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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế trọng 

điểm phía Nam, có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường 

quốc gia quan trọng đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế 

trong vùng cũng như giao thương với cả nước, đồng thời có vai trò gắn kết 

vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. Phát huy những điều kiện thuận lợi 

có được, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã có những chủ trương, quyết sách 

phù hợp, tạo nên sự hấp dẫn lớn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước; đặc thù của Đồng Nai trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn 

liền với sự phát triển của các khu công nghiệp, hầu hết các dự án đầu tư 

nước ngoài tại Đồng Nai đều tập trung vào các KCN.  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 32 khu công nghiệp (KCN) 

được thành lập và đi vào hoạt động, với tổng diện tích gần 9.969,69 ha 

(chiếm gần 10% số lượng và 16% diện tích các KCN trong cả nước), thu 

hút được hơn 575.033 người lao động làm việc trong các KCN, trong đó có 

5.946 lao động là người nước ngoài. Từ thực tiễn hơn 25 năm hình thành 

và phát triển các KCN, Đồng Nai được đánh giá là một trong những địa 

phương phát triển năng động với mức tăng trưởng cao nhất cả nước, đã 

thực sự có vai trò quan trọng và đóng góp đáng kể trong việc thu hút đầu tư 

trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho một lượng lao động lớn tại địa 

phương và các tỉnh thành trong cả nước, phục vụ đắc lực cho chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. 

Bên cạnh những lợi thế giành được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, tình 

hình an ninh, trật tự (ANTT) tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng 

diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật về ANTT 

có xu hướng gia tăng. Trong đó nổi lên là tình hình các loại tội phạm hình 
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sự, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm kinh tế với tính chất và mức độ 

nguy hiểm ngày càng tăng lên, nhiều thủ đoạn mới xuất hiện, có sự câu kết 

chặt chẽ giữa đối tượng bên ngoài KCN với các đối tượng là chủ các doanh 

nghiệp, công nhân và thâm chí cả lực lượng bảo vệ trong các KCN, gây ra 

những tác hại nhiều mặt đối với tỉnh Đồng Nai, ảnh hưởng đến môi trường 

hợp tác đầu tư với các nước… Tình hình đó chứa đựng những nguyên nhân 

và nguy cơ gây mất ổn định về ANTT, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

đầu tư ở các KCN nói riêng, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.   

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp uỷ Đảng và chính quyền tỉnh Đồng Nai, các lực lượng chức năng đã 

tích cực tiến hành các mặt hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN, thu 

được những kết quả khả quan và ngày càng đi vào nề nếp. Tuy nhiên, hoạt 

động phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn 

những tồn tại, hạn chế nhất định. Việc tổ chức lực lượng phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN; nội dung, biện pháp phòng ngừa và quan hệ phối hợp 

giữa các lực lượng trong tổ chức phòng ngừa tội phạm ở các KCN đã bộc 

lộ nhiều lúng túng, bất cập; tình hình tội phạm tại các KCN vẫn diễn ra 

phức tạp.  

Từ thực tiễn trên cho thấy, việc tổng kết thực tiễn, đánh giá khách 

quan, toàn diện những ưu, nhược điểm và nguyên nhân trong phòng ngừa 

tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua, làm cơ sở để 

đề ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới là thực sự cần 

thiết. Vì lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Phòng ngừa tội phạm ở các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” làm Luận án tiến sĩ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là thông qua việc tiếp cận một cách 
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có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên cả hai bình diện lí luận và thực tiễn, góp 

phần hoàn thiện lí luận về vấn đề này và đề xuất các giải pháp nhằm tăng 

cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt được mục đích nêu trên, luận án phải thực hiện và giải quyết 

những nhiệm vụ sau đây:  

Một là, khảo sát, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và 

ngoài nước có liên quan đến vấn đề phòng ngừa tội phạm ở các KCN.  

Hai là, nghiên cứu lí luận về phòng ngừa tội phạm ở các KCN.   

Ba là, đánh giá thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; rút ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn 

chế và nguyên nhân của những hạn chế.  

Bốn là, đề xuất hệ thống biện pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Luận án nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN; tình hình tội phạm và thực trạng tiến hành các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các giải pháp 

tăng cường phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

Luận án được tập trung nghiên cứu với góc độ Tội phạm học và phòng 

ngừa tội phạm.  

