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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thành phố Hồ Chí Minh là vùng kinh tế trọng điểm phía nam của Tổquốc 

có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của vùng 

và của cả nước. Quận Tân Bình là một trong 24 quận, huyện của Thành phố Hồ 

Chí Minh có diện tích khoảng 22,38 km², bao gồm 15 phường (từ 1–15) với 

khoảng 455.276 người. Nằm phía tây của sông Sài Gòn, địa bàn quận giáp liền 

với các Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 12,quận Tân Phú, quận Gò 

Vấp và quận Phú Nhuận là những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế, xã 

hội.Quận Tân Bình là một trong những quận có nền kinh tế mạnh và tích cực, có 

nhiều xu hướng phát triển cao và luôn đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của các 

thành phần kinh tế cần thiết. Từ nhiều năm qua, quận Tân Bình đã và đang tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư xây dựng, điển 

hình là các trung tâm thương mại và khu vui chơi lớn như Parkson Plaza, Trung 

tâm Thương mại – Văn hóa Lạc Hồng... Quận còn thúc đẩy mạnh các dịch vụ du 

lịch để thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, chính sự phát triển mạnh về mặt kinh tế cùng với những mặt 

chưa hoàn thiện trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, bên cạnh đó là sự tác động 

tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã làm cho tình hình trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn quận phát sinh nhiều vấn đề. Cũng vì thế, tình hình tội phạm và vi 

phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, tính chất 

ngày càng nguy hiểm và tinh vi hơn, trong đó có tội trộm cắp tài sản gây ra 

nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, công dân và gây mất an 

ninh trật tự. 

Thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp tài sản đó là lén lút, bí mật, lợi dụng 

sơ hở của người chủ tài sản hoặc người chịu trách nhiệm trông coi, quản lý tài 

sản nhằm chiếm đoạt tài sản, các đối tượng phạm tội này rất có ý thức che dấu 

hành vi phạm tội của mình nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa 

và phát hiện kịp thời. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_3,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_10,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_11,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_12,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Ph%C3%BA,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_V%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_V%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Nhu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
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Theo số liệu thống kê của Công an quận Tân Bình về các vụ trộm cắp tài 

sản thì chỉ tính trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, trên toàn 

quận xảy ra 1.168 vụ trong đó có 12 vụ trộm liên quan đến tài sản của người 

nước ngoài.Mặc dù vậy, Công an quận Tân Bình đã khám phá 581 vụ trong tổng 

số vụ trộm, bắt giữ646 tên, tỉ lệ khám phá đạt 49,7%. 

Nhưng nhìn chung, số vụ trộm cắp tài sản không có dấu hiệu giảm xuống 

mà ngày càng tăng. Điều này có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 

khác nhau nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là công tác đánh giá 

và chủ động trong phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản còn chưa thật sự có 

hiệu quả, chưa phát huy được vai trò và tầm quan trọng của công tác này. Bên 

cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện,... chưa được quan 

tâm đúng mực, kịp thời. Các đợt sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra các bài học kinh 

nghiệm chưa được làm thường xuyên hoặc chưa có chiều sâu. Ngoài ra, công tác 

phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổquốc trong đấu 

tranhphòng chống các loại tội phạm nói chung và tội trộm cắp tài sản nói riêng 

chưa sâu rộng, chưa cụ thể hóa, còn chung chung nên hiệu quả còn hạn chế.  

Do đó, việc nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng hoạt động phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản cho Công an quận Tân Bình cũng như toàn bộ 

người dân đang sinh sống tại địa phương là vấn đề mang ý nghĩa cấp thiết.Xuất 

phát từ những lý do nêu trên nên học viên chọn đề tài: “Phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh”  

làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Trên tinh thần kế thừa các lý luận về tội phạm học của các giáo sư, tiến sĩ 

đầu ngành trong và ngoài nước, các sách, giáo trình, chuyên khảo khoa học như:  

- Võ Khánh Vinh (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, 

NXB. Công an Nhân dân, Hà Nội. 
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 - Phạm Hồng Cử (2004), Tội phạm trộm cắp tài sản và công tác phòng 

ngừa, đấu tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng, nguyên nhân và giải 

pháp, Trường đại học Cảnh sát nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Vũ Việt Hùng (2011), Một số kinh nghiệm trong công tác thực hành 

quyền công tố,kiểm sát các vụ án trộm cắp tài sản, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao. 

 - Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội 

phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 

Bên cạnh đó, trong thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu khoa 

học liên quan đến vấn đề đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản: 

- Đề tài khoa học cấp bộ “Tội phạm trộm cắp xe gắn máy có tổ chức tại các 

tỉnh, thành phố phía Nam - thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh” do tác 

giả Vũ Anh Sơn làm chủ nhiệm, đi sâu nghiên cứu hoạt động phòng ngừa, đấu tranh 

với hành vi trộm cắp xe máy có tổ chức trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam;  

- Luận án tiến sĩ “Trộm cắp tài sản và đấu tranh phòng chống tội phạm này ở 

Việt Nam” của tác giả Hoàng Văn Hùng; 

- Luận văn thạc sĩ “Điều tra các vụ án trộm cắp tài sản tại nơi ở của công 

dân trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” của tác giả Đinh Trần Ngọc Tiên, đi sâu 

nghiên cứu hoạt động điều tra tội trộm cắp tài sản tại nơi ở của công dân trên địa 

bàn Thành Phố Hồ Chí Minh;  

- Luận văn thạc sĩ “Tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ 

thực tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Hiền Hoà; và một số đề 

khoa học cấp cơ sở, các khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu những vấn đề có liên quan 

đến hoạt động phòng, chống các tội riêng lẻ thuộc chương xâm phạm sở hữu nhưng 

ở các góc độ khác nhau và có phạm vi địa bàn khác nhau.  

Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về phòng ngừa tình 

hình tội cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, 

việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, đề ra giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn là rất cần thiết. Đây là 
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một đề tài mới và phù hợp với tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm tại 

quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. 

Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về tình hình tội trộm cắp tài 

sản trên phạm vi của chuyên ngành Luật hình sự. Các luận văn, các công trình 

nghiên cứu này được thực hiện ở các đại bàn khác nhau, các giai đoạn, các góc 

độ, khía cạnh khác nhau nên có giá trị tham khảo cho việc thực hiện đề tài Luận 

văn của học viên vẫn không bị trùng lặp. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đíchnghiên cứu 

 Trên cơ sở đánh giá thực trạng phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài giải quyết tốt các nhiệm vụ sau: 

- Phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản. 

- Thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa 

bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của các mặt trong hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 - Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiêncứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Để nghiên cứu về 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, tác giả dựa trên các số liệu thống kê xét xử hình sự sơ thẩm của 
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Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình giai đoạn 2011 – 2015, cũng như trên 

cơ sở kết quả nghiên cứu 197 bản án xét xử sơ thẩm của TAND quận Tân 

Bình giai đoạn 2011 – 2015 được thu thập một cách ngẫu nhiên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tình hình tội phạm 

trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Phương pháp luận 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng 

duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng; pháp luật của Nhà nước; những lý luận về tội phạm học nói chung và 

phòng ngừa tình hình tội nói riêng. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

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

nghiên cứu cụ thể như: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: được sử dụng trong toàn bộ luận 

văn nhằm làm rõ nguyên nhân và điều kiện của phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản. 

- Phương pháp thống kê: sử dụng trong thống kê số liệu của luận văn 

(phần phụ lục) nhằm khái quát tình hình chung của tội trộm cắp tài sản trên 

địa bàn quận Tân Bình. 

- Phương pháp so sánh: sử dụng trong toàn bộ luận văn, đối chiếu lý 

luận nhận thức với thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản tìm ra các hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp phòng ngừa phù 

hợp, hiệu quả. 

- Phương pháp lịch sử: Có trong toàn bộ luận văn, thể hiện sự kế thừa 

của luận văn, phát huy sáng tạo có chọn lọc. 
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- Phương pháp nghiên cứu bản án: nghiên cứu 197 bản án điển hình là 

những vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nghiên cứu xem tình trạng nghề ngiệp, 

trình độ học vấn,... được thể hiện trong bản án như thế nào nhằm làm rõ thực 

trạng nhận thức và làm sáng tỏ nhận thức phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình (Chương 2). 

Để có thêm chất liệu nghiên cứu của luận văn còn có các báo cáo sơ kết, 

tổng kết từ năm 2011 đến năm 2015 của các cơ quan chức năng (Công an, 

VKSND, TAND, Ủy ban nhân dân cấp quận và Thành Phố Hồ Chí Minh). Kết 

hợp với các số liệu, tư liệu trong các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học có 

liên quan tới đề tài phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

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

 6.1. Ý nghĩa lý luận 

 Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, học tập và nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học pháp lý hình sự.Việc nghiên cứu phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh là cơ sở để xây dựng các biện pháp phòng ngừatình hình tội trộm cắp 

tài sản một cách khoa học và hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp 

phần làm rõ hơn lý luận tội phạm học về phòng ngừa tình hình tội phạm nói 

chung và tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh nói riêng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn đã làm rõ thực trạng phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề ra các giải pháp 

phòng ngừa phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Do vậy, kết quả 

nghiên cứu của luận văn có thể giúp cá nhân, cơ quan, tổ chức tham khảo để vận 

dụng vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho quần 

chúng nhân dân và vận dụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 
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7. Cơ cấu của luận văn 

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

lục, Luận văn được cấu trúc thành 03 chương như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản 

Chương 2: Thực trạng phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa 

bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Chương 3: Tăng cường phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa 

bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA 

TÌNH HÌNH TỘITRỘM CẮP TÀI SẢN 

1.1.Khái niệm, ý nghĩa của phòng ngừa tình hình tộitrộm cắp tài sản 

1.1.1. Khái niệmphòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Phòng ngừa tình hình tội phạm là vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng 

được đặt ra sau khi tiềm hiểu đặc điểm, tính chất tình hình tội phạm và các 

nguyên nhân – điều kiện tình hình tội phạm. Về thuật ngữ, các nhà khoa học Việt 

Nam đã sử dụng hai thuật ngữ “phòng ngừa tội phạm” và “phòng ngừa tình hình 

tội phạm”[37, tr.207]. Lý luận và thực tiễn cho thấy, “phòng ngừa tội phạm” 

không có ý nghĩa chỉ giới hạn ở mức độ phòng ngừa tội phạm cụ thể (cái riêng). 

Ngược lại, “phòng ngừa tình hình tội phạm” cũng không có nghĩa chỉ giới hạn ở 

mức độ phòng ngừa chung toàn bộ tình hình tội phạm (cái chung) mà không kết 

hợp với phòng ngừa tội cụ thể. Thật ra, hai cách diễn đạt nàyđều thể hiện phòng 

ngừa tội phạm ở tất cả các mức độ: tình hình tội phạm nói chung, loại tội phạm 

và từng tội phạm cụ thể. Mục đích chung của phòng ngừa tình hình tội phạm là 

hạn chế và loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội, không phân biệt loại tội 

phạm (hoặc tội phạm) nào. 

Liên quan đến định nghĩa phòng ngừa tình hình tội phạm, các nhà nghiên 

cứu tại Việt Nam hiện nay có hai xu hướng chính: xu hướng thứ nhất là các tác 

giả quan niệm rằng phòng ngừa tình hình tội phạm bao gồm cả hoạt động phòng 

và chống tội phạm; xu hướng thứ hai cho rằng phòng ngừa chỉ bao gồm hoạt 

động tác động vào nguyên nhân và điều kiện của tội phạm nhằm ngăn ngừa 

trước không cho tội phạm xảy ra. Qua tham khảo các quan điểm lý luận về 

phòng ngừa tình hình tội phạm, có thể rút ra: “Việc phòng ngừa tình hình tội 

phạm là hệ thống nhiều mức độ các biện pháp mang tính chất Nhà nước, xã hội, 

và Nhà nước – xã hội nhằm khắc phục các nguyên nhân và điều kiện của tội 

phạm hoặc làm vô hiệu hóa (làm yếu; hạn chế) chúng và bằng cách đó làm giảm 

và dần dần loại bỏ tình hình tội phạm” [46, tr.154]. 
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Để làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản hiện nay thì tầm quan trọng của 

việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản cần được quan tâm sâu 

sắc. 

Trên cơ sở nhận thức chung đó về phòng ngừa tình hình tội phạm, chúng 

ta mới có thể có được quan điểm đúng đắn về phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản. Như vậy, phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản một mặt phải tiến 

hành đồng bộ các biện pháp nhằm nghiên cứu cải thiện các điều kiện kinh tế, xã 

hội, phát hiện ngăn chặn, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội 

phạm trộm cắp tài sản. Mặt khác, phải phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý kịp 

thời khi có tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra và giáo dục kẻ phạm tội trộm cắp tài 

sản thành người có ích cho xã hội. 

1.1.2. Ý nghĩa nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Tình hình tội phạm gây thiệt hại lớn cho các quan hệ xã hội, do đó phòng 

ngừa tình hình tội phạm là hoạt động mang tính tất yếu. Việc nghiên cứu phòng 

ngừa tình hình 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 [39, 

tr.278]. 

Đối với tình hình tội trộm cắp tài sản hiện nay đang gây ra nhiều thiệt hại 

tài sản cho công dân, cho xã hội, ảnh hưởng lớn đến TTATXH. Nghiên cứu các 

biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản thể hiện ý nghĩa thực tế 

trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. 

 Việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sảncòn tác động 

đến các lĩnh vực khác trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước như phát 

triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng… Thông qua việc làm tốt 

công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản sẽ tạo ra những điều kiện 

thuận lợi cho các mặt công tác phòng ngừa tình hình tội phạm khác, như hỗ trợ 

công tác tấn công trấn áp có hiệu quả cao, hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội tốt hơn. Đặc biệt, đối với lĩnh vực điều tra, xử lý tội 

phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, phát động quần chúng nhân dân có ý thức 

tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý chặt chẽ các đối tượng sưu 
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tra, xác minh hiềm nghi, chuyên án là điều kiện phục vụ công tác điều tra vụ án 

nhanh chóng, khẩn trương và đem lại hiệu quả chính xác. 

 Bên cạnh đó, việc phạm tội trộm cắp tài sản có một phần nguyên nhân từ 

cá nhân con người, nhưng nguyên nhân sâu xa và có tính quyết định là ở môi 

trường xã hội. Nhà nước cần loại trừ nguyên nhân điều kiện phạm tội cụ thể 

bằng việc cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội để mọi người sống trong môi trường 

an toàn, ngăn ngừa rủi ro phạm tội. Vì vậy, việc nghiên cứu phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản còn có ý nghĩa nhân đạo và tiến bộ xã hội. 

 Ở khía cạnh kinh tế, việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản đem lại hiệu quả kinh tế nhất định. Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

có hiệu quả sẽ ngăn chặn những thiệt hại to lớn về kinh tế do tội phạm này gây 

ra, kể cả các thiệt hại gián tiếp mà Nhà nước và xã hội phải bỏ kinh phí để khắc 

phục hậu quả. Mặt khác, nếu tỷ lệ phạm tội trộm cắp tài sản giảm thì sẽ kéo theo 

khả năng ngân sách Nhà nước giảm chi cho hoạt động điều tra, xét xử, cải tạo 

người phạm tội. 

 Ở khía cạnh quản lý, việc nghiên cứu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản được coi là một “kênh” quản lý xã hội có hiệu quả. Thông qua hoạt động 

phòng ngừa tội phạm này, các cơ quan chức năng kiểm soát được một mảng tối – 

tình hình tội trộm cắp tài sản của xã hội. Mặt khác, các biện pháp phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản góp phần duy trì trật tự xã hội bằng các biện pháp 

chuyên môn nghiệp vụ, thậm chí có tính cưỡng chế. Vì vậy, việc nghiên cứu 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản có ý nghĩa về mặt quản lý xã hội. 

 Tóm lại, trong nghiên cứu lý luậnvà nhận thức về phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản hiện nay ở nước ta, trên thực tế hai hoạt động này thường 

gắn liền với nhau, tác động lẫn nhau trong quá trình kéo giảm và dần dần loại bỏ 

tình hình tội trộm cắp tài sản ra khỏi đời sống xã hội của chúng ta. 

1.2. Mục đích, các nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản 
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1.2.1. Mục đích phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Phòng ngừa tình hình tội phạm là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức 

tạp, tuy nhiên từ những lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng 

ta và từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm chúng ta có thể tin tưởng sẽ 

đấu tranh thắng lợi với các loại tội phạm và loại trừ nó ra khỏi đời sống xã hội 

trong tương lai. Hơn nữa, phòng ngừa không để xảy ra tội phạm còn là yêu cầu 

đòi hỏi của Nhà nước và mỗi người dân để đảm bảo cuộc sống yên vui, hạnh 

phúc[35, tr.415]. 

Như vậy,mục đích phòng ngừa tình hình tội phạm được đặt ra tùy thuộc 

vào điều kiện của mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ, giai đoạn cụ thể. Trong tình hình 

hiện nay ở nước ta để chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ta đã 

ban hành Chỉ thị số 48/CT/TW “về tăng cường sự lạnh đạo của Đảng đối với 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới” trong đó đã chỉ 

rõ: “trong thời gian tới công tác phòng chống tội phạm phải kiềm chế, làm giảm 

các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới, tạo môi 

trường lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ 

cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân”. 

Mục đích của phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản cần phải hướng 

đến việc không để hình thành và tồn tại các nguyên nhân, điều kiện phạm tội, tức 

là phải hạn chế, cô lập, tiến tới loại trừ những mầm mống tội phạm (nguyên nhân 

và điều kiện của tội phạm). Đối với tình hình tội trộm cắp tài sản cần phải hạn 

chế, làm giảm, chặn đứng để không có sự gia tăng phát triển và tiến tới xỏa bỏ, 

thủ tiêu hiện tượng này khỏi đời sống xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự 

của đất nước [35, tr.385]. 

 Cụ thể hóa mục đích phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản bao gồm 

những nội dung cụ thể như sau: 

 - Hạn chế, xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm và các 

vụ phạm tội trộm cắp tài sản, không để nảy sinh và phát triển loại tội phạm này. 

 Sự phát sinh, phát triển tình hình tội trộm cắp tài sảntrong mỗi khu vực, 

địa bàn đều có nguyên nhân và điều kiện nhất định. Hạn chế hoặc xóa bỏ các 
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nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội trộm cắp tài sản là công việc lâu dài, 

phức tạp và khó khăn, công việc này đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hệ thống 

cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội, các cấp và đến mỗi người dân, đồng 

thời cũng đòi hỏi có chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lý, toàn diện của 

Đảng và Nhà nước đối với từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từ cấp 

vĩ mô đến cơ sở. 

 Chúng ta phải thừa nhận rằng tội phạm trộm cắp tài sản nảy sinh do nhiều 

nguyên nhân và điều kiện khác nhau, bao gồm những yếu tố về tâm, sinh lý con 

người, yếu tố môi trường tác động và đặc biệt cuộc sống xã hội luôn luôn thay 

đổi, phát triển và thường xuyên xuất hiện những mâu thuẫn chưa kịp thời giải 

quyết được. Vì vậy, việc xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện, loại trừ tội phạm trộm 

cắp tài sảnkhỏi đời sống xã hội là vấn đề tất yếu. 

- Ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các hành vi phạm tội mới. 

 Theo quan điểm của các nhà tội phạm học trên thế giới và trong nước hiện 

nay thì ngăn chặn các hành vi phạm tội cũng chính là nội dung của phòng ngừa 

tình hình tội phạm, bởi vì có sự tác động đến đối tượng trước khi thực hiện hành 

vi phạm tội làm cho tội phạm không xảy ra, không gây ra hậu quả, tác hại. Khác 

với nội dung xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, ngăn chặn là hoạt 

động có tính tức thời, cấp bách, khi đối tượng đang có ý đồ, âm mưu và chuẩn bị 

thực hiện hành vi phạm tội. Ý nghĩa của việc ngăn chặn hành vi phạm tội trộm 

cắp tài sản là việc tác động cụ thể đến đối tượng, môi trường, hoàn cảnh phạm 

tội trộm cắp tài sản làm cho đối tượng phạm tội tự giác từ bỏ hoặc không thể 

thực hiện được hành vi phạm tội của mình, từ đó mà ngăn chặn được những hậu 

quả có thể xảy ra. 

 - Phòng ngừa tái phạm tội. 

 Quy luật hoạt động của tội phạm cho thấy: hành vi phạm tội của những 

người đã có hành vi phạm tội trước đó, đã bị xử lý hình sự, bị kết án và đã thụ lý 

hình phạt xong nhưng chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục thực hiện hành vi 

phạm tội tiếp theo thường có tính chất nguy hiểm và gây hậu quả nghiêm trọng 

hơn. Vì vậy, phòng ngừa tái phạm tội là một nội dung của phòng ngừa tình hình 
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tội phạm đã được các nước trên thế giới và ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu và 

tổ chức thực hiện.[35, tr.418] 

 Đối tượng của phòng ngừa tái phạm tội trộm cắp tài sản là những con 

người đã có tiền án, tiền sự - những con người cụ thể đã từng phạm tội trộm cắp 

tài sảnmà vẫn còn những khả năng, điều kiện có thể dẫn đến hành vi phạm tội 

mới. 

