng phong phú và đa dạng hơn. 

Trong thời gian tới các tội phạm xâm phạm sở hữu, các tội phạm về 

đánh bạc và các tội phạm mua bán trái phép chất ma túy sẽ có chiều hướng 

gia tăng với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt hơn. Thủ đoạn 

phạm tội có chiều hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động 

tội phạm,ví dụ như đánh bạc qua điện thoại, máy ghi âm, máy fax, vi tính, 

internet và đối tượng chủ yếu là các chủ lớn có điều kiện kinh tế. Cùng với đó 
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là tình trạng cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê sẽ ngày càng gia tăng và diễn biến 

rất phức tạp. 

Cùng với xu thế hội nhập, tình hình tội phạm trong nước và quốc tế 

trong thời gian tới, các đối tượng phạm tội trên địa bàn huyện Trảng Bom sẽ 

liên kết hoạt động ngày càng chuyên nghiệp là tất yếu. Ví dụ: Tổ chức đánh 

bạc sẽ có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, có đối tượng chỉ huy cầm đầu, là 

những tên trùm, có đối tượng chuyên thực hiện hành vi đánh bạc là những đối 

tượng có tiền án, tiền sự, có bề dày “thành tích” tham gia các hoạt động tội 

phạm, những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp kết hợp với những người có 

quan hệ sâu rộng trong chính quyền cơ sở để làm giá đỡ cho chúng. 

Tuy nhiên các dự báo nói trên chỉ là xu hướng của tình hình tội phạm 

trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Từ những vấn đề trên đây, đòi 

hỏi lực lượng chức năng phải có kế hoạch, phương hướng hành động cụ thể 

để tổ chức hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm trong thời gian tới trên 

địa bàn huyện cho phù hợp. 

3.2. Các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm trên 

địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hiện nay 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, những tồn tại hạn chế và những 

nguyên nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, cần tăng 

cường các giải pháp sau: 

3.2.1. Tăng cường nhận thức về phòng ngừa tình hình tội phạm trên 

địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

Để phòng ngừa tình hình tội phạm có hiệu quả thì một trong những nội 

dung quan trọng là cần phải có các giải pháp để tăng cường nhận thức về mục 

đích, ý nghĩa, các nguyên tắc, nội dung trong phòng ngừa tình hình tội phạm 

đối với các chủ thể phòng ngừa. 
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Một là: Thường trực huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai cần nhận thức sâu sắc và đúng đắn trong việc đảm bảo an ninh 

trật tự tại địa phương là vấn đề then chốt trong việc phát triển kinh tế xã hội ở 

địa phương. 

Huyện ủy - UBND và BCĐ huyện quán triệt thực hiện các Chỉ thị, 

Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể để huy 

động hệ thống chính trị của huyện cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT 

trên địa bàn huyện. Đặc biệt, Chỉ thị số 03 - CT/HU ngày 10/01/2016 của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ Trảng Bom về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

Công an năm 2016”; Chỉ thị số 05- CT/HU ngày 15/3/2016 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2016; Kế hoạch số 21- KH/HU ngày 

07/3/2016 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW của Bộ Chính trị về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống ma túy trong 

tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể có biện pháp 

bảo đảm ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng 

của đất nước và địa phương; nắm tình hình dư luận quần chúng nhân dân, 

Đảng viên, giáo dân, công nhân liên quan các tổ chức phản động, cực đoan 

chính trị... 

Huyện ủy – UBND huyện xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chương 

trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác ANCT- TTATXH. Thường 

xuyên chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành, 

đoàn thể và các khu phố tập trung làm tốt công tác phòng chống tội phạm, ma 

túy, tệ nạn xã hội bằng các giải pháp như tuyên truyền trên loa đài, tuyên 

truyền lòng ghép trong các cuộc họp, hội nghị v.v... về các phương thức thủ 

đoạn hoạt động và các biện pháp phòng ngừa đối với các loại tội phạm. Phát 

động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng trong các tầng lớp nhân 
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dân. Chủ động tổ chức tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Kịp 

thời phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, trọng án, cướp giật, các 

băng nhóm tội phạm. Phối hợp làm tốt công tác bảo đảm ATGT v.v...Về công 

tác thực thi pháp luật: Huyện ủy – UBND huyện cần quan tâm công tác tiếp 

nhận, xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, có nhiều cải tiến 

và thực hiện đúng trình tự quy định; tổ chức và thực hiện tốt công tác hòa giải 

từ các khu phố đến ban hòa giải của các xã, Thị trấn tới huyện. Công tác tiếp 

dân, giải quyết các thủ tục hành chính cần được tổ chức thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương phải làm tốt vai trò, trách 

nhiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao, phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể tại địa phương trong công cuộc đấu 

tranh phòng chống tội phạm. MTTQ và các đoàn thể CT - XH huyện Trảng 

Bom phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của mình trong việc giám sát và phản biện 

xã hội, góp ý xây dựng đảng; xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp và kịp thời phản ánh 

những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; duy trì tốt việc định kỳ 

hàng quý Chủ tịch UBND tổ chức làm việc với Chủ tịch MTTQ và Trưởng 

các đoàn thể để thông báo tình hình KTXH và hoạt động của UBND. UBND 

nghe MTTQ và các đoàn thể phản ánh về những vấn đề bức xúc trong nhân 

dân qua đó có các biện pháp giải quyết kịp thời. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các cuộc 

vận động và phong trào có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo quần chúng 

nhân dân tham gia như Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội 

phạm; Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và các phong trào "Cựu chiến 



59 

binh gương mẫu", "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 

xóa đói giảm nghèo"... 