Phạm vi về không gian, thời gian: Luận án được nghiên cứu trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian từ năm 2007 đến 2017. 
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4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu   

4.1. Phương pháp luận của luận án 

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng 

duy vật của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, 

chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về đường lối đổi mới đất nước, 

về tinh thần cải cách tư pháp và pháp luật về hoạt động đấu tranh phòng, 

chống tội phạm nói chung, tội phạm ở các KCN nói riêng.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu của luận án 

Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau đây: 

+ Phương pháp thống kê; phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

+ Phương pháp phân tích, tổng hợp; nghiên cứu tài liệu 

+ Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương pháp chuyên gia 

+ Phương pháp nghiên cứu điển hình; phương pháp trao đổi, tọa đàm.   

5. Những điểm mới của luận án 

Vấn đề phòng ngừa tội phạm ở các KCN đã được phân tích và nghiên 

cứu trong nhiều công trình. Tuy nhiên, cách tiếp cận ở các góc độ khác 

nhau, về địa bàn, không gian, thời gian. Do đó, thực trạng phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2007 đến 2017 là một 

điểm mới của luận án, chưa có công trình nào đề cập. Đặc biệt, với cách 

tiếp cận thực trạng phòng ngừa tội phạm gắn liền với các chủ thể phòng 

ngừa đặc thù ở KCN cũng là điểm mới rõ nét của luận án. 

Điểm mới tiếp theo là luận án đã làm rõ các đặc trưng phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN nói chung và KCN Đồng Nai nói riêng; nghiên cứu được 

hệ thống đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm ở các KCN, gắn với 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Những kết quả đạt được của luận án sẽ góp phần làm sáng rõ thực 
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trạng cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Làm rõ tình hình tội phạm và nguyên nhân, điều kiện tình hình tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp 

tăng cường phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa về mặt lí luận 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận 

về phòng ngừa tội phạm ở các KCN; có thể được sử dụng làm tài liệu phục 

vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tội phạm học 

và khoa học luật hình sự.  

6.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn 

Luận án có thể được sử dụng để các cơ quan, tổ chức, các doanh 

nghiệp và cá nhân tham khảo xây dựng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

có hiệu quả tình hình tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời 

gian tới. Đồng thời, luận án là cơ sở thực tế cho các cơ quan lập pháp xem 

xét để chỉnh sửa, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN. 

7. Cấu trúc của luận án 

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

luận án được kết cấu như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2. Những vấn đề lí luận về phòng ngừa tội phạm ở các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Chương 3. Thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Chương 4. Tăng cường phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu  

Ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên 

cứu về tội phạm học nói chung, hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN nói riêng. Qua đó, đã kiến giải các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN cũng như những vấn đề cần thiết phải được hoàn thiện để đấu 

tranh có hiệu quả đối với tội phạm ở các KCN. Kết quả nghiên cứu của 

những công trình nghiên cứu ở nước ngoài và ở trong nước được tác giả đề 

cập cụ thể tại các nội dung: 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài  

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu lí luận về phòng ngừa tội phạm 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu có đề cập một số vấn đề lí luận về 

phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp 

1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu về thực trạng và biện pháp tăng 

cường phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp  

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước  

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu lí luận về phòng ngừa tội phạm 

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu có đề cập một số vấn đề lí luận về 

phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp  

1.1.2.3. Các công trình nghiên cứu về thực trạng và biện pháp tăng 

cường phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp  

1.2. Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu và những vấn đề 

đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án 

1.2.1. Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu 
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Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài đã tiếp cận khá phong phú, 

đa chiều đối với những vấn đề về hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN; tuy mức độ tác động, ảnh hưởng tiêu cực của tình hình tội phạm ở 

các KCN đối với đời sống kinh tế, xã hội ở mỗi nước khác nhau, quan 

điểm nhìn nhận, đánh giá và thái độ ứng phó của các cấp chính quyền của 

mỗi nước cũng không tương đồng. Nhưng qua việc nghiên cứu các công 

trình khoa học nêu trên, có thể khẳng định các nước trên thế giới đều xác 

định sự cần thiết phải có các biện pháp tăng cường phòng ngừa tình hình 

tội phạm nhằm đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh ở các KCN. Tuy nhiên, mỗi quốc gia khác nhau thì tình 

hình tội phạm ở KCN cũng khác nhau, chuyển biến theo không gian, thời 

gian, điều kiện môi trường tác động… giải pháp phòng ngừa ở quốc gia 

này có thể hiệu quả nhưng ở quốc gia khác thì có thể không tương tích. Vì 

vậy, khi nghiên cứu đề tài luận án này, nghiên cứu sinh nhận thấy cần có sự 

tiếp thu một cách chọn lọc nhằm đảm bảo tính phù hợp với điều kiện chính 

trị và tình hình kinh tế, xã hội của nước ta.   

