
 CÔNG AN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG AN HUYỆN CÁI NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 462/BC-CAH   Cái Nước, ngày 05 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 
(Từ 16/11/2014 đến 30/6/2018) 

  

Thực hiện Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc Công 
an tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về 

tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 
các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. Công an huyện Cái Nước báo cáo 
kết quả thực hiện 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 

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm được Công an huyện 

hiện đúng quy định; chưa phát hiện trường hợp nào gây phiền hà cho người tố giác, 
báo tin hoặc để họ bức xúc yêu cầu vượt cấp... qua đó góp phần giúp Cơ quan điều 
tra thực hiện tốt việc thống kê tình hình tội phạm và xử lý các vụ việc đảm bảo 
đúng thời gian quy định; không bỏ lọt tội phạm, không để vụ án, vụ việc tồn đọng, 
kéo dài phức tạp. 

2. Về số liệu thống kê 

2.1. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý 

* Năm 2015 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý: 133 (tiếp nhận trong 
kỳ 129 tin, kỳ trước chuyển sang 04 tin). 

- Số đã giải quyết: 122 tin (khởi tố: 92 tin, không khởi tố 30 tin). 

- Số còn lại chưa giải quyết đến cuối kỳ: 11 tin. 

- Chuyển PC45: 7 tin. 

* Năm 2016 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý: 82 tin (tiếp nhận 
trong kỳ 71 tin, kỳ trước chuyển sang 11 tin). 

- Số đã giải quyết: 77 tin (khởi tố: 63 tin, không khởi tố 14 tin). 
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- Số còn lại chưa giải quyết đến cuối kỳ: 05 tin. 

* Năm 2017 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý: 107 tin (tiếp nhận 
trong kỳ 107 tin, kỳ trước chuyển sang 05 tin). 

- Số đã giải quyết: 91 tin (khởi tố 51 tin; không khởi tố 40 tin). 

- Số còn lại chưa giải quyết đến cuối kỳ: 16 tin. 

- Chuyển PC44 & PC45: 05 tin. 

* Năm 2018 (từ ngày 16/11/2017 đến 30/6/2018) 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý: 88 tin (tiếp nhận 

trong kỳ 72 tin, kỳ trước chuyển sang 16 tin) 

- Số đã giải quyết: 75 tin (khởi tố 44 tin; không khởi tố 29 tin; tạm đình chỉ 

02 tin). 

- Số còn lại chưa giải quyết đến cuối kỳ: 13 tin. 

- Chuyển PC45: 04 tin. 

2.2. Tổng số đơn tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận trực tiếp 

* Đơn tố giác: 

- Tổng số đơn tiếp nhận: 05 đơn. 

- Đã giải quyết 04 đơn (03 đơn bị hại rút đơn yêu cầu; 01 đơn chuyển Tòa án 
nhân dân huyện thụ lý theo thẩm quyền). 

- Còn lại 01 đơn chưa giải quyết (do chưa làm việc được với đương sự). 

* Số đơn tố giác, tin báo tội phạm tiếp nhận trực tiếp: Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện chưa tiếp nhận tin báo, tố giác trực tiếp. 

II. Tình hình giải quyết án tạm đình chỉ điều tra 

1. Tình hình điều tra án hình sự 

* Năm 2015 

- Tổng số thụ lý điều tra: 122 vụ, 151 bị can (kỳ trước chuyển sang 26 vụ, 25 
bị can; khởi tố mới 92 vụ, 120 bị can; phục hồi điều tra 04 vụ, 06 bị can). 

- Chuyển VKS đề nghị truy tố: 87 vụ, 110 bị can. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung: Không. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra lại: Không. 

- Án quá hạn luật định: Không. 

- Đình chỉ điều tra: 02 vụ, 02 bị can. Cụ thể: 

+ 01 vụ 00 bị can “Hiếp dâm”; lý do: bị hại rút đơn yêu cầu. 
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+ 01 vụ 01 bị can “Cố ý gây thương tích”; lý do: bị hại rút đơn yêu cầu. 