Quan tâm đến công tác tôn giáo - dân tộc, đảm bảo quyền tự do tín 

ngưỡng của nhân dân và tạo điều kiện cho đồng bào có đạo tham gia sinh hoạt 

tôn giáo đúng pháp luật. Thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân 

tộc gắn với chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc.  

Các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát – những cơ quan trực tiếp 

đấu tranh với các loại tội phạm thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

mình trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án cần chú 

trọng việc tìm ra nguyên nhân và điều kiện dẫn đến việc phát sinh tình hình 

tội phạm, phát sinh các loại tội phạm cụ thể, không chỉ phục vụ cho việc điều 

tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật mà còn trên cơ sở đó 

đúc kết tổng hợp nguyên nhân và điều kiện của tình hình các loại tội phạm 

trên địa bàn để tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương 

hoạch định các chính sách phát triển kinh tế; chính sách ổn định an ninh trật 

tự, chương trình kế hoạch phòng chống tội phạm đồng thời xây dụng và tổ 

chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm có hiệu quả hơn. 

Ba là: Vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom cần được các cấp có thẩm quyền đặc biệt 

lưu ý. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế 

độ xã hội chủ nghĩa, phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nhất quán quan 

điểm quần chúng của Đảng theo phương châm “lấy dân làm gốc”theo phương 

châm mà Bác Hồ đã chỉ rõ trong bài nói chuyện tại Trường Công an Trung 

ương trung cấp khóa II: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn 

hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng 

nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. 
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Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi 

tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân.Nếu 

không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, 

giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. 

Để nâng cao nhận nhận thức về phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa 

bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới cần tích cực tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư thông qua nhiều 

hình thức khác nhau như các phiên tòa lưu động các buổi tuyên truyền của 

Đoàn thanh niên huyện, Hội phụ nữ hoặc các buổi tuyên truyền bằng loa lưu 

động, loa phát thanh của các xã, thị trấn... Thông qua các hoạt động đó giúp 

người dân nhận thức đúng đắn về quy định của pháp luật hoặc về những 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm hiện nay để từ đó tự ý thức 

chấp hành pháp luật, tự phòng ngừa cho chính bản thân mình. Đồng thời, 

chính quyền và công an địa phương cần xây dựng, tổ chức các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm trong từng khu phố, thôn ấp, làng, bản để góp phần 

ngăn chặn các loại tội phạm. Ví dụ: Công an huyện tổ chức tuyên truyền về 

các hình thức lừa đảo mới qua điện thoại, qua mạng internet hay về các hình 

thức đánh bạc mới như bắn cá, cá cược qua mạng... 

3.2.2.Tăng cường các biện pháp về kinh tế - xã hội 

Huyện Trảng Bom có tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 32.368 

ha, nằm trong vùng quy hoạch phát triển kinh tế trọng điểm khu vực phía 

Nam gồm Thành Phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng 

Nai, có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua.Với 

địa thế thuận lợi như trên, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

huyện luôn đạt khá cao. Trên địa bàn huyện hiện có 04 khu công nghiệp với 

tổng diện tích là 1.943 ha, 9 cụm công nghiệp địa phương với diện tích là 265 
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ha. Cơ cấu kinh tế đến năm 2016: công nghiệp chiếm 65- 70%, dịch vụ chiếm 

25- 30%, nông nghiệp chiếm 5- 6% trong GDP. 

Với những lợi thế trên, để phòng ngừa tình hình tội phạm có hiệu quả 

cần sử dụng các biện pháp về kinh tế - xã hội như: 

Một là, tập trung thu hút và phát triển mạnh các ngành công nghiệp có 

lợi thế so sánh của địa phương như vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến 

nông sản, thực phẩm, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn... 

đồng thời chú trọng thu hút các ngành sản xuất công nghệ cao.Đẩy nhanh tiến 

độ thu hút đầu tư các cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

tạo môi trường thông tháng để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa 

phương. Việc đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ 

giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương và số dân di cư chưa có 

công ăn việc làm ổn định từ đó làm hạn chế các loại tội phạm phát sinh như 

các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, các loại tội phạm cờ bạc, ma túy... 

Hai là, tập trung chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các quy 

hoạch của từng ngành, tiến hành quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, 

mạng lưới giao thông, các khu dân cư tập trung và mạng lưới điểm dân cư 

nông thôn, mạng lưới dịch vụ, học tập, giải trí cho công nhân, người lao động 

gắn với phát triển các Khu - Cụm công nghiệp để ưu tiên đầu tư hợp lý. Việc 

quy hoạch hợp lý hạ tầng giao thông gắn với việc phát triển các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp sẽ làm giảm tội phạm liên quan đến lĩnh vực giao 

thông đường bộ như tội phạm vi phạm quy định về điều khiển giao thông 

đường bộ. 

