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CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN 
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA 

 
Số: 37/BC-ĐT-ĐTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Năm Căn, ngày 15 tháng 7 năm 2018 

 
BÁO CÁO 

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 ngày 10 tháng 6 năm 2018, của 
Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau về việc “Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn 
giám sát của HĐND tỉnh”. Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn báo cáo 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 trên địa bàn từ ngày 
16/11/2014 đến 30/6/2018, cụ thể 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, Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn 

luôn quan tâm chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư 
06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02 tháng 8 năm 
2013. Sau khi Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-
BNN&PTNT-VKSNDTC (thay thế Thông tư 06) có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/3/2018, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra đã tiến hành triển khai đến toàn bộ cán 
bộ, chiến sỹ trong đơn vị và Công an các xã, thị trấn nắm, thực hiện. Cơ quan 
CSĐT bố trí trực ban hình sự, phân công lực lượng phụ trách trực ban hình sự 
24/24 để tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm một số 
trường hợp còn chậm. Nguyên nhân, do một số vụ gây thương tích, bị hại đi điều 
trị tại các cơ sở y tế dài ngày, sau khi điều trị xong thì hai bên tự thỏa thuận bồi 
thường thiệt hại, nhưng khi thỏa thuận không thành mới yêu cầu đến Cơ quan 
CSĐT xử lý hình sự. Từ đó, làm ảnh hưởng đến thời gian, công tác thu thập tài liệu 
chứng cứ trong hoạt động điều tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.  

2. Công tác tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm 
Từ năm 2015 đến 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã 

thụ lý 164 tin. Trong đó: 
+ Kỳ trước chuyển sang: 06 tin. 
+ Tiếp nhận mới trong kỳ: 158 tin. 
- Tổng số đã giải quyết: 161 tin. 
+ Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 122 tin. 
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+ Ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 39 tin. 
- Đang xác minh: 03 tin. 
2.1. Công tác tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm năm 2015 
- Tổng số tố giác, tin báo thụ lý: 65 tin. Trong đó: 
+ Kỳ trước chuyển qua: 06 tin. 
+ Tiếp nhận mới trong kỳ: 59 tin. 
- Tổng số giải quyết: 60 tin. 
+ Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 42 tin. 
+ Ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 18 tin. Lý do: 
. Hành vi không cấu thành tội phạm: 13 tin 
. Không có sự việc phạm tội: 04 tin 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 00 tin 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 00 tin 
. Bị hại không yêu cầu khởi tố: 00 tin 
. Miễn trách nhiệm hình sự: 01 tin  
- Đang xác minh, chuyển kỳ sau: 05 tin 
2.2. Công tác tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm năm 2016 
- Tổng số tố giác, tin báo thụ lý: 48 tin (Tin báo: 44 tin, tố giác: 01 tin, kiến 

nghị khởi tố: 03 tin). Trong đó: 
+ Kỳ trước chuyển qua: 05 tin (Tin báo: 02 tin; Kiến nghị khởi tố: 03 tin). 
+ Tiếp nhận mới trong kỳ: 43 tin (Tin báo: 42 tin; tố giác: 01 tin). 
- Tổng số giải quyết: 48 tin. 
+ Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 36 tin. 
+ Ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 12 tin. Lý do: 
. Hành vi không cấu thành tội phạm: 07 tin 
. Không có sự việc phạm tội: 02 tin 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 01 tin. 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 02 tin. 
. Bị hại không yêu cầu khởi tố: 00 tin. 
. Miễn trách nhiệm hình sự: 00 tin.  
- Đang xác minh, chuyển kỳ sau: 00 tin 
2.3. Công tác tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm năm 2017 
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- Tổng số tố giác, tin báo thụ lý: 35 tin (tố giác: 01; tin báo: 33; kiến nghị 
khởi tố: 01). Trong đó: 

+ Kỳ trước chuyển qua: 00 tin. 
+ Tiếp nhận mới trong kỳ: 35 tin (02 tin do Cụm đặc nhiệm phòng, chống 

tộn phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khởi tố vụ án chuyển đến). 
- Tổng số giải quyết: 35 tin (tố giác: 01; tin báo: 33; kiến nghị khởi tố: 01). 
+ Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 28 tin (02 tin do Cụm ĐNPCMT-

BTLCSB khởi tố vụ án chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện khởi tố bị can) 
+ Ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 07 tin. Lý do: 
. Hành vi không cấu thành tội phạm: 06 tin. 
. Không có sự việc phạm tội: 00 tin. 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 00 tin. 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 01 tin. 
. Bị hại không yêu cầu khởi tố: 00 tin. 
. Miễn trách nhiệm hình sự: 00 tin.  
- Đang xác minh, chuyển kỳ sau: 00 tin 
2.4. Công tác tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm 06 tháng đầu 

năm 2018 
- Tổng số tiếp nhận: 21 tin (Tố giác: 00; Tin báo: 21; Kiến nghị khởi tố: 

00). 
+ Kỳ trước chuyển sang: 00 tin. 
+ Tiếp nhận trong 06 tháng đầu năm 2018: 21 tin (Tố giác: 00; Tin báo: 21; 

Kiến nghị khởi tố: 00).  
- Đã xử lý: 18 tin (00 tố giác, 18 tin báo, 00 kiến nghị khởi tố). 
- Ra quyết định khởi tố vụ án: 16 tin. 
- Ra Quyết định không khởi tố vụ án: 02 tin. Lý do: 
. Hành vi không cấu thành tội phạm: 01 tin. 
. Không có sự việc phạm tội: 00 tin. 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 00 tin. 
. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 01 tin. 
. Bị hại không yêu cầu khởi tố: 00 tin. 
. Miễn trách nhiệm hình sự: 00 tin.  
- Đang xác minh, chuyển kỳ sau: 03 tin. 
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2.5. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố: 00 tin. 

- Đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu có ý nghĩa quyết định đối với việc 
khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả: 00 tin 

- Chưa có kết quả giám định: 00 tin. 
- Chưa xác định được đối tượng: 00 tin. 
- Đối tượng bỏ trốn: 00 tin. 
- Lý do khác: 00 tin. 
3. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận trực tiếp đến nay chưa 

được thụ lý, chưa được giải quyết; việc phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm. 

Trong kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn không có tiếp nhận trực 
tiếp tố giác, tin báo về tội phạm nào mà đến nay chưa thụ lý, chưa giải quyết; 
không có tố giác, tin báo về tội phạm tạm đình, phục hồi giải quyết trong kỳ. 

II. Tình hình giải quyết án tạm đình chỉ điều tra 
1. Tình hình điều tra án hình sự 
Từ năm 2015 đến 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã 

thụ lý điều tra 136 vụ - 145 bị can (Án kỳ trước chuyển sang: 04 vụ - 05 bị can; Án 
khởi tố mới: 112 vụ - 133 bị can; Án phục hồi điều tra: 11 vụ - 07 bị can), đã 
chuyển VKS truy tố: 89 vụ - 133 bị can, tạm đình chỉ điều tra: 28 vụ - 04 bị can 
(trong đó, đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc: 01 vụ - 01 bị can, hết thời hạn điều tra 
chưa xác định được bị can: 24 vụ - 00 bị can, hết thời hạn điều tra bị can bỏ trốn 
chưa bắt được: 03 vụ - 03 bị can), đình chỉ điều tra: 11 vụ - 03 bị can (Bị hại bãi 
nại tự nguyện rút yêu cầu khởi tố: 08 vụ - 03 bị can, Hành vi không cấu thành tội 
phạm: 02 vụ - 00 bị can, không có sự việc phạm tội: 01 vụ - 00 bị can), Viện kiểm 
sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung: 03 vụ - 06 bị can, Cùng lý do: Thiếu chứng cứ 
(trong đó, vụ Đánh bạc Viện kiểm sát trả hồ sơ ĐTBS 03 lần), án trả điều tra lại: 
00 vụ, án quá hạn luật định: 00 vụ, hiện đang điều tra: 08 vụ - 05 bị can. 

1.1. Tình hình điều tra án hình sự năm 2015 
* Tổng thụ lý, điều tra:     47 vụ - 43 bị can 

 - Kỳ trước chuyển sang     04 vụ - 05 bị can  
- Khởi tố trong kỳ     41 vụ - 37 bị can 
- Tạm đình chỉ trong kỳ, phục hồi ĐT trong kỳ:  01 vụ - 01 bị can 
(Do các vụ án trên đã khởi tố, tạm đình chỉ và đã phục hồi trong kỳ nên 

không cộng vào số liệu tổng thụ lý điều tra) 
- Tạm đình chỉ kỳ trước, phục hồi ĐT trong kỳ: 00 vụ - 01 bị can 
- Nhận điều tra theo thẩm quyền   02 vụ - 00 bị can 
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(Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
biển khởi tố 01 vụ - 00 bị can, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý theo 
thẩm quyền) 

(Đồn Biên phòng cửa khẩu Năm Căn khởi tố 01 vụ - 00 bị can, chuyển Cơ 
quan CSĐT Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền) 

- Nhập vụ án: 02 vụ - 01 bị can thành 01 vụ - 01 bị can (Giảm 01 vụ) 
 - Tách vụ án: Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy 01 
vụ - 01 bị can thành 03 vụ - 01 bị can (Tăng 02 vụ) 

* Chuyển điều tra theo thẩm quyền    01 vụ - 00 bị can 
 (Chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển thụ lý theo thẩm quyền) 
 * Án trả hồ sơ điều tra bổ sung    00 vụ - 00 bị can 
 * Án trả hồ sơ điều tra lại    00 vụ - 00 bị can 