Kết quả nghiên cứu các công trình khoa học trong nước những năm 

qua có ý nghĩa quan trọng khi nghiên cứu đề tài “Phòng ngừa tội phạm ở 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, giúp cho nghiên cứu sinh 

có cách nhìn tổng quan về những vấn đề lí luận và thực tiễn hoạt động 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN cũng như nhiệm vụ của hệ thống chính trị 

trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ở các KCN. Có thể 

nhận thấy, trong các công trình, tài liệu đã nêu đều được tiếp cận nghiên 

cứu ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau, phạm vi không gian, thời gian 

nghiên cứu cũng khác nhau. Do đó, mỗi công trình, tài liệu nghiên cứu đều 

có những giá trị rất hữu ích, đóng góp ở những mức độ khác nhau đối với 

hoạt động nghiên cứu khoa học và đối với thực tiễn đời sống xã hội; và 
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như vậy, điểm chung nhất của các công trình nghiên cứu, các tài liệu, đề 

tài, sách chuyên khảo… đều mang tính khái quát, tính thời sự và có giá trị 

cả về lí luận lẫn thực tiễn. 

Mặt khác, từ những phân tích trên đây có thể khẳng định, cho đến nay 

dưới góc độ tội phạm học chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách 

sâu sắc, toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài luận án “Phòng ngừa tội 

phạm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” sẽ không bị trùng 

lặp và thực sự cần thiết.  

1.2.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án  

Từ kết quả khảo sát các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận 

án nêu trên, để góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lí luận và thực 

tiễn phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, luận án 

cần tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau: 

- Phân tích, làm rõ đặc trưng của KCN và khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa 

của phòng ngừa tội phạm ở các KCN. Nghiên cứu, xây dựng khái niệm về 

cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN; phân tích, làm rõ các các thành tố 

của cơ chế phòng ngừa ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

- Nghiên cứu, đánh giá về thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các KCN 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2007 đến năm 2017. Trên cơ sở đó, làm 

rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn 

chế. Mặt khác, để có cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về thực trạng 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN, luận án cần khảo sát, làm rõ tình hình tội 

phạm ở các KCN cũng như xác định nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời trên cơ sở các chính sách pháp luật và tình 
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hình kinh tế - xã hội có liên quan, luận án cần xây dựng hệ thống giải pháp 

tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai trong thời gian tới. 

1.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

1.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu tổng quát của luận án: Thực trạng hoạt động 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như thế nào 

và làm thế nào để tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai? 

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu tổng quát nêu trên, Luận án giải quyết 

các câu hỏi nghiên cứu chi tiết sau:  

Thứ nhất, những câu hỏi đặt ra về phương diện lí luận: Hoạt động 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN có những đặc điểm gì và ý nghĩa của 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN? Có những chủ thể nào tham gia vào hoạt 

động phòng ngừa tội phạm ở các KCN và đặc điểm trong tổ chức và biện 

pháp phòng ngừa của các chủ thể này? Sự phối hợp của các chủ thể này 

trong hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN đòi hỏi những gì? 

Thứ ba, những câu hỏi đặt ra đối với dự báo và giải pháp phòng ngừa: 

Tình hình tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian 

tới sẽ thay đổi như thế nào? Cần có những giải pháp nào để tăng cường 

hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 

thời gian tới? 

1.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết nghiên cứu tổng quát: Vì tình hình tội phạm ở các KCN 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp, nên tác giả giả thiết 

rằng hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót về lực lượng phòng ngừa, về biện 
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pháp phòng ngừa và sự phối hợp trong hoạt động phòng ngừa. Vì vậy, việc 

đề ra các giải pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai là một đòi hỏi bức thiết. 