 Phương pháp tác động phòng ngừa tái phạm tội trộm cắp tài sản được 

thực hiện bằng tổng hợp các biện pháp tác động của Nhà nước, xã hội, gia đình 

và phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp và 

Công an… Sự tác động của Nhà nước và xã hội bao gồm cả việc tạo công ăn 

việc làm thuận lợi, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sự động viên, giáo dục 

của gia đình, người thân và bạn bè giúp cho đối tượng nhận thức được hành vi 

sai trái, từ bỏ tư tưởng lệch lạc, tái hòa nhập với cộng đồng. Sự tác động của cơ 

quan chuyên môn, đặc biệt là cơ quan Công an thể hiện theo một quá trình chặt 

chẽ: giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục cải tạo bằng lao động trong thời gian 

thụ án ở các nhà giam, quản lý chặt chẽ những diễn biến, động thái của họ khi 

mãn hạn thi hành án về sống với cộng đồng. Hiện nay ở nước ta đã đẩy mạnh 

phong trào thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong đó đặt 

ra một trong những mục tiêu là: “kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa và chủ 

động tấn công, trấn áp tội phạm, trước hết ở các địa bàn trọng điểm, các đô thị. 

Tổ chức giáo dục có hiệu quả đối với người phạm tội, giúp họ nhanh chóng tái 

hòa nhập cộng đồng xã hội”. Trong chương trình đã đề ra đề án là “phát động 

phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa 

giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Riêng đối với những 

người vi phạm, phạm tội, mãn hạn chấp hành án trở về địa phương yêu cầu Nhà 

nước, xã hội và các cơ quan chuyên môn cần phải: hướng nghiệp, tạo việc làm, 

giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, quản lý những đối tượng bị quản chế, cấm 

đi khỏi nơi cư trú, bị kết án tù nhưng cho hưởng án treo không để họ phạm tội 

trở lại. 
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 Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là hoạt động có định hướng, 

mục tiêu rõ ràng, mặt khác đây là hoạt động có nhiều người tham gia (cá nhân, tổ 

chức xã hội, cơ quan nhà nước…). Vì vậy, để việc phòng ngừa có hiệu quả cần 

thiết phải xây dựng tốt về chương trình, kế hoạch phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và mỗi loại chủ thể trong 

những điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội cụ thể. 

 Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là một hoạt động có vai trò rất 

quan trọng đối với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm chung và quá trình xây 

dựng, phát triển của xã hội. Hoạt động phòng ngừa là một bộ phận của cuộc đấu 

tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản giữ vai trò là phương hướng chính. 

 Đó là phương hướng giải quyết vấn đề tội trộm cắp tài sản một cách triệt 

để, hiệu quả nhất, sâu sắc nhất và có tính cách mạng nhất. Bởi vì, phương hướng 

phòng ngừa được tổ chức tiến hành ngay từ khi còn chưa xảy ra tội phạm, xóa bỏ 

ngay từ đầu những yếu tố hình thành nguyên nhân điều kiện phạm tội hoặc ngăn 

chặn trước khi tội phạm nảy sinh, không để gây ra hậu quả xảy cho con người và 

xã hội. 

1.2.2. Các nguyên tắc phòng ngừatình hình tộitrộm cắp tài sản 

Phòng ngừa tình hình tội phạm là hoạt động phức tạp, lấy con người và 

các mối quan hệ xã hội của con người làm đối tượng tác động, do đó cũng tiềm 

ấn nhiều rủi ro khó khắc phục nên cần tuân thủ một số nguyên tắc[39, tr.285].Vì 

vậy, nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là những tư tưởng chỉ 

đạo toàn bộ các hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sảntừ khâu xây 

dựng kế hoạch đến triển khai áp dụng. Những nguyên tắc này phản ánh quy luật 

khách quan và kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động phòng ngừa tình hình tội 

phạm. Trên cơ sở phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung, phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản nói riêng cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Nguyên tắc pháp chế 

 Các hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản có pháp luật điều 

chỉnh ở những mức độ khác nhau, do đó cần tuân thủ nguyên tắc pháp chế. 

Nguyên tắc này đòi hỏi phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản phải phù hợp 
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với các quy định của pháp luật. Pháp luật về phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản đòi hỏi các chủ thể phòng ngừa tuân thủ để đảm bảo pháp chế là một hệ 

thống các quy định pháp luật phòng ngừa tội trộm cắp tài sản được quy định ở 

nhiều văn bản pháp luật khác nhau (Hiến pháp, Bộ luật, các đạo luật, các văn bản 

pháp quy khác…). 

 Để nguyên tắc pháp chế đảm bảo được thực hiện trên thực tế, đòi hỏi có 

một hệ thống pháp luật phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản hoàn chỉnh 

(đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, hợp lý, tiến độ) và ý thức tuân thủ pháp luật 

cao từ các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Nếu nguyên tắc 

pháp chế được tôn trọng thì quyền con người trong hoạt động phòng ngừa tình 

hình tội phạm nói chung,phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản nói riêngsẽ 

được bảo vệ, trách nhiệm của các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sảnđược tăng cường. 

- Nguyên tắc dân chủ 

 Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là lĩnh vực hoạt động có tính xã 

hội rộng rãi, do đó cần tuân thủ nguyên tắc dân chủ. Nguyên tác này đòi hỏi sự 

tham gia tích cự và có hiệu quả của tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và 

mọi công dân vào hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Mức độ 

tham gia tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các khả năng, lợi thế hiện 

có của các chủ thể. Để nguyên tắc dân chủ đảm bảo được thực hiện trên thực tế, 

cần có cơ chế hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, đồng thời tuyên truyền ý thức phòng chống 

tội trộm cắp tài sản trong toàn dân, tập huấn chuyên môn, kỹ năng cho các tổ 

chức tự quản, các đơn vị tình nguyện. Tuân thủ nguyên tắc dân chủ sẽ khai thác 

được tất cả các tiềm năng về chuyên môn nghiệp vụ, sáng kiến, tài chính, thông 

tin,… từ các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

- Nguyên tắc nhân đạo 

 Nhân đạo là giá trị xã hội rất tiến bộ và được đề cao trong xã hội hiện đại. 

Những đối tượng dễ bị tổn thương hoặc phải chịu những chế tài pháp lý thường 

được đối xử theo tinh thần nhân đạo. Đối tượng của hoạt động phòng ngừa tình 



16 

hình tội trộm cắp tài sản hướng đến con người nói chung và người phạm tội trộm 

cắp tài sản nói riêng nên cần tuân thủ nguyên tắc nhân đạo. Nguyên tắc này đòi 

hỏi các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản không có tính chất 

làm nhục, đối xử tàn bạo hay hạ thấp danh dự nhân phẩm con người, mà hướng 

sửa chữa sai sót nhân cách con người. Để tư tưởng nhân đạo thấm nhuần trong 

quá trình phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, pháp luật cần quy định hệ 

thống các biện pháp chế tài đa dạng, có tính nhân đạo cùng với những điều kiện 

áp dụng chặt chẽ. Mặt khác, khi thiết kế chương trình, kế hoạch phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản cần ưu tiên xây dựng các biện pháp mang tính xã hội, 

hạn chế tỷ lệ các biện pháp mang tính cưỡng chế hoặc tước bỏ lợi ích của những 

người được áp dụng các biện pháp đó. Nếu tuân thủ nguyên tắc nhân đạo thì hoạt 

động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản sẽ đạt được kết quả tích cực, hạn 

chế những tổn thương cho người phạm tội nói riêng và cho xã hội nói chung. 

- Nguyên tắc khoa học 

 Xuất phát từ tính chất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó khắc phục nên 

hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sảncần chú trọng nguyên tắc 

khoa học. Đòi hỏi của nguyên tác này là khi xây dựng kế hoạch, biện pháp 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sảnphải có cơ sở khoa học và kết hợp khai 

thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ. Vì vậy, Nhà nước cần có 

những chủ trương cụ thể cho nghiên cứu khoa học về phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản và ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu đó. Tính khoa 

học sẽ đảm bảo khả năng thành công, tiết kiệm sức lực, tiền bạc và hạn chế được 

các rủi ro, tổn thất trong hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

- Nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản 

 Các chủ thể có khả năng và thẩm quyền khác nhau trong hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, do đó cần có sự phối hợp hoạt động một cách 

chặt chẽ. Thực tiễn cho thấy những thiếu sót, hạn chế từ các hoạt động phòng 

ngừa này là vấn đề mang tính nguyên tắc. Sự phối hợp thể hiện ở việc cung cấp 

thông tin, tài liệu, xây dựng chương trình kế hoạch, thực hiện các biện pháp – 
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giải pháp. Để có sự phối hợp, trước hết phải có sự lãnh đạo thống nhất từ một cơ 

quan đầu mối chuyên trách, đồng thời có một cơ chế phối hợp được định rõ trong 

các chương trình, kế hoạch phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Ngoài vấn đề 

trách nhiệm cá nhân của các chủ thể có nghĩa vụ phối hợp cũng được đề cao nhằm 

ngăn ngừa tình trạng đùn đẩy, cản trở hoặc trì hoãn quá trình phối hợp. Nếu như 

nguyên tắc này được tuân thủ, chắc chắn sẽ phát huy nhiều lợi thế của các chủ thể 

và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

- Nguyên tắc cụ thể hóa trong hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản 

Cơ sở của nguyên tác này xuất phát từ tính chất đặc thù và điều kiện 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản ở từng địa bàn, từng lĩnh vực hoạt 

động. Do đó, yêu cầu của hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

cần đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng của các biện pháp, giải pháp sao cho khả thi và 

phù hợp với điều kiện đặc thù về phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản của mỗi 

địa phương, mỗi ngành. Để có tính cụ thể, ngoài chương trình kế hoạch chung 

của quốc gia, các địa phương, ngành cần có chương trình, kế hoạch riêng và trên 

cơ sở cụ thể hóa các nội dung của chương trình kế hoạch chung có tính đến điều 

kiện riêng của từng địa bàn, từng chủ thể. Mức độ cụ thể chi tiết đến từng giải 

pháp, con người, phương tiện, mục tiêu, kinh phí, thời gian thực hiện. Nguyên 

tắc này khắc phục tình trạng định hướng chung chung nên gặp nhiều khó khăn 

trong triển khai hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, hoặc hoạt 

động phòng ngừa theo kiểu hình thức, phong trào kém hiệu quả. 

1.3. Các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là những người và tổ 

chứctham gia phòng ngừa tình hình tội phạm này một cách thường xuyên và có hệ 

thống. Chủ thể phòng ngừa tình hình tội phạm này bao gồm chủ thể lãnh đạo quá 

trình phòng ngừa và chủ thể thực hiện quá trình phòng ngừa tình hình tội phạm. Với 

cách hiểu này, chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản bao gồm: 

1.3.1. Chủ thể lãnh đạo hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản 
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 Khoản 1, Điều 4 Hiến pháp 2013 có quy định “Đảng Cộng sản Việt 

Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản là hoạt động vừa mang tính xã hội, vừa mang tính Nhà nước, vì 

vậy rất cần có sự lãnh đạo của Đảng. Với vai trò là tổ chức chính trị duy nhất 

lãnh đạo xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản thông qua việc định hướng phòng chống tình hình tội phạm nói chung, trong 

đó có các tội phạm về trộm cắp tài sản trong từng giai đoạn, định hướng hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức các cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm, thông qua các 

nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong 

hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm này còn thể hiện ở sự tiên phong, giữ 

vai trò nòng cốt trong hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm của các đảng 

viên. 

1.3.2. Chủ thể thực hiện hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản 

Quá trình phòng ngừa tội phạm bao gồm từ khâu ban hành các quy định 

củapháp luật đến khâu triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, do đó, 

chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản bao gồm các chủ thể ban hành 

pháp luật phòng ngừa tình hình tội phạm và chủ thể triển khai thi hành các quy 

định pháp luật phòng ngừa tình hình tội phạm. 

 Chủ thể ban hành pháp luật phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

 Quốc hội, theo Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, Quốc hội là cơ 

quan quyền lực duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, Quốc hội là chủ thể phòng 

ngừa tình hình tội phạm có vai trò trong việc ban hành các luật điều chỉnh hoạt động 

phòng ngừa tình hình các tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản (Hiến 

pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự,...). Ngoài ra Quốc hội còn có vai trò 

trong việc kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ nhằm 

phòng ngừa các hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản và tuyên 

truyền phổ biến pháp luật nói chung; được cụ thể hóa ở một số nội dung sau: 

- Quốc hội làm luật, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh hiệu quả các quan 

hệ xã hội, góp phần ngăn ngừa lợi dụng pháp luật phạm tội. 
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- Kiểm tra giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, của cán bộ để phòng 

ngừa tiêu cực và phạm tội. 

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp 

luật và tham gia quản lý nhà nước. 

- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, có quyền yêu cầu các cá 

nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thực hiện những biện pháp cần thiết để 

chấm dứt hành vi trái phép luật đó, cụ thể ở đây là hành vi trộm cắp tài sản. 

 Hội đồng nhân dân, Điều 1 Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003 quy 

định: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương”. Vai trò 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản của Hội đồng nhân dân được cụ thể 

hóa ở một số nội dung: 

- Quyết định những chủ trương, biện pháp kinh tế xã hội quan trọng để 

phát huy tiềm năng của địa phương, để không ngừng cải thiện đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân địa phương, từ đó có tác dụng phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản. 

- Quyết định các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản ở địa 

phương. 

- Kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương để phòng 

ngừa tiêu cực và phạm tội. 

 Chủ thể triển khai, thi hành pháp luật phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản 

Chủ thể triển khai thi hành pháp luật phòng ngừa tình hình tội phạm bao 

gồm Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan 

tiến hành tố tụng, các tổ chức và các cá nhân, công dân.  

Chính phủ, vai trò phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản của Chỉnh 

phủ thể hiện như sau: 

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, 

giáo dục trong phạm vi quốc gia, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

nhân dân, từ đó có tác dụng phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 
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- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, Chính phủ tổ chức 

thực hiện các chính sách, biện pháp để củng cố và tăng cường nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, trật tự an toàn xã hội; tổ chức và thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản, các vi phạm 

pháp luật. 

- Lãnh đạo hoạt động phòng chống tội phạm quốc gia (thông qua Ban chỉ 

đạo quốc gia phòng chống tội phạm, cơ quan chuyên môn của Bộ tư pháp, Thanh 

tra nhà nước chuyên ngành); thực hiện hoạt động phòng chống tội phạm; xây 

dựng các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. 

Ủy ban nhân dân các cấp, vai trò phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản của Ủy ban nhân dân các cấp thể hiện như sau: 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo 

dục, ở địa phương để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, từ đó có tác 

dụng phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

- Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tùy cấp 

hành chính mà Ủy ban nhân dân các cấp có vai trò phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sảncụ thể như sau: xây dựng chương trình, kế hoạch và lãnh đạo hoạt 

động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản ở địa phương; phát động quần 

chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đặc 

biệt đối với những người có nhân thân xấu, phối hợp với các cơ quan hữu quan 

giám sát giáo dục người phạm tội tại cộng đồng. 

 Các cơ quan hành chính nhà nước chuyên môn, các cơ quan hành chính 

nhà nước bao gồm các bộ, sở, phòng,... từ trung ương đến địa phương. Tùy vào 

chức năng, nhiệm vụ của mình, các chủ thể này tiến hành hoạt động triển khai, 

thi hành pháp luật phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trong phạm vi toàn 

quốc hay trong từng địa phương nhất định. Cụ thể, các cơ quan tư pháp thuộc Bộ 

tư pháp thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản thông qua 

các hoạt động sau: 

- Đưa ra sáng kiến lập pháp, tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật; 
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- Thông qua công tác thi hành án thực hiện phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản; 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật của nhân dân để họ tự giác thực hiện đúng pháp luật; 

- Tham gia nghiên cứu, bổ sung vào lý luận về phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản; 

- Tổ chức phối hợp cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện các 

nhiệm vụ phòng ngừa tội trộm cắp tài sản. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cơ quan Công an, Viện kiểm sát, 

Tòa án. 

 * Cơ quan công an, theo Luật Công an nhân dân năm 2014, cơ quan 

Công an là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã 

hội, cơ quan công an có vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc 

hoạch định các chương trình phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm về 

trộm cắp tài sản, trực tiếp tham gia hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản thông qua chức năng, nhiệm vụ của mình như kịp thời phát hiện, 

điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can; là chủ thể giữ vai trò quan trọng trong 

việc hướng dẫn, tạo điều kiệncho các chủ thể khác, nhất là quần chúng nhân 

dân tham gia vào hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm trộm cắp tài sản. 

 * Viện kiểm sát nhân dân, theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

năm 2014,VKSND là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 

động tư pháp, có vai trò trong việc phối hợp với các chủ thể khác xây dựng, 

triển khai các chương trình phòng ngừa tình hình tội phạm trong đó có tội 

phạm trộm cắp tài sản, thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

phòng ngừa tình hình tội phạm, thống kê các tội phạm trộm cắp tài sản đưa ra 

những kiến nghị về các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm này. Bên 

cạnh đó, VKSND có vai trò trực tiếp trong việc kiểm sát hoạt động điều tra 

tội phạm trộm cắp tài sản, thực hiện chức năng truy tố và buộc tội trong hoạt 

động xét xử tội phạm này. 
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* Tòa án nhân dân, Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy 

định: “Tòa án… là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam” và “bằng hoạt động của mình, tòa án góp phần giáo dục công dân trung 

thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc 

của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi 

phạm pháp luật khác”. TAND các cấp có vai trò phòng ngừa tình hình tội phạm 

thông qua hoạt động xét xử các tội phạm đó để phòng ngừa chung và phòng 

ngừa riêng cho toàn xã hội, giám sát hoạt động thi hành án đối với người phạm 

tội. Ngoài ra, TAND các cấp còn có vai trò trong việc tuyên truyền pháp luật, 

phối hợp với các chủ thể khác xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng ngừa 

tình hình tội phạm, trong đó có phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

Các tổ chức và các cá nhân, công dân, Khoản 2 Điều 4 Bộ luật hình sự 

năm 1999 quy định: “các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người 

thuộc quyền quản lý của mình nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ pháp luật và 

tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa; kịp 

thời có các biện pháp loại trừ nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ 

quan tổ chức của mình”. Khoản 1 Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 

cũng quy định: “Các tổ chức, công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác 

hành vi phạm tội; tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần 

bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức”.Như 

vậy, các tổ chức ở đây bao gồm các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội – nghề 

nghiệp, các tổ chức kinh tế,… tham gia hoạt động phòng ngừa tình hình tội 

phạm trộm cắp tài sản thông qua các hoạt động như: kiểm tra, giám sát các hoạt 

động của cán bộ, cơ quan; kiến nghị các biện pháp xử lý, giải quyết tiêu cực; áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản tại tổ chức, đơn vị 

mình phụ trách; giáo dục thành viên của tổ chức tuân thủ pháp luật; cung cấp 

thông tin, tài liệu có giá trị phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản cho các cơ 

quan chức năng. Ngoài ra, các tổ chức còn phối hợp với các chủ thể khác thực 

hiện các chương trình, kế hoạch phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 
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 Đối với các cá nhân, công dân, khoản 3 Điều 4 Bộ luật hình sự năm 1999 

cũng quy định: “Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực đấu tranh phòng ngừa và 

chống tội phạm”. Các cá nhân, công dân có thể tham gia vào hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản qua việc phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp 

tài sản, làm chứng trong các hoạt động tố tụng hình sự; ngăn chặn tội phạm trộm 

cắp tài sản; giáo dục, giúp đỡ người phạm tộitại địa phương, cộng đồng; quản lý 

thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chưa thành niên. 

Hiệu quả công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản của tất cả các 

chủ thể nói trên, một mặt, phụ thuộc vào tính tích cực, sáng tạo và khả năng của 

các tổ chức đó trong hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm này, mặt khác, 

phụ thuộc vào sự phối hợp và kết hợp giữa các chủ thể trong hoạt động phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

1.4. Nội dung và các loại biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản 

1.4.1. Nội dung phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Nội dung phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là tất cả các vấn đề, 

các khía cạnh cần tiến hành các hoạt động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản. Nội dung phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản tập trung vào các hoạt 

động sau: 

Thứ nhất, tiến hành các hoạt động phòng ngừa xã hội. Đó là khắc phục 

các nguyên nhân và điều kiện phạm tội trộm cắp tài sản bằng việc cải thiện các 

quan hệ xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ các tình huống, hoàn cảnh 

phạm tội làm cho tình hình tội trộm cắp tài sản không có cơ sở phát sinh và tồn 

tại. Trước hết, các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản tác động 

đến các quan hệ xã hội như quan hệ việc làm, quản lý, giáo dục, lập pháp,... làm 

vô hiệu hóa khả năng làm phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản. Mặt khác, cũng 

cần kết hợp giáo dục, giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng, tức là các biện 

pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản tác động đến con người, chủ thể 

của các quan hệ xã hội, để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản ở khía cạnh nội dung này mang tính tích cực, chủ 
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động và đem lại hiệu quả cao. Nó có khả năng xóa bỏ tận gốc tội phạm trộm cắp 

tài sản, do đó cần được ưu tiên nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn. 