* Chuyển VKS truy tố:     30 vụ - 38 bị can 
* Tạm đình chỉ trong kỳ đã phục hồi ĐT trong kỳ:01 vụ - 01 bị can 
(Khởi tố, tạm đình chỉ và đã phục hồi trong kỳ nên không cộng vào số liệu) 
+ Cố ý gây thương tích     01 vụ - 01 bị can  
Lý do: Đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật 

TTHS. 
* Tạm đình chỉ điều tra trong kỳ, chưa phục hồi: 07 vụ - 01 bị can  
+ Trộm cắp tài sản      04 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 

160 Bộ luật TTHS 
+ Trộm cắp tài sản      01 vụ - 01 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, không biết bị can đang ở đâu - ra QĐ truy nã 

theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS 
+ Cố ý gây thương tích     01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định bị can theo khoản 1 Điều 160 

Bộ luật TTHS 
+ Hủy hoại tài sản      01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 

160 Bộ luật TTHS 
* Đình chỉ điều tra     03 vụ - 01 bị can  
+ Cố ý gây thương tích     02 vụ - 01 bị can  
Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 105 

Bộ luật TTHS 
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+ Vận chuyển trái phép chất ma túy   01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật 

TTHS      
* Chuyển thụ lý, điều tra kỳ sau   07 vụ - 03 bị can 
1.2. Tình hình điều tra án hình sự năm 2016 
* Tổng thụ lý, điều tra:      44 vụ - 44 bị can 
- Năm 2015 chuyển sang:     07 vụ - 03 bị can 
- Án khởi tố trong năm 2016:     32 vụ - 38 bị can. 
- Tạm đình chỉ trong kỳ, phục hồi ĐT trong kỳ:  01 vụ - 00 bị can 
(Do các vụ án trên đã khởi tố, tạm đình chỉ và đã phục hồi trong kỳ nên 

không cộng vào số liệu tổng thụ lý điều tra) 
- Tạm đình chỉ kỳ trước, phục hồi ĐT trong kỳ: 03 vụ - 03 bị can 
- Nhập vụ án: 04 vụ - 02 bị can thành 02 vụ - 02 bị can (giảm 02 vụ) 
- Cơ quan khác chuyển đến:     04 vụ - 00 bị can 
(Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

biển khởi tố vụ án 04 vụ - 00 bị can, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý 
theo thẩm quyền) 

* VKS trả điều tra bổ sung:     01 vụ - 04 bị can 
+ Đánh bạc        01 vụ - 04 bị can 
(Xảy ra ngày 01/02/2015 tại khóm 8, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau) 
Lý do: Cần làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án để xác định, chứng 

minh hành vi phạm tội và có căn cứ buộc tội đối với bị cáo Lê Thanh Giàu đúng 
pháp luật quy định. 

* Án trả ĐTBS chuyển lại sang VKS   01 vụ - 04 bị can 
* Án trả hồ sơ điều tra lại    00 vụ - 00 bị can 
* Chuyển VKS truy tố:      20 vụ - 25 bị can 
* Tạm đình chỉ trong kỳ đã phục hồi ĐT trong kỳ:01 vụ - 00 bị can 
(Khởi tố, tạm đình chỉ và đã phục hồi trong kỳ nên không cộng vào số liệu) 
+ Cố ý gây thương tích     01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 

160 Bộ luật TTHS. 
* Tạm đình chỉ điều tra trong kỳ, chưa phục hồi: 14 vụ - 01 bị can 
+ Cố ý gây thương tích     01 vụ - 01 bị can 
Lý do: Hết thời hạn điều tra, không biết bị can đang ở đâu - ra Quyết định 

truy nã theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
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+ Cướp tài sản      01 vụ - 00 bị can  
+ Trộm cắp tài sản      09 vụ - 00 bị can 
+ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản    03 vụ - 00 bị can  
Cùng lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 

Điều 160 Bộ luật TTHS. 
* Đình chỉ điều tra:      03 vụ - 01 bị can 
+ Vi phạm QĐ về ĐKPTGT đường thủy và không cứu giúp người trong tình 

trạng nguy hiểm đến tính mạng      01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật 

TTHS. 
+ Cố ý gây thương tích     02 vụ, 01 bị can  
Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 105 

Bộ luật TTHS. 
* Chuyển thụ lý, điều tra kỳ sau:    07 vụ - 17 bị can 
1.3. Tình hình điều tra án hình sự năm 2017 
* Tổng thụ lý, điều tra:     36 vụ - 54 bị can 
- Năm 2016 chuyển sang:     07 vụ - 17 bị can  
- Án khởi tố trong năm 2017    26 vụ - 36 bị can 
- Cơ quan khác chuyển đến    02 vụ - 00 bị can 
(Cụm Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 4 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khởi 

tố 02 vụ - 00 bị can chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn thụ lý 
điều tra theo thẩm quyền). 

- Án tạm đình chỉ kỳ trước phục hồi trong kỳ:  01 vụ - 01 bị can 
+ Giao cấu với trẻ em     01 vụ - 01 bị can 
- Án tạm đình chỉ trong kỳ phục hồi trong kỳ: 05 vụ - 01 bị can (Do các 

vụ án trên đã khởi tố, tạm đình chỉ và đã phục hồi trong kỳ nên không cộng vào số 
liệu tổng thụ lý điều tra) 

+ Trộm cắp tài sản      02 vụ - 01 bị can 
+ Cố ý gây thương tích     02 vụ - 00 bị can 
+ Vi phạm QĐ về ĐKPTGTĐT    01 vụ - 00 bị can 
* VKS trả điều tra bổ sung:     01 vụ - 04 bị can 
+ Đánh bạc        01 vụ - 04 bị can 
(Xảy ra ngày 01/02/2015 tại khóm 8, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau) 
(VKSND huyện Năm Căn trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2) 
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Lý do: Cần làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án để xác định, chứng 
minh hành vi phạm tội đánh bạc của Lê Thanh Giàu cùng đồng phạm và có căn cứ 
buộc tội đối với bị cáo Lê Thanh Giàu đúng pháp luật quy định. 

- Chuyển hồ sơ lại sang VKS sau khi ĐTBS:  01 vụ - 04 bị can 
* Án trả hồ sơ điều tra lại    00 vụ - 00 bị can 
* Chuyển VKS truy tố:     23 vụ - 48 bị can 
* Tạm đình chỉ điều tra trong kỳ:    05 vụ - 01 bị can  
(Khởi tố trong kỳ, tạm đình chỉ đã được phục hồi trong kỳ, không cộng vào 

thống kê) 
+ Cố ý gây thương tích     02 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 

160 Bộ luật TTHS 
+ Trộm cắp tài sản      01 vụ - 01 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can đang ở đâu - ra 

Quyết định truy nã theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS 
+ Trộm cắp tài sản      01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 

160 Bộ luật TTHS 
+ Vi phạm QĐ về điều khiển PTGT đường thủy 01 vụ - 00 bị can 
Lý do: Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 

160 Bộ luật TTHS 
* Đình chỉ điều tra:     03 vụ - 01 bị can 
+ Cố ý gây thương tích     02 vụ - 01 bị can 
Cùng Lý do: Bị hại bãi nại, rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 105 Bộ 

luật TTHS. 
+ Vi phạm QĐ về điều khiển PTGT đường thủy 01 vụ - 00 bị can 
Lý do: Không có sự việc phạm tội theo khoản 1 Điều 107 - BLTTHS. 
* Chuyển thụ lý, điều tra kỳ sau:    10 vụ - 05 bị can 
2.4. Tình hình điều tra án hình sự 06 tháng đầu năm 2018 
* Tổng thụ lý điều tra:     26 vụ - 27 bị can 
- Năm 2017 chuyển sang:     10 vụ - 05 bị can 
- Án khởi tố trong 06 tháng đầu năm 2018:   13 vụ - 22 bị can 
- Phục hồi điều tra:     00 vụ - 00 bị can 
- Tách án:        00 vụ - 00 bị can  
- Nhập án:        00 vụ - 00 bị can  
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- Án nhận điều tra theo thẩm quyền:  03 vụ - 00 bị can  
(Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

biển khởi tố 03 vụ - 00 bị can chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn 
điều tra theo thẩm quyền) 

- Án chuyển điều tra theo thẩm quyền:   00 vụ - 00 bị can  
* Chuyển VKS truy tố:      16 vụ - 22 bị can  
* Tạm đình chỉ điều tra:      00 vụ - 00 bị can  
* Đình chỉ điều tra:      02 vụ - 00 bị can 
+ Cố ý gây thương tích      01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 105 

Bộ luật TTHS 
+ Cố ý gây thương tích      01 vụ - 00 bị can  
Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 155 

Bộ luật TTHS năm 2015. 
* VKS hủy hồ sơ điều tra lại:     00 vụ - 00 bị can  
* VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung:    03 vụ - 06 bị can  
Trong đó: vụ Đánh bạc 01 vụ - 04 bị can, VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung 

lần 3. 
+ Vi phạm QĐ về điều khiển PTGT đường thủy 01 vụ - 01 bị can 
(Xảy ra ngày 13/01/2017 tại ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, Năm Căn, 

Cà Mau - sập cầu Cái Trăng - bị can: Hà Trung Tín) 
 Lý do: Xác định lại lỗi neo đậu của sà lan và giá trị thiệt hại cầu Cái Trăng 

và hệ thống cấp nước về trung tâm xã Hàng Vịnh đoạn qua cầu Cái Trăng tại thời 
điểm xảy ra vụ án. 