Giả thuyết nghiên cứu chi tiết: 

Thứ nhất, về lí luận phòng ngừa tội phạm: Với những đặc thù (về chủ 

thể hoạt động, cơ chế chính sách, không gian hoạt động...) tại các KCN, 

hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN có sự khác biệt nhất định so 

với phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn (khu vực địa phương) khác. Phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc ANTT ở các KCN; tạo điều kiện thuận lợi cho 

môi trường hợp tác, đầu tư trong nước và quốc tế, phục vụ có hiệu quả các 

mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. 

Để phòng ngừa tội phạm ở các KCN cần sử dụng tổng hợp nhiều biện 

pháp khác nhau, những biện pháp đó không chỉ do các cơ quan nhà nước 

tiến hành mà còn có sự tham gia của các thiết chế xã hội, các doanh nghiệp 

và đông đảo người lao động trong các KCN tiến hành. 

Thứ hai, về thực tiễn phòng ngừa tội phạm: Làm rõ tình hình, đặc 

điểm có liên quan đến phòng ngừa tội phạm ở các KCN; tình hình tội 

phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; nhận thức của chủ thể phòng ngừa tội phạm... là cơ sở 

quan trọng để đánh giá thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. Cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua còn nhiều tồn tại, hạn chế. 

Thứ ba, về giải pháp phòng ngừa tội phạm: Để nâng cao hiệu quả 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần phải tăng 

cường nhận thức về phòng ngừa tội phạm ở các KCN; tăng cường năng lực 

của chủ thể phòng ngừa; nâng cao hiệu quả việc áp dụng các biện pháp 
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phòng ngừa tội phạm ở các KCN và quan hệ phối hợp của các chủ thể 

phòng ngừa tội phạm. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Qua nghiên cứu, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan 

đến phòng ngừa tội phạm ở các KCN cho thấy, đã có một số công trình 

nghiên cứu, bài viết của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước tiếp 

cận nghiên cứu ở các góc độ khác nhau. Tác giả luận án nhận thấy, ở các 

nước đều cho rằng phòng ngừa tội phạm ở các KCN là vấn đề cấp thiết, thể 

hiện ở những công trình nghiên cứu phong phú và khá sâu sắc về tình hình 

tội phạm ở các KCN; từ đó, xác định sự cần thiết phải có các giải pháp 

phòng ngừa hiệu quả nhằm hạn chế tình hình tội phạm. Tuy nhiên, các 

công trình đã nêu chưa nghiên cứu chuyên sâu và tập trung vào hoạt động 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN nói chung và các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai nói riêng. Trong Chương 1, tác giả luận án đã phân tích, làm rõ 

những kết quả nghiên cứu, những mặt đạt được và những khoảng trống mà 

các tác giả chưa đề cập, nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó, xác định những vấn đề 

đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án; đồng thời, xây dựng câu hỏi 

nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu nhằm định hướng cho việc tiếp cận 

giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. 

Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Ở CÁC 

KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

2.1. Nhận thức về khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

2.1.1. Khái niệm, đặc trưng của khu công nghiệp 
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Trên cơ sở dẫn chiếu khái niệm KCN tại các văn bản pháp luật, tác giả 

đã xác định rõ các đặc trưng của KCN. 

2.1.2. Đặc điểm, tình hình các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Tại tiểu mục này tác giả đã khái quát quá trình hình thành, phát triển 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề phức 

tạp có liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của phòng ngừa tội phạm ở các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

2.2.1. Khái niệm phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Qua nghiên cứu, tham khảo các quan điểm về phòng ngừa tội phạm, 

đồng thời trên cơ sở khảo cứu thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN, tác giả có định nghĩa phòng ngừa tội phạm ở các KCN như sau: 

Phòng ngừa tội phạm ở các KCN là hoạt động của các cơ quan nhà nước, 

tổ chức xã hội và mọi công dân sử dụng tổng hợp các biện pháp nhà nước 

và xã hội tác động vào nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm ở 

các KCN, nhằm ngăn ngừa không để tội phạm xảy ra, từng bước khắc 

phục, làm giảm và tiến tới loại trừ tình hình tội phạm ở các KCN; đồng 

thời tiến hành những biện pháp kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm nhằm 

tiếp tục phòng ngừa tội phạm ở các KCN. 