Thứ hai, phát hiện, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản mà trọng tâm là các 

hoạt động điều tra, xét xử, cải tạo người phạm tội trộm cắp tài sản. Thực tế, 

không phải lúc nào áp dụng các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản cũng đem lại hiệu quả tuyệt đối. Trong trường hợp có loại tội phạm xảy ra 

thì việc truy cứu trách nhiệm là rất cần thiết. Tác dụng phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản phát huy ngay khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tiến hành 

đúng các thủ tục tố tụng và đặc biệt là hiệu quả răng đe phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản từ việc áp dụng các biện pháp trách nhiệm hình sự. Sự tổn thất 

mà người phạm tội trộm cắp tài sản phải chịu đựng từ một hình phạt nghiêm 

khắc hơn so với những gì có được từ việc phạm tội, có thể đạt được sự kiểm soát 

tội phạm. Hình phạt ở mức hợp lý có vai trò quan trọng nhất đối với phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản. Ngày nay, hình phạt không phải là biện pháp xử lý 

duy nhất đối với tội phạm trộm cắp tài sản, hơn nữa hiệu quả phòng tình hình tội 

trộm cắp tài sản còn phụ thuộc vào quá trình cải tạo người phạm tội. 

1.4.2. Các loại biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản có thể được phân thành nhiều 

loại khác nhau dựa vào các căn cứ khác nhau. Thông thường, tội phạm học sử 

dụng các cách phân loại sau đây: 

- Căn cứ vào phạm vi, mức độ tác động của biện pháp 

 + Biện pháp phòng ngừa chung đối với tình hình tội trộm cắp tài sản là 

những biện pháp phòng ngừa xã hội loại trừ nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội trộm cắp tài sản, hạn chế khả năng phát sinh loại tội phạm này. Loại 

biện pháp này tác động làm giảm bớt các mâu thuẫn xã hội, xỏa bỏ các hiện 

tượng xã hội tiêu cực, vì thế tình hình tội trộm cắp tài sản không có cơ sở để phát 

sinh, tồn tại. Ví dụ, biện pháp giải quyết tình trạng thất nghiệp, tuyên truyền 

pháp luật, quản lý dân cư,… 

 + Biện pháp phòng ngừa riêng là những biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ 

tác động đến từng cá nhân và loại trừ từng tình huống phạm tội của tội phạm 
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trộm cắp tài sản. Tuy có tác động ở phạm vi hẹp, nhưng loại biện pháp này có 

mức độ tác động sâu sắc, cụ thể đến tội phạm trộm cắp tài sản, hạn chế khả năng 

làm phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ví dụ, tuyên truyền pháp 

luật về trộm cắp tài sản và trang bị hệ thống camera giám sát an ninh tốt sẽ có tác 

dụng phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sảntrên địa bàn dân cư;áp dụng các 

biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong công tác nắm tình hình, xây dựng và sử dụng 

mạng lưới bí mật, sưu tra đối tượng, xác minh hiềm nghi, công tác đấu tranh 

chuyên án và công tác điều tratrong hoạt động của Công an nhân dân; hay hoạt 

động của Tòa án xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội có tính răng đe và 

giáo dục cho xã hội;... 

 Để phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sảncó hiệu quả cần kết hợp áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. 

- Căn cứ vào nội dung, tính chất của biện pháp phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản: 

 + Biện pháp kinh tế xã hội là những biện pháp có tính chất kinh tế, tác 

động chủ yếu đến lĩnh vực kinh tế, làm hạn chế khả năng phát sinh tình hình tội 

trộm cắp tài sản. Ví dụ,biện pháp cải cách chế độ lương cho cán bộ và thu nhập 

của người dân nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất của con người, có tác dụng 

phòng ngừa tình trạng trộm cắp trộm cắp tài sản. 

 + Biện pháp chính trị xã hội là những biện pháp có tính chất chính trị - tư 

tưởng, tác động chủ yếu đến lĩnh vực chính trị. Loại biện pháp này làm hạn chế 

khả năng làm phát sinh tình hình tội trộm cắp tài sản, các hoạt động phòng ngừa 

hướng đến phòng ngừa và khắc phục các biến dạng phạm tội trong ý thức nhóm, 

trong dư luận xã hội. Ví dụ, biện pháp tuyên truyền vận động quần chúng cảnh 

giác tội phạm trộm cắp tài sản, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân 

đấu tranh chống tình hình tội trộm cắp tài sản; giáo dục người dân có thái độ 

không khoan nhượng với tội phạm trộm cắp tài sản đểkhông dẫn đến các hành vi 

vi phạm pháp luật khác, khắc phục các quan điểm đạo đức không đúng đắng 

hình thành tư tưởng lệch lạc dễ phạm tội trong mỗi con người. 
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 + Biện pháp tâm lý – văn hóa xã hội là những biện pháp tác động đến đời 

sống tinh thần của xã hội, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, hình thành nhân 

cách, lối sống, thói quen phù hợp, giải trí lành mạnh. Loại biện pháp này làm hạn 

chế khả năng làm phát sinh tình hình tội trộm cắp tài sản. Ví dụ, biện pháp tạo 

sân chơi lành mạnh, thường xuyên quan tâm, giáo dục nhân cách một số thành 

phần có khả năng phạm tội hoặc tái phạm tội tại địa phương. 

 + Biện pháp tổ chức, quản lý xã hội là những biện pháp thiết lập cơ chế 

quản lý con người trong xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót và vi 

phạm. Loại biện pháp này làm hạn chế khả năng làm phát sinh tình hình tội trộm 

cắp tài sản, đặc biệt là các tội phạm do người chưa thành niên phạm tội, do 

những người tái phạm, người có nhân thân xấu thực hiện,… Ví dụ, biện pháp 

quản lýcác đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn; biện pháp quản lý dân cư 

tạm trú để phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trong cộng đồng… 

 + Biện pháp pháp luật là sử dụng pháp luật như một phương tiện để phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Sự hiện diện của pháp luật và hiệu quả từ 

việc điều chỉnh các quan hệ xã hội của nó có thể loại trừ các khả năng phạm tội 

trộm cắp tài sản.Để nâng cao vai trò phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

của pháp luật, nhà làm luật cần xây dựng và hoàn thiện pháp luật kịp thời. 

 + Biện pháp phát hiện, xử lý tội phạm trộm cắp tài sảnthể hiện ở khả năng 

điều tra, xét xử tội phạm trộm cắp tài sảnkhi có tội phạm này xảy ra. Nếu tất cả 

các tội phạm trộm cắp tài sảnđược thực hiện đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật thì hiệu quả phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản sẽ được nâng cao. Ví dụ, thường xuyên nâng cao nghiệp vụ cho các 

chủ thể làm công tác điều tra, xét xử tội phạm trộm cắp tài sản. 

- Căn cứ vào chủ thể chịu tác động của biện pháp phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản: 

 + Biện pháp áp dụng chung cho tất cả mọi người trong xã hội. Đây là 

những biện pháp mang tính định hướng, tuyên truyền, giúp đỡ phù hợp với điều 

kiện chung của nhiều người. Ví dụ, biện pháp tổ chức dạy nghề cho người lao 

động,hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh thiếu niên cơ nhỡ,... 
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 + Biện pháp phòng ngừa những người có đặc điểm nhân thân xấu, dễ 

phạm tội trộm cắp tài sản, như những người tái phạm, phạm tội chuyên nghiệp, 

có quan hệ với các tệ nạn xã hội,…Những biện pháp này đòi hỏi mức độ sâu sắc 

hơn về chuyên môn nghiệp vụ. Ví dụ, biện pháp dạy nghề sau cai nghiện,… 

 + Biện pháp phòng ngừa đối với những người đã phạm tội. Đây là biện 

pháp trách nhiệm hình sự, có tính cưỡng chế, áp dụng riêng biệt cho từng người 

phạm tộitrên cơ sở quy định của pháp luật. 

 + Biện pháp phòng ngừa đối với cán bộ, công chức – viên chức. Những 

người này có điều kiện phạm tội do có quyền lực, có quyền quản lý tài sản công, 

khả năng phát hiện xử lý khó. Những biện pháp này đòi hỏi tính chất chuyên 

môn nghiệp vụ cao, có cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan quản lý, giám 

sát một cách chặt chẽ. Ví dụ, biện pháp giáo dục nhận thức trong cán bộ, công 

chức, viên chức có ý thức đẩy lùi, chống các hành vi trộm cắp tài sản trong cơ 

quan nơi làm việc, cũng như nâng cao nhận thức đẩy lùi nạn trộm cắp tài sản cho 

các đảng viên sinh hoạt tại cơ quan cũng như tại địa phương nơi cư trú góp phần 

xóa bỏ các tư tưởng lệch lạc có thể hình thành nhận thức phạm tội trộm cắp tài 

sản,... 

 + Biện pháp phòng ngừa đối với người chưa thành niên. Người chưa 

thành niên có nguy cơ phạm tội cao do những hạn chế về tâm sinh lý. Vì vậy 

biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản cần chú ý tính chất giáo dục, 

quản lý, giúp đỡ và tránh những tác động gây tổn thương về thể chất, tinh thần 

đối với người chưa thành niên. 

- Căn cứ vào địa bàn, lĩnh vực cần phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản: 

 + Biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản áp dụng chung 

trong toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Loại biện pháp này thích hợp với điều kiện và 

yêu cầu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản chung cho tất cả các vùng, 

miền trong toàn quốc. Ví dụ biện pháp tuyên truyền pháp luật, quản lý địa bàn 

dân cư,… 
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 + Biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản áp dụng riêng cho 

địa phương, vùng, miền. Loại biện pháp này đáp ứng yêu cầu phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sảnriêng cho địa phương, vùng đó.Nó có tác dụng khắc 

phục các nguyên nhân và điều kiện phạm tội trộm cắp tài sảnđặc thù nơi có tội 

phạm này xảy ra. Ví dụ, biện pháp tuyên truyền người dân cảnh giác với nạn 

trộm cắp tài sản đang xảy ra trên địa bàn dân cư, tuyên truyền tính tương thân 

tương ái tình làng nghĩa xóm, nâng cao nhận thức kiểm soát tài sản trong địa bàn 

khu dân cư không tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản,... 

+Biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản áp dụng riêng cho 

ngành, lĩnh vực hoạt động.Loại biện pháp này khắc phục các nguyên nhân và 

điều kiện phạm tộitrộm cắp tài sản đặc thù ở ngành, lĩnh vực hoạt động đó. Ví 

dụ, trong ngành du lịch cần có biện pháp tăng cường tuần tra, giám sát các hoạt 

động ở những khu tập trung đông khách du lịch để hạn chế tình trạng trộm cắp 

tài sản... 

Kết luận chương 1 

Nội dung Chương 1 của luận văn khái quát những vấn đề lý luận phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản.  

Việc phân tích các nguyên tắc phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, 

các chủ thể trực tiếp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, cơ chế phối hợp 

của các chủ thể. Từ đó xây dựng các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản. Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản cần tiến hành đồng bộ các 

biện pháp nhằm nghiên cứu cải thiện các điều kiện kinh tế, xã hội, phát hiện 

ngăn chặn, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm trộm cắp 

tài sản, bên cạnh đó, phải phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý kịp thời khi có tội 

phạm trộm cắp tài sản xảy ra và giáo dục kẻ phạm tội trộm cắp tài sản thành 

người có ích cho xã hội. 

Những vấn đề lý luận cơ bản này là cơ sở để đánh giá thực trạng phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. 



29 

Chương 2 

THỰC TRẠNGPHÒNG NGỪA TÌNH HÌNHTỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1.Thực trạng nhận thức về phòng ngừatình hình tội trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nhận thức về phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn quận Tân Bình 

trong đó có phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản chưa thật sự đầy đủ. Thông 

qua các báo cáo của các lực lượng làm công tác trấn áp tội phạm nhận thấy tội 

phạm này ngày càng gia tăng, các biện pháp đề ra trong các giai đoạn cụ thể 

chưa thực sự hiệu quả. Nhận thức về mặt lãnh đạo, chỉ đạo, các chủ thể nhận 

thức được sự nguy hiểm của tội phạm trộm cắp tài sản đang xảy ra ảnh hưởng 

lớn đến trật tự xã hội nhưng do hạn chế ở các mặt đội ngũ, khả năng lãnh đạo, 

các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm đề ra còn ở mức độ chung chung 

chưa cụ thể, phòng ngừa lâu dài. 

So sánh số liệu thống kê tổng số tội trộm cắp tài sản đã được phát 

hiện, điều tra, truy tố và xét xử trong 5 năm qua trên địa bàn quận Tân Bình 

với 24 đơn vị quận huyện thì quận Tân Bình xếp thứ 3 sau quận Thủ Đức 

1231 vụ, quận Tân Bình 1168 vụ. 

Từ năm 2011 đến năm 2015, qua số liệu thống kê ở bảng 2.1, 2.3, 2.5 cho 

thấy tình hình phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận ngày càng diễn biến 

phức tạp(tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội).Có thể nói, tình hình 

tội phạm trộm cắp tài sản là vấn đề cấp bách và nổi bật tại địa phương cần đặc 

biệt quan tâm đến. Do đó, Quận ủy, UBND quận Tân Bình đã đề ra những kế 

hoạch, chủ trương, phong trào để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Quyết định của Đảng vàNhà nước như: 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”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của 

Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/TW 
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ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020"; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về “Tăng 

cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”;Quyết định số 

138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và thành lập Ban chỉ đạo chương 

trình quốc gia phòng chống tội phạm”; Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg ngày 

08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủvề “Công tác phòng, chống tội phạm”... 

Trên tinh thần chỉ đạo đó, để thực hiện tốt những công tác được đề ra, 

Quận ủy, UBND quận Tân Bình cũng như các ban ngành khác cũng đã ban hành 

các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU 

ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện 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, qua đó chỉ đạo, phối hợp với các ngành, các 

cấp chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp triển khai và tổ chức 

thực hiện. 

Trên cơ sở chấp hành, triển khai thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan, 

đơn vị cấp trên, lãnh đạo quận chưa chủ động đưa ra các giải pháp mang tính 

hiệu quả cao cho công tác phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn. Thực 

trạng này xuất phát từ những lý do đặc thù về lịch sử của khu vực và những lý do 

mang tầm quốc gia, đó là Việt Nam chưa có cơ quan phòng ngừa tình hình tội 

phạm chuyên trách như các quốc gia tiến bộ mà hoạt động phòng ngừa tình hình 

tội phạm chủ yếu nghiên về phòng chống tội phạm bởi các cơ quan tiến hành tố 

tụng. Chính vì vậy, hiện nay ở TPHCM hay cụ thể ở quận Tân Bình chưa có đội 

ngũ phòng ngừa tội phạm chuyên trách cả về nghiên cứu lý luận lẫn hoạt động 

phòng ngừa trong thực tiễn. 

Do đó, công tác phòng ngừa tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua cũng còn một số hạn chế như: 

tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, một số vụ án không được 

khám phá, xử lý kịp thời, gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân và ảnh 

hưởng đến tình hình chính trị ở địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng mà 



31 

chủ yếu là lực lượng Công an chưa làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối 

tượng hình sự, chưa thu hút được nhiều sự tham gia của toàn thể nhân dân vào 

công tác tố giác và phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

Các lý luận về nhận thức phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên 

địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các lý luận chung về 

phòng ngừa. Song, việc áp dụng thực tế các nguyên tắc phòng ngừa chưa phát 

huy được tính ưu việt của nó trong việc phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp sản trên địa bàn dẫn tới hiệu quả phòng ngừa 

đạt được chưa cao. Các chủ trương, quy định pháp luật trên địa bàn quận liên 

quan đến phòng ngừa các tội phạm chưa thể hiện sự liên tục, chưa có những chủ 

trương, quy định nổi bật trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, chưa kịp 

thời ban hành những văn bản quy định sự phối hợp giữa các chủ thể trong việc 

phòng ngừa tội phạm (về tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, 

người chấp hành xong hình phạt). 

2.2. Thực trạng về tổ chức các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

* Về đội ngũ trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng ngừa tình 

hình tội phạm đã đạt được những kết quảsau: 

Trong công tác tổ chức lực lượng tuyên truyền pháp luật, hiện nay theo 

thống kê của Phòng Tư pháp quận Tân Bình, toàn quận có 13 báo cáo viên pháp 

luật, 16 công chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Có thể xem 

đây là lực lượng quan trọng trong hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

Trong lực lượng Công an nhân dân hiện tại lực lượng cán bộ chiến sĩ trực 

tiếp làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn là 550 người. Riêng Đội 

CSĐTTP về TTXH – Công an quận Tân Bình có 50 người trong đó 4% cán bộ 

có trình độ sau đại học, 66% trình độ đại học, số còn lại có trình độ cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp. 

Hiện nay tại VKSND quận Tân Bình có 14 Kiểm sát viên sơ cấp, 02 Kiểm 

sát viên trung cấp; đội ngũ Kiểm sát viên chuyên phụ trách các vụ án hình sự 
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trong đó có án trộm cắp tài sản là 09 người thực hiện quyền công tố, kiểm sát 

điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự; 07 Chuyên viên; 03 Kiểm tra viên. 

Trong đó, trình độ thạc sĩ là 02, đại học là 24. 

Về số lượng, trình độ Thẩm phán tại quận Tân Bình theo thống kê từ 

Phòng Tổ chức TAND TPHCM có 16 Thẩm phán sơ cấp, 01 Thẩm phán trung 

cấp, trong đó trình độ thạc sĩ là 03. Ngoài ra số lượng Thư ký Tòa án hiện nay là 

25 người có trình độ cử nhân. 

Tham gia công tác xét xử còn có 40 Hội thẩm có trình độ cử nhân luật 

chiếm khoảng 99% và 02 Hội thẩm tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác, 01 

Hội thẩm có trình độ tiến sĩ luật, 02 Hội thẩm có trình độ thạc sĩ luật. Hiện tại, 

TAND quận Tân Bình không có lực lượng Thẩm phán chuyên trách xét xử tội 

phạm trộm cắp tài sản. Thẩm phán phụ trách án hình sự hiện có10 người thực 

hiện nhiệm vụ xét xử tất cả các vụ phạm tội hình sự. Trong công tác nâng cao 

trình độ xét xử một năm hai lần theo định kỳ, TAND TPHCM tổ chức tập huấn 

cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân quận về những thay đổi, quy định 

mới của các văn bản luật hoặc các hướng dẫn của TAND tối cao về đường lối 

xét xử các vụ án trong đó có xét xử tội phạm về trộm cắp. 

Ngoài ra, trên địa bàn quận còn có 17.500 Đoàn viên Thanh niên, 15 mô 

hình nhân dân tự quản, đây cũng là những đội ngũ quan trọng trong hoạt động 

tuyên truyền, triển khai các kế hoạch phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

trên địa bàn. Mặt khác, các mô hình tự quản như: như nhà cho thuê không tội 

phạm tại Khu phố 6, Phường 13 và Khu phố 3, Phường 15; Tổ xe ôm tự quản 

Phường 2, 9, 10, 11, 12, 13; qua phong trào quần chúng tham gia tố giác tội 

phạm, nhân dân đã cung cấp cho Công an 950 tin liên quan đến tội phạm trộm 

cắp tài sản, trong đó có 620 tin có giá trị, giúp Công an phá 363 vụ bắt 497 đối 

tượng thu hồi tài sản có giá trị khoảng một tỷ một trăm hai mươi ba triệu đồng. 

Nhìn chung, lực lượng này đã làm tốt công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản, thu hút được sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân và sự hỗ trợ, phối 
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hợp của các lực lượng khác. Nhưng do lực lượng điều tra viên còn thiếu và trang 

thiết bị còn hạn chế và lạc hậu dẫn đến công tác trấn áp tội phạm chưa triệt để. 

- Những hạn chế trong đội ngũ phòng ngừa tình hình tội phạm thể hiện: 

Một là, trình độ chuyên môn của đội ngũ báo cáo viên pháp luật không 

đồng đều, các cán bộ có trình độ đại học chủ yếu tâp trung ở nhóm báo cáo viên 

pháp luật quận. Bên cạnh đó, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật có vai trò rất 

quan trọng trong hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, người có trình độ đại học 

chiếm tỷ lệ cao nhưng chỉ có 50% được đào tạo chuyên ngành luật. 

Hai là, có sự “quá tải” trong công việc của chủ thể phát hiện và xử lý tội 

phạm và sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản của các chủ thể trên địa bàn thể hiện: 

Trong công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an đang trực tiếp làm nhiệm vụ 

phát hiện, điều tra tội phạm về ,trộm cắp tài sản. Với diện tích của quận Tân 

Bình là 22,38 km2 và số dân khoảng 455.276 người như hiện nay thì mỗi cán bộ 

chiến sĩ phải quản lý diện tích gần 0,5 km2 và quản lý khoảng 9.105 người dân 

để phát hiện tội phạm về trộm cắp tài sản, chưa kể phải bám trụ tại các khu vực 

hành lang tiếp giáp với các quận, huyện khác và kiểm soát lượng người dân nhập 

cư tạm trú. 