+ Vi phạm QĐ về điều khiển PTGT đường thủy 01 vụ - 01 bị can 
(Xảy ra ngày 19/9/2016 tại ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà 

Mau - bị can: Phùng Văn Tuấn) 
Lý do: Xác định lại lỗi vi phạm giao thông đường thủy của bị can Phùng 

Văn Tuấn trong vụ án. 
+ Đánh bạc        01 vụ - 04 bị can 
(Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 3) 
Lý do: Cần làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án để xác định, chứng 

minh hành vi phạm tội và có căn cứ buộc tội đối với bị cáo Lê Thanh Giàu đúng 
pháp luật quy định. 

* Đang điều tra (đến ngày 30/6/2018):   08 vụ - 05 bị can 
2. Tình hình giải quyết án tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra 
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2.1. Án tạm đình chỉ điều tra 
Từ 16/11/2014 đến 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn còn 

21 vụ - 02 bị can tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng, chưa được phục hồi điều tra, 
giải quyết. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn 
luôn quan tâm chỉ đạo Điều tra viên, cán bộ điều tra tập trung thu thập tài liệu 
chứng cứ, xác minh điều tra xác định bị can trong các vụ án nhưng chưa xác định 
được bị can; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối với những bị can đang 
bị truy nã sớm phục hồi điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đội ngũ Điều 
tra viên, cán bộ điều tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xác minh, 
điều tra các vụ án tạm đình chỉ nhưng vẫn còn nhiều nguyên nhân khách quan, chủ 
quan dẫn đến vẫn còn án tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng, chưa được giải quyết. 
Cụ thể: 

* Vụ 01 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 06/10/2014, tại 
ấp Hố Gùi, Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau  

- Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 01, ngày 10/02/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
+ Nguyên nhân khách quan: Nhà của anh Điều nằm trong khu vực vắng vẻ, 

dân cư thưa thớt, không có nhân chứng. 
+ Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh 

đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. 
* Vụ 02 (01 vụ - 01 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 12/01/2015, 

tại khóm 1, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 06, QĐ tạm đình chỉ điều tra bị 
can số: 01, cùng ngày 01/10/2015. Lý do: Hết thời hạn điều tra không biết bị can 
đang ở đâu (ra Quyết định truy nã) theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
 + Nguyên nhân khách quan: Sau khi được đưa vào Bệnh viện Năm Căn điều 
trị đối tượng Dư Văn Cu đã bỏ trốn đến nay chưa bắt được. 

+ Nguyên nhân chủ quan: Công tác truy nã bị can chưa đạt kết quả, đến nay 
chưa truy bắt được bị can.  

* Vụ 03 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 26/11/2014, 
tại khóm 3, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau.  
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 01, ngày 25/3/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  

+ Nguyên nhân khách quan: Vụ án xảy ra vào đêm khuya, nơi vắng, xe đậu 
ngay lộ xe không có biện pháp bảo vệ tài sản, không xác định thời điểm mất. 
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+ Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 04 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 23/01/2015, 
tại khóm 2, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau.  
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 02, ngày 07/6/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
 + Nguyên nhân khách quan: Bị hại không xác định được thời điểm xảy ra vụ 
việc, hiện trường là phòng làm việc có nhiều người thường xuyên ra vào. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Không thu được dấu vết, vật chứng để truy 
nguyên đối tượng.  

* Vụ 05 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 11/3/2015, tại 
Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn - khóm 6, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 03, ngày 07/6/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
 + Nguyên nhân khách quan: Vụ việc xảy ra vào ban đêm, không người trông 
coi. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 06 (01 vụ - 00 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 26/3/2015 
tại ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau.  
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 06, ngày 04/11/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
 + Nguyên nhân khách quan: Do sự việc xảy ra vào ban đêm, trời tối có nhiều 
người tham gia đánh nhau, không có nhân chứng, hung khí không thu giữ được. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 07 (01 vụ - 00 bị can): “Hủy hoại tài sản” xảy ra ngày 04/5/2015, tại 
ấp Xóm Mới, Đất Mới, Năm Căn, Cà Mau 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 05, ngày 04/9/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
+ Nguyên nhân khách quan: Vụ việc xảy ra không được phát hiện kịp thời, 

khu vực đầm tôm vắng vẻ ít người qua lại, không có nhân chứng. 
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+ Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 08 (01 vụ - 00 bị can): “Cướp tài sản” xảy ra ngày 26/5/2015, tại ấp 
Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 01, ngày 25/11/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
+ Nguyên nhân khách quan: Nhà bà Chi trong khu vực vắng vẻ, thời điểm 

xảy ra không có người qua lại, thời điểm xảy ra là vào đêm khuya, trời tối, các đối 
tượng lạ mặt do đó bị hại không xác định được đặc điểm nhận dạng của các đối 
tượng. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Công tác điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ 
chứng minh hành vi của đối tượng chưa được kịp thời, đầy đủ nên công tác đấu 
tranh với đối tượng nghi vấn có liên quan chưa đạt được hiệu quả. 

* Vụ 09 (01 vụ - 01 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/3/2015, 
tại khóm 5, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 01, Quyết định tạm đình chỉ 
điều tra bị can số: 01, cùng ngày 03/12/2015. Lý do: Hết thời hạn điều tra không 
biết bị can đang ở đâu (ra Quyết định truy nã) theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật 
TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
 + Nguyên nhân khách quan: Sau khi mời làm việc, Cơ quan điều tra cho đối 
tượng cam kết ra về thì đối tượng đã bỏ trốn đến nay chưa bắt được. 

+ Nguyên nhân chủ quan: Công tác truy nã bị can chưa đạt hiệu quả, đến 
nay chưa bắt được bị can.  

* Vụ 10 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 03/8/2015, tại 
Bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn thuộc khóm 6, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà 
Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 02, ngày 03/12/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ: 
 + Nguyên nhân khách quan: Hội trường họp của Bệnh viện không có người 
trông coi, không có khóa cửa, là lối đi thông với khu khám bệnh có nhiều người 
qua lại, không xác định được thời điểm xảy ra vụ việc. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 11 (01 vụ - 00 bị can): “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Đất 
Mới, Năm Căn, Cà Mau. 
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 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 06 ngày 02/02/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
+ Nguyên nhân khách quan: Từ khi xảy ra vụ án đối tượng đã bỏ địa phương 

đi không rõ địa chỉ nên chưa làm việc được. 
+ Nguyên nhân chủ quan: Quá trình truy tìm đối tượng chưa quyết tâm dẫn 

đến vụ án kéo dài chưa được xử lý. 
* Vụ 12 (01 vụ - 00 bị can): “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã 

Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 07 ngày 02/02/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
+ Nguyên nhân khách quan: Từ khi xảy ra vụ án đối tượng đã bỏ địa phương 

đi không rõ địa chỉ cần phải truy tìm để làm việc. 
+ Nguyên chủ quan: Quá trình truy tìm đối tượng chưa quyết tâm; đến khi 

tìm được đương sự, công tác điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ còn chậm dẫn đến 
vụ án kéo dài chưa được xử lý. 

* Vụ 13 (01 vụ - 00 bị can): “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại khóm 
2, thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 05 ngày 30/01/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra  
+ Nguyên nhân khách quan: Từ khi xảy ra vụ án đối tượng đã bỏ địa phương 

đi không rõ địa chỉ nên chưa mời làm việc được. 
+ Nguyên chủ quan: Quá trình truy tìm đối chưa quyết tâm dẫn, đến vụ án 

kéo dài chưa được xử lý. 
* Vụ 14 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 20/8/2015, tại 

ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 03, ngày 19/12/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
 + Nguyên nhân khách quan: Khi bị mất trộm bị hại đã làm xáo trộn hiện 
trường nên công tác thu thập dấu vết của đối tượng không đạt theo yêu cầu, các đối 
tượng lạ mặt nhân chứng không xác định được đặc điểm nhận dạng của các đối 
tượng. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Công tác thu thập tài liệu, chứng cứ xác định đối 
tượng còn chưa kịp thời và chưa đạt hiệu quả. 



 
 

14

* Vụ 15 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 06/9/2015, tại 
khóm 6, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau  
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 04, ngày 30/12/2015. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 
 - Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  

+ Nguyên nhân khách quan: Do quán nhậu có nhiều người ra vào, không xác 
định được thời điểm xảy ra vụ việc, xe không khóa, khu vực đậu xe tiếp giáp với 
lộ. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 16 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 01/12/2015, 
tại khóm 2, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 08 ngày 29/02/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
 + Nguyên nhân khách quan: Vị trí đậu xe là nơi vắng vẻ, ít người qua lại, 
không xác định được chính xác thời điểm xảy ra vụ việc. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án.  

* Vụ 17 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/3/2016, tại 
ấp Ông Do, xã Đất Mới, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 10 ngày 19/7/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
 + Nguyên nhân khách quan: Vụ việc xảy ra vào ban đêm, trời tối, không có 
nhân chứng, khi bị mất trộm bị hại đã làm xáo trộn hiện trường. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 18 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 10/4/2016 tại 
khóm 5, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 11 ngày 24/7/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
 + Nguyên nhân khách quan: Nhà ông Châu Vũ Trang nằm trong khu vực 
vắng vẻ, vụ việc xảy ra vào ban đêm không có người qua lại nên không có nhân 
chứng, ông Trang khóa cửa nhưng vẫn để chìa khóa trên ổ khóa nên đối tượng dễ 
dàng thực hiện hành vi phạm tội. 
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 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 19 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 08/4/2016, tại 
ấp Kênh Đào, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 12 ngày 24/7/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
+ Nguyên nhân khách quan: Khi bị mất trộm bị hại đã làm xáo trộn hiện 

trường, khu vực nhà ông Lil vắng vẻ, vụ việc xảy ra vào đêm khuya, sau khi đám 
gia đình ông Lil đều đã ngủ say, không xác định được chính xác thời điểm xảy ra 
vụ việc.  

+ Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 20 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 30/5/2016, tại 
ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 13 ngày 29/9/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra:  
 + Nguyên nhân khách quan: Vụ việc xảy ra vào đêm khuya, vắng người, trời 
tối không quan sát được đặc điểm nhận dạng của đối tượng, khi bị mất trộm bị hại 
đã làm xáo trộn hiện trường nên công tác thu thập dấu vết chưa đạt hiệu quả. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 

* Vụ 21 (01 vụ - 00 bị can): “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 08/6/2016, tại 
khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 

- Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số: 14, ngày 08/10/2016. Lý do: Hết 
thời hạn điều tra chưa xác định được bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

- Nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra: 
 + Nguyên nhân khách quan: Khu vực phía sau nhà chị Linh vắng vẻ, ít 
người qua lại dễ dàng đột nhập mà không bị phát hiện, chị Linh không xác định 
được chính xác thời điểm xảy ra vụ việc, khi bị mất trộm chị Linh  tiến hành kiểm 
tra lại tài sản, làm xáo trộn hiện trường. 
 + Nguyên nhân chủ quan: Chưa thu thập được dấu vết, chứng cứ để truy 
nguyên đối tượng gây án. 
 2.2. Án đình chỉ điều tra 
 Từ ngày 16/11/2014 đến 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm 
Căn đã ra Quyết định đình chỉ điều tra 11 vụ - 03 bị can, trong đó, không có vụ án 
nào dẫn đến Cơ quan điều tra phải bồi thường oan sai. Cụ thể như sau: 
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 * Vụ 01 (01 vụ - 00 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 
21/01/2015 tại khóm 8, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
 - Đối tượng: 

1. Họ và tên: Nguyễn Anh Hào - Sinh năm: 1993. 
+ HKTT: Khóm 3, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
2. Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa   
+ HKTT: Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
- Bị hại:  
+ Họ và tên: Nguyễn Minh Thi - Sinh năm: 1990. 
+ HKTT: Khóm 7, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
- Tóm tắt nội dung vụ án: Vào khoảng 00 giờ 30 ngày 21/01/2015, giữa 

Phan Minh Thi và Hồ Chí Mến xảy ra cự cãi với nhau, Hồ Chí Mến chạy vào nhà 
lấy ra cây dao ra định đánh nhau với Thi. Khi thấy Mến cầm dao thì Thi bỏ đi. Lúc 
này Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Minh Tùng là bạn của Mến 
hay tin thì chạy xe đến nhà của Mến, một lúc sau thì Thi quay trở lại, Hào và 
Nghĩa đứng ra bênh vực Mến nên giữa Hào và Thi xảy ra cự cãi với nhau nhưng 
được mọi người can ngăn nên Thi bỏ về. Lúc này, Hào liền lấy cây dao của Mến 
dựng bên cạnh bồn cây và cùng Nghĩa lên xe cho Tùng chở về hướng Bệnh viện 
Năm Căn. Khi chạy đến gần trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn thuộc 
khóm 6, TT Năm Căn thì thấy Thi đang đậu xe dưới đường nên Hào cầm dao xông 
tới chém 02 dao vào cánh tay trái của Thi, Thi bỏ chạy nên Nghĩa lấy trong người 
ra cây mã tấu dài khoảng 35cm cùng Hào đuổi theo, Hào và Nghĩa tiếp tục chém 
Thi gây thương tích, sau đó bỏ đi. Sau khi sự việc xảy ra Nguyễn Minh Thi bị 
thương tích với tổng tỷ lệ 13% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Nguyễn 
Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Hào. 
 Ngày 23/3/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. 
 Ngày 20/7/2015, do Nguyễn Minh Thi làm đơn bãi nại, rút lại đơn yêu cầu 
xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Hào nên Cơ quan CSĐT 
Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Lý do: Bị hại 
bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật TTHS. 

* Vụ 02 (01 vụ - 01 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17/9/2015 
tại ấp 1, Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau. 

- Đối tượng: 
+ Họ tên: Châu Hoàng Huynh - sinh năm: 1979 
+ HKTT: Khóm 1, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
- Bị hại: 
+ Họ tên: Tạ Vũ Hùng - sinh năm: 1989 



 
 

17

+ HKTT: ấp 1, xã Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau. 
- Tóm tắt nội dung: Vào khoảng 11 giờ ngày 17/9/2015, anh Dương Thanh 

Sang cùng anh Tạ Vũ Hùng và chị Trần Thị Mỹ (là vợ của anh Hùng) đang ngồi tại 
quán nước của chị Phượng, ngụ ấp 1, xã Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau thì Châu 
Hoàng Huynh từ ngoài bước vào quán bất ngờ cầm bình trà (làm bằng sứ) đánh 
vào đầu anh Hùng nên anh Hùng dùng tay trái gạt đỡ và làm cho cánh tay trái của 
anh Hùng bị thương tích. Anh Sang ngồi cạnh đó vào can ngăn thì bị Huynh dùng 
tay đánh nhưng không gây thương tích gì. Sau khi xảy ra vụ việc ông Tạ Vũ Hùng 
bị thương tích với tỷ lệ 05% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Châu Hoàng 
Huynh.  

Ngày 24/9/2015, Cơ quan CSĐT Công an hyện Năm Căn đã ra Quyết định 
khởi tố vụ án hình sự số: 29, Quyết định khởi tố bị can số: 29 đối với Châu hoàng 
Huynh để điều tra, xử lý. 

Ngày 14/10/2015, do ông Tạ Vũ Hùng đã làm đơn bãi nại, rút lại đơn yêu 
cầu xử lý hình sự đối với Châu Hoàng Huynh nên Cơ quan CSĐT Công an huyện 
Năm Căn đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án số: 03, Quyết định đình chỉ điều 
tra bị can số: 01. Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 
Điều 105 Bộ luật TTHS. 
 * Vụ 03 (01 vụ - 00 bị can): “Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra 
ngày 21/04/2015 tại Khóm 7, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

- Đối tượng: 
+ Họ và tên: Huỳnh Công Trí - sinh năm: 17/8/ 1988     
+ HKTT: Khóm 2, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau   
+ Chỗ ở: Khóm 4, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau 
- Tóm tắt nội dung: Ngày 24/04/2015, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng 

Năm Căn ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy” xảy ra ngày 21/04/2015, tại khóm 7, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau 
theo Điều 194 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam và chuyển đến Cơ quan 
CSĐT Công an huyện Năm Căn để điều tra theo thẩm quyền. 

Ngày 30/04/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn ra Quyết định 
bổ sung Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-KTVA ngày 24/4/2015 của 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Năm Căn và Khởi tố bổ sung về “Tàng trữ trái 
phép chất ma túy” quy định tại Điều 194 BLHS Nước CHXHCN Việt Nam; Khởi 
tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với đối tượng Huỳnh Công Trí về tội “Tàng trữ 
trái phép chất ma túy”. Do quá trình điều tra ban đầu của Đồn Biên phòng thể hiện 
Huỳnh Công Trí có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện 
Ngọc Hiển, Cà Mau trước khi bị bắt nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn 
tách vụ án“Mua bán trái phép chất ma túy” chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện 
Ngọc Hiển thụ lý theo thẩm quyền. 

Hành vi của bị can Huỳnh Công Trí không cấu thành tội phạm “Vận chuyển 
trái phép chất ma túy” nên ngày 09/6/2015 Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm 
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Căn tách vụ án“Vận chuyển trái phép chất ma túy” và ra Quyết định đình chỉ điều 
tra vụ án theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật TTHS “Hành vi không cấu thành tội 
phạm”. 
 * Vụ 04 (01 vụ - 00 bị can) “Vi phạm QĐ về ĐKPTGT đường thủy và 
không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” xảy ra ngày 
29/3/2016 tại ấp Nà Chim, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau. 