Ba là, tiếp tục quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi, khu 

khuyến khích chăn nuôi.Tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành 

phần kinh tế tham gia phát triển thương mại, dịch vụ, ưu tiên các dự án có quy 

mô và giá trị đầu tư lớn nhằm tạo bước đột phát tăng tỷ trọng GDP. Chú trọng 
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phát triển các các loại hình dịch vụ, chú trọng thu hút đầu tư phát triển các 

Trung tâm thương mại, siêu thị, các tuyến du lịch sinh thái ven lòng hồ Trị An 

gắn kết với Khu di tích Tỉnh ủy Biên Hòa. Huy động tối đa các nguồn lực để 

cùng với ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư phát triển các công trình kết 

cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Tập trung chỉ đạo công tác thu- chi 

ngân sách theo đúng luật định. Cải cách và nâng cao chất lượng hoạt động tín 

dụng, đẩy mạnh công tác huy động vốn và cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế trên địa bàn huyện.Việc phát triển kinh tế gắn với giải quyết công ăn 

việc làm, giảm dần tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập thấp, nhất là số người trong độ 

tuổi lao động, xây dựng các chính sách ưu đãi khuyến khích người dân kinh 

doanh, lao động để sinh sống, giảm bớt khó khăn về kinh tế, nâng cao đời 

sống của bộ phận dân cư nghèo về mặt vật chất và tinh thần, đặc biệt các hộ 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn, từng bước thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn 

chế nguy cơ tái nghèo, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp 

dân cư. Khi người dân có cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm tốt đảm bảo 

đời sống hàng ngày thì tình hình tội phạm sẽ tự động giảm. 

Bốn là, tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách 

bền vững, xây dựng và thực hiện tốt Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn 

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tập trung tạo bước đột phá hơn nữa 

trong đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp- nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với thị 

trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Đẩy mạnh áp dụng các thành tựu khoa 

học - kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các 

vùng cây trồng tập trung có quy mô lớn, quy hoạch và phát triển vùng chăn 

nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp với 

công nghệ tiên tiến, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Khuyến 

khích và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế trang trại phát triển.Ngoài ra, cần 



63 

tổ chức dạy nghề, các lớp tập huấn hướng dẫn người dân thực hiện có hiệu 

quả nguồn kinh phí được hỗ trợ như chuyển giao kỹ thuật, giống cây trồng, 

phương tiện sản xuất… Đặc biệt giúp đỡ người dân chủ động sản xuất, kinh 

doanh như thông tin, tư vấn về thị trường, đảm bảo được đầu ra của sản phẩm, 

tạo được nguồn thu nhập ổn định. 

3.2.3. Tăng cường các biện pháp về văn hóa – giáo dục 

Thứ nhất:Tăng cường các biện pháp về văn hóa 

Môi trường văn hóa là nền tảng tư tưởng, là tinh thần của xã hội; khắc 

phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa sẽ giúp tăng cường đạo 

đức, nhân cách con người, hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa từ đó 

góp phần làm giảm tình hình tội phạm. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền 

trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cần làm tốt các công tác sau: 

Công an huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và 

phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện 

đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư tưởng. Qua đó, đã tạo 

được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về nhận thức, ý chí và hành động 

theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Mặt khác, thông qua công tác tư tưởng đã củng cố được niềm tin của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, từ đó đã góp phần thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị 

quyết của các cấp ủy Đảng trên toàn huyện.Từ đó hạn chế việc các đối tượng 

phản động, các thế lực thù địch xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà 

nước gây mất ổn định ANTT tại địa phương. 

Công an huyện phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin và các ban 

ngành chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp 

luật về thông tin, truyền thông. Thông qua công tác kiểm tra, tuyên truyền, 

hướng dẫn việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong 
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kinh doanh các loại hình dịch vụ internet, sim di động, sách báo, photo, in 

ấn... Qua đó, hạn chế ảnh hưởng của các trang web đen, các hình ảnh bạo lực, 

khiêu dâm... đối với bộ phận thanh thiếu niên góp phần làm giảm các loại tội 

phạm liên quan đến mại dâm, ma túy hay sử dụng bạo lực. 

Tổ chức nhiều hoạt động VHVN - TDTT với nội dung phong phú, 

mang ý nghĩa chính trị - xã hội cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống tinh 

thần của nhân dân, tạo được sân chơi bổ ích cho từng đối tượng.Duy trì hoạt 

động có nề nếp các đội văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, 

cầu lông, cờ tướng ở các đơn vị cơ sở;nâng cao về chất lượng phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các ngành chức năng của Huyện 

thường xuyên phối hợp làm tốt công tác quản lý dịch vụ văn hóa, xử lý 

nghiêm minh kịp thời các trường hợp vi phạm.  