Trong công việc của lực lượng Kiểm sát viên: trong toàn quận chỉ có 09 

Kiểm sát viên chuyên phụ trách kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự 

chứ không phụ trách riêng án trộm cắp tài sản trên địa bàn. Với lượng án trung bình 

khoảng 279 vụ phạm tội/năm được VKSND quận Tân Bình kiểm sát như hiện nay 

thì trung bình một Kiểm sát viên phải thực hiện nhiệm vụ kiểm sát điều tra, kiểm sát 

xét xử khoảng 31 vụ/năm. Đây thật sự là vấn đề cần được xem xét và giải quyết 

nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm sát các vụ 

án trộm cắp tài sản hiện nay tại TPHCM nhất là các vụ án lớn với nhiều bị can, 

nhiều tình tiết phức tạp. 

Trong công việc của lực lượng thẩm phán: tại TAND quận Tân Bình hiện 

có 10 Thẩm phán xét xử các vụ án hình sự, trong đó riêng tội trộm cắp tài sản 

trung bình khoảng 100 vụ/năm. Như vậy, có thể thấy rằng trung bình một Thẩm 
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phán thụ lý án hình sự của TAND quận phải xét xử hơn 10 vụ/năm chưa kể các 

tội phạm khác. Cũng tương tự như khi đánh giá cường độ làm việc của Kiểm sát 

viên thuộc VKSND quận, cho rằng cường độ làm việc của Thẩm phán như vậy 

là cao và điều này cần được nghiên cứu, xem xét nhằm nâng cao chất lượng xét 

xử các vụ án nói chung, trong đó có các vụ án về trộm cắp tài sản. 

* Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình tội phạmđã đạt 

được những kết quả: 

Thứ nhất, trong hoạt động phối hợp giữa các chủ thể tuyên truyền phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Thời gian qua, Quận ủy, UBND quận đã 

thường xuyên chỉ đạo cho các cơ quan chuyên trách như Phòng Tư pháp, Phòng 

Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên,... xây 

dựng các chương trình giáo dục, tuyên truyền phòng ngừa tình hình tội phạm 

trên địa bàn quận trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản, về tác hại của tội phạm 

này đối với TTATXH. 

Phòng Tư pháp thực hiện chương trình giáo dục và phổ biến pháp luật với 

mục tiêu phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận. Phối hợp 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các nội dung cơ bản, chủ yếu của 

các văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua có liên quan đến tội trộm cắp tài 

sản. Thông qua các đợt tuyên truyền pháp luật lồng ghép công tác phổ biến tình 

hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên địa 

bàn và các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm này đến từng đảng viên, cán 

bộ, đoàn viên và nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm của 

của từng người dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tạo sức mạnh 

tổng hợp tấn công tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản trên cả địa 

bàn quận.  

Mỗi năm Phòng Tư pháp tổ chức, phối hợp tổ chức cùng với các chủ thể 

phòng ngừa khác trong quận trên 10 lượt tuyên truyền phổ biến các nội dung 

pháp luật và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh với khoảng 2.450 lượt 

người dự; tổ chức các ngày pháp luật với 1.800 lượt lãnh đạo, cán bộ các cơ 
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quan, ban ngành dự; hội đồng nhân dân phối hợp công tác phổ biến giáo dục 15 

phường đã tổ chức trên 100 lượt tuyên truyền, trên 30 nội dung pháp luật với 

khoảng 7.860 lượt  người dự hàng năm; biên tập hơn 1.250.000 bản tin phát hành 

đến các hộ dân trong quận từ năm 2011 đến năm 2015, tăng khoảng 20 đầu sách 

pháp luật mỗi năm phục vụ 1.000 lượt người đọc. Hoạt động này của Phòng Tư 

pháp kết nối các chủ thể phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn bằng hoạt 

động tổ chức, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức pháp luật cho mọi 

người. 

Thứ hai, trong hoạt động phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản.  

Trong công tác đấu tranh phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa 

bàn quận thì Công an quận Tân Bình, TPHCM đóng vai trò quan trọng trong sự 

phối hợp hoạt động với các chủ thể khác. Công an quận chủ trì phối hợp với các ban 

ngành đoàn thể trong quận đẩy mạnh công tác chuyển hóa tuyến, địa bàn phức tạp 

liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm; phối hợp với VKSND quận và TAND quận đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy 

tố, xét xử các vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình; phối hợp với các 

đoàn kiểm tra liên ngành, các ban ngành đoàn thể trong việc kiểm tra các địa điểm 

cầm đồ; nơi buôn bán, trao đổi phụ tùng, mua bán xe máy cũ trong địa bàn. 

Công an quận Tân Bình không ngừng đổi mới các nội dung trong xây dựng 

các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên một số địa bàn có xu 

hướng phát sinh tội trộm cắp tài sản cao (các phường có các khu vực phức tạp, 

lượng dân nhập cư đông, nhà ngăn phòng cho thuê nhiều,...). Tăng cường và nâng 

cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban ngành, đoàn 

thể, tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn dân cư; tăng cường trách nhiệm của lực lượng 

CSKV trong công tác quản lý địa bàn, luân chuyển công tác nếu cần thiết. Hàng 

tháng báo cáo, cung cấp tình hình hoạt động tộitrộm cắp tài sản và các biện pháp 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản cho cấp ủy, các ban ngành, đoàn thể 

quận, Ban chỉ đạo các phường (15 phường) để tổ chức phổ biến tới từng cán bộ, 

đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân 



36 

dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản với mục tiêu 

cuộc sống an bình và hạnh phúc của người dân. 

Công an quận chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Ban chỉ huy 

Quân sự quận, các đơn vị quận đội đóng trên địa bàn thực hiện công tác chuyển hóa 

địa bàn phức tạp về TTXH (Phường 2, 10, 15). Chủ động xây dựng phối hợp tấn 

công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyết đối các ngày Lễ, Tết và các sự kiện 

chính trị quan trọng. Tăng cường kiểm tra hành chính tạm trú, địa bàn giám ranh, 

các công trình xây dựng, các địa bàn, tụ điểm phức tạp... để kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra; tập trung truy bắt đối tượng truy nã, 

truy tìm; thực hiện tốt quản lý giáo dục đối tượng tại địa phương theo Nghị định 

111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ.   

Bên cạnh đó, Công an quận phối hợp với Phòng Tư pháp quận tổ chức hội 

nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cơ quan, doanh nghiệp mỗi 

năm cho khoảng 255 người đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên 

địa bàn quận; duy trỳ hoạt động của hộ, nhóm hộ, tổ dân phố tự quản về an ninh 

trật tự 15 phường với tổng số 5.479 nhóm có 81.721 hộ tại 1.507 tổ dân phố nhắc 

nhở nhau phòng chống tội phạm và đã cung cấp nhiều nguồn tin về an ninh trật 

tự; duy trì các mô hình tự quản như: như nhà cho thuê không tội phạm tại Khu 

phố 6, Phường 13 và Khu phố 3, Phường 15; Tổ xe ôm tự quản Phường 2, 9, 10, 

11, 12, 13; qua phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, nhân dân đã 

cung cấp cho Công an 950 tin liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản, trong đó 

có 620 tin có giá trị, giúp Công an phá 363 vụ bắt 497 đối tượng thu hồi tài sản 

có giá trị khoảng một tỷ một trăm hai mươi ba triệu đồng. Nhìn chung, lực lượng 

này đã làm tốt công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, thu hút được 

sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân và sự hỗ trợ, phối hợp của các lực lượng 

khác.  

Từ phía cơ quan tiến hành tố tụng, qua công tác thực tiễn thấy rằng giữa cơ 

quan điều tra, VKSND quận, TAND quận thường xuyên phối hợp công tác bằng 

các kỳ họp định kỳ. Nội dung chính của các cuộc họp này là tháo gỡ những vướng 

mắc trong quá trình tố tụng liên quan đến các vụ án, trong đó có các vụ án trộm 
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cắp tài sản. Mặc khác, nội dung thường xuyên được trao đổi giữa ba cơ quan là 

chính là việc đánh giá tình hình tội phạm bị phát hiện, xét xử, tìm ra  nguyên nhân 

và điều kiện làm phát sinh tình hình tội phạm, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm trong việc phòng ngừa tình hình tội phạm theo chức năng hoạt động của 

từng chủ thể. 

VKSND, TAND tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp 

Công an quận kịp thời tổ chức đưa ra xét xử lưu động một số vụ án nghiêm trọng 

trên địa bàn để phòng ngừa chung và nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách 

nhiệm của người dân trong đấu tranh phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Cần 

nghiên cứu đổi mới cách xét xử các phiên tòa lưu động nhằm thu hút nhiều người 

dân đến dự; đặc biệt lưu ý số đối tượng đang cư trú trên địa bàn, qua đó kết hợp 

răng đe giáo dục với phát động nhân dân thường xuyên cảnh giác, phát hiện, truy 

bắt và tố giác tội phạm trộm cắp tài sản cho chính quyền. 

* Những hạn chế trong cơ chế phối hợp phòng ngừa tình ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản: 

Trong cơ chế phối hợp, tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tình hình tội phạm 

trên địa bàn trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản của Phòng Tư pháp còn mang 

tính hình thức trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Các chủ thể khác còn 

rời rạc, chưa đồng bộ trong công tác triển khai các hoạt động tổ chức, phối hợp nên 

hiệu quả tuyên truyền và giáo dục phòng ngừa chưa được nâng cao. Các buổi tuyên 

truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ còn lý mang nặng lý thuyết, ứng dụng vào 

thực tế địa bàn chưa phù hợp dẫn đến hiệu quả phòng ngừa kém. 

Hoạt động phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình chưa được diễn ra thường xuyên, chưa dựa vào 

quy chế nhất định cho nên hoạt động phối hợp vẫn chưa đạt được những mục 

tiêu đề ra là phát hiện tội phạm. Các vụ trộm cắp tài sản bị phát hiện là do xây 

dựng các chuyên án đấu tranh. Hạn chế này là do nguyên nhân của mỗi chủ thể 

thực hiện nhiệm vụ đặc thù, hạn chế về nguồn nhân lực. Cơ sở vật chất còn hạn 

chế chưa đảm bảo cho các họat động điều tra, trấn áp tội phạm đã có ảnh hưởng 

nhất định đến hoạt động phối hợp phát hiện tội phạm trộm cắp tài sản. 
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Hạn chế trong việc phối hợp hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng 

liên quan đến nghiệp vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm trộm cắp tài sản trên 

địa bàn. Còn tồn tại tình trạng hồ sơ trễ hạn làm chậm quá trình tiến hành tố tụng 

ảnh hưởng đến chức năng phòng ngừa xã hội. Phối hợp với các cơ quan lập hồ 

sơ cho cải tạo, quản chế, theo dõi hòa nhập cộng đồng cho người sau trại còn 

chưa đảm bảo do thiếu nhân sự ở các bộ phận chuyên trách. 

Tóm lại, các các chủ thể phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa 

bàn đã tích cực trong công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản nhưng 

hiệu quả đạt được chưa cao do các nguyên nhân hạn chế trong công tác tổ chức 

nhân sự; phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa chỉ chú trọng đến số lượng, hình 

thức mà chưa thật sự chú trọng đến chất lượng nội dung phòng ngừa cụ thể áp 

dụng trên địa bàn dân cư quận. 

2.3. Thực trạng về nội dungvà các biện pháp phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.1.Thực trạng về nội dung phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản 

Bản chất phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân 

Bìnhcũng được thể hiện ở hai nội dung: 

Thứ nhất, phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là áp dụng các biện pháp 

mang tính xã hội của các chủ thể phòng ngừa thực hiện các biện pháp tác động vào 

nguyên nhân và điều kiện của tội trộm cắp nhằm ngăn ngừa trước không cho tội 

phạm xảy ra. Các biện pháp mang tính xã hội này là các biện pháp nhằm đảm bảo 

đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sinh sống trên địa bàn để họ không thực 

hiện hành vi phạm tội do thiếu thốn vật chất hay do hạn chế trong nhận thức, đó là 

các biện pháp về kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, tâm lý xã hội, giáo dục,... của cấp 

ủy lãnh đạo đề ra trong các Văn kiện đại hội của quận, các văn bản, chỉ đạo thực 

hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quận đề ra trên cơ sở thực 

hiện các định hướng, chỉ đạo, chương trình chung của Đảng và Nhà nước cũng như 

của Thành ủy, UBND TPHCM. Về bản chất các biện pháp này phải tuân thủ các 

nguyên tắc của phòng ngừa tình hình tội phạm. 
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Thứ hai, phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân 

Bình còn là các biện pháp mang tính nhà nước nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sau 

khi tội phạm xảy ra nhằm tiếp tục phòng ngừa tình hình tội phạm. Các biện pháp 

này được thực hiện trong quá trình phát hiện, khởi tố, truy tố, xét xử tội phạm từ 

các chủ thể là các cơ quan tiến hành tố tung. Trong công tác phối hợp của Cơ 

quan Công an, VKSND, TAND quận đã có sự qua lại tổ chức các cuộc họp để 

tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tố tụng, có sự trao đổi thường xuyên giữa ba 

cơ quan trong việc đánh giá tình hình tội phạm trên địa bàn trong đó có tội phạm 

trộm cắp tài sản để tham mưu đề ra các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm 

trọng giai đoạn cụ thể.  

2.3.2. Thực trạng về các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản 

2.3.2.1 . Thực trạng triển khai, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa 

trước không để tội phạm xảy ra 

Các biện pháp kinh tế - xã hội 

- Những kết quả đã đạt được trong việc áp dụng các biện pháp kinh tế - xã 

hội: 

Chính quyền quận Tân Bình đã có nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế phát 

triển, cải thiện điều kiện sống của người dân. Mỗi năm dịch vụ và giá trị sản 

xuất công nghiệp của quận đạt mức tăng trưởng 29,68%, vượt chỉ tiêu so với 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề xuất từ 20-25%. Tổng số tiền đầu tư của 

các doanh nghiệp lớn, nhỏ và tư nhân đặt tới 5.587 tỷ đồng. Từ nhiều năm qua, 

quận Tân Bình đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn 

tham gia xây dựng các trung tâm thương mại và khu vui chơi lớn (Parkson Plaza, 

Trung tâm Thương mại - Văn hóa Lạc Hồng...). Bên cạnh đó,còn thúc đẩy mạnh 

các dịch vụ du lịch để thu hút nhiều khác du lịch trong và ngoài nước.Đồng thời 

quận kiên quyết đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội. 

Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu 

thương mại - dịch vụ tại quận Tân Bình là hơn 31%. Chỉ tính riêng trong năm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
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2014, doanh thu từ lĩnh vực này tại quận Tân Bình đạt hơn 192 ngàn tỉ đồng. 

Thu ngân sách tăng bình quân từ 12%/năm. Đây cũng là quận tập trung đông 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và là quận đi đầu xây dựng mô 

hình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời khó khăn về vốn, ổn định 

sản xuất kinh doanh. Nhiều công trình hạ tầng đã hoàn thành, phục vụ tốt cho 

nhu cầu phát triển. Quận Tân Bình cũng đã hoàn thành chương trình giảm hộ 

nghèo, tăng hộ khá, chất lượng sống của người dân ngày càng tăng cao. Thị 

trường lao động tiếp tục phát triển theo hướng hoàn thiện; đẩy mạnh xã hội hóa 

hoạt động đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, chú 

trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nhập cư, tăng nhanh 

tỷ lệ lao động qua đào tạo, chú trọng công tác dự báo nhu cầu lao động và phát 

triển mạnh mạng lưới thông tin thị trường lao động tại các đơn vị giới thiệu việc 

làm, cơ sở đào tạo, phường và doanh nghiệp, nhằm kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp 

trên địa bàn. 

Quận ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân quận cùng chung sức thực hiện 

các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, công nhân, lao 

động có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng 

và dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người 

có công, quan tâm chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội. Quận luôn quan tâm 

giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của 

tầng lớp nhân dân, kéo giảm chênh lệch mức sống trong các thành phần dân cư, 

đảm bảo điều kiện tối thiểu cho mọi người dân được sống lành mạnh và tiếp 

cận thông tin. 

 - Những hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp kinh tế - xã hội: 

Các cấp Đảng ủy và chính quyền và các phường chưa thấy được hết tác 

động của mặt trái nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đến tình hình tội 

trộm cắp tài sản, do đó công tác quản lý các nhà hàng, nhà nghỉ, tiệm cầm đồ, 

người nghiện ma túy trên địa bàn chưa chặt chẽ dẫn đến thực trạng là chính 

những nơi này phát sinh tội trộm cắp tài sản. Mặt khác, các cấp Đảng ủy, chính 

quyền địa phương chưa chủ động chỉ đạo các cơ quan trực tiếp đấu tranh 
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Không có nghề 

nghiệp; 90%

Lao động tự do; 

8,300%

Có nghề nghiệp 

nhưng đang thất 

nghiệp; 1,700%

chống tội phạm đặc biệt là lực lượng Công an đẩy mạnh các đợt tấn công tội 

phạm trộm cắp tài sản; chưa thật sự chú trọng ban hành các Nghị quyết; 

chương trình kế họach mang tính chuyên đề về đấu tranh trấn áp tội trộm 

cắp tài sản để định hướng cho hoạt động của các cơ quan trực tiếp đấu tranh 

phòng, chống tội phạm phối hợp với các cơ quan hữu quan ra quân đồng bộ 

tấn công tội phạm. 

Tình trạng thất nghiệp vẫn là nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

trộm cắp tài sản trên địa bàn vẫn chưa có giải pháp mang tính nổi bật. Số người 

phạm tội trộm cắp tài sản sống bằng nghề tự do là 8,3%; không có nghề nghiệp 

là 90%; có nghề nghiệp nhưng đang trong tình trạng thất nghiệp là 1,7%.Theo 

biểu đồ sau: 

 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu theo tiêu chí tình trạng nghề nghiệp của bị cáo. 

(Nguồn: Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Kết quả khảo sát này cho thấy sự tương tác giữa tình trạng thất nghiệp, sự 

khó khăn trong quá trình mưu sinh của một phần người dân trên địa bàn quận 

Tân Bình vì nhu cầu vật chất cuộc sống đã hình thành nguyên nhân và điều kiện 

dẫn đến quá trình hình thành động cơ phạm tội trộm cắp tài sản. 

Đặc điểm tình hình dân cư ở quận Tân Bình có mật độ dân số đông nhất 

so với các quận, huyện khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 

thành phần dân nhập cư đông, người dân từ các nơi khác chuyển đến để làm ăn, 

thuê nhà tạm trú để sinh sống nhưng làm ăn ở các quận, huyện khác chiếm tỷ lệ 
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rất cao. Các biện pháp kinh tế - xã hội quận chưa giải quyết triệt để vấn đề cung 

ứng lao động vào đào tạo nghề trên địa bàn làm tồn tại tình trạng thừa lao động 

phổ thông, thiếu nguồn lao động có tay nghề. Tác động của vấn đề dân nhập cư 

trên địa bàn cao không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề tăng tỷ lệ thất nghiệp trên địa 

bàn mà còn ảnh hưởng đến chất lượng trình độ dân trí. Chính quyền chưa có các 

biện pháp giải quyết đối với tình trạng này, tồn tại bộ phận dân nhập cư có trình 

độ thấp, gặp khó khăn, hụt hẫn khi phải chuyển những chuẩn mực giá trị văn hóa 

của quê hương họ sang các chuẩn mực giá trị mới, khó khăn trong quá trình hòa 

nhập với nhịp sống hiện đại của quận dẫn đến hiện tượng bộ phần này vẫn giữ 

thói quen, hành vi tiêu cực từ nơi họ đã sinh sống tới nơi họ định cư trên địa bàn 

quận, kể cả tệ nạn và các hành vi phạm tội trộm cắp tài sản. 

Các biện pháp văn hóa – giáo dục 

- Những kết quả đạt được trong việc áp dụng các biện pháp văn hóa giáo – 

giáo dục: 

Ngân sách đầu tư vào giáo dục đào tạo của quận Tân Bình tăng hằng năm, 

phát triển cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn 

hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học; đổi mới phương pháp giảng 

dạy, đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học 

sinh; xã hội hóa giáo dục – đào tạo đạt kết quả tích cực; phát huy vai trò của gia 

đình phối hợp với nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; chất lượng dạy và 

học được nâng cao, là cơ sở để đổi mới văn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo 

quận. 

Trong hệ thống các biện pháp về văn hóa, giáo dục nhằm phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản, chính quyền quận chú trọng việc giáo dục tuyên truyền 

pháp luật đến từng lớp học sinh, sinh viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối 

hợp với các ban ngành đoàn thể quận lồng ghép đưa nội dung phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản vào chương trình giáo dục tại các trường học nhằm 

nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa. Phối hợp với chính quyền địa 

phương làm trong sạch môi trường xung quanh trường học không để tội phạm 

xâm nhập vào môi trường học đường. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, 
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giao lưu với “Người tốt việc tốt” tạo điều kiện cho Đội, nhóm truyền thông đến 

các trường giao lưu, sinh hoạt về đề tài phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

với học sinh; tổ chức dạy văn hóa, phổ cập tiểu học, trung học cho người hồi gia, 

các đối tượng xã hội khác tại các trường, trại, trung tâm trở về hòa nhập cộng 

đồng. Ngoài ra, cùng với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tập huấn và 

tổ chức giới thiệu việc làm hoặc học nghề miễn phí cho người hồi gia và các đối 

tượng xã hội khác tại các trường, trại, trung tâm trở về hòa nhập cộng đồng có 

nhu cầu. 

Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội đã in phát khoảng 6.100 tờ bướm, 123 áp phích, 70 cuốn tài liệu 

tuyên truyền về phòng ngừa tình hình tội phạm, trong đó có tội trộm cắp tài sản. 

Trung tâm Văn hóa Thể thao xây dựng các chương trình văn hóa văn 

nghệ, các tiểu phẩm, kịch ngắn, tài liệu, tranh ảnh có nội dung thiết thực phục vụ 

cho công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận. Xây 

dựng các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao lành mạnh để thu hút thanh thiếu 

niên rèn luyện. Lồng ghép nội dung truyền thông với sân khấu hóa; tổ chức hội 

thi; hội diễn giữa các ngành, các đoàn thể, các phường trong các ngày Lễ, Tết và 

sự kiện chính trị quan trọng. Tổ chức các đợt xe hoa lưu động tại các tuyến 

đường, tụ điểm phức tạp trên địa bàn quận để tuyên truyền, phổ biến tình hình, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như các biện pháp phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản nhằm giáo dục nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm của 

từng người dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác, tấn công tội phạm và bài 

trừ tội phạm trộm cắp tài sản ra khỏi địa bàn dân cư. 

Trong năm 2015, chính quyền quận Tân Bình thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản: thực hiện 45 panô, 26 khẩu hiệu tuyên 

truyền cổ động; tổ chức 09 đêm diễn văn nghệ tại sân khấu Trung tâm triễn lãm Hội 

chợ quận và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại cụm Trung tâm và câu lạc bộ 

trực thuộc thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia nhất là số thanh niên tham gia 

luyện tập nhằm hướng vào vui chơi giải trí lành mạnh, xa lánh các tệ nạn xã hội. 
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận  phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 

tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu phố văn hóa, khu phố an toàn, không có đối 

tượng ẩn náu hoạt động thông qua việc phát hành gần 300.000 bản tin an ninh 

trật tự kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác tích cực tham 

gia tố giác tội phạm và đã đạt được một số kết quả đáng quan tâm là phần lớn 

các vụ trộm cắp tài sản được phát hiện qua tin báo của quần chúng nhân dân. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho 

hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia phong trào phát hiện, tố giác, 

phòng ngừa, nâng cao cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản; vận động đối tượng 

phạm tội trộm cắp tài sản ra đầu thú. 

Công tác giáo dục dạy nghề, nâng cao trình độ lực lượng lao động có thể 

được xem là một trong những thành tựu của quận nhằm giải quyết nhu cầu việc 

làm, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, một yếu 

tố có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa tình hình tội phạm, trong đó 

có tình hình tội trộm cắp tài sản. Quận Tân Bình có một hệ thống giáo dục – đào 

tạo khá đồng bộ từ mầm non đến đại học và dạy nghề. Hiện nay, trên địa bàn có 

26 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 12 trường Trung học cơ sở, 05 trường 

Trung học phổ thông và đội ngũ giáo viên hơn 3.000 người, bảo đảm chỗ học 

cho khoảng 54.000 em. Ngoài ra, trên địa bàn quận còn mở các lớp bồi dưỡng 

nâng cao tay nghề cho công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ đào 

tạo nghề cho lao động nghèo.Bên cạnh đó, chính quyền quận đã nỗ lực trong 

việc phát triển các cơ sở dạy nghề trên địa bàn hiện có 03 trường trung cấp 

nghề,01 trường cao đẳng nghề và 23 cơ sở dạy nghề đang hoạt động. 

- Những hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp văn hóa - giáo dục: 

Thực tế cho thấy, mặc dù chính quyền quận có những nỗ lực đáng kể về 

văn hóa, giáo dục nhưng đa số người phạm tội trộm cắp tài sản hiện nay trên địa 

bàn quận chủ yếu tập trung ở nhóm trình độ thấp (bảng 2.6). Như vậy, khi xã hội 

có sự phân hóa về trình độ học vấn trong cộng đồng dân cư đã có ảnh hưởng 

nhất định đến tình hình tội phạm, bởi lẽ trình độ học vấn sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
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đến tình trạng nghề nghiệp, thu nhập của từng cá nhân con người trong xã hội và 

các yếu tố này có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành động cơ phạm tội. 

Bên cạnh việc đầu tư và phát triển về giáo dục thì quản lý xã hội trong 

lĩnh vực văn hóa – xã hội là yếu tố rất quan trọng trong hoạt động quản lý của 

Nhà nước. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực văn hóa – xã hội thể hiện ở việc xây 

dựng các chính sách nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, 

đồng thời tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa du nhập khác nhau. Không 

những là trung tâm kinh tế lớn của TPHCM, quận Tân Bình còn được xem là 

trung tâm văn hóa giữ vai trò quan trọng, chính vì vậy địa phương này là nơi hội 

tụ khá đầy đủ các trào lưu văn hóa, bao gồm cả văn hóa truyền thống và văn hóa 

hiện đại. Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực này hiện nay gặp một số 

vấn đề là nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm trong đó có tình hình 

tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận. Sự ảnh hưởng của văn hóa, tâm lý đề cao 

sự hưởng thụ cá nhân dần thay thế cho lối sống hi sinh cho cộng đồng, tâm lý đề 

cao giá trị vật chất, xem vật chất là thước đo giá trị, là cơ sở cho sự đánh giá mức 

độ thành đạt của con người. Sự phổ biến của lối suy nghĩ, của đặc điểm tâm lý 

này ở một bộ phận người dân là kết quả của sự buông lỏng của chính quyền 

trong việc xây dựng, triển khai các chương trình văn mang tính giáo dục lối sống 

lành mạnh, tích cực, đặc biệt là các chương trình tuyên truyền phòng ngừa tình 

hình tội phạm trên địa bàn. 

Hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản không mang tính thường xuyên, đôi khi được thực hiện mang tính phong trào 

theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên cho nên thiếu sự chủ động, phối hợp; không 

chuẩn bị trước phần kinh phí thực hiện, dẫn tới chất lượng và hiệu quả phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản chưa cao. 

Thực tế chưa có chương trình riêng về giáo dục phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quận. Qua khảo sát chương 

trình giảng dạy pháp luât thấy rằng chương trình này chỉ mới dừng lại ở các nội 

dung về an toàn giao thông, pháp luật phòng chống tham nhũng, nội dung liên 
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quan đến phòng ngừa tình hình tội phạm trộm cắp tài sản được lồng vào nội 

dung “Các vấn đề địa phương” chứ chưa được thiết kế số tiết giảng dạy riêng. 

Chất lượng đội ngũ giảng dạy pháp luật tại các trường chưa đạt yêu cầu. 

Những giáo viên này là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, chưa có đào tạo 

chuyên ngành về luật, kiến thức về pháp luật mà chủ yếu đươc lĩnh hội thông 

qua chương trình học tập các môn bổ trợ do Trường Đại học Sư phạm TPHCM 

trang bị nên kiến thức truyền đạt chưa có hệ thống phương pháp giảng dạy chưa 

hấp dẫn. 

Các chương trình tuyên truyền phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản  

từ cơ quan, đoàn thể chưa có những chương trình hướng đến các đối tượng có 

nguy cơ phạm tội cao như người sống trong gia đình hoặc khu vực có nhiều 

người phạm tội, người có tiền án tiền sự, người có nhân thân xấu... 

Các cơ sở dạy nghề đang hoạt động trên địa bàn quận chưa đáp ứng nhu 

cầu tạo nghề ngày càng tăng của thị trường lao động quận. 

Các biện pháp tổ chức, quản lý xã hội 

- Những kết quả đạt được trong việc áp dụng các biện pháp tổ chức, quản 

lý xã hội: 

+ Thứ nhất, trong công tác tổ chức, quản lý người có nguy cơ phạm tội cao 

đó là người có tiền án, tiền sự, người có nhân thân xấu và người nghiện ma túy. Các 

đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu hiện nay chịu sự quản lý của chính 

quyền địa phương, của cảnh sát khu vực thông qua các biện pháp như theo dõi các 

mối quan hệ xã hội, theo dõi những biểu hiện hành vi bất thường, quan tâm giúp đỡ 

tìm việc làm nhằm kịp thời phát hiện tiêu cực có khả năng dẫn tới hành vi phạm tội.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và 

phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện ở 15 phường; phối hợp với 

Công an quản lý, giáo dục, nắm tình hình và giúp đỡ người hồi gia, tù tha, người 

đang thi hành án treo cư ngụ trên địa bàn nhằm hạn chế và ngăn ngừa tái phạm 

 Bên cạnh đó Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng phối hợp, thực hiện tốt đề án 

tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện; kết hợp với Công 

an trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ đối tượng hoàn lương; cùng với Quận 
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đoàn tổ chức, thực hiện hiệu quả nhân rộng mô hình xây dựng “Chi hội, Tổ hội 

an toàn; gia đình hội viên không có chồng, con phạm tội về tệ nạn xã hội”; nâng 

cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ “Phụ nữ vươn lên”, “Gia đình hạnh phúc”, 

quan tâm quản lý con em trong gia đình. Từ năm 2011 đến năm 2015, lực lượng 

này tham gia công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản chủ yếu mang 

tính hình thức, nhưng trong năm 2015 đã thật sự chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa có hiệu quả như giúp đỡ 22 người hoàn lương, tái hòa nhập 

cộng đồng, giới thiệu 04 chị em có việc làm ổn định; cung cấp 15 nguồn tin tố 

giác tội phạm có giá trị cho lực lượng Công an; phát hành 400 cuốn thông tin về 

tội phạm và những điều cần biết để phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội trộm 

cắp tài sản. 

Hội Cựu chiến binh phát động hội viên và quần chúng tích cực tố giác tội 

phạm, cung cấp thông tin về đối tượng từ nơi khác đến tạm trú, các đối tượng 

khả nghi, các điểm nghi vấn có đối tượng trộm cắp tài sản ẩn náu... cho Công an 

và là nòng cốt trong việc xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng, lực 

lượng an ninh cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về công tác 

phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản. Phối hợp xây 

dựng khu phố, phường lành mạnh không đối tượng phạm tội ẩn náu hoạt động; 

phối hợp với Công an phường trong việc giáo dục quản lý đối tượng ở khu phố, 

tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản của 

mình, tích cực tham gia phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn 

dân cư và phối hợp với Công an chuyển hóa các địa bàn trọng điểm. 

Quận đoàn phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh 

niên, học sinh, sinh viên. Phối hợp với Công an trong công tác giáo dục, quản lý 

đối tượng là thanh thiếu niên hư, phạm pháp, bỏ học. Duy trì các loại hình 

“Thanh niên tự quản, bảo vệ an ninh trật tự khu phố, tổ dân phố”; xây dựng thêm 

nhiều sân chơi lành mạnh để thu hút thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt, gắn với 

củng cố xây dựng lực lượng dân phòng khu phố và phát huy hiệu quả các công 

trình thanh niên, như: “Khu phố không ma túy”… Tham gia giải quyết việc làm 



48 

cho người sau cai nghiện, thanh thiếu niên cơ nhỡ cũng như người hồi gia, người 

mới chấp hành xong án về địa phương chưa có việc làm ổn định. 

+ Thứ hai, các biện pháp tổ chức quản lý xã hội các khu vực, địa bàn phạm 

trộm cắp xảy ra thường xuyên. Quận Tân Bình là địa bàn có những đặc điểm địa lý, 

kinh tế, dân cư mà bọn tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng để hoạt động và ẩn nấu 

nên hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản luôn được coi trọng, nhất là 

công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực 

phòng ngừa tội phạm là mặt công tác then chốt, trọng yếu. Nhiều biện pháp phòng 

ngừa được tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả cao như: 

Xây dựng mô hình nhóm tự quản, tổ chức tuần tra 24/24, trực gác ở những 

khu dân cư, tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, điển hình ở các Phường 2, 

Phường 10, Phường 12. 

Thông báo phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm trộm cắp tài sản trên 

địa bàn quận, tổ chức họp dân báo cáo về tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, 

thông báo những điểm “nóng” về tình hình tội phạm trộm cắp tài sản và những 

biểu hiện của đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài 

sản để quần chúng nhân dân nắm bắt được chủ động phát hiện tội phạm này và 

người phạm tội. 

Xây dựng câu lạc bộ nhà trọ cho những người kinh doanh nhà trọ để thông 

tin, tuyên truyền phòng ngừa tội trộm cắp tài sản, điển hình như ở Phường 8, 

Phường 10, Phường 15. 

Bên cạnh đó, Công an quận chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, 

Ban chỉ huy Quân sự quận, các đơn vị quận đội đóng trên địa bàn thực hiện công 

tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội (Phường 2, 10, 15); kiểm tra hành 

chính tạm trú, địa bàn giám ranh, các công trình xây dựng, các địa bàn, tụ điểm 

phức tạp... để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra; tập 

trung truy bắt đối tượng truy nã, truy tìm; thực hiện tốt quản lý giáo dục đối tượng 

tại địa phương theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ. 

+ Thứ ba, các biện pháp tổ chức, quản lý các cơ sở kinh doanh có thể là nơi 

tiêu thụ tài sản phạm tội mà có của các đối tượng trộm cắp tài sản. Các cơ sở kinh 
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doanh này phần nhiều là các cửa hàng cầm đồ, mua bán điện thoại, xe máy cũ, 

những đường dây chuyên tiêu thụ của gian trên địa bàn.Cơ quan quản lý thị 

trường kết hợp với cấp phường giám sát thường xuyên các tiệm cầm đồ, cửa 

hàng dịch vụ cho thuê xe máy để ngăn chặn tội phạm đến tiêu thụ tài sảntrộm 

cắp.Quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại, 

xe máy cũ, những đường dây chuyên tiêu thụ của gian chưa có biện pháp tích 

cực để nâng cao ý thức trách nhiệm và ý thức phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản. 

- Những hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý xã hội: 

Thứ nhất, trong công tác tổ chức, quản lý người có nguy cơ phạm tội cao 

đó là người có tiền án, tiền sự, người có nhân thân xấu và người nghiện ma túy 

chưa thực sự có khoa học và thường xuyên, còn nhiều vấn đề hạn chế trong việc 

tái hòa nhập cộng đồng, cụ thể là vấn đề giải quyết việc làm cho người có tiền 

án, tiền sự và đây cũng là nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình hiện nay. Hiệu quả việc ban hành, triển khai các 

chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện chưa cao 

(đây là bộ phận có khả năng thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn 

quận). 

Thứ hai, dù đã có nhiều nổ lực trong việc chuyển hóa địa bàn nhưng hoạt 

động tổ chức quản lý các khu vực này vẫn còn một số vẫn còn một số vấn đề cần 

được tiếp tục khảo sát và triển khai các biện pháp cương quyết và khả thi hơn.  

Thứ ba, Quận chưa có các giải pháp cụ thể để quản lý các cơ sở kinh 

doanh có thể là nơi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có của các đối tượng trộm cắp 

tài sản. Các công tác kiểm tra các các cơ sở này thường được tổ chức liên ngành, 

kiểm tra thủ tục kinh doanh hành chính chưa có biện pháp tích cực để nâng cao ý 

thức trách nhiệm và ý thức phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

2.3.2.2. Thực trạng hoạt động phát hiện, xử lý tội phạm 

- Những kết quả đạt được: 

Thực hiện quy định ban hành theo Quyết định số 360/QĐ-BCA ngày 

06/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều tra cơ bản của lực lượng 
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CSND, lực lượng Công an quận Tân Bình đã từng bước triển khai thực hiện 

nhằm thu thập rộng rãi, có hệ thống các thông tin, tài liệu về tình hình có liên 

quan đến tội phạm, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình 

sự nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. 

Từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 360/QĐ-BCA đến năm 2015, 

lực lượng Công an quận đã tiến hành điều tra cơ bản trên toàn địa bàn quận, điều 

tra cơ bản về tuyến, hệ loại đối tượng. Qua đó, khai thác có hiệu quả các nguồn 

tin, tài liệu về tình hình kinh tế, văn hóa, dân cư, thông tin về tình hình tội phạm, 

vi phạm pháp luật khác, các sự việc, hiện tượng có liên quan đến công tác bảo vệ 

trật tự xã hội của địa bàn, tuyến, hệ loại đối tượng. Trên cơ sở đó đã tiến hành 

xác minh, phân tích, tổng hợp, hệ thống, khách quan, chính xác các thông tin tội 

phạm. Qua đó đánh giá tình hình, xác định các địa bàn, tuyếm trọng điểm, hệ 

loại đối tượng cần quản lý và những sơ hở thiếu sót của lực lượng Công an trong 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để tìm ra biện pháp khắc phục. Công 

tác điều tra cơ bản được lực lượng Công an quận Tân Bình tiến hành và bổ sung 

thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan, tổ chức trong 

và ngoài ngành theo một kế hoạch cụ thể, thống nhất. Qua công tác điều tra cơ 

bản nhiều năm qua cho thấy, trên những địa bàn làm tốt công tác nghiệp vụ này 

thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung và của tội phạm 

trộm cắp tài sản nói riêng được kiềm chế, phục vụ đắc lực cho công tác phòng 

ngừa tội phạm. 

Qua việc học tập, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính 

trị; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành 

động của Ban Thường vụ Quận ủy, các Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức 

của đoàn thể đã nâng cao nhận thức trách nhiệm trong  công tác phòng, chống tội 

phạm; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, địa phương; với 

phương châm “phòng ngừa là cơ bản”, “kết hợp chặt chẽ giữa chống và xây”, 

xác định xây là chính, dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Kết hợp chặt 

chẽ giữa công tác phòng chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của cả thành phố nói chung, của quận Tân Bình nói riêng. Thực hiện đồng bộ 
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Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; giải quyết việc làm; xây dựng đời sống 

văn hóa mới ở cộng đồng dân cư; thực hiện chính sách an sinh xã hội...  

Công tác tuyên truyền vận động quần chúng được các ngành, đoàn thể, 

Mặt trận Tổ quốc và UBND phường tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức, nội 

dung phong phú đạ có tác động hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tội 

phạm trong quần chúng nhân dân (cụ thể là đã kéo giảm được tỷ lệ án giết người 

nguyên nhân do mâu thuẫn xã hội; án cướp, cướp giật tài sản người dân ngày 

càng nâng cao tính cảnh giác không đi sớm về khuya, ngồi ở những nơi tối vắng, 

cẩn thận khi mang tư trang, đồ dùng đắt tiền khi lưu thông trên đường...) 

Các thành viên Ban chỉ đạo PCTP và TNXH quận, phường đã phối hợp tổ 

chức tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, bảo vệ các mục tiêu trọng 

điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực, địa bàn phức tạp, đông 

người, các điểm nóng dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn... kịp thời ngăn chặn và xử lý 

cương quyết các trường hợp vi phạm xảy ra. 

Công tác quản lý đối tượng có chặt chẽ hơn, các ngành đoàn thể có đầu tư 

và quan tâm đến công tác giáo dục, giúp đỡ đối tượng khi được phân công. Công 

an phường thực hiện đúng quy trình quản lý đối tượng tại cộng đồng và đảm bảo 

tiến độ lập hồ sơ đưa đối tượng vào các trung tâm, trường trại. 

Thườngtrực Ban chỉ đạo PCTPTNXH và xây dựng phong trào trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ (Công an quận) đã tham mưu đề xuất UBND quận triển khai 

thực hiện nhiều kế hoạch trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm 

hình sự và tệ nạn xã hội trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản, qua đó góp phần 

không nhỏ trong công tác phòng ngừa; sự phối hợp tăng cường công tác tuần tra 

kiểm soát, kiểm tra hành chính ở các tuyến đường, tụ điểm phức tạp của các lực 

lượng quận, phường và đội nghiệp vụ kiểm tra thường xuyên liên tục các địa bàn 

trọng điểm, các tụ, điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm, các dịch vụ, 

ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội và xử lý kiên quyết các vi phạm trên lĩnh 

vực văn hóa – xã hội... đã tác động tích cực và làm giảm đáng kể các hoạt động 

của tội phạm và các tệ nạn khác; công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng, đi 

vào chiêu sâu trong việc khai thác hồ sơ lĩnh vực, hệ loại đối tượng cướp, cướp 
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giật, trộm hoạt động bảo kê xã hội đen (số đối tượng gốc các tỉnh phía Bắc, đối 

tượng có yếu tố nước ngoài) để chủ động phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã 

hội, kịp thời phát hiện đấu tranh làm tan rã hoạt động của các băng nhóm tội 

phạm và không để hình thành các băng nhóm tội phạm mới. 

Ý thức cảnh giác phòng ngừa, phát hiện tố giác và truy bắt tội phạm 

của nhân dân được nâng lên; nhiều phường, khu phố đã tiến hành các biện 

pháp tích cực và kiên quyết kéo giảm tội phạm. 