- Tạm đình chỉ điều tra: 11 vụ, 05 bị can. Cụ thể: 

 + Trộm cắp tài sản: 05 vụ, 01 đối tượng. Trong đó: 

 ▪ 04 vụ, 00  bị can; lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

 ▪ 01 vụ, 01 bị can; lý do: hết hạn điều tra không rõ bị can đang ở đâu. 

 + Cố ý gây thương tích: 01 vụ, 00 bị can; lý do: hết hạn điều tra chưa xác 

định được bị can. 

+ Hủy hoại tài sản: 01 vụ, 00 bị can; lý do: hết hạn điều tra chưa xác định 
được bị can. 

+ Trốn thuế: 01 vụ, 01 bị can; lý do: chờ ý kiến cấp trên. 

+ Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản: 01 vụ, 00  bị can; lý do: hết hạn 

điều tra chưa xác định được bị can. 

+ Tiêu thụ TSDNLPTMC: 01 vụ, 03 bị can; lý do: hết hạn điều tra không rõ 
bị can đang ở đâu. 

+ Vi phạm QĐVĐKPTGTĐB: 01 vụ, 00 bị can; lý do: hết hạn điều tra chưa 
xác định được bị can. 

- Án chuyển kỳ sau điều tra: 22 vụ, 34 bị can. 

* Năm 2016 

- Tổng số thụ lý điều tra: 91 vụ, 104 bị can (án kỳ trước chuyển sang: 22 vụ, 

34 bị can; khởi tố mới 63 vụ, 68 bị can; phục hồi điều tra 03 vụ, 02 bị can; nhận án 
theo thẩm quyền 03 vụ, 00 bị can). 

- Chuyển VKS đề nghị truy tố: 68 vụ, 91 bị can. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ, 01 bị can về tội “Cố ý gây thương 
tích”; lý do: bị can yêu cầu giám định lại. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra lại: Không. 

- Án quá hạn luật định: Không. 

- Đình chỉ điều tra: Không. 

- Tạm đình chỉ điều tra: 10 vụ, 07 bị can. Cụ thể: 

+ 01 vụ, 00 bị can “Vi phạm QĐ về ĐKPTGTĐB”; lý do: chưa đủ căn cứ 
khởi tố bị can. 

+ 01 vụ, 01 bị can “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; lý do: hết hạn điều tra không 
biết bị can ở đâu. 

+ 06 vụ, 05 bị can “Cố ý gây thương tích”. Trong đó: 

▪ 05 vụ, 05 bị can; lý do: hết hạn điều tra không biết bị can ở đâu. 
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▪ 01 vụ, 00 bị can; lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

+ 02 vụ, 01 bị can “Trộm cắp tài sản”. Trong đó:  

▪ 01 vụ, 01 bị can; lý do: hết hạn điều tra không biết bị can ở đâu. 

▪ 01 vụ, 00 bị can; lý do: hết hạn điều tra chưa có kết quả định giá tài sản. 

- Án chuyển kỳ sau điều tra: 13 vụ, 06 bị can. 

* Năm 2017 

- Tổng số thụ lý điều tra: 74 vụ, 77 bị can (án kỳ trước chuyển sang 13 vụ, 
06 bị can; khởi tố mới 52 vụ, 61 bị can; phục hồi điều tra 09 vụ, 10  bị can). 

- Chuyển VKS đề nghị truy tố: 43 vụ, 52 bị can. 

- Án trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ 01 bị can “Vi phạm quy định về 
ĐKPTGTĐB”, khởi tố vụ án ngày 02/8/2016, khởi tố bị can Trần Văn Khang ngày 

26/9/2016. VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 1 ngày 23/02/2017, lần 2 ngày 
18/4/2017, lý do: bổ sung chứng cứ. Phục hồi điều tra ngày 07/11/2017, lý do: có 
kết quả định giá tài sản. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra lại: 01 vụ 01 bị can "Trộm cắp TS", KTVA và 
KTBC Trần Chí Thảo cùng ngày 12/12/2016. Tòa hủy án điều tra lại ngày 
30/5/2017, lý do: yêu cầu định giá lại tài sản. Tạm đình chỉ điều tra ngày 
13/8/2017, lý do: chưa có kết quả định giá lại tài sản. 

