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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Tỉnh Sóc Trăng thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở vùng hạ 

lưu sông Hậu, tỉnh có  tuyến Quốc lộ 1A nối liền thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu 

Giang, Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Quốc lộ 60 nối Sóc Trăng với các tỉnh Trà Vinh, 

Bến Tre, Tiền Giang và tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu nối liền thành phố Cần Thơ, 

tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu. Tỉnh có địa giới hành chính tiếp giáp: Phía Bắc và Tây 

Bắc giáp tỉnh Hậu Giang; Phía Tây Nam giáp tỉnh Bạc Liêu; phía Đông Bắc giáp 

tỉnh Trà Vinh; phía Đông và Đông Nam giáp Biển Đông. Tỉnh có đường bờ biển dài 

72 km và 03 cửa sông lớn: Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh đổ ra Biển Đông. Tỉnh có 

11 đơn vị cấp huyện, trong đó gồm: 01 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện. Diện tích 

toàn tỉnh 3.311.762 km2 và dân số khoảng 1.303.700 người. Trên địa bàn tỉnh có 03 

dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và một số ít dân tộc khác cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có 

nền văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, phong tục và tập quán riêng.  

Trong những năm qua, cùng với cả nước đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng 

tầm giá trị của sản phẩm Việt Nam, chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kinh tế tỉnh Sóc Trăng phát triển mạnh, quá 

trình đô thị hóa cũng được quan tâm, quản lý, đầu tư kịp thời và phù hợp với tiềm 

năng của tỉnh. Kinh tế với thế mạnh là nông nghiệp; thủy hải sản và nông sản như: 

Lúa, củ hành tím, củ cải đường, mía, ngô, cây ăn quả, tôm sú, thẻ chân trắng, các 

loại hải sản và các ngành nghề truyền thống, thủ công khác. Cùng với sự phát triển 

kinh tế - xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân dân. Tuy nhiên, bên 

cạnh những kết quả đã đạt được thì chúng ta phải đối mặt với những tiêu cực do mặt 

trái của nền kinh tế thị trường như những vấn đề tệ nạn xã hội phát sinh và nhất là 

tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất mức 

độ nguy hiểm, trong đó tội xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm 

nói chung, nhất là đối với tội cướp giật tài sản. Do nhận thức và hành động trong 

công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm cần phải có sự thay đổi và chuyển biến 

cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 
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Tội cướp giật tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội và thường xuyên xảy 

ra nó không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng, tài sản của nhân 

dân. Trong những năm gần đây tội cướp giật tài sản của cả nước nói chung và tỉnh 

Sóc Trăng nói riêng diễn biến hết sức phức tạp ngày càng có chiều hướng gia tăng. 

Đặt biệt là tình hình tội phạm dùng phương tiện mô tô cướp giật tài sản trên các 

tuyến đường giao thông tuyến đường liên huyện, thị xã và nội ô thành phố và diễn 

ra trên những tuyến đường vắng người…. gây tâm lý bất an và hoang mang trong 

nhân dân, gây khó khăn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm này. Trong 

những năm qua mặt dù các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tích cực đấu tranh phòng, 

chống nhưng tình hình tội cướp giật tài sản vẫn diễn biến phức tạp và gây ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh chính trị và an ninh trật tự tại địa phương. 

Tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp bách và cần thiết phải nhiên cứu một cách 

nghiêm túc và đầy đủ, nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về tình hình tội 

cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên trong thời gian qua đã có 

nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề này với nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng chưa 

có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, rõ ràng, có hệ thống trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong khi đó một trong những dấu hiệu của tình hình tội phạm 

nói chung và tình hình tội cướp giật tài sản nói riêng là tính địa lí học tội phạm, vì 

vậy muốn phòng ngừa tội cướp giật tài sản phải gắn với địa bàn cụ thể. Do đó, tác 

giả chọn đề tài “Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” để 

làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa 

tội phạm. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trong thời gian vừa qua, phòng ngừa tội cướp giật tài sản đã được đề cập 

đến trong nhiều công trình khoa học, các bài viết tạp chí, bài nghiên cứu như: Một 

số luận văn thạc sĩ luật học với các đề tài “Tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An 

Giang: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” của tác giả Lê Ngọc Hớn 

(năm 2014); “Tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: tình hình, nguyên 

nhân và giải pháp phòng ngừa” của tác giả Nguyễn Hoàng Lâm (năm 2013); “Tội 
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cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: tình hình, nguyên nhân và giải pháp 

phòng ngừa” của tác giả Hồ Quốc Nhi (năm 2013); “Tội cướp giật tài sản trên địa 

bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh: tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng 

ngừa” của tác giả Lê Thuần Phong (năm 2013). Các đề tài, công trình nghiên cứu 

trên đã góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận cũng như tình hình, nguyên nhân, điều 

kiện và những giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn một số tội phạm cướp giật tài 

sản xảy ra. Những luận văn nói trên đã nghiên cứu về tội cướp giật tài sản trên địa 

bàn tỉnh An Giang, tỉnh Tiền giang, tỉnh Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh nhưng 

chưa có công trình nào nghiên cứu tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng trong những năm gần đây. 

Từ đó, bản thân nhận thấy để nhân rộng, làm phong phú thêm hệ thống các 

biện pháp phòng ngừa tội cướp giật tài sản nói riêng, để góp phần vào việc phòng 

ngừa tội cướp giật tài sản của địa phương. Nên bản thân tôi quyết định chọn đề tài 

“Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” để làm luận văn tốt 

nghiệp. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

*  Mục đích nghiên cứu 

Mực đích nghiên cứu của đề tài là thông qua nghiên tình hình tội phạm đề 

xuất những biện pháp phòng ngừa tội phạm trong thực hiện pháp luật, tổ chức thực 

hiện phòng tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

*  Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, luận văn đi sâu giải quyết các nhiệm vụ cơ bản 

sau:  

- Nghiên cứu làm rõ lý luận về tình hình tội cướp giật tài sản 

- Khảo sát thực trạng, đánh giá tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng một cách khách quan, toàn diện có cơ sở khoa học và thực tiễn. 

- Nghiên cứu đưa ra dự báo về tình tình tội phạm cướp giật tài sản trong thời 

gian từ năm 2011 - 2015, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng 

ngừa tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

*  Đối tượng nghiên cứu  

Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

*  Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu dưới khía cạnh Tội phạm học. 

Về không gian, luận văn nghiên cứu tình hình tội cướp giật tài sản trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Về thời gian, luận văn nghiên cứu trong khoảng thời gian là 5 năm từ năm 

2011 đến năm 2015. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận và phép biện 

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

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về tình hình tội phạm 

nói chung và Tình hình tội cướp giật tài sản nói riêng. 

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

cứu cụ thể như sau: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, so 

sánh, phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 

Chất liệu nghiên cứu luận văn là những bản án đã xét xử sơ thẩm và báo cáo 

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

VKSND, TAND, Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng). Kết hợp với các số liệu, tư liệu 

trong các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học có liên quan tới đề tài tình hình 

tội cướp giật tài sản. 

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

Ý nghĩa lý luận: Luận văn nghiên cứu có hệ thống các vấn đề lý luận và thực 

tiễn, từ đó đề xuất các ý kiến làm sáng tỏ những vấn đề lý luận trong thực tiễn đối 

với tình hình tội cướp giật tài sản ở địa phương.  

Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong 

triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 
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cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cũng như các địa phương khác có đặc 

điểm tương tự 

7. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn gồm 3 chương:         

Chương 1. Những vấn đề lý luận về tình hình tội cướp giật 

Chương 2. Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng   

Chương 3. Phòng ngừa  tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh sóc 

Trăng từ việc nghiên cứu tình hình tội phạm 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN 

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa nghiên cứu tình hình tội cướp giật 

tài sản 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tình hình tội cướp giật tài sản 

Khái niệm tình hình tội phạm: Trong xã hội loài người, “khi sự chênh lệch về 

tài sản trong nội bộ cùng một thị tộc đã biến sự thống nhất về lợi ích thành sự đối 

kháng giữa các thành viên của thị tộc”, thì đồng thời cũng xuất hiện trong xã hội 

nhiều loại hành vi khác nhau, xung đột lẫn nhau, thậm chí tiêu diệt lẫn nhau. Đó là 

sự khách quan do sự phát triển kinh tế của xã hội đã đạt đến một trình độ nhất định 

mang lại. Cái khách quan đó, cái hiện thực xã hội đó đã đưa đến việc hình thành 

Nhà nước như “một lực lượng cần thiết”, có nhiệm vụ làm dịu bớt sự xung đột và 

giữ cho sự xung đột đó nằm trong vòng “trật tự”, “dưới hình thức gọi là hợp pháp” 

Để thực hiện được nhiệm vụ cao cả ấy của mình, Nhà nước buộc phải quy 

định những hành vi xã hội nhất định, những hành vi gây nguy hiểm cho trật tự xã 

hội và vi phạm những quy tắc xử sự ngàn đời nay của đời sống cộng đồng thành tội 

phạm với những hình phạt nghiêm khắc khác nhau. 

Như vậy, dưới góc độ của triết học mác-xít, tiền đề đầu tiên phải là những 

hành vi phạm tội và kèm theo đó là bao điều mới lạ khác nữa. C.Mác đã ví những 

người phạm tội như một “lực lượng sản xuất”, và ông viết rằng: Một kẻ phạm tội thì 

sản xuất ra các tội phạm. Nếu quan sát kỷ hơn mối quan hệ của cái “ngành sản 

xuất” này với toàn bộ xã hội, thì phải thấy được nhiều điều. Kẻ phạm tội không chỉ 

sản xuất ra các tội phạm, mà còn sản xuất ra luật hình sự nữa; ngoài ra nó còn sản 

xuất ra toàn ngành sảnh sát và tư pháp hình sự, kiểm sát, thẩm phán, cai ngục… Nó 

còn sản xuất ra cả tiểu thuyết và nghệ thuật, cả những bi kịch nữa. Kẻ phạm tội phá 

tan sự đơn điệu (Monotonie) và an toàn của cuộc sống dân sự… 

Rõ ràng, thực tế đời sống xã hội đã chuẩn bị sẵn những tiền đề cho việc hình 

thành và phát triển các ngành luật khác nhau, các phương thức pháp lý khác nhau để 

đấu tranh với tội phạm. Chính trong quá trình đó, quá trình đấu tranh chống tội 
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phạm, đã làm hình thành các môn khoa học khác nhau, như khoa học Luật hình sự, 

tố tụng hình sự, khoa học điều tra tội phạm… Tất cả đều lấy hành vi phạm tội làm 

khách thể nghiên cứu và đều xoáy vào mục đích là thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu 

cầu quy định và xác định tội phạm, hình phạt và xử lý đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Thế nhưng thực tế của đời sống xã hội cũng cho thấy rằng, bằng cách quy 

định tội phạm và hình phạt đủ loại, kể cả những hình phạt lấy đi mạng sống với 

những hình thức vô cùng tàn bạo cũng không làm cho xu hướng phạm tội giảm đi, 

mà theo thống kê (chỉ theo thống kê thôi) cũng cho thấy tình hình tội phạm ngày 

càng nghiêm trọng hơn. 

Quetelet, người sáng lập ra môn khoa học thống kê, sau khi được tiếp cận với 

những con số thống kê một số tội phạm ở pháp từ năm 1826 đến năm 1831 do ông 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép công bố, đã tỏ ra thất vọng với thực tế tình hình tội 

phạm cứ tăng lên một cách bền bỉ, mặc dù sự giàu có của xã hội ngày càng đồ sộ 

hơn, mặc dù khoa học không ngừng tiến bộ, mặc dù có sự cắt giảm đáng kể các 

phong tục, tập quán, mặc dù cảnh sát và tư pháp đã được tổ chức một cách thích 

ứng và mặc dù có những hình phạt nghiêm khắc đã được dự liệu. 

Còn bản thân Ph. Ăng –ghen, trong “Lược thảo phê phán khoa học kinh tế 

chính trị” viết năm 1844 đã khẳng định. “Người nào hiểu đôi chút về thống kê tội 

phạm, thì tất cả phải thấy ngay là hiện tượng tội phạm đang tăng lên hàng năm với 

một sự đều đặn độc đáo như thế nào và những nguyên nhân nhất định đang đẻ ra 

những tội phạm nhất định cũng tăng lên một cách đều đặn như vậy”. 

Chính trong bối cảnh gây cấn và có phần bi đát do xu hướng tội phạm không 

ngừng gia tăng vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 ấy đã buộc con người mà trước hết 

là các nhà khoa học phải đi tìm phương hướng mới, đi tìm phương thức mới để có 

thể kiềm chế, kiểm soát, phòng ngừa và thậm chí đẩy lùi tội phạm. Và trong quá 

trình đó, một khoa học mới được hình thành và phát triển. Đó chính là tội phạm 

học. 
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Nếu như khoa học Luật hình sự, tố tụng hình sự, khoa học điều tra tội 

phạm… tạo thành một phương thức đấu tranh trực diện với tội phạm với tính cách 

là “cái đơn nhất”, thì tội phạm học đấu tranh với tội phạm với tính cách là một hiện 

tượng xã hội “cái chung”, tức là cái đã được khái quát hóa từ những “cái đơn nhất”, 

từ những “cái riêng”. Cho nên phương thức này phải ở một trình độ khái quát hơn, 

cao hơn và hiệu quả hơn phương thức trực diện. Và “cái hơn” của phương thức đấu 

tranh mới chỉ có thể đạt được nhờ cách tiếp cận trên cơ sở thế giới quan duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử về tội phạm. 

Đấu tranh tội phạm giờ đây không phải trên quan điểm xem tội phạm là 

những hành vi riêng lẻ - đơn nhất, mà trên quan điểm xem tội phạm trong tổng thể 

của nó, trong mối quan hệ của nó với “toàn bộ xã hội”, tức là với tư cách một chỉnh 

thể của một hiện tượng xã hội - mặt trái của các quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong chừng mực đó, tức là trong chừng mực mà từ hàng trăm, hàng nghìn hành vi 

phạm tội đơn nhất đã được nhìn nhận, được nhận thức là một chỉnh thể của một 

hiện tượng xã hội tiêu cực chỉ xuất hiện trong những điều kiện lịch sử cụ thể nhất 

định, phát sinh và phát triển do những nguyên nhân và điều kiện xã hội nhất định, 

vận động theo những quy luật riêng của nó, tức là phụ thuộc vào các quá trình, hiện 

tượng xã hội khác và do đó sẽ bị “tiêu vong” cũng thông qua sự biến đổi xã hội làm 

tiêu vong các nguyên nhân và điều kiện sinh tồn của nó, thì phương thức đấu tranh 

mới, rõ ràng đấu tranh với một khách thể khác nhau. Đó chính là tình hình tội phạm 

(Kriminalitaet chứ không phairStraftat). 

Và sau hàng trăm năm tìm tòi, nghiên cứu tội phạm học ngày nay nhận thức 

được rằng, tình hình tội phạm (THTP) là hiện tượng tâm sinh lý- xã hội tiêu cực, 

vừa mang tính lịch sử và lịch sử cụ thể, vừa mang tính pháp lý hình sự với hạt nhân 

là tính giai cấp, được biểu hiện thông qua tổng thể các hành vi phạm tội cùng với 

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

nhất định. [57, tr.60] 

Chính khái niệm này nêu lên bản chất của tội phạm với tính cách là hành vi 

xã hội tiêu cực, hành vi cá thể này là kết quả tiêu cực của sự tương tác giữa môi 
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trường xã hội bên ngoài như các yếu tố tâm lý, xã hội và các quá trình tâm – sinh lý 

bên trong giữ vai trò điều chỉnh lối xử sự của chủ thể. Xã hội luôn thay đổi, tình 

hình tội phạm luôn phải chịu tác động của các quá trình xã hội, hiện tượng xã hội 

khác nhau. Trong những thời điểm, hoàn cảnh cụ thể khác nhau thì tình hình tội 

phạm luôn khác nhau. Điều này được thể hiện thông qua các nội dung của tình hình 

tội phạm như: Động thái, cơ cấu và tính chất của tình hình tội phạm.  

Từ quan điểm thống kê, tình hình tội phạm là tổng thể thống nhất các tội 

phạm đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định và trong không gian nhất 

định. Mối quan hệ giữa tình hình tội phạm và các tội phạm riêng lẻ là mối quan hệ 

giữa cái chung và cái riêng. Theo triết học Mác – Lênin, mỗi khái niệm đều chứa 

đựng ba yếu tố: chung, riêng và đơn nhất, do đó, khái niệm tình hình tội phạm là sự 

thống nhất của các yếu tố: Cái chung – những dấu hiệu đặc trưng cho tình hình tội 

phạm cái chung, cái riêng – những dấu hiệu đặc trưng cho các loại hình tội phạm, 

cái đơn nhất – những dấu hiệu đặc trưng cho các loại hình tội phạm cụ thể. 

Luận văn sẽ đi sâu và làm rõ các vấn đề về tình hình tội cướp giật tài sản, là 

tội phạm trong nhóm tội xâm phạm sở hữu, hiện nay, trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ 

án cướp giật tài sản gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân, quy định 

tại Điều 171 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015. Như 

vậy, từ những vấn đề nêu trên, có thể rút ra kết luận: “Tình hình tội cướp giật tài 

sản là một bộ phận của tình hình tội phạm nói chung, bao gồm các tội cướp giật tài 

sản được thực hiện trong một xã hội (quốc gia) nhất định và trong một khoảng thời 

gian nhất định”. 

Đăc điểm tình hình tội phạm: Là một hiện tượng xã hội tiêu cực, tình hình tội 

phạm bao giờ cũng có hai mặt của nó, đó là mặt bản chất và mặt hiện tượng. Hai 

mặt này phản ánh lẫn nhau. Bản chất phải được bộc lộ trong hiện tượng, còn hiện 

tượng thì biểu hiện bản chất. Nói đến đặc điểm của tình hình tội phạm là nói đến 

hiện tượng, đến mặt biểu hiện ra bên ngoài của tình hình tội phạm. Và chính nhờ có 

mặt biểu hiện này người ta mới có thể nhận thức được tình hình tội phạm và thấy rõ 

sự khác nhau giữa “tội phạm” và “tình hình tội phạm”. Nếu như bất kỳ tội phạm nào 
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cũng được biểu hiện bởi bốn dấu hiệu pháp lý là: khách thể, chủ thể, mặt khách 

quan và mặt chủ quan của tội phạm, thì tình hình tội phạm được biểu hiện thông qua 

các đặc điểm định lượng và định tính mà tội phạm học gọi là: mức độ, cơ cấu, động 

thái và tính chất của tình hình tội phạm. Cho đến nay, bốn đặc điểm này của tình 

hình tội phạm vẫn chưa có một cái tên chung ổn định. 

Ngoài ra, khi nói đến đặc điểm của tội phạm học, còn có các đặc điểm khác 

cũng có chức năng mô tả tình hình tội phạm như: đặc điểm về giới tính, nghề 

nghiệp, địa vị xã hội, tôn giáo, trình độ văn hóa… Tuy nhiên, ở đây chỉ đề cập đến 

đặc điểm định tính và định lượng của tình hình tội phạm, tức là sử dụng số liệu để 

làm rõ mức độ, cơ cấu, động thái và tính chất của tình hình tội phạm.[44, tr.55] 

Nói đến đặc điểm của tình hình tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật tài 

sản nói riêng là nói đến hiện tượng, đến mặt biểu hiện ra bên ngoài của tình hình tội 

phạm. Tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội cướp giật tài sản nói riêng thể 

hiện đặc điểm định lượng và định tính ở mỗi thời kỳ, mỗi vùng, lãnh thổ hành chính 

nhất định. Tình hình tội ướp giật tài sản được thể hiện cụ thể qua mức độ, cơ cấu, 

động thái và tính chất của tình hình tội phạm. 

Nghiên cứu tình hình tội cướp giật tài sản là đi sâu nghiên cứu hai nội dung 

quan trọng: Phần hiện và phần ẩn của tình hình tội phạm. Phần ẩn của tình hình tội 

phạm chỉ được xác định thông qua đặc điểm định lượng của tình hình tội phạm và 

lấy phần hiện của tình hình tội phạm làm cơ sở cho việc nghiên cứu đối chứng. Do 

đó, phần ẩn được xem như đặc điểm định lượng của tình hình tội phạm. 

Mức độ của tình hình tội phạm là đặc điểm định lượng tiêu biểu, cho biết về 

toàn bộ số người phạm tội cùng số tội phạm do họ thực hiện trong một đơn vị thời 

gian và không gian nhất định. Nói một cách khác là tình hình tội phạm được nghiên 

cứu chủ yếu trên cơ sở phần hiện của tội phạm và lấy đặc điểm định lượng và định 

tính với các hình thức biểu hiện là mức độ, cơ cấu, tính chất và động thái của tình 

hình tội phạm là nội dung. Đây chính là cơ sở, là chất liệu chính tạo nên cái nhìn 

tổng quát về tình hình tội phạm ở mỗi giai đoạn. Cái nhìn tổng quan này, đến lượt 
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nó lại là cơ sở thực tế cho các nhà làm luật, các nhà hoạch định chính sách đưa ra 

những phán quyết của mình. 

1.1.2. Ý nghĩa nghiên cứu tình hình tội cướp giật tài sản 

Kết quả nghiên cứu tình hình tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật tài 

sản nói riêng đem lại một bức tranh toàn cảnh về tội phạm đã xảy ra. Bức tranh toàn 

cảnh này không chỉ thể hiện đặc điểm định lượng (tổng số tội cướp giật tài sản cũng 

như tổng số người phạm tội - con số phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm 

đã xảy ra) mà còn thể hiện cả đặc điểm định tính (các cơ cấu bên trong của tội phạm 

và của người phạm tội mà những cơ cấu này phản ánh tính chất nghiêm trọng của 

tội phạm đã xảy ra). “Bức tranh” toàn cảnh về tội phạm cướp giật tài sản đã xảy ra 

không chỉ thể hiện tình trạng tĩnh của tội phạm đã xảy ra mà còn thể hiện cả diễn 

biến (tăng, giảm hoặc tương đối ổn định về số lượng cũng như về tính chất) của tình 

trạng này. 

“Bức tranh” toàn cảnh về tình hình tội cướp giật tài sản này, bản thân nó là 

sự cảnh báo cho xã hội về khía cạnh an ninh trật tự của tình hình xã hội. Để có được 

“bức tranh” như vậy đòi hỏi việc nghiên cứu tình hình tội phạm phải thực hiện các 

nội dung nghiên cứu cụ thể và cần sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp 

với các nội dung nghiên cứu cụ thể đó. 

Nghiên cứu tình hình tội cướp giật tài sản không chỉ dừng lại ở mô tả diễn 

biến tình hình tội phạm mà còn đặt ra yêu cầu phải phân tích, so sánh với tình hình 

tội phạm chung và tình hình các tội xâm phạm sở hữu để qua đó có được sự đánh 

giá đầy đủ và toàn diện tính nghiêm trọng của tội phạm cướp giật tài sản đã xảy ra. 