Trên cơ sở đánh giá chung về tình hình phòng ngừa tội trộm cắp tài sản 

trên địa bàn quận Tân Bình nhận thấy số vụ trộm cắp tài sản cơ bản có giảm 

nhưng so với tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn quận từ năm 

2011 đến năm 2015 vẫn chiếm tỷ lệ gần 50%, qua đó đánh giá công tác phòng 

ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản chưa hiệu quả, sự phối hợp giữa các chủ thể 

phòng ngừa chưa đồng bộ; còn chạy theo hình thức chưa bám sát vào tình hình 

thực tiễn dẫn đến tình hình tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp về tính 

chất lẫn mức độ phạm tội. Đỉnh điểm vào năm 2014, số vụ trộm cắp tài sản là 

288 vụ chiếm tỷ lệ 61,15% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự (bảng 2.1). Nhận 

thức được hậu quả do tội phạm trộm cắp tài sản gây ra, Đảng, chính quyền quận 

Tân Bình đã đề ra các giải pháp mới phù hợp hơn với tình hình phát triển của 

quận trong giai đoạn hiện tại, đặt tình hình tội trộm cắp tài sản vào tình hình mới 

đề ra các biện pháp mang tính chiến lượt nhằm kéo giảm loại tội phạm này, cụ 

thể năm 2015 các biện pháp đề ra đã kéo giảm được tình hình tội phạm trộm cắp 

tài sản giảm 19 vụ so với năm 2014, tỷ lệ 59,12% so với tổng số vụ phạm pháp 

hình sự. 

VKSND, TAND quận đã tổ chức xét xử công khai, lưu động các vụ án 

trộm cắp tài sản để người dân có điều kiện trực tiếp chứng kiến, tiếp xúc với 

hoạt động đấu tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản. Hoạt động này có tác 

dụng tích cực, trực tiếp nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm 

cắp tài sản của quần chúng nhân dân, của chính quyền địa phương và từ đó 

dấy lên phong trào tấn công tội phạm, khơi dậy ý thức tự giác tham gia phát 
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hiện tội phạm, hợp tác với cơ quan chức năng của quần chúng nhân dân trong 

phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm này. 

 - Những hạn chế: 

 Với địa bàn rộng lớn và tình hình hoạt độngphức tạp của các loại tội phạm 

hình sự, tệ nạn xã hội thì biên chế lực lượng Công ancòn quá ít không thể quán 

xuyến hết địa bàn, nắm chặt các đối tượng, nhất là các đối tượng hoạt động lưu 

động, không có lực lượng chuyên trách làm công tác điều tra cơ bản. Hiện nay 

chỉ làm xen kẽ theo từng thời điểm dẫn đến tình trạng không quản lý được địa 

bàn, đối tượng phục vụ cho công tác điều tra những vụ trộm cắp tài sản chưa rõ 

tội phạm. 

Trình độ cán bộ chiến sĩ còn hạn chế, số tốt nghiệp đại học trên địa bàn 

còn ít, số chưa qua đào tạo nghiệp vụ còn nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng 

công tác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chưa tận tâm, tận lực, không 

chịu khó nâng cao kỹ năng trong hoạt động điều tra, còn mang nặng tư tưởng 

thành tích “dễ thì làm, khó thì bỏ”, do lượng án quá nhiều, cán bộ làm công tác 

điều tra thiếu, điều này dẫn đến tình trạng không đủ lực lượng và thời gian cho 

công tác điều tra các vụ án trộm cắp tài sản chưa rõ thủ phạm và mở rộng điều 

tra các vụ án trộm cắp tài sản, nhất là đối với những vụ án có nhiều bị can, có 

băng, ổ, nhóm. Hiện nay, trong công tác điều tra xử lý án có xu hướng nghiêng 

về tập trung xử lý án rõ thủ phạm, gói gọn để kịp thời hạn điều tra, thời hạn tạm 

giam bị can kết thúc chuyển Viện kiểm sát đúng hạn. 

Lực lượng Công an cấp cơ sở vừa thiếu, vừa bán chuyên trách lại không 

được đào tạo cơ bản nghiệp vụ Cảnh sát nên chưa đáp ứng được yêu cầu công 

tác, giải quyết vụ việc còn nhiều thiếu sót, ách tắc. Năng lực vận động quần 

chúng tham gia phong trào phòng chống tội phạm còn yếu. Do đó tình hình tội 

phạm xảy ra còn nhiều, diễn biến phức tạp trong thời gian tới. 

Cơ sở vật chất trang bị cho lực lượng Công an quận, lực lượng Công an 

cấp cơ sở còn rất thiếu thốn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công 

tác. 
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Thiếu sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, cũng như các mặt cần thiết của cấp 

ủy Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội,... làm cho công tác của lực lượng Công an 

quận và lực lượng Công an cấp cơ sở đôi lúc còn bị cô lập, lạc lõng. 

Sự phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an quận,phường và các cơ quan 

khác trên địa bànnhiều khi còn đùn đẩy trách nhiệm, không kịp thời, hiệu quả hoạt 

động kém, còn thiếu đồng bộ, kém hiệu quả nhất là các địa bàn giáp ranh. 

Từ những hạn chế trên đã ảnh hưởng đáng kể đến công tác điều tra chống tội 

phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, để nâng cao hiệu quả hoạt 

động phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản của các chủ thể phòng ngừa cần phải 

tìm ra những biện pháp khắc phục có hiệu quả. 

Nguyên nhân của những hạn chế này là do: 

Đặc điểm tình hình dân cư ở quận Tân Bình có mật độ dân số đông nhất 

so với các quận, huyện khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 

thành phần dân nhập cư đông, người dân từ các nơi khác chuyển đến để làm ăn 

sinh sống, thuê nhà tạm trú để sinh sống nhưng làm ăn ở các quận, huyện khác 

chiếm tỷ lệ rất cao. Đặc điểm này làm chênh lệch lệch trình độ văn hóa trong 

người nhân; ảnh hưởng đến nhận thức xã hội cũng như nhận thức phòng ngữa 

tình  hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn chưa cao. Đây là nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng làm ngơ với tội phạm trong một bộ phận dân cư của quận. 

Qua quá trình điều tra, xét xử của các lượng lượng chuyên trách trên địa 

bàn chưa thực sự tạo được lòng tin tuyệt đối của người dân trong công tác đấu 

tranh chống tình hình tội phạm trong đó có tình hình tội trộm cắp tài sản. Sự lơ 

là, thiếu cảnh giác dẫn đến tài sản của bản thân bị người khác chiếm đoạt nhiều 

lúc trong tư tưởng người dân còn chưa có nhận thức sâu sắc là tố giác tội phạm 

này không vì lợi ích cá nhân mà còn vì xã hội. Có tình trạng một bộ phận người 

dân không tố giác vì cò ngại thủ tục rườm rà liên luyện ảnh hưởng cuộc sống của 

họ đã tọa điều kiện cho tội phạm trộm cắp tài sản có cơ hội ẩn náu, và thực hiện 

liên tục các hành vi trộm cắp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong 

khu vực. 
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Hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, tinh vi, bên cạnh đó 

lực lượng điều tra viên còn thiếu, trình độ năng lực không đồng đều, bị động, 

còn hạn chế về mức độ nhạy bén, đón đầu đối với các loại tội phạm mới, tinh vi, 

sử dụng công nghệ cao. Tuy công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp 

vụ đã được chú trọng nhưng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, lực lượng Công 

an phường còn phải kiêm nhiệm nhiều công tác xã hội, ảnh hưởng đến thời gian 

tập trung cho công tác chuyên môn. Hiện nay, tỷ lệ khám phá án mờ còn thấp, 

đặc biệt là các vụ trộm xe máy, trộm đột nhập, đối tượng gây án chủ yếu là dân 

tạm trú từ nơi khác đến. Các vụ xảy ra do sự chủ quan, mất cảnh giác của bị hại, 

đối tượng hoạt động có tổ chức, có sự chuẩn bị kỹ từ trước do đó khó bắt quả 

tang, các tài sản bị mất thường là các vật dụng gọn nhẹ, đồ trang sức, xe máy dễ 

tiêu thụ trên thị trường nên ít khi thu hồi được để phục vụ công tác điều tra. Các 

vụ mất trộm đột nhập, chủ nhà thường có xu hướng kiểm tra lại đồ đạc nên làm 

hiện trường vụ án bị xáo trộn, không thu thập được dấu vết, khó khăn trong công 

tác khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét... Phương tiện kỹ thuật phục vụ 

điều tra khám phá án, theo dõi đối tượng còn thiếu và lạc hậu. 

Công tác phối hợp nắm tình hình địa bàn giữa trinh sát các đội nghiệp 

vụ với CSKV, tổ phòng chống tội phạm Công an 15 phường chưa chặt chẽ, 

vẫn còn sơ hở trong công tác quản lý đối tượng, nhân hộ khẩu (nhất là số bán 

nhà, tạm vắng nay quay về tụ tập quậy phá, số tạm trú trong nhà cho thuê). 

Việc xây dựng và sử dụng lực lượng tai mắt của trinh sát và CSKV còn thiếu, 

yếu, quản lý chưa đúng quy trình, chưa đầu tư đúng mức nên không phát huy 

tích cực ở cơ sở... Vì vậy, chưa phát hiện được những mâu thuẫn cá nhân 

trong sinh hoạt thường ngày để giải quyết kịp thời, ngăn chặn hậu quả nghiêm 

trọng xảy ra. 

Công tác tấn công tội phạm hiệu quả chưa cao, tỉ lệ khám phá án mờ còn 

thấp, đặc biệt là các vụ trộm xe máy, trộm đột nhập, đối tượng gây án chủ yếu là 

dân tạm trú từ nơi khác đến (án trộm xe máy khám phá 595/1168 vụ đạt 51%). 

Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tuần tra, kiểm tra cac khu vực, 
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địa bàn phức tạp, các điểm nóng dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn chưa căn đúng bài 

bản, thiếu chặt chẻ, ít tác dụng răng đe. 

Kết luận chương 2 

Chương 2 của luận văn đã tập trung phân tích làm rõ thực trạng nhận thức 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản và thực trạng các chủ thể tiến hành các 

ông tác phòng ngừa cũng như các biện pháp phòng ngừa tình hình tội trộm cắp 

tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 -

2015. Qua phân tích thực trạng đánh giá các mặt làm được của Chính quyền 

quận Tân Bình trong công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản, từ đó 

rút ra các hạn chế còn tồn tại. 

Những nội dung được trình bày trong chương 2 sẽ là cơ sở để tác giả đi sâu 

vào nghiên cứu tìm ra những giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình trong thời gian tới. 
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Chương 3 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘITRỘM CẮP TÀI 

SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH,THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Tăng cường nhận thức về phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàn thiện cơ sở lý luận phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn quận 

Tân Bình là yêu cầu cấp thiết cần được hoàn thiện trong thời gian tới. Những vấn 

đề lý luận này sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng một cơ quan chuyên trách về 

phòng ngừa tình hình tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao 

nhận thức phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn quận trong đó có tình hình 

tội trộm cắp tài sản. Cơ quan này cần tập trung được nguồn nhân lực là những 

người được đào tạo chuyên ngành về Tội phạm học, có trình độ lý luận, khả 

năng nghiên cứu lẫn khả năng giảng dạy. Để có thể sử dụng đội ngũ này cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống lý luận phòng ngừa tình hình 

tội phạm thì cần co sự phối hợp của Quận ủy, UBND quận Tân Bình có những 

khoản đầu tư đúng mực các công trình nghiên cứu khoa học về phòng ngừa tình 

hình tội phạm, xây dựng và đưa vào áp dụng thực tế các công trình nghiên cứu 

khoa học về phòng ngừa tình tình tội trộm cắp tài sản. 

Hoàn thiện cơ sở chính trị - pháp lý của hoạt động phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản, Chính quyền quận cần trong việc ban hành đề ra các chương 

trình phòng ngừa tội phạm riêng cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội 

quận trong từng giai đoạn; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn xử lý những 

vướng mắc về mặt pháp lý liên quan đến hoạt động phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản;  

Chính quyền quận cần có chính sách nâng cao trình độ các chủ thể, cá 

nhân phòng ngừa tình hình hình tội phạm trên địa bàn nói chung và tình hình tội 

trộm cắp tài sản nói riêng, tạo điều kiện cho nguồn nhân lực này phát triển, tiếp 

cận lý luận, kinh nghiệm phòng ngừa ở các khu vực khác hay các quốc gia tiến 

bộ, từ đó, xây dựng hệ thống nhận thức lý luận phòng ngừa tình hình tội phạm 

phù hợp với tình hình tội phạm trên địa bàn quận. 
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Đồng thời, chính quyền quận cần có chế độ và chính sách phù hợp để thu 

hút cộng đồng cư nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của tội phạm nói chung 

và tội trộm cắp tài sản nói riêng (hành vi phạm tội, hoạt động của tội phạm 

này...) đối với bản thân cũng như toàn xã hội; nhằm tăng cường cảnh giác, tố 

giác tội phạm trộm cắp tài sản, không cho tội phạm có môi trường ẩn náu và hoạt 

động. Tạo ra môi trường sống lành mạnh không tội phạm trêm địa bàn.   

   

3.2. Hoàn thiện tổ chức phòng ngừa tình hình tội phạm trộm cắp tài 

sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

* Các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động củađội ngũ trực tiếp thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ phòng ngừa tình hình tội phạm: 

Tăng cường chủ thể phòng ngừa tội phạm nhằm tạo điều kiện cho phòng 

ngừa tội phạm được khoa học và đạt hiệu quả, mô hình tổ chức lực lượng phòng 

ngừa tội phạm nói chung, trong đó tội trộm cắp tài sản nói riêng cần được tổ 

chức chuyên nghiệp hơn thông qua hình thức trung tâm tội phạm học trực thuộc 

UBND quận với sự thống nhất lãnh đạo của Quận ủy. Đây là cơ quan phòng 

ngừa tình hình tội phạm chuyên trách hoạt động bằng nguồn tài chính do ngân 

sách nhà nước, ngân sách địa phương cấp, do tài trợ của các tổ chức phòng ngừa 

tội phạm trên thế giới. Nhiệm vụ của trung tâm là xác định tình hình tội phạm, 

nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tội phạm, thiết kế các biện pháp phòng 

ngừa tội phạm cho từng khu vực, địa bàn của quận. Các cơ quan tiến hành tố 

tụng tiếp tục giữ vai trò là chủ thể trong hoạt động phát hiện và xử lý tội phạm. 

Các sở, ban, ngành quận vừa có chức năng phối hợp với trung tâm tội phạm học 

triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, vừa phối hợp với các cơ quan tiến 

hành tố tụng phát hiện tội phạm. Các cá nhân, tổ chức vừa là chủ thể phòng 

ngừa, vừa là chủ thể quan trọng trong việc phát hiện tội phạm. 

 Đối với cơ quan Công an: 

Cơ quan Công an là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý cư trú, 

quản lý đối tượng, điều tra khám phá tội phạm trên địa bàn quận. Vì vậy, lực 

lượng này phải không ngừng hoàn thiện để phát hiện, điều tra với hiệu quả cao 
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nhất các vụ xâm phạm sở hữu trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động 

phòng, chống tội xâm phạm sở hữu trong thời gian tới, Công an quận Tân Bình 

cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề sau: 

 Một là, đẩy mạnh công tác xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án và 

tăng cường xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật phục vụ tốt cho công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, củng cố, tăng cường hoạt động của lực 

lượng an ninh cơ sở như: bảo vệ dân phố, dân phòng… nâng cao hiệu quả các 

mô hình nhà trọ tự quản, tổ xe ôm tự quản, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm… 

để nâng cao sức chiến đấu trong toàn xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm. 

 Hai là, đẩy mạnh công tác tuần tra để quản lý, kiểm soát các tuyến, địa 

bàn trọng điểm nhằm vừa chủ động phòng ngừa tội phạm, vừa có thể phát hiện 

tội phạm.  

 Ba là, tăng cường và nâng cao công tác áp dụng khoa học - kỹ thuật vào 

đấu tranh phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu. Thời gian qua, Công an quận 

Tân Bình đã được trang bị những phương tiện kỹ thuật hiện đại như: hệ thống 

máy vi tính, máy quay phim, chụp ảnh, máy ghi âm… để phục vụ hoạt động điều 

tra, phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trrong đó có tình hình 

tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình diễn biến ngày càng phức tạp, 

hoạt động của chúng không chỉ trên địa bàn quận Tân Bình mà còn vươn ra liên 

tỉnh và bọn chúng thường sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để gây án, 

tẩu thoát. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, khám phá và 

phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trong tình hình mới đòi hỏi phải tăng 

cường hơn nữa hiệu quả công tác khoa học - kỹ thuật; tăng cường ứng dụng các 

phương tiện kỹ thuật vào thực tiễn công tác phục vụ hoạt động điều tra theo tố 

tụng và hoạt động điều tra trinh sát, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

 Bốn là, kiện toàn tổ chức và tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát 

điều tra về trật tự xã hội trên địa bàn. Theo đó, cần tập trung củng cố, tăng cường 

lực lượng điều tra viên, vì hầu hết án xâm phạm sở hữu xảy ra trên địa bàn đều 
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do Công an cấp quận thụ lý điều tra; tổ chức phân công lực lượng thực hiện 

nhiệm vụ hợp lý, bố trí sắp xếp cán bộ đã qua đào tạo theo đúng chuyên ngành, 

không ngừng đào tạo, bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức 

cách mạng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ, nhất là lực lượng trinh sát, 

điều tra viên, để khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo được sự gắn kết chặt chẽ giữa 

hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng. 

 Năm là, cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, 

tố giác tội phạm. Xuất phát từ tính chất, đặc điểm, thủ đoạn hoạt động của tội 

phạm trộm cắp tài sản thường diễn ra rất nhanh, đối tượng gây án và tẩu thoát 

nhanh hoặc người đến trình báo không xác định được thời gian tội phạm xảy ra. 

Vì vậy, hoạt động tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác phải nhanh chóng, kịp thời, 

đầy đủ là công tác cực kỳ quan trọng trong quá trình phát hiện, điều tra. Do đó, 

cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội 

phạm là yếu tố vô cùng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh đối với 

tội phạm trộm cắp tài sản. 

 Sáu là, tăng cường và hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác điều tra 

khám phá các vụ án trộm cắp tài sản. Trong quá trình, điều tra, truy xét các vụ án 

xâm phạm sở hữu thì sự phối hợp giữa các bộ phận trong lực lượng Công an là 

rất quan trọng, đó là sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật 

tự xã hội với các lực lượng nghiệp vụ khác như: Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát quản 

lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông… Trong công tác điều tra, khám 

phá các vụ án xâm phạm sở hữu đòi hỏi giữa lực lượng cảnh sát điều tra tội 

phạm về TTXH và các lực lượng nghiệp vụ khác phải có sự phối hợp đồng bộ, 

nhịp nhàng và chặt chẽ để làm tốt công tác khám nghiệm hiện trường; quản lý 

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như dịch vụ cầm đồ, nhà nghỉ; quản lý 

tạm trú, tạm vắng; quản lý các đối tượng có liên quan đến ma túy… nhằm góp 

phần phát hiện, điều tra khám phá vụ án được nhanh chóng. 

  Đối với VKSND: 

 Trước diễn biến tình hình tội phạm hết sức phức tạp và có chiều hướng 

tăng trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống 
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các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn, VKSND quận Tân Bình phải tiến hành 

một số biện pháp sau đây: 

 Một là, củng cố và kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao công tác 

chỉ đạo, quản lý, điều hành trong kiểm sát; tăng cường giáo dục chính trị tư 

tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm cho mỗi 

cán bộ, kiểm sát viên. 

 Hai là, tăng cường kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

đảm bảo việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kịp thời, đúng pháp luật. 

 Ba là, tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chủ trương của Đảng 

về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với 

hoạt động điều tra” và “Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại 

phiên tòa”. Trong hoạt động kiểm sát điều tra, kiểm sát viên cần giám sát quá 

trình điều tra viên thu thập chứng cứ, kiểm sát quá trình lấy lời khai bị can, kịp 

thời góp ý kiến cùng điều tra viên ngăn ngừa những vi phạm pháp luật tố tụng và 

cùng điều tra viên đưa ra hướng điều tra thích hợp với từng vụ án. Trong thực 

hành quyền công tố tại phiên tòa, cần nâng cao chất lượng tranh luận, luận tội 

của kiểm sát viên nhằm làm sáng tỏ những tình tiết của vụ án. Kiểm sát viên cần 

chú trọng nâng cao kỹ năng thẩm vấn, luận tội, tranh luận tại phiên tòa nhằm đáp 

ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 

 Bốn là, thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan bảo 

vệ pháp luật, kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, hạn chế đến mức 

thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Phối 

hợp với cơ quan Công an, TAND và các cơ quan ban ngành hữu quan giải quyết 

kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các vụ án trộm cắp tài sản, tránh 

bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Chú trọng công tác xây dựng án 

điểm, án điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn và công tác xét xử lưu động 

các vụ án trộm cắp tài sản. Trong các mặt công tác này, đặc biệt quan tâm đến 

những địa bàn là điểm nóng về tình hình tội trộm cắp tài sản, ngoài việc chọn 

những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân để xây dựng 

án điểm và đưa ra xét xử lưu động, thì cũng cần quan tâm chọn những vụ án ít 
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nghiêm trọng để xây dựng án điểm và điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn. 

Điều này không những giúp cho việc xử lý các vụ án trộm cắp tài sản một cách kịp 

thời, nhanh chóng, đúng pháp luật, mà còn nâng cao sự tin tưởng của người bị hại 

trong các vụ án trộm cắp tài sản đối với pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật, 

từ đó giúp họ nâng cao ý thức tố giác hành vi trộm cắp tài sản. Từ đó, giúp cho hiệu 

quả công tác điều tra, khám phá đối với các vụ trộm cắp tài sản ngày càng cao, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản. 