Thứ hai:Tăng cường các biện pháp về giáo dục 

Qua nghiên cứu thực trạng về giáo dục ở Trảng Bom cho thấy: để 

phòng ngừa tình hình tội phạm ở Trảng Bom thì các biện pháp về giáo dục có 

vai trò rất quan trọng, trong đó có giáo dục về chính trị tư tưởng. Cụ thể 

Huyện ủy và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung quán triệt học tập đầy 

đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến tất cả đảng viên toàn Đảng 

bộ. Trên cơ sở học tập, nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ chương, Nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy và các cấp ủy 

trực thuộc kịp thời đề ra các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động 

phù hợp với tình hình ở địa phương và tập trung lãnh đạo thực hiện. Định kỳ 

tổ chức sơ, tổng kết theo nội dung quy định, rút ra bài học kinh nghiệm làm 

cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thời gian tới được tốt hơn. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần được triển khai chặt chẽ;chú 

trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống 

cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhất là thế hệ trẻ. 
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Thường xuyên kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo, tổ nghiên 

cứu dư luận xã hội duy trì hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác theo 

dõi nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để chủ động trong công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng. Phát huy khá tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp 

ủy trực thuộc trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, ngăn chặn 

những quan điểm sai trái, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn 

xã hội v.v… làm cho quần chúng nhân dân yên tâm, tin tưởng vào Đảng, vào 

chế độ từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết và 

nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Thực hiện tốt Kế hoạch của BCH Đảng bộ Huyện về thực hiện Nghị 

quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Tiếp tục nâng cao 

chất lượng giáo dục một cách toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

giáo dục mầm non trên địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật; bảo 

đảm huy động đạt tỷ lệ 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp qua các năm học; 

nâng cao hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm phổ biến 

khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác khuyến học. 

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm 

của giáo viên – nhất là giáo viên chủ nhiệm trong việc dạy dỗ và quản lý học 

sinh. Giáo viên hiện nay giữ vai trò là người thầy, người cha, người mẹ, người 

bạn – người luôn đồng hành, chia sẻ, luôn sâu sát gần gũi với học sinh. Giáo 

viên phải đảm bảo luôn nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những 

diễn biến tâm lý của học sinh, nhất là những học sinh cá biệt để có biện pháp 

giáo dục uốn nắn kịp thời những hành vi lệch chuẩn của các em, cảm hóa 

được những học sinh hư, cá biệt, giáo dục các em không đi vào con đường 
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phạm tội. Ngoài ra, cần tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh,bên cạnh 

giáo dục văn hóa cần chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức và 

giáo dục pháp luật. 

Cần đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn 

dân là một giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo dục.Cần bố trí các 

nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục. Ngoài ra, cần đa dạng 

các hình thức giáo dục trong đó chú trọng giáo dục nghề cho bộ phận thanh 

thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên hư. Đây là một trong những giải pháp 

phòng ngừa có hiệu quả tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và địa 

bàn huyện Trảng Bom nói riêng. 

3.2.4. Tăng cường biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

quần chúng nhân dân  

Trong chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 

2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 

623/QĐ- TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra kế hoạch 

đến năm 2030 là: Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị 

và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, giảm các loại 

trọng án, giảm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội 

an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Qua đó cho thấy, để quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Trảng 

Bom tham gia nhiệt tình, tích cực phòng ngừa tình hình tội phạm tại địa 

phương thì cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo 

dục ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân thể hiện ở những nội dung sau: 

Một là,tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa 

bàn huyện làm cho mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội 

phạm, tố giác tội phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông tư số 
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23/2012/TT- BCA của Bộ Công an về “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị 

trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”, chú 

trọng công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên, công nhân lao 

động. Cụ thể như: Thường xuyên tiến hành tuyên truyền tại các khu vực đông 

dân cư, các khu vực thường xuyên, có nguy cơ cao xảy ra tội phạm và các vi 

phạm pháp luật; thường xuyên đổi nội dung tuyên truyền, xây dựng thu âm 

các bài thông báo với nội dung tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của các loại tội phạm thường xảy ra như: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài 

sản, giết người, cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội, trộm 

cắp tài sản bằng hình thức đua nóng, tác hại của ma túy, phòng ngừa hoạt 

động lừa đảo tín dụng đen; in ấn phát tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp các 

tờ thông báo PCTP, nội dung Quyết định 03/2014/QĐ- UBND cho quần 

chúng nhân dân. Tổ chức tuyên truyền điểm tại các cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học, những địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội, vùng tập 

trung đông đồng bào tôn giáo, dân tộc... 

Công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương 

cần được đẩy mạnh và đổi mới về hình thức như tổ chức kết hợp tuyên 

truyền với giao lưu văn nghệ cùng nhân dân tại địa phương hay tổ chức các 

diễn đàn pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng đội 

ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật trở thành một 

phần trong chương trình học kỹ năng sống cho học sinh hoặc phát động các 

phong trào tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật để pháp 

luật thật sự đi vào cuộc sống. 