2.2.2. Đặc điểm của phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Từ khái niệm phòng ngừa tội phạm ở các KCN và trên cơ sở nghiên 

cứu thực tiễn cho thấy, hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai có những đặc điểm: Hoạt động phòng ngừa tội phạm ở 



 13 

các KCN phải tuân thủ các quy định có tính quy chế dành riêng cho các 

KCN, gắn liền với bảo vệ các lợi ích kinh tế, xã hội trong KCN. Việc xác 

định đối tượng của hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN rất phức 

tạp, liên quan chặt chẽ với công tác bảo vệ ANTT. Hệ thống các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN rất phức tạp, đa dạng, đa cấp độ do liên 

quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN là hoạt động có tính liên kết, liên ngành rất cao. 

Bên cạnh các đặc điểm nêu trên, với những đặc thù tại các KCN, hoạt 

động phòng ngừa tội phạm tất yếu phải có sự khác biệt nhất định so với 

phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn (khu vực địa phương) khác. Theo đó, 

hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN cũng có những đặc trưng riêng 

về chủ thể phòng ngừa, việc triển khai áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

cũng như cơ chế phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa - đây có thể xem là 

những thành tố cơ bản của cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN. Điều 

này cho thấy, cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai chính một đặc điểm quan trọng cần phải được làm rõ. 

2.2.3. Ý nghĩa của phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Xuất phát từ vị trí, vai trò của các KCN đối với sự phát triển của đất 

nước, từ bản chất của hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN, tác giả 

đã chỉ ra những ý nghĩa của phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. Từ đó, đi đến khẳng định: Thực hiện tốt phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ tạo ra môi trường ổn định 

cho hoạt động sản xuất và kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN; củng cố, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc ANTT ở các KCN; tạo điều kiện thuận lợi cho 

quan hệ hợp tác, đầu tư trong nước và quốc tế, phục vụ có hiệu quả mục 
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tiêu phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh và 

đúng đắn đường lối, chủ tương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà 

nước về phát triển các KCN, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của tỉnh Đồng Nai. 

2.3. Cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai  

2.3.1. Nhận thức về cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Từ kết quả nghiên cứu về cơ chế phòng ngừa tội phạm, tác giả nhận 

thấy: Cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

là phương thức tổ chức và phương thức vận hành của hệ thống các chủ thể 

phòng ngừa tội phạm trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2.3.2. Các thành tố của cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Tại tiểu mục này, tác giả đã tập trung làm rõ các thành tố của cơ chế 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm: Chủ thể 

phòng ngừa và quan hệ phối hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; biện pháp phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, những biện pháp phòng ngừa 

được nêu ra gắn liền với các chủ thể phòng ngừa như các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh trong các KCN và các tổ chức có liên quan; các cơ quan 

quản lí nhà nước đối với KCN và các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Tại Chương 2 của luận án, nghiên cứu sinh đã nghiên cứu, đưa ra luận 

giải những vấn đề lí luận cơ bản về phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên 
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địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: 

Một là, làm rõ khái niệm, đặc trưng của KCN; khái quát quá trình hình 

thành, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như đặc điểm, 

tình hình các KCN có liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm các 

KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Hai là, xây dựng khái niệm phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; qua đó làm rõ nội hàm khái niệm phòng ngừa tội phạm 

ở các KCN. Xác định các đặc điểm, ý nghĩa của phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Ba là, làm rõ cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai trên các phương diện: Khái niệm và các thành tố của cơ chế phòng 

ngừa tội phạm. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ các thành tố cơ bản của 

cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 Trên cơ sở kết quả nghiên cứu được trình bày tại Chương 2, tác giả 

nhận thấy đây sẽ là khung lí luận và là định hướng quan trọng trong việc 

tiếp cận giải quyết các nhiệm vụ tiếp theo của luận án. 

Chương 3 

THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Ở CÁC KHU CÔNG 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

3.1. Thực trạng nhận thức về phòng ngừa tội phạm ở các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Nhận thức của các chủ thể phòng ngừa tội phạm ở các KCN liên quan 

trực tiếp đến hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm; và để việc đánh giá 

đảm bảo tính khách quan và toàn diện, tác giả luận án đã phân chia thành 

ba nhóm chủ thể là: Nhóm 1: Chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong 

KCN và các cá nhân có liên quan. Nhóm 2: Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 
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các cơ quan QLNN đối với KCN. Nhóm 3: Cán bộ trong các cơ quan bảo 

vệ pháp luật. 

Theo đó, tác giả luận án sử dụng các phương pháp: Nghiên cứu các văn 

bản được ban hành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa 

(đối với nhóm 2 và nhóm 3); phát phiếu điều tra xã hội học và phương pháp 

phỏng vấn trực tiếp (đối với cả 3 nhóm). Thông qua việc sử dụng các phương 

pháp nêu trên và với tổng hợp phân tích kết quả thu được, tác giả nhận thấy 

bên cạnh những ưu điểm đạt được, thực trạng nhận thức của các chủ thể phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay vẫn còn những 

hạn chế nhất định. 

3.2. Thực trạng cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

3.2.1. Thực trạng chủ thể phòng ngừa và quan hệ phối hợp giữa các 

chủ thể phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát về thực trạng chủ thể phòng ngừa và 

quan hệ phối hợp của các chủ thể phòng ngừa trong cơ chế phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tác giả luận án đã đưa ra 

những đánh giá tương đối toàn diện về những ưu điểm; những hạn chế và 

nguyên nhân của những hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu của cơ chế phòng 

ngừa tội phạm. 

3.2.2. Thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Tác giả đã tập trung phân tích, làm rõ thực trạng triển khai và những 

kết quả đạt được trọng việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

của các chủ thể phòng ngừa đặc trưng ở KCN. Cụ thể: 
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3.2.2.1. Thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm của 

nhóm chủ thể là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp 

và các tổ chức có liên quan 

3.2.2.2. Thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm của 

nhóm chủ thể là các cơ quan quản lý nhà nước đối với KCN 

3.2.2.3. Thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm của 

nhóm chủ thể là các cơ quan bảo vệ pháp luật 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả cũng đã rút ra những 

mặt còn hạn chế trong việc áp dụng biện pháp phòng ngừa của từng chủ thể 

phòng ngừa; trong đó, tác giả cũng đã khái quát tình hình tội phạm (viện dẫn 

ở phần phụ lục II của luận án) như một kết quả của hoạt động phòng ngừa. 

3.2.3. Nhận xét, đánh giá về cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

3.2.3.1. Những ưu điểm 

Từ kết quả nghiên cứu tác giả nhận thấy, cơ chế phòng ngừa tội phạm 

ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có những ưu điểm sau: 

Một là, vấn đề bảo đảm ANTT nói chung, phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của 

các cấp uỷ Đảng và chính quyền tỉnh Đồng Nai. Theo đó, hoạt động phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN đã được các cấp chính quyền và các ngành chức 

năng trong tỉnh đặc biệt quan tâm và chú trọng thực hiện; các cơ quan, lực 

lượng chức năng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án và quy 

chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh; đồng thời huy động các nguồn lực từ phía các 

doanh nghiệp trong các KCN, các tổ chức chính trị - xã hội, các thiết chế xã 

hội khác và đông đảo người lao động trong các KCN tham gia phòng ngừa 

tội phạm. Trên cơ sở đó, hệ thống các chủ thể phòng ngừa đã được bố trí 
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rộng khắp; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng cũng đã cơ bản 

được xác định… 

Hai là, các biện pháp phòng ngừa của hệ thống các chủ thể phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua 

nhìn chung được thực hiện khá toàn diện, đồng bộ và bước đầu đã mang lại 

nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, các chủ thể phòng ngừa đã tích cực triển khai áp dụng một cách 

đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là các biện pháp gắn liền với 

những đặc thù tại địa bàn KCN. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc đảm 

bảo ANTT tại địa phương; duy trì môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

ổn định tại các KCN, nâng cao uy tín của địa phương với các nhà đầu tư. 

 Từ những ưu điểm trên đây có thể khẳng định, mô hình cơ chế phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được định hình 

khá rõ nét; những kết quả đạt được của các thành tố trong cơ chế phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản đã đáp ứng 

được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Mặt khác, những thành quả 

đạt được của cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trong những năm 

qua là cơ sở để chính quyền và các ngành chức năng tiếp tục phát huy, 

hoàn thiện hơn nữa các thể chế, chính sách nhằm tăng cường phòng ngừa 

tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

3.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

- Về những hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, cụ thể: 

Một là, thực trạng chủ thể phòng ngừa và việc tổ chức, phân công lực 

lượng phòng ngừa vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn.  
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Hai là, quan hệ phối hợp của các chủ thể phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế.  

Ba là, trong cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN, việc triển khai 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa của các chủ thể phòng ngừa chưa thực 

sự phát huy hết tác dụng, hiệu quả còn chưa cao, vẫn còn tồn tại nhiều hạn 

chế, thiếu sót.   

- Nguyên nhân của những hạn chế 

Các chủ thể phòng ngừa tội phạm chưa thấy hết được những tác động 

tiêu cực của những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển các 

KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; chưa thực sự nhận thức được một cách 

sâu sắc và toàn diện về nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tình tình tội 

phạm ở các KCN, về cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN…   

 Hệ thống chính sách, pháp luật về QLNN đối với KCN cũng như các 

văn bản pháp lý phục vụ công tác phòng, chống tội phạm ở các KCN còn 

chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Do đó, hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN trên địa bàn tỉnh có lúc có nơi còn buông lỏng quản lý, thiếu sự nỗ lực, 

cố gắng trong công tác phòng ngừa làm giảm hiệu quả của cơ chế phòng 

ngừa tội phạm trong thời gian qua.   

Trong hoạt động của các chủ thể phòng ngừa tội phạm ở các KCN 

hiện nay mới chỉ tập trung vào các hoạt động phòng ngừa chính thức của 

các cơ quan nhà nước, vai trò của các thiết chế xã hội và người lao động ở 

các KCN còn rất mờ nhạt và thụ động. Mặt khác, các ban ngành, lực lượng 

chức năng trong quá trình tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN còn thiếu sự linh hoạt, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật và phát động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ 

tại các cơ quan, doanh nghiệp trong KCN. 
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Chất lượng của một bộ phận đội ngũ cán bộ trong các cơ quan quản lí 

nhà nước đối với KCN, của cán bộ trong các tổ chức chính trị - xã hội 

thành lập trong các KCN vẫn còn nhiều hạn chế; năng lực nghiệp vụ, ý 

thức nghề nghiệp của lực lượng bảo vệ trong các KCN còn chưa cao… Bên 

cạnh đó, biên chế cán bộ trực tiếp làm công tác phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN vẫn còn thiếu và được bố trí chưa thật hợp lí; do vậy ảnh hưởng 

không nhỏ đến hiệu quả công tác phòng ngừa, đặc biệt là các biện pháp 

phòng ngừa nghiệp vụ chuyên biệt của lực lượng CAND.   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 của luận án tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích làm 

rõ thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

trên hai phương diện: Thực trạng nhận thức của các chủ thể phòng ngừa và 

thực trạng cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN. Đặc biệt, với việc tiếp 

cận nghiên cứu với góc độ chủ thể phòng ngừa, tác giả đã nêu bật được 

thực trạng phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gắn 

liền với các chủ thể phòng ngừa mang tính đặc trưng ở KCN. Trên cơ sở 

đó, tác giả đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng cơ chế phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Với những kết quả nghiên cứu đạt được tại Chương 3, kết hợp với những 

thông tin đánh giá về tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cùng với đó là những dự 

báo về tình hình tội phạm ở các KCN trong những năm tiếp theo (đã được tác 

giả phân tích làm rõ tại các phụ lục của luận án) sẽ là căn cứ quan trọng để tác 

giả kiến nghị các giải pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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Chương 4 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Ở CÁC            

KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

4.1. Tăng cường nhận thức về phòng ngừa tội phạm ở các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát những vấn đền liên quan đến thực trạng 

nhận thức của của các chủ thể phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai, tác giả luận án kiến nghị các giải pháp cụ thể gồm: 

4.1.1. Nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

trong KCN và các cá nhân có liên quan 

4.1.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với KCN 

4.1.3. Nâng cao nhận thức của cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật 

 4.2. Nâng cao hiệu quả cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

Để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nhằm nâng cao hiệu quả của 

cơ chế phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tác giả 

kiến nghị thực hiện hai nhóm giải pháp sau: 

4.2.1. Tăng cường năng lực phòng ngừa và quan hệ phối hợp của các chủ 

thể phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Thứ nhất, nhóm giải pháp tăng cường năng lực phòng ngừa tội phạm 

của các chủ thể phòng ngừa. 

- Thứ hai, nhóm giải pháp tăng cường sự phối hợp của các chủ thể 

phòng ngừa. 

4.2.2. Tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
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4.2.2.1. Tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

của nhóm chủ thể là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong KCN và các 

tổ chức có liên quan 

4.2.2.2. Tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

của nhóm chủ thể là các cơ quan quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp 

4.2.2.3. Tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

của nhóm chủ thể là các cơ quan bảo vệ pháp luật 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương 4, tác giả đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng 

cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. Căn cứ kết quả nghiên cứu về thực trạng phòng ngừa, tác giả kiến nghị 

các giải pháp tăng cường phòng ngừa tội phạm ở các KCN. Các giải pháp 

dựa trên cơ sở những đánh giá về nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội 

phạm ở các KCN và những dự báo về tình hình tội phạm ở các KCN trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Đặc biệt, các giải pháp nêu ra đều 

gắn liền với từng chủ thể phòng ngừa và các mặt hoạt động phòng ngừa tội 

phạm tương ứng. Cụ thể:  

Một là, tác giả luận án đã kiến nghị các giải pháp tăng cường nhận 

thức về phòng ngừa tội phạm đối với từng chủ thể phòng ngừa. 

Hai là, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của cơ chế phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó tập trung 

làm rõ hai nhóm giải pháp lớn, đó là: 

- Tăng cường năng lực phòng ngừa và quan hệ phối hợp của các chủ thể 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Tăng cường hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở các 

KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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KẾT LUẬN 

Mục tiêu xuyên suốt của luận án là đánh giá được thực trạng cơ chế 

phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2007 đến 

2017. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Theo đó: 

Từ Chương 2 của luận án đã giải quyết những vấn đề về lí luận phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: Khái 

niệm, đặc điểm, ý nghĩa phòng ngừa tội phạm ở các KCN; cơ chế phòng 

ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, điểm nổi 

bật là việc phân tích, làm rõ các thành tố của cơ chế phòng ngừa tội phạm ở 

các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như chủ thể phòng ngừa, quan hệ phối 

hợp giữa các chủ thể phòng ngừa tội phạm và các biện pháp phòng ngừa tội 

phạm ở các KCN gắn liền với từng chủ thể phòng ngừa. 

Khảo sát thực trạng tình hình tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai từ năm 2007 đến 2017 cho thấy tình hình tội phạm có những diễn 

biến phức tạp. Trước tình hình đó, các cấp chính quyền, các lực lượng chức 

năng và các chủ thể tham gia phòng ngừa tội phạm ở các KCN đã triển khai 

áp dụng những biện pháp phòng ngừa tội phạm và đã đạt được những kết 

quả nhất định. Mặt khác, vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập về nhận 

thức, về tổ chức lực lượng và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng phòng 

ngừa; vẫn còn đó những thiếu sót, hạn chế nhất định trong việc áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Trên cơ sở các kết luận, đánh giá được rút ra từ việc nghiên cứu về 

thực trạng phòng ngừa, về những nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

tội phạm ở các KCN; kết hợp với các dự báo được nêu ra, tác giả kiến nghị 

các giải pháp tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bao gồm: 
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Thứ nhất, tăng cường cường nhận thức đối với các chủ thể phòng 

ngừa tội phạm. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lực lượng; xây dựng, 

hoàn thiện các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các chủ thể 

tham gia phòng ngừa. Đặc biệt là phải tăng cường quan hệ phối hợp giữa 

các chủ thể phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thứ ba, đối với từng chủ thể phòng ngừa. Cụ thể: Đối với chính quyền 

tỉnh Đồng Nai mà trực tiếp là UBND các cấp phải tăng cường hiệu quả 

việc áp dụng các biện pháp kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thủ tục, 

nâng cao hiệu quả quản lý. Đối với Ban Quản lý KCN và các sở, ngành 

liên quan phải tăng cường hiệu quả công tác QLNN trên các lĩnh vực kinh 

tế, quy hoạch đầu tư, lao động, môi trường.  

Đối với chủ thể là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các 

KCN và các tổ chức có liên quan cũng phải xác định đúng đắn trách nhiệm 

tham gia phòng ngừa, tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức 

năng trong đảm bảo ANTT ở các KCN; xây dựng quan hệ lao động hài 

hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả hoạt động tổ chức 

quản lý trong doanh nghiệp… 

Đối với chủ thể là các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt cơ quan 

Công an phải tăng cường hiệu quả các mặt công tác QLNN về ANTT; đẩy 

mạnh công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ tại các doanh 

nghiệp trong KCN; nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

chuyên biệt. Đối với các cơ quan tư pháp bên cạnh việc chú ý bồi dưỡng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, cần nâng cao chất lượng công 

tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xảy ra ở các KCN… nhằm nâng cao 

hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN./. 
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