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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 điều tra 

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

Căn cứ Kế hoạch số: 22/KH-ĐGS ngày 06/06/2018 của Đoàn giám sát 
HĐND tỉnh Cà Mau “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 
điều tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; kết quả đạt được, Công an huyện Phú Tân 
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 

Thời gian qua, công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân luôn được Đảng ủy, BCH Công 
an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện quan tâm chỉ đạo, đôn đốc 
Cán bộ điều tra, Điều tra viên nghiêm túc thực hiện; từ đó, công tác tiếp nhận, xử 
lý thông tin đảm bảo đúng quy định, trình tự giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm theo Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC- BNN & PTNT-
VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn - Viện kiểm sát nhân dân tối cao nay được thay thế Thông tư 
liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 
29/12/2017 có hiệu lực thi hành ngày 01/3/2018. Công tác trực ban hình sự, tiếp 
nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ghi chép vào sổ trực ban hình sự, lập hồ sơ tố 
giác, tin báo về tội phạm được phân công cụ thể cho từng đồng chí, thể hiện đầy 
đủ nội dung đã tiếp nhận, thường xuyên cập nhật vào sổ nhận tin khi các tố giác, 
tin báo về tội phạm được xử lý hoặc có hướng xử lý.  

Phân công cán bộ trực 24/24 tại phòng trực ban hình sự để tiếp nhận tố 
giác, tin báo về tội phạm, phân loại theo vụ việc, ra quyết định phân công cán bộ 
trực tiếp xác minh. Khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm Cơ quan CSĐT 
tiến hành phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu. Nếu xác định đó là tố giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong 
thời hạn 03 ngày làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ ra quyết định phân công giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố gửiViện kiểm sát cùng cấp để 
kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định của 
pháp luật.  
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2. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý trong kỳ 

Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý trong năm 2015, 
2016, 2017 và đến ngày 30/6/2018 phải giải quyết là: 283 tin báo. Trong đó: 

2.1. Kỳ trước chuyển sang: 05 tin. 

2.2. Số tiếp nhận trong kỳ: 278 tin. 

2.3. Đã giải quyết: 278 tin báo. 

2.3.1. Khởi tố vụ án hình sự: 166 tin. 

2.3.2. Không khởi tố vụ án hình sự: 94 tin. Cụ thể: 

- Năm 2015: 20 tin. 

+ Cố ý gây thương tích: 14 tin; lý do: Bị hại không yêu cầu xử lý hình sự 
(bãi nại) quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2003. 

+ Trộm cắp tài sản: 06 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm quy 
định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 

- Năm 2016: 24 tin. 

+ Cố ý gây thương tích: 13 tin; lý do: Bị hại không yêu cầu xử lý hình sự 
(bãi nại) quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2003. 

+ Trộm cắp tài sản: 07 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm quy 
định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 

+ Chống người thi hành công vụ: 01 tin; lý do: Hành vi không cấu thành 
tội phạm quy định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 

+ Làm nhục người khác: 01 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm 
quy định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 

+ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 02 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội 
phạm quy định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 

- Năm 2017: 34 tin. 

+ Cố ý gây thương tích: 28 tin; lý do: Bị hại không yêu cầu xử lý hình sự 
(bãi nại) quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2003. 

+ Trộm cắp tài sản: 04 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm quy 
định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 

+ Hiếp dâm: 01 tin; lý do: Bị hại bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. 
Căn cứ khoản 1, điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 

+ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội 
phạm quy định tại khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. 
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- Năm 2018 (đến ngày 30/6/2018): 16 tin. 