Ở đây đòi hỏi việc nghiên cứu phải sử dụng đến phương pháp phân tích, so sánh để 

đánh giá. Mô tả và phân tích trong nghiên cứu tình hình tội phạm không phải chỉ để 

nắm được những gì đã xảy ra mà quan trọng hơn là để xác định được nguyên nhân, 

điều kiện của tình hình tội cướp giật tài sản, để dự liệu tội phạm sẽ xảy ra như thế 

nào trong thời gian tới và qua đó tạo cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp để 

phòng ngừa tội phạm và tổ chức lực lượng để phòng ngừa tội phạm từ đó đưa ra các 

biện hoàn thiện pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản. 
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1.2. Những vấn đề lý luận về thông số của tình hình tội cướp giật tài sản 

Thực trạng (mức độ) của tình hình hiện của tội cướp giật tài sản 

Tình hình tội phạm là một hiện tương tâm sinh lý - xã hội tiêu cực, vừa mang 

tính lịch sử và lịch sử cụ thể, vừa mang tính pháp lý hình sự với hạt nhân là tính giai 

cấp, được biểu hiện thông qua tổng thể các hành vi phạm tội cùng với các chủ thể 

đã thực hiện các hành vi đó trong một đơn vị thời gian và không gian nhất định [12, 

tr.77]. 

Tình hình tội phạm cũng như hành vi phạm tội, dưới góc độ Tội phạm học, 

đều là những khái niệm đã được khái quát hóa và mối quan hệ giữa chúng  là mối 

quan hệ giữa “cái chung” - tình hình tội phạm và “cái riêng” - hành vi tội phạm.  

Vậy là, tình hình tội cướp giật tài sản ở đâu đều có hai mặt đó là mặt bản 

chất và mặt biểu hiện ra bên ngoài của bản chất đó bằng tổng thể các hành vi cướp 

giật tài sản cùng với các chủ thể đã thực hiện các hành vi đó trong một đơn vị thời 

gian và không gian nhất định. Cái tổng thể này phải được làm rõ ở đây và cũng theo 

lý luận tội phạm học, trong hiện thực, nó phải có hai phần: Phần hiện của tình hình 

tội cướp giật tài sản và phần ẩn của tình hình tội cướp giật tài sản. Do vậy, khi 

nghiên cứu thực trạng của tình hình tội phạm phải tiến hành trước tiên với phần hiện 

của tình hình tội phạm. 

Thực trạng của tình hình tội cướp giật tài sản là tổng số các tội phạm này đã 

xảy ra và số lượng người thực hiện tội phạm trong một khoảng thời gian nhất định 

và ở địa bàn nhất định. 

Thực trạng của tình hình tội phạm bao gồm hai phần: Phần tội phạm hiện và 

phần tội phạm ẩn. 

Phần hiện của tình hình tội phạm là toàn bộ những hành vi phạm tội và chủ 

thể của các hành vi đó đã bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự ở từng đơn 

vị- hành chính lãnh thổ hay trên phạm vi toàn quốc, trong những khoảng thời gian 

nhất định và được ghi nhận trong thống kê hình sự [35, tr.96]. 

Ngược lại tội phạm ẩn là số tội phạm đã xảy ra mà chưa bị phát hiện, chưa bị 

xử lý về hình sự và chưa có thống kê hình sự. 
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Khi xem xét thực trạng tội phạm nói chung và một tội phạm nào đó nói riêng 

thì chúng ta cần phải xem xét cả phần tội phạm rõ và phần tội phạm ẩn bởi vì không 

phải mọi tội phạm xảy ra trong xã hội đều được các cơ quan chức năng phát hiện, 

kịp thời tiến hành điều tra, truy tố, xét xử hình sự và đưa vào thống kê hình sự một 

cách đầy đủ. Muốn hệ thống số liệu thì phải thu thập có hệ thống số liệu gồm hai 

loại: Loại cơ bản (số tổng, số nhóm, số hành vi) và loại số liệu chuyên biệt. Thực tế 

vẫn còn tồn tại việc tội phạm xảy ra nhưng chưa hoặc không bị phát hiện bởi các 

nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Vì vậy, để có sự nhìn nhận một 

cách khách quan, toàn diện về tình hình tội cướp giật tài sản cần làm rõ phần hiện 

và phần ẩn của tình hình tội phạm trên. 

Cơ cấu của tình hình tội phạm hiện của tội cướp giật tài sản 

Cơ cấu của tình hình tội phạm là tổng thể các hệ thống cấu trúc bên trong của 

tình hình tội phạm, cho biết về kết cấu cũng như tỷ lệ tương quan giữa các kết cấu 

đó từ tổng quan đến chi tiết, phản ánh về các mối liên hệ của tình hình tội phạm với 

các hiện tượng, quá trình kinh tế - xã hội khác [1, tr.101]. 

 Cơ cấu thực tế của tình hình tội phạm. Trong hệ thống lại phân biệt thành 

hai loại: cơ bản và chuyên biệt. 

Cơ cấu cơ bản gồm cơ cấu xét theo nhóm tội và cơ cấu xét theo các hành vi 

phạm tội, những cái đã được ghi nhận trong BLHS thành các chương và các tội 

danh thuộc phần các tội phạm. 

Cơ cấu chuyên biệt là loại cơ cấu xét theo các tiêu chí  đặc tả tình hình tội 

phạm bằng một hệ thống hoàn chỉnh riêng, như theo hình phạt; theo lứa tuổi; theo 

giới tính… 

Cơ cấu của tình hình tội cướp giật tài sản có thể chia làm hai loại: Cơ cấu cơ 

bản và cơ cấu chuyên biệt. Cơ cấu cơ bản gồm cơ cấu xét theo nhóm tội và các hành 

vi phạm tội thể hiện thành các chương và các tội danh thuộc Phần các tội phạm 

trong Bộ luật hình sự. Cơ cấu chuyên biệt là loại cơ cấu xét theo các tiêu chí đặc tả 

tình hình tội phạm bằng một hệ thống hoàn chỉnh riêng theo hình phạt, theo giới 

tính, theo lứa tuổi… 
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Diễn biến (động thái) của tình hình tội phạm hiện của tội cướp giật tài sản 

 Diễn biến (động thái) của tình hình tội phạm là sự thay đổi về thực trạng và 

cơ cấu của tình hình tội phạm tại một không gian và thời gian nhất định. 

Sự thay đổi này được xác định bằng tỷ lệ tăng hoặc giảm thực trạng, cơ cấu 

tình hình tội phạm so với thời gian được lựa chọn làm mốc để so sánh, đối chiếu. 

Khi nghiên cứu tình hình tội phạm trong một khoảng thời gian dài sẽ giúp 

chúng ta xác định được quy luật vận động của tội phạm. Kết quả nghiên cứu về diễn 

biến của tình hình tội phạm là cơ sở cho việc dự báo tình hình tội phạm trong tương 

lai và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phòng, chống tội phạm. Đồng 

thời, đây cũng là cơ sở để các nhà làm luật hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung 

cũng như pháp luật hình sự nói riêng. 

Tính chất của tình hình tội phạm hiện của tội cướp giật tài sản 

Tội phạm học xem tính chất của tình hình tội phạm là một đặc điểm định tính 

của tình hình tội phạm. Nó phản ánh mức độ nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng khác 

nhau của tình hình tội phạm ở từng thời gian và không gian khác nhau thông qua 

tương quan và tỷ lệ giữa các thành phần tạo nên cơ cấu của tình hình tội phạm, như 

tỷ lệ giữa tội nghiêm trọng và tội ít nghiêm trọng, tỷ lệ giữa số người phạm tội bị 

phạt tù và không bị phạt tù… Như vậy, tính chất của tình hình tội phạm chính là kết 

quả của sự đánh giá đối với mức độ, cơ cấu và động thái của tình hình tội phạm. [2, 

tr.103]. 

Tính chất của tình hình tội phạm thể hiện ở số lượng các tội phạm nguy hiểm 

nhất cho xã hội trong cơ cấu của tình hình tội phạm cũng như ở đặc điểm nhân thân 

của những người thực hiện hành vi phạm tội. Tính chất của tình hình tội phạm hiện 

tội cướp giật tài sản được làm sáng tỏ thông qua cơ cấu của nó. 

Khi nghiên cứu tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội phạm tội cướp 

giật tài sản nói riêng ngoài tình hình tội phạm hiện còn phải nghiên cứu cả tình hình 

tội phạm ẩn của tội phạm để có kế hoạch dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch 

phòng ngừa tội phạm. 
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1.3. Những vấn đề lý luận về nghiên cứu phần ẩn của tình hình tội cướp 

giật tài sản 

Nghiên cứu tình hình tội phạm và đánh giá đúng đặc tính về lượng của tình 

hình tội cướp giật tài sản ngoài việc xác định tình hình tội phạm hiện thì cần nghiên 

cứu phần ẩn của tình hình tội phạm. Về nguyên tắc, tội phạm ẩn có trong từng loại 

tội phạm không riêng tội cướp giật tài sản, tuy nhiên chúng khác nhau ở mức độ ẩn, 

tỷ lệ ẩn, lý do ẩn, thời gian ẩn. Với nhiều lý do khác nhau mà người thực hiện hành 

vi phạm tội đã không bị phát hiện, xử lý hoặc chưa được đưa vào thống kê hình sự. 

Phần loại tội phạm ẩn của tội cướp giật tài sản 

Có ba loại tội phạm ẩn: Tội phạm ẩn khách quan, tội phạm ẩn chủ quan và 

tội phạm ẩn thống kê. 

Tội phạm ẩn khách quan là những tội phạm đã xảy ra trong thực tế song các 

cơ quan tiến hành khời tố các vụ án hình sự không có thông tin về chúng. Tội phạm 

ẩn khách quan còn có lý do xuất phát từ phía nhân chứng. Tâm lý sợ bị trả thù, 

không muốn phiền hà đây là trở ngại chính cản trở sự hợp tác của nhân chứng với 

cơ quan tư pháp hình sự cả ở giai đoạn phát hiện tội phạm và giai đoạn xét xử công 

khai tại phiên tòa là một điều kiện tốt để cho những hành vi phạm tội đã được thực 

hiện, song lại dễ dàng chìm xuồng, dễ dàng rơi vào trạng thái ẩn.  

Tội phạm ẩn chủ quan là những tội phạm thực tế đã xảy ra, các cơ quan chức 

năng đã nắm được, nhưng vì các lý do khác nhau mà hành vi phạm tội đó không bị 

xử lý theo pháp luật. Tội phạm ẩn chủ quan có lý do xuất phát từ các chủ thể mà 

pháp luật đã quy định cho nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh chống tội phạm, kể từ khâu 

trực tiếp tiếp nhận tin báo, tin tố giác về tội phạm cho đến khâu xét xử vụ án hình 

sự. Cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hoặc sử dụng các lý do theo luật định 

để đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra vụ án rồi không phục hồi điều tra; sự hạn chế, 

yếu kém của cơ quan điều tra và Điều tra viên trong việc phát hiện, điều tra đã bỏ 

sót, lọt tội phạm. Tội phạm ẩn chủ quan cũng bắt nguồn từ sự non kém chuyên môn 

nghiệp vụ hoặc thiếu ý thức trách nhiệm của lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội 

phạm. Việc hành vi phạm tội bị phát hiện, nhưng không bị xử lý theo pháp luật là 
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do một hành vi phạm tội khác che đậy mà trong tội phạm học gọi là “bội ẩn”. Điều 

đó có nghĩa, tội phạm ẩn chủ quan được che đậy bởi một tội phạm ẩn khách quan. 

Tội phạm ẩn thống kê là bao gồm những hành vi phạm tội đã bị xử lý bằng 

chế tài hình sự, nhưng vì các lý do khác nhau mà các số liệu này bị lọt ra ngoài 

thống kê hình sự. Nguyên nhân gây nên tình trạng tội phạm ẩn thống kê là những 

quy định về thống kê báo cáo cũng như việc thực hiện các quy định đặt ra không 

giống nhau, nhất là những trường hợp thống kê một người phạm nhiều tội hoặc một 

người phạm tội nhiều lần. Hiện nay, tình hình thống kê hình sự, trong đó có thống 

kê tội phạm, tuy đã có những thay đổi nhất định, song qua nghiên cứu và trao đổi 

với người làm thực tế công tác thống kê, vẫn còn cơ sở để tội phạm ẩn thống kê tồn 

tại. Việc tiến hành thống kê số liệu này cho đến nay có thay đổi về văn bản hướng 

dẫn cũng như Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 

01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong 

công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”. Theo đó, đơn vị thống kê là “vụ” và 

“người” (bị cáo) với mức tội danh nghiêm trọng nhất, mức hình phạt cao nhất như 

đã áp dụng.  

Như vậy với cách thống kê lấy đơn vị là “vụ” và “người” theo tội danh 

nghiêm trọng nhất, mức hình phạt cao nhất như đã áp dụng bấy lâu nay, thì rõ ràng 

có một lượng đáng kể những hành vi phạm tội do các bị cáo đã thực hiện, đã bị điều 

tra, truy tố và xét xử lại không thể đưa vào số liệu thống kê tội phạm hàng năm. Vì 

vậy, tác hại của tội phạm ẩn thống kê là đưa ra các thông tin sai lệch về số liệu tình 

hình tội phạm đã bị phát hiện nói chung, ảnh hưởng đến việc đánh giá tình hình tội 

phạm cũng như việc đưa ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong 

từng giai đoạn nhất định. 

Nguyên nhân, diễn biến tội phạm ẩn của tội cướp giật tài sản 

Các cơ quan có thẩm quyền khởi tố, tiến hành hoạt động điều tra vụ án hình 

sự không nhận được tố giác của công dân (từ phía nạn nhân, những người khác biết 

tội phạm xảy ra nhưng không tố giác) và tin báo của cơ quan Nhà nước hoặc tổ 
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chức xã hội hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghĩa là, cơ quan chức 

năng không có thông tin về tội phạm xuất phát từ các nguyên nhân trên. 

- Người phạm tội không tự thú. 

- Các cơ quan được pháp luật quy định giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Hải quan, Kiểm lâm… trong quá 

trình giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục tố tụng hình sự thì các cơ quan này không 

khởi tố vụ án, đình chỉ (theo yêu cầu bị hại, do bị cáo chết, thay đổi trong quy định 

của pháp luật hình sự) hoặc tạm đình chỉ vụ án rồi không phục hồi điều tra. Người 

tiến hành tố tụng e ngại oan sai, phải chịu trách nhiệm bồi thường và ảnh hưởng đến 

địa vị nên họ không khởi tố vụ án nếu bản thân cảm thấy không chắc chắn về chứng 

cứ được chứng minh trong vụ án hình sự nên dễ bỏ lọt tội phạm. Đối với trường hợp 

có nhiều người thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án nhưng chỉ có một vài bị can, 

bị cáo bị xử lý mà còn những bị can, bị cáo và hành vi phạm tội khác chưa bị phát 

hiện, điều tra, truy tố và xét xử. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thụ động trong việc 

phát hiện, điều tra tội phạm cướp giật tài sản cũng như chuyên môn nghiệp vụ của 

Điều tra viên chưa cao. 

1.4. Những yếu tố tác động đến tình hình tội cướp giật tài sản 

Những yếu tố tác động đến tình hình tội phạm là những nhân tối trực tiếp 

làm phát sinh tình hình tội phạm trong xã hội. Đó là nhiều mặt trong đời sống xã hội 

đối lập, xung đột với nhau trong quá trình phát triển của đời sống xã hội như về 

kinh tế-xã hội, văn hóa, công tác quản lý… Các yếu tố tác động được chia thành các 

nhóm sau. 

1.4.1. Những yếu tố về kinh tế- xã hội  

Kinh tế xã hội của tỉnh chủ yếu là nông nghiệp, thủy hải sản. Với mục tiêu 

phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những 

năm qua kinh tế ở tỉnh Sóc Trăng đã đạt được tốc độ phát triển kinh tế khá cao. 

Tăng trưởng kinh tế trung bình từ năm 2011-2015 là 9,6% năm, tăng trưởng cả về 

chất, lượng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, có sự ổn định, có thu 

nhập. Nhiều người giàu lên nhanh chóng bằng khả năng, sức lực và trí tuệ của mình. 
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Bên cạnh đó cũng còn những mặt trái của xã hội như: nạn cờ bạc, ma tuý, trộm cắp, 

cướp giật tài sản tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng, do tính ham chơi, lười lao 

động, cờ bạc, rượu chè, sinh ra nợ nần,… dẫn đến hành vi phạm tội nói chung hành 

vi cướp giật tài sản nói riêng.  

Xây dựng kinh tế thị trường, với sự phát triển của nó những vấn đề tâm lý-xã 

hội mang tính đặc thù và có tác động lớn đến con người nói chung và vấn đề tội 

phạm nói riêng. Tâm lý tư hữu, ranh ghét, thói tham lam, ích kỷ, vô tổ chức, coi 

thường pháp luật vốn là bạn đồng hành của nền sản xuất nhỏ, khi bước vào nền kinh 

tế thị trường chúng lại càng có điều kiện phát triển. Bản chất của kinh tế thị trường 

là cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận. Song song với những thành tựu về kinh tế xã 

hội đã đạt được thì nó tìm ẩn những rủi ro rất lớn,  từ thực tiễn cho thấy kinh tế của 

tỉnh cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế chung của thế giới. Trong 

khoảng 03 năm gần đây, tình hình nuôi trồng thủy sản và hoa màu của tỉnh gặp khó 

khăn về giá cả, đầu tiêu thụ và tình hình nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn, thiệt hại 

xảy ra ở nhiều nơi. Mặc dù các ngành chuyên môn đã có những buổi hội thảo, có lời 

khuyến cáo, trung tâm dự báo về nguồn lợi thủy sản của tỉnh hằng năm có khuyến 

cáo các hộ dân nuôi tôm nhưng do thời tiết, dịch bệnh và tâm lý nóng vội của nhân 

dân đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả nuôi tôm. Sự thay đổi-chuyển dịch trong 

nông nghiệp, thay đổi từ việc trồng mía, lúa sang nuôi tôm, nuôi thẻ vì giá trị lợi 

nhuận cũng gặp nhiều khó khăn. Kinh tế thuần nông, mùa vụ, tình hình thất nghiệp 

của tỉnh cũng gặp khó khăn. Mặc khác, các vụ tôm nuôi bị thiệt hại nặng nên sản 

lượng tiêu thụ của các nhà mấy, công ty chế biến để xuất khẩu cũng gặp khó khăn 

về nguồn sản phẩm chế biến tiêu thụ, sản xuất và xuất khẩu.  

Bên cạnh đó, với lực lượng lao động phổ thông hiện nay, với phương thức cơ 

giới hóa trong nông nghiệp, quy hoạch sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu thì 

nhân công để cần thiết trong nông nghiệp hiện nay cũng đòi hỏi có tay nghề cao, 

hoặc cần số lượng ít đều này dẫn đến các lao động phổ thông, lao động không có 

tay nghề, không qua đào tạo thất nghiệp ngày càng tăng, các thanh thiếu niên nảy 

sinh tệ nạn trộm cắp, cướp giật tài sản… có lối sống lười lao động, sống buông thả, 
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đua đòi, xem nhẹ giá trị bản thân, tham gia vào các hoạt động kinh doanh trá hình, 

sống hưởng thụ, lôi kéo các thanh thiếu niên khác tham gia, tập trung hư hỏng. Đây 

là môi trường lý tưởng để cá nhân tốt trở thành cá nhân có nhận thức sai lệch. 

Những hành vi lệch chuẩn trở nên phổ biến, đồng thời chuẩn mực đạo đức cũng có 

những thay đổi nhất định. Chính những thay đổi trong ý thức đạo đức đã có tác 

động trực tiếp đến tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ 

của các loại tệ nạn xã hội và sự gia tăng tội phạm trong những năm vừa qua một 

phần là do ảnh hưởng bởi sự thay đổi của ý thức đạo đức. Mặc khác, do trình độ dân 

trí của địa phương còn rất thấp, trước sự thay đổi nhanh của kinh tế thị trường. Từ 

đó, khi tham gia vào kinh tế, kinh doanh, buôn bán, tham gia vào các hoạt động 

kinh doanh, người dân tại địa phương cũng bộc lộ sự yếu kém về pháp luật. 

1.4.2. Những yếu tố về văn hóa – giáo dục 

- Yếu tố tiêu cực thuộc môi trường gia đình: Gia đình là môi trường hình 

thành các chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của con người. Đây là yếu tố tác động 

trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách của mỗi con người. Trên thực tế hiện 

nay nhiều gia đình do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường cha mẹ lo kiếm tiền 

buông lỏng quản lý và giáo dục con cái. Có những gia đình quan niệm sai lệch, họ 

cho rằng có tiền là có quyền lực và địa vị trong xã hội. Vì vậy, đã đánh mất đi vai 

trò làm cha, làm mẹ của mình trong việc giáo dục con cái. 

Hầu như những gia đình có hoàng cảnh éo le như cha mẹ ly hôn, con đông, 

kinh tế khó khăn cha mẹ mưu sinh không quan tâm, quản lý con cái, thiếu giáo dục 

của gia đình, sống tự do, buôn thả dẫn đến dễ tiếp thu những mặt trái của của xã hội 

là nguyên nhân dẫn đến phạm tôi. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến phẩm chất xấu của 

một số cha mẹ và những thành viên trong gia đình có tiền án, tiền sự, có lối sống 

tiêu cực như nghiện hút, cờ bạc, nghiện rượu… chiếm tỷ lệ rất cao.  

- Yếu tố tiêu cực thuộc môi trường nhà trường: Nhà trường là môi trường rất 

quan trọng đối với sự phát triển của con người, tại đây các em không những chỉ học 

được những kiến thức theo chương trình giáo dục cơ bản mà còn được giáo dục đạo 

đức, nhân cách… Tuy nhiên, các giáo viên không phải là những hình mẫu, tấm 
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gương sáng thì công tác giáo dục sẽ bị phản tác dụng và nó còn nghiêm trọng hơn 

nữa, khi trong tâm trí của chúng hằn sâu về hình ảnh những người thầy không đáng 

kính nể, dẫn đến vấn đề các em có cái nhìn thiếu tôn trọng thầy cô trong trường và 

ngoài đời. 

Công tác giáo dục hiện nay còn nhiều hạn chế, bệnh thành tích là hiện tượng 

phổ biến trong ngành giáo dục, một số giáo viên chỉ quan tâm giáo dục kiến thức 

theo tiết học, chưa quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống, tạo ra kết quả trong thế 

hệ trẻ nhiều người thiếu hụt nhân cách. Công tác giáo dục pháp luật cho học sinh 

chưa phù hợp, chưa bám sát với yêu cầu thực tế, nhiều hạn chế, tồn tại ở nhiều 

trường học chưa bố trí chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Do 

vậy, các em chưa có ý thức về việc chấp hành pháp luật, từ đó phát sinh tư tưởng 

coi thường pháp luật hoặc không hiểu pháp luật dẫn đến phạm tội. 