 Năm là, kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án và tổ chức đưa 

người bị kết án phạt tù đi chấp hành án, việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án 

phạt tù; thực hiện tốt công tác kiểm sát việc xét đặc xá, việc thi hành án treo và 

cải tạo không giam giữ theo quy định của pháp luật. 

  Đối với TAND: 

 Cơ quan điều tra, VKSND và TAND là những cơ quan tiến hành tố tụng 

thay mặt Nhà nước thực hiện quyền tư pháp để truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Việc tổ 

chức và hoạt động của cơ quan này phải hợp lý để nhằm đảm bảo thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực tế công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm nói chung và tội xâm phạm sở hữu nói riêng trong thời 

gian qua ở quận Tân Bình cho thấy mỗi cơ quan tiến hành tố tụng đều có những 

vấn đề tồn tại về tổ chức và hoạt động cần được hoàn thiện mới có thể đáp ứng 

được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Việc đổi 

mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan này phải được tiến hành đồng bộ ở tất 

cả các khâu, trong đó Tòa án là trung tâm. Để đấu tranh có hiệu quả với các tội 

xâm phạm sở hữu trên địa bàn, TAND quận Tân Bình cần tiến hành một số biện 

pháp sau đây: 

 Một là, coi trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp 

tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với 

phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Tòa án. Tổ chức 

thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành Tòa án nhân 
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dân”. Đẩy mạnh việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho thẩm 

phán, cán bộ Tòa án về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ xét xử và các kiến thức bổ 

trợ khác như kinh tế, xã hội, ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đội ngũ hội thẩm nhân 

dân có trình độ, am hiểu kiến thức xã hội và pháp luật. 

 Hai là, cần làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án hình sự nói 

chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Trong đó, đặc biệt chú ý vấn đề 

định tội danh, các căn cứ cụ thể để quyết định hình phạt, các nguyên tắc áp dụng 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bảo đảm việc xét xử các 

vụ án về tội trộm cắp tài sản được đúng đắn, góp phần tích cực vào công tác 

phòng chống tội phạm. 

 Ba là, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. 

Để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự trong đó 

có các vụ án trộm cắp tài sản trước hết phải tổ chức phiên tòa sao cho phù 

hợp, thể hiện rõ địa vị pháp lý của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Phiên tòa phải đảm bảo để không 

những nghĩa vụ tố tụng mà các quyền tố tụng của những người tham gia tố 

tụng, nhất là của bị cáo được thực hiện đầy đủ. Cần thực hiện đúng nguyên 

tắc “bản án chỉ căn cứ vào những chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa” 

đồng thời thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 08/NQ-TW 

việc giải quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm 

sát viên, của người bào chữa, bị cáo, người làm chứng để đưa ra những bản 

án, quyết định đúng pháp luật, có sức thuyết phục cao. 

 Bốn là, chủ động phối hợp với cơ quan Công an, VKSND và các cơ quan, 

đoàn thể khác để tăng cường công tác xét xử lưu động đối với các vụ án xâm phạm 

sở hữu tại địa bàn xảy ra vụ án, nhằm mục đích tuyên truyền và giáo dục trong nhân 

dân, nâng cao ý thức phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. 

 Năm là, làm tốt công tác thi hành án hình sự và phối hợp chặt chẽ với 

VKSND, cơ quan thi hành án hình sự nhằm đảm bảo bản án, quyết định hình sự 

của Tòa án về các vụ án trộm cắp tài sản đã có hiệu lực pháp luật đều được thi 
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hành trên thực tế. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quy định pháp 

luật hình sự được thực thi trên thực tế và đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tội 

phạm. 

Ngoài ra, bên cạnh những giải pháp nêu trên cũng cần quan tâm đến giải 

pháp về pháp luật vì. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, cần tập trung đào tạo đội ngũ 

cán bộ tư pháp chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tình hình 

tội phạm này. 

* Các giải pháp cơ chế phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình tội 

phạm 

Cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phát hiện, xử lý tội phạm. Cơ quan 

Công an vẫn tiếp tục là cơ quan đóng vai trò nồng cốt trong việc phối hợp với cơ 

quan hữu quan, các đoàn thanh tra liên ngành văn hóa – xã hội trong việc ban hành 

quy chế phối hợp hoạt động, triển khai các quy chế thông qua việc thường xuyên 

tiến hành xây dựng các chương trình phòng chống tội phạm trên toàn quận hay 

trong từng khu vực cụ thể; giữ vai trò chủ động trong việc phối hợp với các đoàn 

thể ở địa phương như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban điều hành khu phố…, 

trong việc quản lý, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, 

người sau khi chấp hành án. 

Một vần đề khác cần được quan tâm hiện nay là tăng cường phối hợp giữa cơ 

quan Công an, VKSND và TAND. Phần thực trạng chúng tôi có chỉ ra rằng giữa ba 

cơ quan này cũng thường xuyên có những kỳ họp liên cơ quan nhằm rút kinh 

nghiệm hoạt động, tìm phương hướng giải quyết cho những trường hợp còn vướng 

mắc. Như vậy, để sự phối hợp giữa ba cơ quan này được tiến hành thường xuyên, 

đạt mục tiêu chung là giải quyết các vụ án nhanh chóng, đúng pháp luật nhưng 

không vi phạm nguyên tắc hoạt động độc lập của từng cơ quan thì cần phải được 

thực hiện dựa trên một quy chế nhất định, trong đó quy định rõ nội dung phối hợp, 

cách thức phối hợp, nhiệm vụ cụ thể của từng chủ thể trong hoạt động phối hợp. 

3.3. Tăng cường nguồn nhân lực phòng ngừa tình hình tội phạm trộm 

cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
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Tăng cường về số lượng 

Nguồn nhân lực trong các cơ quan phòng ngừa tình hình tội phạm tại quận 

Tân Bình hiện nay cần được bổ sung từ nguồn giảng viên phụ trách giảng dạy tại 

các môn pháp luật tại các trường học trên địa bàn và từ các cơ quan phòng ngừa 

tội phạm chuyên trách. Để thực hiện được điều này, chính quyền quận cần có 

chiến lược phối hợp các giảng viên trong việc tuyên truyền pháp luật phòng, 

chống trộm cắp tài sản, phối hợp xây dựng triển khai các kế hoạch phòng ngừa 

ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn. Song song đó, sự ra đời của cơ quan 

chuyên trách sẽ là giải pháp tối ưu cho việc xây dựng đội ngũ phòng ngừa tội 

phạm chuyên trách. Lực lượng này thực chất là thực hiện công việc cả lý luận 

lẫn thực tiễn, tức vừa xây dựng hệ thống lý luận phòng ngừa tình hình tội phạm, 

vừa tiến hành khảo sát tình hình tội phạm, xác định nguyên nhân và điều kiện 

phát sinh tình hình tội phạm, đánh giá thực trạng phòng ngừa tình hình tội phạm, 

từ đó xây dựng các chương trình phòng ngừa tội phạm tương ứng. Như vậy, hoạt 

động của đội ngũ này nghiêng về hoạt động phòng ngừa trước và hoạt động phát 

hiện, xử lý tội phạm được xem là hoạt động chống tội phạm, được thực hiện bởi 

các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Trong đội ngũ cơ quan tiến hành tố tụng, với sự “quá tải” trong công việc 

như đã trình bày thì yêu cầu hiện nay là tăng biên chế nhằm giảm áp lực công 

việc của đội ngũ này. Do vậy, chính quyền quận cần có những kiến nghị với cấp 

trên tăng cường nguồn biên chế, tăng cường cán bộ, chuyên viên cho các cơ 

quan phòng ngừa tình hình tội phạm, đặc biệt là số lượng người làm công tác 

phòng ngừa tình hình tội phạm chuyên trách và số lượng người làm việc trong cơ 

quan tiến hành tố tụng. 

Tăng cường về chất lượng 

Song song với việc bổ sung số lượng các cán bộ, chuyên viên thì việc 

nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng này cũng cần được chú trọng. Sự 

tăng cường chất lượng được thể hiện từ khâu xét tuyển công chức, cán bộ đến 

việc thường xuyên có những tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực đang 

hoạt động nhằm kịp thời phát hiện những yếu kém về chất lượng, từ đó, có kế 
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hoạch thay thế hoặc nâng cao trình độ chuyên môn. Khâu yếu nhất của quận Tân 

Bình là cán bộ tuyên truyền pháp luật chưa được đào tạo chuyên nghiệp mà chủ yếu 

là “nghề dạy nghề” nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Như vậy, để có thể nâng 

cao hiệu quả của việc ngăn ngừa trước không cho tội phạm xảy ra, quận cần đầu tư 

nhiều hơn nữa cho lực lượng tuyên truyền pháp luật. Đây phải là lực lượng được 

đào tạo chuyên ngành luật, được đào tạo về kỹ năng tuyên truyền đối với các đối 

tượng, các thành phần khác nhau trong xã hội. Lực lượng tuyên truyền này phải 

được đào tạo có khả năng thiết kế các chương trình phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản lẫn khả năng triển khai các chương trình này có hiệu quả. 

Chất lượng đội ngũ Thẩm phán xét xử tội phạm về trộm cắp tài sản cũng 

cần được chú trọng. Nếu như trong cơ quan điều tra, VKS có lực lượng chuyên 

trách trong việc phát hiện, khởi tố, truy tố các vụ án, bị can phạm tội trộm cắp tài 

sản thì tại Tòa án phải có các Thẩm phán được trang bị những kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ trong việc xét xử tội phạm trộm cắp tài sản. Đội ngũ người tiến 

hành tố tụng những vụ án trộm cắp tài sản cần thường xuyên được học tập nâng 

cao trình độ pháp luật nói chung, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thường xuyên cập 

nhật những diễn biến về thủ đoạn của người phạm tội trộm cắp tài sản trong và 

ngoài địa bàn quận để kịp thời phát hiện và xử lý tội phạm. 

Ngoài ra, để đào tạo được những cán bộ phòng ngừa tình hình tội phạm 

trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả thì chính quyền quận 

cũng cần có những chính sách, chế độ hỗ trợ về vật chất tương xứng với những 

khó khăn và nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải trong cuộc đấu tranh với tội phạm 

trộm cắp tài sản. Bên cạnh việc thành lập cơ quan phòng ngừa tội phạm chuyên 

trách như đã trình bày thì sự hỗ trợ về vật chất từ chính quyền quận là rất quan 

trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phòng ngừa tình hình tội phạm 

thông qua việc dung ngân sách quận chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội 

ngũ này. Một yếu tố khác rất quan trọng là các cơ quan phòng ngừa tình hình tội 

phạm cần được tăng cường trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động phòng ngừa tội 

phạm, ví dụ các phương tiện giao thông tuần tra, theo dõi tội phạm, máy móc, 

công cụ hỗ trợ,… các thiết bị này vừa mang tính hỗ trợ cho hoạt động của các 
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chủ thể được thuận lợi, vừa nâng cao hiệu quả của hoạt động phát hiện, xử lý tội 

phạm trộm cắp tài sản. 

Đây là chiến lược quan trọng và lâu dài để hình thành và phát triển bền 

vững đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong công tác phòng ngừa tình hình tội 

phạm nói chung và công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản nói riêng, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quận Tân Bình trong giai 

đoạn mới.  

3.4. Hoàn thiện nội dung và các biện pháp phòng ngừa tình hình tội 

phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn quân Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Các giải pháp về kinh tế -xã hội 

Giải pháp về kinh tế - xã hội là một trong những giải pháp cơ bản lâu dài 

được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, nhằm hạn chế nguồn gốc phát sinh 

của nhiều loại tội phạm, trong đó có các tội phạm trộm cắp tài sản. Giải pháp về 

kinh tế - xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người 

dân, từ đó hạn chế và đẩy lùi những nhân tố tiêu cực là nguyên nhân và điều kiện 

phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản. Trong thời gian tới các giải pháp kinh tế - xã 

hội nhằm phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, 

TPHCM, các cấp chính quyền tại địa phương cần chú trọng các nội dung sau đây: 

Thứ nhất, tạo điều kiện cho người dân có việc làm, xây dựng các chính sách 

ưu đãi về vốn vay để người dân có điều kiện kinh doanh, lao động để sinh sống, 

giảm bớt khó khăn về đời sống kinh tế, nâng cao mức sống của bộ phận dân cư 

nghèo về mặt vật chất và tinh thần, đặc biệt là những người dân từ nơi khác đến địa 

bàn sinh sống và lao động, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, tuy đời 

sống nhân dân trên địa bàn quận đã được cải thiện, mức sống ngày càng cao, nhưng 

sự phân hóa giàu nghèo vẫn còn lớn, có bộ phận dân cư giàu lên nhanh chóng 

nhưng không ít người lâm vào hoàn cảnh khó khăn như mất việc làm, mất đất sản 

xuất do quy hoạch, giải tỏa, phải lo những nhu cầu tối thiểu về cái ăn, cái mặc. Và 

trong lúc túng quẫn, những người này dễ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của 

người khác, bởi khi đó nhu cầu về ăn, mặc không còn là những ưu tiên hàng đầu 

cần thỏa mãn. Chính vì vậy, các cấp chính quyền cần thực hiện các giải pháp  
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kinh tế để nâng cao mức sống của người dân, trong đó chú trọng đến vấn đề giải 

quyết việc làm cho những người có trình độ học vấn thấp và những đối tượng tái 

hòa nhập cộng đồng, làm thay đổi cách nhìn của xã hội đối với họ, chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần đối với những đối tượng này nhằm làm cho họ thấy được 

sự quan tâm của Nhà nước, của xã hội đối với họ, đảm bảo công bằng xã hội. 

Bên cạnh đó là sự quan tâm đúng mức đến bộ phận dân cư nghèo hiện nay sẽ 

góp phần làm cho tình hình các tội trộm cắp tài sản cũng như một số tội phạm 

khác sẽ giảm dần. Chính từ những giải pháp về kinh tế - xã hội sẽ giúp cho 

những đối tượng có nguy cơ phạm tội sẽ điều chỉnh hành vi của họ một cách 

chuẩn mực hơn, đúng pháp luật hơn. 

Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước 

trên địa bàn quận Tân Bình đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các biện 

pháp ngăn ngừa và xóa bỏ các tệ nạn xã hội nhằm hạn chế nguyên nhân và điều 

kiện dẫn đến hành vi phạm tội. Các cấp chính quyền quận Tân Bình cần tiến 

hành công tác quản lý hành chính, quản lý an ninh trật tự có hiệu quả nhằm ngăn 

ngừa và xóa bỏ tệ nạn xã hội. Bởi nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội trong 

nhiều trường hợp lại không phải xuất phát vì khó khăn về kinh tế mà xuất phát từ 

các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc,... Khi không còn tiền thì những 

con người này rất dễ dẫn đến việc phạm các tội có tính chất chiếm đoạt. Để nâng 

cao hiệu quả công tác ngăn ngừa và xóa bỏ các tệ nạn xã hội cần phải nâng cao 

nhận thức, vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc  xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc, xây dựng khu dân cư tự quản, ấp văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình 

văn hóa nhằm loại trừ các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm,... 

Thứ ba, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, 

nhất là số người đang trong độ tuổi lao động ở các xã, thị trấn trọng điểm. Trong 

các giải pháp kinh tế nhằm nâng cao mức sống của nhân dân, phải kết hợp đồng 

bộ với vấn đề tạo ra nhiều việc làm cho người lao động mới có thể mang lại hiệu 

quả tốt trong đấu tranh phòng ngừa tình hình tội phạm. Để tạo nhiều việc làm 

cho người lao động, các cấp chính quyền cần tăng cường hệ thống trường dạy 
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nghề nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

Đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực phải theo nhu cầu của thị trường lao 

động, gắn giáo dục đào tạo, dạy nghề với nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, cần đẩy 

mạnh công tác hướng nghiệp để người dân lựa chọn ngành nghề phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Giải quyết việc làm cho người lao 

động, nâng cao mức sống người dân có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản, bởi qua khảo sát 197 bản án 317 bị cáo phạm tội 

trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015 

có trên 89% người phạm tội không có việc làm, khoảng 9% nghề nghiệp không 

ổn định.  

Thứ tư, để giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp 

yêu cầu đặt ra là phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì hoạt động 

và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất bằng nhiều biện pháp như tổ chức gặp 

gỡ, đối thoại để chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ những 

khó khăn về vốn, thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế, giải phóng mặt bằng… để 

duy trì và thu hút đầu tư phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. 

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý cư trú, nhất là người dân từ nơi 

khác đến, không nơi ở ổn định, không có việc làm ổn định để quan tâm, giúp đỡ, 

định hướng nghề nghiệp, tránh việc họ không có nghề nghiệp nảy sinh ý định 

phạm tội.  

Những giải pháp về kinh tế - xã hội được thực hiện tốt sẽ góp phần quan 

trọng làm hạn chế và giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các 

tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình. 

Các giải pháp về văn hóa - giáo dục 

Thứ nhất, trong lĩnh vực văn hóa, quận cần đầu tư thêm cơ sở vật chất kỹ 

thuật cho các dịch vụ văn hoá, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao 

cho nhân dân như khu vui chơi trẻ em, nhà văn hoá cộng đồng, trung tâm văn 

hoá tại các phường. Quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt 

đẹp, đa dạng của dân tộc, tránh việc tiếp thu những luồng văn hóa phương tây 

không phù hợp. 
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 Huy động được sức mạnh của các phương tiện truyền thông, cán bộ văn 

hóa phường các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, khuyến khích nhân dân 

tổ chức xây dựng nếp sống văn hóa mới tại cộng đồng dân cư. 

Thứ hai, trong lĩnh vực giáo dục. Đối với từng gia đình, đồng thời với 

việc phát triển kinh tế gia đình, mỗi gia đình phải quan tâm hơn nữa sự phát triển 

nhân cách của các thành viên trong gia đình. Cha mẹ, ông bà phải làm tấm 

gương sáng cho con cái noi theo ngay từ khi còn nhỏ. Các thành viên trong gia 

đình phải yêu thương nhau để trẻ thấy sự gắn bó giữa con người với con người 

mà trước tiên là tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Hướng con em 

tới những việc làm lương thiện, có ý nghĩa. 

Tạo nên, duy trì, phát triển những truyền thống tốt đẹp của gia đình.Đây là 

cách giáo dục có hiệu quả, tạo nên nhiều gia đình, dòng họ có nhiều người thành 

đạt, tạo nên một gia đình có truyền thống, có nề nếp gia phong để con cháu phấn 

đấu xứng đáng với truyền thống của gia đình. Giáo dục bằng cách nêu gương 

sáng của cha mẹ, các anh chị em trong gia đình, con cái học tập, noi theo. Giáo 

dục con cái bằng tình yêu thương của gia đình, của cha mẹ nhằm nuôi dưỡng 

lòng nhân ái của các con bởi lòng nhân ái.  

Cha mẹ cũng cần quan tâm, phải hiểu về sự phát triển của con cái cũng 

như đặc điểm tâm lý để có hình thức giáo dục con cái đúng đắn, tránh việc đối 

xử thô bạo, tàn nhẫn với con cái.  

Đối với nhà trường và xã hội cũng phải quan tâm đến sự phát triển nhân 

cách con người mà đặc biệt là thế hệ trẻ. Ở quận Tân Bình hiện nay tỉ lệ số bị 

cáo có trình độ học vấn thấp chiếm tỉ lệ cao. Do vậy, công việc trước mắt là cần 

phải mở rộng phạm vi cơ sở đào tạo, đặc biệt ở những xã còn khó khăn về đời 

sống, khó khăn về phương tiện đi lại để tất cả các em trong độ tuổi đến trường 

đều có thể tham gia học tập.  

Xây dựng đội ngũ giáo viên không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà 

có phẩm chất đạo đức, có tâm, có tầm, yêu thương, tận tụy vì học sinh, cảm hóa, 

giúp đỡ học sinh hư, cá biệt, giáo dục các em không đi vào con đường phạm tội.  
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Trong nhà trường ngoài việc dạy kiến thức cần quan tâm nhiều hơn nữa 

đến việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống bằng nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, có thể xây dựng nhiều hoạt động ngoại khóa để hướng các em học sinh, 

sinh viên đến những hoạt động có ý nghĩa, mang tính cộng đồng. 

Xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực trong môi trường nhà trường như: tình 

trạng chạy trường, chạy lớp… vì chính những hiện tượng tiêu cực đó sẽ có tác 

động xấu đến các em học sinh, sinh ra tư tưởng coi trọng đồng tiền, có tiền là có 

tất cả và phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá, kể cả thực hiện hành vi phạm 

tội như trộm cắp, cướp của, giết người... 

Tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường và gia 

đình trong giáo dục học sinh. Sự phối hợp chặt chẽ này giúp cho nhà trường và 

gia đình kịp thời phát hiện những biểu hiện đặc biệt trong tâm tư, cư xử của các 

em, từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp. 

Hạn chế tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, nghiện rượu, mại dâm, thú vui 

chơi không lành mạnh...và các hành vi vi phạm pháp luật.  

Đoàn thanh niên ở các trường học cần phối hợp với Đoàn cơ sở Công an 

quận thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề để tuyên 

truyền cho đoàn viên, học sinh hiểu, tôn trọng, chấp hành tốt pháp luật. Thu hút 

đông đảo thanh thiếu niên vào hoạt động của tổ chức mình. 