+ Cố ý gây thương tích: 14 tin; lý do: Bị hại không yêu cầu xử lý hình sự 
(bãi nại) quy định khoản 1, khoản 2 điều 155 (12 tin); hành vi không cấu thành 
tội phạm theo điều 157 (02 tin) Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

+ Trộm cắp tài sản: 01 tin; lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm quy 
định tại khoản 2 điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

+ Chống người thi hành công vụ: 01 tin; lý do: Hành vi không cấu thành 
tội phạm quy định tại khoản 2 điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

2.3.3. Tạm đình chỉ xác minh tin báo: 02 tin.  

2.3.4. Chuyển cơ quan khác điều tra theo thẩm quyền: 16 tin. 

2.4. Chưa giải quyết còn lại đến các kỳ: 21 tin (trong đó các năm 
chuyển sang đã giải quyết 16 tin, hiện còn 05 tin đang giải quyết). 

3. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận đến nay chưa được 
thụ lý, chưa được giải quyết 

Đến ngày 30/6/2018 còn 05 tin báo chưa được giải quyết; lý do: Còn 
trong quá trình điều tra, xác minh, chưa đủ căn cứ ra quyết định xử lý. Không có 
tin báo quá hạn giải quyết so với luật định. 

* Việc phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm: 

Năm 2015, 2016, 2017 và đến 30/6/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện 
Phú Tân có 02 tố giác, tin báo về tội phạm (năm 2018) ra quyết định tạm đình 
chỉ đến nay chưa đủ điều kiện để ra quyết định phục hồi. Cụ thể: 

- Cướp tài sản: 01 tin. 

 + Lý do tạm đình chỉ: Chưa xác định được đối tượng. 

 + Lý do chưa phục hồi: Kết quả xác minh đến ngày 30/6/2018 Cơ quan 
CSĐT chưa xác định được đối tượng, quá trình xác minh chưa đủ căn cứ để ra 
quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự nên chưa phục hồi. 

 - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 tin. 

 + Lý do tạm đình chỉ: Đối tượng bỏ trốn. 

 + Lý do chưa phục hồi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân đã ra 
quyết định truy tìm đối tượng, chưa tìm được đối tượng nên chưa phục hồi. 

II. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT ÁN TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA 

1. Tình hình điều tra án hình sự 

Năm 2015, 2016, 2017 đến ngày 30/6/2018, Cơ quan CSĐT đã thụ lý: 
217 vụ, 287 bị can. Trong đó: 

- Án kỳ trước chuyển sang: 24 vụ, 28 bị can. 
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- Tổng án khởi tố mới: 181 vụ, 247 bị can. 

- Số phục hồi điều tra: 12 vụ, 12 bị can. 

- Chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố: 169 vụ, 341 bị can. 

- Không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung, không có án trả hồ sơ điều tra lại. 

- Không có vụ án quá trình điều tra quá thời hạn so với luật định. 

- Án đình chỉ điều tra: 05 vụ “Cố ý gây thương tích”, 04 bị can. Lý do: Bị 
hại bãi nại, rút đơn yêu cầu xử lý hình sự. 

- Án tạm đình chỉ điều tra: 18 vụ, 12 bị can. 

  + Hiếp dâm: 02 vụ; 00 bị can. Lý do: Hết hạn điều tra, chưa xác định 
được bị can; 

 + Chống người thi hành công vụ: 02 vụ, 02 bị can. Lý do: Bị can tại ngoại 
bỏ trốn, ra quyết định truy nã;  

 + Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 01 vụ, 01 bị can. Lý do: Bị can 
tại ngoại bỏ trốn, ra quyết định truy nã;  

 + Hủy hoại tài sản:01 vụ, chưa xác định được bị can. Lý do: Hết hạn điều 
tra, chưa xác định được bị can; 

+ Trộm cắp tài sản: 03 vụ, 04 bị can. Lý do: Bị can tại ngoại bỏ trốn, ra 
quyết định truy nã;  

+ Cố ý gây thương tích: 05 vụ, 03 bị can. Lý do: 02 vụ hết hạn điều tra 
chưa xác định được bị can; 03 vụ còn lại, bị can tại ngoại bỏ trốn, ra quyết định 
truy nã;  

  + Cản trở giao thông đường thủy: 01 vụ, chưa xác định được bị can. Lý 
do: Hết hạn điều tra, chưa xác định được bị can; 

+ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ: 01 vụ, 
chưa xác định được bị can. Lý do: Hết hạn điều tra, chưa xác định được bị can; 

+ Dâm ô với người dưới 16 tuổi: 01 vụ 01 bị can. Lý do: Bị can tại ngoại 
bỏ trốn, ra quyết định truy nã. 