- Nạn nhân:  
 + Họ tên: Trần Chí Tâm - sinh ngày: 08/6/1997. 
 + HKTT: ấp Nà Chim, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
 - Đương sự có liên quan:  

1. Họ tên: Nguyễn Nhựt Trường - sinh ngày 08/4/2000 
+ HKTT: ấp Nà Chim, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau 
2 Họ tên: Lê Minh Nhí - sinh ngày 28/3/1998 
+ HKTT: ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau 
- Tóm tắt nội dung: Vào khoảng 16 giờ ngày 29/3/2016, Tô Minh Khang tổ 

chức sinh nhật tại nhà thuộc ấp Nà Chim, Lâm Hải, Năm Căn và có mời bạn đến 
dự gồm: Nguyễn Nhựt Trường, Lê Minh Nhí, Trần Chí Tâm, Lê Minh Vương, 
Trần Văn Biển (Tý), Cao Hồng Tha, Tạ Yến Linh. Đến khoảng 19 giờ 30, cùng 
ngày thì Tâm đưa Tha về nhà của Tha ở Vàm Chủng (thuộc ấp Ông Nguơn, xã 
Lâm Hải) bằng phương tiện võ máy của Tâm, những người còn lại tiếp tục nhậu. 
Đến 20 giờ, cùng ngày thì nghỉ nhậu ra về, Trường điều khiển phương tiện của 
Trường chở Nhí về nhà theo hướng từ ngọn rạch Nà Chim ra ngã ba Đầu Chà, khi 
chạy đến đoạn kênh trước nhà của anh Nguyễn Quốc Toàn thì xảy ra va chạm với 
phương tiện của Trần Chí Tâm đang lưu thông theo hướng ngược lại làm Tâm rơi 
xuống sông. Lúc này máy trên võ của Tâm vẫn còn chạy nên liền lúc đó Nhí bước 
qua võ của Tâm để đẩy võ của Trường ra. Nhí điều khiển phương tiện của Tâm 
chạy ra hướng ngã ba Đầu Chà. Đến đoạn ngã ba Nà Chim (cách hiện trường 
khoảng 1km) thì Nhí tự ý khiêng máy của Tâm bỏ xuống sông còn võ thì Nhí thả 
trôi theo dòng nước với mục đích che giấu vụ tai nạn, phi tang dấu vết vụ tai nạn. 
Cùng lúc này Trường điều khiển võ đến và Nhí qua võ của Trường; đồng thời lúc 
này gặp phương tiện của Vương chạy đến nên Trường nói cho Vương nghe vụ tai 
nạn giao thông giữa võ của Trường với võ của Tâm làm Tâm rơi xuống sông rồi bỏ 
chạy. Nghe vậy, Vương khiêng Biển (đang nằm trên võ của Vương) bỏ qua võ 
Trường rồi liền chạy võ máy về nhà kể lại cho mẹ ruột là bà Ngô Hoa Lệ nghe và 
bà Lệ đã báo với chính quyền địa phương, còn Trường thì tiếp tục chạy võ đưa 
Nhí, Biển đến ngã ba Đầu Chà để Nhí, Biển tự về, còn Trường điề khiển võ máy về 
nhà mình ngủ. Đến khoảng 23 giờ, cùng ngày thì anh Phạm Thanh Cần, Ngô Sơn 
Tinh là người địa phương hay được vụ tai nạn nên đã tham gia mò tìm được thi thể 
của Trần Chí Tâm tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn. 

Ngày 14/4/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra QĐ khởi tố 
vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy 
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và không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo 
Điều 212 và 102 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ. 

Quá trình điều tra xác định: 
Đối với vụ “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

thủy” Nguyễn Nhựt Trường sinh ngày 08/4/2000 đến thời điểm gây tai nạn Trường 
chỉ được 15 tuổi 11 tháng 22 ngày nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo 
Điều 212 BLHS năm 1999. Căn cứ báo cáo xác định lỗi của Đội CSGT - TT - CĐ 
Công an huyện Năm Căn xác định Trần Chí Tâm và Nguyễn Nhựt Trường đều có 
lỗi dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nên hành vi của Trường không cấu 
thành tội phạm. 

Đối với vụ “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến 
tính mạng” trong quá trình điều tra thể hiện Lê Minh Nhí không thấy Tâm té 
xuống sông, sau khi va chạm vì sợ quá nên Nhí đã điều khiển phương tiện của 
người bị nạn phi tang, nhằm che giấu vụ tai nạn giao thông nên hành vi của Nhí 
không cấu thành tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm 
đến tính mạng” theo Điều 102 BLHS 1999. Hành vi của Lê Minh Nhí có dấu hiệu 
che giấu tội phạm nhưng tại Điều 313 Bộ luật hình sự 1999 không quy định hành 
vi che giấu tội phạm đối với các tội vi phạm về an toàn giao thông. 

Ngày 13/10/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định Đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm 
theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật TTHS. 

* Vụ 05 (01 vụ - 01 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 
14/10/2016 tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

* Đối tượng: 
- Họ và tên: Hoàng Quang An - sinh năm: 1976. 
- HKTT: Thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. 
- Chỗ ở: ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
* Bị hại: 
- Họ và tên: Nguyễn Văn Trung - sinh năm: 1983. 
- HKTT: ấp Dừa Đỏ 1, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
- Tóm tắt nội dung: Vào tối ngày 14/10/2016, do mâu thuẫn trong lúc đánh 

cờ tại quán nước của Ông Trần Văn Tấn thuộc ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng nên 
giữa Nguyễn Văn Trung và Hoàng Văn An xảy ra cự cãi, Nguyễn Văn Trung xông 
vào dùng tay đánh An trúng vào đầu làm An té xuống nền, sau đó giữa Trung với 
An xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn thì An bỏ về trại giống Tiến Dũng 
(cách quán ông Tấn khoảng 10m) lấy 01 (một) cây dao sang quán ông Tấn và cầm 
dao chém trúng vào đầu Trung, sau đó Trung xông vào vật lộn với An, lúc này 
được mọi người can ngăn và gỡ lấy dao trên tay An đồng thời bắt giữ giao cho 
Công an xã Hàm Rồng cùng hung khí. Sau khi xảy ra vụ việc Nguyễn Văn Trung 
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bị thương tích với tỷ lệ 09% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Hoàng Quang 
An. 

Ngày 20/10/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định Khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Quang An để 
điều tra, xử lý.  

Ngày 02/11/2016, Nguyễn Văn Trung làm đơn bãi nại, rút lại đơn yêu cầu 
xử lý hình sự đối với Hoàng Quang An nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm 
Căn đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can, cùng 
ngày 02/11/2016. Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 
Điều 105 Bộ luật TTHS. 

* Vụ 06 (01 vụ - 00 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 14/6/2016 
tại ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

- Bị hại: 
1. Họ và tên: Bùi Minh Bé - SN: 1996 
+ Chỗ ở: ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau. 
2. Họ và tên: Bùi Chí Thịnh - SN: 1988 
+ Chỗ ở: ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau. 
3. Họ và tên: Châu Minh Kha - SN: 1984 
+ Chỗ ở: ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau 
4. Họ và tên: Võ Văn Kha - SN: 1994 
+ Chỗ ở: ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau 
5. Họ và tên: Châu Văn Dol - SN: 1995 
+ Chỗ ở: ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau 
6. Họ và tên: Văn Thành Thái - SN: 1983 
+ Chỗ ở: ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau 
- Đối tượng: 
1. Họ và tên: Khương Ngọc Chánh - SN: 1997 
+ Chỗ ở: khóm 1, TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau 
2. Họ và tên: Hồ Hoàng Linh - SN: 1988 
+ Chỗ ở: ấp Ông Nguơn, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau. 
3. Họ và tên: Phù Vũ Linh - SN: 1989 
+ Chỗ ở: ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau 
- Tóm tắt nội dung: Vào đêm 14/6/2016, trong lúc nhậu tại nhà anh Văn 

Thành Thái ngụ ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, Năm Căn thì Hải đến nói với Đol là 
Hồ Hoàng Linh đòi chém Đol, một lúc sau Đol thấy Hồ Hoàng Linh đi ngang lộ 
trước nhà anh Thái nên Đol đi theo và hỏi Linh tại sai đòi chém Đol thì Linh trả lời 
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“Tao thích” nên Đol dùng tay đánh Linh, Đol và Linh xông vào đánh nhau thì 
được mọi người can ngăn. Đol tiếp tục vào trong nhà anh Thái nhâu tiếp, Linh thì 
bỏ đi. Đến khoảng 22 giờ, cùng ngày anh Thái ra lấy xe định đưa Đol về thì bị các 
đối tượng Khương Ngọc Chánh, Hồ Hoàng Linh và Phù Vũ Linh cầm dao, mã tấu 
chém anh Thái và Đol gây thương tích, anh Thái và Đol la lên thì Châu Minh Kha, 
Bùi Minh Bé, Bùi Chí Thịnh và Bùi Thị Thúy Diễm (vợ anh Thái) chạy ra thì bị 
các đối tượng xông vào chém Thịnh, Bé gây thương tích, Châu Minh Kha bị đánh 
bằng cây vào người gây thương tích, sau đó các đối tượng tiếp tục xông vào nhà 
chém Võ Văn Kha gây thương tích và bỏ đi. Sau khi xảy ra vụ việc Châu Văn Đol 
bị thương tích với tỷ lệ 03%, Bùi Minh Bé bị thương tích với tỷ lệ 01%, Võ Văn 
Kha là bị thương tích với tỷ lệ 01%, Bùi Chí Thịnh bị thương tích với tỷ lệ 03%, 
Văn Thanh Thái bị thương tích với tỷ lệ 10% và cùng có đơn yêu cầu xử lý hình sự 
đối với các đối tượng. 

Ngày 17/8/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
Khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. 

Ngày 07/11/2016, do các bị hại làm đơn bãi nại rút lại đơn yêu cầu xử lý 
hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định đình chỉ 
điều tra vụ án hình sự. Lý do: Bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo 
khoản 2 Điều 105 Bộ luật TTHS. 

* Vụ 07 (01 vụ - 00 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 25/6/2016 
tại khóm Sa Phô, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.  