Hai là, song song với việc tuyên truyền thì lực lượng công an huyện 

Trảng Bom cần đồng thời tổ chức công tác dân vận tại các xã vùng sâu, vùng 

xa, các vùng tập trung đồng bào giáo dân như: Thị trấn Trảng Bom, Sông 

Thao, Bàu Hàm, Thanh Bình, Hố Nai 3, Bắc Sơn qua đó tạo sự gắn kết hơn 
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giữa CBCS Công an huyện với quần chúng nhân dân và chính quyền địa 

phương. Qua đó, công tác nắm tình hình tại địa phương tốt sẽ phát huy hiệu 

quả phòng ngừa tình hình tội phạm. 

Ba là, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom cần đẩy mạnh 

hoạt động của Ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền về 

tình hình tội phạm tại địa phương, về các mô hình phòng chống tội phạm có 

hiệu quả, lấy cán bộ bảo vệ pháp luật có trình độ chuyên môn, có thâm niên 

nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tiễn cao làm nòng cốt cùng với các báo cáo 

viên chuyên nghiệp phối hợp thực hiện tại các trường học, trung tâm học tập 

cộng đồng, trung tâm dạy nghề và các tổ dân phố.  

Bốn là,tổ chức phân loại, đánh giá chất lượng phong trào từ cơ sở; tiến 

hành sơ kết và đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối 

hợp hành động đã ký kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống 

tội phạm. Rà soát đánh giá các mô hình, điền hình tiên tiến trong phong trào 

ANTQ tại cơ sở, qua đó có kế hoạch bồ dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác 

giữ gìn ANTT tại nơi cư trú.Cần chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển 

hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, 

chống tội phạm theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. Lựa chọn, bồi dưỡng 

quần chúng nhiệt tình, có trách nhiệm, có sức khỏe để làm những hạt nhân 

nòng cốt cho công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến theo từng vùng, 

từng lĩnh vực.  

3.2.5. Tăng cường biện pháp về quản lý trật tự xã hội trên địa bàn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trên địa bàn huyện 

Trảng Bom tỉnh Đồng Nai ở Chương 2 cho thấy nguyên nhân, điều kiện làm 

cho tình hình tội phạm tại địa phương phát sinh, phát triển và diễn biến phức 

tạp trong thời gian qua là do công tác quản lý trật tự xã hội trên địa bàn huyện 
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trong thời gian qua còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo, việc tăng cường các biện pháp 

quản lý trật tự xã hội sẽ bịt kín những sơ hở thiếu sót, hạn chế các điều kiện 

xảy ra các loại tội phạm. 

Để làm tốt điều đó, trong thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý 

trên các mặt sau: 

Một là,Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục thực hiện các kế hoạch Chỉ thị 

48- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; tham mưu Ban Chỉ đạo 

phòng, chống AIDS, phân công cụ thể địa bàn phụ trách cho các cấp lãnh đạo 

phụ trách. Xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm 

theo chuyên đề như: kế hoạch cao điểm truy bắt, vận động đầu thú đối tượng 

truy nã; kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người; kế 

hoạch phòng, chống tội phạm cho vay nặng lãi và hoạt động đòi nợ trái pháp 

luật; kế hoạch đấu tranh với tội phạm có tổ chức, gây án nghiêm trọng, tội 

phạm có yếu tố nước ngoài; kế hoạch tổng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện, nhà trọ; kế hoạch TTKS, phát hiện, ngăn chặn tội phạm 

và vi phạm luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường, địa bàn trọng 

điểm; kế hoạch TTKS, phòng, chống tội phạm sau 23 giờ... 

Hai là,lực lượng công an huyện Trảng Bom – đơn vị nòng cốt trong 

phòng ngừa tình hình tội phạm tại địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp 

quản lý trật tự xã hội ở tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau:  

- Công an huyện chủ động tăng cường các biện pháp nắm tình hình, 

quản lý, giám sát chặt các loại đối tượng có lý lịch bất hảo nhất là đối tượng 

chính trị, phản động, cơ hội chính trị, bất mãn chế độ… qua đó nắm bắt thái 

độ, nhắc nhở, răn đe ý thức chấp hành pháp luật, áp dụng các biện pháp 

nghiệp vụ tấn công chính trị… không để đối tượng rải truyền đơn, vẽ khẩu 

hiệu phản động, kích động biểu tình gây rối, bạo loạn, khủng bố… Chủ động 
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xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền Luật phòng chống khủng bố và 

các Nghị định hướng dẫn thi hành đến cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn 

thể, địa phương, CBCS công an để nâng cao nhận thức về công tác phòng 

chống khủng bố, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn địa phương. Triển khai 

công tác phòng ngừa, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện mà bọn khủng bố có 

thể lợi dụng.Xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu 

cầu phòng chống khủng bố.Chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng xử lý, giải quyết các 

tình hình phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác đăng ký quản lý cư trú, cùng với 

lực lượng Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra hộ khẩu, tạm trú, tạm 

vắng, trong đó tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, 

nhất là các cơ sở cho thuê trọ bình dân, cho thuê lưu trú tại địa bàn giáp danh 

với Khu công nghiệp và giáp danh các huyện, thành phố Biên Hòa. Cần tăng 

cường hơn nữa công tác quản lý cư trú, việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, công 

tác nắm hộ, nắm người để nắm rõ các đối tượng đang cư trú trên từng địa bàn, 

góp phần cung cấp thông tin khi cần phục vụ công tác điều tra, phát hiện tội 

phạm cũng như có biện pháp phòng ngừa không để cho hành vi phạm tội xảy 

ra, đặc biệt là quản lý người nước ngoài, Việt Kiều về địa phương sinh sống. 

