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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cái Bè là huyện nằm ở phía tây của tỉnh Tiền Giang, cách trung tâm thành phố 

Mỹ Tho 50 km, là cửa ngõ của vùng Đồng Tháp Mười, là một trong những huyện 

thuộc vùng lúa cao sản và vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản lớn nhất của tỉnh, có 

25 đơn vị hành chính (24 xã và 01 thị trấn), có tuyến Quốc lộ 1A đi qua dài 22 km 

chiều dài xuyên xuốt từ Đông sang Tây. Phía Bắc giáp huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An, phía Nam giáp thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ngang qua sông Tiền, phía 

Đông giáp với thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, phía tây giáp với huyện Cao Lãnh, 

huyện Châu Thành, thành phố Se Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích tự nhiên 421 km
2
, 

dân số 292.768 người, mật độ dân số trung bình là 689 người/km
2
. Huyện Cái Bè là 

địa bàn có điều kiện kết nối với các huyện, thành phố trong khu vực được định 

hướng phát triển theo hướng nông nghiệp – thương mại – dịch vụ, Cái Bè thật sự là 

một địa bàn quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội. [37] 

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

giá trị sản phẩm Việt Nam, chú trọng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. Kinh tế huyện Cái Bè phát triển mạnh, quá trình đô thị hóa cũng 

được quan tâm, quản lý, đầu tư kịp thời phù hợp với tiềm năng phát triển của địa 

phương. Kinh tế với thế mạnh là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản như: Lúa, cam, 

bưởi, chăn nuôi heo, cá tra, các làng nghề truyền thống như: bánh phòng, bánh 

tráng, cớm. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội góp phần nâng cao đời sống 

vật chất của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn phải đối 

mặt với những tiêu cực do mặt trái của nền kinh tế thị trường như vấn đề tệ nạn xã 

hội mới 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. Do vậy, việc nhận thức và hành động 

trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải có những thay đổi và chuyển 

biến phù hợp với tình hình thực tế. 

 Mặc dù có sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham 

gia của nhiều cơ quan, tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân, hệ thống các cơ 

quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, song tội phạm vẫn xảy ra trên địa bàn 

trong những năm qua có xu hướng tăng, giảm không theo quy luật đặc biệt là các 

nhóm tội xâm phạm sở hữu, nhóm tội về ma túy, nhóm tội xâm phạm an toàn công 

cộng, trật tự công cộng. Qua khảo sát từ năm 2012 – 2016 số lượng các vụ phạm tội 
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tăng, giảm liên tục. Hệ quả của nó gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân 

dân, gây hại cho hoạt động sản xuất, thương mại - dịch vụ, làm mất ổn định ANTT, 

ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

Qua nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa tội phạm được áp dụng trên địa bàn 

theo quy mô cấp tỉnh, quy mô cấp huyện, quy mô cấp xã, thị trấn hay cả các cơ 

quan chuyên trách nhận thấy: các biện pháp phòng ngừa chưa có sự liên kết, hỗ trợ, 

cộng hưởng lẫn nhau, các kế hoạch phòng ngừa chưa có trọng tậm, trọng điểm trên 

các địa bàn phức tạp về ANTT mà còn dàn trải dẫn đến thiếu kinh phí, lực lượng và 

đạt hiệu quả chưa cao; không xuất phát từ những đặc điểm riêng của từng địa bàn 

mà áp dụng các biện pháp phòng ngừa gập khuôn; thiếu trách nhiệm của lực lượng 

thực thi nhiệm vụ; chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân 

dân. 

Trước yêu cầu đảm bảo ANTT cho địa bàn quan trọng về kinh tế, chính trị, xã 

hội, sự gia tăng liên tục trên thực tế tội phạm, thiếu hiệu quả trong các biện pháp 

phòng ngừa, chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, đã 

đến lúc cần có một nghiên cứu đấy đủ về tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở nghiên cứu đó thiết kế hệ thống phòng ngừa đạt 

hiệu quả trên thực tế kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn. Với mong 

muốn đó cùng với mức độ hiểu biết của mình, học viên chọn nghiên cứu đề tài: 

Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang làm luận văn 

thạc sĩ luật học chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. 

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

Trong thời gian qua, tầm quan trọng của nghiên cứu tội phạm học phục vụ cho 

công tác phòng ngừa tội phạm đã được khẳng định. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã 

được một số tác giả nghiên cứu về tội phạm học tiến hành cụ thể: luận văn thạc sĩ 

“Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang: tình hình, nguyên nhân, giải pháp phòng, chống” của tác giả 

Huỳnh Thanh Điệp; luận văn thạc sĩ “Tội phạm đánh bạc trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” của tác giả Nguyễn Văn 

Minh; luận văn thạc sĩ “Các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: tình 

hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” của tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền; 

luận văn thạc sĩ “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người 

khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng 

ngừa” của tác giả Nguyễn Quốc Khánh; luận văn thạc sĩ “Tội trộm cắp tài sản trên 
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địa bàn tỉnh Tiền Giang: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”; luận 

văn thạc sĩ “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; luận văn thạc sĩ 

“Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp” của tác giả Trần Thanh Thuận. 

Tuy nhiên các đề tài, công trình nghiên cứu trên chỉ tập trung theo hướng 

nghiên cứu một tội hoặc một nhóm tội. Điều đó thiết thực cho việc phòng ngừa một 

loại tội phạm hoặc một nhóm tội. Hay nói cách khác phù hợp với việc “kiểm soát” 

một tội phạm hay một nhóm tội phạm nào đó đang nổi lên nhằm làm giảm tác hại 

quá lớn của nó đối với xã hội, với mục đích đảm bảo ANTT cho một địa bàn quan 

trọng phục vụ cho phát triển kinh tê - xã hội. Cho đến nay chưa có đề tài hay công 

trình nào nghiên cứu về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung, 

địa bàn huyện Cái Bè nói riêng. Theo nhận thức của tác giả, để giải quyết được mục 

đích đề ra cần phải nghiên cứu một cách tổng thể về tình hình tội phạm trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ bức tranh tổng thể đó tìm ra nguyên nhân, điều 

kiện của tình hình tội phạm trên chính địa bàn, thiết kế, triển khai biện pháp phòng 

ngừa hiệu quả, cũng chính từ thực tiễn tình hình tội phạm đó là cơ sở đề xuất hoàn 

thiện pháp luật. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận về tình hình tội phạm làm cơ sở nghiên 

cứu về thực tiễn tình hình tội phạm tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ thực tiễn 

đó đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa và tổ 

chức thực hiện phòng ngừa tội phạm. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn thực hiện những nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tình hình tội phạm. 

- Nghiên cứu tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ 

năm 2012 – 2016 trên cơ sở hệ thống lý luận về tình hình tội phạm, từ thực tiễn đó đưa 

ra dự báo về tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Trên cơ sở thực tiễn và dự báo đề xuất hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện các biện 

pháp phòng ngừa và tổ chức thực hiện phòng ngừa. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu của luận văn bao gồm: 

- Nghiên cứu lý luận về tình hình tội phạm. 

- Nghiên cứu thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ năm 2012 – 2016. 

- Nghiên cứu vế đề phòng ngừa tình hình tội và thực tiễn tình hình tội phạm. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu dưới góc độ tội phạm học. 

Về không gian phạm vi nghiên cứu tình hình tội phạm được giới hạn tại địa 

bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Về thời gian, phạm vi nghiên cứu tình hình tội phạm giới hạn trong khoảng 

thời gian 05 năm từ năm 2012 – 2016. Luận văn này thu thập số liệu thống kê và 

nghiên cứu các bản án xét xử trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong thời 

gian từ năm 2012 – 2016. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phƣơng pháp luận  

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, hệ thống các quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng ngừa tội phạm. 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên 

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

phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 

Chất liệu nghiên cứu là các bản án xét xử sơ thẩm, các kế hoạch, chương trình 

phòng, chống tội phạm thực hiện trên địa bàn huyện Cái Bè của cấp tỉnh, huyện, các 

xã, thị trấn; báo cáo tổng kết của các ngành chức năng; số liệu thống kê của cơ quan 

Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, các công 

trình khoa học đã được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

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

Ý nghĩa lý luận  

Luận văn nghiên cứu hệ thống lý luận về tình hình tội phạm, áp dụng lý luận 

đó để khảo sát thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn thực tế. Kết quả nghiên cứu 

của luận văn góp phần làm phong phú thêm lý luận về tình hình tội phạm, về sự áp 

dụng lý luận vào nghiên cứu thực tế, làm tại liệu cho công tác giản dạy, nghiên cứu 

sau này. 



 

 

5 

Ý nghĩa thực tiễn  

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng trong công tác phòng 

ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng như có 

giá trị tham khảo cho các địa bàn tương tự khác. 

7. Cơ cấu của luận văn 

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

luận văn được cơ cấu thành 3 chương, cụ thể như sau: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận về tình hình tội phạm. 

Chƣơng 2: Đặc điểm tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang. 

Chƣơng 3: Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và 

những vấn đề đặt ra đối với phòng ngừa tình hình tội phạm.  
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

1.1. Khái niệm, đặc điểm của tình hình tội phạm và ý nghĩa nghiên cứu 

tình hình tội phạm 

Tất cả mọi người đều phải sống chung với nhau trong xã hội loài người, không 

có con người sống biệt lập hay tách rời nhau. Ngoài những đặc điểm chung vốn có, 

mỗi cá nhân còn có những đặc điểm riêng và chính đặc điểm riêng này làm cho tư 

duy, nhận thức của mỗi con người không giống nhau nên có những hành động khác 

nhau, có thể dẫn đến những xung đột, xâm phạm lợi ích, thậm chí tiêu diệt lẫn nhau. 

Do vậy cần có những quy chuẩn, chuẩn mực chung để điều chỉnh hành vi của con 

người, hướng con người vào một trật tự chung nhất định, có tính bắt buộc mà ta gọi 

đó là pháp luật. Pháp luật ra đời cùng với những thiết chế của nó để bắt buộc mọi cá 

nhân, tổ chức trong xã hội thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị xử lý bằng chế tài nghiêm 

khắc. 

Luật hình sự tìm ra những hành vi gây hại cho con người, cho xã hội, từ đó 

quy định những hành vi nào là tội phạm và áp dụng chế tài phù hợp đối với từng 

hành vi cụ thể nhằm trừng trị các cá nhân, tổ chức vi phạm đảm bảo công lý, công 

bằng trong xã hội, nhằm duy trì trật tự xã hội và làm cho các cá nhân, tổ chức thấy 

được hậu quả pháp lý bất lợi phải gánh chịu nếu vi phạm và buộc phải thực hiện 

theo. Cách giả quyết vấn đề tội phạm như trên đã có hiệu quả qua các giai đoạn lịch 

sử nhất định, vẫn còn thiết thực cho đến giai đoạn hiện nay. 

Xã hội loài người không ngừng vận động, phát triển nhưng vấn đề tội phạm 

không mất đi hay bị hạn chế mà nó cùng tồn tại phát triển song song có xu hướng 

ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất nguy hiểm, mặc dù Nhà nước đã áp 

dụng các chế tài, các hình phạt rất nghiêm khắc. Thực tế không chỉ xảy ra ở phạm 

vi của một quốc gia mà hầu hết tất cả mọi quốc gia, do đó đồi hỏi con người phải 

tìm ra giải pháp hữu hiệu để loại trừ hoặc làm hạn chế nguyên nhân điều kiện làm 

phát sinh tội phạm, để giải quyết được vấn đề trên cần tiếp cận theo hướng mới đó 

là tội phạm học. 

Tội phạm học không tìm ra đâu là hành vi được quy định là tội phạm, các chế 

tài áp dụng mà tội phạm học thực chất là tìm ra bản chất của nó là gì; có quan hệ 

như thế nào với các quá trình, hiện tượng xã hội khác; nguyên nhân điều kiện làm 

phát sinh tội phạm; biện pháp để ngăn chặn tội phạm, kiềm chế, hạn chế tội phạm 



 

 

7 

phát sinh. Đây là hướng tiếp cận khoa học, biện chứng. Một mặt đi tìm và giải 

quyết các nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm trong lòng xã hội, thu hẹp, 

hạn chế, loại bỏ những nguyên nhân điều kiện làm phát sinh mặt tiêu cực, phát huy 

mặt tích cực làm cho xã hội phát triển ổn định, bền vững. Mặt khác tìm cách kiềm 

chế, hạn chế không để tội phạm xảy ra và phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất 

lợi, nguy hiểm của tội phạm, giúp cho mọi cá nhân, tổ chức không trở thành người 

phạm tội tiềm tàng hay nạn nhân tiềm tàng của tội phạm. 

Khoa học là việc nghiên cứu tìm ra các quy luật để giải quyết vấn đề phát sinh 

trong cuộc sống hàng ngày của con người. Tội phạm học tìm ra các quy luật về hiện 

tượng tội phạm, giải quyết các hiện tượng tội phạm theo yêu cầu của đời sống xã 

hội đặt ra. Việc nhận thức các sự vật, hiện tượng chỉ có thể thông qua các phản ánh 

trong đời sống xã hội. Thực tế chỉ ra rằng để giải quyết vấn đề tội phạm ở một địa 

bàn nhất định chúng ta cần phải có nghiên cứu, nhận thức đầy đủ về tình hình tội 

phạm (THTP) ở địa bàn đó. Đó là nơi cung cấp toàn bộ chất liệu thực tế để xử lý 

bằng hệ thống tri thức, đưa ra giải pháp tác động để vận động theo mục đích đề ra. 

 Tình hình tội phạm là đối tượng nghiên cứu cơ bản, đầu tiên của tội phạm 

học, “khái niệm tình hình tội phạm được hình thành bằng cách chuyển mức độ nhận 

thức từ sự kiện, hành vi và khái niệm tội phạm đơn nhất đến một khái niệm chung 

hơn, khái quát hơn, phức tạp hơn” [45, tr. 54] 

THTP là khái niệm đang được tranh luận, chưa thống nhất về tên khái niệm 

cũng như cách định nghĩa. 

“Tình hình tội phạm là trạng thái, xu thế vận động của (các) tội phạm (hoặc 

nhóm tội phạm hoặc một loại tội phạm) đã xảy ra trong một đơn vị không gian và 

đơn vị thời gian nhất định” [16, tr. 174] 

“Tình hình tội phạm là toàn bộ tình hình, cơ cấu, động thái, diễn biến của các 

loại tội phạm hay từng loại tội phạm trong một giai đoạn nhất định xảy ra trong một 

lĩnh vực, một địa phương, trong phạm vi quốc gia, khu vực hoặc toàn thế giới trong 

khoảng thời gian nhất định” [16, tr. 171] 

“Tình hình tội phạm 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 chủ thể thực hiện 

các hành vi đó trong một đơn vị thời gian và không gian nhất định” [6, tr. 107] 

“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 
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tội phạm thực hiện trong một xã hội (quốc gia) nhất định và trong một khoảng thời 

gian nhất định” [45, tr. 61] 

Trong các quan điểm trên, quan điểm thứ tư theo tác giả là toàn diện và đầy đủ 

nhất. Một mặt vừa nêu lên được bản chất của hiện tượng xã hội đang diễn ra trong 

xã hội, mặt khác bao hàm được nội dung phản ánh của hiện tượng tội phạm là một 

tổng thể hoàn chỉnh bao gồm các nội dung cấu thành tổng thể đó, mối liên hệ của 

các yếu tố trong tổng thể, mối liên hệ của tổng thể đó với bên ngoài là các quá trình, 

hiện tượng xã hội khác. 

THTP phát sinh trong giai đoạn nhất định của xã hội loài người, khi môi 

trường xã hội hội đủ các yếu tố cần thiết để tội phạm ra đời. Sau khi ra đời THTP 

phải được sự chấp nhận của môi trường xã hội để tồn tại trong đó. Bản chất của nó 

mang nội dung xã hội, chống lại quy chuẩn xã hội, do con người sống trong xã hội 

thực hiện, có nguyên nhân từ chính môi trường xã hội, gây hại cho đời sống xã hội. 

Đó phải là hiện tượng xã hội chứ không thể là hiện tượng nào khác.  

THTP trong tổng thể chung của nó không phải là hiện tượng thúc đẩy sự phát 

triển xã hội mà là hiện tượng xã hội tiêu cực, chống đối lại các quy chuẩn chung, 

chuẩn mực đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển của xã hội, cần phải được kiểm soát, 

hạn chế, đẩy lùi. Hậu quả của hiện tượng tội phạm để lại cho xã hội rất lớn, đó 

không chỉ là thiệt hại về vật chất, tinh thần, tính mạng sức khỏe… mà còn làm đảo 

lộn cả một xã hội, phá vỡ cấu trúc của xã hội, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Mặc 

dù nghiên cứu tội phạm dưới góc độ là hiện tượng xã hội, tuy nhiên THTP cũng 

mang tính pháp lý - hình sự. Chính luật hình sự nhận diện cho ta biết hành vi nào là 

hành vi phạm tội, chỉ có sự quy định của luật hình sự thì một hành vi nào đó mới là 

tội phạm. Trên quan điểm của chính sách hình sự, hoạt động tội phạm hóa, phi tội 

phạm hóa, hình sự hóa, phi hình sự hóa đều tác động đến “bức tranh” tổng thể của 

THTP. 

THTP phát sinh và tồn tại trong xã hội có giai cấp, hiện tượng tội phạm hay 

THTP tất yếu mang tính giai cấp. Tính giai cấp thể hiện trong việc quy định những 

hành vi nào là tội phạm, thái độ cụ thể đối với nó nhằm mượn phương tiện là luật 

hình sự, công cụ là Nhà nước để bảo vệ quyền lợi của giai cấp đang nắm giữ quyền 

lực chính trị. Có những tội phạm cụ thể (bộ phận trong tổng thể THTP) thể hiện sự 

mâu thuẫn giai cấp. Tuy nhiên chúng ta phải nhận thấy được tính xã hội sâu sắc của 

nó, THTP về cơ bản là hiện tượng xã hội tiêu cực chống lại các giá trị văn minh phổ 

quát của xã hội loài người, giai cấp nào, lực lượng nào được trao quyền lãnh đạo xã 
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hội cũng phải xác định được điều đó. Tại thời điểm lịch sử ngày nay, sự điều chỉnh 

mạnh mẽ của các nhà nước tư bản nhằm hướng tới sự đồng thuận xã hội (cân bằng, 

điều hòa lợi ích giữa các tầng lớp, quan tâm đến an sinh xã hội...), sự thúc đẩy mạnh 

mẽ của tiến trình dân chủ, quyền con người ngày càng được bảo đảm tốt hơn trên 

thực tế, sự đề cao quá tính giai cấp có lẽ là lựa chọn không phù hợp. 

Xã hội luôn vận động, phát triển và thay đổi, THTP luôn phải chịu sự tác động 

của các quá trình xã hội, hiện tượng xã hội khác. Trong những thời điểm hoàn cảnh 

cụ thể khác nhau THTP luôn khác nhau. Điều này được minh chứng rõ ràng với sự 

khác nhau của các nội dung cấu thành nên THTP. Mức độ, động thái, cơ cấu, tính 

chất của THTP có sự thay đổi. Đây là đặc điểm cần phải nhận thức một cách biện 

chứng để khi nghiên cứu, giải quyết vấn đề đặt ra trong phòng ngừa tội phạm phải 

chỉ ra được đâu là nguyên nhân tạo ra sự thay đổi đó từ trong chính các quá trình xã 

hội, hiện tượng xã hội xảy ra trong môi trường của chính xã hội cụ thể tạo ra THTP 

mà chúng ta đang khảo sát. 

THTP là tổng thể thống nhất của các tội phạm đã xảy ra trong một khoảng thời 

gian nhất định và trong không gian nhất định. Trong một tổng thể thống nhất đó 

được biểu hiện bằng các nội dung, bộ phận cấu thành nên tổng thể đó và mối quan 

hệ qua lại biện chứng của các yếu tố cấu thành đó. Khi ta chia nội dung của THTP 

thành các tiêu chí như mức độ, diễn biến, cơ cấu, tính chất đó là cách để nhận thức 

có hệ thống. Khi nói “tình hình tội phạm là trạng thái, xu thế vận động” [16, tr. 174] 

vô hình chung chúng ta không đề cập đến mối quan hệ của các yếu tố tạo nên “bức 

tranh” tổng thể đó. 

Từ những phân tích trên ta có thể khái niệm: THTP là hiện tượng xã hội tiêu 

cực (tội phạm) mang tính pháp lý - hình sự, tính lịch sử, tính giai cấp bao gồm hệ 

thống tổng thể thống nhất các tội phạm đã xảy ra trong phạm vi không gian nhất 

định và trong khoảng thời gian nhất định. 

THTP là hiện tượng xã hội, khi nghiên cứu, giải quyết về THTP của địa bàn 

nào đó phải đặt nó trong mối quan hệ biện chứng với các hiện tượng, quá trình xã 

hội diễn ra trên địa bàn đó, phải chỉ ra được nguyên nhân THTP trong mối quan hệ 

qua lại với các quá trình kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục..., những đặc điểm 

riêng có của địa phương đó tác động đến THTP. Ngược lại khi tổ chức các biện 

pháp phòng ngừa phải thấy được tác dụng phòng ngừa tội phạm trong chính các giải 

pháp về kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục… để triển khai nó cùng với các biện 

pháp chuyên biệt trong một tổng thể mang lại hiệu quả lâu dài, ổn đinh, bền vững. 
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THTP là một tổng thể thống nhất, việc phân chia thành các nội dung đó là 

phương pháp để nhận thức, phải đặt các nội dung đó trong mối quan hệ biện chứng 

với nhau để từ đó nhận thức được một cách đầy đủ, tổng thể về một THTP. 

THTP là đối tượng nghiên cứu cơ bản, đầu tiên, mọi nghiên cứu để giải quyết 

về một THTP cụ thể phải được xuất phát từ chính THTP đó, các vấn đề nghiên cứu 

khác như nguyên nhân điều kiện, nhân thân người phạm tội, nạn nhân đều phải xuất 

phát từ thực tiễn của THTP. Có như vậy mới đảm bảo được tính thực tiễn, công 

trình có giá trị áp dụng trên thực tế. 

THTP là hệ thống tổng thể các tội phạm đã xảy ra, phần lớn trong đó đã được 

phát hiện, xử lý và đưa vào thống kê tội phạm gọi là phần tội phạm rõ, phần còn lại 

của tội phạm đã xảy ra nhưng vì lý do nào đó chưa bị phát hiện, xử lý và chưa được 

đưa vào thống kê tội phạm gọi là phần tội phạm ẩn. 

1.2. Phần rõ của tình hình tội phạm 

THTP rõ là hệ thống tổng thể các tội phạm đã xảy ra đã được phát hiện, xử lý 

và đã được đưa vào thống kê tội phạm, được khảo sát trên các nội dung: Thực trạng 

(mức độ), diễn biến (động thái), cơ cấu, tính chất. 

1.2.1. Thực trạng (mức độ) của tình hình tội phạm 

Thực trạng của THTP là số lượng các tội phạm đã được thực hiện và những 

người thực hiện các tội phạm ở một địa bàn nhất định và trong khoảng thời gian 

nhất định. Thực trạng của THTP được xác định trên cơ sở số liệu thống kê hình sự 

là tổng số vụ án hình sự và số người phạm tội (bị can, bị cáo) được xử lý trong một 

khoảng thời gian nhất định. Hiện nay, các công trình nghiên cứu thường dùng số 

liệu thống kê của Tòa án. Việc dùng các số liệu của Tòa án có độ chính xác cao, ổn 

định, ít sai số. Tuy nhiên thời điểm đưa vụ án ra xét xử là thời điểm cuối trong quá 

trình tố tụng, do đó một lượng các vụ án đã xảy ra trên thực tế vì những lý do khác 

nhau đã chưa đưa ra hoặc không đưa ra xét xử (phần tội phạm ẩn) nên không có 

trong thống kê của Tòa án. Do vậy, số liệu chưa phản ánh được đầy đủ nhất thực 

trạng của THTP. Nhưng thông qua các số liệu này cho phép ta đánh giá được cơ 

bản thực trạng của THTP đang diễn ra trên thực tế, đồng thời phản ánh hiệu quả các 

biện pháp phòng ngừa cũng như hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với 

việc xử lý tội phạm.  

Thực trạng (mức độ) của THTP thường được khảo sát trên các phương diện 

như mức độ tổng quan, mức độ nhóm, mức độ tái phạm, mức độ hành vi. 
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Mức độ tổng quan được xác định bằng tổng số vụ án và tổng số bị cáo đã được 

đưa ra xét xử trong một địa bàn (đơn vị hành chính lãnh thổ) nhất định và trong một 

khoảng thời gian nhất định (thường tính trong một năm). Mức độ tổng quan được 

thể hiện qua chỉ số tội phạm và cơ số hành vi phạm tội. 

Chỉ số tội phạm được tính bằng tổng số vụ phạm tội trên 10.000 dân trong một 

năm. Như vậy chỉ số tội phạm của đơn vị lãnh thổ là: 

Số vụ phạm tội x 10.000 

Số dân 

Cơ số hành vi phạm tội được tính bằng số hành vi phạm tội (số bị cáo) trên 

10.000 dân trong một năm. Như vậy cơ số hành vi phạm tội của đơn vị lãnh thổ là:                  

Số vụ bị cáo x 10.000 

Số dân 

Căn cứ vào các chỉ số, bằng thực tiễn nghiên cứu người ta phân chia thành các 

mức độ nào là bình thường, mức độ nào là nguy hiểm, đáng báo động. Bằng cách 

đối chiếu với chỉ số của THTP mà ta nghiên cứu với các mức độ để đánh giá tính 

chất của THTP tại một đơn vị lãnh thổ, so sánh với chỉ số này của các đơn vị lãnh 

thổ có điều kiện xã hội tương đương để đánh giá THTP tại nơi nào nghiêm trọng 

hơn. 

Mức độ nhóm là tổng số vụ phạm tội của một nhóm tội phạm nào đó trong 

tổng số vụ án đã xảy ra, được tính bằng :    

số vụ của nhóm tội phạm x 100 

Tổng số vụ phạm tội 

 Mức độ tội phạm cụ thể là tổng số vụ phạm tội của một tội phạm cụ thể nào 

đó trong tổng số vụ án đã xảy ra, được tính bằng : 

Số vụ của tội phạm cụ thể x 100 

Tổng số vụ phạm tội 

1.2.2. Diễn biến (động thái) của tình hình tội phạm 

Diễn biến của THTP là sự phản ánh xu hướng tăng, giảm, ổn định tương đối 

của THTP nói chung (hoặc một nhóm tội phạm hoặc một tội phạm) xảy ra trong 

khoảng thời gian nhất định và trên một địa bàn nhất định. 

Để khảo sát được diễn biến của THTP trong một chu kỳ nhất định (giả sử 05 

năm), người ta chọn năm thứ nhất của chu kỳ là năm gốc, số liệu về tổng số vụ 

phạm tội và người phạm tội trong năm đó được tính là 100%. Sau đó ta lấy số liệu 

về tổng số vụ phạm tội và người phạm tội của các năm tiếp theo đối chiếu với số 
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liệu của năm gốc để tìm ra xu thế tăng hay giảm của các năm tiếp theo (tính theo tỷ 

lệ %). 

Nghiên cứu về diễn biến của THTP ta thấy được xu hướng tăng, giảm hay ổn 

định tương đối của một chu kỳ mà còn giúp cho việc dự đoán có cơ sở về xu hướng 

vận động của THTP trong những năm tiếp theo giúp cho việc thiết kế, áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa sát với thực tế. 

Không những nghiên cứu về diễn biến của THTP nói chung mà còn phải 

nghiên cứu về diễn biến của từng nhóm tội, tội phạm cụ thể để thấy được xu hướng 

của các nhóm tội nhất là những địa phương với điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù 

làm phát sinh tội phạm ở những nhóm tội, tội phạm cụ thể chiếm số lượng lớn trong 

cơ cấu của THTP, cần phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để làm giảm tội 

phạm ở nhóm tội, tội phạm cụ thể đó. 

Diễn biến của THTP bị tác động, làm thay đổi bởi hai loại yếu tố:  

- Các yếu tố xã hội (thuộc về nguyên nhân điều kiện): sự tăng trưởng hay suy 

thoái của nền kinh tế, vấn đề nhập cư ồ ạt, gia tăng dân số nhanh chóng, tỷ lệ thất 

nghiệp, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, mất đất sản xuất, suy thoái của đạo đức, 

mất ổn định xã hội ... Đây còn là điều để minh chứng THTP chịu sự tác động sâu 

sắc của các quá trình xã hội, hiện tượng xã hội khác. Sự thay đổi của các yếu tố xã 

hội sẽ tác động lên diễn biến của nhóm tội, tội phạm cụ thể. Điều này rất có ý nghĩa 

khi tìm nguyên nhân điều kiện của nhóm tội, tội phạm cụ thể ở một địa bàn nào đó 

tăng lên một cách đột ngột. Phải xác định được đâu là nguyên nhân cơ bản, chủ yếu 

nhất để áp dụng biện pháp phòng ngừa. 

- Các yếu tố về mặt pháp lý: sự thay đổi về mặt pháp lý, đặc biệt là sự thay đổi 

về pháp luật hình sự, đó là việc tội phạm hóa, phi tội phạm hóa, hình sự hóa, phi 

hình sự hóa sẽ ảnh hưởng đáng kể đến “đồ thị” diễn biến của THTP. 

Phân biệt sự tác động của hai yếu tố này rất có ý nghĩa, khi động thái có sự 

thay đổi tăng lên hoặc giảm đi ta phải phân tích cho được đó là do sự thay đổi của 

chính sách hình sự hay các yếu tố xã hội khác. Một mặt đánh giá được hiệu quả của 

sự thay đổi chính sách hình sự, mặt khác làm rõ được nguyên nhân điều kiện của sự 

tác động đến sự thay đổi của diễn biến THTP. 

1.2.3. Cơ cấu của tình hình tội phạm 

Cơ cấu của tình hình tội phạm là tỷ trọng, mối tương quan giữa nhân tố bộ 

phận và tổng thể của tình hình tội phạm theo tiêu chí nhất định trong khoảng thời 

gian và trên địa bàn nhất định. [16, tr. 189] 
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Căn cứ mục đích nghiên cứu mà ta phân chia thành các cơ cấu khác nhau, 

thông thường xét trên những cơ cấu sau: 

- Cơ cấu của THTP theo tên chương của các tội phạm cụ thể của BLHS 

Cơ cấu này được tính theo tỷ trọng giữa các tội của từng chương (bộ phận) đã 

xảy ra với tổng số các tội phạm (tổng thể) đã xảy ra. Nghĩa là nếu coi tổng số các 

tội phạm đã xảy ra trong một thời gian nhất định trên địa bàn nhất định là 100%, ta 

phải xác định các tội phạm của mỗi chương đã xảy ra chiếm bao nhiêu % trong tổng 

số đó. 

Cơ cấu này thường được xét đến khi nghiên cứu về THTP nói chung, cho ta 

cái nhìn tổng quan về THTP trên địa bàn nào đó, xác định đâu là nhóm tội có tần 

suất xảy ra nhiều nhất để tập trung biện pháp phòng ngừa.  

- Cơ cấu của THTP theo tội danh cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự 

Loại cơ cấu này thường được áp dụng khi nghiên cứu về một nhóm tội nào đó, 

được tính bằng tỷ trọng giữa tội danh cụ thể (bộ phận) đã xảy ra với tổng số tội 

phạm (tổng thể) đã xảy ra của một nhóm tội nào đó. Qua việc xác định theo cơ cấu 

từng tội danh cụ thể để biết được tỷ trọng từng tội trong nhóm tội và làm rõ tội nào 

là nổi cộm nhất để tập trung tìm ra nguyên nhân điều kiện định hướng phòng ngừa.  

- Cơ cấu của THTP theo hình thức phạm tội 

Tội phạm có thể được thực hiện dưới hình thức đơn lẽ, đồng phạm hay tội 

phạm có tổ chức. Loại cơ cấu này nhằm xác định tỷ lệ phần trăm của từng hình thức 

phạm tội đó chiếm bao nhiêu trong tổng số tội phạm đã xảy ra. Đây là một loại cơ 

cấu có ý nghĩa trong việc xác định tính chất của THTP, đặc biệt với chỉ số phần 

trăm của tội phạm có tổ chức. Cơ cấu này có thể áp dụng cho việc nghiên cứu 

THTP nói chung, THTP một nhóm tội, THTP của một tội danh cụ thể. 

- Cơ cấu của THTP theo địa bàn phạm tội 

Loại cơ cấu này áp dụng rất phổ biến trong nghiên cứu THTP. Có thể được áp 

dụng để nghiên cứu THTP nói chung trong cả nước để xác định tỷ lệ tội phạm của 

từng tỉnh, thành phố là bao nhiêu; địa bàn nông thôn là bao nhiêu, địa bàn đô thị là 

bao nhiêu. Có thể áp dụng cho việc nghiên cứu THTP trên địa bàn nhỏ hơn như tỉnh 

thành phố), quận, huyện. Không những áp dụng cho việc nghiên cứu THTP nói 

chung mà còn áp dụng cho việc nghiên cứu THTP của nhóm tội, tội danh cụ thể. 

Loại cơ cấu này có nhiều ý nghĩa trong việc xác định nguyên nhân điều kiện 

gắn với địa bàn cụ thể, sắp xếp bố trí nhân lực cho các cơ quan tiến hành tố tụng ở 

từng địa bàn, bố trí đội ngũ làm công tác phòng ngừa cũng như tập trung biện pháp 
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phòng ngừa theo từng địa bàn trên cơ sở tổng số tội phạm đã xảy ra hoặc từng nhóm 

tội, tội danh cụ thể đã xảy ra. 

- Cơ cấu của THTP theo loại hình phạt áp dụng cho người phạm tội 

Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung. 

Hình phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có 

thời hạn, tù chung thân, tử hình. 

Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; 

phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất, khi không áp dụng là 

hình phạt chính. 

Loại cơ cấu này xác định tỷ lệ áp dụng của từng loại hình phạt trong tổng số 

tội phạm đã xảy ra. Thường người ta chỉ đề cập đến cơ cấu hình phạt chính, tùy 

mục đích nghiên cứu có thể xác định cơ cấu của hình phạt bổ sung. 

Loại cơ cấu này đang cần được nghiên cứu, thực tiễn xét xử hiện nay đang áp 

dụng hình phạt tù rất phổ biến dẫn đến quá tải các trại giam, trại tạm giam hiệu quả 

giáo dục cải tạo thấp, tạo áp lực cho việc chi ngân sách của Nhà nước và ảnh hưởng 

lớn đến đời sống gia đình người bị áp dụng hình phạt tù. Ngược lại đối với tội phạm 

chức vụ, tội phạm kinh tế lại tuyên hình phạt quá nhẹ, có khi cho hưởng án treo làm 

ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tạo ra dư luận xấu 

trong xã hội. 

- Cơ cấu của THTP theo hình thức lỗi 

Cơ cấu này nhằm xác định trong tổng số tội phạm xảy ra, số vụ phạm tội do cố 

ý, số vụ phạm tội do vô ý từng loại chiếm tỷ lệ bao nhiêu để xác định có bao nhiêu 

người phạm tội do cố ý, bao nhiêu người phạm tội do vô ý trong tổng số người 

phạm tội. Cơ cấu này áp dụng khi nghiên cứu THTP nói chung và THTP của nhóm 

tội nào đó. 

- Cơ cấu của THTP theo đặc điểm về nhân thân của người phạm tội 

Đây là một tập hợp của nhiều cơ cấu, tùy vào mục đích nghiên cứu người ta 

phân chia nhân thân của người phạm tội theo các đặc điểm có ý nghĩa đối với 

nghiên cứu tội phạm học. Mỗi đặc điểm được đặc trưng bởi một cơ cấu. Cơ cấu 

theo đặc điểm nhân thân có ý nghĩa to lớn đối với tội phạm học hiện đại, là cơ sở để 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa xã hội, kiểm soát xã hội có hiệu quả trong phòng 

ngừa tội phạm. 
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Thông thường người ta sử dụng những đặc điểm nhân thân sau để xác định cơ 

cấu: tuổi, giới tính, dân tộc, có nghề nghiệp hay không có nghề nghiệp, tái phạm 

hay tái phạm nguy hiểm, trình độ học vấn... những cơ cấu này có thể được áp dụng 

khi nghiên cứu THTP nói chung, nhóm tội hoặc một tội danh cụ thể.  

- Cơ cấu của THTP theo động cơ phạm tội 

Khi nghiên cứu tội phạm học, người ta chia những người phạm tội do cố ý 

theo tiêu chí động cơ (cái thôi thúc, động lực thúc đẩy người nào đó phạm tội) 

phạm tội vì vụ lợi, tình ái, thể hiện bản thân... để xem xét trong đó mỗi loại động cơ 

đó chiếm tỷ lệ bao nhiêu.  

Theo quan điểm tác giả, với hướng tiếp cận của tội phạm học cũng cần được 

xem xét tới động cơ những người do vô ý phạm tội. Động cơ ở đây là cái thôi thúc 

người ta thực hiện hành vi. Ví dụ gây tai nạn giao thông cho người khác và hành vi 

đó đã gây thiệt hại cho người khác mặc dù họ không muốn gây thiệt hại. Từ đó có 

biện pháp tác động hiệu quả trong phòng ngừa.  

- Cơ cấu của THTP theo đặc điểm công cụ, phương tiện phạm tội, thời gian 

phạm tội 

Đây là những cơ cấu thường được áp dụng khi nghiên cứu THTP của một tội 

danh cụ thể để tìm ra quy luật của loại tội nào đó phục vụ phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Cơ cấu của THTP theo đặc điểm mối quan hệ của nạn nhân với người phạm 

tội 

Cơ cấu này thường được áp dụng khi nghiên cứu THTP của một tội danh cụ 

thể, với cụ thể từng loại tội mối quan hệ nào là điều kiện thúc đẩy tội phạm đó xảy 

ra. 

Trên đây là những cơ cấu thường được khảo sát khi nghiên cứu THTP, ngoài 

ra căn vào phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, người nghiên cứu có thể tiến 

hành khảo sát thêm những cơ cấu phù hợp với đề tài nghiên cứu. 

Cơ cấu là cấu trúc bên trong của “hệ thống” THTP, chúng ta không chỉ nghiên 

cứu về mức độ của các cơ cấu mà còn phải xem xét đến diễn biến của các cơ cấu, 

tìm ra chiều hướng vận động của nó để nhận thức đầy đủ, đánh giá đúng tính chất 

của THTP. 

Khi khảo sát đến cơ cấu ta phải khảo sát đến từng “khu vực” trong tổng thể 

THTP để tìm ra đặc điểm đáng quan tâm trong phạm vi đó, đồng thời tìm ra nguyên 

nhân điều kiện tạo nên đặc điểm đó, xác đinh được “vị trí” tương đối cụ thể của nơi 

chứa đựng nguyên nhân điều kiện đó để áp dụng đúng biện pháp phòng ngừa, đúng 



 

 

16 

nơi, đúng đối tượng cần áp dụng. Ví dụ: khi ta khảo sát độ tuổi của những người 

phạm tội thấy tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ngày càng tăng. Đó là 

đặc điểm có ý nghĩa cần quan tâm. Ta lại khảo sát tiếp về trình độ học vấn được biết 

hầu hết chưa tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. Ta lại tiếp tục khảo sát về hoàn cảnh gia đình, 

nơi cư trú và biết phần lớn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cư trú ở địa bàn giáp 

ranh giữa nông thôn và đô thị. Từ đây ta có thể kết luận được nguyên nhân điều 

kiện làm phát sinh tội phạm của người chưa thành niên là các quá trình xã hôi, hiện 

tượng xã hội trên địa bàn giáp ranh, tất nhiên chỉ là tương đối. Vậy ta đã tìm ra 

được nguyên nhân điều kiện, nơi tồn tại nguyên nhân, điều kiện từ đó thiết kế biện 

pháp phòng ngừa phù hợp với đối tượng trên địa bàn cụ thể. 

1.2.4. Tính chất của tình hình tội phạm 

Tính chất của THTP thể hiện ở số lượng của các tội phạm nguy hiểm nhất cho 

xã hội, trong cơ cấu của THTP cũng như các đặc điểm nhân thân những người thực 

hiện tội phạm. Tính chất của THTP được làm sáng tỏ thông qua cơ cấu của nó. [45, 

tr. 66] 

Tính chất của THTP là đặc điểm về chất thể hiện ở tính nguy hiểm cho xã hội 

và xu thế tăng lên. Ví dụ: Tội phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất 

ma túy trước đây đối tượng thực hiện với số lượng nhỏ, lẽ nhưng hiện tại thực hiện 

với số lượng ngày càng lớn, có xu hướng ngày càng tăng nên tính chất của tội phạm 

ngày càng nguy hiểm hơn. 

Tổng số tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội cao so với mức có thể 

chấp nhận, chiều hướng tăng lên. Ví dụ: Tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra liên tục, 

tăng cả về số vụ và số người thực hiện hành vi phạm tội, có xu hướng ngày càng 

tăng. So với tổng số tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội trong THTP là 

cao nhưng có thể chấp nhận được do kinh kế - xã hội phát triển. 

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao trong tổng 

số tội phạm và ngày càng tăng lên. Ví dụ: Tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, 

trộm cắp tài sản với số lượng tài sản lớn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số tội phạm 

xảy ra và ngày càng tăng. 

Hậu quả thiệt hại về tài sản, thể chất, tinh thần, sự bất ổn của xã hội và xu thế 

tăng. Ví dụ: Tội phạm về tai nạn giao thông đường bộ đối với các vụ đặc biệt 

nghiêm trọng gây thiệt hại rất lớn về tài sản, tính mạng của nhiều người gây bất ổn 

trong xã hội và có xu hướng ngày càng tăng. 
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Số lượng tăng lên của những người có đặc điểm nhân thân nhất định là người 

phạm tội như: người chưa thành niên, người có chức vụ, người có trình độ cao cũng 

phản ánh tính chất nguy hiểm của THTP. Ngoài ra tính chất nguy hiểm của cách 

thức phạm tội, công cụ phạm tội cũng phản ánh tính chất của THTP. 

Muốn đánh giá đặc điểm về chất phải thông qua đặc điểm về lượng và qua 

thao tác phân tích số lượng đó. Tóm lại, muốn đánh giá được tính chất của THTP 

phải qua số liệu và qua phân tích thực trạng, diễn biến, cơ cấu. 

Theo quan điểm của tác giả tội phạm ẩn cũng là tiêu chí để đánh giá tính chất 

của THTP. THTP là tổng thể các tội phạm đã xảy ra, nếu xét về số học chính là 

tổng của tội phạm rõ và tội phạm ẩn, vì vậy nếu tội phạm ẩn nhiều tội phạm rõ ít đi 

(phát hiện, điều tra, xử lý ít đi) vấn đề công lý không đạt được, người phạm tội có 

thể tiếp tục phạm tội. Ẩn nhiều là do người dân chấp nhận hoặc vì lý do nào đó 

miễn cưỡng chấp nhận việc phát sinh gây hại của tội phạm đây là đặc điểm nguy 

hại nhất. Ẩn nhiều là do thiếu hiệu quả của cơ quan chuyên trách. Ẩn nhiều dẫn đến 

số liệu phản ánh không chính xác, chính sách phòng ngừa không đạt được hiệu quả. 

1.3. Phần ẩn của tình hình tội phạm 

THTP là hệ thống tổng thể các tội phạm đã xảy ra trên thực tế. Trong tổng thể 

đó các tội phạm đã bị phát hiện, xử lý, đưa vào thống kê tội phạm gọi là phần tội 

phạm rõ hay THTP rõ. Phần còn lại vì lý nào đó chưa được phát hiện, xử lý và đưa 

vào thống kê tội phạm gọi là phần tội phạm ẩn hay THTP ẩn. 

Tội phạm ẩn hay THTP ẩn là tất yếu, khách quan. Đây là luận điểm mang tính 

biện chứng, con người chỉ nhận thức sự vật, hiện tượng ở mức độ tương đối, không 

bao giờ là nhận thức được tất cả, luôn có phần chưa nhận thức được, nhận thức về 

THTP cũng như vậy. 

Có nhiều quan điểm về tội phạm ẩn;  

Ví dụ: có vụ phạm tội cướp giật tài sản xảy ra, sau khi thực hiện hành vi phạm 

tội đối tượng đã tẩu thoát, nhưng người bị hại không trình báo cơ quan có thẩm 

quyền. Do đó cơ quan chức năng không có thông tin về tội phạm, đối tượng thực 

hiện hành vi phạm tội không bị phát hiện, xử lý và vụ án xảy ra không được thống 

kê trong THTP.  

Là một trong hai phần của THTP, tội phạm ẩn (hay phần ẩn của THTP) được 

tạo nên bởi tổng thể các hành vi phạm tội đã xảy ra trong thực tế, nhưng không 

được phát hiện, không bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự hoặc không có 

trong thống kê tội phạm. [6, tr. 163] 
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Tội phạm ẩn là số lượng tội phạm và người phạm tội đã thực hiện trên thực tế 

nhưng không được tường thuật với cơ quan có thẩm quyền hoặc chưa bị phát hiện 

(một cách chính thức), do vậy chưa bị xử lý về hình sự, chưa có trong thống kê hình 

sự chính thức. [16, tr. 181] 

Số liệu thống kê về tội phạm là cơ sở thực tế, chất liệu để nghiên cứu về tội 

phạm học, trên cơ sở thực tế của số liệu thống kê để phân tích về THTP, tìm ra 

nguyên nhân điều kiện và thiết kế áp dụng biện pháp phòng ngừa. Số liệu thống kê 

càng sát với thực tế bao nhiêu việc nghiên cứu giải quyết THTP càng chính xác, 

mang lại hiệu quả bấy nhiêu. Một hệ thống số liệu thống kê khoa học, sát thực tế là 

điều kiện tiên quyết cho việc nghiên cứu và giải quyết THTP. 

Với quan điểm đó, THTP ẩn là tổng thể các tội phạm đã xảy ra trên thực tế 

nhưng chưa được phát hiện, xử lý và chưa được đưa vào thống kê tội phạm. 

Tội phạm ẩn là tất yếu, khách quan nhưng phải ở mức độ cho phép nếu không 

sẽ dẫn đến việc nhận thức về THTP bị sai lệch. Ta nhận thức một cách khoa học về 

THTP thông qua THTP rõ bởi các số liệu thống kê khoa học, chính xác, sát thực tế. 

Nếu tỷ lệ tội phạm ẩn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số tội phạm đã xảy ra, “bức tranh” 

về THTP được phản ánh qua tội phạm rõ là không trung thực, sai lệch về bản chất. 

Tội phạm ẩn nghĩa là đã xảy ra nhưng không được phát hiện xử lý tức là công 

lý chưa đạt được, người đã phạm tội có điều kiện, khả năng tiếp tục phạm tội gây 

hại, làm bất ổn cho xã hội, mất lòng tin của người dân. 

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là đấu tranh chống lại tiêu cực, xóa bỏ tiêu 

cực để phát triển xã hội, đó là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của mọi cá 

nhân trong xã hội. Mức độ tội phạm ẩn lớn đồng nghĩa với sự tham gia của người 

dân, các đoàn thể, các cơ quan vào quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa 

đạt hiệu quả. 

Tội phạm ẩn lớn còn là sự phản ánh sự thiếu hiệu quả của các cơ quan chuyên 

trách trong việc xử lý vấn đề tội phạm.  

1.3.1. Các loại tình hình tội phạm ẩn 

Tội phạm ẩn là một phần của THTP, không giống THTP rõ, nơi được phản 

ánh bằng những thông số thống kê cụ thể, trực diện. THTP ẩn phản ánh không 

giống cách thức phản ánh của tội phạm rõ, do vậy phải có sự nhận thức phù hợp với 

tình hình thực tế. Tội phạm học chia THTP ẩn thành các loại tội phạm ẩn khác 

nhau. 

- Tội phạm ẩn khách quan 
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Tại mỗi quốc gia, việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm được giao 

cho một hệ thống các cơ quan. Đó là hệ thống các cơ quan chuyên trách để xử lý tội 

phạm. Tại Việt Nam hệ thống các cơ quan đó bao gồm: Cơ quan được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan điều tra các cấp, viện kiểm sát nhân 

dân các cấp, tòa án nhân dân các cấp các cơ quan này gọi là cơ quan chuyên trách. 

Tội phạm không được phát hiện, xử lý là khách quan, ngoài chủ quan của hệ thống 

các cơ quan này người ta gọi là tội phạm ẩn khách quan. Hay nói cách khác là các 

cơ quan chuyên trách không có thông tin về tội phạm. Nguyên nhân dẫn đến các cơ 

quan chuyên trách không có thông tin về tội phạm gồm nhiều yếu tố khác nhau. 

Tóm lại ở các phương diện sau: Từ chính sự kiện phạm tội, từ chủ thể thực hiện 

hành vi phạm tội, từ người bị hành vi tội phạm xâm hại, từ người biết về sự việc 

phạm tội. 

- Tội phạm ẩn chủ quan 

Tội phạm ẩn chủ quan là vì những lý do chủ quan của hệ thống các cơ quan 

được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm mà tội phạm đã xảy ra trên 

thực tế không được phát hiện, xử lý. Hệ thống các cơ quan đó bao gồm tòa án nhân 

dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra. 

- Tội phạm ẩn thống kê 

Tội phạm ẩn thống kê là khái niệm dùng để chỉ tội phạm đã xảy ra trên thực tế, 

đã được phát hiện, xử lý nhưng vì lý do nào đó (không phải do sai số thống kê) mà 

việc thống kê không đếm hết được số người phạm tội hay số vụ phạm tội dẫn đến 

số liệu thống kê không chính xác của THTP. Từ đó các cơ quan khi dựa vào số liệu 

thống kê để nghiên cứu, thiết kế các biện pháp phòng ngừa chưa đảm bảo độ tin cậy 

cao. 

Tội phạm ẩn thống kê hiện nay là khái niệm còn có nhiều ý kiến trái chiều. Có 

người thừa nhận tội phạm ẩn thống kê là một loại tội phạm ẩn. Cũng có người 

không thừa nhận tội phạm ẩn thống kê là một loại tội phạm ẩn. Theo quan điểm giả 

việc nghiên cứu THTP của một địa bàn cụ thể trong những khoảng thời gian nhất 

định để thiết kế các biện pháp phòng ngừa phải dựa trên hệ thống số liệu thống kê 

đầy đủ, chính xác. Sự không ghi nhận đầy đủ về số người phạm tội, số vụ phạm tội 

nghĩa là số liệu được tạo ra chưa hoàn toàn chính xác đầy đủ. Vậy phải coi tội phạm 

không được ghi nhận đó là tội phạm ẩn. 

1.3.2.  Nguyên nhân của tội phạm ẩn 
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-  Nguyên nhân của tội phạm ẩn khách quan 

+ Tội phạm ẩn khách quan có nguyên nhân từ người thực hiện hành vi phạm 

tội 

Người thực hiện hành vi phạm tội nếu bị phát hiện xử lý sẽ phải gánh chịu hậu 

quả pháp lý bất lợi đó là chế tài. Hầu hết mọi chủ thể thực hiện hành vi phạm tội 

đều không mong muốn bị phát hiện, bị xử lý. Để thực hiện được mong muốn đó 

người thực hiện hành vi phạm tội bằng các phương thức, cách thức tinh vi, người 

khác nhìn vào khó phát hiện đó là tội phạm, không để lại dấu vết. Họ che dấu tội 

phạm một cách kín đáo, khi bị phát hiện tìm mọi cách, mọi lợi thế sẳn có để cản trở. 

Ta đang nghiên cứu về tội phạm ẩn có lý do từ người thực hiện hành vi phạm 

tội, tức là tìm ra, chỉ ra những người có đặc điểm nhân thân như thế nào thực hiện 

hành vi phạm tội mà không bị phát hiện. Những người nào thực hiện hành vi phạm 

tội lại ít bị phát hiện nhất. Người phạm tội có thể phân chia thành nhiều loại nhưng 

hai loại mà ta xét sau có khả năng che dấu hành vi của mình tốt nhất. [19] 

+ Tội phạm ẩn khách quan có nguyên nhân từ những người phạm tội liên tục 

Người phạm tội nếu thực hiện hành vi phạm tội lần đầu trót lọt, đặc biệt là 

những tội phạm thu được lợi ích về kinh tế, khả năng cho việc tiếp tục thực hiện tội 

phạm tiếp theo là rất lớn. Việc thực hiện trót lọt cũng cố niềm tin cho người phạm 

tội không bị trừng trị, lợi ích thu được quá lớn so với hoạt động hợp pháp là động 

lực mãnh liệt, việc thực hiện tội phạm tiếp theo là gần như chắc chắn. So với việc 

thực hiện lần đầu, lần tiếp theo có khả năng sẽ hoàn hảo hơn cả về độ tinh vi lẫn sự 

nguy hiểm cho xã hội. Trong xã hội hiện nay, những loại người này ngày càng có 

động thái tăng lên với sự hiện diện ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sự tăng lên cùng với 

mối quan ngại sâu sắc cho xã hội đó tội phạm do những người có chức vụ, quyền 

hạn thực hiện. Họ lợi dụng, lạm dụng quyền hạn, lợi dụng chuyên môn nghề 

nghiệp, lợi dụng mối quan hệ công tác, lợi dụng “nhóm lợi ích” của mình để thực 

hiện nhiều hành vi phạm tội và che dấu hành vi phạm tội cũng như cản trở sự phát 

hiện của các cơ quan chức năng. Với những đặc điểm đó, tội phạm ẩn do nhóm 

người này tạo ra lớn. Trên thực tế trong những năm qua, mỗi vụ án của nhóm người 

này được đưa ra xét xử hiếm khi chỉ đơn thuần là một hành vi của một tội nào đó 

mà là tổng hợp nhiều hành vi phạm một tội hay nhiều tội, kéo dài từ nhiều năm 

trước đó. Điển hình cho cả hành vi và thiệt hại đó là vụ công ty cổ phần xây lấp dầu 

khí Việt Nam (PVC) gây thiệt gần 3.300 tỷ đồng từ năm 2011 đến năm 2013, 

nhưng đến năm 2016 mới phát hiện.  
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Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của nhóm nhân thân này xâm hại tới là 

tài sản của nhà nước, loại tài sản mà trên góc độ quản lý người chủ của nó thực hiện 

quyền quản lý rất kém hiệu quả, đôi khi người được giao làm chủ nó không đúng 

bản chất của người chủ theo đúng nghĩa. 

Tội phạm xảy ra thường trong nội bộ một cơ quan, có khi là công khai nhưng 

chỉ là công khai trong “nhóm lợi ích”, những người khác không cùng nhóm lợi ích 

không có thông tin hoặc có thông tin nhưng rất ít và bị những người phạm tội bằng 

những “công cụ” khác tác động đến lợi ích của những người đó làm cho họ phải giữ 

kín thông tin. Như vậy toàn bộ quy trình từ khi hành vi tội phạm xảy và quá trình ẩn 

của nó đang bị nhóm lợi ích hoặc lợi ích chi phối, con người ít ai từ bỏ lại lợi ích 

của mình. 

Môi trường, điều kiện sống cụ thể đó đã và đang hình thành nên trong đội ngũ 

cán bộ, công chức có “giá trị văn hóa” coi tham nhũng là bình thường. Trong khi bộ 

phận rộng lớn còn lại là nhân dân, phần còn lại của xã hội đang kịch liệt lên án. 

Theo thuyết Xung đột xã hội đó gọi là xung đột văn hóa thứ cấp, là nguyên nhân 

của tội phạm. Đó cũng là môi trường lý tưởng cho tội phạm ẩn.  

+ Tội phạm ẩn khách quan có nguyên nhân từ những người phạm tội có đặc 

điểm nhân thân là tái phạm 

Tái phạm là việc một người đã thực hiện hành vi phạm tội chưa được xóa án 

tích mà lại tiếp tục phạm tội. Đây là những người tiêu biểu cho sự có nhiều đặc 

điểm nhân thân tiêu cực, thuận lợi cho sự phát sinh tội phạm.  

Về tội phạm của những người tái phạm thực hiện chắc chắn sẽ hoàn toàn khác 

với người phạm tội lần đầu. Họ có “kỹ năng” thực hiện hành vi tội phạm tốt hơn, 

tinh vi hơn, hạn chế đến mức thấp nhất việc để lại dấu vết, khả năng đối phó, cản 

trở việc phát hiện tội phạm nhiều hơn, nhất là những người lấy công việc phạm tội 

làm nghề nghiệp để sống (phạm tội chuyên nghiệp). Do vậy tội phạm ẩn do những 

người này thực hiện tất yếu sẽ cao hơn. 

+ Tội phạm ẩn khách quan có nguyên nhân từ phía nạn nhân của tội phạm 

Hầu hết mọi tội phạm xảy ra đều có nạn nhân, đó là cá nhân hoặc tổ chức bị 

thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần do hành vi tội phạm xâm hại tới. Vì trực tiếp bị 

tội phạm xâm hại nên họ có nhiều thông tin, dấu vết về tội phạm. Theo lẽ thông 

thường họ phải thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý tội phạm, yêu cầu bồi 

thường thiệt hại. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều lý do mà nạn nhân của tội phạm 

không hành động theo lẽ thông thường đó. Họ không báo thông tin về tội phạm cho 
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các cơ quan chức năng biết hoặc cá biệt có trường hợp còn che dấu, cản trở sự phát 

hiện tội phạm. Nạn nhân của tội phạm có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chúng ta sẽ 

khảo sát theo tiêu chí đó. 

+ Tội phạm ẩn khách quan có nguyên nhân từ nạn nhân là cá nhân 

Nạn nhân của tội phạm là cá nhân hoặc tổ chức bị thiệt hại về vật chất hoặc 

tinh thần do chính hành vi phạm tội gây ra. Về cá nhân, đó là thiệt hại về tính mạng, 

sức khỏe, tài sản, tinh thần. Họ không cung cấp thông tin về tội phạm cho cơ quan 

chức năng bởi các lý do sau: 

• Không dám tố giác 

Tội phạm đã xảy ra, hành vi phạm tội đã trực tiếp gây thiệt hại đến những 

người bị xâm hại. Nhưng cá nhân bị gây thiệt hại, có khi là thiệt hại không nhỏ hoặc 

có nguy cơ còn tiếp tục tái diễn, lại không dám tố giác, mặc dù mong muốn người 

phạm tội phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là những nạn nhân có mối 

quan hệ nhất định với người phạm tội đã gây thiệt hại cho mình. Họ có thể bị đe 

dọa hoặc chưa bị đe dọa nhưng nhận thức được rằng nếu tố giác thì chính những 

người phạm tội đó sẽ gây bất lợi, thiệt hại cho mình. Những trường hợp này nạn 

nhân có thể bị phụ thuộc vào các mối quan hệ như quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ 

phụ thuộc về kinh tế, quan hệ giữa nhân viên và thủ trưởng, hoặc sợ bị trả thù.  

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường còn tạo ra những mặc trái, trong đó có 

những cá nhân, tổ chức kiếm sống bằng việc thực hiện tội phạm, thu lợi từ thực 

hiện tội phạm. Những người, tổ chức đó sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đảm bảo 

cho những tội phạm của họ không bị phát hiện. Trong đó việc đe dọa người bị hại là 

thủ đoạn chúng hay sử dụng. Điển hình như vụ Trương Văn Cam cùng đồng phạm 

và nhiều vụ án khác chứng minh cho việc người bị hại khiếp sợ đến mức không 

dám tố giác. Tình trạng này diễn ra bởi một phần là sự đe dọa, hung hăng, tàn bạo 

của tội phạm. Mặt khác thể hiện sự quan liêu của các cơ quan chức năng, thiếu biện 

pháp bảo vệ cho những nạn nhân trong thực tế cũng như trong quy định của pháp 

luật. 

• Không tin tưởng vào cơ quan chức năng 

Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án là các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự 

theo luật định, có nhiệm phát hiện xử lý mọi tội phạm xảy ra, đảm bảo không bỏ lọt 

tội phạm. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, THTP có xu hướng ngày càng 

gia tăng. Sự gia tăng đó kéo theo nhiệm vụ của hệ thống cơ quan tố tụng ngày càng 

nặng nề. Nhưng về cơ cấu, tổ chức cho lượng thực thi nhiệm vụ chưa được đảm bảo 
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như: trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật, năng lực công tác. Do 

vậy hiệu quả thấp trong điều tra, xử lý tội phạm. Chính điều đó cùng với những tiêu 

cực xảy ra trong các cơ quan tố tụng đã tạo ra sự không tin tưởng ở người dân. Khi 

họ trở thành nạn nhân của tội phạm, họ đã không tố giác với cơ quan chức năng. 

Sự không tin tưởng của nạn nhân còn là thái độ, cơ chế giải quyết tin báo tố 

giác tội phạm. Khi nạn nhân đến trình báo về tội phạm về nguyên tắc cán bộ giải 

quyết phải hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ. Nhưng trên thực tế không phải 

nơi nào cũng đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc. Khi người dân đến tố giác về tội 

phạm không những không được hướng dẫn, giúp đỡ mà còn nhận được thái độ bàng 

quang, quan liêu từ đó dẫn đến sự thiếu tin tưởng vào các cơ quan tố tung. Quá trình 

xác minh tin báo gây phiền hà, khó khăn thậm chí có cán bộ còn đòi hỏi chia tài sản 

thu hồi được.  

• Không tố giác vì mong muốn giữ kín sự kiện phạm tội 

Có những tội phạm xảy ra như tội hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em, 

dâm ô với trẻ em nạn nhân nhận thức rằng nếu không giữ kín sự kiện phạm tội thì 

chính họ là người phải chịu thêm những thiệt hại khác. Đó là những thiệt hại bị gây 

ra tiếp theo bởi cách nhìn nhận, đánh giá của những người xung quanh. Quan niệm 

về tiết hạnh khắc nghiệt của tư tưởng phong kiến còn in đậm trong xã hội hiện nay 

nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi. Nhiều người phụ nữ là nạn nhân của tội 

hiếp dâm đã phải chịu nhiều áp lực từ dư luận xã hội xuất phát từ quan niệm lạc hậu 

đó. 

Mong muốn giữ kín sự kiện phạm tội còn là nhằm che đậy hành vi vi phạm 

pháp luật thậm chí là tội phạm khác của chính nạn nhân hoặc người thân thích của 

nạn nhân. Đó là sự che đậy về tài sản bị chiếm đoạt là tài sản được hình thành bằng 

con đường không hợp pháp, che đậy là vì trước đó nạn nhân hoặc chính người thân 

nạn nhân có những hành vi vi phạm pháp luật là yếu tố tác động để hình thành nên 

sự kiện phạm tội đó. Thực tế là trong những năm gần đây, nhiều gia đình của những 

quan chức bị trộm cắp tài sản nhưng không tố giác mặc dù số lượng tài sản bị thiệt 

hại rất lớn. Chỉ đến khi điều tra mở rộng từ vụ án khác mới phát hiện được. 

• Không che dấu tội phạm nhưng không muốn tố giác 

Trong xã hội luôn tồn tại một trạng thái tâm lý là khi sự kiện phạm tội xảy ra, 

nạn nhân đã phải chịu thương tích, đã bị mất mát, hư hỏng tài sản (thường là thương 

tích nhẹ, tài sản không lớn) nhưng không muốn đến cơ quan chức năng để tố giác 

mặc dù không che dấu tội phạm. Họ tự thỏa thuận, giàn xếp với người phạm tội 
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hoặc người nhà người phạm tội. Thực tế này diễn ra với số lượng không nhỏ, nhất 

là tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác, tội trộm cắp tài 

sản... Chính trạng thái tâm lý này lại được cũng cố thêm bởi sự hoạt động không 

hiệu quả của hệ thống tố tụng hình sự; sự phiền hà, gây khó khăn của cán bộ tiếp 

nhận giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Khả năng buộc người phạm tội phải 

chịu trách nhiệm về vấn đề dân sự trong hình sự kém hiệu quả nên nạn nhân tự 

nguyện thỏa thuận với người phạm tội để đạt được sự bù đắp tổn thất của mình.  

• Không tố giác vì không nhận thức được hành vi phạm tội đối với mình 

Có những tội phạm đã xảy ra trên thực tế mà các cơ quan chuyên môn còn 

phải nghiên cứu xem xét một cách kỹ càng mới đưa vào xử lý nhằm đảm bảo đúng 

người, đúng tội. Người dân không có trình độ về pháp luật, không nhận thức được 

có tội phạm gây hại cho mình là đều tất yếu. Đối với những người dân ở vùng sâu, 

vùng xa trình độ học vấn không có thậm chí không biết chữ thì hiện tượng này càng 

trở nên phổ biến. Có những tội phạm xảy ra trong gia đình như là cha đánh con, 

chồng đánh vợ, bạo hành gia đình, làm nhục người khác, tổ chức tảo hôn... nhưng 

người ta quan niệm đó là quyền của người cha, mẹ, việc riêng của mỗi gia đình. 

Chính người bị hại không nhận thức được tội phạm, xã hội và những người xung 

quanh cũng không nhận thức được tội phạm đã xảy ra thì tội phạm ẩn do nguyên 

nhân trên là tất yếu. 

+ Tội phạm ẩn khách quan có lý do từ nạn nhân là cơ quan, tổ chức 

Nạn nhân của tội phạm có thể là cá nhân hay tổ chức. Xét về nạn nhân là cơ 

quan, tổ chức là xét đến những cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về vật chất do hành vi 

phạm tội xâm hại. Hay nói thực tế hơn là những cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm 

quản lý về tài sản bị tội phạm xâm hại tới. 

Thực tế của THTP trong những năm gần đây cho thấy các cơ quan, tổ chức 

này thường là nạn nhân của các tội về tham nhũng mà tiêu biểu đó là tội tham ô tài 

sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với sự tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm của thành 

viên trong các cơ quan tổ chức đó. Các cơ quan tổ chức này bị xâm hại bởi chính 

hành vi phạm tội của các thành viên, thậm chí là thành viên chủ chốt, hoặc được 

tiếp tay bởi chính các thành viên trong cơ quan, tổ chức ấy.  

Các cơ quan tổ chức là nạn nhân với danh nghĩa là được giao quản lý tài sản. 

Tội phạm ẩn trong các cơ quan, tổ chức là do chủ quan của bộ máy điều hành mà 

trách nhiệm đầu tiên thuộc về người đứng đầu. Như đã phân tích ở trên và thực tế 

đã chứng minh cơ quan, tổ chức trở thành nạn nhân bởi chính thành viên của mình, 
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đặc biệt là thành viên chủ chốt. Chính họ cũng là người đại diện cho nạn nhân, bảo 

vệ quyền lợi cho nạn nhân nghĩa là tố giác tội phạm. Nếu họ thực hiện theo đúng 

danh nghĩa, trách nhiệm tức là tố giác chính bản thân mình. Đó là đều phi thực tế và 

tất yếu tội phạm ẩn tồn tại. 

Những thành viên được hưởng lợi khi cơ quan, tổ chức trở thành nạn nhân của 

tội không tố giác là hiển nhiên. Những thành viên còn lại có được hưởng lợi hay bị 

thiệt hại?. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức hiện nay gần như mặc nhiên 

thừa nhận việc tham nhũng là tất yếu, họ không phản kháng trước những hành vi đó 

bởi vì trong suy nghĩ của họ không cho là sai trái. Những người cần cù, trung thực 

muốn phản kháng nhưng họ nhận ra rằng phản kháng không những là vô ích mà 

còn hại đến bản thân, gia đình. Họ quá đơn độc, yếu thế trước “thế lực” của nhóm 

người tham nhũng. Hiện tượng “người ngay sợ kẻ gian” không chỉ xảy ra ngoài xã 

hội mà ngay cả chính trong môi trường này. Về phía nhà nước, những cơ quan được 

giao trách nhiệm giám sát việc quản lý tài sản tại các cơ quan, tổ chức đã thực hiện 

trách nhiệm của mình như thế nào?. Những vụ tham nhũng lớn trước khi tự thân nó 

vở ra có hàng loạt cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào cuộc nhưng không phát 

hiện. Họ không đủ năng lực, không làm hết trách nhiệm hay “nhóm lợi ích” chi 

phối hoạt động của họ. 

Tỷ lệ tội phạm ẩn nhiều là việc phát sinh nhiều tội phạm nhưng không được 

phát hiện, xử lý. Như đã phân tích, môi trường quản lý nhà nước hiện nay đang là 

nguyên nhân điều kiện thuận lợi cho việc phát sinh và làm ẩn tội phạm tại các cơ 

quan, tổ chức được giao quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Phải đổi mới hoạt 

động để hạn chế dần nguyên nhân điều kiện đó. Tài sản nhà nước đang quản lý 

thuộc sở hữu toàn dân, không ai có thể quản lý tài sản tốt hơn người chủ. Tạo ra cơ 

chế để người dân chung tay vào quản lý tài sản của chính mình, tạo ra môi trường 

mà ở đó “nhóm tham nhũng” phải là nhóm yếu thế trước sức mạnh to lớn là nhân 

dân.  

+  Tội phạm ẩn khách quan có nguyên nhân từ nhân chứng 

Nhân chứng là những người biết được thông tin về sự kiện tội phạm. Những lý 

do tội phạm ẩn khách quan xuất phát từ người làm chứng là những lý do làm cho 

nhân chứng không tự nguyện cung cấp cho cơ quan chức năng khi biết được thông 

tin về tội phạm, không khai báo hoặc khai báo không đúng sự thật về tội phạm mà 

mình biết. Từ đó các cơ quan chức năng không có thông tin về tội phạm, không đủ 

chứng cứ để xử lý người phạm tội và làm ẩn tội phạm. 
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Nhân chứng là người quan trọng trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội 

phạm. Là người cung cấp thông tin ban đầu về tội phạm để cơ quan chức năng xác 

lập các thủ tục, biện pháp tố tụng, là người cung cấp chứng cứ khách quan cho việc 

xử lý tội phạm. Nhân chứng có mặt rộng khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, ai ai trong 

mỗi người dân đều có thể là một nhân chứng tiềm tàng. Vấn đề ở chổ là làm thế nào 

để phát huy được sự hợp tác của họ vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Hành vi của con người bị chi phối bởi lợi ích. Nhân chứng chỉ hợp tác khi họ 

nhận thấy lợi ích, tùy theo nhận thức của từng người mà lợi ích của họ khác nhau. 

Lợi ích không đơn thuần là lợi ích vật chất. Những yếu tố nào cản trở sự hợp tác 

của họ?. 

Về nhận thức, ý thức pháp luật, trách nhiệm cộng đồng trong xã hội chưa làm 

cho họ hiểu rõ tố giác tội phạm là làm cho cái xấu bị trừng trị, đảm bảo cho công lý 

được thực thi, cái xấu không còn tồn tại hoặc bị hạn chế. Có người nhận thức được 

ý thức pháp luật nhưng ý thức cộng đồng chưa đủ lớn nên họ không đến cơ quan 

chức năng để cộng tác. Cũng có người nhận thức được, có trách nhiệm cộng đồng 

cao đã đến hợp tác những không có lợi ích gì mà còn bị chính quá trình tố tụng làm 

ảnh hưởng đến lợi ích của họ, bị chính người phạm tội hay “nhóm lợi ích” bao che 

cho tội phạm xâm hại, đe dọa xâm hại đến quyền lợi của họ.  

Về nhận thức của chính đội ngũ cán bộ tiến hành tố tụng, của pháp luật đang 

khai thác dưới góc độ trách nhiệm của công dân, người làm chứng, chưa chú trọng 

đến vấn đề lợi ích của người làm chứng. 

- Nguyên nhân của tội phạm ẩn chủ quan 

Những nguyên nhân chủ quan của hệ thống cơ quan này làm cho tội phạm đã 

xảy ra không được phát hiện, xử lý là do nhận hối lộ, bị mua chuộc, bị khống chế, 

thông đồng, cùng tham gia thực hiện tội phạm; do thiếu trách nhiệm, năng lực của 

đội ngũ cán bộ; chưa phát huy được sự cộng tác của nhân dân mà cụ thể là nhân 

chứng, nạn nhân. 

Đây là loại tội phạm ẩn có tính nguy hại cao nhất bởi không những làm ẩn 

những tội phạm xảy ra trên thực tế mà có thể đi cùng với tội phạm ẩn là một tội 

phạm mới phát sinh như tội “nhận hối lộ”, tội “đưa hối lộ”, tội “làm sai lệch hồ sơ 

vụ án”, tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, tội “ lạm quyền 

trong khi thi hành công vụ”. Tội phạm ẩn loại này cũng thể hiện sự thiếu trách 

nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đạo đức nghề nghiệp, trình độ năng 

lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách.  
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Tội phạm ẩn chủ quan là loại tội phạm ẩn có tính nguy hại lớn nhất. Nó không 

chỉ phản ánh lệch lạc “bức tranh” của THTP, làm phát sinh tội phạm mới, phản ánh 

sự tiêu cực, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ quan chuyên trách trong đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. Sự nguy hại hơn cả là làm mất niềm tin của người dân, làm 

cho nhân dân thờ ơ, bàng quang, phó mặc. Thực tế đã chứng minh không có sự ủng 

hộ, giúp đỡ, đồng thuận của người dân thì sẽ không thành công. 

Tội phạm ẩn khách quan hay chủ quan đều chỉ hiện tượng tội phạm đã xảy ra 

trên thực tế nhưng không được phát hiện, xử lý. Việc phân chia ra các loại nhằm 

giúp cho việc nhận thức có hệ thống, đúng lý do để tìm ra giải pháp phù hợp. Tuy 

nhiên cần phải nhận thức một loại tội phạm, lĩnh vực, khu vực mà ở đó tội phạm ẩn 

“lưu trú” thì có sự tác động của cả những lý do khách quan và lý do chủ quan. Cần 

phải nhận thấy mức độ tác động của từng loại yếu tố, những yếu tố nào thuộc về 

chủ quan tác động làm cho yếu tố khách quan thêm “động lực” làm phát sinh tội 

phạm ẩn để có giải pháp cụ thể khắc phục các yếu tố chủ quan đó.  

1.4. Mối quan hệ giữa tình hình tội phạm với nhân thân ngƣời phạm tội 

và nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm 

- Mối quan hệ giữa THTP với nhân thân người phạm tội 

Nhân thân người phạm tội “là tổng thể các dấu hiệu, đặc điểm có ý nghĩa về 

mặt xã hội, trong sự kết hợp với các điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng 

đến hành vi phạm tội của người đó” [45, tr. 131] 

Trong mối quan hệ nhân quả, các đặc điểm nhân thân tiêu cực của người phạm 

tội tác động với môi trường bên ngoài phát sinh tội phạm và THTP. Các đặc điểm 

nhân thân tiêu cực của người phạm tội được xét đến như là nguyên nhân của THTP. 

Mặt khác trong mối quan hệ của tổng thể THTP, nhân thân người phạm tội 

được nhìn thấy như là một bộ phận của THTP, các đặc điểm nhân thân trên góc độ 

chung nhất là các yếu tố hình thành nên thực trạng, cơ cấu, là yếu tố không thể thiếu 

khi đánh giá động thái, tính chất của THTP.  

- Mối quan hệ của THTP với nguyên nhân và điều kiện của THTP 

THTP là hiện tượng xã hội được biểu hiện bằng hệ thống tổng thể các tội 

phạm xảy ra trên thực tế trong khoảng thời gian nhất định và trên địa bàn nhất định. 

Hiện tượng xã hội giống như bao hiện tượng xã hội khác phát sinh và tồn tại trong 

xã hội nhưng lại không thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trái lại hiện tượng tội phạm là 

hiện tượng xã hội tiêu cực bởi nó được tạo nên bởi các hành vi đi ngược quy chuẩn 

chung của xã hội và sự gây hại của chính các hành vi đó cho xã hội.  
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Nguyên nhân điều kiện của THTP là sự tác động qua lại giữa các yếu tố làm 

phát sinh tội phạm, THTP, hiện tượng xã hội được gọi là tội phạm. Các yếu đó là 

các tiêu cực trong chính các hiện tượng xã hội, các quá trình xã hội thuộc môi 

trường sống của con người tác động qua lại với con người tạo nên đặc điểm nhân 

thân tiêu cực nơi chính con người đó tồn tại. Yếu tố thuộc về môi trường sống được 

gọi là những tình huống xã hội có vấn đề mà sự tác động qua lại của các yếu tố này 

với con người mang đặc điểm nhân thân tiêu cực làm phát sinh hành vi của chính 

con người gọi là hành vi phạm tội, làm phát sinh tội phạm, THTP. 

Nếu coi hiện tượng xã hội gọi là tội phạm là kết quả thì các yếu tố tiêu cực (sự 

tác động qua lại của các yếu tố tiêu cực với con người) trong chính các hiện tượng 

xã hội, các quá trình xã hội tồn tại trong môi trường sống là nguyên nhân tạo ra kết 

quả đó. THTP là kết quả của sự tác động qua lại của các yếu tố tiêu cực trong môi 

trường sống với con người. Với tính cách là kết quả, để cho kết quả đó không xảy 

ra chỉ thực hiện được bằng việc làm hạn chế hoặc triệt tiêu các yếu tố được gọi là 

nguyên nhân, điều kiện của tội phạm; làm giảm sự tác động của các yếu tố đó tác 

động với con người để hình thành nên con người mang đặc điểm nhân cách tiêu 

cực; làm giảm sự tác động của các yếu tố tiêu cực gọi là tình huống xã hội có vấn 

đề với con người mang đặc điểm nhân thân tiêu cực.  

Kết luận chƣơng 1 

Chương 1 là hệ thống lý luận về THTP, mối quan hệ của THTP với nhân thân 

người phạm tội và nguyên nhân điều kiện của THTP. Hệ thống đó được nghiên cứu, 

kế thừa, tập hợp từ nhiều công trình nghiên cứu về tội phạm học trước đó của các 

tác giả trong nước và sự phát triển của bản thân người nghiên cứu. Trong hệ thống 

lý luận đó là khái niệm và các đặc điểm của THTP; thực trạng và ý nghĩa của thực 

trạng THTP; diễn biến và ý nghĩa của diễn biến THTP; cơ cấu, các loại cơ cấu và ý 

nghĩa của từng cơ cấu; tính chất và cách đánh giá tính chất của THTP thông qua cơ 

cấu, diễn biến, thực trạng; làm rõ mối quan hệ của THTP với nhân thân người phạm 

tội và nguyên nhân, điều kiện của THTP. 

Toàn bộ hệ thống lý thuyết đó là cơ sở để nghiên cứu khảo sát thực tiễn THTP 

trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang một cách có hệ thống, khoa học để thu 

được những kiến thức cần có phục vụ phòng ngừa tội phạm. 
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Chƣơng 2 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI BÈ, 

TỈNH TIỀN GIANG TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO 

Cái Bè là huyện nằm ở phía tây của tỉnh Tiền Giang, là cửa ngỏ của vùng 

Đồng Tháp Mười, là một trong những huyện thuộc vùng lúa cao sản và là vùng 

chuyên canh cây ăn quả đặc sản lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Cái Bè là địa bàn có điều 

kiện kết nối với các huyện, thành phố trong khu vực, được định hướng phát triển 

theo hướng nông nghiệp - thương mại - dịch vụ. Cái Bè thật sự là một địa bàn quan 

trọng về chính trị, kinh tế, xã hội. Trong những năm qua mặc dù được sự quan tâm 

của các cấp chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng THTP vẫn 

còn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng, giảm không theo quy luật, đặc biệt là các 

tội về nhóm tội xâm phạm sở hữu; nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm, danh dự của con người; nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công 

cộng; nhóm tội phạm về ma túy. Cái Bè vẫn còn tồn tại những khu vực diễn biến 

phức tạp của những loại tội phạm đặc thù. THTP huyện Cái Bè vừa mang những 

đặc điểm chung của THTP tỉnh Tiền Giang vừa mang những đặc điểm riêng có xuất 

phát từ chính các hiện tượng xã hội, các quá trình kinh tế - xã hội của chính huyện 

Cái Bè. Thực tiễn THTP đó sẽ được khảo sát, nghiên cứu trên phần tội phạm rõ 

(phần hiện) và phần ẩn.  

2.1. Đặc điểm phần rõ của tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

2.1.1. Thực trạng (mức độ) của tình hình tội phạm rõ trên địa bàn huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Luận văn nghiên cứu thực trạng (mức độ) của THTP trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang được khảo sát trên ba mức độ: mức độ tổng quan, mức độ 

nhóm, mức độ tội danh cụ thể. 

- Mức độ tổng quan THTP rõ trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Mức độ tổng quan là cơ sở để xác định cơ số tội phạm, cơ số hành vi phạm tội, 

xu hướng của THTP, trong đó cơ số tội phạm, cơ số hành vi phạm tội là chỉ số khái 

quát nhất để đánh giá về mức độ của THTP trên một đơn vị hành chính lãnh thổ. Có 

thể xét đến số tội danh xảy ra trên thực tế gọi là cơ số tội danh. 

+ Cơ số tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 



 

 

30 

Cơ số tội phạm được tính bằng số vụ án xảy ra trong thời gian một năm trên 

10.000 dân. 

Bảng 2.1. Cơ số tội phạm của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Năm Vụ Dân số (ngƣời) Cơ số tội phạm 

2012 163 284.793 5,72 

2013 167 285.778 5,84 

2014 158 287.042 5,50 

2015 162 291.994 5,54 

2016 151 292.768 5,15 

Trung bình 160,2  5,55 

Tổng 801   

 (Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29]  

Như vậy, cơ số tội phạm cao nhất là năm 2013 với chỉ số là 5,84; thấp nhất là 

năm 2016 với chỉ số là 5,15; chỉ số trung bình trong 5 năm từ 2012 đến 2016 là 

5,55; so với chỉ số trung bình trong 5 năm từ 2012 đến 2016 của THTP tỉnh Tiền 

Giang là 6,5. Nhìn chung cơ số tội phạm thấp so với mức trung bình của tỉnh Tiền 

Giang; tăng, giảm với độ giao động thấp, không có quy luật, xu hướng chung ngày 

càng giảm. 

+ Cơ số hành vi phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Cơ số hành vi phạm tội được tính bằng số bị cáo được đưa ra xét xử trên 

10.000 dân. 

  Bảng 2.2. Cơ số hành vi phạm tội của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Năm Bị cáo Số dân Cơ số hành vi 

2012 243 284.793 8,53 

2013 235 285.788 8,22 

2014 183 287.042 6,37 

2015 118 291.944 4,04 
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2016 132 292.768 4,50 

Trung bình   6,33 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Cơ số hành vi phạm tội của THTP huyện Cái Bè cao nhất là năm 2012 

với chỉ số là 8,53; thấp nhất là năm 2015 với chỉ số là 4,04; chỉ số trung bình 

trong 5 năm là 6,33 so với cơ số hành vi phạm tội của THTP tỉnh Tiền Giang 

có chỉ số trung bình là 8,6 là thấp, cơ số hành phạm tội trên địa bàn huyện Cái 

Bè có xu hướng giảm dần, năm 2012 là 243 bị cáo; năm 2016 là 132 bị cáo 

giảm gần phân nửa số người phạm tội. 

+ Cơ số tội danh trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Số tội danh xảy ra trên thực tế ít so với quy định của Bộ luật hình sự, đa 

số là các tội mang tính truyền thống, chưa có những tội mang tính chất mới 

như về công nghệ thông tin hoặc có tính chất lợi dụng công nghệ thông tin, 

mạng xã hội. 

Bảng 2.3. Mức độ tội danh xảy ra của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 so với số tội danh Bộ luật hình sự quy định 

Năm Tổng số điều luật quy 

định về tội phạm cụ thể 

trong BLHS 

Số điều luật về tội phạm 

cụ thể đã áp dụng để xử lý 

tội phạm xảy ra 

Tỷ lệ 

2012 239 17 7,11% 

2013 239 18 7,53% 

2014 239 18 7,53% 

2015 239 20 8,36% 

2016 239 14 5,58% 

Trung bình  17,4 7,27% 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Mức độ tội danh trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cao nhất là năm 

2015 số tội danh xảy ra là 20 chiếm 8,36%; thấp nhất là năm 2016 số tội danh xảy 

ra là 14 chiếm 5,58%, so với mức độ tội danh xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 

12,5% là thấp. Mức độ tội danh xảy ra qua các năm tăng, giảm không theo quy luật 

nhưng chỉ giao động ở mức độ thấp. 

- Mức độ nhóm tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
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+ Nhóm xâm phạm sở hữu trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.4. Mức độ nhóm tội xâm phạm sở hữu của THTP trên địa bàn huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Năm Tổng Nhóm tội xâm phạm sở hữu Tỷ lệ 

Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

2012 163 243 92 91 56,44% 37,44% 

2013 167 235 82 117 49,10% 49,78% 

2014 158 183 91 97 57,59% 53% 

2015 162 118 97 73 59,87% 61,86% 

2016 151 132 82 71 54,30% 53,17% 

TB     55,49% 51,05% 

Tổng 801 911 444 449        

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

+ Nhóm tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con 

người trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.5. Mức độ nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh 

dự của con người của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 

2012 đến năm 2016 

Năm Tổng Nhóm tội xâm phạm…con 

ngƣời 

Tỷ lệ 

Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

2012 163 243 28 37 17,17% 15,22% 

2013 167 235 36 40 21,55% 17,02% 

2014 158 183 29 35 18,35% 19,12% 

2015 162 118 27 28 16,66% 23,72% 

2016 151 132 22 27 14,56% 20,45% 

TB     17,65% 19,10% 

Tổng  801 911 142 167   

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

+ Nhóm tội về xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
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Bảng 2.6. Mức độ nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 

của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Năm Tổng Nhóm tội xâm phạm…trật 

tự công cộng 

Tỷ lệ 

Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

2012 163 243 33 36 20,24% 14,81% 

2013 167 235 39 21 23,35% 8,93% 

2014 158 183 29 21 18,35% 11,47% 

2015 162 118 27 23 16,66% 19,49% 

2016 151 132 26 26 17,21% 19,69% 

TB     19,22% 14,87% 

Tổng  801 911 154 117   

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

+ Nhóm tội về ma túy trên địa bàn quận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.7. Mức độ nhóm tội ma túy của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Năm Tổng Nhóm tội về ma túy Tỷ lệ 

Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

2012 163 243 4 11 2,45% 4,52% 

2013 167 235 4 4 2,39% 1,70% 

2014 158 183 6 4 3,79% 2,18% 

2015 162 118 6 6 3,70% 5,08% 

2016 151 132 18 27 11,92% 20,45% 

TB     4,85% 6,78% 

Tổng  801 911 38 52   

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Nhóm tội về ma túy số vụ trung bình chiếm 4,85% số tội phạm xảy ra, số 

người phạm tội trung bình chiếm 6,78%. Đặc biệt tăng cao trong năm 2016 xảy ra 

18 vụ với 11,92%; số bị cáo 27 tỷ lệ 20,45% tăng gắp 4,5 lần so với năm 2012, các 

năm còn lại xảy ra ở mức thấp, nhóm tội phạm về ma túy có chiều hướng ngày càng 

gia tăng và có khả năng tăng cao ở các năm tiếp theo. 

+ Nhóm tội về chức vụ trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
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Không có vụ án nào về nhóm tội này được đưa ra xét xử trong 5 năm. 

- Mức độ hành vi (tội) của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Trong thực trạng THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 

2012 đến năm 2016, có những tội danh tần suất xảy ra nhiều bao gồm: Tội trộm cắp 

tài sản xảy ra 289 vụ; tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ xảy ra 116 vụ; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 

người khác xảy ra 108 vụ. 

Trong tổng số 801 vụ án xảy ra từ năm 2012 đến năm 2016, ba loại tội danh 

trên có 513 vụ chiếm 64,04%. Có 911 bị cáo trong tổng số, ba loại tội danh trên có 

563 bị cáo chiếm 61,8%, chiếm tỷ trong cao trong tổng số vụ án xảy ra và người 

phạm tội. 

Bảng 2.8. Mức độ tội danh xảy ra nhiều nhất của THTP trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Năm Tổng Tội trộm cắp tài 

sản 

Tội cố ý gây… 

của ngƣời khác 

Tội vi phạm … 

đƣờng bộ 

Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo Vụ Bị cáo 

2012 163 243 63 47 24 28 28 24 

2013 167 235 39 73 25 30 20 18 

2014 158 183 68 76 23 28 20 17 

2015 162 118 55 38 20 21 23 21 

2016 151 132 64 45 16 19 25 23 

Tổng 801 911 289 279 108 126 116 103 

Tỷ lệ 100% 100% 36% 30,6% 13,5% 13,83% 14,5% 11,3% 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Khái quát về thực trạng THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

trong thời gian từ 2012 đến 2016. 

Về mức độ tổng quan: Số vụ phạm tội xảy ra ít hơn so với mức trung bình của 

tỉnh Tiền Giang nhưng nhiều hơn một số địa bàn tương đương khác; cơ số hành vi 

thấp hơn so với trung bình; tỷ lệ số tội danh xảy ra trên thực tế so với số tội danh bộ 

luật hình sự quy định nhỏ. 

Về mức độ nhóm: Tội phạm xảy ra nhiều ở nhóm tội xâm phạm sở hữu với 

444 vụ, 449 bị cáo; nhóm tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh 

dự của con người xảy ra 142 vụ, 167 bị cáo; nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, 
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trật tự công cộng xảy ra 154 vụ, 117 bị cáo; nhóm tội về ma túy xảy ra 38 vụ, 52 bị 

cáo và có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt nhóm tội về chức vụ thực trạng tội 

phạm rõ trong 5 năm không ghi nhận. 

Về mức độ tội cụ thể xảy ra nhiều ở các tội trộm cắp tài sản 289 vụ, 279 bị 

cáo; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác 108 vụ, 126 

bị cáo; tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 

116 vụ, 103 bị cáo. 

Những đặc điểm về thực trạng phản ánh đúng đặc điểm kinh tế - xã hội huyện 

Cái Bè và đặc điểm chung của THTP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: 

Các tội về xâm phạm sở hữu xảy ra nhiều vì đây là địa bàn thương mại dịch 

vụ, tập trung nhiều nhà máy xay xát lúa, vựa gạo, vựa trái cây, khu chợ, tài sản tập 

trung nhiều, nhiều người về đây làm ăn buôn bán mang theo tiền, tài sản. Và là địa 

bàn kết nối các thành phố, thị xã, huyện địa bàn giáp ranh như: thành phố Vĩnh 

Long, thành phố Se Đéc, thị xã Cai Lậy, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mời, huyện 

Tân Thạnh, Huyện Long Hồ, huyện Cai Lậy và cũng là con đường trung chuyển 

hàng hóa về các tỉnh về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  

Cái Bè là huyện vùng ven ở phía tây của tỉnh Tiền Giang, một số khu vực của 

huyện còn nhiều xã là xã vùng sâu, trình độ dân trí còn thấp nên các tội về xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người còn xảy ra nhiều so 

với các địa bàn tương đương. 

Tội phạm về giao thông xảy ra nhiều vì đây là địa bàn có tuyến quốc lộ 1 chạy 

dài từ Đông sang Tây với chiều dài 22 km, 05 tuyến đường tỉnh lộ kết nối với các 

huyện địa bàn giáp ranh, hệ thống đường giao thông nông thôn chằn chịt rộng khắp 

địa bàn huyện. 

Tội phạm về chức vụ không được phát hiện xử lý đó là đặc điểm chung của 

THTP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và cả nước. 

2.1.2. Diễn biến của tình hình tội phạm rõ trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

Diễn biến của THTP ta đang đề cập là diễn biến về thực trạng của THTP, diễn 

biến về cơ cấu ta sẽ đề cập tại phần cơ cấu. 
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Bảng 2.9. Diễn biến về số vụ và người phạm tội của THTP trên địa bàn huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 
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(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

 

Nhìn chung THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong thời gian 

từ 2012 đến 2016 tăng, giảm không theo quy luật nhưng giao động ở mức độ thấp 

và có xu hướng ngày càng giảm về cả số vụ 163 vụ năm 2012 và 151 vụ năm 2016, 

mức giảm trung bình hàng năm là 1,7%, và số người phạm tội 243 bị cáo năm 2012 

và 132 bị cáo năm 2016, mức giảm trung bình hàng năm là 25%. Như vậy THTP 

trên địa bàn huyện Cái Bè có xu hướng ngày càng giảm. 

Về nhóm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, 

cao nhất là năm 2015 xảy ra 97 vụ chiếm 59,87%, thấp nhất là năm 2013 và năm 

2016 xảy ra 82 vụ chiếm tỷ lệ khác nhau 49,10% và 54,30%. Nhưng số bị cáo đưa 

ra xét xử cao nhất là năm 2013 với 117 bị cáo chiếm 49,78%, thấp nhất là năm 2016 

với 71 bị cáo chiếm 53,17%, so với tổng số bị cáo đưa ra xét xử từ năm 2012 đến 

năm 2016 thì năm 2015 đưa ra xét xử 73 bị cáo chiếm tỷ lệ 61,86% là cao nhất so 

với các năm còn lại. Số vụ và số người phạm tội tăng, giảm với mức độ thấp, không 
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theo quy luật, riêng số người phạm tội có xu hướng giảm, năm 2012 là 91 bị cáo, 

năm 2016 là 71 bị cáo. Nhìn chung nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ 

cao so với tổng số tội phạm xảy ra trên địa bàn trung bình số vụ là 55,49%, số 

người phạm tội là 56%. 

Nhóm tội về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng trên địa 

bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cao nhất là năm 2013 xảy ra 39 vụ chiếm 

23,35%, thấp nhất là năm 2016 xảy ra 26 vụ chiếm 17,21%. Số bị cáo đưa ra xét xử 

cao nhất là năm 2012 với 36 bị cáo chiếm 14,81%, thấp nhất là năm 2013, năm 

2014 với 21 bị cáo chiếm tỷ lệ khác nhau 8,93% và 11,74%, so với tổng số bị cáo 

đưa ra xét xử từ năm 2012 đến năm 2016 thì năm 2016 đưa ra xét xử 26 bị cáo 

nhưng chiếm tỷ lệ 19,69% là cao nhất so với các năm còn lại. Số vụ và số bị cáo 

tăng, giảm với mức độ thấp, không theo quy luật, xu hướng chung về số vụ, số 

người phạm tội giảm, năm 2012 là 33 vụ 36 bị cáo, năm 2016 là 26 vụ, 26 bị cáo, 

trung bình số vụ là 19,22%, số người phạm tội là 14,87%. 

Nhóm tội phạm về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 

con người diễn biến phức tạp, cao nhất là năm 2013 xảy ra 36 vụ chiếm 21,55%, 

năm thấp nhất là năm 2016 xảy ra 22 vụ chiếm 14,56%, số bị cáo đưa ra xét xử cao 

nhất là năm 2013 với 40 bị cáo chiếm 17,02%, thấp nhất là năm 2016 với 27 bị cáo 

chiếm 20,45%. Số vụ và số người phạm tội tăng, giảm không theo quy luật nhưng ở 

mức độ thấp, xu hướng chung cả số vụ và số người phạm tội là giảm. Tội phạm xảy 

ra trên địa bàn trung bình số vụ là 17,65%, số người phạm tội là 19,10%. 

Nhóm tội ma túy có xu hướng tăng cả về số vụ, 04 vụ năm 2012 và 18 vụ năm 

2016, mức tăng trung bình hàng năm khoảng 80%; số người phạm tội 11 bị cáo 

năm 2012 và 27 bị cáo năm 2016, mức tăng trung bình hàng năm là 28%, đặc biệt 

có sự tăng mạnh trong năm 2016, 4,5 lần về số vụ, 2,5 lần vê số người phạm tội, các 

năm còn lại chỉ ở mức độ thấp. Đây đồng thời là diễn biến của tội “tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” vì trong khoảng thời gian 

khảo sát nhóm tội về ma túy chỉ xảy ra loại hành vi này. 

Về tội phạm cụ thể: 

Tội trộm cắp tài sản ở mức cao so với các địa bàn đương, tăng, giảm không 

theo quy luật ở mức độ thấp số vụ, 63 vụ năm 2012, 64 vụ năm 2016, số người 

phạm tội, 47 bị cáo năm 2012, 45 bị cáo năm 2016. Năm 2013, tuy số vụ xảy ra ít 

nhất so với các năm còn lại nhưng số người phạm tội cao 73 bị cáo, đặc biệt trong 

năm 2014 số vụ, số người phạm tội cao nhất 68 vụ, 76 bị cáo.  
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Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở mức 

cao so với địa bàn tương, tăng, giảm không theo quy luật cả về số vụ và số người 

phạm tội, nhưng ở mức độ thấp, 28 vụ, 24 bị cáo năm 2012 và 25 vụ, 23 bị cáo năm 

2016. 

Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác ở mức độ 

cao so với địa bàn tương đương, có xu hướng ngày càng giảm về số vụ, 24 vụ năm 

2012 và 16 vụ năm 2016; số người phạm tội, 28 bị cáo năm 2012 và 19 bị cáo năm 

2016. 

2.1.3. Cơ cấu của tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

- Cơ cấu của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo tên 

chương của phần các tội phạm cụ thể theo Bộ luật hình sự 

Đây là loại cơ cấu cho ta cái nhìn tổng quan về THTP rõ trên địa bàn huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Bảng 2.10. Diễn biến của THTP theo chương của phần các tội phạm cụ thể 

theo Bộ luật hình sự trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến 

năm 2016 
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(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Theo cơ cấu của Bộ luật hình sự, phần các tội phạm cụ thể được chia thành 14 

chương, trừ chương XXIII, các tội xâm phạm về trách nhiệm nghĩa vụ của quân 

nhân, đây là những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự, không 

thuộc phạm vi khảo sát của đề tài, còn lại 13 chương. 
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THTP trên địa bàn quận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 

2016 xảy ra các loại tội phạm tại 7 chương với tổng cộng 801 vụ, với 911 bị cáo. 

Cụ thể như sau: 

Chương XII, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của 

con người xảy ra 142 vụ chiếm 17,72%, 167 bị cáo chiếm 18,33%. Tăng, giảm hàng 

năm không có quy luật. 

Chương XIII, các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân xảy ra 01 

vụ chiếm 0,16%. 

Chương XIV, các tội xâm phạm sở hữu xảy ra 444 vụ chiếm 55,43%, 449 bị 

cáo chiếm 49,28%. Tăng, giảm hàng năm không có quy luật, số bị cáo hàng năm 

giảm. Trong đó tội trộm cắp tài sản xảy ra nhiều nhất, các tội khác có xảy ra nhưng 

ở mức độ thấp, có những tội danh không xảy ra.  

Chương XVI, các tội xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế xảy ra 12 vụ chiếm 

1,49%, 13 bị cáo chiếm 1,4%. Không tăng, không giảm. 

Chương XVIII, các tội phạm về ma túy xảy ra 38 vụ chiếm 4,74%, 52 bị cáo 

chiếm 5,7% có xu hướng tăng mạnh, về số vụ hàng năm tăng 80%/năm, bị cáo hàng 

năm tăng 28%/năm, chủ yếu xảy ra tại tội danh tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. 

Chương XIX, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng xảy ra 

154 vụ chiếm 19,22%, 117 bị cáo chiếm 12,84%, tăng giảm không có quy luật. 

Trong đó tội danh xảy ra nhiều nhất là tội vi phạm các quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ 116 vụ, các tội danh khác có xảy ra nhưng ở mức 

độ thấp. 

Chương XX, các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính xảy ra 10 vụ chiếm 

1,24%, 09 bị cáo chiếm 0,98%, tăng giảm không có quy luật. Xảy ra tại 2 tội danh: 

tội chống người thi hành công vụ; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, 

các tội danh khác không xảy ra. 

Chương XXI, các tội phạm về chức vụ, là những tội phạm đang được dư luận 

xã hội quan tâm nhất hiện nay, trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 

2012 đến năm 2016 không xảy ra. 

- Cơ cấu của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo tội danh 

cụ thể được quy định theo Bộ luật hình sự 
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Bảng 2.11. Cơ cấu theo tội danh cụ thể của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

 

Tội danh 

Số vụ án Tỷ lệ % 

2012 2013 2014 2015 2016 Tổng 

Tội vô ý làm chết người 0 1 0 0 0 1 0,12% 

Tội cố ý gây… của người 

khác 

24 25 23 20 16 108 13,48% 

Tội hiếp dâm 0 1 0 3 5 9 1,12% 

Tội giao cấu với trẻ em 4 9 4 3 1 21 2,62% 

Tội dâm ô với trẻ em 0 0 2 1 0 3 0,37% 

Tội bắt, giữ hoặc giam 

người trái pháp luật 

0 0 0 1 0 1 0,12% 

Tội cướp tài sản 9 7 4 8 2 30 3,74% 

Tội bắt cóc nhằm chiếm 

đoạt tài sản 

0 0 1 0 0 1 0,12% 

Tội cưỡng đoạt tài sản 6 8 5 7 0 26 3,24% 

Tội cướp giật tài sản 5 14 5 13 5 42 5,24% 

Tội công nhiên chiếm 

đoạt tài sản 

1 4 0 1 0 6 0,74% 

Tội trộm cắp tài sản 63 39 68 55 64 289 36,07% 

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản 

2 3 2 3 4 14 1,74% 

Tội lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản 

0 0 2 2 3 7 0,87% 

Tội hủy hoại hoặc cố ý 

làm hư hỏng tài sản 

6 7 4 8 4 29 3,62% 

Tội sản xuất, tàng trữ, vận 

chuyển, buôn bán hàng 

cấm 

2 3 2 2 2 11 1,37% 

Tội vi phạm các quy định 

về sử dụng đất đai 

0 0 1 0 0 1 0,12% 

Tội tàng trữ, vận 

chuyển…  chất ma túy 

4 4 6 6 18 38 4,74% 

Tội vi phạm quy 

định…giao thông đường 

bộ 

28 20 20 23 25 116 14,48% 

Tội giao cho người 

không… giao thông 

đường bộ 

0 0 0 1 0 1 0,12% 

Tội tàng trữ, mua bán vũ 

khí quân dụng 

0 0 0 1 0 1 0,12% 

Tội đánh bạc 3 13 4 0 1 21 2,62% 
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Tội tổ chức đánh bạc hoặc 

gá bạc 

2 4 1 0 0 7 0,87% 

Tội chứa chấp hoặc tiêu 

thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có 

0 0 4 2 0 6 0,74% 

Tội chứa mại dâm 0 2 0 0 0 2 0,24% 

Tội chống người thi hành 

công vụ 

2 3 0 2 1 9 1,12% 

Tội làm giả con dấu, tài 

liệu của cơ quan tổ chức 

1 0 0 0 0 1 0,12% 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Theo cơ cấu này, các tội chiếm tỷ trọng xảy ra nhiều nhất gồm: Tội trộm cắp 

tài sản chiếm 36,07%; tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ chiếm 14,48%; tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người 

khác chiếm 13,48%; tội cướp giật tài sản chiếm 5,24%; tội tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy chiếm 4,47%; các tội danh khác xảy 

ra nhưng ở mức độ thấp.  

- Cơ cấu của THTP theo hình thức phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

Tỷ trọng giữa người phạm tội và vụ phạm tội của THTP trên địa bàn huyện 

Cái Bè từ năm 2012 đến năm 2016 là 0,78%. Trong đó phạm tội theo hình thức 

đồng phạm là 274 vụ chiếm 34,2%, còn lại 527 vụ chiếm 65,8% là phạm tội đơn lẽ. 

Trong 274 vụ có đồng phạm chỉ ghi nhận 7 vụ thuộc hình thức phạm tội có tổ chức 

chiếm 0,87%.  

- Cơ cấu của THTP theo địa bàn phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

Cái Bè là huyện vùng ven nằm ở phía tây của tỉnh Tiền Giang, được chia làm 

24 xã, 01 thị trấn với diện tích và dân số không đồng đều, trình độ phát triển cũng 

có sự chênh lệch nhau.  

Bảng 2.12. Cơ cấu theo địa bàn phạm tội của THTP huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Xã, thị trấn Số vụ Tỷ lệ Xã, thị trấn Số vụ Tỷ lệ 

Thị trấn Cái Bè 74 9,23% Xã Mỹ Đức Đông 34 4,24%% 

Xã An Cư 100 12,48% Xã Mỹ Đức Tây 31 3,87% 

Xã Đông Hoà Hiệp 72 8,98% Xã An Thái Đông 47 5,86% 
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Xã Mỹ Hội 52 6,49% Xã Mỹ Lợi A 26 3,24% 

Xã Hậu Thành 66 8,23% Xã Mỹ Lợi B 27 3,37% 

Xã Hòa Khánh 73 9,11% Xã An Thái Trung 100 12,48% 

Xã Hậu Mỹ Phú 25 3,12% Xã An Hữu 78 9,73,3% 

Xã Hậu Mỹ Trinh 25 3,12% Xã Hòa Hưng 63 7,86% 

Xã Hậu Mỹ Bắc A 50 6,24% Xã Tân Thanh 20 2,49% 

Xã Hậu Mỹ Bắc B 34 4,24% Xã Tân Hưng 32 3,99% 

Xã Mỹ Trung 18 2,24% Xã Mỹ Lương  31 3,87% 

Xã Thiện Trung 21 2,62% Xã Mỹ Tân 25 3,12% 

Xã Thiện Trí 50 6,24%    

(Nguồn: Thống kê của Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [10] 

Số vụ phạm tội xảy ra phân bố tương đối đồng đều trên địa bàn huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang. Các địa bàn xảy ra nhiều như: xã An Cư, xã An Thái Trung mỗi 

địa bàn xảy ra 100 vụ chiếm 12,48%; xã An Hữu xảy ra 78 vụ chiếm 9,73%; thị 

trấn Cái Bè 74 vụ chiếm 9,23%; Hòa Khánh 73 vụ chiếm 9,11%; Đông Hòa Hiệp 

xảy ra 72 vụ chiếm 8,98%; các xã còn lại xảy ra nhưng ở mức độ trung bình, trong 

đó xã xảy ra ít nhất là xã Mỹ Trung 18 vụ chiếm 2,24%; xã Tân Thanh xảy ra 20 vụ 

chiếm 2,49%. Các địa bàn xảy ra nhiều là do có điều kiện phát triển về kinh tế, tập 

trung nhiều cụm công nghiệp, nhiều vựa trái cây, số lượng dân nhập cư nhiều, cũng 

là địa bàn giáp ranh với các tỉnh giáp ranh như tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long 

An, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đây cũng là các địa bàn phức 

tạp nhất về ANTT, đặc biệt là địa bàn xã An Cư, xã An Thái Trung. Tội danh xảy ra 

nhiều nhất là tội trộm cắp tài sản với 43 vụ chiếm 5,36%. 

- Cơ cấu của THTP theo loại hình phạt áp dụng cho người phạm tội 

Bảng 2.13. Cơ cấu theo loại hình phạt áp dụng của THTP trên địa bàn huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

 

Tên hình phạt Số bị cáo Tỷ lệ 

Trục xuất 0 0% 

Cảnh cáo 22 2,42% 

Phạt tiền (hình phạt chính) 35 3,85% 

Cải tạo không giam giữ 0 0% 

Án treo 167 18,33% 
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Tù từ 3 năm trở xuống 398 43,70% 

Tù từ trên 3 năm đến 7 năm 222 24,35% 

Tù từ trên 7 năm đến 15 năm 66 7,25% 

Tù từ trên 15 năm 1 0,1% 

Tù chung thân 0 0% 

Tử hình 0 0% 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Cơ cấu hình phạt áp dụng trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 

2012 đến năm 2016 được áp dụng hình phạt như: cảnh cáo, phạt tiền, tù có thời hạn 

đến 15 năm được áp dụng nhiều nhất, các hình phạt như: trục xuất, cải tạo không 

giam giữ, tù chung thân, tử hình không áp dụng. 

- Cơ cấu của THTP theo loại biện pháp ngăn chặn áp dụng cho người phạm 

tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.14. Cơ cấu theo loại biện pháp ngăn chặn áp dụng của THTP trên địa 

bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

 

Biện pháp ngăn chặn Số bị cáo Tỷ lệ 

Tạm giữ 612 67,17% 

Tạm giam 733 80,47% 

Bảo lĩnh 67 7,36% 

Cấm đi khỏi nơi cư trú 110 12,07% 

Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm 1 0,1% 

(Nguồn: Thống kê của Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [10]  

Như vậy khi phát hiện tội phạm, người tình nghi thực hiện tội phạm bị áp dụng 

biện pháp tạm giữ hình sự để điều tra là 612 trường hợp chiếm 67,17%. Khi khởi tố 

bị can, có đến 80,47% bị can bị tạm giam; biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú cũng 

được áp dụng với 110 trường hợp chiếm 12,07%; các biện pháp ngăn chặn khác 

cũng được áp dụng nhưng với tỷ lệ thấp. Đây cũng là tình trạng chung của các 

huyện, thị xã, thành phố khác tại tỉnh Tiền Giang. 

- Cơ cấu theo hình thức lỗi của người phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang  
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Tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến 

năm 2016 thực hiện với hình thức lỗi cố ý 801 trường hợp chiếm 87,92%, thực hiện 

với hình thức lỗi vô ý 110 trường hợp chiếm 12,08%. 

- Cơ cấu theo động cơ của người phạm tội trên địa bàn Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

Xem xét trên cơ cấu tội phạm cụ thể phần lớn những tội phạm xảy ra trên địa 

bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 đều liên quan đến 

chiếm đoạt tài sản hoặc vì mục đích vụ lợi có tới 653 người phạm tội vì mục đích 

vụ lợi chiếm 71,67%; có 258 người phạm tội vì động cơ, mục đích khác chiếm 

28,33 % như thỏa mãn sinh lý, thể hiện cá nhân, trả thù… 

Phần lớn những tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ 

năm 2012 đến năm 2016 có động cơ, mục đích vụ lợi đều vì để thỏa mản nhu cầu 

thoái hóa cá nhân. Nhu cầu mà xã hội không cho phép hoặc bản thân không có điều 

kiện thực hiện một cách hợp pháp để thỏa mãn nhu cầu. 

- Cơ cấu theo đặc điểm nhân thân của người phạm tội trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang 

Cơ cấu theo đặc điểm nhân thân của người phạm tội là một hệ thống các cơ 

cấu theo các đặc điểm nhân thân có ý nghĩa cho nghiên cứu. 

+ Cơ cấu theo giới tính trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Theo số liệu thống kê, trong 911 người phạm tội có 674 người có giới tính là 

nam chiếm 73,98%; có 237 người giới tính là nữ chiếm 26,02%. Chỉ số giới tính nữ 

phạm tội cao hơn địa bàn tương đương như huyện Cai Lậy là 19,32%, cao hơn mức 

trung bình của tỉnh Tiền Giang là 17,25%. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ này ngày càng 

cao, năm 2012 có chiếm 23,05%, năm 2016 chiếm tới 32,58%, có nhiều nữ tham 

gia vào các tội mà trước đây thường là nam giới thực hiện như cướp tài sản, cướp 

giật tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đây nữ 

thường là người phạm các tội đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản. 

+ Cơ cấu theo độ tuổi trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.15. Cơ cấu theo độ tuổi người phạm tội của THTP huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 
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Năm 

14 đến dƣới 

16 tuổi 

16 đến dƣới 

18 tuổi 

 

18 đến dƣới 

30 tuổi 

30 đến dƣới 

45 tuổi 

Trên 45 

tuổi 

Bị 

cáo 

Tỷ lệ Bị 

cáo 

Tỷ lệ Bị 

cáo 

Tỷ lệ Bị 

cáo 

Tỷ lệ Bị 

cáo 

Tỷ lệ 

2012 7 2,88% 28 11,52% 156 64,19% 37 15,23% 15 6,18% 

2013 6 2,56% 21 8,94% 167 71,06% 22 9,36% 19 8,08% 

2014 4 2,18% 13 7,1% 133 72,68% 19 10,38% 14 7,66% 

2015 1 0,85% 7 5,94% 87 73,72% 16 13,55% 7 5,94% 

2016 2 1,51% 4 3,03% 86 65,15% 28 21,21% 12 9,1% 

Tổng 20  73  629  122  67  

TB  1,99%  7,3%  70,36%  13,94%  7,39% 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Theo số liệu thống kê, tội phạm hầu hết được thực hiện là người thành niên, 

đang trong độ tuổi lao động, trong đó người có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 

tuổi cao nhất là 629 người chiếm 70,36%, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thấp 

nhất 20 người chiếm 1,99%. Những người trong độ tuổi còn lại chiếm tỷ lệ không 

cao. Nhìn chung người phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có xu 

hướng ngày càng giảm. 

+ Cơ cấu theo trình độ học vấn trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Bảng 2.16. Cơ cấu theo trình độ học vấn của người phạm tội trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

 

 

Năm 

 

Số bị 

cáo 

 

Trình độ học vấn 

Không 

biết 

chữ 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

TH 

chuyên 

nghiệp, 

cao 

đẳng 

Đại học, 

trên đại 

học 

2012 243 37 30 113 51 12 0 

2013 235 26 27 114 54 14 0 

2014 183 17 21 87 49 9 0 
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2015 118 7 17 64 20 10 0 

2016 132 6 14 72 27 13 0 

Tổng 911 93 109 450 201 58 0 

Tỷ lệ 100% 10,20% 11,97% 49,4% 22,06% 6,37% 0% 

 

(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Theo số liệu thống kê trình độ học vấn của những người thực hiện hành vi 

phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ 2012 đến năm 2016, nhìn 

chung có trình độ học vấn thấp. Trong đó trình độ cấp 2 cao nhất 450 người chiếm 

49,4%, đại học và trên đại học không có trường hợp nào xảy ra, không biết chữ là 

93 người chiếm 10,20%, trình độ cấp 1 là 109 người chiếm 11,97%. Do đây là khu 

vực nông thôn, người dân không có điều kiện học hành, nên trình độ học vấn còn 

thấp. Do vậy nâng cao trình độ học vấn để có nhận thức về các quy chuẩn, giá trị, 

khả năng tìm kiếm việc làm tốt hơn là giải pháp quan trọng. 

+ Cơ cấu theo đặc điểm nghề nghiệp, không có nghề nghiệp trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.17. Cơ cấu theo đặc điểm có nghề nghiệp và không có nghề nghiệp của 

người phạm tội trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 

2016 

 

Năm Số bị cáo 

Nghề nghiệp 

Ổn định Không ổn định Không 

2012 243 34 66 143 

2013 235 22 76 137 

2014 183 27 49 107 

2015 118 8 34 76 

2016 132 11 35 86 

Tổng 911 102 260 549 

Tỷ lệ 100% 11,20% 28,54% 60,26% 
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(Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) 

[29] 

Có 102 người phạm tội có nghề nghiệp ổn định chiếm 11,20%; 260 

người có nghề nghiệp nhưng không ổn định chiếm 28,54%; 549 người không 

có nghề nghiệp chiếm 60,26% là cao nhất. Những người phạm tội không có 

nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, nên không tạo ra thu nhập để 

nuôi sống bản thân và gia đình. Điều này phản ánh đúng THTP trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016. Qua khảo sát hầu 

hết là tội phạm chiếm đoạt tài sản hoặc vì mục đích vụ lợi. Các tội khác 

chiếm tỷ lệ thấp.  

+ Cơ cấu theo đặc điểm tiền án tiền sự; tái phạm; tái phạm nguy hiểm 

trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Bảng 2.18. Cơ cấu theo đặc điểm tái phạm; tiền án, tiền sự của người 

phạm tội trên địa trên địa bàn huyện Cái Bè từ năm 2012 đến năm 2016  

 Số bị cáo Tỷ lệ 

Chưa có tiền án, tiền sự 223 24,47% 

Có tiền án, tiền sự 587 64,44% 

Tái phạm 53 5,82% 

Tái phạm nguy hiểm 48 5,27% 

 (Nguồn: Thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [29] 

Người phạm tội đã có tiền án, tiền sự 587 người chiếm 64,44% là cao nhất; 

người chưa có tiền án, tiền sự  223 người chiếm 24,47% cao thứ hai; những người 

tái phạm và tái phạm nguy hiểm chiếm tỷ lệ không cao chiếm 11,09%. Như vậy 

công tác quản lý xã hội, giáo dục, tạo điều kiện việc làm, hòa nhập cuộc sống của 

những người đã có tiền án, tiền sự rất được chính quyền quan tâm và thực hiện 

tương đối tốt.  

2.1.4. Tính chất của tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

Tính chất của THTP là những đặc điểm cơ bản về chất của THTP trên một địa 

bàn trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là những đặc điểm thể hiện tính nguy 

hiểm cho xã hội cũng như những đặc điểm mà sự tăng lên của nó làm gia tăng tính 

nguy hiểm cho xã hội. Là những đặc điểm về chất nên phải được rút ra trên cơ sở 

các đặc điểm về lượng hay nói cách khác tính chất của THTP chỉ có thể có được 
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thông qua nhận thức về thực trạng, diễn biến (diễn biến của thực trạng và diễn biến 

về cơ cấu), cơ cấu của THTP. 

Tính chất của THTP rõ trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là những 

đặc điểm về chất thông qua nhận thức về thực trạng, diễn biến, cơ cấu của THTP 

đó. Đó là những đặc điểm thể hiện tính chất chung của THTP cả nước, của tỉnh 

Tiền Giang và những đặc điểm riêng có của THTP huyện Cái Bè. 

THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 

diễn biến tương đối phức tạp, tăng giảm không theo quy luật, nhưng xu hướng 

chung là giảm cả về số vụ và số người phạm tội, cơ số tội phạm thấp hơn so với 

trung bình. Trong tổng số vụ phạm tội xảy ra tỷ lệ các vụ có động cơ, mục đích vụ 

lợi chiếm tỷ trọng cao và còn diễn biến phức tạp. 

Người phạm tội đang trong độ tuổi lao động, không có nghề nghiệp hoặc nghề 

nghiệp không ổn định chiếm tỷ trọng cao. Người thực hiện hành vi phạm tội là 

chiếm tỷ lệ cao hơn mức trung bình. Người phạm tội có xu hướng càng câu kết chặt 

chẽ, liều lĩnh, manh động, thực hiện nhiều vụ phạm tội có tính chất rất nghiêm 

trọng, thủ đoạn che giấu tinh vi, khó phát hiện. 

Điển hình như vụ Nguyễn Quốc Phi, sinh năm 1992, ngụ ấp 2, xã An Thái 

Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cùng đồng phạm cướp giật tài sản. Tại bản án 

số 45/2016/HSST ngày 02/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè với nội dung: 

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 24/11/2015 chị Phạm Thị Mèo (1971), ngụ: ấp 

Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến ngân hàng 

Sacombank tọa lạc ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giao dịch. 

Sau đó điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến QL1 hướng Trung Lương - Mỹ 

Thuận, đến khu vực Bà Đắc thuộc ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang bị Nguyễn Quốc Phi điều khiển xe mô tô gắn biển số 60M7 – 6564 lưu thông 

cùng chiều ép sát phía trong bên phải dùng tay trái giật túi sách của chị Mèo rồi 

tăng ga bỏ chạy tẩu thoát về hướng Mỹ Thuận, chị Mèo truy hô lên, lực lượng Công 

an đang tuần tra phát hiện đuổi theo đến tiệm cửa sắt của anh Lê Chí Dũng thuộc ấp 

An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bắt giữ Phi cùng tang vật là túi 

sách trong đó có số tiền là 13.500.000đ (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng), 

phương tiện gây án trên. 

Qua điều tra mở rộng Phi khai nhận ngoài vụ cướp giật tài sản bị bắt quả tang 

trên, từ 13/6/2015 đến ngày 24/11/2015 Phi cùng Lương Đức Anh, sinh năm 1990, 

ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thực hiện 14 vụ 
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cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cái Bè, 02 vụ trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long, 02 vụ trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tổng tài 

sản thiệt hại trong các vụ cướp giật tài sản khoảng 500.000.000đ (Năm trăm triệu 

đồng). [30] 

Với những đặc điểm riêng có của điều kiện kinh tế - xã hội, tính chất của THTP 

trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 cũng có 

những đặc điểm riêng. 

Cái Bè là huyện nằm ở phía tây của tỉnh Tiền Giang, là cửa ngỏ của vùng Đồng 

Tháp Mười, nơi có điều kiện kết nối các tỉnh địa bàn giáp giáp ranh trong khu vực, 

tập trung nhiều hàng hóa thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi nên có nhiều thương 

nhân đến làm ăn, sinh sống mang theo nhiều tài sản nên các tội chiếm đoạt tài sản 

chiếm tỷ lệ cao. Hệ thống giao thông phát triển có truyến quốc lộ 1 nối dài từ Đông 

sang Tây và các tuyến đường tỉnh lộ nối liền các thành phố, thị xã, huyện giáp ranh, 

các tuyến đường giao thông nông thôn dầy đặt nên tội phạm về giao thông còn xảy 

ra nhiều chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên địa bàn còn nhiều khu vực nông thôn đang trên 

đà phát triển trình độ dân trí của người dân còn thấp nên các tội xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao so với mức trung bình. 

2.2. Đặc điểm về phần ẩn của tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang 

Tội phạm ẩn hay THTP ẩn là tất yếu và THTP ẩn trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang không nằm ngoài sự tất yếu đó. THTP ẩn trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có đầy đủ các loại tội phạm ẩn cũng như nguyên 

nhân tội phạm ẩn theo lý luận tội phạm ẩn đã phân tích. 

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Cái Bè, Công an tỉnh Tiền 

Giang, hàng năm số lượng vụ án đã khởi tố phải tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra 

với số lượng tương đối cao. Các vụ án được tạm đình chỉ với lý do đã hết thời 

hạn điều tra mà chưa xác định được bị can, đình chỉ với lý do đã hết thời hạn 

điều tra mà không chứng minh được bị can phạm tội; người đã yêu cầu khởi tố 

rút đơn yêu cầu trước ngày mở phiên tòa; không xác định được người bị hại. 

Trên thực tế đó là các vụ phạm tội. 

Bảng 2.19. Tỷ lệ vụ án khởi tố và vụ án xét xử của THTP trên địa huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 
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Năm Số vụ án đã                

khởi tố 

Số vụ án tạm 

đình chỉ 

Số vụ án đình 

chỉ 

Số vụ án đƣa ra 

xét xử 

2012 207 36 8 163 

2013 205 33 5 176 

2014 187 24 5 158 

2015 192 26 4 162 

2016 185 30 4 151 

Tổng 976 149 26 801 

Trung 

bình 

100% 15,26% 2,66% 82,08% 

(Nguồn: Thống kê của Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) [10] 

Qua số liệu thống kê tỷ lệ vụ án đưa ra xét xử đạt 82,08% so với vụ án khởi tố. 

Đa số các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ với lý do không chứng minh được tội phạm 

mặc dù tội phạm đã xảy ra trên thực tế. Trong đó phần lớn là các vụ trộm cắp tài 

sản, cướp giật tài sản. Tỷ lệ phục hồi điều tra rất ít. Chưa kể là do áp lực thành tích 

mà cơ điều tra không khởi tố, mặc dù nhiều vụ có dấu hiệu của tội phạm. 

Qua công tác thực tiễn tại địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhận thấy có 

những nguyên nhân làm ẩn tội phạm: 

Về chủ quan:  

Thứ nhất: Trình độ năng lực của điều tra viên, cán bộ làm nhiệm vụ điều tra 

chưa đáp ứng yêu cầu về mặt nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm đối với công việc chưa 

cao, chưa thật sự tâm huyết đối với nghề. 

Thứ hai: Biên chế lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát còn thiếu 

trong khi trong khi tội phạm xảy ra nhiều, địa bàn rộng, lại là địa bàn giáp ranh với 

nhiều tỉnh giáp ranh. Tổng số điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát khối cơ quan 

điều tra của huyện Cái Bè là 50 biên chế, nhưng dàn trải ở các lĩnh vực hình sự, 

kinh tế, ma túy cụ thể: Đội CSĐTTP về TTXH (CSHS) là 20 biên chế trong đó gồm 

6 điều tra viên, 01 cán bộ điều tra, 13 trinh sát; Đội Điều tra tổng hợp 16 biên chế, 

trong đó gồm 04 điều tra viên, 12 cán bộ điều tra; Đội CSĐTTP về ma túy gồm 7 

biên chế trong đó 02 điều tra viên, 05 trinh sát; Đội CSĐTTP về TTQLKT và chức 

vụ 8 biên chế trong đó gồm 03 điều tra viên, 05 trinh sát. Nhưng số lượng người 

làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ít hơn so với thực tế do còn phải 

thực hiện công tác chuyên môn khác của đơn vị và học tập nâng cao trình độ. 
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Thứ ba: Cơ chế hoạt động của khối cơ quan điều tra chưa thật sự thúc đẩy, tạo 

động lực cho lực lượng làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phấn đấu, 

làm việc đạt hiệu quả cao. Những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao 

được phân công thụ lý điều tra rất nhiều vụ án khó khăn, phức tạp, những người có 

trình độ chuyên môn thấp ít phân công hoặc không dám phân công sợ bị trách 

nhiệm liên đới, nhưng khi nhận xét đánh giá cuối năm lại như nhau, có khi lại được 

nhận xét tốt hơn và quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy trước những người có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. 

Thứ tư: Quy trình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của 

Công an cơ sở chưa kịp thời đến cơ quan điều tra, có khi vì thành tích mà không 

báo cơ quan điều tra tiếp nhận giải quyết nhất là các vụ trộm cắp tài sản, cướp giật 

tài sản làm thời cơ phá án hoặc không biết thông tin về tội phạm. Ngoài ra có nhiều 

vụ án sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo tiến hành điều tra, xác minh nhưng 

không xác định được người tình nghi thực hiện tội phạm, do áp lực thành tích của 

đơn vị nên xếp hồ sơ mà không tiến hành khởi tố, điều tra theo quy trình.  

Thứ năm: Sự phối hợp giữa các cơ tiến hành tố tụng chưa thật sự chặt chẽ, còn 

bỏ lọt tội phạm nhất là trong giai đoạn điều tra, do có nhiều vụ án xảy ra trong một 

thời gian cơ quan điều mới phát hiện điều tra làm rõ, không thu được tang vật vụ 

án, không có chứng cứ khác để chứng minh chỉ có lời khai của đối tượng bị tình 

nghi thực hiện tội phạm, bị hại nên viện kiểm sát không dám phê chuẩn sợ xảy ra 

oan, sai. 

Về khách quan:  

Thứ nhất: Người thực hiện hành vi phạm tội có tính câu kết ngày càng chặt 

chẽ, chỉ trong một nhóm người cụ thể, hoặc có khi đơn lẽ một mình nên khó tiếp 

cận nắm thông tin, có khi thực hiện nhiều vụ phạm tội nhưng không bị phát hiện và 

xử lý. 

Thứ hai: Thủ đoạn che dấu ngày càng tin, phương thức thực hiện tội phạm liều 

lĩnh, manh động, ít để lại dấu vết, có khi không để lại dấu vết, hoạt động lưu động 

trên địa bàn rộng có khả năng liên huyện, liên tỉnh, khi bị phát hiện tìm cách đối 

phó như im lặng, không khai báo, khai báo không đứng đổ cho đồng phạm…diễn ra 

rất phổ biến, rất khó khăn cho công tác điều tra, xử lý tội phạm, có khi không đủ 

căn cứ chứng minh người thực hiện hành vi phạm tội. 

Thứ ba: Cơ sở, vật chất, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu, chưa trang cấp kịp 

thời, các thiết bị hiện đại chưa được trang bị chưa đáp ứng được công tác đấu tranh 



 

 

52 

phòng, chống tội phạm. Trong khi tội phạm ngày càng có xu hướng sử dụng công 

nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là các vụ lừa đảo qua mạng Internet, 

Zalo, Facebook…nhưng chưa phát hiện, điều tra, xử lý.   

Thứ tư: Chưa có cơ chế thu hút, động viên được đông đảo các cơ quan, đoàn 

thể, quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Trong thời gian qua, tình trạng tham nhũng theo đánh giá của Đảng và nhà 

nước là đang diễn biến phức tạp, tham nhũng với khối tài sản lớn như cac vụ án tại 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn bị phát hiện trong thời gian qua cho 

đến những vụ tham nhũng khác đang diễn ra nhưng chưa phát hiện gây bức xúc dư 

luận xã hội. Theo số liệu thống kê của tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tòa án nhân 

dân tỉnh Tiền Giang trên địa bàn huyện Cái Bè từ năm 2012 đến năm 2016 chưa 

đưa ra xét xử vụ án nào liên quan đến tham nhũng. Qua thống kê của THTP trên địa 

bàn huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy cũng không có vụ nào được đưa ra xét xử. Qua 

đó có thể khẳng định rằng THTP về tham nhũng của THTP trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 ẩn 100%, thực trang trên được tạo 

ra bởi các nguyên nhân: 

Thứ nhất: Hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng chưa được 

chú trọng quan tâm, chưa thường xuyên, liên tục, kịp thời, kém hiệu quả, còn tình 

trạng bao che, nể nang hay vì lợi ích nhóm nên chưa phát hiện, xử lý. 

Thứ hai: Hoạt động tự kiểm tra của chính cơ quan, tổ chức không phát huy 

hiệu quả vì hầu hết các vụ tham nhũng xảy ra đều có sự liên quan đến người đứng 

đầu, nếu người đứng đầu gương mẫu, liêm khiết thì tình trạng tham nhũng không 

xảy ra hoặc xảy ra nhưng ít. Xu hướng hiện nay đa số công chức, viên chức coi 

tham nhũng như là sự bình thường và thực hiện, số còn lại phản kháng yếu ớt hoặc 

không dám phản kháng, đấu tranh vì sợ bị trù dập, mất việc làm, ảnh hưởng đến 

quyền lợi bản thân, gia đình và công việc nên im lặng không dám tố giác. 

Thứ ba: Sự giám sát của quần chúng nhân dân chưa hiệu quả, cơ chế thiếu tính 

minh bạch nên người dân không đủ thông tin để giám sát.  

2.3. Dự báo về tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang trong thời gian 5 năm tới 

2.3.1. Cơ sở dự báo tình hình tội phạm trên trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

 Trong thời gian tới, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế 

thế giới, khu vực và trong nước chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến ANCT -
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TTATXH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và địa bàn huyện Cái Bè nói 

riêng. Để dự báo chính xác THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong 

thời gian tới cần dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế, quy mô dân số và chiến lược 

phòng, chống tội phạm của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Về kế hoạch phát triển kinh tế 

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết Đảng bộ lần thứ X của HĐND tỉnh 

Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tiền Giang phấn đấu đến năm 2020 là tỉnh phát 

triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những tỉnh 

hoàn thành sớm công cuộc CNH - HĐH. 

Theo nội dung của đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang 

thì tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Tiền Giang cũng như huyện Cái Bè sẽ có 

nhiều thay đổi, như sau: 

a) Thu nhập bình quân đầu người (giá thực tế) năm 2020 đạt khoảng 74 - 78 

triệu đồng. Rút ngắn dần khoảng cách so với cả nước về GDP/người. 

b) Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt khoảng 3.400 triệu USD. 

c) Phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt trên 9.000 tỷ đồng. 

 - Về quy mô dân số 

 Tốc độ phát triển dân số trung bình khoảng 0,8%/năm; giảm tỷ lệ sinh bình 

quân hàng năm 0,1‰ trong giai đoạn 2016 - 2020. Dân số trung bình đến năm 2020 

là 1.800 ngàn người. 

 Những định hướng phát triển kinh tế và quy mô dân số của tỉnh có ảnh 

hưởng không nhỏ đến THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bởi vì: 

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 9 

- 10%/năm (giá so sánh 2010). 

b) Cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 35 - 35,5%; Dịch 

vụ chiếm 36,1 - 37% và Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 27,5 - 28,9%. 

 c) Việc quy hoạch một diện tích lớn đất sản xuất nông, lâm nghiệp vào cụm 

công nghiệp, đường cao tốc làm cho số lượng lao động ở các vùng nông thôn không 

có việc làm. Khi người dân nhận được tiền đền bù, giải tỏ thì có tâm lý hưởng thụ, 

lao vào ăn chơi, đến khi hết tiền thì nảy sinh ý định phạm tội.  
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 d) Sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng lao động ngoài tỉnh vào huyện Cái 

Bè đã tạo nên sức ép về việc làm cũng như trật tự xã hội của huyện trong khi trình 

độ học vấn, tay nghề không có. Họ chủ yếu sống bằng lao động chân tay, thu nhập 

không ổn định nên nguy cơ nảy sinh tội phạm là rất lớn. 

đ) Hằng năm, trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận các đối 

tượng chấp hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, cơ sở chửa bệnh, trường giáo 

dưỡng về gia đình. Số đối tượng này không có công ăn việc làm hoặc có việc làm 

nhưng không ổn định, chưa được quản lý chặt chẽ. Đây là điều kiện để tiếp tục tái 

phạm. 

e) Cái Bè là cửa ngỏ của vùng Đồng Tháp Mười, là địa bàn kết nối các huyện, 

thị xã, thành phố trong khu vực nên việc giao thương giữa các vùng, miền và việc 

quản lý văn hóa, quản lý vũ khí, chất nổ, chất độc, quản lý con người, thời gian tới, 

công tác này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. 

g) Từ kết quả công tác điều tra từ năm 2012 - 2016 cho thấy, số vụ án điều tra 

không đưa ra xét xử chiếm tỷ lệ tương đối cao gần 18% so với tổng số tội phạm xảy 

ra trên địa bàn. Số đối tượng này chưa được phát hiện, xử lý khi có điều kiện thuận 

lợi sẽ tiếp tục phạm tội.  

h) Đối tượng phạm tội ngày càng nhiều nhưng lực lượng tham gia phòng, 

chống tội phạm ngày càng ít. Tính chất nguy hiểm, liều lĩnh, manh động đã gây tâm 

lý hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân. Trong thời gian tới lực lượng trực 

tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

còn mỏng, trình độ không đồng đều, việc đầu tư cơ sở vật chất và trang bị phương 

tiện còn thiếu nên hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sẽ còn gặp 

nhiều khó khăn. [37] 

Từ những cơ sở trên, sẽ cho chúng ta dự báo chính xác THTP trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.  

2.3.2. Nội dung dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang 

 Dựa vào báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cái Bè về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2012 - 2016 và kế hoạch phát triển đến năm 

2020; về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2016 và phương 

hướng năm 2017 của Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Cái Bè; Đề án điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, các khu quy hoạch các 

dự án trên địa bàn huyện Cái Bè đến năm 2020, Nghị Quyết về phát triển kinh tế xã 
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hội tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Cái Bè nói riêng từ năm 2015 - 2020 của 

HĐND các cấp, tác giả dự đoán trong thời gian tới: “THTP trên địa bàn huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang sẽ có diễn biến phức tạp, theo chiều hướng gia tăng cả về số 

vụ, số người phạm tội và tính chất, mức độ hoạt động cũng như hậu quả tác hại sẽ 

nghiêm trọng hơn”, cụ thể: 

 - Thông số về lượng của tội phạm: Việc nhiều cụm công nghiệp được quy 

hoạch, xây dựng đưa vào hoạt động trong thời gian tới, sẽ thu hút một lượng lớn các 

doanh nghiệp, thương nhân, người lao động đến đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tìm 

kiếm việc làm nên sẽ phát sinh các dịch vụ khác như: nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà trọ, karaoke, massage... xuất hiện. Tình hình trật tự xã hội ở khu vực tập 

trung đông dân cư trên địa bàn huyện Cái Bè sẽ diễn biến phức tạp, nhiều tệ nạn có 

điều kiện phát triển dẫn đến nguy cơ nảy sinh tội phạm cao. Vì vậy, số lượng vụ tội 

phạm, số người phạm tội có khả năng tăng nếu không có giải pháp kiềm chế hiệu 

quả. 

- Thông số về chất của tội phạm: Cơ cấu tội phạm sẽ không có sự thay đổi lớn, 

các nhóm tội xâm phạm sở hữu; nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe, 

danh dự, nhân phẩm của con người; nhóm tội phạm xâm phạm trật tự công cộng, an 

toàn công cộng; đặc biệt nhóm tội tội về ma túy có khả năng tăng và vẫn chiếm tỷ 

lệ cao trong THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Do điều kiện kinh tế phát triển, đời sống người dân thay đổi, trình độ học vấn 

được nâng lên, khả năng nhận thức của con người có sự thay đổi phù hợp với quá 

trình CNH - HĐH nên tính chất phạm tội sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, cụ thể như: 

Về chủ thể phạm tội: Người phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa, nữ phạm 

tội cũng có xu hướng ngày càng tăng thực trạng THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang cho thấy nữ phạm tội chiếm tỷ lệ cao hơn so với mức trung bình 

của tỉnh Tiền Giang. Ngoài người phạm tội có tính chuyên nghiệp có tiền án, tiền 

sự, tái phạm, tái phạm nguy hiểm tại địa phương thì số người phạm tội gây án từ 

các tỉnh địa bàn giáp ranh, các tỉnh khác về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lẩn trốn, 

ẩn náu và tiếp tục gây án, các đối tượng nghiện hút, đối tượng phạm tội đang bị truy 

nã, số đối tượng bị rủ rê, lôi kéo không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, 

nhân dân lao động, học sinh cũng có thể làm gia tăng THTP. Đặc biệt là số thanh 

thiếu niên thiếu rèn luyện, lười lao động, thích đua đòi, chạy theo vật chất sẽ cấu kết 

thành những nhóm tội phạm thực hiện hành vi phạm tội để có tiền tiêu xài, ăn chơi 



 

 

56 

trác táng, thỏa mãn nhu cầu. Số thanh thiếu niên này phát triển rất nhanh, lại rất khó 

quản lý và kiểm soát. 

Về phương thức, thủ đoạn phạm tội: Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội 

phạm ngày càng đa dạng, phức tạp và tìm mọi cách để đối phó, che giấu hành vi 

phạm tội vì người phạm tội nhận thức rõ hơn hậu quả pháp lý phải gánh chịu do 

hành vi phạm tội gây ra. Người phạm tội có sự cấu kết, móc nối hình thành các 

băng nhóm phạm tội. Do đó THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

trong thời gian tới vẫn có xu hướng diễn biến phức tạp. 

Về địa bàn phạm tội: Từ thực trạng THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang cho thấy địa bàn xảy ra tội phạm nhiều nhất là địa bàn xã An Thái 

Trung, xã An Cư, xã An Hữu chiếm tỷ lệ cao so với các địa bàn xã còn lại, do đây 

là các địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển, giáp ranh với các huyện địa bàn giáp 

ranh. THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong các năm tiếp theo có 

khả năng xảy ra cao nếu không có giải pháp kiềm chế. Ngoài ra một số địa bàn khác 

cũng có xu hướng tội phạm xảy ra tăng như: xã An Hữu, xã Hòa Khánh, xã Đông 

Hòa Hiệp, xã Hậu Mỹ Bắc A, do đây là các địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế 

trong thời gian tới tạo vê tinh cho các địa khác phát triển theo tạo điều kiện thuận 

lợi cho các đối tượng lợi dụng cơ hội để phạm tội. 

Về hậu quả của tội phạm: Hậu quả thiệt hại cho chính nạn nhân, gia đình và 

cho xã hội trong các vụ phạm tội sẽ có xu hướng có giá trị lớn. Ngoài những thiệt 

hại về vật chất, tinh thần, còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ, gây dư luận trong quần 

chúng nhân dân và làm mất ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn. 

Về tài sản: Tài sản mà người thực hiện hành vi phạm tội thường chú ý đến là 

những loại tài sản có gía trị lớn, gọn nhẹ, dễ vận chuyển, di chuyển, dễ cất giấu, dễ 

tiêu thụ như: xe mô tô các loại, tiền, vàng, điện thoại di động, máy tính, và các tài 

sản khác có giá trị… 

 

Kết luận chƣơng 2 

Trên cơ sở vận dụng lý luận về THTP đã khảo sát, làm rõ thực tiễn THTP trên 

địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ 2012 đến năm 2016. Những dữ liệu thu 

được có hệ thống về thực trạng, diễn biến, cơ cấu, tính chất là cơ sở, căn cứ cho 

việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, biện pháp phòng ngừa và hệ thống tổ 

chức phòng ngừa hiện nay để kiểm soát THTP, ngăn ngừa sự gia tăng về số lượng 
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cũng như tính chất nguy hiểm cho xã hội, đảm bảo trật tự xã hội phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội.  
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Chƣơng 3 

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN 

GIANG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÒNG NGỪA 

3.1. Thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang và việc hoàn thiện pháp luật 

3.1.1. Thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang và việc hoàn thiện pháp luật hình sự 

Pháp luật hình sự mà trọng tâm là Bộ luật hình sự (BLHS) hiện hành đã phát 

huy được hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội 

phạm trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, BLHS cũng bộc lộ những hạn chế nhất định, 

quốc hội khóa XII cũng đã đưa vào chương trình xây dựng luật. Trong phạm vi đề 

tài, trên cơ sở định hướng chiến lược cải cách tư pháp, những dữ liệu nghiên cứu từ 

thực tế THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến 2016 để 

đề xuất hướng hoàn thiện theo hướng: 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy định của BLHS đối với các tội phạm ít xảy ra 

trong thực tiễn THTP, quy định tội phạm cụ thể tại các luật chuyên ngành 

Thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến 

2016 có 28 tội danh xảy ra trên thực tế trong tổng số 239 tội danh trừ các tội danh 

thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân đội. Năm 2015 xảy ra nhiều nhất 20 tội 

danh, năm  2016 xảy ra ít nhất với 14 tội danh, các năm con lại xảy ra từ 17 đến 18 

tội danh. Trên thực tế có những tội danh không xảy ra, xảy ra một vài lần hoặc một 

lần, tỷ lệ này phản ảnh rõ thực trạng của BLHS quy định nhiều hành vi phạm tội 

nhưng ít xảy ra trong đời sống thực tế. Vì vậy cần phải được nghiên cứu, đánh giá, 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo hướng: 

Thứ nhất: Rà soát, đối chiếu các điều luật quy định tội phạm cụ thể trong 

BLHS không xuất hiện hoặc xuất hiện quá ít trong đời sống thực tế, ít áp dụng hoặc 

không áp dụng để sửa để hoàn thiện BLHS.  

Thứ hai: Chỉ tội phạm hóa những hành vi nào phải qua đánh giá mức độ nguy 

hiểm thực tế của nó chứ không phải qua dư luận, chạy theo dư luận. Phải có công 

trình nghiên cứu thực tiễn để đánh giá mức độ nguy hiểm, tần suất xuất hiện, có sự 

so sánh về lợi ích xã hội giữa việc tội phạm hóa và không tội phạm hóa. 

Thứ ba: Cần phải có sự đánh giá, rà soát tổng thể để phi tội phạm hóa những 

hành vi do thay đổi của tình hình không còn nguy hiểm cho xã hội ở mức cần thiết 
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phải quy định là tội phạm, những tội mà hành vi bị thu hút vào tội khác, những tội 

mà hành vi không quá nguy hiểm cho xã hội mà tần suất xảy ra ít, hoặc không xảy 

ra. 

- Giảm hình phạt tù, tăng cường áp dụng các hình phạt khác không tước tự do 

cho phù hợp 

BLHS quy định nhiều loại hình phạt phù hợp với từng loại tội phạm và nhân 

thân người phạm tội để đảm cho hình phạt không chỉ là biện pháp trừng trị mà còn 

mang tính giáo dục, cải tạo trở thành người có ích cho xã hội. Thực tiễn THTP trên 

địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 đã áp dụng cho 

người phạm tội một số loại hình phạt nhưng tỷ lệ áp dụng rất thấp như: cảnh cáo có 

22 trường hợp, phạt tiền (hình phạt chính) có 35 trường hợp, án treo có 167 trường, 

có những loại hình phạt không được áp dụng như: trục xuất, cải tạo không giam 

giữ, đa số áp dụng hình phạt tù có thời hạn. Thực trạng này không chỉ tồn tại ở 

huyện Cái Bè mà còn ở nhiều huyện khác. Hệ quả là hàng năm phải đưa vào nhà tù 

một số lượng phạm nhân quá lớn làm cho công tác giáo dục, cải tạo chưa đạt hiệu 

quả, kinh phí đảm bảo tốn kém, mất nguồn lực lao động xã hội. Các nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng hình phạt quá nặng hay quá nhẹ không tương xứng với hành vi phạm tội 

và nhân thân người phạm tội đều không mang lại hiệu quả. Theo quan điểm của tác 

giả sự áp dụng các loại hình phạt trên là hệ quả của sự quy định không rõ ràng, chặt 

chẽ, cho phép sự lựa chọn quá rộng trong việc áp dụng các loại hình phạt. Trong 

BLHS phần các tội phạm cụ thể việc quy định trong một khung hình phạt có ba loại 

hình phạt chính, hình phạt cao nhất là tù có thời hạn là khá phổ biến. Tuy nhiên 

không có tiêu chí luật định nào cho việc áp dụng các loại hình phạt đó, các thẩm 

phán lại dành cho bị cáo hình phạt tù chiếm đa số. Để giải quyết thực trạng đó, dưới 

gốc độ luật hình sự cần hoàn thiện theo hướng: 

Thứ nhất: Mở rộng, quy định cụ thể tội phạm nào không được áp dụng hình 

phạt tù mà phải áp dụng hình phạt khác phù hợp với mức độ nguy hiểm của hành vi, 

để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện 

nay. 

Thứ hai: Quy định chỉ áp dụng hình phạt tù đối với những người phạm tội có 

những đặc điểm nhân thân nhất định mà xét thấy với những đặc điểm nhân thân đó 

để giáo dục, cải tạo cần thiết phải cách ly đời sống xã hội trong một thời gian. 

Thứ ba: Thu hẹp lựa chọn hình phạt trong một khung hình phạt nhất định, 

giảm bớt các loại hình phạt trong một khung hình phạt. 
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Thứ tư: Chỉ áp dụng hình phạt tù cho người chưa thành niên phạm tội với 

những quy định chặt chẽ để giảm bớt việc áp dụng hình phạt tù cho nhóm người 

phạm tội này. 

Thứ năm: Thực trạng thi hành hình phạt tù hiện nay bộc lộ những hạn chế đòi 

hỏi phải nghiên cứu để áp dụng các hình phạt khác phù hợp hơn: ít hạn chế quyền 

con người hơn, hiệu quả giáo dục cao hơn, ít tốn kém nguồn lực xã hội hơn. 

 - Tội phạm hóa hành vi làm giàu bất chính 

Tham nhũng đang ngày một trầm trọng gây bức xúc trong dư luận nhân dân. 

Thực tiễn tại địa bàn huyện Cái Bè từ năm 2012 đến năm 2016 không ghi nhận một 

vụ án nào liên quan đến tham nhũng, đây cũng là tình trạng chung của các huyện 

khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tội phạm về tham nhũng đang đạt tỷ lệ ẩn gần 

như tuyệt đối. Để chống tham nhũng hay nói cách khác tội phạm về tham nhũng 

phải được phát hiện và xử lý đòi hỏi phải thay đổi cơ chế hoạt động của quản lý nhà 

nước. Nghĩa là các văn bản pháp luật ở các ngành luật khác cần phải được hoàn 

thiện hơn.  

Hơn nữa Việt Nam là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng 

chống tham nhũng, được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 31 tháng 

10 năm 2003. Việt Nam phê chuẩn công ước này vào ngày 3 tháng 7 năm 2009, 

trong công ước có nội dung “Hình sự hóa tội phạm tham nhũng”. Do vậy cần phải 

tội phạm hóa tội làm giàu bất chính để phù hợp vớp pháp luật quốc tế và làm cơ sở 

pháp lý cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện 

nay. 

3.1.2. Thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè tỉnh Tiền 

Giang và việc hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự 

Pháp luật tố tụng hình sự là hệ thống các văn bản quy định về thủ tục tiến hành 

tố tụng hình sự, đảm bảo cho hoạt động tố tụng hình sự khách quan, chính xác, kịp 

thời, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo và tôn trọng 

quyền con người. Với nòng cốt là Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) và các văn 

bản dưới luật đã tạo ra một cơ chế cho hoạt động tố tụng hình sự, góp phần vào giữ 

vững an ninh trật tự trong thời gian qua. Tuy nhiên với sự thay đổi nhanh chóng của 

các điều kiện kinh tế xã hội, sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong nhiều lĩnh 

vực vào sân chơi toàn cầu, sự thúc đẩy và đòi hỏi mở rộng dân chủ, đề cao quyền 

con người trong giai đoạn hiện nay đã làm cho hệ thống pháp luật tố tụng hình sự 

bộc lộ những hạn chế. Trong phạm vi đề tài, qua những nghiên cứu về thực tiễn 
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THTP tại địa bàn huyện Cái Bè, trên cơ sở thực tiễn đó đề xuất hướng hoàn thiện 

sát với thực tiễn đã nghiên cứu. 

- Quy định cụ thể quy trình, trách nhiệm trong giải quyết tin báo, tố giác tội 

phạm hoặc kiến nghị khởi tố 

Thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến 

năm 2016 cho thấy số lượng án khởi tố thực tế là 976 vụ nhưng chỉ đưa ra xét xử 

801 vụ. Như vậy tỷ lệ vụ án khám phá không thành công chiếm một tỷ lệ tương đối 

lớn với 175 vụ chiếm 17,92%, có nhiều tội phạm đã xảy ra mà cơ quan điều tra 

không có thông tin về tội phạm hoặc thông tin chuyển đến không kịp thời. Có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó nhưng có nguyên nhân từ chính quá trình tiếp 

nhận và giải quyết tin báo về tội phạm. Đó là không phải tất cả mọi tin báo về tội 

phạm không đến được cơ quan điều tra một cách đầy đủ, kịp thời; quá trình xác 

minh ban đầu về tin báo tố giác tội phạm đang bộc lộ nhiều hạn chế; sự kiểm sát đối 

với tin báo, tố giác về tội phạm của viện kiểm sát đang có nhiều vấn đề cần phải 

giải quyết. Tuy nhiên trong những hạn chế đó một phần là do chịu sự tác động của 

chính trình độ chuyên môn, năng lực, đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, một 

phần là do các quy định của pháp luật còn bộc lộ nhiều vướng mắc, hạn trong quá 

trình thực hiện cần phải khắc phục. 

Tại điều 101 BLTTHS: “Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều 

tra, viện kiểm sát, tòa án hoặc với cơ quan, tổ chức khác”, “ cơ quan, tổ chức khi 

phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho 

cơ quan điều tra bằng văn bản.”. Như vậy cơ quan điều tra là đầu mối tiếp nhận tin 

báo và xử lý tin báo. 

Nhưng thực tế hiện nay hầu hết tin báo, tố giác về tội phạm được người dân 

thực hiện tại Công an cơ sở (xã, phường, thị trấn..). Sau khi nhận tin báo Công an 

cơ sở xác minh ban đầu rồi mới phân loại và báo lên cơ quan điều tra Công an 

Quận, Huyện, đó là quy trình bình thường, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đội ngũ 

cán bộ Công an địa phương với sự hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ nhất định, có 

khi chưa được đào tạo qua trường lớp và có tác phong, thái độ thiếu chuyên nghiệp. 

Trong quá trình xác minh đã bộc lộ hạn chế về xử lý thông tin, non kém nghiệp vụ, 

cả những thái độ, có những đòi hỏi không chính đáng nên không có sự hở trợ tích 

cực của người dân. Có nhiều trường hợp khi nhận được tin báo về tội phạm không 

báo ngay cơ quan có thẩm quyền mà giữ lại để xác minh vì những lợi ích nhất định, 

khi không xử lý được mới báo lên trên, hậu quả làm mất sự tin tưởng của người 
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dân, tính kịp thời trong xử lý tin báo. Có khi vì thành tích của địa phương nên xếp 

hồ sơ không báo cho cơ quan điều tra cấp Quận, Huyện, có nhiều trường hợp báo 

cho cơ quan điều tra cấp Quận, Huyện nhưng qua xác minh không xác định được 

người tình nghi thực hiện tội phạm vì thành tích nên xếp hồ sơ không tiến hành điều 

tra theo quy định. Thực trạng đó là nguyên nhân cho việc xử lý tin báo, tố giác 

không hiệu quả, kịp thời, không có được sự hợp tác của nhân dân thậm chí còn bị 

nhân dân phản ứng, chống đối. 

Để khắc phục hạn chế trên trong quy trình nhận và xử lý tin báo về tội phạm 

hoặc kiến nghị khởi tố phải hoàn thiện theo hướng cơ quan điều tra phải được nhận 

ngay tin báo tố giác về tội phạm, phải trực tiếp xử lý tin báo tố giác đó. Cần quy 

định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ của mình trong quy 

trình tiếp nhận, giải quyết tin báo hoặc kiến nghị khởi tố. Quy định chế độ kiểm sát 

xử lý tin báo của Viện kiểm sát. Cần phải đảm bảo cho cơ quan điều tra đủ biên chế 

về cán bộ nhưng phải đảm bảo trình độ, năng lực, phẩm chất để trực tiếp xử lý tin 

báo tố giác về tội phạm. 

Tại thông tư liên tịch số 06/2013 của Bộ công An - Bộ quốc phòng – Bộ tài 

chính – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 

việc hướng dẫn thi hành quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện như: 

Không quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm của cấp trưởng, cấp phó và cán bộ của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra. 

Không quy định dẫn giải người bị tố giác, báo tin về tội phạm nếu họ không 

chấp hành giấy mời, giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Không có quy định rõ giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội 

phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện như: chuyên 

án, điều tra mở rộng án. 

Chưa quy định rõ quy chế tạm dừng hoặc phục hồi giải quyết  tố giác, tin báo 

về tội phạm, mới dừng lại ở việc hết thời hạn giải quyết mà chưa ra được quyết định 

khởi tố vụ án hình sự hay ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan 

CSĐT trao đổi với Viện kiểm sát cùng cấp để có làm thêm hay không làm thêm nội 

dung gì rồi chuyển sang công tác nghiệp vụ của ngành công an. 
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Chưa có quy định về việc gia hạn hoặc kéo dài thời hạn giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm khi cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn đồi hỏi phải phục hồi việc 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. 

Nhiều nội dung quy định trong Thông tư liên tịch đã được kế thừa trong 

nghiên cứu xây dựng dự án BLTTHS năm 2015, đồng thời những hạn chế, khó 

khăn vướng mắc nêu trên đã cơ bản giải quyết, tháo gỡ (điều 4 và các điều từ 144 

đến 151 BLTTHS năm 2015). 

- Hạn chế tội áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam 

Qua khảo sát THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 

đến năm 2016 có 67,17%% số người bị tình nghi phạm tội bị tạm giữ để điều tra, 

xác minh; 80,46 % bị can bị tạm giam để điều tra, 12,07% bị can bị áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 7,36% bị can được cho bảo lĩnh, 0,1% bị can được cho 

đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Như vậy biện pháp ngăn chặn tạm giữ và 

tạm giam đang được áp dụng nhiều nhất. Đặc biệt là biện pháp tạm giam biện pháp 

hạn chế nhiều quyền của người bị áp dụng. 

Tạm giam là biện pháp ngăn chặn tạo thuận lợi cho cơ quan điều tra trong quá 

trình điều tra vụ án, đảm bảo không cho bị can trốn, cản trở điều tra. Là căn cứ để 

áp dụng cho những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, những vụ án có 

đồng phạm. Tuy nhiên tạm giam lại là biện pháp hạn chế nhiều quyền con người 

của bị can.  

Từ những căn cứ thực tế đó pháp luật tố tụng hình sự phải giảm bớt các tội 

được áp dụng biện pháp tạm giam. Mở rộng các biện pháp ngăn chặn khác đặc biệt 

là biện pháp “đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm” phù hợp với tình hình hiện 

nay. 

- Quy định cơ chế tố tụng đặc biệt đối với tội phạm về tham nhũng 

Tham nhũng từ lâu đã được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những 

nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Dưới áp lực của hội nhập quốc tế, áp lực 

của nhân dân, Đảng và nhà nước đang quyết liệt triển khai phòng chống tham 

nhũng. Trên thực tế tham nhũng và tội phạm tham nhũng đang diễn biến phức tạp 

gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân. Thực tế 

các ngành thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đã vào 

cuộc nhưng hiệu quả chưa cao. Tham nhũng loại tội phạm đặc biệt, với ưu thế của 

những chủ thể tham nhũng có thể làm sai lệch hoạt động của các cơ quan này. Thực 

tế đã chứng minh tham nhũng cũng đã xảy ra trong các cơ quan thực hiện phòng, 
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chống tham nhũng. Do vậy hiệu quả thấp là tất yếu. Cần phải có cơ chế, quy trình tố 

tụng đặc biệt từ khâu nhận tin báo, tố giác, xác minh tin báo, điều tra, truy tố, xét xử 

tội phạm tham nhũng, cơ chế bảo vệ người tố giác, người làm chứng. Quy trình này 

phải do một cơ quan độc lập mà đối tượng tham nhũng khó có thể tác động được. 

Đây cũng là hướng giải quyết của nhiều quốc gia khác. Chúng ta không bắt chước 

nhưng thực tiễn phòng, chống tội phạm tham nhũng tại Việt Nam hiện nay đang đòi 

hỏi một cơ chế như thế. 

3.1.3. Thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang và việc hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự 

Qua khảo sát THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ 2012 đến 

2016 có đến 11,09% trong tổng số người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm. Chỉ số này phản ánh khả năng tái hòa nhập cộng động đã đạt 

được hiệu quả nhất định. Tuy nhiên người đã thực hiện tội phạm có xu hướng tiếp 

tục thực hiện tội phạm. Nguyên nhân, một mặt là do xã hội với những định kiến 

chưa thực sự tạo điều kiện cho người phạm tội, mặt khác chính người phạm tội 

không có những kỹ năng cần thiết để hòa nhập. Chúng ta phải tuyên truyền, giáo 

dục cho mọi người dân dần dần bớt đi những định kiến củ, quan trọng hơn là chính 

quá trình thi hành án (chủ yếu là hình phạt tù) phải giáo dục đạo đức, pháp luật, 

trang bị và thực hành kỹ năng nghề nghiệp cho họ để khi ra tù họ có khả năng kiếm 

sống hợp pháp nuôi sống mình.  

Với 70,36% bị cáo dưới từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi, 13,94% bị cáo từ đủ 30 tuổi 

đến 45 tuổi; 60,26% bị cáo không có nghề nghiệp, 28,54% bị cáo có nghề nghiệp 

không ổn định; 71,67% người phạm tội vì mục đích tài sản; 73,1% người phạm tội 

có trình độ trung học cơ sở trở xuống. Với những đặc điểm nhân thân đó việc đào 

tạo nghề và thực hành kỹ năng nghề nghiệp cho người đang chấp hành hình phát tù 

trong thời gian thụ án là rất cần thiết. Đa số người phạm tội sau khi chấp hành xong 

bản án tái hòa nhập với cộng đồng rất cần một công việc ổn định để sinh sống, xóa 

bỏ tự ti, mặc cảm của bản thân và không tiếp tục phạm tội. Mặc khác làm giảm bớt 

chi phí cho quá trình tố tụng, thi hành án và việc tái phạm của họ. 

Nếu thực hiện được điều này là hết sức cần thiết nhưng không dễ đối với điều 

kiện kinh tế - xã hội hiện tại, đặc biệt là những định kiến về người phạm tội ở Việt 

Nam hiện nay. Để thực hiện được cần thay đổi tư duy về thi hành án phạt tù, pháp 

luật thi hành án, cơ chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội trong điều kiện 

ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Nhưng không phải là sự bất khả thi, chúng 
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ta mạnh dạn đổi mới tư duy để thí điểm một cách đầy đủ tất yếu để tìm ra được mô 

hình hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế. 

3.2. Thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang và việc hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa 

Phòng ngừa tội phạm là tổng thể các biện pháp nhằm hạn chế hoặc loại trừ các 

nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm nhằm làm giảm tội phạm hoặc 

không để cho tội phạm xảy ra. Trong tổng thể các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

thường được tiến hành theo hai hướng: hướng các biện pháp nhằm phát triển xã hội 

và hướng các biện pháp ngăn chặn tội phạm. 

Hướng các biện pháp nhằm phát triển xã hội là hướng căn bản, lâu dài đó là 

tổng thể các biện pháp để nhằm phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, pháp 

luật và các mặt của đời sống xã hội nhằm hạn chế, loại trừ các yếu tố là nguyên 

nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nguyên nhân điều kiện để hình thành các đặc 

điểm nhân cách tiêu cực ở con người. 

Hướng các biện pháp ngăn chặn không để cho tội phạm xảy ra hoặc đã xảy ra 

cần phải ngăn chặn ngay để giảm bớt hậu quả. Đây là các biện pháp mang tính 

chiến thuật, trực tiếp, áp dụng các kỹ thuật phòng ngừa. 

Trong phạm vi đề tài, từ thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ năm 2012 đến năm 2016 để hoàn thiện hệ thống các biện pháp phòng 

ngừa. Do vậy các biện pháp được đưa ra và hướng hoàn thiện của nó phải lấy căn 

cứ từ thực tiễn đó và quan trọng hơn phải có ý nghĩa trong việc giải quyết thực tiễn. 

3.2.1. Nhóm biện pháp phát triển xã hội  

- Phát triển kinh tế - xã hội 

Biện pháp phát triển kinh tế - xã hội là một trong những Biện pháp lớn, lâu 

dài, để phòng ngừa tội phạm, tuy chỉ tác động gián tiếp nhưng là biện pháp cơ bản 

và có ảnh hưởng rất lớn về mặt xã hội nhằm hạn chế và loại trừ dần những nguyên 

nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm. Trong những năm qua sự phát triển kinh tế 

đã nâng cao mức sống của người dân, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên 

đáng kể. Nhưng sự phát triển đó đã làm cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ 

rệt. Xã hội ngày càng có nhiều người rất giàu, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều 

người nghèo chưa đảm bảo đủ điều kiện tối thiếu cho cuộc sống, họ không còn cách 

nào khác buộc phải bước vào con đường phạm tội. Thực tiễn THTP trên địa bàn 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 đến năm 2016 đã phản ánh đứng thực 

tế là có 71,76% người phạm tội vì động cơ, mục đích vụ lợi; 60,26% không có nghề 
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nghiệp, 28,54% có nghề nghiệp không ổn định. Thực tế đó cũng phản ánh chính 

sách phát triển kinh tế xã hội chưa hài hòa, chưa mạng lại hiệu quả, ít nhất là đối 

với phòng ngừa tội phạm. Để giải quyết tốt mục đích phòng ngừa tội phạm trong 

biện pháp phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi phải được hoàn thiện theo hướng: 

Thứ nhất: Phát triển kinh tế phải gắn chỉ số tăng trưởng với tính bền vững, 

không gây chia rẽ, phân cực, phân tầng trong xã hội. 

Thứ hai: Gắn phát triển kinh tế với tạo việc làm đa dạng, chú ý tới tạo việc 

làm cho những nhóm yếu thế như người nghèo, không có tay nghề, trình độ học vấn 

thấp, nông dân bị thu hồi đất... Mọi chính sách phải hướng tới tạo điều kiện cho 

nhóm đối tượng bị tác động trực tiếp đến quyền lợi. Đặc biệt là những khu vực 

người dân bị thu hồi đất sản xuất, khu vực nông thôn, vùng xâu, vùng xa, thực tế đã 

xảy ra ở nhiều nơi. Sau khi bị thu hồi đất họ được bồi hoàn một số tiền khá lớn, do 

không có kỹ năng quản lý số tiền lớn nên tiêu xài phung phí sau một khoảng thời 

gian tài sản không còn, có khi lâm vào hoàn cảnh nợ nầng, sa vào tệ nạn xã hội như 

cờ bạc, nghiện hút. 

Thứ ba: Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo phúc lợi xã hội, các chính sách 

bảo hiểm phải thực sự hướng tới người dân, công tác xóa đói giảm nghèo phải đi 

vào chiều xâu có tính bền vững, ưu tiên các nhóm yếu thế trong xã hội, tạo nguồn 

vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình để họ tự vươn lên thoát nghèo. 

-  Đổi mới, phát triển giáo dục 

Giáo dục là biện pháp căn bản cho phòng ngừa tội phạm, hứa hẹn tạo ra những 

con người không có đặc điểm nhân thân tiêu cực, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng 

lực chuyên môn cao, làm việc hiệu quả, có khả năng tạo ra của cải vật chất nhằm 

đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích của mỗi con người mà không gây hại đến 

người khác. Giáo dục còn có chức năng hình thành nhân cách cho mỗi con người, 

tạo cho con người kỹ năng lao động, kỹ năng sống. 

Giáo dục không đơn thuần chỉ được thực hiện trong nhà trường, mà còn được 

thưc hiện thông qua môi trường gia đình, môi trường xã hội và các tiểu môi trường 

khác. 

Qua khảo sát có 73,1% người phạm tội tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có 

trình độ từ cấp 2 là 88,8%, không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định. 

Nguyên nhân nào những người có trình độ học vấn thấp chiếm tỷ lệ cao trong tổng 

số người phạm tội?. Vì cuộc sống mưu sinh phải rời ghế nhà trường quá sớm, 

không có điều kiện học hành, giáo dục nhân cách và bị tác động bởi môi trường xã 
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hội tiêu cực và hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực. Bản thân muốn tìm 

kiếm việc làm, có nghề nghiệp để tự nuôi sống bản thân, gia đình. Nhưng vì các yếu 

điểm của bản thân nên họ bất khả kháng. Ta có thể nhận định: giáo dục đang phó 

mặc cho nhà trường mặc dù môi trường nhà trường vẫn còn đang có nhiều hạn chế. 

Để biện pháp giáo dục là biện pháp căn bản, có ý nghĩa trong phòng ngừa tội phạm 

phải hoàn thiện theo hướng: 

 Giáo dục phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, xã 

hội chứ không phải theo cách hiểu giáo dục là thuộc về trách nhiệm của nhà trường. 

Các cấp học ở lứa tuổi khác cần phải có biện pháp giáo dục khác nhau cho phù hợp. 

Để hình thành nhân cách của một con người không có những đặc điểm nhân thân 

tiêu cực trước tiên con người phải được giáo dục nhân cách, đạo đức, các chuẩn 

mực về văn hóa, kỹ năng sống, sau đó mới là kiến thức. Trong nhưng năm qua tình 

hình kinh tế, xã hội có những bước phát triển đáng kể và đạt được nhiều thành tựu. 

Do đó đồi hỏi giáo dục cũng phải có những thay đổi để phù hợp. Môi trường xã hội 

củ đã thay đổi vì vậy nhiều chuẩn mực đạo đức của xã hội củ không còn phù hợp, 

những chuẩn mực đạo đức mới chưa đủ thời gian để khẳng định. Nền giáo dục hiện 

nay đang trên đà đổi mới nhưng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế chưa thật sự phù 

hợp với điều kiện thực tế. 

Giáo dục xây dựng cho người học hệ thống chuẩn mực sống nhưng phải phát 

huy được giá trị, phẩm chất, năng lực riêng có của mỗi cá nhân. Trong hệ thống 

giáo dục hiện nay từ cấp học phổ thông đến giáo dục chuyên nghiệp đang tồn tại sự 

rập khuôn khó hiểu. Đào tạo nghề hiện nay đang tạo ra hàng loạt người lao động 

với những kỹ năng nghề nghiệp giống nhau, trong khi những công việc trong xã hội 

phát triển đòi hỏi phải có những kỹ năng riêng, tay nghề cao, chuyên sâu hơn thì 

chưa đạt được. Tình trạng thất nghiệp, không có việc làm vẫn đang diễn ra, đó là 

một trong những nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm. 

3.2.2. Nhóm biện pháp ngăn chặn tội phạm 

-  Quản lý người phạm tội tiềm tàng 

Người phạm tội tiềm tàng là những người có nguy cơ cao trở thành người 

phạm tội. Trong đó nhóm có nguy cơ cao nhất là nhóm người đã có tiền án, tiền sự. 

Qua khảo sát có tới 64,44% người phạm tội trước đó đã có tiền án, tiền sự. Từ số 

liệu đó ta nhận thấy nếu quản lý tốt nhóm người này có thể phòng ngừa, ngăn chặn 

được số lượng tội phạm đáng kể. Thực tế THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang đã chứng minh, khi quản lý tốt số đối tượng có tiền án, tiền sự, người 
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nghiện ma túy, người không có nơi cư trú nhất định, không có việc làm bằng cách: 

lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ, thường xuyên mời gọi hỏi, giáo dục, phối hợp với 

chính quyền địa phương vận động gia đình đưa người nghiện vào trung tâm, cơ sở 

cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc được thực hiện thường xuyên, liên 

tục. Trong nhưng năm qua nên THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

có xu hướng giảm từ 163 vụ, 243 bị cao năm 2012 xuống còn 151 vụ, 132 bị cáo 

năm 2016. 

Căn cứ vào các văn pháp luật quy định nhóm đối tượng trên giao cho lực 

lượng chuyên trách về phòng ngừa tội phạm của Công an, Ủy ban nhân dân, các tổ 

chức chính trị, xã hội như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến 

binh... quản lý. Nhưng trên thực tế chỉ có lực lượng phòng ngừa tội phạm của Công 

an nhân dân thực hiện công tác quản lý các nhóm đối tượng trên, các cơ quan khác 

trên danh nghĩa có thực hiện nhưng chưa hết chức năng, nhiệm vụ, đa số chỉ trên 

mặt giấy tờ. Ngoài việc quản lý về các biện pháp hành chính lực lượng Công an còn 

quản lý về mặt nghiệp vụ theo quy định của ngành Công an. 

Về phía gia đình và người thân họ cần quan tâm, nhắc nhở, động viên, quản lý 

nhóm đối tượng tiệm tàng trên, nhất là những người đã có tiền án, tiền sự, những 

người nghiện hút ma túy, phải làm cho họ thấy được hậu quả pháp lý phải gánh 

chịu nếu vi phạm pháp luật. Phải tìm cách xóa bỏ những định kiến, mặc cảm làm 

cho họ thấy được bản thân họ sống có ích cho gia đình, xã hội. Ngược lại, nếu 

không xóa bỏ được định kiến, cấm đoán, đánh đập, chởi bới thì sẽ làm cho họ có 

cảm giác như bị bỏ rơi, không còn có ích cho gia đình, xã hội. Từ đó đẩy họ ngày 

càng ra xa tầm tay không thể quản lý được và rồi lại rơi vào con đường phạm tội. 

Cho nên chúng ta cần phải hoàn thiện cách quản lý, đổi mới cách quản lý. Đó là 

hướng họ vào những sân chơi mà họ hứng thú, các hoạt động thể thao, vui chơi, giải 

trí, tham gia vào các câu lạc bộ. Thực tế có nhiều địa phương đã áp dụng và mang 

lại những kết quả nhất định, nhưng được chưa nhân rộng và chưa được đầu tư, sự 

quan tâm của các cấp chính quyền. 

- Kiểm soát địa bàn, quản lý 

Cùng với các biện pháp quản lý người phạm tội tiềm tàng, biện pháp quản lý 

địa bàn là một biện pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm. 

Thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tội phạm chủ yếu xảy 

ra nhiều nhất ở các nhóm tội như: nhóm tội xâm phạm sở hữu; xâm phạm an toàn 

công cộng, trật tự công cộng; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự 
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của con người. Nếu thực hiện việc kiểm soát địa bàn tốt có thể ngăn chặn được số 

lượng tội phạm đáng kể, hoạt động kiểm soát được tiến hành: 

Thứ nhất: Tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự (ANTT) 

nhất là công tác kiểm tra việc lưu trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra nhân 

khẩu, hộ khẩu chủ yếu tập trung vào các khu cho thuê trọ các địa bàn phức tạp về 

ANTT thông qua các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an và giám sát của 

người dân. Hiện nay công tác này hết sức cần thiết đóng góp cho việc đấu tranh 

phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả. 

Thứ hai: Tăng cường công tác quản lý các cở sở ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện trên địa bàn, chủ yếu là các dịch vụ cầm cố tài sản. Đây là nơi tội phạm có 

thể lợi dụng để hoạt động phạm tội, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có, chủ yếu là các cơ sở hoạt động không có giấy phép, hoạt động 

không đúng mục đích đăng ký kinh doanh. Do đó quản lý tốt các cơ sở kinh doanh 

này có thể phát hiện, ngăn chặn tội phạm xảy ra.   

Thứ ba: Thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường xảy ra tai nạn 

giao thông, ùn tắc giao thông, hay xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, 

các vụ gây rối đánh nhau có mang theo hưng khí làm mất ANTT, lực lượng Công 

an nên làm nòng cốt có thể huy động sự tham lực lượng dân phòng, lực lượng dân 

quân tự vệ của địa phương.  

Thứ tư: Phân công cán bộ phụ trách địa bàn để phối hợp với Công an cơ sở 

giám sát, trực tiếp quản lý đối tượng tình nghi thực hiện tội phạm, giải quyết nhanh 

các vấn đề phức tạp, các vụ phạm tội mới xảy ra để truy tìm theo dấu vết nóng của 

tội phạm. Thành lập các tổ chốt chặn tội phạm, khi có vụ việc phạm tội xảy ra kịp 

thời ngăn chặn bắt giữ đối tượng tình nghi nhất là các vụ trộm cắp xe mô tô, các vụ 

cướp giật tài sản trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. 

Thứ năm: Xác định các địa bàn phức tạp về ANTT nhất là các khu vực thường 

xảy ra tội phạm để lắp hệ thống camera quan sát hoặc vận động người dân có điều 

kiện kinh tế tự lấp đặt hệ thống camara quan sát để tự quản lý tài sản của mình. 

Biện pháp này thời gian qua mang những kết quả nhất định, giúp cho các cơ quan 

chức năng phát hiện, điều tra, bắt xử lý nhiều đối tượng tình nghi thực hiện tội 

phạm. 

Cần vận dụng những biện pháp nêu trên một cách linh hoạt, căn cứ vào điều 

kiện thực tế của từng địa bàn cụ thể mà áp dụng cho phù hợp để mang lại hiểu cao 

trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên cần sự quan tâm của 
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các cấp chính quyền địa phương chung tay thực hiện. Những biện pháp này nếu chỉ 

có lực lượng chuyên trách thực hiện thì không đủ nhân lực và vật lực, phải phát huy 

sức mạnh tổng hợp của toàn dân. 

- Phòng ngừa để không trở thành nạn nhân 

Tất cả chúng ta ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiềm tàng của tội phạm, 

phòng ngừa để không trở thành nạn nhân tức là làm cho những người là nạn nhân 

tiềm tàng không trở thành nạn nhân. Nếu thực tốt việc phòng ngừa cũng ngăn chặn 

được số lượng tội phạm đáng kể. Thực tiễn phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo hướng này đã được thực hiện trong thời gian qua, chủ 

yếu nghiên cứu về phương thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện các phóng sự, viết 

bài tuyên truyền vận động người dân tự bảo vệ và quản lý tài sản của mình gửi các 

kênh truyền hình về chuyên mục vì ANTT, đài phát thanh truyền hình huyện Cái 

Bè, đài truyền thanh các xã. Ngoài ra còn lòng ghép nội dung trong các cuộc hợp 

dân phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTT tại các xóm, ấp trên địa bàn. 

Mục đích làm cho người dân tự nhận thức và tự bảo mình để không trở thành nạn 

nhân của tội phạm.  

Ngoài biện pháp trên, địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang còn áp dụng mô 

hình “Cổng rào về ANTT” trên toàn địa bàn huyện từ năm 2010 đến nay. Do điều 

kiện tự nhiện, địa hình sông ngồi chằn chịt, các con đường nông thôn chạy dài cặp 

sông nên thuận lợi cho việc áp dụng mô hình trên, các cổng rào được được lấp đặt 

chủ yếu ở khu vực đầu hoặc cuối đường giao cho hộ dân gần cổng rào quản lý, khi 

có sự việc phạm tội xảy ra thông báo cho những hộ dân quản lý cổng rào biết đóng 

cổng lại và báo ngay cho cơ quan Công an biết cùng hỗ trợ bắt giữ đối tượng gây 

án. Với mô hình trên đã đem lại nhiều hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm trên địa bàn nhất là các vụ trộm cắp tài sản, các vụ cướp giật tài 

sản.   

Thực tế THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chiếm tỷ trọng cao 

là nhóm tội xâm phạm sở hữu, vì vậy phòng ngừa theo hướng để không trở thành 

nạn nhân cũng phải gắn với thực tiễn. Làm cho người dân nhận thức được hậu quả, 

tác hại của tội phạm và tự nguyện cẩn thận trong bảo vệ tài sản của mình, không 

tích trữ nhiều tài sản quý tại nhà, khóa cửa cẩn thận, không đeo nhiều trang sức khi 

ra đường đặc biệt là những thời gian vắng người qua lại, gửi xe vào bãi giữ xe... 

- Phòng ngừa tái phạm 
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Thực tế hiện nay, những người đã có tiền án, người mới chấp hành xong án 

phạt tù rất dễ tiếp tục thực hiện tội phạm, qua khảo sát tại địa bàn huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang có 11,09% tái phạm, tái phạm nguy hiểm chủ yếu là nhóm tội xâm 

phạm sở hữu, bởi các lý do sau: Không có việc làm vì bản thân không có nghề 

nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, người thân xa lánh, không tin tưởng, có 

định kiến, sự lôi kéo của nhóm bạn xấu, hiệu quả giáo dục trong quá trình thi hành 

án hạn chế, cần tiền để sống. Để phòng ngừa tái phạm hiệu quả cần: 

Thứ nhất: Tuyên truyền, vận động cho người dân để thay đổi định kiến về 

người phạm tội để họ nhận thức và cách nhìn đúng đắn về người phạm tội, họ 

không hoàn toàn xấu mà còn có những mặt tốt chưa được phát huy, chỉ phạm tội 

trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định, ai cũng có thể trở thành người phạm tội 

nếu không kiềm chế được bản thân. Nếu chúng ta tiếp tục xa lánh thì họ lại tiếp tục 

phạm tội và gây hại cho chính chúng ta. Vì thế phải tạo điều kiện cho họ thay đổi 

bằng chính lao động của họ. 

Thứ hai: Thay đổi phương thức thi hành án phạt tù hiện nay, phải đào tạo nghề 

và thực hành kỹ năng nghề trong khi thi hành án và phải đảm bảo rằng tay nghề mà 

họ được đào tạo phải thiết thực có thể sau khi chấp hành án xong tái hòa nhập với 

cộng đồng tự nuôi sống được bản thân và gia đình. Thay đổi như thế vừa có hiệu 

quả giáo dục vừa tạo ra năng lực hòa nhập cộng đồng tốt hơn khi ra tù. 

Thứ ba: Các cấp chính quyền phải có cơ chế, chính sách ưu đải tạo điều kiện 

thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhận những người chấp hành xong án phạt tù vào 

làm việc, để họ có việc làm ổn định, có thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình 

để không tiếp tục đi vào con đường phạm tội. 

- Biện pháp phát hiện, xử lý tội phạm 

Phát hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời và xử lý công minh mọi hành vi 

phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo cho công lý 

được thực thi, răng đe được người khác là một trong những biện pháp phòng ngừa 

hửu hiệu. Mặt khác khi tội phạm xảy ra cần nhanh chống xác minh, điều tra làm rõ 

xử lý theo quy định của pháp luật. Qua quá trình điều tra xử lý phát hiện ra những 

nguyên nhân, hạn chế, thiếu sót để khắc phục làm cơ sở cho công tác phòng ngừa, 

ngăn chặn không để tội phạm tiếp tục xảy ra. 

Từ thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có thể khẳng 

định công tác phát hiện, điều tra xử lý tội phạm chưa đạt được hiệu quả cao, số 

lượng vụ án tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra còn chiếm tỷ lệ khá cao trong 
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tổng số THTP chiếm 17,92%, chưa kể đến số tội phạm chưa bị phát hiện hoặc đã 

phát hiện nhưng vì thành tích không thống kê. Từ thực trạng đó cho thấy việc thực 

thi công lý chưa đảm bảo, dữ liệu làm cơ sở cho việc phòng ngừa tội phạm chưa sát 

với thực tế, chưa đem lại hiểu quả cao.  

Để đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 

hiện nay đồi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng phải tăng cường lực lượng, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, đặc biệt là nguồn lực về con người phải được đào tạo đảm bảo 

về pháp luật, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, yêu mến nghề có như vậy mới 

đem lại hiệu quả cao và đảm bảo thực thi quyền con người theo quy định của pháp 

luật. 

- Giải pháp phòng ngừa tội phạm về tham nhũng 

Tham nhũng được đánh giá là đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng trong 

thời gian qua chưa bị phát hiện hoặc đã bị phát hiện nhưng chưa được điều tra xử lý 

theo quy định của pháp luật, chưa đảm bảo cho việc thực thi công lý, chưa răn đe 

được mọi người. Vì vậy theo tác giả phòng ngừa tội phạm tham nhũng cần hoàn 

thiện theo hướng:  

Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cho mọi tầng lớp nhân dân thấy 

được tác hại của tham nhũng và các tội phạm về tham nhũng để tạo ra áp lực, dư 

luận mạnh mẽ trong xã hội buộc những người có trọng trách phải hành động.  

Thứ hai: Minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, các thủ tục hành 

chính phải được niêm yết công khai, tạo ra cơ chế để người dân giám sát, những 

phản ánh của nhân dân phải được nghiêm túc xem xét và trách nhiệm trả lời cụ thể. 

Thứ ba: Xây dựng cơ chế kê khai tài sản phải cụ thể, rõ ràng, chú trọng đến 

đối tượng cần phải kê khai, quy định trách nhiệm người trực tiếp kê khai, người 

đứng đầu. Nhưng phải có cơ quan giám sát, khi phát hiện những bất minh buộc phải  

giải trình, thanh tra, kiểm tra và quy định cơ sở để tịch thu nếu chứng minh được.  

Thứ tư: Quy định cơ chế đặc thù trong việc điều tra xử lý tội phạm tham 

nhũng vì chủ thể của tội này đa số là những người có chức vụ, quyền hạn, có khi 

chức vụ, quyền hạn rất cao, am hiểu về pháp luật, nghiệp vụ nên khó phát hiện, điều 

tra xử lý. Nếu áp dụng theo thủ tục tố tụng thông thường không mang lại hiệu quả 

hoặc hiểu không cao như quy định của pháp luật hiện nay. 
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3.3. Thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang và việc hoàn thiện tổ chức phòng ngừa 

Phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cơ quan, 

tổ chức chính trị - xã hội. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan tiến 

hành phòng ngừa theo nhiều cách khác nhau, trong đó các cơ quan chuyên trách 

thực hiện là chủ yếu. Để nâng cao hiệu quả việc tổ chức phòng ngừa tội phạm trên 

địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cần thực hiện tốt các mặt công tác sau: 

Đối với cơ quan Công an: với chức năng nhiệm vụ của mình lực lượng Công 

an nhân dân có nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT và TTATXH trên từng lĩnh vực 

cụ thể, đặc biệt là khối cơ quan Cảnh sát điều tra cần tập trung thực hiện tốt một số 

biện pháp sau: 

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác về tội phạm để kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm. 

Cần bố trí lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống tội phạm rộng 

khắp các địa bàn. Chú trọng tập trung vào các địa bàn phức tạp về ANTT, các địa 

bàn thường xảy ra tội phạm.  

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên, đột xuất giờ cao điểm, 

những nơi vắng vẻ không có ánh đèn đường, những điểm nóng phức tạp về ANTT 

để ngăn chặn, hạn chế tội phạm xảy ra và phát hiện bắt xử lý kịp thời. 

Tăng cường công tác quản lý hành chính về ANTT, quản lý người tạm vắng, 

tạm trú không có nghề nghiệp biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện chú ý các cơ sở cầm cố tài sản, các tiện sửa xe, các tiệm 

thu mua phế liệu, cơ sở karaoke, masage… 

Thường xuyên phối hợp với Công an địa bàn giáp ranh để trao đổi thông tinh, 

tình hình hoạt động của tội phạm nhất là các đối tượng hoạt động lưu động. 

Tăng cường công tác phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội 

phạm, tạo kênh tố giác tội phạm như đường dây nóng, hồm thư tố giác, số điện 

thoại của lực lượng công an cơ sở. 

Điều tra các vụ án đã xảy ra nhanh chống, kịp thời đề nghị truy tố, xét xử 

nghiêm minh nhằm răn đe người khác, có thể đưa ra xét xử án điểm, xét xử lưu 

động ở khu vực động dân cư. 

Phối hợp chặt chẽ với các lực lương chức năng để đề ra kế hoạch phòng, 

chống tội phạm ở những địa bàn trọng điểm, mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm tập trung vào các băng, nhóm tội phạm nhằm ổn định ANTT trên địa bàn.  
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Đối với Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát với chức năng giám sát hoạt 

động tư pháp, phải kịp thời phát hiện những sơ hở của pháp luật hoặc trong việc 

thực thi pháp luật của các ngành các cấp, những sơ hở trong quản lý Nhà nước, sở 

hở của nhân dân trong quản lý tài sản, qua đó chủ động làm tham mưu cho Đảng và 

chính quyền bịt kín mọi sơ hở làm phát sinh tội phạm.  

Nêu cao vai trò giám sát trong quá trình bắt, tạm giữ, tạm giam, xử lý tội 

phạm, nhằm hạn chế mức thấp nhất vấn đề oan sai. Chủ động phối hợp các ngành 

trong việc nghiên cứu tìm ra những sơ hở trong các quy định của pháp luật để đề 

xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới pháp luật, trước hết là Luật hình sự, Luật 

tố tụng hình sự, Luật Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tòa án nhân dân và Luật tạm 

giữ, tạm giam... 

Đối với Tòa án nhân dân: Tòa án nhân dân với chức năng xét xử, thông qua 

hoạt động xét xử các vụ án, Tòa án nhân dân các cấp kịp thời phát hiện sớm những 

sơ hở mất cảnh giác của quần chúng nhân dân và sơ hở trong công tác quản lý nhà 

nước, cũng như phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Từ đó phối hợp với các 

cơ quan chức năng tuyên truyền ý thức cảnh giác, nâng cao hiểu biết pháp luật 

trong nhân dân. Tăng cường hoạt động xét xử lưu động các vụ án hình sự ở các địa 

bàn dân cư thường xuyên xảy ra tội phạm nhằm giáo dục, răn đe những người có ý 

định phạm tội đi đến từ bỏ việc phạm tội.  

Đối với cơ quan thi hành án hình sự: Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ 

trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, đảm bảo đủ về số lượng, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác thi hành án hiện nay.  

 Thông qua hoạt động giam, giữ cải tạo phạm nhân cần triệt để khai thác 

thông tin về đặc điểm nhân thân, lai lịch của từng phạm nhân để áp dụng các biện 

pháp, tuyên truyền, quản lý, giáo dục cho phù hợp, hiệu quả. 

 Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và công tác dạy 

nghề cho các đối tượng phạm tội sau khi chấp hành xong bản án trở về nhanh chóng 

tái hòa nhập cộng đồng không để họ tái phạm tội. 

 Đối với các cơ quan, tổ chức khác: Cần nâng cao nhận thức cho quần chúng 

nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xóa bỏ thái độ 

kì thị, định kiến với người chấp hành xong án phạt tù, người có tiền án. Cần gắn 

trách nhiệm của địa phương, gia đình, xã hội trong việc giáo dục, động viện giúp đỡ 
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họ xóa bỏ mặc cảm, tích cực giúp đỡ để họ lao động, học tập và tham gia các hoạt 

động xã hội, sớm ổn định cuộc sống. 

 

Kết luận chƣơng 3 

Trên cơ sở của thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ 

năm 2012 đến năm 2016, tác giả đã phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án; các giải 

pháp để hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa THTP; đưa ra các định hướng hoàn 

thiện hệ thống tổ chức phòng ngừa. 
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KẾT LUẬN 

Trong xu thế chung, THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang 

có xu hướng tăng, giảm không theo quy luật, nhưng tính chất của tội phạm ngày 

càng nguy hiểm. Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn tạo điều kiện thúc đẩy 

việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

phòng ngừa tội phạm  đang là vấn đề cấp bách và cần thiết. 

Luận văn là một hệ thống lý luận về THTP trên cơ sở kế thừa các công trình 

khoa học của nhiều tác giả và có sự phát triển thêm của cá nhân người nghiên cứu. 

Hệ thống đó một mặt làm rõ, bổ sung thêm cho lý luận về THTP. Mặt khác là cơ sở, 

là phương hướng để áp dụng vào nghiên cứu, khảo sát thực tiễn THTP của một địa 

bàn nhất định. 

Trên cơ hệ thống lý luận đó, áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, tác giả 

đã nghiên cứu, phân tích một cách đầy đủ về thực trạng, diễn biến, cơ cấu, tính chất 

của thực tiễn của THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ năm 2012 

đến năm 2016. Cơ sở thực tiễn để nghiên cứu là số liệu thống kê tội phạm của các 

ngành, từ các bản án, từ công tác thực tiễn của bản thân, các quá trình xã hội diễn ra 

trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Với những dữ liệu thực tế thu được từ thực tiễn THTP đề xuất hướng hoàn 

thiện pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án, hệ thống 

các biện pháp phòng ngừa và hệ thống các chủ thể phòng ngừa để đáp ứng yêu cầu 

của phòng ngừa tội phạm trên thực tế. Hy vọng các đề xuất của tác giả có thể áp 

dụng vào thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhằm ổn định 

tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện phát kinh tế xã hội của địa phương. 

Trong luận văn, tác giả có thể chưa giải quyết hết được những vấn đề liên 

quan đến lý luận THTP, thực tiễn THTP trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang, cũng như sự chủ quan trong các kiến nghị, đề xuất nên còn những hạn chế 

nhất định. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn./.  
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