- Đối tượng: 
+ Họ và tên: Lê Thị Ngọc Thệ - sinh năm: 1992. 
- HKTT: Khóm 3, TT. Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
- Bị hại: 
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hằng - sinh năm: 1960. 
+ HKTT: Khóm Sa Phô, TT. Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
2. Họ và tên: Nguyễn Thị Đến - sinh năm: 1958. 
+ HKTT: Khóm Sa Phô, TT. Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
- Tóm tắt nội dung: Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 25/6/2016, bà 

Nguyễn Thị Chót cùng con ruột và con rễ của mình là Lê Thị Ngọc Thệ, Lê Văn 
Bùi (tức Nghĩa) đến nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Đến (là chị ruột của Chót) 
và Nguyễn Văn Hằng (là anh rể Chót) để gặp bà Đến hỏi tại sao bà Đến lại nghi 
ngờ Thệ lấy trộm vàng của Nguyễn Thị Chuẩn (là con ruột của bà Đến và ông 
Hằng). Tại đây, giữa hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến mâu thuẫn với nhau, ông Hằng 
và bà Đến bị Thệ dùng cây đánh gây thương tích. Sau khi xảy ra sự việc xảy ra, 
ông Hằng bị thương tích với tỷ lệ 10%, bà Đến bị thương tích với tỷ lệ 03% và có 
đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Lê Thị Ngọc Thệ. 

Ngày 31/10/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định Khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. 



 
 

22

Ngày 01/8/2017, do ông Nguyễn Văn Hằng và Nguyễn Thị Đến làm đơn bãi 
nại, rút lại đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Lê Thị Ngọc Thệ nên Cơ quan CSĐT 
Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Lý do: Bị hại 
bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật TTHS. 

* Vụ 08 (01 vụ - 01 bị can): “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/4/2017 
tại khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau.  

- Đối tượng 
 + Họ và tên: Phạm Đăng Tâm - sinh năm: 1982 
 + HKTT: 124/7, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
 - Bị hại 

1. Họ và tên: Đặng Văn Lĩnh - sinh năm: 1992 
 + HKTT: khóm 6, TT. Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. 
 2. Họ và tên: Đặng Quốc Khải - sinh năm: 1967 
 + HKTT: khóm 6, TT. Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau.  

- Tóm tắt nội dung: Vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19/4/2017, ông Đặng 
Quốc Khải (là cha ruột của Đặng Kim Nguyên) cùng Đặng Văn Lĩnh (là chồng của 
Đặng Kim Nguyên) trong lúc vào Bệnh viện đa khoa Năm Căn thăm Đặng Kim 
Nguyên bị tai nạn giao thông đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Phạm Đăng Tâm là 
bạn của Trần Văn Thảnh (người va chạm giao thông với Nguyên), Lĩnh xông vào 
đánh trúng vào mặt của Tâm một cái. Thấy vậy, ông Khải xông vào can ngăn đồng 
thời ôm Lĩnh lại. Lúc này Tâm rút dây thắt lưng trên người đánh lại Lĩnh nhưng 
không trúng, Tâm đeo thắt lưng lại vào người và rút cây dao xếp trên đầu thắt lưng 
ra làm hung khí, Lĩnh tiếp tục xông vào đánh Tâm thì ông Khải vào can ngăn thì bị 
Tâm dùng dao đâm vào bả vai trái gây thương tích. Thấy ông Khải bị đâm thì Lĩnh 
xông vào đánh Tâm thì bị Tâm dùng dao đâm gây thương tích, sau đó được mọi 
người can ngăn . Sau khi sự việc xảy ra: ông Đặng Quốc Khải bị thương tích với tỷ 
lệ 02%, Đặng Văn Lĩnh bị thương tích với tỷ lệ 06% và cùng có đơn yêu cầu xử lý 
hình sự đối với Phạm Đăng Tâm. 

Ngày 26/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
khởi tố vụ án hình sự, Quyết định Khởi tố bị can đối với Phạm Đăng Tâm để điều 
tra, xử lý.  

Ngày 06/6/2017, do ông Đặng Quốc Khải và Đặng Văn Lĩnh làm đơn bãi 
nại, rút lại đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Phạm Đăng Tâm nên Cơ quan CSĐT 
Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, Quyết định đình 
chỉ điều tra bị can. Lý do: bị hại bãi nại, tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo khoản 
2 Điều 105 Bộ luật TTHS. 

* Vụ 09 (01 vụ - 00 bị can): “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện 
giao thông đường thủy” xảy ra ngày 26/7/2016 tại ấp Nhà Hội, Tam Giang, Năm 
Căn, Cà Mau. 

- Nạn nhân:  
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 + Họ tên: Đặng Hoàng Đức - sinh năm: 1968. 
 + HKTT: Khóm 5, Phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 
 + Chỗ ở: ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 
 - Người có liên quan:  

+ Họ tên: Nguyễn Minh Nhiều - sinh năm: 1964 
+ HKTT: khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 
+ Chỗ ở: khóm 7, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. 
- Tóm tắt nội dung: Khoảng 08 giờ 45 phút ngày 26/7/2016 ông Đặng 

Hoàng Đức điều khiển phương tiện võ composite, máy xe chạy theo hướng từ ấp 
Nhà Hội, xã Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau qua sông đi về hướng ấp Chợ Thủ A, 
xã Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau, không chú ý quan sát phía trước, lao về 
phía Cao tốc Minh Nhiều 3 do ông Nguyễn Minh Nhiều điều khiển rước khách tại 
ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây, Ngọc Hiển đi về hướng bến tàu ấp Kinh 17, xã 
Tam Giang, Năm Căn. Khi nhìn thấy phương tiện của Đặng Hoàng Đức, ông 
Nhiều đã phát tín hiệu còi, hô la, giảm tốc độ và đã trả về số lùi nhưng do giảm tốc 
độ đột ngột nên bị tắt máy, phương tiện cao tốc dừng lại nhưng ông Đức vẫn điều 
khiển phương tiện võ máy với tốc độ cao, mặt vẫn quay về phía sau và điều khiển 
phương tiện võ máy chạy về hướng phương tiện cao tốc nên mạng phải võ 
composite do ông Đức điều khiển đã đụng vào mũi phương tiện cao tốc rồi trượt 
dài đến vị trí máy nơi ông Đức đứng điều khiển. Tai nạn xảy ra làm cho ông Đức 
bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, 02 phương tiện bị hư hỏng 
nặng. 

Ngày 14/10/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 
thông đường thủy” để điều tra, làm rõ. 

Ngày 14/02/2017, do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được lỗi 
chính trong vụ tai nạn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Lý do: Hết thời hạn điều tra chưa xác định được 
bị can theo khoản 1 Điều 160 Bộ luật TTHS. 

Căn cứ vào kết quả điều tra và xác định lỗi của Đội CSGT - TT - CĐ Công 
an huyện Năm Căn, xác định ông Nguyễn Minh Nhiều không có lỗi trong vụ tai 
nạn, ông Đặng Hoàng Đức là người có lỗi chính trong vụ tai nạn nhưng sau khi 
gây tai nạn đã tử vong. 

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
phục hồi điều tra vụ án. 

Ngày 07/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
đình chỉ điều tra vụ án. Lý do: Không có sự việc phạm tội theo khoản 1 Điều 107 
Bộ luật TTHS. 

* Vụ 10 (01 vụ - 00 bị can) “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 
11/11/2017, tại khóm 3, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
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- Đối tượng có liên quan:  
1. Họ và tên: Phạm Tấn Đạt - sinh năm: 1995 
+ HKTT: Khóm 7, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 
+ Chỗ ở: Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
2. Họ và tên: Lê Hoàng Nhân - sinh năm: 1993 
+ HKTT: Khóm Sa Phô, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

 - Tóm tắt nội dung: Vào lúc khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/11/2017, sau 
khi đi nhậu về nhà Đạt gọi điện thoại cho Nhân để đòi tiền do Nhân mượn Đạt 
trước đó. Khi Đạt điện thoại nói chuyện với Nhân thì xảy ra cự cãi với nhau, Nhân 
kêu Đạt qua cầu Kinh Tắc để gặp Nhân nói chuyện. Khi gặp nhau thì Nhân xông 
vào dùng dao chém Đạt trúng vào trán và tay phải nhưng chỉ bị thương tích ngoài 
da, bị Nhân chém nên Đạt lấy con dao cất giấu trong người ra đâm Nhân 03 gây 
thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc Phạm Tấn Đạt có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối 
với Lê Hoàng Nhân. 
 Ngày 15/11/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. 
 Ngày 21/11/2017, Phạm Tấn Đạt làm đơn bãi nại, rút lại đơn yêu cầu xử lý 
hình sự, đồng thời ngày 05/12/2017 Lê Hoàng Nhân đã làm đơn không yêu cầu xử 
lý hình sự, không yêu cầu giám định thương tích. 
 Ngày 28/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết 
định đình chỉ điều tra vụ án. Lý do: Bị hại bãi nại, rút yêu cầu khởi tố theo khoản 2 
Điều 105 Bộ luật TTHS. 
 * Vụ 11 (01 vụ - 00 bị can) “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 
07/01/2018, tại ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 

- Đối tượng: 
 + Họ và tên: Lê Văn Hùm - sinh năm: 1987 
 - HKTT: ấp Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
 - Bị hại 
 + Họ và tên: Phan Văn Bương - sinh năm: 1962 
 + HKTT: ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
 - Tóm tắt nội dung: Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 07/01/2018, Lê Văn 
Hùm có tổ chức nhậu ở nhà cùng với Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Băng, 
Nguyễn Hoàng Khanh và Lữ Minh Quang. Nhậu được một lúc thì ông Phan Văn 
Bương đến nhậu cùng (lúc này ông Bương trong người đã có rượu). Sau khi uống 
khoảng 05 chai bia thì ông Bương có dấu hiệu say và liên tục có lời lẽ chửi bới 
Hùm vì cho rằng Hùm nhậu mà không rủ ông Bương, lúc này những người nhậu 
chung có khuyên can nhưng ông Bương vẫn tiếp tục chửi. Thấy ông Bương đã say 
nên Khanh, Tám, Quang, Băng kéo ông Bương về, còn Hùm thì dọn dẹp sòng 
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nhậu. Khi nghe tiếng máy nổ thì Hùm đi ra rạp đậu vỏ cạnh nhà để đưa vỏ vào bến. 
thì thấy ông Bương vẫn còn đứng ở đầu cầu, ông Bương tiếp tục chửi Hùm nên vợ 
của Hùm là Trần Thị Lài kêu Hùm vào nhà, ông Bương đi ra lộ bê tông trước nhà 
Hùm và tiếp tục chửi Hùm thì Hùm từ trong nhà chạy ra dùng tay xô đẩy ông 
Bương ngã xuống lộ bê tông dẫn đến ông Bương bị thương tích. Sau khi xảy ra vụ 
việc ông Bương bị thương tích với tỷ lệ 12%. 