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và 

cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm tốc 

độ; kế hoạch tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn 

đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; kế hoạch về phòng 

chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; kế hoạch về phối hợp tuyên 

truyền xử lý học sinh vi phạm ATGT.  

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, giải toả trật tự lòng lề đường, 

kiến nghị sửa chữa, lắp đặt biển báo… đảm bảo lưu thông thông suốt trên địa 

bàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền giai đoạn 2 thực hiện quyết định 1856/QĐ- 
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TTg của Thủ tướng Chính phủ Công an huyện đã tổ chức cho các hộ dân sinh 

sống dọc tuyến QL1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam cam kết không vi phạm 

hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tuyên truyền và tổ chức, nhắc nhở 

người dân cam kết không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, yêu cầu các hộ 

tự tháo dỡ các mái che, bảng hiệu vi phạm lòng lề đường; tổ chức giải tỏa lấn 

chiếm lòng lề đường tại các chợ tự phát khu vực trước cổng công ty SaLim, 

Shing Mark – KCN Bàu Xéo, chợ bờ hồ thị, trấn Trảng Bom, chợ Chiều, chợ 

K860 – xã Hố Nai 3, chợ An Chu, chợ KCN Sông Mây …  

Công an huyện thường xuyên tuyên truyền về ATGT đường bộ, đường 

sắt, đường thủy nội địa với nhiều hình thức và nội dung phong phú, trong đó chú 

trọng tuyên truyền theo từng chuyên đề như những hành vi bị xử phạt VPHC, vi 

phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ… với nhiều hình thức, biện pháp như: 

tuyên truyền lưu động chuyến dọc QL1A và khu vực dân cư, đường liên xã liên 

huyện; tuyên truyền trực tiếp, tổ chức trực tiếp, tọa đàm; treo băng rôn, pano áp 

phích; băng đĩa, trên hệ thống phát thanh, truyền hình…  

Thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, 

công an các xã, thị trấn tổ chức TTKS trên các tuyến đường, phát hiện phát 

hiện, lập biên bản và xử lý nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm. Tổ chức 

đăng ký, quản lý xe môtô, gắn máy thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công 

khai, minh bạch. 

- Các cơ quan liên ngành xây dựng nhiều kế hoạch mở cao điểm tổng 

kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ nhằm mục đích 

phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội phục vụ công 

tác bảo đảm ANTT trong các dịp Lễ, tết, các sự kiện lớn của đất nước. 

Trong công tác quản lý địa bàn, Cơ quan Công an cần thu nhập đầy đủ 

thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng là thanh thiếu 

niên hư hỏng không có việc làm đang lang thang, các đối tượng nghiện hút, 



72 

nghiện game, nghiện cờ bạc, thường xuyên gây rối…để có biện pháp quản lý, 

theo dõi. Vì đây là những đối tượng có nguy cơ cao trở thành tội phạm. 

Ba là, các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn huyện cần thường 

xuyên đánh giá, tổng kết tình hình tội phạm trên địa bàn, phát hiện, đánh giá 

các nguyên nhân chủ quan và khách quan để kịp thời phổ biến, khắc phục từ 

đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa cụ thể, phù hợp với tình hình tại địa 

phương góp phần làm giảm dần các loại tội phạm xảy ra. 

3.2.6. Hoàn thiện tổ chức phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa 

bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hiện nay 

Trên cơ sở những phân tích và đánh giá về thực trạng của tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tác giả đề xuất một số 

giải pháp hoàn thiện tổ chức phòng ngừa tình hình tội phạm tại địa phương 

như sau: 

Thứ nhất, các ngành, các cấp cần phải xác định công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn thể 

nhân dân lao động. Trong đó trách nhiệm trước hết và quan trọng nhất là 

những cơ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh bảo vệ pháp luật đó là 

CQĐT, VKSND, TAND huyện Trảng Bom. Chính vì vậy đòi hỏi huyện ủy, 

ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở tham mưu của các cơ quan, tổ chức đánh 

giá đúng những tác động tích cực, những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị 

trường, các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để từ đó đề ra các 

giải pháp có tính chất chiến lược như hoạch định chính sách phát triển kinh tế, 

văn hóa – xã hội, hoạch định chương trình phòng chống quốc gia về phòng 

chống tội phạm gắn với thực tế tại địa phương. Các cơ quan nhà nước, xã hội, 

quản lý trật tự trị an – an toàn xã hội, quản lý con người còn những thiếu sót, 

tồn tại, sơ hở gì trong công tác quản lý đã tác động đến tình hình tội phạm, 

đến xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Các cơ quan trực tiếp 

đấu tranh bảo vệ pháp luật thông qua thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình 
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trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tìm ra nguyên nhân, điều kiện 

dẫn đến việc thực hiện tội phạm của người phạm tội phục vụ cho việc điều 

tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đây là biện pháp 

quan trọng, yếu tố nòng cốt dẫn tới việc kéo giảm tình hình tội phạm trên địa 

bàn huyện trong thời gian tới. 

Thứ hai, Công an huyện Trảng Bom tập trung lực lượng mở các cao 

điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tổng kiểm tra hành chính các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện, nhà trọ để phát hiện, truy bắt các đối tượng phạm tội 

lẩn trốn; triệt phá các tụ điểm đánh bạc, mại dâm, ma túy; phát hiện, truy bắt 

và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Xuân Phú 

theo Quyết định 08/QĐ- UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh; xây dựng 

kế hoạch tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT phát hiện tội phạm trên 

các tuyến giao thông, đã bắt quả tang nhiều vụ Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài 

sản góp phần làm giảm tình hình phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn. 

Thứ ba, huyện uỷ ban hành Chỉ thị số 05- CT/HU ngày 15/3/2016 và 

BCĐ phòng chống AIDS, TP &TNXH huyện xây dựng kế hoạch số 78/KH- 

BCĐ- CAH ngày 09/3/2016; trên cơ sở đó, Đảng uỷ Công an huyện đã xây 

dựng Nghị quyết số 138- NQ/ĐUCA ngày 22/3/2016 và kế hoạch số 98/KH- 

CAH- TH ngày 22/3/2016 thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm 

phức tạp về TTATXH năm 2016 và xác định 04 địa bàn xã Hố Nai 3, Bắc Sơn, 

Sông Trầu và TT. Trảng Bom để thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa. Bên cạnh đó, 

tùy tình hình thực tế xảy ra tại các địa bàn, Công an huyện xây dựng kế hoạch 

tập trung lực lượng, phân công tổ công tác xuống địa bàn “cùng ăn, cùng ở” để 

thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn tại TT. Trảng Bom, xã Sông Trầu và 

Sông Thao. Từ đó làm giảm dần các loại tội phạm tại những khu vực này. 

Thứ tư, Công an huyện làm tốt công tác phối hợp với Công an các tỉnh 

trong khu vực và địa bàn cả nước trong việc xác minh lý lịch, trao đổi thông 

tin truy bắt các đối tượng quản lý nghiệp vụ, đối tượng phạm tội và đối tượng 
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truy nã đang lẩn trốn; góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng 

chống tội phạm; quản lý các đối tượng nghiệp vụ và xây dựng lực lượng. 

Thứ năm, những biện pháp chuyên sâu nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa 

ứng xử của lực lượng Công an nhân dân trong tiến hành hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội phạm để hạn chế những nguyên nhân và điều kiện xuất phát 

từ phía nạn nhân của tội phạm như các loại tội phạm cố ý gây thương tích, tội 

phạm xâm phạm sở hữu... 

Kết luận chương 3 

Phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung là yêu cầu cấp thiết hiện nay 

của tất cả các địa phương trong cả nước. Phòng ngừa tình hình tội phạm trên 

địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua với sự vào cuộc 

của tất cả các ngành các cấp và đông đảo quần chúng nhân dân đã có những 

kết quả nhất định. Tuy nhiên để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi loại tội phạm trên 

địa bàn huyện là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp đòi hỏi phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn xã hội. 

Dựa trên những kết quả nghiên cứu của Chương 2 gồm thực trạng nhận 

thức về mục đích, ý nghĩa, các nguyên tắc, nội dung phòng ngừa tình hình tội 

phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai và thực trạng phòng 

ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2012- 2016, Chương 3 của luận văn đã đề ra những giải pháp tương ứng 

cho các vấn đề trên. Các giải pháp về nâng cao nhận thức phòng ngừa tình 

hình tội phạm của các chủ thể tham gia phòng, chống loại tội phạm này. Các 

giải pháp đấu tranh phòng ngừa được đưa ra là các giải pháp có tính thực tiễn 

cao, dựa trên các văn bản về định hướng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa 

giáo dục cũng như tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình 

mới của chính quyền nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 
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KẾT LUẬN 

Trảng Bom là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách 

mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với những cuộc trường chinh 

giải phóng của dân tộc, Ðảng bộ, quân và dân Trảng Bom luôn phát huy cao 

độ tinh thần yêu nước, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, cùng với toàn Ðảng, 

toàn dân đánh giặc, giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015, 

thời gian qua, huyện Trảng Bom đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải 

pháp thiết thực, khả thi. Ðặc biệt, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, 

sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các 

cấp, các tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp và quân dân trong toàn 

huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả quan 

trọng và khá toàn diện.Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn Trảng Bom 

trong những năm qua còn diễn biến khá phức tạp. Chính vì vậy, đấu tranh 

phòng ngừa tình hình tội phạm là yêu cầu cấp thiết hiện nay, hiệu quả của 

công tác này góp phần quan trọng bảo vệ trật tự an toàn xã hội và góp phần 

đảm bảo nền kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Trảng 

Bom nói riêng phát triển một cách bền vững. Với yêu cầu đó, trong quá trình 

nghiên cứu đề tài, tác giả đã khái quát được những vấn đề lý luận chung, thực 

trạng và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm 

trên địa bàn Huyện Trảng Bom,tỉnh Đồng Nai. Cụ thể: Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu những vấn đề lý luận chung, đề tài đã phân tích thực trạng nhận 

thức phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng 

Nai từ năm 2012 đến năm 2016 thông qua các số liệu về tình hình tội phạm; 

thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn 

huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, từ đó đánh giá thực trạng nhận thức, thực 

trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa, rút ra những hạn chế, tồn tại trong 
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hoạt động phòng ngừa cũng như nguyên nhân của thực trạng đó. Đó là sự kết 

hợp chặt chẽ, đồng bộ giữ các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, 

giáo dục; phổ biến tuyên truyền pháp luật cũng như quản lý trật tự xã hội. Đặc 

biệt cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự 

của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt 

động phòng ngừa của các cơ quan bảo vệ pháp luật đặc biệt là ngành Công an 

trong công tác phòng ngừa tình hình tội phạm tại địa phương 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã được sự quan tâm, tạo điều 

kiện của các cấp lãnh đạo nhà trường cũng như của cơ quan công tác và đặc 

biệt có sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy giáo hướng dẫn khoa học. Quá trình 

nghiên cứu và thực hiện đề tài, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng với khả năng 

và kinh nghiệm nghiên cứu còn có những hạn chế nhất định, đề tài không thể 

tránh khởi những sai sót, kính mong nhận được sự đóng góp của các Quý thầy 

cô, anh, chị và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn./. 
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PHẦN PHỤ LỤC 

 

Bảng 2.1. Tình hình phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Năm 

Tp. 

Biên 

Hòa 

Trảng 

Bom 

Nhơn 

Trạch 

Vĩnh 

Cửu 

Xuân 

Lộc 

Định 

Quán 

Cẩm 

Mỹ 

Thống 

Nhất 

Tân 

Phú 

Long 

Thành 

Long 

Khánh 

2012 899 231 125 83 86 97 38 96 141 105 71 

2013 1058 230 151 128 108 115 72 60 54 131 69 

2014 818 204 162 109 79 105 78 43 53 155 57 

2015 755 173 136 109 75 80 66 35 65 146 37 

2016 715 167 147 91 71 63 62 28 61 144 47 

Tổng 

số 
4245 1005 721 520 419 460 316 262 374 681 281 

Tỷ lệ 45,7% 10,8% 7,8% 5,6% 4,5% 5% 3,4% 2,8% 4% 7,3% 3% 

 

Nguồn: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai 
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Bảng 2.2. Tổng quan của tình hình tội phạm 

trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2016 

Năm 

Tình hình tội phạm ở huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Tình hình tội phạm trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 

2012 239 448 2406 4170 

2013 257 464 2525 4355 

2014 248 465 2466 4380 

2015 229 389 2404 4512 

2016 207 311 2385 4534 

Tổng 1180 2077 12186 21951 

 

Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 
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Bảng 2.3. Diễn biến của tình hình tội phạm trên địa bàn 

huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2016 

Năm 

Tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom Mức độ tăng (giảm) 

Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo 

2012 239 448   

2013 257 464 +18 +16 

2014 248 465 - 09 + 01 

2015 229 389 - 19 - 76 

2016 207 311 - 22 - 78 

Tổng 1180 2077   

 

Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 
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Bảng 2.4. Cơ cấu các loại tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom  

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 – 2016 theo các loại tội danh 

Năm 

Trộm 

cắp 

tài 

sản 

Đánh 

bạc 

Tổ 

chức 

đánh 

bạc 

Cố ý 

gây 

Thươn

g tích 

Mua 

bán 

trái 

phép 

chất 

ma 

túy 

Vi 

phạm 

Quy 

định 

về 

ĐK 

PTG

T  

Cướ

p tài 

sản 

Cưỡn

g đoạt 

tài sản 

Cướ

p 

giật 

tài 

sản 

Gây 

rối 

trật 

tự 

công 

cộng 

Lừa 

đảo 

chiế

m 

đoạt 

tài 

sản 

2012 129 42 49 46 51 32 18 07 15 09 08 

2013 103 74 05 26 37 21 28 02 13 07 06 

2014 94 80 27 47 24 20 18 10 27 14 09 

2015 117 66 04 34 27 20 16 08 15 08 13 

2016 78 47 06 28 23 22 02 02 20 01 11 

Tổn

g số 
521 359 91 181 162 115 82 29 90 39 47 

Tỷ 

lệ 

25,1

% 

17,3

% 

4,4

% 
8,7% 

7,8

% 
5,5% 3,9% 1,4% 4,4% 

1,9

% 
2,3% 

 

Nguồn: Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom,tỉnh Đồng Nai 
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Bảng 2.5. Cơ cấu của tội phạm trên địa bàn huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2012 – 2016 theo giới tính của người phạm tội 

Thời gian 

Giới tính 

Nữ Nam 

Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ 

2012 78 17,4 370 82,6 

2013 75 16,2 389 85,8 

2014 83 18,8 382 82,2 

2015 68 18,5 321 82,5 

2016 60 19,5 251 80,7 

Tổng 364 17,5 2077 82,5 

 

Nguồn: Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai 


