
CÔNG AN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG AN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: 106/BC-CQCSĐT                   Huyện Trần Văn Thời, ngày 03 tháng 7 năm 2018 

BÁO CÁO  
Về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo 
 về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra 

 
Thực hiện Công văn số 499/CAT-PV11 của Giám đốc Công an tỉnh về việc 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân 
tỉnh giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn 
tỉnh từ năm 2015 đến ngày 30/6/2018. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Trần Văn Thời báo cáo như sau: 

I. Tình hình xử lý, giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm 
1. Đánh giá tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm trong thời gian qua: 
Công tác tiếp nhận, phân loại giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được 

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự.  

2. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận: 568. 
Trong đó:  
- Kỳ trước chuyển sang: 14 tin. Tiếp nhận trong kỳ: 581 tin. 
- Đã xử lý: 580 tin. 
+ Khởi tố vụ án hình sự: 378 tin. (Có 5 tin báo khởi tố 2 tội danh). 
+ Không khởi tố vụ án hình sự: 125 
+ Chuyển thụ lý theo thẩm quyền: 76 
+ Tạm đình chỉ: 01 tin. 
- Đang xác minh làm rõ: 15 tin. 
3.  Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận trực tiếp chưa được thụ 

lý, giải quyết: Không. 
- Tố giác, tin báo được phục hồi: không. 

II. Tình hình giải quyết án tạm đình chỉ điều tra 
1. Tình hình điều tra án hình sự: 
- Tổng số án thụ lý: 438 vụ, 624 bị can. 
+ Án cũ chuyển sang: 23 vụ, 52 bị can. 
+ Án khởi tố mới: 383 vụ, 551 bị can.  
Trong đó: Năm 2015 (119 vụ, 170 bị can), năm 2016 (95 vụ, 135 bị can), 

năm 2017 (90 vụ, 116 bị can), năm 2018 (79 vụ, 130 bị can). 
+Án phục hồi điều tra: 35 vụ, 39 bị can.  
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Trong đó: Năm 2015 (10 vụ, 11 bị can), năm 2016 (09 vụ, 13 bị can), năm 
2017 (09 vụ, 09 bị can), năm 2018 (07 vụ, 06 bị can). 

+ Án nhận điều tra theo thẩm quyền: 13 vụ, 05 bị can. 
Trong đó: năm 2015 (07 vu, 03 bị can), năm 2016 (09 vụ, 13 bị can), năm 

2017 (09 vụ, 09 bị can), năm 2018 (0 vụ, 0 bị can). 
+ Tách vụ án: 0 vụ, 0 bị can. 
- Tổng số vụ án đã xử lý: 421 vụ, 588 bị can. 
+ Chuyển VKS đề nghị truy tố: 354 vụ, 559 bị can. 
Trong đó: năm 2015 (104 vụ, 194 bị can), năm 2016 (102 vụ, 163 bị can), 

năm 2017 (79 vụ, 107 bị can), năm 2018 (69 vụ, 95 bị can). 
+ Tạm đình chỉ điều tra: 55 vụ, 26 bị can. 
Trong đó: năm 2015 (31 vụ, 07 bị can), năm 2016 (12 vụ, 10 bị can), năm 

2017 (08 vụ, 06 bị can), năm 2018 (04 vụ, 03 bị can). 
+ Đình chỉ điều tra: 17 vụ, 12 bị can. 
Trong đó: năm 2015 (03 vụ, 02 bị can), năm 2016 (05 vụ, 01 bị can), năm 

2017 (03 vụ, 03 bị can), năm 2018 (06 vụ, 06 bị can). 
+ Giảm do nhập án: 05 vụ, 02 bị can.  
Trong đó: năm 2015 (0 vụ, 0 bị can), năm 2016 (01 vụ, 0 bị can), năm 

2017 (02 vụ, 0 bị can), năm 2018 (02 vụ, 02 bị can). 
+ Chuyển điều tra theo thẩm quyền: 02 vụ, 01 bị can. 
Trong đó: năm 2015 (01 vụ, 0 bị can), năm 2016 (01 vụ, 01 bị can), năm 

2017 (0 vụ, 0 bị can), năm 2018 (0 vụ, 0 bị can). 
- Hiện còn thụ lý điều tra: 21 vụ, 47 bị can. 
- Án trả hồ sơ điều tra bổ sung, hủy án điều tra lại: 08 vụ, 19 bị can. 
Trong đó: năm 2015 (0 vụ, 0 bị can), năm 2016 (06 vụ, 14 bị can, hủy án 

điều tra lại), năm 2017 (0 vụ, 0 bị can), năm 2018 (02 vụ, 05 bị can). 
2. Tình hình giải quyết án tạm đình chỉ điều tra. 
- Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện còn tạm đình chỉ 38 vụ, 

04 bị can; trong đó 33 vụ, 03 bị can tạm đình chỉ trên 12 tháng; còn 5 vụ, 1 bị 
can tạm đình chỉ dưới 12 tháng. Trong số vụ án tạm đình chỉ có  03 vụ, 03 bị can 
do bị can bỏ trốn chưa bắt được; 01 vụ, 01 bị can tạm đình chỉ do không thực 
nghiệm điều tra được; 01 vụ, 0 bị can bị hại từ chối giám định; 30 vụ, 0 bị can 
chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.  

Nguyên nhân do bị can bỏ trốn chưa bắt được bị can, bị hại từ chối giám 
định lại, không thực nghiệm điều tra được do không còn phương tiện, điều kiện 
để thực nghiệm; còn lại các vụ chưa chứng minh được bị can hầu hết là các vụ 
trộm cắp tài sản không rỏ đối tượng. 

- Số vụ án đình chỉ điều tra dẫn đến Cơ quan điều tra phải bồi thường oan 
sai: không. 
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- Công tác phục hồi điều tra do Cơ quan điều tra tạm đình chỉ: 
Kết quả phục hồi điều tra: Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2018 đã phục 

hồi điều tra 35 vụ, 39 bị can; thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự. 

Biện pháp phục hồi điều tra với các vụ án tạm đình chỉ trong thời gian tới: 
Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã phân công đồng chí Phó thủ trưởng chỉ đạo các 
điều tra viên xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, đồng thời tiến hành xác 
minh, truy bắt các đối tượng đang lẫn trốn ngoài xã hội; làm rỏ các vụ án chưa rỏ 
đối tượng nếu có căn cứ sẻ phục hồi điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự. 

- Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình 
sự có liên quan đến tạm đình chỉ điều tra: Không có trường hợp nào. 

3. Việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra với cơ quan liên quan. 
- Việc phối hợp liên quan đến chứng minh tội phạm: Khi có văn bản yêu 

cầu các cơ quan liên quan luôn tạo điều kiện; cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ 
cho công tác điều tra chứng minh tội phạm có hiệu quả.  

- Việc phối hợp với VKS, Tòa án: Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều 
tra với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cùng cấp được tổ chức chặt chẽ, linh 
hoạt đúng theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác, kiến 
nghị khởi tố, điều tra, xác minh thu thập chứng cứ được Cơ quan điều tra tiến 
hành dưới sự giám sát trực tiếp của Viện kiểm sát, kịp thời phát hiện những thiếu 
sót trong quá trình điều tra. Mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
trong hoạt động bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm đã được thực hiện chặt 
chẽ, đúng quy định. Những trường hợp khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ 
đã họp liên ngành để cho ý kiến xử lý. Phân công Phó thủ trưởng, điều tra viên 
tham dự các phiên tòa. 

III. Nhận xét, đánh giá: 
1. Ưu điểm: 

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT luôn quan tâm chỉ đạo công tác tiếp nhận và 
giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chặt chẽ theo đúng 
quy định của Luật tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 06/2013; Thông tư số 
28/2014 của Bộ Công an; nay là Luật tố tụng hình sự năm 2015. Từ đó mọi tố 
giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được giải quyết đúng theo quy 
định của pháp luật. Việc điều tra vụ án tạm đình chỉ có phân công điều tra viên 
tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. 

2. Tồn tại, hạn chế: Án tạm đình chỉ còn nhiều, nhiều vụ án chưa làm rỏ 
đối tượng thực hiện hành vi phạm tội; một số vụ án bị trả để điều tra bổ sung, 
điều tra lại. 
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3. Nguyên nhân: 
Nhìn chung các vụ án bị trả để điều tra bổ sung có nhiều tình tiết phức tạp, 

đã được điều tra xác minh nhưng chưa đầy đủ căn cứ cần phải xác minh làm rõ 
thêm; một số vụ có lỗi chủ quan của Điều tra viên đã được kiểm điểm phê bình. 

4. Biện pháp khắc phục: 
Trong thời gian tới, thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhỡ các điều tra 

viên lập kế hoạch xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kế hoạch điều tra vụ án 
chặt chẽ, chi tiết để làm rõ những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; 
trước khi kết thúc điều tra phối hợp với kiểm sát viên để đánh giá chứng cứ, 
khắc phục kịp thời các thiếu sót đảm bảo đầy đủ chứng cứ đề nghị truy tố bị can 
theo quy định của pháp luật. 

Đối với những vụ án khó khăn, phức tạp trong việc đánh giá chứng cứ thì 
phối hợp trao đổi cụ thể với Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp để thống nhất quan 
điểm xử lý nhằm hạn chế thấp nhất án trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại. 

Thường xuyên đào tạo, bồi dưởng nâng cao năng lực trách nhiệm của từng 
điều tra viên trong việc điều tra vụ án, đảm bảo thực hiện đúng quy trình điều tra 
hình sự; không bỏ lọt tội phạm hoặc phải bổ sung chứng cứ. 

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, 
nếu có căn cứ sẻ phục hồi điều tra theo quy định. 

IV. Kiến nghị, đề xuất: 

Hiện Công an huyện chưa được trang bị các phương tiện nghiệp vụ phục 
vụ cho việc điều tra, trinh sát như máy ảnh, ghi âm, ghi hình; camera phục vụ 
cho quay hình hiện trường… 

Số lượng án khởi tố, nguồn tin về tội phạm nhiều trong khi lực lượng điều 
tra viên ít, chưa đáp ứng tốt công tác điều tra. 

Kiến nghị Giám đốc Công an tỉnh quan tâm trang bị các phương tiện 
nghiệp vụ trang bị phục vụ cho việc điều tra, trinh sát. Điều động điều tra viên từ 
các đơn vị khác mà số lượng án thụ lý ít để tăng cường cho Cơ quan Cảnh sát 
điều tra huyện để nâng cao năng lực, đáp ứng tốt công tác điều tra phòng, chống 
tội phạm. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời báo cáo kết quả 
đến Phòng PV11 Công an tỉnh nắm./.                                                                                   

 Nơi nhận:                                                                       THỦ TRƯỞNG                 
- Phòng PV11 (để báo cáo);                                                                       
- Lưu.                                                                                                       (Đã ký) 

 

                                                                               Đại tá Dương Quốc Khánh 



Tổng số (=6+7)
Khởi tố vụ án 

hình sự
Không khởi tố 
vụ án hình sự

Tổng số 
(=9+10+11)

Khởi tố vụ án 
hình sự

Không khởi 
tố vụ án hình 

sự

Tạm đình chỉ 
việc giải 

quyết 

Tổng  (=2-
8) 

Trong đó, số 
quá hạn giải 

quyết

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2015 180 14 166 0 0 0 155 119 35 0 0 7 0 18

2016 136 7 129 0 0 0 112 94 19 0 0 6 0 18

2017 165 6 159 0 0 0 125 88 37 0 0 10 0 30

2018 137 10 127 0 0 0 111 77 34 1 0 15 0 10

Tổng số 618 37 581 0 0 0 503 378 125 1 0 38 0 76

CHƯA GIẢI QUYẾT 
CÒN LẠI ĐẾN CUỐI 

KỲ Chuyển đến cơ 
quan có thẩm 
quyền để giải 

quyết

THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
(Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018)

Mẫu số 1CÔNG AN HUYỆN              
TRẦN VĂN THỜI                                 

SỐ PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
Tạm đình chỉ 
chưa phục hồi 
giải quyết còn 
lại đến cuối kỳ

Năm
Tổng số phải 

giải quyết 
(=3+4+5=8+1

3)

Số còn lại 
chưa giải 
quyết của 
kỳ trước

Số mới tiếp 
nhận trong 

kỳ 



CÔNG AN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI Mẫu số 2

Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC
1 Tổng thụ lý 158 236 126 181 106 133 100 151 490 701

1.1 Kỳ trước chuyển sang 23 52 20 33 7 7 16 17 66 109
1.2 Khởi tố mới 119 170 95 135 90 116 79 130 383 551
1.3 Phục hồi điều tra 10 11 9 13 9 9 7 6 35 39
1.4 Số tăng do tách án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Số giảm do nhập án 0 0 1 0 2 0 2 2 5 2
1.6 Án chuyển đến 7 3 4 1 2 1 0 0 13 5
1.7 Án chuyển đi 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
2 Chuyển VKS đề nghị truy 104 194 102 163 79 107 69 95 354 559
3 Án trả hồ sơ điều tra bổ 0 0 3 5 2 7 2 5 7 17
4 Án trả hồ sơ điều tra lại 0 0 6 14 1 1 0 0 7 15
5 Án quá hạn luật định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Án đình chỉ điều tra 3 2 5 1 3 3 6 6 17 12
7 Án tạm đình chỉ điều tra 31 7 12 10 8 6 4 3 55 26
8 Đang tiếp tục điều tra 20 33 7 7 16 17 21 47 64 104

* Ghi chú:

                         THỐNG KÊ SỐ LIỆU

                            (Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018)

Số liệu dòng 1 = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 - 1.5 + 1.6 – 1.7.

TT Nội dung
2015 2016 2017 2018 Tổng

Lý do tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại từng vụ , ghi cụ thể trong báo cáo theo đề cương, để tổng 
hợp phục vụ Đoàn giám sát.

                      Tình hình điều tra án hình sự



CÔNG AN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI Mẫu số 3

TT Tội danh Vụ Bị can Thời gian, địa 
điểm xảy ra

Ngày, tháng, năm 
tạm đình chỉ

Lý do 
tạm đình chỉ

Tạm đình chỉ trên 
12 tháng

1
Cố ý gây thương tích 1 0

11/29/2014
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

2
Giao cấu với trẻ em 1 1

12/28/2014 Bị can bỏ trốn chưa 
bắt được X

3
Trộm cắp tài sản 1 0

12/30/2014
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

4
Trộm cắp tài sản 1 0

12/10/2015
2/8/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

5
Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản

1 0
2/10/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

6
Cố ý gây thương tích 1 0

2/12/2015
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

7
Trộm cắp tài sản 1 1

2/28/2015 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

8
Cố ý gây thương tích 1 0

3/30/2015 Không đủ căn cứ 
chứng minh bị can X

9
Hiếp dâm 1 1

10/3/2014
4/8/2015 Chờ kết luận giám 

định X

                              THỐNG KÊ SỐ LIỆU
 Các vụ án tạm đình chỉ

(Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018)