Ngày 02/02/2018, ông Phan Văn Bương có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với 
Lê Văn Hùm. 

Ngày 12/3/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ. 

Ngày 16/5/2018, ông Phan Văn Bương có đơn bãi nại và rút lại đơn yêu cầu 
xử lý hình sự đối với Lê Văn Hùm. 

Ngày 21/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
đình chỉ điều tra vụ án. Lý do: Bị hại bãi nại tự nguyện rút yêu cầu khởi tố theo 
khoản 2, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

2.3. Công tác phục hồi điều tra án hình sự: 
Từ ngày 16/11/2014 đến 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm 

Căn đã phục hồi điều tra 11 vụ án tạm đình chỉ điều tra để tiến hành điều tra (trong 
đó, án khởi tố trong kỳ, tạm đình chỉ điều tra trong kỳ, phục hồi điều tra trong kỳ 
07 vụ), giải quyết dứt điểm 11 vụ (trong đó: chuyển Viện kiểm sát truy tố: 10 vụ, 
đình chỉ điều tra: 01 vụ, hiện đang điều tra: 00 vụ). Cụ thể: 

- Năm 2015, phục hồi điều tra 01 vụ; chuyển VKS truy tố: 01 vụ 
- Năm 2016, phục hồi điều tra 04 vụ; chuyển VKS truy tố: 04 vụ 
- Năm 2017, phục hồi điều tra 06 vụ; chuyển VKS truy tố: 04 vụ, đình chỉ 

điều tra: 02 vụ. 
- 06 tháng đầu năm 2018, phục hồi điều tra 00 vụ. 
Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn tập trung lực 

lượng, tiến hành xác minh, điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, truy bắt bị can, truy 
tìm đối tượng có liên quan trong các vụ án tạm đình chỉ nhằm sớm phục hồi điều 
tra giải quyết các vụ án tạm đình chỉ không để tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, để hạn 
chế thấp nhất án tạm đình chỉ điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn sẽ 
tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác hòa giải đối 
với các vụ việc thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại nhằm hạn chế việc 
khởi tố vụ án sau đó thỏa thuận và bãi nại, rút yêu cầu khởi tố dẫn đến án phải đình 
chỉ điều tra. 

2.4. Công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết án tạm đình chỉ của Thủ 
trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. 

Trong thời gian qua, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an 
huyện Năm Căn luôn kiểm tra chặt chẽ, đôn đốc Điều tra viên, cán bộ điều tra 
trong việc xác minh, điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xác định đối tượng trong 
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các vụ án chưa rõ đối tượng, tạm đình chỉ điều tra, đồng thời tăng cường thực hiện 
các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các bị can bị truy nã nhằm phục hồi điều tra vụ 
án, tiến hành điều tra, giải quyết dứt điểm không để án tạm đình chỉ tồn đọng, kéo 
dài. 

2.5. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố 
tụng hình sự liên quan đến án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. 

Từ ngày 16/11/2014 đến 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm 
Căn đã tiếp nhận và giải quyết 01 đơn khiếu nại liên quan đến án tạm đình chỉ,  00 
đơn khiếu nại liên quan đến án đình chỉ điều tra, không có đơn chưa giải quyết. Cụ 
thể: 

Ngày 07/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn nhận được đơn 
Khiếu nại đề ngày 27/02/2017 của bà Đặng Tuyết khiếu nại Quyết định tạm đình 
chỉ điều tra vụ án số 04 ngày 14/02/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Năm Căn đối với vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 
thông đường thủy” xảy ra ngày 26/7/2016 tại ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, Năm 
Căn, Cà Mau do đ/c Thượng tá Hồ Hữu Cảnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Năm Căn ký và yêu cầu phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị 
can đối với ông Nguyễn Minh Nhiều. 
 Ngày 07/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định 
về việc xác minh nội dung khiếu nại số 01, phân công đ/c Đại úy Lê Chí Cường - 
ĐTV thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn tiến hành xác minh đối với 
nội dung khiếu nại của bà Phượng. 

Ngày 09/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra Quyết định  
giải quyết khiếu nại số 01 về nội dung khiếu nại của bà Đặng Tuyết Phượng đối 
với Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển 
phương tiện giao thông đường thủy” xảy ra ngày 26/7/2016 tại ấp Nhà Hội, xã 
Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau của Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn là 
sai, do hiện chưa có kết luận xác định ông Nguyễn Minh Nhiều hay ông Đặng 
Hoàng Đức là người có lỗi chính gây ra vụ tai nạn làm ông Đặng Hoàng Đức tử 
vong, đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên nên việc bà Đặng Tuyết Phượng yêu 
cầu phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Nhiều là chưa 
có căn cứ pháp lý. Giữ nguyên Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 04 ngày  
14/02/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Năm Căn. Khi có kết 
luận lỗi của các bên trong vụ tai nạn sẽ tiến hành phục hồi điều tra vụ án, xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

3. Việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan đơn vị có liên 
quan 

3.1. Việc phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan 
- Thuận lợi: 
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Trong thời gian quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn luôn thực 
hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác 
minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tin báo và điều tra, xử 
lý án. Các cơ quan đơn vị có liên quan đều thực hiện đúng theo các quy định của 
pháp luật trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra, phục vụ tốt công 
tác điều tra, xử lý án. 

- Khó khăn: 
Các cơ quan đơn vị luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Năm Căn, không có khó khăn gì. 
3.2. Việc phối hợp với VKSND và TAND cùng cấp 
- Thuận lợi: 
Cơ quan CSĐT Công an huyện, luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với 

VKSND huyện từ khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm đến giai đoạn điều tra, xử 
lý án. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện, luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với 
VKSND huyện Năm Căn trong việc trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP, ngày 
22/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực 
hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.  

- Khó khăn: 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn luôn thực hiện tốt công tác phối 

hợp với VKSND huyện, TAND huyện không có khó khăn gì. 
III. Nhận xét, đánh giá 
1. Ưu điểm 
Trong thời gian qua, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn luôn 

quan tâm chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không có tình trạng 
tin báo về tội phạm quá hạn, chậm được giải quyết, tồn đọng, kéo dài. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn thực hiện nghiêm túc theo Thông 
tư 28 (hiện nay thay thế bằng Thông tư 56), sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội 
phạm, lãnh đạo đơn vị phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra có trình độ, năng 
lực kết hợp với VKSND huyện, Công an xã, thị trấn tiến hành xác minh, giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm một cách khách quan, kịp thời, không để quá hạn. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn thực hiện tốt công tác tiếp nhận, 
giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng theo quy định tại 
Thông tư 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 02 
tháng 8 năm 2013. Sau khi Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-
BNN&PTNT-VKSNDTC (thay thế Thông tư 06) có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/3/2018, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Điều tra đã triển khai đến toàn bộ 
cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và Công an các xã, thị trấn nắm và thực hiện. 
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Đối với công tác điều tra, xử lý án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn 
luôn thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự 
trong công tác điều tra, xử lý án đảm bảo sự thật khách quan, đúng người đúng tội 
và đúng theo quy định của pháp luật, không để oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Hạn 
chế thấp nhất việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình 
sự, trong kỳ Cơ quan CSĐT tiếp nhận 01 đơn khiếu nại Quyết định tạm đình chỉ 
điều tra vụ án và đã tiến hành kiểm tra, xác minh ra Quyết định giải quyết dứt điểm 
trong thời hạn quy định, quá trình giải quyết đảm bảo thực hiện theo đúng quy định 
của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-
TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa 
án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 
hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn luôn thực hiện đúng các căn cứ 
đình chỉ điều tra theo quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự; 
đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với VKSND huyện Năm Căn trong việc 
trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-
VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP, ngày 22/12/2017 quy định việc phối hợp giữa 
các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng 
hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn luôn thực hiện đầy đủ các yêu cầu 
điều tra bổ sung của VKS đảm bảo củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ chuyển lại hồ 
sơ sang VKS đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT và VKS 
luôn tăng cường quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, xử lý án, hạn chế thấp 
nhất việc án trả điều tra bổ sung. 

2. Hạn chế, tồn tại 
Trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm một số trường hợp còn 

chậm, nhất là đối với các vụ cố ý gây thương tích. 
Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ còn chưa kịp thời, nhất là đối 

với các vụ án trộm cắp tài sản chưa xác định được đối tượng dẫn đến việc trong 
thời gian qua số lượng án tạm đình chỉ điều tra chưa được giải quyết còn nhiều. 

Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật thi hành án tạm 
giữ, tạm giam năm 2015, Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC-BQP, ngày 01/02/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi 
hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chưa thực hiện được. 