+ Giao cấu với trẻ em: 01 vụ, 01 bị can. Lý do: Bị can tại ngoại bỏ trốn, ra 
quyết định truy nã. 

- Đang thụ lý: 06 vụ, 11 bị can. 

2. Tình hình giải quyết án tạm đình chỉ điều tra, án đình chỉ điều tra 

- Án tạm đình chỉ điều tra: Đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn huyện có 08 
vụ, 03 bị can tạm đình chỉ điều tra chưa được phục hồi. Trong đó, có 04 vụ tạm 
đình chỉ điều tra trên 12 tháng. Cụ thể: 

+ Năm 2015: 03 vụ (01 vụ Hiếp dâm; 01 vụ Hủy hoại tài sản; 01 vụ Cố ý 
gây thương tích), 00 bị can; lý do: Chưa xác định được bị can. 
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 + Năm 2016: 01 vụ (Hiếp dâm), 00 bị can; lý do: Chưa xác định được bị can. 

 + Năm 2017: 01 vụ (Cản trở giao thông đường thủy), 00 bị can; lý do: 
Chưa xác định được bị can. 

 + Năm 2018 (đến 30/6/2018): 03 vụ, 03 bị can (Dâm ô với người dưới 16 
tuổi: 01 vụ, 01 bị can; Trộm cắp tài sản: 01 vụ, 01 bị can; Cố ý gây thương tích: 
01 vụ, 01 bị can); lý do: Bị can bỏ trốn. 

- Trách nhiệm của Điều tra viên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Điều tra 
viên, Cán bộ điều tra trong giải quyết án tạm đình chỉ điều tra: 

+ Trong thời gian qua, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ 
điều tra luôn thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải 
quyết các vụ án tạm đình chỉ điều tra theo qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự 
và các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, các vụ án tạm đình chỉ điều tra 
còn nhiều, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT huyện Phú Tân sẽ tiếp 
tục chỉ đạo Điều tra viên, Cán bộ điều tra xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung 
xác minh, điều tra các vụ án chưa rõ đối tượng và truy bắt các đối tượng truy nã 
để phục hồi điều tra các vụ án tạm đình chỉ chuyển Viện kiểm sát truy tố đúng 
theo quy định của pháp luật. 

+ Bên cạnh kết quả đạt được từng lúc vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng, 
Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT còn buôn lơi, thiếu chỉ đạo chặt chẽ Điều tra 
viên, Cán bộ điều tra trong xác minh các vụ án tạm đình chỉ và xây dựng kế 
hoạch xác minh các vụ án chưa rõ đối tượng và các vụ án đã có đối tượng nhưng 
bỏ trốn có quyết định truy nã để bắt và phục hồi điều tra vụ án. 

+ Đối với trách nhiệm của Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công 
xác minh, điều tra các vụ án tạm đình chỉ còn buôn lơi, chưa sâu sát, chưa xây 
dựng kế hoạch cụ thể tham mưu cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, xác minh các 
vụ án đã tạm đình chỉ chưa xác định được bị can, các vụ án có bị can đã bỏ trốn 
ra quyết định truy nã để truy bắt, còn để kéo dài chưa xử lý dứt điểm. 

+ Thời gian tới,Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT sẽ nâng cao 
vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong chỉ đạo Điều tra viên, Cán bộ điều tra xây 
dựng kế hoạch xác minh điều tra các vụ án tạm đình chỉ chưa xác định được bị 
can, tập trung truy bắt các đối tượng truy nã để hạn chế mức thấp nhất án tạm 
đình chỉ điều tra, không để kéo dài. Đối với các vụ án có tình tiết phức tạp, có 
nhiều khó khăn, vướng mắc phải nhanh chóng phối hợp với Viện kiểm sát cùng 
cấp thống nhất quan điểm, phương hướng xử lý các vụ án tạm đình chỉ điều tra. 

- Án đình chỉ điều tra: Đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn huyện có 05 vụ, 
04 bị can đình chỉ điều tra do bị hại không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự 
(bãi nại), các trường hợp đình chỉ điều đúng quy định của pháp luật không có 
trường hợp đình chỉ Cơ quan CSĐT phải bồi thường oan sai. 

- Công tác phục hồi điều tra: Thời gian từ năm 2015, 2016, 2017 và 
đến ngày 30/6/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân phục hồi điều tra 
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12 vụ, 12 bị can là các vụ án tạm đình chỉ lý do bị can bỏ trốn ra quyết định 
truy nã đã bắt được bị can. Đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát truy tố 
12 vụ, 12 bị can. 

Biện pháp, giải pháp phục hồi điều tra đối với các vụ án tạm đình chỉ 
điều tra và các biện pháp hạn chế thấp nhất trường hợp án đình chỉ điều tra 
trong thời gian tới: 

+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chỉ đạo lực 
lượng trinh sát địa bàn, Công an các xã, thị trấn Cái Đôi Vàm trong quản lý các 
bị can có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, không để bị can bỏ trốn phải ra quyết định 
truy nã và đình chỉ điều tra vụ án. 

+ Đối với các vụ án, tin báo chưa xác đinh được bị can phải nhanh chóng 
thu thập thông tin tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng. Chỉ đạo lực lượng Công 
an xã, trinh sát địa bàn trong quản lý đối tượng, không để đối tượng nghi vấn 
hoạt động phạm tội bỏ trốn, hủy chứng cứ gây khó khăn cho công tác điều tra 
sau này. 

+ Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự;đẩy mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết án tạm đình chỉ điều tra: Định 
kỳ hàng quý, 6 tháng, năm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT điều thành lập tổ công 
tác kiểm tra, thống kê, rà soát các vụ án tạm đình chỉ chưa được phục hồi; đồng 
thời, đôn đốc Điều tra viên phụ trách lập kế hoạch phục hồi điều tra vụ án đúng 
theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo tổ làm công tác bắt đối tượng truy nã, vận 
động đầu thú, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng có quyết định truy 
nã; đặc biệt là các đối tượng truy nã liên quan đến các vụ án tạm đình chỉ điều 
tra đang thụ lý. 

- Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng 
hình sự: Thời gian từ năm 2015, 2016, 2017 và đến ngày 30/6/2018 Cơ quan 
CSĐT Công an huyện Phú Tân tiếp nhận 01 đơn khiếu nại trong hoạt động tố 
tụng hình sự, Cơ quan CSĐT đã chuyển đơn khiếu nại đến Viện kiểm sát nhân 
dân cùng cấp xử lý theo thẩm quyền; kết quả xử lý: Đối tượng gửi đơn khiếu nại 
đã tự rút đơn yêu cầu, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ đơn khiếu nại. 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và khiển khai, thực hiện giải 
quyết đối với việc giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, các vụ án tạm 
đình chỉ, đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện trong thời 
gian qua: Đảng ủy, BCH Công an huyện luôn quan tâm chỉ đạo Cơ quan CSĐT 
trong khiển khai, thực hiện giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, các vụ án 
tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; đặc biệt là các vụ, việc có đơn khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tố tụng, đảm bảo đúng trình tự và qui định của pháp luật. Bố trí 
địa điểm tiếp dân, phân công cán bộ làm công tác tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của 
công dân; định kỳ hàng tháng, Trưởng Công an huyện trực tiếp, tiếp công dân 
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02 ngày để giải quyết các yêu cầu về khiếu nại, tố cáo; chưa phát sinh các vấn đề 
khó khăn, vướng mắc phải đề xuất cấp trên giải quyết. 

4. Việc phối hợp giữa Cơ quan CSĐT với các cơ quan đơn vị có liên quan 

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú 
Tân với các đơn vị có liên quan trong việc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, 
chứng cứ phục vụ công tác điều tra trong thời gian qua được thực hiện đồng bộ, 
chặt chẽ đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật. 

Cơ quan CSĐT thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân 
cùng cấp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong xác minh tố giác, tin 
báo về tội phạm, điều tra các vụ án đang thụ lý. Cụ thể: Định kỳ ngày 25 hàng 
tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện điều phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân 
cùng cấp rà soát, đối chiếu, kiểm tra các tố giác, tin báo về tội phạm, chỉ đạo 
Điều tra viên báo cáo tình hình, tiến độ điều tra các tin báo, vụ án đang thụ lý 
nếu có khăn, vướng mắc thì tổ chức hợp liên ngành gồm Công an - Viện kiểm 
sát - Tòa án để thống nhất hướng giải quyết đảm bảo xử lý vụ việc, vụ án đúng 
trình tự, quy định của pháp luật. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm đôn đốc, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ 
trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội 
phạm, điều tra, xác minh các vụ án đang thụ lý, các vụ án tạm đình điều tra, đình 
chỉ điều tra, phục hồi điều tra, công tác tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố 
cáo trong hoạt động tố tụng hình sự nên công tác điều tra, xử lý án tại Cơ quan 
CSĐT Công an huyện Phú Tân trong thời gian qua đảm bảo đúng theo trình tự, 
thời gian quy định của pháp luật; không có trường án trả điều tra bổ sung, điều 
tra lại, hủy án phải bồi thường oan, sai, không có trường hợp khiếu nại, yêu cầu 
vượt cấp kết quả giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an huyện. 

Công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT, Viện kiệm sát, Tòa án nhân dân 
cùng cấp, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ trong và 
ngoài ngành được thực hiện khá tốt; từ đó, hạn chế các vi phạm dẫn đến oan, sai, 
khiếu kiện trong hoạt động tố tụng hình sự, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh 
các vụ án, vụ việc đang thụ lý; công tác thu thập chứng cứ, thông tin, tài liệu liên 
quan đến vụ án được tập trung quyết liệt, tiết kiệm tối đa thời gian và kinh phí. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Công tác phục hồi các vụ án tạm đình chỉ điều tra còn chậm, có nhiều vụ 
án tạm đình chỉ điều tra quá 12 tháng. 

- Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm mặc dù đạt được khá cao 
so với tổng số tiếp nhận nhưng vẫn còn 02 tin báo đang tạm đình chỉ đến nay 
vẫn chưa được phục hồi. 
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3. Nguyên nhân hạn chế và biện pháp khắc phục 

Công tác bắt, vận động đầu thú và bắt các đối tượng truy nã trong thời 
gian qua chưa được tập trung tối đa, từ đó, kết quả đạt được còn hạn chế dẫn đến 
công tác phục hồi vụ án tạm đình chỉ điều tra do các bị can bỏ trốn có quyết định 
truy nã còn chậm. Thời gian tới, sẽ tập trung lực lượng nhanh chóng truy bắt, 
vận động đầu thú các đối tượng truy nã để phục hồi điều tra các vụ án tạm đình 
chỉ theo qui định của pháp luật. 

Tính đến ngày 30/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân có 02 
tin báo tạm đình chỉ chưa được phục hồi do vụ việc chưa xuất hiện tình tiết mới, 
đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội không có mặt tại địa phương đến 
này vẫn chưa tìm được. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tập trung lực lượng xác 
minh, truy tìm đối tượng để điều tra, làm rõ. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:Không. 

Công an huyện Phú Tân báo cáo các đồng chí nắm, chỉ đạo./. 

            
   

 Nơi nhận: 
- ĐGS HĐND tỉnh Cà Mau 
- UBND huyện Phú Tân ; để báo cáo 
- Lưu: VT, ĐTTH. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Thượng tá Nguyễn Tấn Lực 