10
Trộm cắp tài sản 1 0

12/5/2014
4/8/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

11
Trộm cắp tài sản 1 0

4/11/2015
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

12
Trộm cắp tài sản 1 1

4/11/2015 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

13
Cướp tài sản 1 0

12/12/2014
4/22/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

14
Cố ý gây thương tích 1 1

30/4/20015 Bị hại từ chối giám 
định X

15
Trộm cắp tài sản 1 1

5/4/2015 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

16
Trộm cắp tài sản 1 0

11/2/2014
5/12/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

17
Trộm cắp tài sản 1 0

1/17/2015
5/17/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

18
Cố ý gây thương tích 1 0

1/21/2013
5/22/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

19
Trộm cắp tài sản 1 0

2/24/2015
5/26/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

20
Trộm cắp tài sản 1 0

6/9/2015
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

21
Trộm cắp tài sản 1 0

2/17/2015
6/15/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X



22
Lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản

1 0
6/22/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

23
Trộm cắp tài sản 1 0

2/23/2015
6/23/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

24
Trộm cắp tài sản 1 0

6/25/2015
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

25
Cố ý gây thương tích 1 0

2/4/2015
7/3/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

26
Trộm cắp tài sản 1 0

3/9/2015
7/8/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

27
Cướp tài sản 1 0

8/6/2015
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

28
Trộm cắp tài sản 1 0

4/18/2015
8/6/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

29
Trộm cắp tài sản 1 0

4/18/2015
8/6/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

30
Giao cấu với trẻ em 1 1

4/7/2015
9/18/2015 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

31
Trộm cắp tài sản 1 0

6/7/2015
10/7/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

32
Chống người thi hành
công vụ

0 1

10/1/2015
12/11/2015 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X



33
Trộm cắp tài sản 1 1

10/2/2015
12/12/2015 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

34
Trộm cắp tài sản 1 0

7/10/2015
12/12/2015

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

35
Trộm cắp tài sản 0 1

12/26/2015 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

36
Giao cấu với trẻ em 1 1

8/11/2015
1/16/2016 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

37
Trộm cắp tài sản 0 2

8/27/2015
1/23/2016 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

38
Trộm cắp tài sản 1 0

11/10/2015
1/29/2016 Hết thời hạn điều 

tra bị can bỏ trốn X

39
Trộm cắp tài sản 1 0

11/1/2015
2/28/2016

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

40
Cướp tài sản 1 0

1/6/2016
2/29/2016

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

41
Trộm cắp tài sản 0 1

6/15/2016 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

42
Cố ý gây thương tích 1 1

2/23/2016
7/21/2016 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

43
Trộm cắp tài sản 1 0

5/7/2016
9/1/2016

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X



44
Trộm cắp tài sản 1 1

6/27/2016
10/2/2016 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

45
Trộm cắp tài sản 1 0

5/31/2016
10/1/2016

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

46
Cố ý gây thương tích 1 1

11/13/2016 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

47
Trộm cắp tài sản 1 1

8/17/2016
11/14/2016 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

48
Trộm cắp tài sản 1 0

8/21/2016
12/7/2016

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

X

49
Trộm cắp tài sản 0 1

1/27/2015
12/27/2016 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

50
Cố ý gây thương tích 1 1

8/28/2016
1/19/2017 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn X

51
VPQĐ về ĐKPTGT
đường thủy

1 1

1/22/2010
3/2/2017 Không thực nghiệm 

điều tra được X

52
Cố ý gây thương tích 1 1

4/16/2017 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn X

53
Cố ý gây thương tích 1 0

7/26/2017
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

54
Hủy hoại tài sản 1 1

7/30/2017 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn

55
Tàng trữ trái phép chất
ma túy

1 0
8/24/2017

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can



56
Trộm cắp tài sản 1 0

10/4/2017
Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

57
Trộm cắp tài sản 0 1

10/8/2017 Hết hạn điều tra bị 
can bỏ trốn

58
Cố ý gây thương tích 1 1

5/31/2017
12/25/2017 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn

59
VPQĐ về ĐKPTGT
đường thủy

1 1

8/16/2017
12/25/2017 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn

60
Trộm cắp tài sản 1 0

12/22/2017
6/8/2018

Hết hạn điều tra 
chưa chứng minh bị 
can

61
Hủy hoại tài sản 1 1

3/31/2018
6/17/2018 Hết hạn điều tra bị 

can bỏ trốn

* Ghi chú: Vụ nào tạm đình chỉ trên 12 tháng, đánh dấu “X” vào ô tương ứng.



CÔNG AN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI Mẫu số 4

Vụ ĐT Vụ ĐT Vụ ĐT Vụ ĐT
2015 31 7 6 5 3 2 0 0
2016 12 10 6 10 5 1 0 0
2017 8 6 3 5 3 3 0 0
2018 4 3 2 2 6 6 0 0
Tổng 55 26 17 22 17 12 0 0

Tổng Số vụ đã phục hồi
(trong số đình chỉ)

* Ghi chú:  Án tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra từng năm và tổng phải bằng với số liệu án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra tương ứng 
tại Mẫu số 3.

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Án phục hồi điều tra trong các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra

 (Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018)

Năm

Án tạm đình chỉ điều tra Án đình chỉ điều tra

Tổng Số vụ đã phục hồi
(trong số tạm đình chỉ)



TT Nội dung 2015 2016 2017 2018 Tổng

1 Tổng số đơn tiếp nhận 0 0 0 0 0

1.1 Đơn khiếu nại

1.2 Đơn tố cáo

1.3 Đơn thuộc thẩm quyền của các cơ 
quan điều tra

1.4 Đơn chuyển các cơ quan chức năng 
khác

2 Đã giải quyết 0 0 0 0 0

2.1 Đơn khiếu nại

2.1.1 Khiếu nại đúng

2.1.2 Khiếu nại sai

2.1.3 Khiếu nại không có cơ sở giải quyết

2.2 Đơn tố cáo

2.2.1 Tố cáo đúng

2.2.2 Tố cáo sai

2.2.3 Tố cáo không có cơ sở giải quyết

3 Chưa được giải quyết 0 0 0 0 0
3.1 Đơn khiếu nại

3.2 Đơn tố cáo

* Ghi chú:

 (Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
CÔNG AN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI                                                                                                        

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến án tạm đình chỉ điều tra 

Số liệu dòng 1 = 1.1 + 1.2 = 1.3 + 1.4
Nguyên nhân từng khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết giải thích cụ thể vào báo 
cáo theo đề cương



TT Nội dung 2015 2016 2017 2018 Tổng

1 Tổng số đơn tiếp nhận 0 0 0 0 0

1.1 Đơn khiếu nại

1.2 Đơn tố cáo

1.3 Đơn thuộc thẩm quyền của các cơ 
quan điều tra

1.4 Đơn chuyển các cơ quan chức năng 
khác

2 Đã giải quyết 0 0 0 0 0

2.1 Đơn khiếu nại

2.1.1 Khiếu nại đúng

2.1.2 Khiếu nại sai

2.1.3 Khiếu nại không có cơ sở giải quyết

2.2 Đơn tố cáo

2.2.1 Tố cáo đúng

2.2.2 Tố cáo sai

2.2.3 Tố cáo không có cơ sở giải quyết

3 Chưa được giải quyết 0 0 0 0 0
3.1 Đơn khiếu nại

3.2 Đơn tố cáo

* Ghi chú:

 (Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
CÔNG AN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI                                                                                       Mẫu số 6

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến án đình chỉ điều tra 

Số liệu dòng 1 = 1.1 + 1.2 = 1.3 + 1.4
Nguyên nhân từng khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết giải thích cụ thể vào báo 
cáo theo đề cương