3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại 
Do một số vụ gây thương tích, bị hại đi điều trị nhiều ngày, sau khi điều trị 

xong thì hai bên tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại, nhưng khi thỏa thuận không 
thành mới yêu cầu đến cơ quan pháp luật. Do vậy, từ thời điểm xảy ra đến khi tiếp 
nhận kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác xác minh, điều tra thu thập tài liệu chứng 
cứ có liên quan và công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết tại hiện trường không 
kịp thời dẫn đến việc giải quyết tố giác tin báo tội phạm còn chậm trể. 
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Các vụ án trộm cắp tài sản thường xảy ra vào đêm khuya, khu vực vẳng vẻ, 
bị hại không xác định được thời điểm xảy ra, sau khi phát hiện đã làm xáo trộn 
hiện trường gây khó khăn cho công tác khám nghiệm, phát hiện và thu thập các 
dấu vết, vật chứng tại hiện trường để truy nguyên đối tượng gây án. 

Các Phương tiện kỹ thuật phục vụ trong quá trình điều tra, xử lý vụ án và 
công tác tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 
Luật thi hành án tạm giữ, tạm giam năm 2015, Thông tư liên tịch số 
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, ngày 01/02/2018 hướng dẫn về 
trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, 
lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, 
xét xử chưa được trang bị. 

4. Biện pháp khắc phục 
Trong thời gian tới Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn sẽ tiếp tục tập 

trung lực lượng xác minh, điều tra thu thập tài liệu chứng cứ phục hồi điều tra, giải 
quyết dứt điểm các vụ án tạm đình chỉ điều tra. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 
1. Đối với cơ quan ở Trung ương 
Sớm trang bị phương tiện ghi âm, ghi hình có âm thanh để đảm bảo cho việc 

thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC-BQP, ngày 01/02/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực 
hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 18/3/2018. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị ở địa phương 
Công an tỉnh cần mở lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ về nghiệp vụ, 

pháp luật cho lực lượng Điều tra viên, Cán bộ điều tra thực hiện Bộ luật hình sự 
năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình 
sự năm 2015. 
 Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn báo cáo đến các đồng chí nắm./. 
 
Nơi nhận: 
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh (báo cáo); 
- PV11Công an tỉnh (báo cáo); 
- Lưu ĐTTH. 

THỦ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Thượng tá Phạm Thanh Tuấn 
 



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 65 6 59 0 60 42 18 0 5 0

2016 48

5 43

0 48

36 12

0 0

0

2017 35

0 35

0 35

28 7

0 0

0

2018 21

0 21

0 18

16 2

0 3

0

Tổng số 164

6 158 0 0 0

161

122 39 0 0

3

0 0

CÔNG AN 

SỐ PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT

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 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

(Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

Mẫu số 1

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Tạm đình chỉ 
chưa phục hồi 
giải quyết còn 

lại đến cuối 
kỳ

CHƯA GIẢI QUYẾT 
CÒN LẠI ĐẾN CUỐI 

KỲ Chuyển đến cơ 
quan có thẩm 
quyền để giải 

quyết



CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN Mẫu số 2

Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC
1 Tổng thụ lý 48 44 45 44 41 55 26 27 136 145

1.1 Kỳ trước chuyển sang 4 5 7 3 7 17 10 5 4 5
1.2 Khởi tố mới 41 37 32 38 26 36 13 22 112 133
1.3 Phục hồi điều tra 1 2 4 3 6 2 11 7
1.4 Số tăng do tách án 2 0 2 0
1.6 Số giảm do nhập án 1 0 2 0 3 0
1.6 Án chuyển đến 2 0 4 0 2 0 3 0 11 0
1.7 Án chuyển đi 1 0 1 0
2 Chuyển VKS đề nghị truy 30 38 20 25 23 48 16 22 89 133
3 Án trả hồ sơ điều tra bổ 0 0 1 4 1 4 2 2 3 6
4 Án trả hồ sơ điều tra lại 0 0 0 0
5 Án quá hạn luật định 0 0 0 0
6 Án đình chỉ điều tra 3 1 3 1 3 1 2 0 11 3
7 Án tạm đình chỉ điều tra 8 2 15 1 5 1 28 4
8 Đang tiếp tục điều tra 7 3 7 17 10 5 8 5 8 5

* Ghi chú:

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
THỐNG KÊ SỐ LIỆU

(Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

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

TT Nội dung
2015 2016 2017



CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN 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

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
06/10/2014 tại ấp 

Hố Gùi, Tam 
Giang Đông, NC

2/10/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

2

Trộm cắp tài sản 1 1 Xảy ra ngày 
12/01/2015 tại 
khóm 1, TT Năm 
Căn, Năm Căn

10/1/2015

Hế thời hạn điều tra 
không biết bị can 
đang ở đâu, ra QĐ 
truy nã

X

3

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
26/11/2014, tại 
khóm 3, TT Năm 
Căn, Năm Căn

3/25/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

4

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
23/01/2015 tại 
khóm 2, TT Năm 
Căn, Năm Căn

6/7/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

5

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
11/3/2015 tại khóm 
6, TT Năm Căn, 
Năm Căn

6/7/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

Các vụ án tạm đình chỉ điều tra từ trước đến ngày 30/6/2018 chưa được giải quyết
THỐNG KÊ SỐ LIỆU

(Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)



6

Cố ý gây thương tích 1 1 Xảy ra ngày 
26/3/2015 tại ấp 
Cái Nai, xã Hàm 
Rồng, Năm Căn

11/4/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

7

Hủy hoại tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
04/5/2015 tại ấp 
Xóm Mới, xã Đất 
Mới, Năm Căn

9/4/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

8

Cướp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
26/5/2015 tại ấp 
Kinh Tắc, Hàm 
Rồng, Năm Căn

11/25/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

9

Cố ý gây thương tích 1 1 Xảy ra ngày 
19/3/2015 tại khóm 
5, TT Năm Căn, 
Năm Căn

12/3/2015

Hế thời hạn điều tra 
không biết bị can 
đang ở đâu, ra QĐ 
truy nã

X

10

Trộm cắp tài sản 1 0
Xảy ra ngày 
03/8/2015 tại khóm 
6, TT Năm Căn, 
Năm Căn, Cà Mau

12/3/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

11
Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản

1 0 Xảy ra tại xã Đất 
Mới, Năm Căn, Cà 
Mau

2/2/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

12
Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản

1 0 Xảy ra tại xã Tam 
Giang, Năm Căn, 
Cà Mau

2/3/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X



13

Lừa đảo chiếm đoạt tài
sản

1 0
Xảy ra tại khóm 2, 
TT Năm Căn, Năm 
Căn, Cà Mau

1/3/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

14

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
20/8/2015 tại ấp 
Trảng Lớn, Tam 
Giang, Năm Căn, 
Cà Mau

12/19/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

15

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
06/9/2015 tại khóm 
6, TT Năm Căn, 
Năm Căn

12/30/2015
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

16

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
01/12/2015 tại 
khóm 2, TT Năm 
Căn, Năm Căn

2/29/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

17

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
21/3/2016 tại ấp 
Ông Do, xã Đất 
Mới, Năm Căn

7/19/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

18

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
10/4/2016 tại khóm 
5, TT Năm Căn, 
Năm Căn

7/24/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

19

Trộm cắp tài sản 1 0
Xảy ra ngày 
08/4/2016 tại ấp 
Kênh Đào, xã Lâm 
Hải, Năm Căn

7/27/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X



20

Trộm cắp tài sản 1 0 Xảy ra ngày 
30/5/2016 tại ấp 
Kinh Tắc, xã Hàm 
Rồng, Năm Căn

9/29/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

21

Trộm cắp tài sản 1 0
Xảy ra ngày 
08/6/2016 tại khóm 
Cái Nai, TT Năm 
Căn, Năm Căn

10/8/2016
Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định 

được bị can
X

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



CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN Mẫu số 4

Vụ ĐT Vụ ĐT Vụ ĐT Vụ ĐT
2015 8 2 1 1 3 1 0 0
2016 15 1 1 0 3 1 0 0
2017 5 1 5 1 3 1 0 0
2018 0 0 0 0 2 0 0 0
Tổng 28 4 7 2 11 3 0 0

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 2.

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

 (Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

Năm

Án tạm đình chỉ điều tra Án đình chỉ điều tra

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



TT Nội dung 2015 2016 2017 2018 Tổng

1 Tổng số đơn tiếp nhận 0 0 1 0 1

1.1 Đơn khiếu nại 1 1

1.2 Đơn tố cáo 0 0

1.3 Đơn thuộc thẩm quyền của các cơ 
quan điều tra 1 1

1.4 Đơn chuyển các cơ quan chức năng 
khác 0 0

2 Đã giải quyết 0 0 1 0 1

2.1 Đơn khiếu nại 1 1

2.1.1 Khiếu nại đúng 0 0

2.1.2 Khiếu nại sai 1 1

2.1.3 Khiếu nại không có cơ sở giải quyết 0 0

2.2 Đơn tố cáo 0 0

2.2.1 Tố cáo đúng 0

2.2.2 Tố cáo sai 0

2.2.3 Tố cáo không có cơ sở giải quyết 0

3 Chưa được giải quyết 0 0 0 0 0

3.1 Đơn khiếu nại 0

3.2 Đơn tố cáo 0

* Ghi chú:

CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN                                                                                                                      

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

 (Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU



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:

CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN                                                                                                                  

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

 (Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU


