
 

 

 
VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

 

NGUYỄN HỮU NAM 

 

 

TỘI GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG 

NAM BỘ: TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ  

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA 

 

 

Ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm 

Mã số: 9380105 

 

 

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 2018 

 



 

 

 

 
 

Công trình được hoàn thành tại: Học viện Khoa học xã hội 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Nguyễn Ngọc Hòa 

 

Phản biện 1: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh 

Phản biện 2: PGS.TS. Trần Văn Luyện 

Phản biện 3: PGS.TS. Trần Văn Độ 

  

 

 

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện 

họp tại: Học viện khoa học xã hội 

Vào hồi…..giờ….., ngày………tháng……….năm……… 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: 

Thư viện Học viện khoa học xã hội 

Thư viện Quốc gia Việt Nam 

 



 

 

1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

“Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa 

cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những 

quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 

phúc”, đó là lời khẳng định trong Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Điều 20 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự 

và nhân phẩm”. Như vậy, quyền sống là một trong những quyền cơ 

bản của con người, hành vi giết người không chỉ tước đi quyền sống 

của con người một cách trái pháp luật mà còn gây ra những hậu quả 

nghiêm trọng khác cho gia đình, xã hội và gây bất bình trong dư luận 

quần chúng nhân dân.  

Miền Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, là 

khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, có tốc độ phát 

triển kinh tế nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; 

có đường biên giới giáp Campuchia; cảng hàng không quốc tế, cảng 

biển, nhà ga, bến xe và tập trung nhiều tuyến giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy quan trọng, vì vậy đã thu hút một lượng lớn 

dân cư từ các tỉnh, thành trong cả nước về sinh sống, làm việc, học 

tập; nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, phong tục, tập quán, lối 

sống vùng miền và các sản phẩm văn hóa. Tuy nhiên, cùng với sự 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thì khu vực miền Đông Nam Bộ 

cũng phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp, đặc biệt là vấn đề trật 
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tự, an toàn xã hội mà biểu hiện là tình hình tội phạm trong lĩnh vực 

này, trong đó có tội giết người.  

Kết quả khảo sát cho thấy, tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB diễn biến ngày càng phức tạp, có sự gia tăng về số bị cáo 

cũng như về tính chất nghiêm trọng. Theo số liệu của Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh của sáu tỉnh, thành miền ĐNB, từ năm 2007 đến năm 

2017 tại khu vực miền ĐNB có 3.681 vụ giết người được đưa ra xét 

xử sơ thẩm với 5.960 bị cáo. Đáng lưu ý, trong số đó có nhiều vụ 

được thực hiện rất dã man, tàn bạo; nhiều vụ gây ra hậu quả chết 

nhiều người gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nhân dân. Nếu 

tính trong số các vụ án xâm phạm tính mạng con người xảy ra trên 

địa bàn miền ĐNB thì tội giết người chiếm tỷ lệ cao nhất với 79,7%. 

Ngoài ra, khi tính số bị cáo trên 1km
2 

thì miền ĐNB là khu vực có 

mức độ tình hình tội giết người cao nhất với 0,25 bị cáo/1km
2
, trong 

khi đó địa bàn Tây Nam Bộ là 0,07 bị cáo/1km
2
, Tây Nguyên là 0,02 

bị cáo/1km
2
 và toàn quốc là 0,08 bị cáo/1km

2
. Chỉ số người phạm tội 

trung bình của miền ĐNB là 3,43 bị cáo trên 100.000 người trong khi 

đó chỉ số này của địa bàn Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và toàn quốc lần 

lượt là 1,39, 1,44 và 2,68.  

Tình hình tội giết người ở trên có thể do các nguyên nhân và 

điều kiện từ các hạn chế trong quản lý, giáo dục của gia đình, nhà 

trường, xã hội; các tác động xấu của phim ảnh, game online có tính 

bạo lực cũng như của các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy. Cùng 

với đó là tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đến một bộ 

phận nhân dân mà hệ quả của nó là lối sống thực dụng, ích kỷ, coi 

trọng giá trị vật chất, coi nhẹ giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp. 

Bên cạnh đó, ý thức phòng, chống tội phạm trong nhân dân ở một số 
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nơi còn yếu; công tác quản lý xã hội, kiểm tra, giám sát xã hội của 

các ngành chức năng chưa chặt chẽ; việc hòa giải xích mích, mâu 

thuẫn tại cơ sở chưa hiệu quả dẫn tới tình trạng tồn tại nhiều mâu 

thuẫn kéo dài; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội 

phạm của lực lượng chức năng còn chậm; nhiều vụ ẩu đả, đánh nhau 

không được giải quyết kịp thời; công tác phòng ngừa của các cơ quan 

chuyên trách nhiều nơi chưa tốt, chưa chú trọng các biện pháp phòng 

ngừa nghiệp vụ nhất là công tác quản lý số đối tượng có tiền án, tiền 

sự; công tác quản lý vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ 

và hung khí nguy hiểm còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền pháp 

luật chưa thật sự có hiệu quả ... 

Trước tình hình như vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các 

lực lượng chức năng thuộc các tỉnh, thành miền ĐNB đã tổ chức, triển 

khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như: 

Chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế 

hoạch 271/KH-BCĐ138/CP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 

37/2012/QH13, ngày 23/11/ 2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp 

luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân 

dân và công tác thi hành án năm 2013; Nghị quyết số 63/2013/NQ-QH13, 

ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội 

phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều chương 

trình, kế hoạch cụ thể để chống và phòng ngừa tội phạm nói chung 

cũng như tình hình tội giết người nói riêng. Ví dụ: Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh có Kế hoạch 1147/KH-PC45 về công tác điều tra 

cơ bản số đối tượng thanh thiếu niên có thể bị lợi dụng hoặc nguy cơ 

hoạt động phạm tội, các băng nhóm tội phạm chưa thành niên; Năm 
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2013, Công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Kế hoạch phòng chống tội 

giết người do nguyên nhân xã hội, Kế hoạch phối hợp đấu tranh 

phòng chống tội phạm hình sự tại các tỉnh, thành phố trọng điểm; 

Công an tỉnh Bình Dương có Kế hoạch 553/KH-PC45 về phòng 

ngừa, đấu tranh chống tội phạm hoạt động băng nhóm; Công an tỉnh 

Bình Phước có Kế hoạch 51/CAT-PC45 giải quyết tình hình tội phạm 

có tổ chức gây án nghiêm trọng. Các kế hoạch này đều đã được triển 

khai và bước đầu đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, 

tình hình tội phạm nói chung cũng như tình hình tội giết người nói 

riêng trên địa bàn miền Đông Nam Bộ vẫn có xu hướng gia tăng, 

diễn biến phức tạp, gây hậu quả lớn cho nhiều gia đình và xã hội. 

Điều này đòi hỏi cần có sự khảo sát cụ thể để đánh giá đầy đủ, rõ 

ràng tình hình của tội giết người ở các tỉnh, thành phố miền Đông 

Nam Bộ làm cơ sở cho việc giải thích các nguyên nhân và điều kiện 

của loại tội này. Chỉ trên cơ sở đã xác định được các nguyên nhân và 

điều kiện như vậy mới có thể đưa ra được các biện pháp phòng ngừa 

có hiệu quả tình hình tội giết người trên địa bàn các tỉnh, thành miền 

Đông Nam Bộ. Tất cả các lý giải này thể hiện sự cần thiết phải 

nghiên cứu tội giết người dưới góc độ tội phạm học như tên gọi của 

đề tài luận án mà nghiên cứu sinh đã lựa chọn: “Tội giết người trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ: Tình hình, nguyên nhân và giải 

pháp phòng ngừa”. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là xây dựng các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội giết người trong 

thời gian tới trên địa bàn miền ĐNB. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án có các 

nhiệm vụ cần giải quyết sau: 

- Đánh giá tổng quan kết quả nghiên cứu của các công trình 

khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài để làm rõ 

những kết quả đã đạt được mà luận án có thể kế thừa, làm cơ sở cho 

việc nghiên cứu và xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

làm rõ trong luận án. 

- Đánh giá tổng thể tình hình tội giết người trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 để có “bức tranh” toàn 

cảnh về tội phạm này trên địa bàn và để có cơ sở cho việc giải thích 

nguyên nhân và điều kiện của tội phạm này trong thời gian vừa qua. 

- Giải thích nguyên nhân và điều kiện của tội giết người trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến 2017. 

- Dự báo tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB và đề 

xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội giết người 

trên địa bàn miền ĐNB trong thời gian tới.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng  

Các quan điểm khoa học về tội phạm học, phòng ngừa tội 

phạm, các quy định của pháp luật về tội giết người, thực tiễn công tác 

phòng, chống tội giết người trên địa bàn miền ĐNB. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Luận án được nghiên cứu dưới góc độ Tội phạm học. 

- Phạm vi tội danh được nghiên cứu: Tội giết người được quy 

định tại điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009 (nay là Điều 213 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017). 



 

 

6 

- Phạm vi nghiên cứu về không gian: Địa bàn các tỉnh, thành 

phố miền Đông Nam Bộ.  

- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ năm 2007 đến năm 2017. 

- Nội dung nghiên cứu: Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của 

tội giết người trên địa bàn miền ĐNB cũng như các biện pháp phòng ngừa 

đối với tội này.  

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Phương pháp luận được sử dụng để nghiên cứu đề tài là phương 

pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong quá 

trình thực hiện luận án bao gồm: 

Phương pháp thống kê dữ liệu định lượng; Phương pháp phân 

tích, tổng hợp thứ cấp dữ liệu; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; 

Phương pháp nghiên cứu trường hợp (điển hình); Phương pháp điều 

tra tự thuật; Phương pháp trao đổi, tọa đàm; Phương pháp quan sát; 

Phương pháp chuyên gia. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án  

Thứ nhất, luận án đã đánh giá toàn diện tình hình tội giết người 

trên địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến năm 2017 dựa trên cơ sở lý 

luận về tình hình tội phạm nói chung và tội giết người nói riêng đã 

được phân tích và xác định; Thứ hai, luận án đã giải thích được các 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB dựa trên cơ sở lý luận về nguyên nhân và điều kiện của 
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tình hình tội phạm nói chung và tội giết người nói riêng đã được phân 

tích và xác định; Thứ ba, luận án đã đề xuất được các giải pháp nâng 

cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội giết người trong thời gian tới 

trên địa bàn miền ĐNB căn cứ vào kết quả giải thích tình hình, 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết người, kết quả dự báo 

tình hình tội phạm này cũng như dựa trên cơ sở lý luận về phòng 

ngừa tội phạm đã phân tích và xác định. 

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

6.1. Về mặt lý luận 

Luận án là công trình nghiên cứu góp phần làm rõ thêm lý luận 

về tình hình, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa tội phạm nói 

chung cũng như tội giết người nói riêng để trên cơ sở đó đưa ra được 

các kết luận khoa học về tình hình, nguyên nhân và biện pháp phòng 

ngừa tội giết người trên địa bàn miền ĐNB. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị như một tài liệu tham 

khảo về “bức tranh toàn cảnh” của tình hình tội giết người trên địa 

bàn miền ĐNB cũng như cho hoạt động phòng ngừa tình hình tội 

phạm nói chung và phòng ngừa tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB nói riêng.  

7. Cơ cấu của luận án 

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

phần phụ lục, luận án được cơ cấu thành 4 chương, cụ thể như sau:

 Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Tình hình tội giết người trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 
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Chương 3: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết 

người trên địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

Chương 4: Giải pháp phòng ngừa tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ trong thời gian tới 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước liên 

quan đến đề tài luận án 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước liên quan đến đề 

tài luận án 

Luận án trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của một số công 

trình nghiên cứu của các tác giả ở nước ngoài về tình hình, nguyên 

nhân và giải pháp phòng ngừa tình hình tội giết người. Kết quả 

nghiên cứu được tác giả tham khảo sử dụng làm rõ những vấn đề lý 

luận và thực tiễn quan trọng giúp cho nghiên cứu luận án. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến đề 

tài luận án 

Luận án trình bày khái quát nội dung một số công trình khoa 

học trong nước nghiên cứu về lý luận và thực tiễn liên quan đến đề 

tài của luận án. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nước ta hiện nay, hệ 

thống lý luận về tình hình nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa tội 

phạm được xây dựng tương đối thống nhất đó là cơ sở quan trọng để 

tác giả tiếp cận nghiên cứu về tình hình nguyên nhân, giải pháp 

phòng ngừa tội giết người trên địa bàn miền ĐNB. Về thực tiễn chưa 

có công trình nào đi sâu nghiên cứu về tình hình, nguyên nhân, giải 

pháp phòng ngừa tội giết người trên địa bàn miền ĐNB. Do vậy, đề 

tài luận án hoàn toàn mới, không trung lặp với các công trình khoa 

học đã công bố. Kết quả nghiên cứu của các công trình trên là nguồn 

tư liệu quan trọng giúp nghiên cứu sinh nghiên cứu luận án. 
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1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

- Về tình hình tội phạm, một số công trình nêu trên đã làm rõ 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về các thông số của tình hình tội 

giết người ở những địa bàn, trong những khoảng thời gian nhất định. 

Các công trình về cơ bản có sự thống nhất về nội dung của tình hình 

tội phạm đó là nghiên cứu các vấn đề về thực trạng, động thái, cơ cấu 

và tính chất.  

- Vấn đề nguyên nhân của tội phạm các công trình đều xác định 

trước hết là do các vấn đề về môi trường sống, luật pháp, xã hội và cùng 

với đó là vấn đề con người về mối quan hệ giữa nguyên nhân và điều 

kiện của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa cũng như về nội dung 

chính của các nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa tội phạm.  

- Về các giải pháp phòng ngừa tội phạm tuy các công trình có 

nhiều hướng tiếp cận khác nhau nhưng suy cho cùng đều phải gắn 

với việc giải quyết những vấn đề về môi trường sống, luật pháp, 

chính sách xã hội, quản lý xã hội và con người là những nguyên nhân 

và điều kiện của tội phạm. Những giải pháp này sẽ phù hợp và áp 

dụng có hiệu quả đối với từng địa bàn và trong khoảng thời gian mà 

các công trình đã nghiên cứu.  

1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Một là, làm rõ tình hình của tội giết người trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017  

Hai là, làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết 

người trên địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến 2017  

Ba là, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng ngừa 

tội giết người trên địa bàn miền Đông Nam Bộ  
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Chương 2 

TÌNH HÌNH TỘI GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN  

MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2017  

2.1. Những vấn đề lý luận về tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ 

Nghiên cứu tình hình tội phạm là nghiên cứu các thông số về 

thực trạng, động thái, tính chất và cơ cấu. Theo đó, để làm rõ tình 

hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến 2017 

cần phân tích các chỉ số về lượng và chất của tình hình tội phạm và 

qua đó để làm rõ bản chất và quy luật phát triển của tình hình tội 

phạm với tư cách là một hiện tượng xã hội. Các chỉ số của tình hình 

tội giết người trên địa bàn miền ĐNB thời gian qua là sự thống nhất 

biện chứng giữa các chỉ số về lượng của tình hình tội phạm - thực 

trạng (mức độ) và động thái (diễn biến); về chất của tình hình tội 

phạm - cơ cấu và tính chất.  

2.2. Thực tiễn của tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

2.2.1. Phần hiện của tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

Phần hiện của tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB 

từ năm 2007 đến năm 2017 là toàn bộ số tội phạm và người phạm tội 

giết người trên địa bàn miền ĐNB đã được xử lý hình sự và đưa vào 

thống kê hình sự từ năm 2007 đến năm 2017. Phần hiện của tình 

hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến năm 

2017 được thể hiện qua các thông số về lượng của tình hình tội phạm 
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- thực trạng (mức độ) và động thái (diễn biến); về chất của tình hình 

tội phạm - cơ cấu và tính chất. 

2.2.1.1. Thực trạng (mức độ) của tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

Để có thể đánh giá và làm rõ hơn thực trạng của tình hình 

tội giết người trên địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến năm 2017 

cần có một số so sánh nhất định. Theo đó, cần so sánh thực trạng 

này với thực trạng của tình hình các tội xâm phạm tính mạng của 

người khác cũng như với tình hình tội phạm nói chung trên địa 

bàn miền ĐNB. Bên cạnh đó, cũng cần so sánh thực trạng này với 

thực trạng của tình hình tội giết người trên địa bàn Tây Nguyên, địa 

bàn Tây Nam Bộ cũng như trên phạm vi cả nước.  

2.2.1.2. Động thái (diễn biến) của tình hình tội giết người tại 

miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

Động thái (diễn biến) của tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB được thể hiện ở sự vận động, thay đổi của thực trạng và 

cơ cấu của tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB trong 

khoảng thời gian 11 năm từ năm 2007 đến năm 2017. Động thái của 

tình hình tội giết người ở miền ĐNB khi được phân tích làm rõ sẽ là 

một trong các cơ sở cho phép dự báo xu hướng vận động của tội 

phạm trong thời gian tới. Để xác định được động thái (diễn biến) của 

tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến 

2017 luận án áp dụng hai phương pháp so sánh: Phương pháp liền 

kế; Phương pháp so sánh định gốc. 

2.2.1.3. Cơ cấu của tình hình tội giết người trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 
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Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB, luận án làm rõ 11 nhóm cơ cấu đó là: Cơ cấu tình hình tội 

giết người theo địa phương (tỉnh, thành) thuộc miền ĐNB; Cơ cấu tình 

hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB theo loại tội phạm; Cơ cấu 

tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB theo loại và mức hình 

phạt được áp dụng; Cơ cấu tình hình tội giết người trên địa bàn miền 

ĐNB theo hình thức thực hiện tội phạm – Đồng phạm hay phạm tội 

riêng lẻ; Cơ cấu tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB theo 

công cụ, phương tiện phạm tội; Cơ cấu tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền ĐNB theo phương thức, thủ đoạn phạm tội; Cơ cấu tình 

hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB theo địa điểm, thời gian 

phạm tội; Cơ cấu tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB theo 

hậu quả đã gây ra; Cơ cấu tình hình tội giết người trên địa bàn miền 

ĐNB theo động cơ phạm tội; Cơ cấu tình hình tội giết người trên địa 

bàn miền ĐNB theo một số tiêu chí về nhân thân người phạm tội; Cơ 

cấu tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB theo một số tiêu chí 

về nạn nhân. 

2.2.1.4. Tính chất của tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

Tình hình tội giết người trên địa bàn miền Đông Nam Bộ từ 

năm 2007 đến năm 2017 có có mức độ nghiêm trọng về số lượng tội 

giết người xảy ra và số người đã thực hiện với tính chất ngày càng 

nghiêm trọng, manh động và liều lĩnh, quyết liệt. Diễn biến của tình 

hình tội giết người trong khoảng thời gian 11 năm từ năm 2007 đến 

2017 có xu hướng tăng và xu hướng giảm không ổn định nhưng đang 

có xu hướng tăng nhẹ cả về số vụ và số bị cáo.  
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2.2.2. Phần ẩn của tình hình tội giết người tại miền Đông 

Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2017 

Qua nghiên cứu có thể thấy, tội giết người có tỷ lệ ẩn thấp hơn 

so với các tội phạm khác. Mức độ ẩn của tình hình tội giết người như 

trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng có thể khái quát thành 

một số nguyên nhân như sau: Nguyên nhân từ phía chủ thể thực hiện 

hành vi phạm tội giết người; Nguyên nhân từ phía người bị hại; 

Nguyên nhân từ phía người làm chứng; Nguyên nhân từ phía các cơ 

quan Tư pháp 
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Chương 3 

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH  

TỘI GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ  

TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2017 

3.1. Những vấn đề lý luận về nguyên nhân và điều kiện 

tình hình tội giết người trên địa bàn miền Đông Nam Bộ. 

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ được nghiên cứu sinh định nghĩa như 

sau: là hệ thống các hiện tượng xã hội tiêu cực trong hình thái kinh tế 

- xã hội tương ứng quyết định sự ra đời tình hình tội giết người như 

là một hậu quả của nó. 

Theo đó, để làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

tội giết người trên địa bàn miền ĐNB từ năm 2007 đến năm 2017 cần 

phân tích theo các định hướng sau: Nguyên nhân và điều kiện liên 

quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội; Nguyên nhân và điều kiện liên 

quan đến các vấn đề văn hóa - giáo dục; Nguyên nhân và điều kiện 

liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước; Nguyên nhân và điều 

kiện liên quan đến các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội giết 

người của các cơ quan chuyên môn; Nguyên nhân và điều kiện liên 

quan đến chính sách và pháp luật và  Nguyên nhân và điều kiện từ 

phía nạn nhân của tội phạm. 

3.2. Thực tiễn nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

giết người trên địa bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 

2017. 

3.2.1. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến các vấn đề 

kinh tế - xã hội 
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Luận án phân tích làm rõ những vấn đề thuộc về nguyên nhân 

và điều kiện liên quan đến vấn đề kinh tế- xã hội như: không có nghề 

nghiệp, việc làm hoặc có nghề nghiệp, việc làm không ổn định; tác 

động của tình trạng phân hóa giàu nghèo; tác động của sự gia tăng 

các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật  

3.2.2. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến các vấn đề 

văn hóa - giáo dục 

Luận án phân tích làm rõ những vấn đề thuộc về nguyên nhân và 

điều kiện liên quan đến vấn đề văn hóa - giáo dục như: sự xuống cấp về 

giá trị đạo đức truyền thống; những tồn tại hạn chế trong công tác giáo dục 

trong gia đình; những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục trong nhà 

trường  

3.2.3. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến các hoạt động 

quản lý nhà nước 

Luận án phân tích làm rõ những hạn chế, thiếu sót trong: công tác 

quản lý nhân khẩu, hộ khẩu nhất là đối với những người ngoại tỉnh; công 

tác quản lý vũ khí, quản lý vật liệu nổ; trong công tác quản lý văn hoá; 

trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội giết người.  

3.2.4. Nguyên nhân và điều kiện liên quan đến các hoạt động 

điều tra, truy tố, xét xử tội giết người của các cơ quan chuyên môn 

Các cơ quan chuyên môn như: Cơ quan Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp trong quá trình hoạt 

động còn bộc lộ những sơ hở thiếu sót cũng là nguyên nhân và điều 

kiện của tội giết người. 

3.2.5. Nguyên nhân và điều kiện về chính sách, pháp luật 
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Luận án phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế về chính sách 

pháp luật như: Những hạn chế của pháp luật về quản lý cư trú; 

Những hạn chế của pháp luật về quản lý trò chơi trực tuyến (games 

online); Những hạn chế của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Những hạn chế của chính sách hình sự đối 

với người chưa thành niên phạm tội được quy định trong Bộ luật 

Hình sự năm 1999; Những hạn chế của chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.  

3.2.6. Nguyên nhân và điều kiện từ phía nạn nhân của tội phạm 

Nạn nhân trong nhiều trường hợp cũng có vai trò quan trọng 

trong việc hình thành ý định phạm tội cũng như thúc đẩy việc thực 

hiện tội phạm. Nạn nhân có thể hạn chế hoặc triệt tiêu ý định phạm 

tội hay có thể củng cố thêm ý định phạm tội. Nạn nhân có thể ngăn 

ngừa việc biến ý định thành hành vi phạm tội hoặc cũng có thể thúc 

đẩy chủ thể thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Vậy khi nghiên 

cứu về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết người cần 

xét đến nguyên nhân và điều kiện từ phía nạn nhân, như: Giữa nạn 

nhân và bị cáo trước đó có mâu thuẫn, thù tức; Nạn nhân có một 

phần lỗi trong quan hệ tình cảm giới; Trước đó nạn nhân có hành vi 

vi phạm pháp luật. 
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Chương 4 

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI GIẾT NGƯỜI 

TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ  

TRONG THỜI GIAN TỚI 

Phòng ngừa tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB là 

sử dụng các biện pháp mang tính chất Nhà nước, xã hội và Nhà 

nước-xã hội nhằm khắc phục, hạn chế, triệt tiêu các nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình tội giết người.  

4.1. Dự báo tình hình tội giết người trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ trong thời gian tới 

4.1.1. Cơ sở dự báo 

Để có thể đưa ra những dự báo chính xác về tình hình tội giết 

người trên địa bàn miền ĐNB trong thời gian tới diễn ra như thế nào 

cần phải dựa trên những cơ sở sau: Trên cơ sở phân tích về đặc điểm 

vị trí địa lý của địa bàn miền ĐNB; Mặt trái của việc tập trung nhiều 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các cụm công 

nghiệp; Trong các công trình mà nghiên cứu sinh đã nghiên cứu nhận 

thấy trong thời gian tới những nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tình 

hình tội giết người về cơ bản vẫn chưa được giải quyết một cách có 

hiệu quả; Sự bùng nổ của khoa học công nghệ thông tin, mạng internet 

một phần thúc đẩy xã hội phát triển tuy nhiên do các cơ quan có thẩm 

quyền quản lý mạng, dịch vụ internet vẫn còn bộc lộ những sơ hở, 

thiếu sót. Làm cho những hình ảnh bạo lực, phim xã hội đen; lối sống 

nặng về tranh đoạt vật chất, ăn chơi sa đọa, lười biếng, thích hưởng 

thụ, chạy theo đồng tiền bằng mọi giá… vẫn len lỏi trong đời sống xã 

hội; Những hạn chế, yếu kém của hoạt động giáo dục, đào tạo; Những 

hạn chế của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong vấn đề phòng 
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ngừa, điều tra khám phá tội phạm trên địa bàn nói chung cũng như tội 

giết người nói riêng. 

4.1.2. Nội dung dự báo tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ trong thời gian tới 

Luận án đưa ra một số nội dung dự báo như sau: Dự báo về 

mức độ và diễn biến của tình hình tội giết người; Dự báo về cơ cấu; 

Dự báo về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội giết người; Dự 

báo về nạn nhân; Dự báo về tính chất. 

4.2. Một số giải pháp phòng ngừa tình hình tội giết người 

trên địa bàn miền Đông Nam Bộ  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về tình hình tội giết người trên địa 

bàn miền ĐNB; nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền ĐNB và trên cơ sở dự báo về tình hình tội giết người trên 

địa bàn miền ĐNB trong thời gian tới, luận án đã đề xuất 08 nhóm giải 

pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội giết người trên địa bàn miền 

ĐNB trong thời gian tới, bao gồm: 

4.2.1. Những giải pháp về kinh tế - xã hội  

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện thu hút 

mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế của từng tỉnh, thành và của cả khu vực ĐNB theo Quyết 

định số: 943/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Thủ tướng 

chính phủ, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ĐNB đến năm 2020, để tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

- Cần phải đẩy mạnh phát triển thị trường, tăng cường hoạt động 

xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kích thích tiêu thụ, 

đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.  



 

 

20 

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực (đào tạo nghề), 

đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao (ngành nghề đòi hỏi có 

trình độ cao), với cơ cấu ngành nghề và trình độ hợp lý đáp ứng cho 

nhu cầu thực tế phát triển của thị trường lao động trên địa bàn.  

- Việc đầu tư, mở rộng các chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội cần phải gắn với giải quyết việc làm, an sinh xã hội đặc 

biệt trong các dự án có thu hồi đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

trên địa bàn.  

- Tăng cường khắc phục tình trạng phân hóa giàu nghèo trong 

xã hội.  

- Cùng với những giải pháp giải quyết tình trạng thất nghiệp, hạn 

chế tình trạng phân hóa giàu nghèo, nhiệm vụ cũng vô cùng quan trọng 

hiện nay là bài trừ các tệ nạn xã hội là nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm trong đó có tình hình tội giết người.  

4.2.2. Những giải pháp về văn hóa - giáo dục 

Đó là, giải pháp khắc phục sự xuống cấp về giá trị đạo đức 

truyền thống; khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác giáo 

dục trong gia đình; quan tâm nhiều đến công tác giáo dục trong các 

nhà trường. 

4.2.3. Những giải pháp liên quan đến các hoạt động quản lý 

nhà nước 

Các cơ quan nhà nước cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ 

sau: Tăng cường quản lý về nhân khẩu, hộ khẩu và cư trú, công tác 

quản lý về văn hoá, công tác thu hồi và quản lý vũ khí, quản lý vật 

liệu nổ, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập 

cộng đồng. 
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4.2.4. Những giải pháp liên quan đến thực hiện chính sách 

và pháp luật 

Tập trung giải quyết những hạn chế liên quan đến chính sách 

pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng 

ngừa tình hình tội giết người là nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội giết người. 

4.2.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

Một trong những vấn đề làm nảy sinh THTP trong đó có tình 

hình tội giết người là do nhận thức và ý thức pháp luật của quần 

chúng nhân dân còn nhiều hạn chế. Do đó, để nâng cao hiệu quả 

phòng ngừa tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB trong 

thời gia tới, đòi hỏi các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là với Mặt trận 

tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động các 

tỉnh, thành miền ĐNB cần phải tăng cường công tác tuyên truyền 

giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật trong quần chúng 

nhân dân.  

4.2.6. Những giải pháp về phòng ngừa nghiệp vụ 

Tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng ngừa, phát 

hiện, đấu tranh chống tội phạm hình sự nói chung, tội phạm giết 

người nói riêng theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT - BCA- C41 ngày 

01/4/2013, của Bộ trưởng Bộ Công an về việc “Tập trung chấn 

chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của 

lực lượng CSND trong tình hình mới”, ban hành kèm theo các Thông 

tư số 18, 19, 20, 21, 22/TT-BCA-C41 ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng 

BCA. Phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 

đóng vài trò quan trọng trong hạn chế tình hình tội giết người. Lực 

lượng Công an tích cực nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiện, các 



 

 

22 

mặt công tác nghiệp vụ, kịp thời nắm được các mâu thuẫn, tranh 

chấp phát sinh trong dân cư, từ đó tham mưu cho các tổ chức hoà 

giải, không để mâu thuẫn phát sinh kéo dài, phức tạp dẫn đến hậu 

quả giết người xảy ra. Các lực lượng nghiệp vụ trong công an cần 

phải phối hợp chặt chẽ với nhau, cụ thể: lực lượng Cảnh sát hình sự 

cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, 

Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về ANTT, Cảnh sát giao 

thông, Cảnh sát cơ động – trật tự trong công tác quản lý hành chính 

về an ninh trật tự để nắm bắt thông tin và tổ chức phòng ngừa có hiệu 

quả loại tội phạm này. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo 

dục và cải tạo phạm nhân. 

4.2.7. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra, 

truy tố, xét xử tội giết người của cơ quan chuyên môn 

Các cơ quan chuyên môn như: lực lượng Công an, Viện kiểm 

sát các cấp, Tòa án các cấp trên địa bàn miền ĐNB cần nâng cao hơn 

nữa hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội giết người. 

4.2.8. Giải pháp phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân 

của tội giết người 

Để phòng ngừa không trở thành nạn nhân của tội giết người 

cần làm tốt các mặt sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

quần chúng nhân dân mà tập trung vào số đối tượng có nguy cơ trở 

thành nạn nhân của các vụ án giết người; Đảm bảo tốt an ninh gia 

đình, để bản thân và những người thân trong gia đình không trở thành 

nạn nhân của các vụ án giết nhiều người trong một gia đình. 
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KẾT LUẬN 

Tội giết người là tội đặc biệt nguy hiểm được quy định trong 

Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện 

một cách cố ý nhằm tước đoạt tính mạng của người khác một cách 

trái pháp luật. Hậu quả do tội phạm gây ra không chỉ liên quan đến 

tính mạng, sức khỏe, tài sản mà còn gây hoang mang, lo lắng trong 

nhân dân và ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong 

những năm qua, tội giết người trên địa bàn miền ĐNB có những diễn 

biến phức tạp, hậu quả do tội phạm gây ra ngày càng nghiêm trọng 

trong khi đó công tác phòng ngừa vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất 

định, hiệu quả chưa cao. Trong thời gian qua, đã có một số công trình 

khoa học nghiên cứu liên quan đến công tác phòng ngừa tình hình 

tội giết người dưới góc độ tội phạm học, luật hình sự, điều tra hình 

sự... nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, 

chuyên sâu về công tác phòng ngừa tình hình tội giết người trên địa 

bàn miền ĐNB. Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu đề tài: 

Tội giết người trên địa bàn miền ĐNB: tình hình, nguyên nhân và 

giải pháp phòng ngừa để làm luận án tiến sĩ. Kết quả nghiên cứu 

của luận án đã góp phần giải quyết những vấn đề cơ bản sau đây: 

1. Luận án đã làm rõ tổng quan được tình hình nghiên cứu về 

tội giết người ở trong nước và ngoài nước những năm qua. Trên cơ 

sở đó, rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện về mặt 

lý luận và thực tiễn trong công tác phòng ngừa tình hình tội giết 

người trên địa bàn miền ĐNB. 

2. Luận án đã làm rõ được cơ sở lý luận nghiên cứu về tình hình 

hình tội phạm là nghiên cứu các thông số về thực trạng, động thái, cơ cấu 

và tính chất. Theo đó, nghiên cứu tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB từ năm 2007-2017 cần phân tích các thông số về thực trạng 

(mức độ), động thái (diễn biến), cơ cấu, tính chất. Từ đó, luận án đi phân 
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tích, làm rõ những thông số liên quan như mức độ, diễn biến, cơ cấu, tính 

chất của tình hình tội giết người trên địa bàn miền ĐNB. 

3. Luận án đã làm rõ được cơ sở lý luận để nghiên cứu nguyên 

nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Từ đó, luận án đi sâu khảo 

sát, phân tích, làm rõ những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

giết người trên địa bàn miền ĐNB như nguyên nhân và điều kiện liên 

quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội; Nguyên nhân và điều kiện liên 

quan đến các vấn đề văn hóa - giáo dục; Nguyên nhân và điều kiện 

liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước; Nguyên nhân và điều 

kiện liên quan đến các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội giết 

người của các cơ quan chuyên môn; Nguyên nhân và điều kiện liên 

quan đến chính sách và pháp luật và Nguyên nhân và điều kiện từ 

phía nạn nhân của tội phạm. 

4. Trên cơ sở phân tích làm rõ nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình tội giết người. Tại chương 4 của luận án đã đưa ra được 

những dự báo có cơ sở khoa học về những yếu tố tác động ảnh hưởng 

đến tình hình tội giết người trong thời gian tới và đề xuất những giải 

pháp nhằm góp phần nâng cao và tăng cường phòng ngừa tình hình 

tội giết người trên địa bàn miền ĐNB có hiệu quả trong thời gian tới 

như: nhóm các giải pháp về kinh tế - xã hội; nhóm những giải pháp 

về văn hóa – xã hội; nhóm những giải pháp liên quan đến các hoạt 

động quản lý nhà nước; nhóm những giải pháp liên quan đến thực 

hiện chính sách và pháp luật; nhóm các giải pháp tăng cường công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nhóm những giải pháp về phòng 

ngừa nghiệp vụ; nhóm những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

điều tra, truy tố, xét xử tội giết người của cơ quan chuyên môn; nhóm 

giải pháp phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội giết người. 

Những giải pháp này nếu được thực hiện một cách đồng bộ, quyết 

liệt sẽ góp phần vào hạn chế tình hình tội giết người trên địa bàn 

miền ĐNB trong thời gian tới. 
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