1.4.3. Những yếu tố về công tác quản lý  

- Công tác quản lý cư trú: tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng do công tác quản lý cư trú còn hạn chế vì nhiều lý do khác nhau trong đó yếu 

tố di dân là một trong những vấn đề lớn đặt ra hiện nay. Ở một số tỉnh và thành phố 

phát triển kinh tế nhanh và hình thành nhiều khu công nghiệp, các công ty, xí 

nghiệp đã thu hút số lượng lớn công nhân từ nhiều nới đến để làm việc…Đồng thời 

ở nông thôn thiếu đất sản xuất, gia đình đông anh em, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 

thiếu việc làm hay làm việc có thu nhập thấp… khiến họ có tâm lý đi tìm việc làm 

có thu nhập cao để ổn định cuộc sống. Đây cũng là vấn đề mà các cơ quan chức 

năng đang đối mặt. Họ là những người kinh doanh hoặc làm những công việc ngắn 

hạn hay tạm thời, do đó tình trạng cư trú cũng mang tính ngắn hạn hoặc tạm thời, 

gây khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu. 

- Công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Nhiều loại hình kinh doanh 

dịch nhự Internet, karaoke phát triển rất nhanh, ngay cả ở những vùng nông thôn 

thanh thiếu niên cũng sử dụng Internet cũng rất thành thạo, chủ yếu chơi game và sử 

dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin với nhau và cũng là nơi bọn tội phạm tụ tập, 

trú ngụ dưới nhiều hình thức để liên hệ, rủ nhau đi cướp giật tài sản. Mặt khác, các 
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tụ điểm này chưa được cơ quan chức năng quản lý tốt các cơ sở này,  khi phát sinh 

tội phạm cũng chưa có hình thức xử lý cơ sở. 

Các đối tượng phạm tội xong đem tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có tại các 

tiệm cồm đồ. Nhiều vụ án các điều tra viên tìm được đầu mối tội phạm cũng như 

các tiệm cầm đồ và biết được thực trạng đó nhưng vẫn không có biện pháp xử lý 

chặt chẽ các tiệm cầm đồ, chưa có cơ chế thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt 

động các dịch vụ cầm đồ. 

Tại các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ cũng là nơi tội phạm trú ẩn, lẫn 

chốn khi phạm tội, nhưng chưa được quản lý, kiểm tra chặt chẽ những người đến 

thuê phòng không có giấy tờ tùy thân vì vậy vẫn còn nhiều vấn đề sơ hở chưa có 

biện pháp phát hiện để xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn đối tượng phạm tội. 

- Công tác quản lý văn hóa: Mặt trái của nền kinh tế thị trương biểu hiện trên 

nhiều lĩnh vực văn hóa, lối sống thực dụng, ích kỷ. Có thể nói đến những nguyên 

nhân thuộc về văn hóa lối sống, chính lối sống hưởng thụ, thờ ơ, thiếu trách nhiệm 

của cộng đồng tạo điều kiện cho bọn cướp giật tài sản thực hiện hành vi phạm tội 

Tình hình cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là do ảnh hưởng của 

văn hóa phẩm không lành mạnh đang xuất hiện nhanh trên các phương tiện truyền 

thông. Trước kia công tác quản lý văn hóa phẩm rất chặt chẽ. Nhưng với sự phát 

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin việc kiểm duyệt khó khăn hơn các ấn phẩm 

sách báo, phim ảnh có nội dung xấu, kích động bạo lực… Các điểm game được mở 

từ 6h sáng cho đến 24h và  lưu lượng người đến chơi nhiều nhất là các thanh niên 

ham chơ, lười lao động để có được tiền để đáp ứng nhu cầu các em dễ bị các đối 

tượng xấu lôi kéo vào con đường phạm pháp trong đó con đường cướp giật tài sản 

là mau có tiền để đáp ứng nhu cầu. Do sự quản lý yếu kém của công tác văn hóa 

nên cũng một phần tạo điều kiện cho tội cướp giật tài sản phát triển. 

- Hạn chế của cơ quan bảo vệ pháp luật: Công tác điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng của cơ quan tiến hành tố 

tụng đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần kiềm chế tội phạm nói chung và tội 

cướp giật tài sản nói riêng. Tuy nhiên, tình hình tội cướp giật tài sản đang diễn biến 
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rất phức tạp, một phần do hoạt động của cơ quan thi hành pháp luật còn hạn chế, 

trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án còn bọc lộ nhiều yếu kém. 

Hằng năm số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa được phát 

hiện và xử lý hình sự chiếm tỷ lệ cao. Qua nghiên cứu tình hình tội phạm ẩn cho 

chúng ta nhận biết về số tội phạm cướp giật tài sản không bị xử lý theo pháp luật nó 

góp phần làm cho tình trạng cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng 

liều lĩnh và manh động. 

Công an các cấp chưa chủ động kiểm tra các đối tượng nghi vấn có dấu hiệu 

cướp giật tài sản, vì vậy, công tác phòng ngừa chưa đạt được kết quả như mong 

muốn. Có nhiều lý do dẫn đến kết quả này. Một là, do số vụ án xảy ra quá nhiều, số 

điều tra viên chưa được bố trí đủ biên chế nên nhiều vụ án chưa được điều tra kịp 

thời. Hai là, do trình độ, năng lực về nghiệp vụ của điều tra viên còn nhiều hạn chế. 

Ba là, một số cán bộ công an bị suy thoái đạo đức. Bốn là, khâu tiếp nhận thông tin 

và xử lý thông tin còn bỏ tọt nhiều thông tin quan trọng. Năm là, người bị hại không 

kịp thời tố giác và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ án. 

Bên cạnh những hạn chế trong quá trình hoạt động của cơ quan điều tra thì 

Viện kiểm sát (VKS) với vai trò là cơ quan giám sát các hoạt động tư pháp, liên 

quan trực tiếp đến công tác điều tra, truy tố, xét xử cũng tồn tại nhiều hạn chế nhất 

định. VKS cũng giữ vai trò chủ chốt trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Tuy 

nhiên, lâu nay VKS chưa quan tâm đến công tác phòng ngừa tội phạm, có nhiều vụ 

Kiểm sát viên chưa có ý thức trong việc phải tham gia ngay từ đầu kể cả khám 

nghiệm hiện trương. Đây là một yếu tố sơ hở dẫn đến kết quả chưa tốt đối với công 

tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản. 

Vai trò giám sát quá trình bắt giữ của VKS còn nhiều hạn chế, thực hiện việc 

trả tự do, tạm tha đối tượng còn thiếu căn cứ. Trong vai trò giữ quyền công tố trước 

tòa, còn nhiều vụ truy tố chưa đúng người, chưa đúng tội, chưa đúng pháp luật, 

thiếu chứng cứ hay chứng cứ chưa cụ thể, chính xác nên dẫn đến có trường hợp bị 

oan sai. 
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Tòa án nhân dân với vai trò là cơ quan xét xử, áp dụng nhiều hình phạt đối 

với bị cáo chưa đúng theo tính chất của của tội phạm. Trước khi xét xử chưa chuẩn 

bị tốt, nghiên cứu hồ sơ chưa kỹ, thẩm vấn bị cáo chưa làm rõ được hành vi có dấu 

hiệu phạm tội. Trình độ hội thẩm còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và cũng 

không nghiên cứu kỷ hồ sơ nên dẫn đến đánh giá mức độ hành vi tội phạm cướp 

giật tài sản trong nhiều vụ án chưa đúng mức. Do đó, kết quả áp dụng hình phạt 

chưa phù hợp, còn quá nhẹ so với quy định của pháp luật, gây tâm lý coi thường 

pháp luật của người phạm tội. 

1.5. Mối quan hệ giữa tình hình tội phạm với nhân thân người phạm tội 

và nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội cướp giật tài sản và phòng ngừa tội 

phạm 

1.5.1. Mối quan hệ giữa tình hình tội phạm với nhân thân người phạm tội 

và nhân thân người phạm tội 

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội có ý nghĩa rất quan trọng cả đối với 

việc soạn thảo các biện pháp phòng ngừa THTP nói chung, lẫn việc soạn thảo các 

biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm cụ thể. Nhân thân người phạm tội là một bộ 

phận cấu thành tất yếu và rất quan trọng của cơ chế hành vi phạm tội. Nghiên cứu 

nhân thân người phạm tội trên cơ sở của sự khái quát các nguyên nhân và tính chất 

của các hành vi phạm tội cụ thể cho phép rút ra những nhân tố phạm tội chung, giải 

thích những thay đổi trong thực trạng, cơ cấu, động thái của THTP có liên quan với 

những thay đổi trong các đặc điểm của những người phạm tội. Tội phạm học nghiên 

cứu nhân thân người phạm tội để giải quyết các vấn đề: Một là, vì sao người đó lại 

phạm tội ? Hai là, yếu tố nào dẫn đến sự phạm tội của người đó? Nguyên nhân của 

tội phạm là gì để phòng ngừa? 

Nhân thân người phạm tội là nhân thân người có lỗi trong việc thực hiện 

hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự quy định là tội phạm được hiểu là tổng 

thể tất cả các dấu hiệu, đặc điểm có ý nghĩa về mặt xã hội, kết hợp với những điều 

kiện và hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi phạm tội. Nhân thân người 

phạm tội là tổng hợp các yếu tố, các đặc điểm riêng biệt của người phạm tội ở một 
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địa bàn hành chính lãnh thổ nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định về các 

mặt tâm lý, sinh lý xã hội và pháp lý…Nhân thân người phạm tội có ý nghĩa, có giá 

trị thiết thực cho việc xác định nguyên nhân, điều kiện của tội phạm để có giải pháp 

phòng ngừa tội phạm cụ thể phù hợp. 

Nguyên nhân của THTP là sự tác động qua lại của nhiều hiện tượng, nhiều 

yếu tố và sự tác động này là tác động gián tiếp thông qua đầu óc con người. Có 

người lựa chọn xử sự phù hợp với yêu cầu của pháp luật, có người lại lựa chọn thực 

hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tình hình tội cướp giật tài sản cũng vậy, dưới sự tác 

động qua lại đó nhưng mỗi người lại có những xử sự khác nhau. Điều này ít nhiều 

phụ thuộc vào đặc điểm nhân thân mỗi con người như: giới tính, nghề nghiệp, nơi 

cư trú, trình độ văn hóa. Thông thường những người có nhân thân không tốt, có 

khiếm khuyết sẽ dễ lựa chọn cách xử sự vi phạm pháp luật hơn là phù hợp với pháp 

luật. Nhưng không phải những người có nhân thân không tốt hoặc có khiếm khuyết 

đều lựa chọn vi phạm pháp luật. 

1.5.2. Mối quan hệ giữa tình hình tội phạm với nguyên nhân, điều kiện 

của tình hình tội cướp giật tài sản 

- Nguyên nhân và điều kiện kinh tế- xã hội: Tội phạm là hiện tương tiêu cực 

của xã hội, phát sinh tồn tại và phát triển trong lòng xã hội, luôn gắn liền với điều 

kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy 

nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng cũng luôn gắn liền với những yếu tố bất cập, yếu tố tiêu cực của tình 

hình kinh tế- xã hội.  

Đến năm 2012, Việt Nam đã chuyển đổi cơ bản sang nền kinh tế thị trương 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều kiện kinh tế- xã hội ở Sóc Trăng cũng có những 

điểm chung với điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước, tình hình chính trị - xã hội ổn 

định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh những thành 

tựu nhất định về kinh tế, Sóc Trăng vẫn còn tồn tại những yếu tố tiêu cực như: trình 

độ khoa học, công nghệ, năng suất lao động thấp, việc huy hoạch và thực hiện các 

chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế chưa đồng bộ, cơ cấu kinh tế nông 
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nghiệp nông thôn chuyển dịch chậm, chưa tạo được đột phá, tỷ lệ nông nghiệp còn 

cao, lao động chưa được sử dụng ở nông thôn và tỷ lệ thất nghiệp còn chiếm tỷ lệ 

cao. 

Những yếu tố tiêu cực của tình hình kinh tế-xã hội là nguyên nhân và điều 

kiện đã tác động đến nhóm người nhất định làm nảy sinh ở họ ý thức mong muốn 

chiếm đoạt tài sản của người khác. Những nguyên nhân, điều kiện đó là: 

Tình trạng nghèo đói, khó khăn về kinh tế là một trong các nhân tố tác động 

hình thành ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong cơ chế thị trương, sự 

phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội là yếu tố 

tác động mạnh mẽ làm nảy sinh ý thức tiêu cực của con người, liều lĩnh, làm mọi 

việc, kể cả phạm tội để có tiền, có tài sản nhằm thỏa mãn nhu thiết yếu về cầu vật 

chất của con người. Mặt dù không phải mọi người khó khăn về kinh tế đều nảy sinh 

ý định cướp giật tài sản, nhưng hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn luôn tiềm ẩn nguy cơ 

dễ thúc đẩy con người thực hiện hành vi phạm tội.  

Tình trạng thiếu việc làm của một bộ phạn nhỏ người dân ở các đô thị và 

nông thôn là một trong các nguyên nhân và điều kiện là phát sinh tội cướp giật tài 

sản. Bên cạnh những mặt tích cực về đời sồng kinh tế-xã hội được cải thiện nhưng 

cũng nhiều tệ nạn xã hội phát sinh và từ những tệ nạn này đã kéo theo một bộ phận 

không nhỏ các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Thời gian gần đây tình 

hình kinh tế-xã hội của tỉnh Sóc Trăng đã có những bước tiến nhảy vọt, song bên 

cạnh đó cũng có nhiều yếu tố tiêu cực như phát sinh mại dâm, ma túy, đánh 

bạc…tâm lý hưởng thụ, ăn chơi sa đọa đã làm cho một số thanh, thiếu niên sa ngã 

vào các tệ nạn xã hội và khi không còn tiền, những đối tượng này tìm mọi cách để 

có tiền mà con đường nhanh nhất là cướp giật tài sản.  

- Nguyên nhân và điều kiện từ văn hóa, giáo dục: Môi trường văn hóa, giáo 

dục có ảnh hưởng rất lớn đến cách xử sự của con người trong cộng đồng. Trước 

đây, các giá trị truyền thống đạo đức luôn được coi trọng, con người trong cách cư 

xử hằng ngày không chỉ tuân theo sự điều chỉnh của pháp luật mà luôn chịu sự ảnh 

hưởng của giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp từ lâu đời của ông cha ta để lại. 
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Trong bối cảnh đất nước phát triển kinh tế thị trương, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, hội nhập quốc tế thì các giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội đã dần thay đổi 

theo cả hai hướng là tích cực và tiêu cực mà ảnh hưởng vấn đề tiêu cực là dễ dàng 

nhận thấy và đáng lo ngại. Đó là lối sống chỉ biết lợi ích cá nhân, tất cả vì lợi ích 

của mình, mà sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người khác, sẵn sàng vứt bỏ lợi ích 

của tập thể, xã hội. Từ coi giá trị đạo đức làm chuẩn mực đã chuyển sang coi trọng 

giá trị vật chất; từ chỗ lấy đạo đức làm thước đo nhân cách trong quan hệ xã hội, 

chuyển sang coi nhẹ giáo dục đạo đức, lấy đồng tiền làm vật chuẩn trong đối nhân 

xử thế; từ chỗ sống vì lý tưởng chuyển sang lối sống thực dụng, chạy theo sự cám 

dỗ vật chất, buông thả trụy lạc. Nhiều giá trị truyền thống, thuần phong mỹ tục bị 

coi thường, bị xâm phạm. Đối với những người có tâm lý chuẩn mực, khi nhu cầu 

về vật chất vượt quá khả năng của họ, họ sẽ chọn cách thức giải quyết một cách hợp 

pháp như cố gắng lao động hay tạm thời vay mượn…để thỏa mãn nhu cầu của 

mình. Ngược lại, đối với những các nhân có tâm lý tiêu cực, lệch lạc họ sẽ chọn 

cách thức giải quyết một cách tiêu cực là chiếm đoạt tài sản của người khác bằng 

nhiều phước thức, trong đó có cướp giật tài sản. Ngoài ra, còn có một số người có 

tâm lý lệch chuẩn, họ xem cướp giật tài sản là một nghề để sinh sống, là phương 

thức để họ tồn tại. Những đối tượng này dễ tái phạm và trở thành tội phạm chuyên 

nghiệp. 

Bên cạnh đó, các hình thức vui chơi giải trí lành mạnh trước đây đã bị lãng 

quên, thay vào đó là các loại hình giải trí hiện đại gồm rất nhiều loại hình dịch vụ 

giải trí không lành mạnh mà chính chúng đã đẩy con người vào cảnh tù tội. Các loại 

hình vui chơi hiện đại cho giới trẻ như các trò chới điện tử trên internet ngày một 

phổ biến ở Sóc Trăng, các loại giải trí này luôn tốn nhiều tiền và rất dễ bị nghiện, 

một khi có nhu cầu chơi mà tiền bạc không đáp ứng được thì các em dễ bị lôi kéo 

vào con đường cướp giật tài sản để lấy tiền đáp ứng nhu cầu.  

Gia đinh, trương học và xã hội là nơi đóng vai trò quan trọng nhất trong việt 

hình thành và phát triển nhân cách con người. Hoạt động giáo dục của gia đình, nhà 

trương và xã hội có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển tư tưởng, nhân 
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cách, thói quen, lối sống của bất kỳ người nào trong xã hội. Theo dòng quay cuộc 

sống ngày nay, kể ở thành thị và nông thôn, nhiều bậc cha, mẹ dành hầu hết thời 

gian của mình để kiếm tiền lo cho gia đình và dành rất ít thời gian để giáo dục, dạy 

dỗ con cái và ít quan tâm đến việc học hành, đời sống tâm tư, tình cảm của con em 

mình. Từ đó rất nhiều trương hợp phụ huynh đã không kịp thời uốn nắn được những 

hành vi sai trái của con trẻ, vô tình làm cho trẻ mất định hướng trong cuộc sống, dễ 

sa ngã, sớm nhiễm những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và bước vào con đường 

phạm tội.  

- Nguyên  nhân và điều kiện về quản lý nhà nước: Đấu tranh phòng chống tội 

phạm cướp giật tài sản nói chung cần đến sự kết hợp chặt chẽ của các cơ quan quản 

lý nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động quản lý nhà nước trong công tác này còn những 

vướng mắc nhất định. 

Vai trò, trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, có lúc còn chưa đi sâu, 

đi sát. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm của Chính 

phủ ở một số đơn vị, địa phương còn chậm và chưa nghiêm, thiếu quyết liệt. 

Công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm của lực lượng Công an ở một số nơi 

chưa chú trọng đến giữ vững không để tệ nạn này tái diễn; chưa làm tốt công tác 

điều tra cơ bản địa bàn; chưa quản lý được đối tượng có hành vi cướp giật tài sản 

trên địa bàn và ở các địa bàn giáp ranh khác. 

Công tác quản lý địa bàn, quản lý hộ khẩu là một công tác quan trọng góp 

phần quản lý xã hội, bảo vệ an ninh và phòng chống tội phạm. Công tác quản lý địa 

bàn chủ yếu do công an khu vực phụ trách nhưng chưa theo dõi, quản lý chặt chẽ. 

Một số người có tên trong hộ khẩu nhưng thực tế lại không sinh sống ở địa phương, 

ngược lại có những người nhập cư không đăng ký tạm trú, tạm vắng gây khó khăn 

cho công tác quản lý, nhất là các đối tượng là dân nhập cư, thường xuyên thay đổi 

phòng trọ, nhà thuê.  
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Hoạt động thanh tra, kiểm tra các tụ điểm vui chơi giải trí (vũ trường, quán 

bar, dịch vụ internet…) còn bị buông lỏng, chưa phát huy được hiệu quả. Việc cấp 

phép kinh doanh thông thoáng nhưng kiểm tra, giám sát hoạt động sau cấp phép 

chưa được tiến hành thường xuyên; mức phạt vi phạm hành chính chưa đủ sức răn 

đe, giáo dục; công tác kiểm tra, xử lý không triệt để cùng sự phát triển của khoa học 

kỹ thuật (điện thoại di động, một số tụ điểm có trang bị camera theo dõi để báo 

trước) là điều kiện thuận lợi để hệ thống quán bar, vũ trường, quán karaoke… thực 

hiện tội phạm. 

Sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng ở một số 

nơi thiếu chặt chẽ.  

Sự phối hợp giữa ngành Lao động thương binh và xã hội với chính quyền các 

cấp chưa tốt trong việc tạo công ăn việc làm cho người phạm tội về lại địa phương 

sau khi mãn hạn tù, dẫn đến tình trạng tái phạm tăng cao, gây dư luận không tốt về 

các chương trình tái hòa nhập cộng đồng. 
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Chương 2 

TÌNH HÌNH TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH SÓC TRĂNG VÀ DỰ BÁO 

2.1. Tổng quan về tình hình tội cướp giật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Theo lý luận chung về tội phạm học, khái niệm về tình hình tội phạm thực 

chất chỉ là quan điểm riêng của từng học giả, từng nhà nghiên cứu và mang tính 

chất tham khảo. Hiện nay, trong các sách báo pháp lý, đã đưa ra rất nhiều định 

nghĩa về tình hình tội phạm. Chẳng hạn như: Theo quan điểm của GS. TS. Võ 

Khánh Vinh thì “Tình hình tội phạm là một hiện tượng xã hội, pháp lý-hình sự được 

thay đổi về mặt lịch sử, mang tính chất giai cấp, bao gồm tổng thể thống nhất (hệ 

thống) các tội phạm thực hiện trong một xã hội (quốc gia) nhất định và trong một 

khoản thời gian nhất định” [42, tr.58]; hay quan điểm khác cho rằng “Tình hình tội 

phạm là một hiện tượng xã hội, pháp lý tiêu cực, được thay đổi về mặt lịch sử, 

mang tính giai cấp, bao gồm tổng thể thống nhất (hệ thống) các tội phạm thực hiện 

trong một xã hội (quốc gia) nhất định và khoảng thời gian nhất định” [38, tr.14]; 

hoặc theo quan điểm của PGS. TS. Phạm Văn Tỉnh thì “Tình hình tội phạm là một 

khách thể nghiên cứu cơ bản của tội phạm học và là khái niệm dùng chỉ hiện tượng- 

tâm sinh lý - xã hội tiêu cực, có tính lịch sử và lịch sử cụ thể, pháp lý hình sự giai 

cấp, được biểu hiện bằng tổng thể các hành vi phạm tội đã xảy ra và các chủ thể 

thực hiện các hành vi đó trong một đơn vị hành chính - lãnh thổ nhất định và trong 

một đơn vị thời gian nhất định” [32, tr.7]. 

Chúng ta thấy rằng, ở các định nghĩa trên, mặc dù có khác nhau nhưng các 

quan điểm trên đều thừa nhận tình hình tội phạm với tư cách là một hiện tượng xã 

hội được biểu hiện qua các thông số (đặc điểm) về số lượng và các thông số (đặc 

điểm) về chất của nó. Trong đó, các thông số về lượng bao gồm thực trạng (mức độ) 

và động thái (diễn biến) của tình hình tội phạm. Còn chỉ số về chất của tình hình tội 

phạm chính là cơ cấu và tính chất của tình hình tội phạm. Thông số về lượng và 

thông số về chất có mối liên hệ, tác động lẫn nhau tạo thành một thể thống nhất biện 
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chứng. Sự thay đổi của mỗi thông số cụ thể đều dẫn đến sự thay đổi của tình hình 

tội phạm. 

2.2. Phần hiện (rõ) của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng  

2.2.1. Mức độ (thực trạng) của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Mức độ của tình hình tội phạm là một trong hai thông số về lượng của tình 

hình tội phạm bao gồm tổng số các tội phạm cụ thể xảy ra và số lượng người thực 

hiện các tội phạm đó ở một địa phương nhất định và trong một khoảng thời gian 

nhất định. 

Để mô tả được mức độ (thực trạng) của tình hình tội cướp giật tài sản trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015, trước hết cần xác định được số 

vụ phạm tội và số bị cáo đã bị Tòa án xét xử, tuyên bằng bản án kết tội đã có hiệu 

lực pháp luật. Trên cơ sở số liệu thống kê số vụ án và số bị cáo bị xét xử về các tội 

phạm nói chung và tội cướp giật tài sản nói riêng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ 

năm 2011 đến năm 2015. 

Bảng 1.1: Mức độ tổng quan của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 

Năm Số vụ Số người phạm tội 

2011 22 64 

2012 27 86 

2013 29 88 

2014 29 88 

2015 25 69 

Tổng 132 395 

Trung bình 26,4 79 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Qua bảng 1.1 trên có thể nhận thấy trong thời gian từ năm 2011 đến năm 

2015 TAND tỉnh Sóc trăng đã xét xử 132 vụ án với 395 bị cáo phạm tội  cướp giật 
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tài sản. Như vậy tính trung bình mỗi năm TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử 26,4 vụ với 

79 bị cáo. Để có thể đánh giá mức độ phạm tội như vậy là cao hay thấp, mức độ 

tổng quan này phải được so sánh với tình hình tội phạm nói chung trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng.  

Mức độ tổng quan của THT cướp giật tài sản được chuyển thành số tính tỷ lệ 

để so sánh với THTP (chung) ở tỉnh Sóc Trăng thì được tội phạm học gọi là tỷ lệ 

THTP cướp giật tài sản trong THTP chung ở tỉnh Sóc Trăng. Tỷ lệ này ở tỉnh Sóc 

Trăng được làm rõ ở Bảng 1.2 

Bảng 1.2: Tình hình tội phạm và tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 

Năm 
Tội cướp giật tài sản Tổng số tội phạm Tỷ lệ % 

Số vụ Bị cáo) Số vụ án Bị cáo Số vụ án Bị cáo 

2011 22 64 550 816 4,00 7,84 

2012 27 86 592 914 4,56 9,41 

2013 29 88 583 996 4,97 8,84 

2014 29 88 702 1.082 4,13 8,13 

2015 25 69 551 714 4,54 9,66 

Tổng 132 395 2.978 4.522 22 43,88 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Theo số liệu thống kê, từ năm 2011 đến năm 2015 ở tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 

132 vụ cướp giật tài sản với 395 người phạm tội. Trong đó, năm 2013 và 2014 xảy 

ra nhiều nhất là 29 vụ và năm 2011 xảy ra ít nhát là 22 vụ. Số liệu này cho biết tổng 

số vụ án và số người phạm tội cướp giật tài sản đã được đưa ra xét xử và bị Tòa án 

tuyên bản án buộc tội hay còn gọi là phần hiện của tình hình tội cướp giật tài sản. 
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Biểu đồ 1.1: Mức độ của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 

 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

2.2.2. Diễn biến (động thái) của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Diễn biến tình hình tội phạm là sự thay đổi về thực trạng và cơ cấu của tình 

hình tội phạm tại một không gian, thời gian nhất định. Sự thay đổi này được xác 

định bằng tỷ lệ tăng hoặc giảm thực trạng, cơ cấu tình hình tội phạm so với thời 

gian được chọn làm gốc để so sánh, đối chiếu. 

Khi nghiên cứu diễn biến tình hình tội phạm trong một khoảng thời gian dài 

sẽ xác định được quy luật quy luật vận động của tội phạm. Kết quả nghiên cứu diễn 

biến tình hình tội phạm là cơ sở cho việc dự báo tình hình tội phạm trong tương lai 

và xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động phòng, chống tội phạm. Đồng thời là 

cơ cở để các nhà làm luật hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung cũng như pháp 

luật hình sự nói riêng [27, tr.108]. 

Để thấy rõ sự thay đổi của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 ta có thể xem biểu đồ biểu diễn số vụ án và 

số người phạm tội đã qua xét xử trong năm năm theo số liệu của Bảng 1.2 như sau: 
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Biểu đồ 1.2: Diễn biến tình hình tội cướp giật tài sản theo số lượng vụ án 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015. 

 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Qua biểu đồ 1.2 cho thấy: Tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội 

cướp giật tài sản nói riêng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong năm năm qua có sự 

biến động không ổn định. Cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2014 tình hình tội phạm và 

tình hình tội cướp giật tài sản có chiều hướng tăng dần, nhưng năm 2015 lại giảm. 

Vì vậy, số vụ án đưa ra xét xử đã giảm đi đáng kể. 

Biểu đồ 1.3: Diễn biến tình hình tội cướp giật tài sản theo số người phạm tội 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 

 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 
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Qua biểu đồ 1.3 cho thấy: Tương tự  diễn biến tình hình tội cướp giật tài sản 

theo số lượng vụ án, diễn biến về số người phạm tội cướp giật tài sản trong năm 

năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có sự tăng, giảm khác nhau giữa các năm, có chiều 

hướng tăng dần từ năm 2011 đến năm 2014 cho đến năm 2015 giảm xuống. Mặt 

khác, qua biểu đồ còn cho thấy số bị cáo luôn cao hơn số lượng vụ án. Từ đó, có thể 

khẳng định được rằng đồng phạm của tội cướp giật tài sản có xu hướng tăng và 

ngày càng phức tạp hơn. 

2.2.3. Cơ cấu của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Cơ cấu của tình hình tội phạm là tỷ trọng, mối tương quan giữa các nhóm tội, 

loại tội (được chia thành nhiều căn căn cứ khác nhau) trong một chỉnh thể chung 

tổng hợp các tội phạm đã xảy ra trong một địa bàn và ở trong cùng một  khoảng thời 

gian nhất định [27, tr.104]. 

Con số về lượng 132 vụ/395 người phạm tội cướp giật tài sản đã bị khởi tố, 

điều tra, truy tố và xét xử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hàng năm cũng như năm năm 

qua như đã nêu ở trên mới chỉ phản ánh đặc điểm về số lượng, quy mô hay nói cách 

khác đều là những dấu hiệu bên ngoài mà chưa cho chúng ta biết được những đặc 

điểm hình sự đặc trưng về chất bên trong. Vì vậy, để nhận biết các đặc điểm về chất 

của tình hình tội cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cần phải đi sâu 

phân tích, nghiên cứu cơ cấu của tình hình phạm tội của loại tội phạm này. 

- Cơ cấu theo tỷ trọng và mối tương quan giữa tội cướp giật tài sản với các 

tội khác trong tổng số tội phạm:  

Căn cứ số liệu thống kê ở Bảng 1.2. tỷ trọng của tội cướp giật tài sản so với 

tổng số tội phạm chiếm tỷ lệ cao (22%), điều này chứng tỏ tội cướp giật tài sản có 

mức độ phổ biến cao. Nếu xét riêng năm 2013 là năm có tỷ trọng số vụ án cướp giật 

tài sản cao nhất với 4,97% và năm 2011 là năm có tỷ trọng thấp với 4%. Qua đó cho 

thấy tội cướp giật tài sản là tội phổ biến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong năm năm 

vừa qua. 
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- Cơ cấu theo tỷ trọng và mối tương quan giữa tội cướp giật tài sản với các 

tội xâm phạm sở hữu khác:  

Bảng 1.3: So sánh tương quan giữa tội cướp giật tài sản và các tội trong 

nhóm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (2011-2015) 

Năm 
Tội cướp giật tài sản Tội xâm phạm sở hữu Tỷ lệ % 

Số vụ Số người Số vụ Số người Số vụ Số người 

2011 22 64 202 325 10,89 19,69 

2012 27 86 197 313 13,71 27,48 

2013 29 88 221 363 13,12 24,24 

2014 29 88 188 363 15,43 24,24 

2015 25 69 151 227 16,56 30,40 

Tổng 132 395 959 1.591 69,71 126,05 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Theo số liệu thống kê của Bảng 1.3. thì tỷ trọng của tội cướp giật tài sản 

trong tổng số các tội xâm phạm sở hữu biến đổi không ổn định qua các năm. Năm 

2011 số vụ cướp giật tài sản chiếm tỷ lệ 10,89% trong tổng số vụ; năm 2012 số vụ 

cướp giật tài sản chiếm tỷ lệ 13,71% trong tổng số vụ; năm 2013 giảm xuống còn 

13,43%; năm 2014 và năm 2015 tiếp tục tăng và lần lượt đạt tỷ lệ 15,43% và 

16,56% trong tổng số vụ. 

Biểu đồ 1.4. Tỷ trọng tội cướp giật tài sản so với các tội xâm phạm sở hữu 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 

 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

69,71

30,29

Số vụ cướp giật tài sản Số vụ các tội xâm phạm sở hữu
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Biểu đồ 1.4 cũng cho thấy tỷ trọng bình quân của tội cướp giật tài sản so với 

các tội khác trong nhóm tội xâm phạm sở hữu trong gia đoạn khảo sát 2011- 2015 

chiếm tỷ lệ 69,71% trên tổng số các vụ án. Như vậy, tội cướp giật tài sản luôn 

chiếm tỷ lệ cao, mặt dù liên tục biến đổi, tỷ lệ tăng dần rồi giảm và tiếp tục tăng dần 

hàng năm, nhưng luôn chiếm tỷ trọng cao trong nhóm tội xâm phạm sở hữu. 

- Cơ cấu về hình phạt chính và hình phạt bổ sung của những người phạm tội 

cướp giật tài sản đã qua xét xử: 

Cơ cấu của tình hình tội cướp giật tài sản còn thể hiện qua tỷ trọng giữa các 

loại, mức hình phạt mà Tòa sán áp dụng đối với người phạm tội cướp giật tài sản. 

Bảng 1.4: Cơ cấu về hình phạt của những người phạm tội cướp giật tài sản 

đã qua xét xử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011đến năm 2015 

Năm 
Số người 

bị xét xử 

Hình phạt chính 

Hình 

phạt bổ 

sung 

Tù từ 01 

năm 

dưới 03 

năm 

Tù từ 03 

năm đến 

7 năm 

Trên 07 

năm đến 

15 năm 

Trên 15 

năm đến 

20 năm 

Tù 

chung 

thân 

2011 64 18 38 8 0 0  

2012 86 22 58 6 0 0  

2013 88 17 65 0 0 0  

2014 88 19 65 4 0 0  

2015 69 24 41 4 0 0  

Tổng 395 100 267 22 0 0  

Tỷ lệ % 100 25,32 67,59 7,09 0 0  

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Qua bảng 1.4 số liệu trên cho thấy loại hình phạt chính được Tòa án áp dụng 

khi xét xử tội cướp giật tài sản chủ yếu là hình phạt tù. Trong đó, mức hình phạt 

được tòa án áp dụng nhiều nhất là phạt tù từ ba năm đến bảy năm chiếm tỷ lệ 

67,59% trong tổng số hình phạt được áp dụng, tương ứng với 267/395 bị cáo bị xét 

xử trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 về tội cướp giật tài sản. Tiếp đó, mức 



37 

 

hình phạt thường được Tòa án áp dụng là phạt tù từ một năm đến dưới ba năm 

chiếm tỷ lệ 25,32% trong tổng số hình phạt áp dụng, tương ứng với 100/395 bị cáo 

bị xét xử trong 05 năm từ năm 2011 đến năm 2015 về tội cướp giật tài sản. Bên 

cạnh đó, mức hình phạt phạt trên bảy năm đến 15 năm Tòa án áp dụng chiếm tỷ lệ 

7,09% trong tổng số hình phạt áp dụng, tương ứng với 12/380 bị cáo bị xét xử trong 

05 năm từ năm 2011 đến năm 2015 về tội cướp giật tài sản. Ngoài ra, trong 5 năm 

từ năm 2011 đến năm 2015, các tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không 

có áp dụng khung hình phạt tù trên 15 năm tù và chung thân khi xét xử đối với tội 

cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, nhận thấy rằng, khoản 5 Điều 136 của BLHS có quy 

định hình phạt bổ sung là hình phạt tiền được áp dụng đối với người phạm tội cướp 

giật tài sản. Tuy nhiên, thực tế xét xử từ năm 2011 đến năm 2015 thì không có tòa 

án nào trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với tội 

cướp giật tài sản. 

Bảng 1.5: Cơ cấu theo đơn vị hành chính cấp huyện từ năm 2011 đến năm 

2015 

S 

TT 
Đơn vị hành chính 

Diện 

tích km2 

Số dân 

(100.000) 

Số 

bị 

cáo 

Số 

dân/1 bị 

cáo 

Số bị 

cáo/km2 

1 Huyện Châu Thành 236,3 101.959 51 1.999 0,22 

2 Huyện Cù Lao Dung 261,4 63.680 4 15.920 0,02 

3 Huyện Kế Sách 352,9 159.664 25 6.387 0,07 

4 Huyện Long Phú 263,8 113.489 21 5.404 0,08 

5 Huyện Mỹ Tú 368,2 107.628 25 4.305 0,07 

6 Huyện Mỹ Xuyên 371,9 157.264 30 5.242 0,08 

7 Thị xã Ngã Năm 242,2 80.625 40 2.016 0,17 

8 Thành phố Sóc Trăng 76,1 137.642 106 1.299 1,39 

9 Huyện Thạnh Trị 287,6 86.584 36 2.405 0,13 

10 Huyện Trần Đề 377,9 133.975 26 5.153 0,07 

11 Thị xã Vĩnh Châu 473,3 165.751 31 5.347 0,07 

Tổng 3.311,6 1.308.261 395 55.476 2,35 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND và Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng) 
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Bảng 1.5, thể hiện, thành phố Sóc Trăng có mức độ phạm tội cướp giật tài 

sản là cao nhất, cứ hơn 1.299 người thì có một người phạm tội cướp giật tài sản, kế 

đến là huyện Châu Thành cứ hơn 1.999 người thì có một người phạm cướp giật tài 

sản,... huyện Cù Lao Dung là đơn vị có mức độ phạm tội thấp nhất, trong 15.920 

người mới có một người phạm tội cướp giật tài sản. 

Về mật độ phạm tội tội cướp giật tài sản, tức là tỷ lệ bị cáo/1km2, nếu tỷ lệ 

này càng cao thì mật độ phạm tội càng lớn. Bảng 1.5, thì thành phố Sóc Trăng có 

mật độ phạm tội cao nhất là 1,39 bị cáo trên 1km2, kế đến là huyện Châu Thành với 

mật độ là 0,22 bị cáo trên 1km2. Mật độ thấp nhất là huyện Cù Lao Dung với mật độ 

là 0,02 bị cáo trên 1km2. 

Bảng 1.6: Cấp độ nguy hiểm của tội cướp giật tài sản từ năm 2011 đến 2015 

tại các đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng 

STT 
Đơn vị 

hành chính 

Thứ bậc đã xét theo số 

dân và diện tích 

Hệ số 

tiêu cực 

Cấp độ 

nguy hiểm 

1 Huyện Châu Thành 2/2 4 2 

2 Huyện Cù Lao Dung 11/7 18 9 

3 Huyện Kế Sách 10/6 16 8 

4 Huyện Long Phú 9/5 14 7 

5 Huyện Mỹ Tú 5/6 11 5 

6 Huyện Mỹ Xuyên 7/5 12 6 

7 Thị xã Ngã Năm 3/3 6 3 

8 Thành phố Sóc Trăng 1/1 2 1 

9 Huyện Thạnh Trị 4/4 8 4 

10 Huyện Trần Đề 6/6 12 6 

11 Thị xã Vĩnh Châu 8/6 14 7 

Căn cứ vào bảng 1.6 ta thấy, hệ số tiêu cực càng nhỏ thì thì độ nguy hiểm 

càng cao. Như vậy thì thành phố Sóc Trăng có cấp độ nguy hiểm lớn nhất, đứng thứ 

hai là huyện Châu Thành, thứ ba là thị xã Ngã Năm, thứ 4, 5, 6, 7, 8,9 lần lượt là 

huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Long Phú, thị xã Vĩnh 
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Châu, huyện Kế Sách và cuối cùng mức độ nguy hiểm thấp nhất là huyện Cù Lao 

Dung cấp độ nguy hiểm là hệ số 9. Điều này, cho ta biết thành phố Sóc Trăng xét 

theo cơ số tội phạm và mật độ tội phạm thì đáng lo ngại và cảnh báo nhất. 

Bảng 1.7: Độ tuổi của các bị cáo phạm tội cướp giật tài sản đã được TAND 

tỉnh Sóc Trăng xét xử từ năm 2011 đến năm 2015 

 

Năm 

 

Số bị 

cáo 

Dưới 18 tuổi Từ 18 đến 30 tuổi Trên 30 tuổi  

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ (%) Số bị 

cáo 

Tỷ lệ (%) 

2011 64 3 4,69 57 89,06 4 6,25 

2012 86 4 4,65 75 87,21 7 8,14 

2013 88 5 5,68 53 60,23 30 34,09 

2014 88 4 4,55 62 70,45 22 25,00 

2015 69 3 4,35 47 68,12 19 27,53 

Tổng 395 19 4,81 294 74,43 82 20,76 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Qua bản 1.7 cho ta thấy độ tuổi của các đối tượng phạm tội cướp giật tài sản 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng rất đa dạng. Tuy nhiên, người phạm tội thường ở  trong 

độ tuổi thanh thiếu niên, sống ngoài sự quản lý của gia đình, tụ tập ăn chơi sa đọa, 

thích hưởng thụ dẫn đến thiếu tiền để đáp ứng nhu cầu của bản thân  nhưng gia đình 

không có điều kiện đáp ứng mà con đường để nhanh chóng có tiền để đáp ứng nhu 

cầu là đi cướp giật tài sản dẫn đến hành vi phạm tội cướp giật tài sản. Độ tuổi từ 18 

đến 30 tuổi chiếm số lượng cao nhất, sau đó đến độ tuổi trên 30 tuổi. Qua nghiên 

cứu, phân tích thành phần độ tuổi các bị cáo phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015, số bị cáo dưới 18 tuổi là 19/395 bị cáo, 

chiếm tỷ lệ 4,81% phạm tội cướp giật tài sản xảy ra không nhiều với lý do đại đa số 

còn ở tuổi đi học, ở cùng gia đình bố mẹ. Tuy nhiên đây cũng là tình trạng đáng lo 

ngại đòi hỏi các cơ quan trực tiếp đấu tranh bảo vệ pháp luật cần phối hợp với Nhà 

trường, gia đình tuyên truyền giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật để các em không 
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dễ sa ngã vào con đường phạm tội. Số bị cáo từ 18 tuổi đến 30 tuổi là 294/395 bị 

cáo, chiếm tỷ lệ 74,43%, số bị cáo trên 30 tuổi là 82/395 bị cáo, chiếm tỷ lệ 20,76%.  

Bảng 1.8: Giới tính của bị cáo phạm tội cướp giật tài sản đã được TAND 

tỉnh Sóc Trăng xét xử từ năm 2011 – 2015 

 

Năm 

Tổng số bị 

cáo 

Nam Nữ 

Số bị cáo Tỷ lệ (%) Số bị cáo Tỷ lệ (%) 

2011 64 64 100 0 0 

2012 86 85 98,84 1 1,16 

2013 88 88 100 0 0 

2014 88 86 97,73 2 2,27 

2015 69 68 98,55 1 1,45 

Tổng 395 391 98,99 4 1,01 

 (Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Qua bảng 1.8 cho ta thấy số người phạm tội cướp giật tài sản chủ yếu là nam 

giới. Trong số 395 bị cáo phạm tội cướp giật tài sản đã bị xét xử trong 5 năm gần 

đây trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thì có 391 bị cáo là nam giới, chiếm tỷ lệ 98,99%. 

Còn lại 4 bị cáo là nữ giới, chiếm tỷ lệ 1,01%. 

Bảng 1.9: Dân tộc của bị cáo phạm tội cướp giật tài sản đã được TAND tỉnh 

Sóc Trăng xét xử từ 2011 – 2015 

 

Năm 

 

Tổng số 

bị cáo 

Kinh Khmer Hoa 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ (%) Số bị 

cáo 

Tỷ lệ (%) Số bị 

cáo 

Tỷ lệ (%) 

2011 64 60 93,75 4 6,25 0 0 

2012 86 80 93,02 6 6,98 0 0 

2013 88 85 96,59 3 3,41 0 0 

2014 88 78 88,64 10 11,36 0 0 

2015 69 66 95,65 3 4,35 0 0 

Tổng 395 369 93,42 26 6,58 0 0 

(Nguồn nghiên cứu 132 bản án về tội cướp giật tài sản) 
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Qua bảng 1.9 cho ta thấy số người dân tộc kinh phạm tội cướp giật tài sản 

chủ yếu. Trong số 395 bị cáo phạm tội cướp giật tài sản đã bị xét xử trong 5 năm 

gần đây trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thì có 369 bị cáo là dân tộc kinh, chiếm tỷ lệ 

93,42%. Còn lại là dân tộc khmer 26 bị cáo, chiếm tỷ lệ 6,58%. Qua thống kê 5 năm 

thì dân tộc hóa không có phạm tội cướp giật tài sản do dân số của dân tộc hoa cũng 

chiếm tỷ lệ thấp hơn so với dân tộc kinh và khmer. 

Bảng 1.10: Trình độ học vấn của các bị cáo phạm tội cướp giật tài sản đã 

được TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử từ năm 2011 – 2015 

 

Năm 

Tổng     

số bị 

cáo 

 

Không biết chữ 
Tiểu học THCS THPT 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

2011 64 5 7,81 35 54,69 20 31,25 4 6,25 

2012 86 7 8,14 52 60,47 27 31,40 0 0,00 

2013 88 8 9,09 56 63,64 18 20,45 6 6,82 

2014 88 3 3,41 35 39,77 42 47,73 8 9,09 

2015 69 4 5,80 32 46,38 27 39,13 6 8,70 

Tổng 395 27 6,84 210 53,16 134 33,92 24 6,08 

(Nguồn nghiên cứu 132 bản án về tội phạm cướp giật tài sản) 

Qua bản 1.10 Cho ta thấy tỷ lệ số người phạm tội có trình độ học vấn rất 

thấp. Số bị cáo không biết chữ là 27/395, chiếm tỷ lệ 6,84%; số bị cáo trình độ tiểu 

học là 210/395, chiếm tỷ lệ 53,16%; số bị cáo trình độ trung học cơ sở là 134/395 bị 

cáo, chiếm tỷ lệ 33,92%; số bị cáo trình độ trung học phổ thông là 24/395 bị cáo, 

chiếm tỷ lệ 6,08%.  
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Bảng 1.11: Nghề nghiệp của các bị cáo phạm tội cướp giật tài sản trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 – 2015 

Năm 

Tổng     

số bị 

cáo 

Không có nghề 

nghiệp ổng định 
Làm thuê Nghề khác 

Số bị 

cáo 
Tỷ lệ (%) 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

Số bị 

cáo 

Tỷ lệ 

(%) 

2011 64 39 60,94 15 23,44 10 15,63 

2012 86 56 65,12 17 19,77 13 15,12 

2013 88 52 59,09 20 22,73 16 18,18 

2014 88 55 62,50 18 20,45 15 17,05 

2015 69 49 71,01 12 17,39 8 11,59 

Tổng 395 251 63,54 82 20,76 62 15,70 

(Nguồn nghiên cứu từ 132 bản án xét xử sơ thẩm về tội cướp giật tài sản) 

Qua bảng 1.11 cho ta thấy người phạm tội cướp giật tài sản phần lớn là 

không có nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao hoặc người làm thuê có thu nhập không ổn 

định và người có nghề nghiệp khác như chạy xe ôm, bán vé số..có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, đông anh chị em. Kết quả nghiên cứu từ năm 2011 đến năm 2015, 

số bị cáo không có nghề nghiệp là 251/395, chiếm tỷ lệ 63,54%, số bị cáo làm thuê 

là 82/395, chiếm tỷ lệ 20,76% và số bị cáo làm nghề nghiệp khác như chạy xe ôm, 

làm ruộng… là 62/395, chiếm tỷ lệ 15,70%. 

Bảng 1.12: Bảng thống kê số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 theo tài sản bị chiếm đoạt. 

Tên tài sản Tài sản quy ra tiền Số vụ Tỷ lệ 

Dây truyền 255.400.000 87 65,91 

Tiền 75.830.000 21 15,91 

Điện thoại 30.370.000 24 18,18 

Tổng 361.600.000 132 100 

(Nguồn nghiên cứu từ 132 bản án xét xử sơ thẩm về tội cướp giật tài sản) 

Qua nghiên cứu 132 bản án xét xử sơ thẩm về tội cướp giật tài sản cho thấy 

tài sản bị chiếm đoạt gồm nhiều loại tài sản khác nhau, bất kỳ tài sản nào có giá giá 

trị và có cơ hội chiếm đoạt thì trở thành đối tượng bị cướp giật tài sản đó là tiền, 
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vàng và các tài sản có giá trị khác. Theo số liệu thống kê tổng kết 5 năm của 

VKSND tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã 

phát hiện, điều tra, truy tố 132 vụ cướp giật tài sản gây hậu quả cụ thể: 

Dây truyền vàng, bạc, bạch kim: 87 dây có giá trị theo khai báo là 

255.400.000 đồng. 

Điện thoại 24 chiếc có giá trị theo khai báo là 30.370.000 đồng. 

Tiền mặt theo khai báo của  bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt 75.830.000 

đồng. 

Tổng số tài sản tính ra tiền cùng với số tiêng bị chiếm đoạt là 361.600.000 

đồng. 

Ngoài ra, các đối tượng còn tiêu hủy nhiều đồ vật, túi xách, giấy chứng minh, 

bằng lái xe… các loại giấy tờ không tính ra tiền nhưng gây nhiều khó khăn, bức xúc 

trong đi lại, học tập, làm việc cho người bị hại. Đặc biệt trong số 132 vụ cướp giật 

tài sản thì có 8 vụ gây ra tai nạn cho người bị hại và gây hư hỏng tài sản của họ với 

số tiền yêu cầu bồi thường là 33.650.000 đồng. 

Qua bảng 1.12 cho ta thấy đối tượng cướp giật tài sản từ năm 2011 đến 2015 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng số bị cáo cướp tài sản là dây truyền vàng, bạc, bạch kim 

là 87/132 vụ, chiếm tỷ lệ 65,91%; bị cáo cướp tiền là 21/132, chiếm tỷ lệ 15,91% và 

bị cáo cướp điện thoại 24/132 vụ, chiếm tỷ lệ 18,18%. 

Bảng 1.13: Bảng thống kê số vụ sử dụng phương tiện cướp giật tài sản trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015. 

Tên phương tiện Số lượng Số vụ Tỷ lệ 

Xe wave  39 27 20,45 

Xe Dream  35 37 28,03 

Xe Kawasaki max  20 20 15,15 

Xe Future  30 20 15,15 

Xe sirius  15 15 11,36 

Xe exciter 12 3 2,27 

Xe Air blade  10 10 7,58 

Tổng 161 132 100 

(Nguồn nghiên cứu từ 132 bản án xét xử sơ thẩm về tội cướp giật tài sản) 
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Qua bảng 1.13 cho ta thấy người phạm tội cướp giật tài sản sử dụng phương 

tiện là xe gắn máy có phân phối lớn nhỏ khác khau để phạm tội. Cụ thể là số vụ  sử 

dụng phương tiện xe Dream là 37/132 vụ, chiếm tỷ lệ 28,03%; số vụ sử dụng 

phương tiện xe Wave là 27/132 vụ, chiếm tỷ lệ 20,45%; số vụ sử dụng phương tiện 

xe Kawasaki max là 20/132 vụ, chiếm tỷ lệ 15,15%; số vụ sử dụng phương tiện xe 

Future là 20/132 vụ, chiếm tỷ lệ 15,15%; số vụ sử dụng phương tiện xe sirius là 

15/132 vụ, chiếm tỷ lệ 11,36%;  số vụ sử dụng phương tiện xe exciter là 3/132 vụ, 

chiếm tỷ lệ 2,27% và số vụ sử dụng phương tiện xe Air blade là 10/132 vụ, chiếm tỷ 

lệ 7,58%. 

Bảng 1.14: Bảng thống kê số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 theo địa điểm. 

Địa điểm phạm tội 
Số vụ cướp 

giật tài sản 

Tỷ lệ 

(%) 

Tuyến quốc lộ 1A 28 21,21 

Tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu 20 15,15 

Tuyến lộ Phụng Hiệp 20 15,15 

Tuyến quốc lộ 60 11 8,33 

Các tuyến đường nội ô huyện, thị xã, thành phố 53 40,15 

Tổng cộng 132 100 

(Nguồn nghiên cứu từ 132 bản án xét xử sơ thẩm về tội cướp giật tài sản) 

Qua nghiên cứu bảng 1.14 cho thấy tội cướp giật tài sản xảy ra xảy trên 4 

tuyến quốc lộ trong thời gian năm năm qua chiếm 79/132 vụ; còn lại 53/132 vụ là 

trên các tuyến đường nội ô huyện, thị xã và thành phố. Cụ thể tuyến đường quốc lộ 

1A 28/132, chiếm tỷ lệ 21,21%; tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu và tuyến lộ Phụng 

Hiệp 20/132, chiếm tỷ lệ 15,15%; tuyến quốc lộ 60 là 11/132, chiếm tỷ lệ 8,33%; 

Các tuyến đường nội ô huyện, thị xã, thành phố là 53/132, chiếm tỷ lệ 40,15%. 

Từ số liệu nói trên cho thấy các đối tượng phạm tội cướp giật tài sản thường 

lợi dụng các tuyến đường giao thông quan trọng, nơi có nhiều người đi qua lại và 

mang theo nhiều tài sản trên đường dễ thực hiện hành vi phạm tội, dễ tẩu thoát… 
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2.2.4. Tính chất của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

Qua nghiên cứu Băng 1.1. cho thấy thực tiễn tình hình tội phạm hiện (rõ) của 

tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có sự tăng giảm khác nhau giữa các 

năm và không ổn định. Gia đoạn năm 2011 đến năm 2014 số vụ án và bi cáo đưa ra 

xét xử có chiều hướng tăng dần (năm 2011 có 22 vụ/64 người phạm tội; năm 2014 

có 29 vụ/88 người phạm tội). Nhưng đến năm 2015 thì tình hình tội cướp giật tài 

sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giảm cả số vụ và người phạm tội (năm 2015 có 25 

vụ/69 người phạm tội). Điều đó cho thấy tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng tăng giảm không ổn định qua từng năm. Để thấy rõ tính chất của 

tình hình tội cướp giật tài sản, chúng ta xem xét mức độ đồng phạm trong vụ án 

cướp giật tài sản như sau: 

Bảng 1.15. Tỷ lệ so sánh với số vụ án phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng (2011-2015) 

Năm Số vụ án Số bị cáo Tỷ lệ 

2011 22 64 2,91 

2012 27 86 3,19 

2013 29 88 3,03 

2014 29 88 3,03 

2015 25 69 2,76 

Tổng 132 395 2,99 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Qua bảng 1.15 cho thấy tỷ lệ vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015  có đồng phạm rất cao, trung 

bình có 2,99 người phạm tội/vụ án cướp giật tài sản và tỷ lệ này cũng diễn biến hết 

sức phức tạp, tăng giảm không ổn định qua từng năm, nhất là năm 2012 và năm 

2014 các vụ án cướp giật tài sản có đồng phạm rất cao. 

- Qua nghiên cứu cụ thể bản án của Tòa án đã xét xử về tội cướp giật tài sản 

cho thấy tính tổ chức và quy mô của tội phạm. Trong tổng số 132 vụ/395 bị can 
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phạm tội cướp giật tài sản xảy ra trên địa bản tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm kể từ năm 

2011-2015 cơ cấu về tổ chức, quy mô của tội phạm cụ thể như sau: 

+ Có 20 vụ do 01 bị can thực hiện = 20 bị can; Chiếm 15,15% số vụ, 5,06% 

số bị can; 

+ Có 21 vụ án do 2 bị can thực hiện = 42 bị can; Chiếm 15,91% số vụ, 

10,63% số bị can; 

+ Có 36 vụ án do 3 bị can thực hiện = 108 bị can; Chiếm 27,90% số vụ; 

28,50% số bị can; 

+ Có 51 vụ án do 4 bị can thực hiện = 204 bị can; Chiếm 39,53% số vụ, 

53,82 % số bị can; 

+ Có 3 vụ án do 5 bị can thực hiện = 15 bị can; Chiếm 2,27% số vụ, 3,80% 

số bị can. 

+ Có 1 vụ án do 6 bị can thực hiện = 6 bị can; Chiếm 0,76% số vụ, 1,52% số 

bị can. 

Từ số liệu thống kê cho thấy đại đa số tội phạm cướp giật tài sản xảy ra trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm qua là có đồng phạm, thậm chí là có 6 người 

cùng tham gia thực hiện tội phạm. Trong số các vụ án đồng phạm tuy không có sự 

cấu kết chặt chẽ với nhau nhưng đều có sự bàn bạc thống nhất từ giai đoạn chuẩn bị 

phạm tội, có kế hoạch phân công rõ ràng người tổ chức, người thực hành...; Tội 

phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm có sự liên kết giữa các đối tượng trong tỉnh 

Sóc Trăng với các đối tượng ở các địa phương khác lân cận như: Bạc Liêu, Cà Mau, 

Hậu Giang, Cần Thơ để dễ dàng che dấu tội phạm gây khó khăn cho công tác điều 

tra. Nghiên cứu tính tổ chức, quy mô của tội phạm cướp giật tài sản có ý nghĩa quan 

trọng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nói chung và công tác hỏi cung bị can 

trong các vụ án có đồng phạm nói riêng nhằm bảo đảm phân hóa đối tượng phạm 

tội ngay từ đầu để buộc chúng phải khai ra những người đồng phạm khác. 

- Phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm được thể hiện toàn bộ hay từng 

phần bị chi phối bởi những yếu tố chủ quan hay khách quan, kết hợp với việc sử 

dụng công cụ, phương tiện gây án nhằm đạt được mục đích phạm tội đã đề ra. 
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Phương thức, thủ đoạn phạm tội của tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng được biểu hiện cụ thể như sau: 

+ Giai đoạn chuẩn bị phạm tội: Một trong những dấu hiệu pháp lý đặc trưng 

của tội cướp giật tài sản là “công khai và nhanh chóng” chiếm đoạt tài sản của 

người khác do đó ở giai đoạn này các đối tượng phạm tội thường chuẩn bị phương 

tiện gây án thường là xe  máy; Các đồ vật dùng để hành hung tẩu thoát khi bị phát 

hiện như giao, kiếm, ớt bột,... đồng thời kế hoạch thực hiện như thời gian nào, địa 

điểm ở đâu, ai thực hành, ai cầm lái... 

+ Giai đoạn gây án: Các đối tượng thường dành một thời gian nhất định để 

theo dõi người có tài sản đến một địa điểm nhất định, theo kế hoạch đã phân công 

nhanh chóng giật tài sản và tẩu thoát. Do có sự phân công, chuẩn bị từ trước, nên 

giai đoạn gây án thường diễn ra nhanh chóng, liều lĩnh, nếu có hành vi chống đối 

của người bị hại như đuổi theo kêu cứu thì nhanh chóng tìm đường tẩu thoát, có 

trường hợp có dùng các đối tượng khác cản trở gây khó khăn cho người truy bắt, 

đánh lạc hướng người truy bắt... 

+ Giai đoạn sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Để che dấu hành vi phạm tội 

thông thường sau khi gây án, các đối tượng chạy trốn về nhiều hướng khác nhau sau 

đó liên lạc gặp lại nhau đi phân chia tài sản, tiền đã chiếm đoạt hoặc tìm nơi tiên thụ 

tài sản. 

+ Về nhân thân người phạm tội: Như trên đã trình bày, đa số đối tượng phạm 

tội là thanh niên, trong đó hầu hết các đối tượng phạm tội là do lười lao động, thích 

hưởng thụ, sa đọa về đạo đức lối sống, đặc biệt một số đối tượng phạm tội là người 

có tiền án, tiền sự, sống lang thang, tái phạm. Đây là thành phần nguy hiểm cho xã 

hội, nếu không kịp thời phát hiện tội phạm thì vẫn tiếp tục gây nguy hại cho xã hội. 

- Hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Tội cướp giật tài sản trước hết gây thiệt hại 

về tài sản cho người bị hại dẫn đến gây khó khăn cho cuộc sống của họ và gia đình; 

Ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh; Đồng thời gây ra tâm lý sợ hãi, hoảng loạn lo 

lắng cho họ và gia đình họ. 
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Trong một số trường hợp hành vi phạm tội còn gây tổn hại về sức khỏe cho 

người bị hại... Mặt khác, chính hành vi phạm tội cướp giật còn gây ra tâm lý lo âu 

trong quần chúng nhân dân trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ 

pháp luật, làm mất trật tự trị an tại địa phương. 

2.3. Phần ẩn của tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Để thấy được bức tranh toàn cảnh phản ánh chính xác thực trạng tình hình tội 

cướp giật tài sản xẩy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong những năm vừa qua đòi 

hỏi  ngoài con số 132 vụ án/395 bị can phạm tội còn phải cộng thêm số tội phạm ẩn; 

Có nghĩa là toàn bộ số tội phạm cụ thể, thực tế đã xảy ra và số lượng người thực 

hiện tội phạm cướp giật tài sản mà chưa bị phát hiện và xử lý về hình sự vì vậy chưa 

có trong các bảng thống kê tội phạm đã nêu trên. 

Về nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 

2015 quy định “Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp 

thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật... 

Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện phải dược phát 

hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. Mặc dù nguyên 

tắc của Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như vậy, nhưng trên thực tế ở các địa 

phương khác nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng vẫn tồn tại thực trạng phạm 

tội cướp giật tài sản xảy ra nhưng Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND chưa hoặc 

không phát hiện được xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan sau 

đây: 

Thứ nhất, trong năm năm qua số tội phạm cướp giật tài sản ẩn nhưng đã xác 

định được số lượng do tố giác tin báo của người bị hại hoặc gia đình người bị hại 

cung cấp nhưng cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp pháp luật và các biện 

pháp nghiệp vụ nhưng khi phát hiện được tội phạm và người phạm tội tổng cộng 83 

vụ. Vấn đề này trước hết do hành vi phạm tội cướp giật tài sản xẩy ra hết sức nhanh 

chóng có khi chỉ trong 1-2 giây, xe máy của các đối tượng không mang biển số, 

biển số bôi bùn đất không nhận biết được hoặc nhận biết được nhưng là biển số giả. 
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Mặt khác hành vi phạm tội xảy ra thường vào ban ngày nhưng ở các địa điểm vắng 

người, người bị hại luôn ở thế thụ động do đó họ không nhận dạng được đối tượng, 

không phát hiện được kiểu dáng xe, biển số xe... Một số trường hợp có người làm 

chứng những cũng ở tình trạng như người bị hại. Chính vì vậy, khi tiếp nhận tin 

báo, tố giác về tội phạm, CQĐT khái thác được thông tin ban đầu nhưng không có 

gì. Đây là một vấn đề hết sức khó khăn trong điều tra vụ án cướp giật và cũng là 

một trong những nguyên nhân dẫn đến trong 5 năm qua mặc dù CQĐT đã có nhiều 

cố gắng nhưng vẫn còn 83 tin báo, tố giác về tội cướp giật nhưng chưa được phát 

hiện. 

Bảng 1.16: Thể hiện kết quả quản lý và xử lý tin báo, tố giác tội phạm về 

cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 - 2015 

Năm Tổng số tin báo 

Kết quả giải quyết 

Tin báo ố 

khởi tố 
Tỷ lệ 

Tin báo không 

khởi tố 
Tỷ lệ 

2011 42 22 52,38 20 47,62 

2012 58 27 46,55 21 36,21 

2013 47 29 61,70 27 57,45 

2014 34 26 76,47 8 23,53 

2015 32 26 81,25 7 21,88 

Tổng 213 130 61,03 83 38,97 

(Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

Tại bảng 1.12 cho thấy, tỷ lệ ẩn trong năm năm vừa qua rất cao tương đương 

83/213 tin, chiếm tỷ lệ 38,97% cụ thể cao nhất là năm 2013 chiếm tỷ lệ cao nhất là 

57,45% kế đến là năm 2011 chiếm tỷ lệ 47,62%; năm 2012 chiếm tỷ lệ 36,21% và 

năm 2014, 2015 lần lượt chiếm tỷ lệ 23,53% và 21,88%. Cho ta thấy tỷ lệ ẩn tăng 

giảm không ổn định theo từng năm. 

Mặc dù vậy, trong trường hợp này các cơ quan trực tiếp thực hiện bảo vệ 

pháp luật vẫn nắm bắt được số lượng tội phạm ẩn chưa được phát hiện để đưa vào 
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sổ đăng ký theo dõi để tiếp tục thẩm tra xác minh khi phát hiện được sẽ ra quyết 

định khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý. 

Thứ hai, do người bị hại hoặc gia đình họ không tố giác, báo tin về hành vi 

cướp giật tài sản xẩy ra. Một thực tiễn hiện nay trong đấu tranh phòng, chống tội 

phạm nói chung và phòng, chống tội cướp giật nói riêng, đó là người bị hại khi gặp 

những trường hợp sau đây thường không báo tin cho CQĐT, VKSND biết để tiến 

hành điều tra. 

Mặt khác, với quan điểm không đúng đắn cho rằng “của đi thay người” do 

đó trong cuộc đời của người bị hại gặp nhiều may mắn rồi giờ bị cướp giật mất tài 

sản nhưng người, phương tiện an toàn cũng là may mắn quá rồi. Nếu có báo cho 

CQĐT hoặc VKSND đã chắc gì phát hiện được lại còn mất thì giờ khai báo ảnh 

hưởng đến công việc vì mất tiền, đồ vật còn có thời gian làm lại được. 

Nguyên nhân từ phía bị hại không tố giác, báo tin cho CQĐT, VKS biết để 

tiến hành thẩm tra, xác minh ra quyết định khởi tố vụ án dẫn đến tình trạng gây khó 

khăn cho các cơ quan trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng không nắm được diễn biến thực tế tình hình tội phạm, không xác định 

được số lượng, tính chất, đặc điểm hình sự, cơ cấu của tội phạm... đặc biệt là không 

quản lý được tình hình thực tế tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn do đó không 

có nhận định chính xác về thực trạng tình hình tội phạm do đó không đề ra được 

những biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. 

Thứ ba, do hạn chế của các cơ quan trực tiếp đấu tranh bảo vệ pháp luật. 

Nhìn chung, trong những năm vừa qua CQĐT, VKSND, TAND tỉnh Sóc Trăng đã 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan trong công tác phát hiện, điều 

tra, xử lý tội phạm cướp giật. Đối với 132 vụ/395 bị can đã khởi tố, điều tra, xét xử 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không để xảy ra oan sai nhưng so với tình 

hình thực tế vẫn còn 83 tin báo, tố giác về tôi phạm chưa được phát hiện, điều tra, 

xử lý cộng với số lượng tội phạm ẩn do người bị hại hoặc gia đình họ không trình 

báo thì rõ ràng chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này. 

Vấn đề này trước hết xuất phát từ thực tế là lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh 



51 

 

Sóc Trăng không có đủ con số để thành lập các tổ, đội cảnh sát hình sự để tuần tra, 

kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn, các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra 

các vụ cướp giật để kịp thời phát hiện, bắt giữ; Phương tiện, công cụ, kinh phí, phục 

vụ cho việc truy đuổi, bắt giữ thẩm tra, xác minh truy tìm các đối tượng phạm tội 

còn hạn chế; Một số Điều tra viên trình độ năng lực còn hạn chế, thiếu tinh thần 

trách nhiệm, ngại khó, sợ trách nhiệm... dẫn đến chưa đi sâu vào quần chúng nhân 

dân để phát hiện tội phạm hoặc khi nhận được tin báo, tố giác về tội phạm cướp giật 

tài sản chưa kịp thời thẩm tra, xác minh hoặc thẩm tra xác minh qua loa đại khái do 

đó không kịp thời phát hiện tội phạm đồng nghĩa với việc bỏ lọt tội phạm để các đối 

tượng phạm tội tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. 

Thứ tư, do phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm cướp giật tài sản hết 

sức tinh vi, xảo quyệt. Như trên đã trình bày, hầu hết tội phạm cướp giật tài sản xảy 

ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, trao đổi lên kế 

hoạch phân công vai trò trách nhiệm cho từng đối tượng phạm tội, khi thực hiện thì 

bất ngờ nhanh chóng chiếm đoạt và tẩu thoát, khi tiêu thụ tài sản thì có thể thực 

hiện ở xa nơi thực hiện tội phạm có khi ở các tỉnh khác, phương tiện giao thông 

dùng để tẩu thoát thường là xe có phân khối lớn, lại bị làm giả hoặc che lấp biển số, 

không mang biển số do đó gây ra hết sức khó khăn cho việc phát hiện tội phạm dẫn 

đến vẫn còn một số tội phạm cướp giật đã xảy ra trên thực tế nhưng chưa phát hiện 

được, thậm chí không thể phát hiện được như trường hợp tội phạm cướp giật tài sản 

có tính chất lưu động, chỉ thực hiện hành vi phạm tội một vài lần sau đó chuyển 

sang địa bàn tỉnh khác... 

Như vậy, việc tồn tại số lượng tội phạm cướp giật chưa được phát hiện (ẩn) 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong những năm vừa qua và có thể cả những năm sắp 

tới như là một tất yếu khách quan và thực tế đã chứng minh rằng chừng nào tội 

phạm ẩn còn tồi tại nhiều thì thực trạng tình hình tội phạm còn phức tạp. Để khắc 

phục tình trạng tội phạm ẩn đang tồn tại và để quản lý được tình hình tội cướp giật 

đòi hỏi trước hết CQĐT công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp chặt chẽ với VKSND, 

phải cử cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát thông qua chức năng, nhiệm vụ của mình 
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thường xuyên cử cán bộ xuống các xã phường thị trấn phối hợp với cơ quan chính 

quyền địa phương để tuyên truyền, vận động nhân nhân dân khi xảy ra sự việc kịp 

thời tố giác, cung cấp thông tin và hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác với các cơ quan bảo vệ 

pháp luật kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm 

kéo giảm số lượng tội phạm ẩn góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tình hình tội 

phạm, bảo vệ trật tự, trị an, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.4. Dự báo tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

trong những năm sắp tới 

2.4.1. Cơ sở để xây dựng dự báo 

Việc dự báo tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong 

thời gian sắp tới có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm nói chung và tội phạm cướp giật tài sản nói riêng. Trên cơ sở nội dung dự báo 

đưa ra, các cơ quan trực tiếp đấu tranh bảo vệ pháp luật và các cơ quan tổ chức hữu 

quan có một hệ thống thông tin phục vụ thiết thực cho hoạt động phòng ngừa và 

điều tra khám phá tội phạm, trong đó có các thông tin về sự tác động, ảnh hưởng 

của sự phát triển kinh tế xã hội với sự hình thành và phát triển tội phạm; Thông tin 

về quy luật vận động, cơ cấu của tội phạm ở quá khứ, hiện tại và tương lai... Từ đó, 

giúp cho các cơ quan chức năng chủ động đề ra các phương án, chuẩn bị lực lượng, 

công cụ, phương tiện và căn cứ vào điều kiện thực tiễn để đấu tranh có hiệu quả đối 

với tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng diễn ra  trong những năm 

sắp tới được xác lập trên cơ sở khoa học sau đây: 

Thứ nhất, sự tác động của các yếu tố về kinh tế, văn hóa – xã hội, cùng với 

xu thế phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế chung của cả nước trong 

những năm vừa qua, Sóc Trăng là địa phương có tiềm lực về phát triển nông nghiệp, 

ngư nghiệp và dịch vụ kết hợp với du lịch lại nằm trên tuyến quốc lô 1A xuyên suốt 

từ Bắc vào Nam và đến tận mũi Cà Mau nên đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội của 

nhân dân từng bước được nâng lên nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn 

nghèo khó. Tuy nhiên trong những năm sắp tới, Sóc Trăng chưa phải là địa chỉ thu 

hút nguồn vốn trong nước và nước ngoài đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ 
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mà nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lại phụ 

thuộc quá nhiều vào yếu tố thiên nhiên do đó đời sống của nhân dân vẫn chưa một 

sớm một chiều thoát ra khỏi khó khăn, vất vả. Về đời sống văn hóa – xã hội, mặc dù 

là tỉnh có nền văn hóa phong phú của ba dân tộc lớn là Kinh, Khmer và Hoa lại 

được Đảng và Nhà nước quan tâm nhưng do yếu tố địa lý phức tạp chia cắt nhiều 

vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn nên việc phát triển hệ thống trường học, y tế, khu 

vui chơi giải trí, du lịch vẫn còn nhiều hạn chế... Tất cả những yếu tố đó bên cạnh 

những tác động tích cực thì cùng làm phát sinh nhiều tiêu cực như nhu cầu về tìm 

kiếm việc làm để thoát nghèo gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hóa của một bộ 

phận dân cư còn thấp, nhận thức pháp luật hạn chế dẫn đến dễ phát sinh các hiện 

tượng tiêu cực như cờ bạc, rượu chè, mại dâm, ma túy, đặc biệt một phần trong số 

đó lại chịu tác động mạnh mẽ của lối sống hưởng thụ, thích ăn chơi, đua đòi nhưng 

kinh tế gia đình và bản thân không áp ứng được do đó con đường tất yếu dẫn tới 

thực hiện tội phạm mà con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để có tiền để đáp 

ứng nhu cầu là đi cướp giật tài sản. 

Thứ hai, yếu tố tác động đến tình hình tội cướp giật tài sản từ phía các cơ 

quan trực tiếp bảo vệ pháp luật và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trước yêu cầu cải 

cách tư pháp, trong những năm vừa qua hệ thống cơ quan tư pháp gồm CQĐT, 

VKSND, TAND với quan điểm lấy cơ quan Tòa án trung tâm xét xử là trọng tâm 

ngày càng được hoàn thiện. Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được tăng cường 

cả về số lượng lẫn chất lượng, trình độ năng lực của Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

Thẩm phán được chuẩn hóa theo đó phải có bằng cử nhân luật và đã được đào tạo 

về chuyên môn nghiệp vụ; Chế độ, chính sách được ưu tiên đảm bảo; Trụ sở, trang 

thiết bị bàn làm việc, phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác được trang bị ngày 

càng đầy đủ hơn. Hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ từng bước được đổi 

mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện khởi tố, điều tra, truy tố, 

xét xử các vụ án nói chung, các vụ án hình sự nói riêng; Công tác phòng ngừa tội 

phạm ngày càng chú trọng hơn. Tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, 
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chống tội phạm vẫn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đang 

đặt ra. 

Thứ ba, yếu tố thực tiễn diễn biến tình hình tội cướp giật tài sản xẩy ra trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong những năm vừa qua. Một trong những nguyên tắc dự 

báo tình hình tội phạm là căn cứ vào kết quả của quá khứ, hiện tại và các yếu tố tác 

động trong tương lai để xác lập dự báo tình hình tội phạm trong tương lai. 

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm đã xẩy ra trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm từ 2011-2015 cho thấy, mặc dù hàng năm có chiều 

hướng giảm dần theo từng năm nhưng ngược lại các tội phạm xâm phạm sở hữu, 

đặc biệt là tội cướp giật tài sản có năm tăng, năm giảm nhưng luôn có chiều hướng 

gia tăng tuy số lượng không lớn nhưng đây cũng là vấn đề cần phải được CQĐT, 

VKSND quan tâm trong việc đề ra kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Thứ tư, yếu tố về công tác quản lý xã hội. Một thực tế hiện nay đang đặt ra 

cho các cơ quan quản lý tình hình trật tự xã hội là quản lý con người gặp rất nhiều 

khó khăn do nhu cầu tìm kiếm việc làm, học tập, du lịch... cho nên việc đăng ký tạm 

trú tam vắng không thể hiện đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ được; Công tác quản lý 

văn hóa phẩm đồ trụy chỉ kiểm soát được những nơi công cộng còn các tụ điểm 

hoặc tại gia đình thì không thể kiểm soát nổi do đó trong thời gian tới cùng với xu 

thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ phát sinh nhiều tiêu cực mới làm cho 

công tác quản lý xã hội lại càng gặp nhiều khó khăn thách thức mới và tạo thuận lợi 

cho tội phạm cướp giật tài sản phát triển. 

2.4.2. Nội dung dự báo 

Từ những cơ sở dự báo đã được phân tích ở trên, có thể đi đến dự báo tình 

hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng những năm sắp tới diễn ra như 

sau: 

- Về số lượng và tính chất của tội phạm. Tình hình tội phạm nói chung có 

chiều hướng giảm nhưng với số lượng tội phạm và người phạm tội giảm không 

đáng kể. Đối với tội phạm cướp giật tài sản tiếp tục diễn biến theo chiều hướng năm 

tăng, năm giảm nhưng nhìn chung vẫn có chiều hướng sẽ tăng lên tuy không nhiều 
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về số lượng tội phạm và người phạm tội nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 

hội cũng như hậu quả do hành vi gây ra sẽ nghiêm trọng hơn. 

- Về địa bàn và thời gian gây án. Trong thời gian tới địa bàn thường xẩy ra 

tội cướp giật chủ yếu tập trung vào hai tuyến giao thông quan trọng là quốc lộ 1A 

và tuyến giao thông Nam sông Hậu vì đây là hai tuyến quốc lộ có số lượng người 

tham gia giao thông đông lại nối liền các huyện đông dân cư có điều kiện phát triển 

kinh tế, trên hai tuyến đường này có nhiều đường ngang, ngã tư, ngã ba do đó các 

đối tượng phạm tội dễ tìm thấy đường tẩu thoát cũng từ đó kéo theo các địa bàn 

như: Thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm, huyện Thanh Trị, 

Trần đề số lượng tội phạm cũng gia tăng. 

Thời gian gây án vẫn chủ yếu tập trung vào giờ làm việc, ban đêm trong một 

số trường hợp có thể các đối tượng phạm tội lợi dụng các đoạn đường vắng ít người 

qua lại để thực hiện hành vi phạm tội. 

- Về đối tượng gây án, trong những năm sắp tới thành phần đối tượng gây án 

sẽ đa dạng, phức tạp hơn và theo chiều hướng trẻ hóa. Ngoài số đối tượng có tiền 

án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy... thì còn có sự tham gia của các đối tượng là 

học sinh bỏ học, các đối tượng không có nghề nghiệp hoặc có nghề nghiệp nhưng 

không ổn định. Đặc biệt do sự tác động tiêu cực của phát triển kinh tế thị trường và 

hội nhập quốc tế đã tác động mạnh đến các đối tượng là thanh thiếu niên có lối sống 

thực dụng, đua đòi, lười lao động để thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống, sẵn sàng 

tham gia vào các băng nhóm phạm tội cướp giật tài sản. 

- Về phương thức thủ đoạn gây án. Trong những năm sắp tới, để đối phó với 

cơ quan trực tiếp bảo vệ pháp luật, các đối tượng phạm tội sẽ sử dụng nhiều phương 

thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn như có kế hoạch thực hiện tội phạm cụ thể hơn, 

sử dụng xe phân khối lớn có nhiều đối tượng tham gia để hỗ trợ tạo điều kiện cho 

người thực hành tẩu thoát, đánh lạc hướng người tham gia truy đuổi, gây khó khăn 

cho công tác phát hiện thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác 

điều tra. Khi thực hiện các đối tượng phạm tội sẽ manh động liều lĩnh và trắng trợn 
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hơn. Sau khi gây án, các đối tượng sẽ nhanh chóng xóa dấu vết, nếu phát hiện 

chúng sẽ sẵn sàng bỏ trốn sang địa bàn tỉnh khác để tiếp tục phạm tội. 

- Xu hướng các đối tượng phạm tội cướp giật tài sản hoạt động theo băng 

nhóm sẽ tăng cao hơn thời gian trước cả về số lượng, quy mô, cũng như tổ chức 

hoạt động. Chúng có thể hoạt động theo tuyến, địa bàn và có sự cấu kết chặt chẽ với 

nhau không chỉ phạm tội cướp giật mà còn có thể sử dụng vũ khí tấn công người 

phạm tội cướp tài sản bàng mọi giá thậm chí còn kéo theo một số hoạt động phạm 

tội khác như: Hiếp dâm, cố ý gây thương tích... về giới tính vẫn chủ yếu là nam 

giới, phụ nữ chỉ tham gia với tư cách người đồng phạm. 

- Về người bị hại: Tội cướp giật tài sản chủ yếu tập trung vào các đối tượng 

là phụ nữ có mang theo nhiều tài sản nhưng không có các biện pháp phòng ngừa có 

hiệu quả; Người bị hại là nam giới vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong số những người bị hại. 

Từ những nội dung dự báo đã nệu trên đây cho thấy, trong những năm sắp 

tới các cơ quan trực tiếp đấu tranh bảo vệ pháp luật đặc biệt là CQĐT của công an 

hai cấp tỉnh và huyện cần phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ 

quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền giáo dục ý thức phòng ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân kết 

hợp với công tác đấu tranh mạnh mẽ chống lại tội phạm cướp giật tải sản nhằm từng 

bước ngăn chặn loại tội phạm này trên địa bàn toàn tỉnh. 

Kết luận chương 2 

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích, lý luận về tình hình tội cướp giật tài sản 

trong chương 2 của luận văn đã đi sâu phân tích và làm rõ thực tiễn tình hình tội 

phạm hiện (rõ) của tội phạm cướp giật tài sản đã được CQĐT, VKSND, TAND hai 

cấp tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử trong những năm 

vừa qua trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có số liệu chứng minh cụ thể, có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng. Từ những số liệu đó, luận văn cũng làm rõ những vấn đề tính chất, 

cơ cấu của đặc điểm tình hình tội cướp giật tài sản để mọi người thấy được hình 

thức biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của tội phạm cướp giật tài sản trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Mặt khác trong chương 2 luận văn còn phân tích tình hình 
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tội phạm ẩn của tội cướp giật tài sản để làm rõ hơn về bức tranh toàn cảnh về tội 

phạm cướp giật tài sản đồng thời xây dựng dự báo về tình tình tội phạm cướp giật 

tài sản xẩy ra trong tương lai trên địa bàn toàn tỉnh để các cơ quan trực tiếp bảo vệ 

pháp luật tăng cường hơn nữa các biện pháp đấu tranh phòng, chống loại tội phạm 

này ngày càng có hiệu quả. 
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Chương 3. 

PHÒNG NGỪA TÌNH TÌNH TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH SÓC TRĂNG TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

3.1. Hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn tình hình tội cướp giật tài sản trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật hình sự từ việc nghiên cứu tình hình tội cướp 

giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

Bộ luật hình sự năm 2015 (BLHS năm 2015) đã  được Quốc hội Khóa XIII 

kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực pháp luật từ ngày 

01 tháng 7 năm 2015, mặc dù bộ luật nói trên chưa được ban hành và chưa có hiệu 

lực, tuy nhiên qua nghiên cứu thực tiễn tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng, luận văn có một số vấn đề kiến nghị nhằm làm hoàn thiện pháp luật 

cụ thể như: 

Cấu thành tội phạm tội cướp giật tài sản vào thời điểm hoàn thành là thời 

điểm mà người phạm tội thực hiện hành vi cướp giật tài sản cho dù người phạm tội 

chiếm đoạt được hay chưa chiếm đoạt được tài sản. Ngược lại, có quan điểm cho 

rằng tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 171 BLHS có cấu thành tội phạm 

vật chất, có nghĩa rằng dấu hiệu hậu quả nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu bắt buộc 

trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm và thời điểm hoàn thành kể từ khi 

người phạm tội cướp giật được tài sản. Có quan điểm khác lại cho rằng hành vi tẩu 

thoát là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm tội cướp giật tài sản. Hành vi 

tẩu thoát là hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngược lại với quan điểm đó là quan điểm 

cho rằng hành vi tẩu thoát không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm 

tội cướp giật tài sản. Theo quan điểm này thì hành vi tẩu thoát chỉ là để bảo vệ tài 

sản mà người phạm tội chiếm đoạt được. Hành vi này không phải là hành vi chiếm 

đoạt tài sản. Những quan điểm khác nhau như trên đã dẫn đến thực tiễn áp dụng 

pháp luật về định tội danh cướp giật tài sản còn nhiều quan điểm khác nhau. Để làm 

thống nhất quan điểm trong thực tiễn áp dụng của các cơ quan tiền hành tố tụng và 

vận dụng pháp luật một cách chính xác và truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, 
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đúng tội, do đó luận văn xin kiến nghị hoàn thiện khoản 1 Điều 171 BLHS năm 

2015 như sau: 

Khoản 1 Điều 171 BLHS năm 2015 nên được sửa đổi như sau:  “Người nào 

chiếm đoạt tài sản của người khác một cách công khai và nhanh chóng, thì bị phạt 

tù từ một năm đến năm năm” 

Kiến nghị sửa đổi khoản 1 Điều 171 BLHS năm 2015 từ quy phạm giản đơn 

thành quy phạm mô tả như trên sẽ làm rõ được dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật 

tài sản, làm rõ được cấu thành tội phạm của tội cướp giật tài sản là cấu thành tội 

phạm hình thức. Đây chính là cơ sở để xác định thời điểm hoàn thành của tội phạm, 

là cơ sở để quyết định hình phát đúng quy định của BLHS, hạn chế sai sót trong 

quyết định hình phạt do xác định không đúng giai đoan thực hiện tội phạm. 

- Hướng dẫn áp dụng một số tình tiết định khung tăng nặng của tội cướp giật 

tài sản 

Từ thực tiễn tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì 

chúng ta thấy trong phần xác định tình tiết định khung của tội cướp giật tài sản vẫn 

còn tồn tại nhiều quan điểm giải quyết khác nhau. Nguyên nhân của điều này một 

phần là do chính điều luật chưa rõ ràng, mặt khác cũng là vấn đề xác định tình tiết 

định khung của tội cướp giật tài sản là một vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có văn bản 

hướng dẫn về vấn đề này. Chính vì những lý do đó mà luận văn đề xuất Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp cần phải 

ban hành văn bản hướng dẫn khi áp dụng tình tiết định khung tội cướp giật tài sản 

như sau: 

Khi áp dụng tình tiết định khung “hành hung để tẩu thoát” thuộc Điểm d 

khoản 2 Điều 171 BLHS cần chú ý: Nếu như người phạm tội có hành vi dùng vũ 

lực nhằm mục đích tẩu thoát nhưng hành vi đó lại cấu thành tội cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc tội giết người thì người 

phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thêm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 136 BLHS 2015) hoặc tội giết người 

(Điều 123 BLHS 2015). 
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Thực tiễn tình hình tội cướp giật tài sản và hoàn thiện pháp luật tố tụng 

hình sự 

- Từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong những năm vừa qua cho thấy, hầu hết tội phạm khi xảy 

ra đều chiếm đoạt được tiền và tài sản nhưng số vụ khi phát hiện CQĐT chỉ thu 

được khoảng một phần ba số tiền, tài sản đã bị chiếm đoạt trả lại cho người bị hại, 

số còn lại do các đối tượng phạm tội đã sử dụng vào mục đích ăn chơi sa đọa, dùng 

làm quà biếu, tặng cho hoặc gửi người thân cất giấu. Chính vì vậy trong giai đoạn 

điều tra, truy tố, xét xử, CQĐT, VKSND, TAND không chỉ làm rõ các tình tiết của 

vụ án mà còn phải tập trung xác minh áp dụng các biện pháp pháp luật để kịp thời 

thu giữ tài sản bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Nhưng thực tế cơ 

quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng chủ yếu tập trung thu thập tài liệu, 

chứng cứ chứng minh tội phạm, người phạm tội, chưa thật sự quan tâm đến vấn đề 

thu giữ tài sản để bảo đảm vấn đề bồi thường thiệt hại dẫn đến nhiều vụ án cướp 

giật tài sản, đặc biệt là những vụ phạm tội quả tang, thời gian khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử nhanh chóng, chính xác nhưng vấn đề về xác định tài sản bị thiệt hại do 

người bị hại khai báo và số thiệt hại trên thực tế do các đối tượng cướp giật khai báo 

còn chênh lệch nhau đáng kể như: Người bị hại khai báo bị cướp giật dây chuyền 

vàng 24k, 5 chỉ giá 18 triệu đồng, thực tế các đối tượng sau khi chiếm đoạt được tài 

sản đã bán để lấy tiền tiêu sài, không thu hồi lại được hoặc đem bán cho cửa hàng 

vàng với giá chỉ 12 triệu đồng… Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố không 

được làm rõ đến giai đoạn xét xử cũng không xét hỏi để xác định giá trị tài sản, 

không giải thích, hòa giải để hai bên đi đến thỏa thuận đền bù mà chỉ tuyên án theo 

lời khai của một bên dẫn đến có một số vụ án có kháng cáo, kháng nghị nhưng cũng 

không giải quyết được dẫn đến tình trạng các quyết định dân sự về bồi thường thiệt 

hại trong các vụ án chiếm đoạt tài sản khi cơ quan thi hành án dân sự đưa ra thi 

hành không thể thi hành được vì lý do đối tượng phạm tội không chấp nhận giá trị 

tài sản phải bồi thường. Trong một số trường hợp khi điều tra, truy tố, xét xử bị can, 

bị cáo có tài sản nhưng khi áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, đến giai đoạn 
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thi hành án thì tài sản đã bị tẩu tán hết không có điều kiện để thi hành. Tình trạng đó 

dẫn đến hiện nay tại Sóc Trăng vẫn tồn tại một số quyết định dân sự về bồi thường 

thiệt hại trong các vụ án cướp giật không thể thi hành được mà chỉ tồn tại trên giấy 

tờ, sổ sách. Từ những vấn đề nêu trên để bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử, 

thi hành án đối với các vụ án có hành vi chiếm đoạt tài sản nói chung, các vụ án 

cướp giật tài sản nói riêng cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của bản án, quyết định 

của TA đã có hiệu lực pháp luật trong khi Bộ luật tố tụng hình sự mới được Quốc 

hội khóa XIII kì họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 chưa thể sửa đổi bổ sung thì Chính phủ hoặc liên 

ngành tư pháp Trung ương bao gồm Bộ Công an, Bộ quốc phòng, VKSND tối cao, 

TAND tối cao, Bộ tư pháp cần ban hành Nghị định hoặc Thông tư liên tịch hướng 

dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, trong đó có một số điều quy định 

rõ nhiệm vụ của CQĐT, VKS, TAND khi tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, 

xét xử phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ làm rõ thiệt hại do hành vi phạm tội 

gây ra và áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phong tỏa tài sản để bảo đảm 

bồi thường thiệt hại cho người bị hại. 

Thực tiễn tình hình tội cướp giật tài sản và hoàn thiện luật thi hành án 

hình sự và văn bản pháp luật khác 

Theo quy định của pháp luật hiện nay, đối với các vụ án hình sự có hành vi 

chiếm đoạt tài sản nói chung, các vụ án cướp giật tài sản nói riêng trong bản án hình 

sự ngoài việc áp dụng hình phạt chính, hình phạt bổ sung với bị cáo còn quyết định 

dân sự về việc trả lại tiền, tài sản bị chiếm đoạt cho người bị hại và bồi thường các 

khoản như: Bồi thường giá trị tài sản do tài sản bị chiếm đoạt nhưng đã bị mất, bị 

hủy hoại hoặc bị hư hỏng; sửa chữa tài sản bị hư hỏng; bồi thường thiệt hại gắn liền 

với việc sử dụng, khai thác tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc 

phục thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt, hủy hoại hoặc hư hỏng; bồi thường thiệt hại 

do sức khỏe bị xâm phạm… Sau khi bản án, quyết định của Hội đồng xét xử vụ án 

hình sự áp dụng hình phạt được TA ra quyết định thi hành và chuyển giao cho cơ 

quan thi hành án hình sự tổ chức thi hành, còn các quyết định dân sự trong vụ án 
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hình sự được chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ tư pháp trực tiếp 

ra quyết định và tổ chức thi hành. Mặc dù bản án, quyết định của Hội đồng xét xử 

vụ án hình sự nếu có các quyết định dân sự được giao cho hai cơ quan thi hành có 

hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khác nhau ( Luật thi hành án hình 

sự năm 2010 và luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2014) nhưng 

đều có một mục đích và nhiệm vụ chung là tổ chức thi hành bản án, quyết định có 

hiệu lực pháp luật được chấp hành, nghiêm chỉnh thống nhất do đó có quan hệ mật 

thiết với nhau. Mối quan hệ đó thể hiện ở chỗ một người bị kết án về hình sự chỉ 

được coi là đã chấp hành xong bản án, quyết định của TA khi người đó đã chấp 

hành xong hình phạt và đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về dân sự. 

Do đó, trong quá trình chấp hành hình phạt và thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường 

thiệt hại về dân sự. Do đó, trong quá trình chấp hành hình phạt, nếu người bị kết án 

hoặc gia đình của họ tự nguyện bồi thường thiệt hại về dân sự cho người bị hại thì 

sẽ được xem xét giảm án tha tù trước thời hạn, đại xá xóa án tích… Tuy nhiên một 

thực tế hiện nay ở tỉnh Sóc Trăng cũng như các địa phương khác là khi người bị kết 

án đang chấp hành hình phạt, đặc biệt là hình phạt tù thì hầu hết các đối tượng mặc 

dù gia đình có điều kiện để bồi thường thiệt hại về dân sự nhưng kiên quyết chống 

đối, không tự nguyện chấp hành quyết định thi hành án, hoặc sau khi chấp hành 

xong hình phạt họ trở về quê hương ở tỉnh khác, đi tìm kiếm việc làm ở địa phương 

(tỉnh) khác… do không có quy định của pháp luật là cơ quan thi hành án hình sự 

phải phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình thi hành án và sau khi 

người bị kết án chấp hành xong hình phạt dẫn đến cơ quan thi hành án dân sự không 

nắm được họ chấp hành xong hình phạt lúc nào để theo dõi, xác minh tài sản bảo 

đảm cho thi hành các quyết định dân sự dẫn đến tình trạng một vụ án cướp giật tài 

sản quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử chỉ mấy tháng nhưng thời gian thi 

hành án kéo dài nhiềm năm thậm chí nhiều khi chỉ tồn tại trên giấy tờ. Từ sự phân 

tích nêu trên cho thấy cần quy định trong luật thi hành án hình sự và thi hành án dân 

sự một điều luật quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan trong việc 

phối hợp với nhau để thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 
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3.2. Hoàn thiện tổ chức lực lượng và các biện pháp phòng ngừa từ thực 

tiễn tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

3.2.1. Tăng cường phòng ngừa từ việc nghiên cứu mức độ (thực trạng) và 

diễn biến của tình hình tội phạm 

Qua nghiên cứu mức độ (thực trạng) của tình hình tội phạm và diễn biến tình 

hình tội phạm của tỉnh Sóc trăng trong thời gian từ 2011 đến năm 2015 cụ thể là 

bảng 1.2 tình hình tội phạm và tội cướp giật tài sản trang 36 và biểu đồ 1.1 mức độ 

của tình tình tội cướp giật tài sản trang 37; biểu đồ 1.2 diễn biến tình hình tội cướp 

giật tài sản theo số lượng vụ án tra trang 38; biểu đồ 1.3 diễn biến tình hình tội cướp 

giật tài sản theo số người phạm tội trang 38 đã cho ta thấy được tình hình tội phạm 

tội cướp giật tài sản của tỉnh Sóc Trăng trong 05 năm qua tăng giảm không ổn định, 

xu hướng chúng giảm xuống rồi là tăng. Từ thực trạng (mức độ) và diễn biến của 

tình hình tội phạm trong thời gian 05 năm vừa qua cho thấy tình hình của tội cướp 

giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không giảm. Điều này cho thấy tất cả các 

biện pháp phòng ngừa đã triển khai trong 05 năm vừa qua chưa có đạt hiệu quả và 

trong thời gian tới muốn cho thực trạng và diễn biến tình hình tội phạm có chiều 

hướng giảm xuống phải có sự thay đổi trong thực tế phòng ngừa. Xuất phát từ 

nghiên cứu thực trạng tình hình tội cướp giật tài sản không giảm trong 5 năm như 

trên để thay đối thực trạng này. 

Một là, thực tiễn các cơ quan lãnh đạo của tỉnh cần phải có chính sách phòng 

ngừa tội phạm cướp giật tài sản dựa vào cơ sở khoa học của tội phạm học. Trong cơ 

sở này cần chú ý đến việc triển khai đồng bộ và một cách có hệ thống các biện pháp 

phòng ngừa. 

Hai là, muốn chủ thể phòng ngừa, đặt biệt là cơ quan chuyên trách ý thức 

được thực tế tình hình tội cướp giật tài sản để quyết tâm đấu tranh với loại tội phạm 

này, không được đồng thuận hay thỏa hiệp, chấp nhận tình hình kéo giảm như trong 

5 năm qua. Mỗi cơ quan đơn vị cần tăng cường biện pháp phòng ngừa. Các biện 

pháp cụ thể chúng tôi sẽ kiến nghị ở những phần sau. 
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+ Tăng cường triển khai và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội cướp giật 

tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng một cách thường xuyên và đồng bộ. 

+ Triển khai các biện pháp phải có kế hoạch cụ thể và có sự phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền địa phương các cấp 

+ Cơ chế, chính sách thỏa đáng động viên, khích lệ lực lượng làm công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị, 

phương tiện phục vụ công các đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Ba là, phát huy vai trò xét xử của Tòa án nhân dân các cấp tại phiên tòa xét 

xử các vụ án cướp giật tài sản. Với chức năng xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn 

nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động và các vụ việc khác 

theo quy định của pháp luật, TAND có vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền 

giáo dục ý thức pháp luật, ý thức phòng, chống vi phạm trong quần chúng nhân dân. 

Chính vì vậy trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, TAND cần phối hợp 

với CQĐT và VKSND trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm 

minh các vụ án cướp giật tài sản; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động một số vụ 

án điển hình có nhiều bị cáo tham gia tại các địa bàn phức tạp, hay xảy ra các vụ án 

cướp giật tài sản để tăng cường tính tích cực trong công tác giáo dục phát luật trực 

tiếp cho người dân. Thông qua hoạt động xét xử lưu động, cần đi sâu làm rõ tính 

chất nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi gây ra, phân tích nguyên nhân và 

điều kiện làm phát sinh tội phạm đặc biệt là nguyên nhân từ phía bị hại để nhân dân 

nhận thức và tăng cường ý thức tự phòng ngừa.  

Mặt khác khi xét xử cần căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các yếu tố về hoàn cảnh gia 

đình, nhân thân của bị cáo để áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội để trừng trị và răn đe người phạm tội 

và phòng ngừa đối với những người có ý định thực hiện tội phạm cướp giật tài sản 

đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người ăn năn hối cải có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là bị cáo phạm tội nhưng chưa thành niên để bảo 

đảm chính sách giáo dục đối với người phạm tội và những người tham dự phiên tòa. 
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Khi bản án đã có hiệu lực, TAND cần phối hợp với cơ quan thi hành án hình 

sự ra quyết định và tổ chức thi hành ngay đặc biệt là những bị cáo bị xử phạt tù có 

thời hạn, tù chung thân; kịp thời giao các quyết định dân sự trong vụ án cướp giật 

tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp để thủ trưởng cơ quan Thi hành án 

dân sự ra quyết định và tổ chức thi hành kịp thời bảo đảm bồi thường kịp thời cho 

người bị hại và hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

Bốn là, tăng cường hoạt động giám sát của chính quyền địa phương đối với 

người phạm tội cướp giật tài sản sau khi chấp hành án. Ủy ban nhân dân cấp xã, 

phường, thị trấn là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cấp cơ sở, được giao thực 

hiện một số nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định của luật thi hành án hình 

sự. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn cần 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, VKSND, TAND 

cấp huyện, giám sát theo dõi, giáo dục cảm hóa những người đã chấp hành xong 

hình phạt trở về địa phương sinh sống, tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm ổn 

định. Cùng với đoàn thể, tổ chức và gia đình kịp thời động viên, giúp đỡ họ ổn định 

cuộc sống, trở thành người công dân có ích cho xã hội; theo dõi và kịp thời ngăn 

chặn những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tiếp tục phạm tội. 

3.2.2. Tăng cường phòng ngừa từ việc nghiên cứu cơ cấu của tình hình tội 

phạm 

a. Tăng cường phòng ngừa từ việc nghiên cứu cấp độ nguy hiểm của tội 

phạm cướp giật tài sản theo đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Qua nghiên cứu Cơ cấu theo đơn vị hành chính cấp huyện bảng 1.5 trang 42 

và cấp độ nguy hiểm của tội cướp giật tài sản theo đơn vị hành chính thì thành phố 

Sóc Trăng có mức độ cướp giật tài sản cao nhất cứ hơn 1.299 người thì có một 

người phạm tội kế đến là huyện Châu Thành cứ hơn 1.999 người thì có một người 

phạm tội và thị xã Ngã Năm cứ hơn 2.016 người thì có một người phạm tội; bảng 

1.6 trang 43 cấp độ nguy hiểm nhất là thành phố Sóc Trăng đứng cấp độ 1 và kế đến 

huyện Châu Thành cấp độ 2 và cấp độ 3 là thị xã Ngã Năm. Qua đó cho ta thấy tội 

phạm cướp giật tài sản trong suốt 05 năm qua luôn tập trung gây án ở địa bàn đông 
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dân cư và được báo động ở cấp độ nguy hiểm nhất là thành phố Sóc Trăng, huyện 

Châu Thành và thị xã Ngã Năm. Từ kết quả khảo sát cấp độ nguy hiểm theo địa bàn 

hành chính cho thấy: thành phố Sóc Trăng, huyện Châu Thành, thị xã Ngã Năm là 

nơi có cấp độ nguy hiểm về tổ chức cướp giật tài sản cao nhất. Từ thực tế vấn đề 

quan sát tình hình như vậy cho ta nhận định tình hình tội phạm nơi đây tập trung 

nhiều dân cư và tài sản tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đề thực hiện tội 

phạm, chính từ trực diện quan sát này nên luận văn kiến nghị như sau: 

Một là, tập trung lực lượng phòng ngừa cần tập chung lực lượng như tăng 

cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, 

cảnh sát cơ động, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã về an ninh trật tự để tuyên 

truyền vận động nhân dân và nắm tình hình về tội phạm cướp giật tài sản trên các 

tuyến đường và các địa bàn có liên quan, đồng thời phới hợp tuần tra, kiểm soát tại 

các tuyến đường trọng điểm xảy ra tội cướp giật tài sản để các đối tượng không có 

điều kiện phạm tội. 

Để làm được nhiệm vụ trên đơn vị cần có một đội ngũ cán bộ chuyên trách 

làm nhiệm nhụ phòng, chống tội cướp giật tài sản và thế cần bổ cung thêm biên chế, 

trang bị thêm phương tiện cho lực lượng CSĐTTP và TTXH chuyên làm nhiệm 

phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản. Cụ thể đối với cấp tỉnh cần bố chí 40 đến 

45 đồng chí; tổ chống cướp giật tài sản ở cấp thành phố, huyện, thị xã có từ 5 đến 7 

đồng chí, riêng địa bàn phức tạp phải bố chí từ 8 đến 10 đồng chí. 

Quản lý hành chính: Quản lý Nhà nước về đăng ký hộ khẩu, đăng ký tạm trú, 

tạm vắng là một biện pháp hết sức cần thiết để bảo đảm về giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội. Có thể nói hiện nay công tác này hết sức cần thiết để đóng góp cho công tác 

phòng, chống tội phạm đúng ý nghĩa về vai trò, nhiệm vụ của quản lý hành chính 

nhà nước về hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. 

 Do nhu cầu tìm kiếm việc làm trong thời kì kinh tế thị trường ở tỉnh Sóc 

Trăng cũng như các địa phương khác hiện tượng di dân tự phát, người dân ở các 

tỉnh khác về sinh sống và làm ăn một cách tự do đang xảy ra rất phổ biến đặc biệt là 

tỉnh thành phố phát triển kinh tế nhanh, điển hình là thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
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Nội, Bình Dương, Đồng Nai…, kéo theo nhiều hệ lụy xấu về trật tự trị an những nơi 

này, vì vậy cần phải có biện pháp quản lý hành chính chặt chẽ và thường xuyên 

kiểm soát được tình hình. 

Có thể khẳng định rằng một trong các biện pháp trong biện pháp làm giảm 

nạn cướp giật tài sản là vấn đề quản lý đăng kí, kiểm tra tạm vắng, tạm trú. Đây là 

công việc mà các lực lượng công an xã, phường, thị trấn phải tiến hành thường 

xuyên của cơ quan công an.Thông qua quản lý tạm vắng, tạm trú để sàng lọc các 

đối tượng nghi vấn và phát hiện sự hình thành băng nhóm tội phạm. Số đối tượng 

cướp giật tài sản được bổ sung từ rất nhiều nguồn, nhiều khu vực khác nhau, hầu 

hết đều thuê mướn phòng trọ sống tạm bợ và từ đó đi gây án. Đăng ký nhân khẩu là 

quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tuy nhiên một thực tế, người ở các tỉnh di dân 

ra thành phố rất nhiều, bản thân họ không hiểu biết các quy định của pháp luật về 

đăng ký tạm vắng, tạm trú. Do đó, công an khu vực bắt buộc yêu cầu chủ hộ cho ở 

nhờ, ở thuê phải có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho họ tại Công an phường, xã sở 

tại. 

Tất cả những người rời khỏi nơi ở đã đăng ký hộ khẩu thường trú phải có 

giấy báo tạm vắng tại địa phương đang sinh sống. Khi đến tạm trú ở địa phương nào 

nhất thiết phải đăng ký tạm trú tại nơi đó, Công an phường, xã, thị trấn phải nắm 

chắc những người đến tạm trú và phải yêu cầu xuất trình giấy tạm vắng, phải quản 

lý được người dân sống trong địa bàn mình quản lý từ xã, phường, thôn xóm. Quản 

lý nhân khẩu phải có hồ sơ tư pháp và sử dụng công nghệ thông tin kết nối giữa các 

địa phương, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý như hiện nay. 

 Cần phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc cho những người không đăng ký 

tạm trú, không có giấy tạm vắng, bằng hình thức phạt tiền thật cao. Nếu không có 

các biện pháp xử lý nghiêm khắc thì tình trạng sống một bộ phận chủ yếu là thanh 

niên, trung niên sẽ coi thường pháp luật và dễ dẫn đến con đường phạm tội.  

Trách nhiệm của người cho thuê nhà là phải có nghĩa vụ đăng ký tạm trú cho 

người thuê nhà và cũng phải có chế tài đối với người cho thuê nhà, nếu không đăng 

ký tạm trú cho người thuê nhà thì phải có mức phạt thích đáng. Hoạt động này vừa 
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có ý nghĩa trong quản lý con người và có ý nghĩa trong quản lý tình hình trật tự xã 

hội nói chung.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu cần có sự nỗ lực và trách nhiệm 

của công an khu vực, ngoài ra Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn nữa cho hoạt động 

quản lý nhân khẩu và cần có sự liên kết chặt chẽ quản lý giữa các tỉnh, thành phố 

trong cả nước với nhau; cần phải quy định tiêu chuẩn về điều kiện nhà cho thuê nhà 

để bảo đảm mức độ về vệ sinh, môi trường cho người thuê nhà, tạo điều kiện ổn 

định về chỗ ở, người thuê nhà không phải di chuyển nay đây mai đó, đồng thời 

thuận lợi trong quản lý nhân khẩu. 

  Bọn tội phạm thường hay chọn các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ 

làm nơi ẩn náu, do đó cần phải kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Phải quy định những 

người đến thuê phòng phải có giấy tờ tuỳ thân, đối với người chưa thành niên thuê 

phòng phải có người trên 18 tuổi đi kèm giám hộ, các chủ cơ sở kinh doanh phải 

cảnh giác khi thấy có nghi vấn, phải báo ngay cho công an. 

Thực trạng về vấn đề quản lý, một số ngành nghề chưa phân định rõ cơ quan 

hoặc cấp nào có thẩm quyền quản lý. Do đó, hiện tượng kinh doanh không có sự 

giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đã gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã 

hội. Tại các địa phương cần phân công rõ ràng, đề ra cơ chế và thiết lập trật tự cho 

các ngành, các cấp đối với từng ngành nghề kinh doanh nhất định. 

Các cửa hàng vàng bạc cũng là nơi tội phạm tiêu thụ tài sản và vừa là mục 

tiêu của bọn cướp giật tài sản. Do đó, yêu cầu các cơ sở kinh doanh vàng, bạc phải 

có hệ thống báo động, có camera để chủ động phòng, chống tội phạm, cảnh giác 

quan sát đối tượng nghi vấn để tự phòng tránh. 

Hai là, tăng cường biện pháp phòng ngừa ở những địa bàn này là nơi tập 

chung phát triển kinh tế xã hội do vậy về biện pháp phòng ngừa cụ thể triển khai 

biện pháp. 

- Thực hiện kiểm soát Nhà nước trong việc tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an 

ninh trật tự, thực hiện các vấn đề an sinh tại các khu công nhiệp và khu du lịch. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho mỗi 
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người, mỗi gia đình có điều kiện phát triển bình thường như: nhu cầu sinh hoạt về 

ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh, việc làm, xóa đói giảm nghèo và các 

nhu cầu thông thường khác. Nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe 

chăm sóc bà mẹ và trẻ em, bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ.  

Song song với cả nước, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần 

tập trung xây dựng đạt và bền vững từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo 

quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nhưng cũng cần xem xét đến 

tính đặc thù của tỉnh và của vùng. Bên cạnh đó, cùng với việc phát triển kinh tế 

cũng sẽ dẫn đến tạo điều kiện cho các tội xâm phạm sở hữu xuất hiện mới, manh 

nha mới về hành vi và thủ đoạn. Cho nên, trong công tác quản lý, các cấp quản lý 

phải kịp thời đề xuất, tăng cường, thiết lập hệ thống quản lý để sự phát triển kinh tế-

xã hội không làm phát sinh nhiều yếu tố tiêu cực, môi trường thuận lợi để chủ thể 

không phải là tội phạm không có điều kiện để phạm tội-đó là giải pháp ngăn ngừa 

không cho tội phạm xảy ra. 

Đảng và Nhà nước cần phải có các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế thị trường 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh và vững mạnh, tạo ra nhiều của 

cải vật chất cho xã hội. Khi nền kinh tế phát triển chưa tốt thì tình hình xã hội sẽ 

không ổn định, tiêu cực nảy sinh và tội phạm phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế 

thị trường phát triển sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, tạo ra nhiều 

sản phẩm cho xã hội, thu nhập cá nhân tăng và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần 

nhân dân nâng cao sẽ góp phần làm ổn định tình hình chính trị xã hội dẫn đến giảm 

thiểu tội phạm. 

Trên cơ sở đường lối của Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều 

thành phần có định hướng XHCN, trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng 

và Nhà nước, kinh tế nước ta đã có sự ổn định và phát triển. Tuy nhiên, trong những 

năm sắp tới cần tập trung chỉ đạo có định hướng theo yêu cầu đa dạng hoá nền kinh 

tế, phát huy tiềm năng kinh tế tư nhân, tạo môi trường tốt cho đầu tư nước ngoài, 

phát triển các ngành dịch vụ có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Trong đó, cần ưu 
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tiên phát triển một số ngành nghề, vừa phát triển kinh tế nhanh, vừa giải quyết được 

nhiều việc làm cho người lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, 

tạo điều kiện cho người lao động có cuộc sống ổn định. Ưu tiên tập trung phát triển 

kinh tế cho các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa quan tâm tạo điều 

kiện phát triển các trung tâm xúc tiến việc làm, tạo nguồn việc làm cho người lao 

động. Mở các trung tâm dạy nghề, các trường dậy nghề ở những nơi thu hồi đất của 

nông dân. Sau khi bồi thường, đền bù đất đai cần tổ chức dạy nghề ở tỉnh, tạo việc 

làm cho thanh niên, để giảm tỷ lệ ăn chơi sa đọa, lao vào con đường nghiện hút và 

các tệ nạn xã hội khác. 

- Biện pháp kinh tế - xã hội đây là biện pháp phòng ngừa xã hội chung là 

biện pháp phòng ngừa dựa trên những nỗ lực và cải thiện toàn diện các điều kiện 

kinh tế, chính trị. Biện pháp này tạo tiền đề tích cực, hình thành nên ý thức của công 

dân, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị xã hội trong công luận, nâng cao đời sống 

vật chất cho nhân dân. Biện pháp này đòi hỏi phải khắc phục tình trạng kinh tế khó 

khăn, tổ chức xây dựng được mô hình, tổ hợp tác sản xuất có hiệu quả, tham gia của 

nhiều nhân công lao động. Tại Sóc Trăng, phải có kế hoạch phát triển kinh tế ổn 

định, trong nuôi trồng thủy sản, Nhà nước phải có những định hướng, chủ trương hỗ 

trợ vay vốn để nhân dân tái lao động sản xuất, cải tạo mùa vụ, các tổ chức tín dụng, 

bảo hiểm phải thực hiện việc bảo hiểm trong nông-ngư nghiệp. Phát triển mô hình 

cánh đồng mẫu lớn, đạt nâng suất, đẩy mạnh bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ giá, vật tư, 

tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản địa phương, xây dựng mô hình trồng hành tím, 

các nông sản cá biệt của vùng. Từ đó, năng suất đảm bảo nguyên liệu cho các nhà 

máy chế biến hoạt động có hiệu quả và thu hút lao động, ổn định lao động giảm tình 

trạng thất nghiệp. 

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, tỉnh cần có chủ trương phát triển tối ưu khu 

công nghiệp của tỉnh. Một là, giải quyết việc làm và ngăn ngừa thất nghiệp, thứ hai, 

tiêu thụ sản phẩm của vùng như: mía, thủy sản, các nông sản (hành tím, củ cải 

đường, muối,...). Tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp là nền tảng, thủy sản 

là kinh tế mũi nhọn, tập trung phát triển kinh tế, tạo sự đột phá trong công nghiệp. 
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Kết cấu hạ tầng được xây dựng bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tập trung sản xuất hàng hóa, xây dựng các đề án phát triển giống cây trồng, đầu tư 

bảo hiểm nuôi tôm sú, quy hoạch khu sản xuất lúa cao sản. Cần có chính sách ưu 

đãi các nhà đầu tư, hỗ trợ khuyến khích các nhà đầu tư vào 02 khu công nghiệp 

Trần Đề và Mỹ Thanh (thị xã Vĩnh Châu), để tạo cơ sở phát triển kinh tế công 

nghiệp, giảm thất nghiệp. Bên cạnh đó, tái khởi động xây dựng đầu tư xây dựng khu 

du lịch Hồ Bể và xây dựng tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo để tạo việc làm, phát triển 

loại hình giải trí cho người dân, nâng cao đời sống vật chất cho đại bộ phận dân cư. 

Tăng cường phát triển kinh tế biển, tăng năng lực đánh bắt xa bờ, sản xuất, chế biến 

sản phẩm về biển phục vụ thị trường và xuất khẩu. Mở rộng thị trường hàng hóa, 

đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhất là nông sản. Phối hợp xúc tiến thương mại, tạo 

quảng bá đặc sản của tỉnh để tăng cường cạnh tranh.  

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dich vụ có điều kiện:   

Kinh tế phát triển, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện là nơi tội phạm 

có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội. Do đó, công tác quản lý nhà nước phải có 

nhiều biện pháp ngăn ngừa. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong nhiều trường hợp 

tác động gián tiếp đến tội cướp giật tài sản.  

Chỉ riêng ở tỉnh Sóc Trăng, hiện nay có hơn 1.500 cở sở kinh doanh dịch vụ 

Internet. Theo thống kê của cơ quan công an, tại các cơ sở bọn chúng sử dụng 

internet là phương tiện để liên hệ, kết nối rủ rê nhau đi cướp giật tài sản. Cần phải 

có những quy định giờ kinh doanh, giám sát các hoạt động kinh doanh chặt chẽ. 

Nêu cao tinh thần cảnh giác, khi thấy có hiện tượng nghi vấn, phải báo ngay cho cơ 

quan công an để có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Phải có hình thức phạt hành chính 

thích đáng nếu có tệ nạn hoặc tội phạm xẩy ra tại cơ sở kinh doanh đó. 

Ngày nay, xe máy trở thành những vật dụng thiết yếu trong gia đình. Ở các 

thành phố, hầu hết một gia đình trung bình một người có một chiếc xe máy, ở nông 

thôn xe máy cũng là phương tiện thông dụng. Xe máy là một trong những đồ vật mà 

người sở hữu nó phải đăng ký tại cơ quan công an, là đối tượng quản lý của nhà 

nước. Nhưng một hiện tượng khá phổ biến từ lâu nay, là khi chuyển nhượng xe máy 
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hầu hết các bên tham gia giao dịch mua bán xe máy không thực hiện thủ tục chuyển 

nhượng sang tên đổi chủ theo qui định của pháp luật. Chính vì thế, công tác quản lý 

xe máy đã trở nên khó khăn. Trong khi đó 100% người phạm tội cướp giật tài sản 

sử dụng xe máy làm phương tiện gây án.Trong nhiều trường hợp từ số xe máy là 

tang vật của vụ cướp giật tài sản là manh mối tìm ra thủ phạm. Nhưng cũng chỉ vì 

quản lý trong khâu chuyển nhượng không sang tên đổi chủ, chuyển nhượng qua tay 

nhiều người không chặt chẽ, cho nên nhiều trường hợp công an không thể lần ra thủ 

phạm.Việc quản lý chặt chẽ xe máy cũng chính là đã tham gia vào công tác phòng, 

chống tội cướp giật tài sản. 

Đối với các cơ sở cho thuê xe máy cần phải có quy định yêu cầu người thuê 

phải xuất trình giấy tờ tùy thân, nhiều cơ sở kinh doanh vì hám lợi chỉ yêu cầu 

người thuê đặt cọc tiền, không yêu cầu các loại giấy tờ chứng minh nhân thân. Do 

đó, nhiều đối tượng là tội phạm cướp giật đã lợi dụng thuê xe máy để phạm tội, 

trong trường hợp bị bắt bọn chúng bỏ lại xe và không còn dấu vết để lại gây khó 

khăn cho công tác điều tra. 

Cơ quan quản lý thị trường phải kết hợp với cấp phường, xã giám sát chặt 

chẽ, thường xuyên các tiệm cầm đồ, cửa hàng dịch vụ cho thuê xe máy để ngăn 

chặn tội phạm đến tiêu thụ tài sản cướp giật. 

Qua các vụ án về xâm phạm sở hữu, đa số tội phạm đều tiêu thụ tài sản do 

phạm tội mà có tại các cơ sở cầm đồ. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các 

cơ sở cầm đồ, phải có cơ chế giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở cầm đồ 

thường xuyên, định kỳ. Quy định rõ đối với những tài sản nhà nước đã có quy định 

phải đăng ký là chủ tài sản, như xe máy, ôtô nhất thiết phải là làm thủ tục sang tên 

đổi chủ. Lĩnh vực hoạt động này rất khó quản lý cho nên phải yêu cầu đề cao tinh 

thần ý thức tự giác của chủ cơ sở kinh doanh là chủ yếu và phải có những hình thức 

phạt hành chính phù hợp nếu chưa tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự. 

b. Tăng cường phòng ngừa tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

từ việc nghiên cứu cơ cấu tình hình tội phạm theo đặc điểm nhân thân người phạm 

tội. 
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Qua nghiên cứu bảng 1.7 trang 44 về độ tuổi bị cáo phạm tội cướp giật tài 

sản từ 18 đến 30 cao nhất 294/395, chiếm tỷ lệ 74,43% có hướng trẻ hóa dần; bảng 

1.8 trang 45 về giới tính của bị cáo thì giới tính nam chiếm tỷ lệ cao nhất là 

391/295, chiếm tỷ lệ 98,99%; bảng 1.9 trang 45 về dân tộc bị cáo dân tộc phạm tội 

cao nhất là dân tộc kinh với 369/395, chiếm tỷ lệ 93,42%; bảng 1.10 trang 46 về 

trình độ học vấn của bị cáo phạm tội cướp giật tài sản, trình độ tiểu học phạm tội 

cao nhất là 210/395, chiếm tỷ lệ 53,16% và kế đến là trình độ THCS với 134/395, 

chiếm tỷ lệ 33,92% và bảng 1.11 trang 47 về nghề nghiệp của các bị cáo phạm tội 

cướp giật tài sản thì người không có nghề nghiệp ổn định với 251/395, chiếm tỷ lệ 

63,54%; bị cáo là người làm thuê với 82/395, chiếm tỷ lệ 20,76%; bị cáo làm nghề 

nghiệp khác với 62/395, chiểm tỷ lệ 15,70% 

Cho ta thấy tình hình tội cướp giật tài sản về đặc điểm nhân thân tội phạm 

trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015 tập trung vào những đối tượng có độ từ 

18 tuổi đến 30 tuổi, chủ yếu là nam giới và dân tộc kinh có không có nghề nghiệp 

ổn định, trình độ văn hóa thấp nên hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, vấn đề cơ hội 

việc làm thấp. 

Qua những nguyên nhân và điều kiện trên luận văn xin đề xuất một số biện 

pháp pháp nhằm để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm cướp giật trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng như sau: 

- Biện pháp văn hóa-giáo dục: Về văn hóa. Dân tộc Việt nam trải qua hàng 

nghìn năm lịch sử đã hun đúc cho mình nhiều phẩm chất tốt đẹp, do đó cần phải giữ 

gìn bản sắc dân tộc như tinh thần hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa VII 

đã đề ra. 

Trước hết, mỗi địa phương, mỗi dân tộc cần bảo tồn những nét đẹp mang 

tính bản sắc dân tộc, đồng thời phải quản lý chặt chẽ văn hóa phẩm, kiểm soát các 

nội dung có tính chất đồi trụy, chống sự xâm nhập văn hóa phẩm độc hại, bạo lực; 

củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; 

đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, truyền bá văn hóa 

và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
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giàu chất nhân văn. Chú trọng phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ 

chức và phản biện xã hội vì lợi ích của nhân dân và đất nước. 

 Tại các địa phương cần tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý chặt chẽ 

việc nhập các loại sách, báo, đĩa hình có nội dụng đồi trụy, bạo lực và phải quản lý 

các của hàng kinh doanh internet, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực 

xuất bản, kiểm soát những văn hóa phẩm để ngăn chặn đưa ra thị trường những sản 

phẩm thiếu văn hóa làm băng hoại đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Văn hoá với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực 

thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa đất nước, gắn với những vấn đề nảy sinh trong xu thế toàn cầu hoá và trong thời 

kỳ nền kinh tế thị trường . 

- Về giáo dục. Mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước ta là đào tạo con 

người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và 

nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình 

thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu 

cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, giáo dục ở nhiều cấp học 

khác nhau phải phù hợp với từng lứa tuổi, giáo dục người chưa thành niên khác với 

giáo dục người đã thành niên. Đối với, người chưa thành niên cũng cần được tuyên 

truyền phổ biến giáo dục thường xuyên, sâu sắc. Do đó trong phần các biện pháp về 

giáo dục đào tạo này nhấn mạnh tới giáo dục người chưa thành niên là chủ yếu. 

Giáo dục của gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của 

người chưa thành niên. Bản thân ông bà, cha mẹ, anh chị em phải luôn luôn tự hoàn 

thiện mình trong lời nói việc làm. Các cấp lãnh đạo cơ sở xã, phường, thị trấn cần 

quan tâm đặc biệt, thường xuyên các gia đình có cha mẹ và những thành viên trong 

gia đình có tiền án, tiền sự, có những thói hư tật xấu như cờ bạc, rượu chè, nghiện 

hút, ăn chơi xa đoạ. 

Mặt khác, cần phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có 

phương pháp giảng dạy tốt, cần có chương trình giáo dục phù hợp trong nhà trường 

phổ thông; các hình thức kỷ luật trong nhà trường phải bằng các biện pháp mang 
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tính giáo dục và nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm của học sinh, những 

hành động xấu cần kịp thời tìm ra nguyên nhân sự việc để có biện pháp uốn nắn, 

hình thức kỷ luât cho đúng mức bảm bảo công bằng và hợp lý.Tránh lạm dụng các 

biện pháp hành chính trong giáo dục nhà trường phổ thông. Nghiêm cấm giáo viên 

trù úm học sinh, tỏ thái độ kinh miệt, coi thường đối với học sinh hoặc có phương 

pháp phản giáo dục, biện pháp kỷ luật thái quá, quá mức cần thiết và quan tâm chưa 

đúng mức tới công tác giáo dục. Nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của giáo 

viên, giáo viên phải “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức của người thầy 

phải trong sáng, các giáo viên phải là những hình mẫu, tấm gương cho học sinh. 

Nâng cao lòng nhiệt tình yêu nghề, yêu trò của người thầy. Nâng cao chất lượng 

chuyên môn giảng dậy, bằng cách hàng tuần mỗi giáo viên đưa ra một tình huống 

điển hình tốt để phổ biến cho các em học sinh noi theo.  

Nhà nước cần có chính sách phát triển nhiều mô hình loại trường khác nhau, 

mở các trường, lớp vừa học, vừa làm cho phù hợp với khả năng của từng mức độ 

tiếp thu, nhận thức. 

- Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa tội 

phạm hình sự nói chung và tội cướp giật tài sản nói riêng. Trên cơ sở nắm chắc tình 

hình hoạt động của tội phạm hình sự nói chung, hoạt động của tội cướp giật tài sản 

nới riêng trên từng khu vực, địa bàn cũng như những phương thức, thủ đoạn hoạt 

động mới của loại tội phạm này, lực lượng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Sóc 

Trăng tổ chức tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân nắm bắt và cảnh giác, 

chủ động trong việc phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó nội dung 

tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân 

dân trong bảo vệ ANTT và cách thức cung cấp thông tin về tội phạm cho cơ quan 

Công an.  

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật một cách thường xuyên và sâu 

rộng đến tận xóm, ấp cho nhân dân vùng sâu, vùng xa qua con đường báo chí, kênh 

truyền hình và thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt ít nhất một lần trong tuần 

phải có một lần phát sóng. 
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Tăng cường công tác quản lý nhà nước là yêu cầu của bất kỳ nhà nước nào. 

Nước ta đang thực hiện cơ chế kinh tế thị trường còn gặp nhiều khó khăn trên mọi 

lĩnh vực nhưng vai trò quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ trật tự an ninh xã hội 

là một yêu cầu cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 

+ Do đó biện pháp giáo dục cần đặt ra là phải chuyển đổi toàn diện công tác 

giáo dục về chế độ, chính sách; về phương pháp giảng dạy; về mối quan hệ giữa gia 

đình, nhà trương và xã hội…trong đó ưu tiên: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên trong độ tuổi quy 

định được đến trường, không để trường hợp nào chưa tốt nghiệp phổ thông đang 

học nữa chừng bỏ học. Nắm vững hoàn cảnh từng em để giúp đỡ tạo điều kiện cho 

các em đến trường; miễn, giảm học phí, mở các lớp học tình thương, bổ túc văn hóa 

vào ban đêm để tạo điều kiện cho các em lang thang, lao động tại các cơ sở sản xuất 

theo học. Ngoài việc dạy kiến thức phổ thông cần phải đưa pháp luật vào nhà 

trường thành những môn học chính khóa bắt buộc để giảng dạy trong các trường 

trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Thông qua các 

hình thức, các môn học xã hội như đạo đức, tâm lý…để giáo dục lối sống cho học 

sinh, biết cách ứng sử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Kết hợp triển 

khai chương trình giáo dục kỹ năng sống trong nhà trương, tạo cho học sinh có khả 

năng nhận thức và thái độ thành hình vi tích cực và phù hợp. 

Gia đình, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục, dạy 

dỗ các em về mặt văn hóa, về cách sống, cách cư xử, về đạo đức xã hội và pháp 

luật. Xây dựng cho thế hệ trẻ có lối sống lành mạnh, có chí hướng, lễ phép, tôn 

trọng và biết thương yêu đoàn kết với đồng loại, có ý thức đấu tranh với cái xấu, cái 

tiêu cực, đồng thời tôn trọng kỹ cương, pháp luật của Nhà nước. 

+ Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần để thu hút nguồn vốn đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội, để giải quyết việc làm cho nhân dân nằm trong độ tuổi lao 

động và góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an 

sinh xã hội và rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân. 
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c. Tăng cường phòng ngừa từ việc nghiên cứu cơ cấu loại tài sản, phương 

tiện và địa điểm cướp giật tài sản 

Từ bảng 1.12 trang 47 bảng thống kê số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2015 theo tài sản bị chiếm đoạt, thì bị cáo cướp 

giật tài sản là dây truyền vàng, bạc, bạch kim là 87/132 vụ, chiếm tỷ lệ 65,91%; bị 

cáo cướp tiền là 21/132, chiếm tỷ lệ 15,91% và bị cáo cướp điện thoại 24/132 vụ, 

chiếm tỷ lệ 18,18%; bảng 1.13 bảng thống kê số vụ sử dụng phương tiện cướp giật 

tài sản trang 48, số vụ  sử dụng phương tiện xe Dream là 37/132 vụ, chiếm tỷ lệ 

28,03%; số vụ sử dụng phương tiện xe Wave là 27/132 vụ, chiếm tỷ lệ 20,45%; số 

vụ sử dụng phương tiện xe Kawasaki max là 20/132 vụ, chiếm tỷ lệ 15,15%; số vụ 

sử dụng phương tiện xe Future là 20/132 vụ, chiếm tỷ lệ 15,15%; số vụ sử dụng 

phương tiện xe sirius là 15/132 vụ, chiếm tỷ lệ 11,36%;  số vụ sử dụng phương tiện 

xe exciter là 3/132 vụ, chiếm tỷ lệ 2,27% và số vụ sử dụng phương tiện xe Air blade 

là 10/132 vụ, chiếm tỷ lệ 7,58%. Bảng 1.14 trang 49 bảng thống kê số vụ cướp giật 

tài sản theo địa điểm, cho thấy cướp giật tài sản xảy ra tập trung cao ở các tuyến 

đường nội ô huyện, thị xã, thành phố chiếm tỷ lệ 40,15% và kế đến là tuyến quốc lộ 

1A chiếm tỷ lệ 21,21% sau đó là tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu, tuyến lộ Phụng 

Hiệp chiếm tỷ lệ 15,15%. Cho ta thấy tội phạm cướp giật tài sản chủ yếu là dây 

truyền vàng, bạc, bạch kim và các bị cáo này chủ yếu là sử dụng lương là xe Dream 

để thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên các tuyến đường nội ô huyện, thị xã, 

thành phố và các tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh nơi có đông người 

qua lại vận chuyển hàng hóa có mang theo nhiều tài sản để thực hiện hành vi cướp 

giật tài sản. Qua đó luận văn sẽ đưa ra một số biện pháp phòng ngừa như sau: 

- Đối với chủ tài sản. 

+ Những người làm nghề buôn bán vàng bạc, đá quý…phải hướng dẫn họ 

nên lắp đặt hệ thống bảo vệ và hệ thống báo động tại các cơ sở kinh doanh, buôn 

bán và thuê lực lượng bảo vệ chuyên trách đảm bảo nhiệm vụ an ninh trật tự.  

+ Đối với những người kinh doanh, buôn bán phải thường xuyên đem theo 

nhiều tiền đi trên đường không nên đi vào ban đêm, không nên đi một mình bằng xe 
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máy hoặc phương tiện thô sơ, khi đi không nên đeo nhiều trang sức đắc tiền, không 

nên đem nhiều tiền mặt có thể để tiền vào thẻ ATM…Khi đi đường túi xách nên để 

vào cóp xe, không nên vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. 

- Biện pháp tuyên truyền: thường xuyên mở các phiên tòa xét xử lưu động 

các vụ án cướp giật tài sản ở những nơi, địa bàn xảy ra nhiều vụ án cướp giật tài sản 

nhằm mục đích tuyên truyền cho người dân biết để tự bảo vệ hay phòng, chống tội 

phạm này. 

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường quốc lộ đi qua 

các địa bàn thành phố và thị xã nơi tội phạm cướp giật tài sản xảy ra chiếm tỷ lệ cao 

và tăng cường công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, 

cảnh sát cơ động, cảnh sát khu vực, công an phụ trách khu vực về an ninh trật tự để 

tuyên truyền vận động nhân dân và năm tình hình tội cướp giật tài sản trên các 

tuyến đường và các địa có liên quan. Đồng thời phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các 

tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tội cướp giật tài sản và lắp đặc camera để 

các đối tượng không có điều kiện phạm tội và phối hợp thực hiện các kế hoạch, 

chiến thuật để phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội cướp giật tài sản 

trên các tuyến. Đẩy mạnh hoạt động của lực lượng 141, lực lượng 142 để tổ chức 

kiểm soát, phát hiện đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản khi tham gia giao thông. 

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dich vụ có điều kiện:  

Kinh tế phát triển, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện là nơi tội phạm 

có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội. Do đó, công tác quản lý nhà nước phải có 

nhiều biện pháp ngăn ngừa. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong nhiều trường hợp 

tác động gián tiếp đến tội cướp giật tài sản.  

Đối với các cơ sở cho thuê xe máy cần phải có quy định yêu cầu người thuê 

phải xuất trình giấy tờ tùy thân, nhiều cơ sở kinh doanh vì hám lợi chỉ yêu cầu 

người thuê đặt cọc tiền, không yêu cầu các loại giấy tờ chứng minh nhân thân. Do 

đó, nhiều đối tượng là tội phạm cướp giật đã lợi dụng thuê xe máy để phạm tội, 

trong trường hợp bị bắt bọn chúng bỏ lại xe và không còn dấu vết để lại gây khó 

khăn cho công tác điều tra. 
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Cơ quan quản lý thị trường phải kết hợp với cấp phường, xã giám sát chặt 

chẽ, thường xuyên các tiệm cầm đồ, cửa hàng dịch vụ cho thuê xe máy để ngăn 

chặn tội phạm đến tiêu thụ tài sản cướp giật. 

Qua các vụ án về xâm phạm sở hữu, đa số tội phạm đều tiêu thụ tài sản do 

phạm tội mà có tại các cơ sở cầm đồ. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các 

cơ sở cầm đồ, phải có cơ chế giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở cầm đồ 

thường xuyên, định kỳ. Quy định rõ đối với những tài sản nhà nước đã có quy định 

phải đăng ký là chủ tài sản, như xe máy, ôtô nhất thiết phải là làm thủ tục sang tên 

đổi chủ. Lĩnh vực hoạt động này rất khó quản lý cho nên phải yêu cầu đề cao tinh 

thần ý thức tự giác của chủ cơ sở kinh doanh là chủ yếu và phải có những hình thức 

phạt hành chính phù hợp nếu chưa tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Bọn tội phạm thường hay chọn các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ 

làm nơi ẩn náu, do đó cần phải kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Phải quy định những 

người đến thuê phòng phải có giấy tờ tuỳ thân, đối với người chưa thành niên thuê 

phòng phải có người trên 18 tuổi đi kèm giám hộ, các chủ cơ sở kinh doanh phải 

cảnh giác khi thấy có nghi vấn, phải báo ngay cho công an. 
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KẾT LUẬN 

Tội cướp giật tài sản là một trong những loại tội có hình thức chiếm đoạt tài 

sản với tính chất và mức độ nguy hiểm cao, mức cao nhất của khung hình phạt dành 

cho loại tội phạm này lên đến tù chung thân. Đây là loại tội phạm trong những năm 

gần đây đang phát triển mạnh và luôn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng tội 

phạm và người phạm tội. Trước tình hình đó công tác phòng, chống tội phạm cướp 

giật tài sản trở thành đề tài được nhiều sự quan tâm của những người làm nghiên 

cứu lý luận pháp luật và những người làm công tác thực tiễn áp dụng pháp luật. 

Với yêu cầu đó, trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã tiếp cận bắt đầu từ 

những vấn đề lý luận chung về tình hình tội cướp giật tài sản như: Khái niệm, đặc 

điểm, ý nghĩa của tình hình tội cướp giật tài sản để làm rõ tình hình tội cướp giật tài 

sản là gì? Các đặc điểm mang tính chất chung và tính đặc thù của tình hình tội cướp 

giật tài sản và việc nghiên cứu đối tượng này có ý nghĩa gì đối với công tác đấu 

tranh phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, luận văn cũng đi sâu làm rõ những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về tình hình tội phạm hiện, diễn biến, cơ cấu, tính chất của nó, tình 

hình tội phạm ẩn của tội cướp giật tài sản cũng như những yếu tố tác động đến tình 

hình tội phạm và mối quan hệ giữa tình hình tội phạm và nhân thân người phạm tội. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích lý luận về tình hình tội cướp giật tài sản, 

luận văn xây dựng dự báo tình hình tội cướp giật tài sản trong những năm sắp tới 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn diễn biến 

tình hình tội cướp giật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, luận văn đã đề xuất một số giải 

pháp kiến nghị để hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật 

thi hành án hình sự là những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản. 

Với khả năng và kinh nghiệm nghiên cứu của bản thân còn hạn chế nên quá 

trình thực hiện và hoàn thành luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết, hạn 

chế nhất định. Tôi rất mong được sự góp ý của Quý Thầy Cô giáo, các nhà khoa 

học, các nhà nghiên cứu về lý luận và thực tiển trong lĩnh vực này để luận văn được 

hoàn thiện hơn. 
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