Thứ ba,đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên 

quan đến tài sản, quyền và nghĩa vụ của công dân để nâng cao ý thức trong quần 

chúng nhân dân.  

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu 

rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có 

trọng tâm, trọng điểm như chú trọng đến các địa bàn các khu công nghiệp, 

trường học, khu vực giáp ranh các quận khác. 

Một trong những biện pháp tuyên truyền hiệu quả, mang tính răn đe, giáo 

dục cao đó là tăng cường xét xử các phiên toà lưu động, nhưng phái đảm bảo 

đúng người, đúng đối tượng dự phiên tòa mới mang lại hiệu quả.  
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Chính quyền địa phương cũng cần quan tâm xây dựng vận động quần 

chúng tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận động 

những người xung quanh nâng cao ý thức cảnh giác cũng như nâng cao ý thức 

phòng chống tội phạm. 

Các giải pháp về tổ chức, quản lý xã hội 

Thứ nhất, cần tăng cường hiệu lực về quản lý cư trú.  

Tập trung triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực an 

ninh trật tự, tiến hành rà soát lại các quy định về đăng ký hộ khẩu, khai báo tạm 

trú, tạm vắng để cải cách thủ tục, giảm thiểu các thủ tục hành chính gây phiền 

hà, làm mất thời gian của nhân dân.  

Cần niêm yết công khai các thủ tục để người dân biết và tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân dân đăng ký hộ khẩu, tăng cường các điểm đăng ký tại khu 

phố, ấp. 

 Ủy ban nhân dân quận, phường và nhất là lực lượng Công an quận cần 

thay đổi phương thức quản lý, từ quản lý thủ công sang phương thức quản lý có 

sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đăng ký hộ khẩu, khai báo 

tạm trú, tạm vắng.  

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý cư trú, công tác nắm hộ, nắm người 

để nắm rõ những 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 hành vi phạm tội xảy ra. 

Trong công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, Công an quận cần thu 

thập đầy đủ thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự, lưu manh chuyên 

nghiệp, các đối tượng là thanh thiếu niên hư hỏng không có việc làm, lang thang, 

lêu lổng, các đối tượng nghiện hút, nghiện rượu, cờ bạc, thường xuyên gây rối… 

để có biện pháp quản lý, theo dõi vì đây là những đối tượng có nguy cơ cao 

phạm tội trộm cắp tài sản.  

Cần tăng cường về số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác quản lý cư 

trú, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư kinh phí nhằm tạo điều kiện tốt 

cho công an địa phương an tâm công tác, tích cực vận động nhân dân tham gia 
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phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, có biện 

pháp xử lí nghiêm cán bộ buông lỏng trong quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản 

lý đối tượng để nâng cao trách nhiệm của các cán bộ làm nhiệm vụ này. 

Thứ hai, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. 

Lực lượng Công an phải thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành, 

trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản (điều 

tra cơ bản, quản lý đối tượng sưu tra, hiềm nghi...), xây dựng cộng tác viên lưới 

bí mật đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để phục vụ cho công tác quản lý 

địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ cho công tác chuyên án. 

 Công an cấp quận, phường phải xác định được địa bàn, đối tượng trọng 

điểm, quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn của đối tượng để tăng cường 

công tác tuần tra, mật phục tại các tuyến, địa bàn thường xảy ra các hành vi trộm 

cắp. 

Đối với những đối tượng có liên quan đến các tệ nạn xã hội như ma túy, 

cờ bạc, rượu chè… cần có biện pháp quản lý, giáo dục để họ từ bỏ những thói 

hư, tật xấu, không để lôi kéo thêm người khác cùng tham gia. 

Thứ ba, tăng cường sự quản lý của các cơ quan văn hoá.  

Phòng văn hóa thông tin quận cũng như các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ văn hóa, nhất là việc quản lý, cấp 

phép và đăng ký đối với các dịch vụ internet, các ấn phẩm sách, báo, văn hoá 

phẩm mang tính nhạy cảm, đồng thời ngăn chặn phim ảnh bạo lực, đồi trụy, các 

phim ảnh ngoài luồng, độc hại xâm nhập tràn lan trên các trang mạng, ảnh hưởng 

tiêu cực đến việc hình thành nhân cách và lối sống của trẻ vị thành niên. 

Các giải pháp tăng về hoạt động phát hiện, xử lý tội phạm 

Các giải pháp ngăn chặn tội phạm bao gồm ngăn chặn không cho tội 

phạm xảy ra, ngăn chặn không cho tội phạm thực hiện đến cùng và ngăn chặn 

không cho tái phạm. 

Các giải pháp ngăn chặn không cho tội phạm xảy ralà những giải pháp 

kiểm soát xã hội và quản lý xã hội đối với điều kiện tồn tại của hành vi phạm tội 
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tiềm tàng, người phạm tội tiềm tàng và nạn nhân tiềm tàng của tội phạm nhằm 

làm tê liệt quá trình chuẩn bị và thực hiện tội phạm.  

Đối với các tội phạm trộm cắp tài sản, việc ngăn chặn loại tội này phải 

bao gồm các nhóm giải pháp sau: 

Thứ nhất, nhóm giải pháp quản lý người phạm tội tiềm tàng của tội phạm 

trộm cắp tài sản. Tội phạm tiềm tàng là khái niệm chỉ tội phạm ở trạng thái chưa 

xảy ra nhưng nó có khả năng xảy ra, tức là trên thực tế có những dấu hiệu nó sẽ 

xảy ra. Những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn 

quận Tân Bình có đặc điểm chủ yếu là nam giới, dân tộc kinh, không có tôn 

giáo; bị cáo thường có độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi, là dân nhập cư, không có 

nghề nghiệp ổn định, có trình độ học vấn từ cấp thấp, đặc biệt chú ý các đối 

tượng có tiền án, tiền sự. Do vậy, trong công tác phòng ngừa tình hình tội trộm 

cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình các cơ quan chức năng phải lưu ý đến các 

đối tượng có đặc điểm nhân thân như trên bởi vì đây là đối tượng có nguy cơ 

phạm tội trộm cắp tài sản cao hơn các đối tượng khác.  

Thứ hai, nhóm giải pháp tác động vào các nạn nhân tiềm tàng của tội 

phạm trộm cắp tài sản: Qua khảo sát 197 bản án cho thấy, các đối tượng phạm 

tội trộm cắp tài sản thường thực hiện hành vi phạm tội trong các trường hợp 

thuận lợi, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người có tài sản, chủ sở hữu tài 

sản là những người thế yếu trong xã hội như phụ nữ, người già, lợi dụng chủ nhà 

quên đóng cửa, bỏ quên chìa khoá trên xe, lợi dụng chỗ hoang vắng, ít người qua 

lại, thời gian về khuya, nạn nhân là người có điều kiện kinh tế khá giả, thật thà, 

dễ tin người. Do đó, ngăn chặn không cho tộiphạm trộm cắp tài sản xảy ra thì 

cần thực hiện nhiều biện pháp nhằm không cho các đối tượng có cơ hội thực 

hiện hành vi phạm tội.  

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân 

dân ý thức tự bảo vệ tài sản của mình và tham gia bảo vệ tài sản của người khác. 

Cần phổ biến phương thức, thủ đoạn phạm tội, nâng cao tinh thần cảnh giác và 

có ý thức bảo vệ tài sản.  
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- Bản thân mỗi gia đình, mỗi công dân cần nâng cao cảnh giác trong công 

tác quản lý tài sản. Khi thuê người giúp việc, công nhân làm thuê phải biết rõ nơi 

cư trú, nhân thân của họ, không nhận đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đề phòng 

những người giả danh nhân viên tiếp thị, bán hàng, nhân viên thu tiền điện nước, 

điện thoại...lợi dụng vào nhà để thực hiện hành vi trộm trộm cắp tài sản. 

 - Các biện pháp cụ thể như khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải kiểm tra, 

khoá cửa cẩn thận, nhất là cửa sổ, cửa ra vào sân thượng đề phòng kẻ gian lợi 

dụng, đột nhập. Cần khoá xe cẩn thận hoặc dắt xe vào nhà mỗi lần đi về. Đối với 

người dân có điều kiện về kinh tế thì xây nhà kiên cố, tăng cường trang bị 

phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại để phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài 

sản. 

- Đối với cơ quan, doanh nghiệp đề phòng người lạ mặt trà trộn vào cơ 

quan, quán triệt tinh thần cảnh giác đến cán bộ, công chức, nhân viên. Trang bị 

két sắt chuyên dụng để cất giữ tiền, tài sản có giá trị. Bố trí lực lượng bảo vệ trực 

24/24 giờ. Sắp xếp, bố trí nơi giữ xe có bảo vệ trông coi. 

Ba là, nhóm giải pháp làm tê liệt quá trình chuẩn bị và thực hiện hành vi 

phạm tội xâm phạm sở hữu bằng các biện pháp như: 

- Thường xuyên tuần tra tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm nhằm 

răn đe, trấn áp tội phạm.  

- Lực lượng Cảnh sát điều tra về TTXH cần tăng cường xây dựng phương 

án, kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp mật phục, chốt chặn kiểm soát tại 

các địa bàn trọng điểm, những nơi mà bọn tội phạm thường xuyên qua lại, kết 

hợp tuần tra thường xuyên với tuần tra đột xuất, trang bị các phương tiện, công 

cụ hỗ trợ, kinh phí để tiến hành công tác tuần tra... để cho người có ý định thực 

hiện hành vi phạm tội không có cơ hội thực hiện. 

- Các cơ quan chức năng cần phát huy, nhân rộngchương trình lắp đặt 

camera an ninh trên các địa bàn quận, đặt biệt ở các địa bàn trọng điểm. Đề án 

này mang lại hiệu quả tương đối cao trong công tác phòng ngừa tình hình tội 

trộm cắp tài sản trên địa bàn quận. 

Các giải pháp ngăn chặn không cho tội phạm thực hiện đến cùng  
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Không cho tội phạm thực hiện đến cùng là việc kịp thời ngăn chặn, cản trở 

không để tội phạm có điều kiện thực hiện được quyết tâm phạm tội đến cùng. Biện 

pháp này áp dụng đối với trường hợp tội phạm đang xảy ra. Mục đích của việc ngăn 

chặn là ngăn không cho thực hiện hành vi phạm tội, là hạn chế thiệt hại, hạn chế 

mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội gây ra. Đối với một số hành vi phạm tội như 

trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản... thường diễn ra một cách nhanh chóng, đối tượng 

thường bỏ trốn sau khi  thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, biện pháp ngăn chặn 

không cho tội phạm thực hiện đến cùng quan trọng là việc ngăn chặn kịp thời giai 

đoạn tội phạm đang chuẩn bị hành vi gây án và chặn đứng hành vi đang xảy ra 

không để nó gây thêm thiệt hại về người và tài sản. Những biện pháp ngăn chặn 

được thực hiện bởi các chủ thể là các cơ quan chức năng và mọi công dân. 

- Lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra người, 

phương tiện các đối tượng khả nghi,kịp thời phát hiện các đối tượng đang 

chuẩn bị hoặc đang thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, không cho 

thực hiện đến cùng. 

- Công dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bất thường như các đối 

tượng có hành vi tụ tập, mang  công cụ, phương tiện phạm tội thì báo ngay 

lực lượng công an. Nếu thấy hành vi phạm tội đang xảy ra, không nên thờ ơ, 

có thể hô hoán lớn, kêu gọi mọi người cùng ngăn chặn không để tội phạm 

thực hiện đến cùng. 

 Các giải pháp ngăn chặn không cho tái phạm 

Là hệ thống các nhóm biện pháp khác nhau mà trước hết là nhóm biện 

pháp giám sát và trợ giúp tái hoà nhập cộng đồng do gia đình, hàng xóm, tổ 

dân phố, chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng phải quan tâm thực 

hiện. Tỷ lệ người tái phạm tuy không cao như tỉ lệ người phạm tội lần đầu 

cũng là con số cần đặc biệt quan tâm. 

Cụ thể các nhóm giải pháp làm hạn chế ý định phạm tội, từ bỏ ý định 

phạm tội của tội phạm như: 

 Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra tội phạm trộm cắp tài 

sản. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội 
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phạm, đặc biệt chú ý công an cấp phường, khi tiếp nhận tin báo, tố giác phải thể 

hiện sự quan tâm, chia sẽ để người đến báo tin có sự tin tưởng vào hiệu quả xử lý 

của công an. 

 Chủ động nghiên cứu các vụ án trộm cắp tài sản chưa rõ thủ phạm, kịp 

thời xác lập chuyên án truy xét.  

Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động điều tra, phám phá 

vụ án về các tội trộm cắp tài sản, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra 

những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Qua đó, kiến nghị với cơ quan chức năng 

sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. 

Xử lý kịp thời và công minh: Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử 

các hành vi trộm cắp tài sản để xử lý kịp thời, công minh các hành vi vi phạm. 

Đồng thời, các cơ quan tiến hành tố tụng phải phân tích, chỉ rõ cho các đối tượng 

thực hiện hành vi phạm tội về kiến thức, tính nghiêm minh của pháp luật để  

không vi phạm pháp luật. 

Tái hoà nhập cộng đồng: Bản chất của việc ngăn ngừa tái phạm đó là xây 

dựng một hệ thống tái hoà nhập cộng đồng có hiệu quả. Công tác này đòi hỏi sự 

đóng góp, nỗ lực của toàn xã hội. Các giải pháp cụ thể như:  

Dạy văn hoá kết hợp dạy nghề, lao động hướng nghiệp nhằm giúp họ có 

điều kiện thích ứng cuộc sống xã hội và đảm bảo cuộc sống bản thân sau khi đã 

thi hành xong bản án, quản chế... 

Việc giúp đỡ, quản lý, giám sát người đã chấp hành xong hình phạt, biện 

pháp tư pháp tái hoà nhập cộng đồng cần được thực hiện bởi sự phối hợp giữa cơ 

sở cải tạo, giáo dục, chính quyền địa phương, đoàn thể, nhà trường, gia đình 

trong đó chính quyền địa phương, gia đình giữ vai trò chủ đạo. 

 Xây dựng, hoàn thiện các trung tâm dạy nghề hướng nghiệp dành riêng 

cho đối tượng tái hoà nhập cộng đồng. Cộng đồng không phân biệt đối xử với 

các đối tượng này để họ đủ tự tin, xây dựng cuộc sống mới. 

Loại trừ tội phạm là một hệ thống các biện pháp tôn trọng, bảo vệ, bảo 

đảm và thúc đẩy thực hiện quyền con người. Đây chính là những biện pháp do 

Đảng và Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội và mọi công dân tiến hành nhằm 
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nâng cao mọi mặt của đời sống xã hội và loại trừ những yếu tố tiêu cực, ảnh 

hưởng xấu đến lối sống cộng đồng và quá trình hình thành nhân cách của từng cá 

nhân. Đây là biện pháp mang tính chiến lược, cơ bản, lâu dài để khắc phục tận 

gốc các yếu tố làm phát sinh tội phạm và từng bước đẩy lùi tội phạm khỏi đời 

sống xã hội. 

Kết luận chương 3 

 Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá khái quát phòng ngừa 

tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2011 – 2015. Tội trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong tổng số 

tội phạm xảy ra; số vụ án và số bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội 

xâm phạm sở hữu trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng và chiếm tỷ lệ cao, không 

chỉ tăng về số lượng mà tính chất, mức độ ngày càng phức tạp hơn, nguy hiểm 

hơn.  

 Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá đó, tác giả đề xuất các giải 

pháp cụ thể nhằm tăng cườngphòng ngừa tình hình tội trộm cắp tà sản trên địa 

bàn quận Tân Bình trong thời gian tới. Tại chương này tác giả nêu ra các giải 

pháp cụ thể về các mặt như kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, tổ chức, quản 

lý,trong công tác phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tình hình tội phạm một 

cách thống nhất và gắn với thực tiễn quận Tân Bình nhằm phòng ngừa tình hình 

tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận có hiệu quả trong thời gian tới.  
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KẾT LUẬN 

Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản là yêu cầu cấp thiết hiện nay, 

hiệu quả của công tác này góp phần rất quan trọng vào việc phòng ngừa tình 

hình tội phạm trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ 

quyền sở hữu, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng 

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. 

Cùng với sự phát triển kinh tế, tình hình tội phạm nói chung và tội trộm 

cắp tài sản tại địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng diễn 

biến phức tạp và nghiêm trọng. Tội phạm trộm cắp tài sản đã và đang gây ra ảnh 

hưởng rất xấu đến trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa tình 

hình tội trộm cắp tài sản là yêu cầu cấp thiết hiện nay, hiệu quả của công tác này 

là góp phần quan trọng bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và góp 

phần đảm bảo nền kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của 

quận Tân Bình nói riêng phát triển một cách bền vững. 

Luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn giải quyết các vấn 

đề cơ bản trong công tác phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong phạm vi luận văn, tác giả chưa giải quyết hết được những vấn đề 

liên quan đến phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện 

cũng có sai sót nhất định. Do đó, rất mong nhận được sự đóng góp  của Quý thầy 

cô, anh, chị và các bạn ./. 
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PHỤ LỤC 

Bảng 2.1: Bảng thống kê phạm pháp hình sự trên địa bàn quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh (2011-2015). 

NĂM 
TỔNG SỐ VỤ ÁN 

HÌNH SỰ 

SỐ VỤ PHẠM 

TỘI TRỘM CẮP 

TÀI SẢN 

TỶ LỆ 

2011 357 157 43,98% 

2012 497 238 47,89% 

2013 457 216 47,26% 

2014 471 288 61,15% 

2015 455 269 59,12% 

Tổng 

cộng 
2.237 1.168 52,21% 

(Nguồn: Báo cáo của Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Bảng 2.2. Thống kê số vụ và số người phạm tội xét xử sơ thẩm về tội trộm cắp 

tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015. 

Năm Số vụ Số người phạm tội 

2011 70 83 

2012 109 125 

2013 111 121 

2014 143 156 

2015 148 161 

Tổng cộng 581 646 
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(Nguồn: Số liệu thống kê liên ngành Tư pháp quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh) 

 

Bảng 2.3: Số vụ, số bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản so với số vụ, số bị 

cáo phạm tội nói chung trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2011-2015. 

Năm 

Tội trộm cắp tài sản Tổng số tội phạm Tỷ lệ 

Số vụ 

(1) 

Số bị cáo 

(2) 

Số vụ 

(3) 

Số bị cáo 

(4) 
(1)/(3) (2)/(4) 

2011 157 83 357 312 0,44 0,27 

2012 238 125 497 300 0,48 0,42 

2013 216 121 457 355 0,47 0,34 

2014 288 156 471 376 0,61 0,41 

2015 269 161 455 370 0,59 0,44 

Tổng cộng 1.168 646 2.237 1.713 0,52 0,38 

(Nguồn: Báo cáo của Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bảng 2.4: Thống kê tình hình tình trạng nghề nghiệp của người phạm tội 

trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2011-2015. 

Năm 

Người phạm 

tộisống bằng 

nghề tự do 

Người phạm tội 

có nghề nghiệp nhưng 

đang trong tình trạng 

thất nghiệp 

Người phạm tội 

không có nghề 

nghiệp 

2011 8 1 74 

2012 9 4 112 

2013 7 0 111 
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2014 13 4 140 

2015 17 2 144 

Tổng cộng 54 11 581 

(Nguồn: Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bảng 2.5: Số người phạm tội trộm cắp tài sản so với số dân cư trên địa 

bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. 

Năm 

Tổng số 

người phạm tội 

(1) 

Tổng số dân cư 

(2) 

Tỷ lệ 

(1)/(2) 

2011 83 433.018 0,00019 

2012 125 439.624 0,00028 

2013 121 586.598 0,00021 

2014 156 592.339 0,00026 

2015 161 455.276 0,00035 

Tổng 646 2.506.855 0,00026 

(Nguồn: Phòng Thống kê quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Bảng 2.6: Thống kê trình độ học vấn của người phạm trộm cắp tài sản so 

với số dân cư trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2011 – 2015. 

Năm Mù chữ Tiểu học 
Trung học 

cơ sở 

Trung học 

phổ thông 

Cao đẳng, 

đại học 
Cộng 

2011 15 11 23 34 0 83 

2012 7 27 33 58 0 125 
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2013 13 26 31 43 8 121 

2014 15 25 47 65 4 156 

2015 13 21 59 62 6 161 

Tổng 63 110 193 262 18 646 

(Nguồn: Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành Hồ Chí Minh) 
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Bảng 2.7: Thống kê tài trộm cắp trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh  giai đoạn 2011 – 2015. 

Năm Trộm xe máy 
Trộm tài sản người 

nước ngoài 
Trộm khác 

2011 65 1 91 

2012 113 3 122 

2013 119 3 94 

2014 153 0 135 

2015 145 2 122 

Tổng cộng 595 9 564 

(Nguồn: Báo cáo của Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Bảng 2.8: Thống kê độ tuổi của người phạm tội phạm tội trộm cắp tài sản 

trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. 

STT Độ tuổi Số người phạm tội Tỷ lệ (%) 

1 Dưới 18 tuổi 111 17,2 

2 Từ 18 – 30 tuổi 398 61,6 

3 Từ 30 – 60 tuổi 125 19,3 

4 Trên 60 tuổi 12 1,9 

Tổng 646 100 

(Nguồn: Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

 

 