- Án quá hạn luật định: Không. 

- Đình chỉ điều tra: 02 vụ, 01 bị can. Cụ thể: 

+ 01 vụ 00 bị can “Cố ý gây thương tích” (xảy ra ngày 30/5/2016 tại ấp Lộ 
Xe, Phú Hưng, KTVA ngày 13/10/2016); đình chỉ điều tra ngày 13/12/2017, lý do: 

bị hại rút đơn yêu cầu. 

+ 01 vụ 01 bị can “Cố ý gây thương tích” (xảy ra ngày 17/12/2016 tại ấp 

Công Trung, xã Trần Thới; KTVA ngày 20/02/2017, KTBC ngày 19/4/2017); đình 
chỉ vụ án và đình chỉ bị can cùng ngày 25/5/2017; lý do: bị hại rút đơn yêu cầu. 

- Tạm đình chỉ điều tra: 07 vụ, 03 bị can. Cụ thể: 

+ Trộm cắp tài sản: 04 vụ, 02 bị can: 

▪ 00 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 02/10/2016; khởi tố bị can ngày 05/12/2016); 
TĐC điều tra bị can ngày 05/02/2017, lý do: hết hạn điều tra nhưng không rõ bị 
can ở đâu. 

▪ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 26/2/2017; KTVA ngày 27/4/2017); tạm đình 
chỉ điều tra vụ án ngày 27/6/2017, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị 
can. 
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▪ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 16/5/2017, KTVA ngày 17/7/2017); tạm đình 
chỉ điều tra vụ án ngày 17/10/2017, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị 
can. 

▪ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 31/5/2017, KTVA ngày 31/7/2017); tạm đình 

chỉ vụ án ngày 17/10/2017, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

▪ 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 21/8/2017; KTVA và KTBC ngày 

11/9/2017); tạm đình chỉ điều tra ngày 11/11/2017, lý do: hết hạn điều tra nhưng 
không biết rõ bị can ở đâu. 

+ Cố ý gây thương tích: 02 vụ, 01 bị can: 

▪ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 30/5/2016; KTVA ngày 13/10/2016); tạm 
đình chỉ ngày 09/12/2016, lý do: chưa có kết quả giám định thương tích. 

▪ 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 07/8/2016; KTVA ngày 09/10/2016, KTBC 
ngày 17/7/2017); tạm đình chỉ điều tra vụ án lần 1 ngày 09/12/2016, phục hồi điều 
tra ngày 17/7/2017, lý do: đã có kết quả giám định thương tích; tạm đình chỉ điều 
tra vụ án, bị can lần 2 ngày 17/10/2017, lý do: hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can ở đâu. 

+ Tàng trữ trái phép chất ma túy: 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 25/9/2016; 

Cảnh sát biển KTVA ngày 28/9/2016); tạm đình chỉ ngày 28/12/2016; lý do: chưa 
có kết quả giám định hàm lượng ma túy. 

- Án chuyển đi: 01 vụ, 00 bị can “Cướp tài sản” (xảy ra ngày 14/12/2016; 
KTVA ngày 21/3/2017); chuyển vụ án ngày 27/3/2017; lý do: chuyển điều tra theo 
thẩm quyền; nơi nhận: cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. 

- Nhập 01 vụ 02 bị can tội “Trộm cắp TS”, (KTVA ngày 26/12/2016) với 01 
vụ, 00 bị can “Trộm cắp TS” (KTVA ngày 24/01/2017) thành 01 vụ 02 bị can 
“Trộm cắp TS”; ngày nhập 24/01/2017. 

- Án chuyển kỳ sau điều tra: 20 vụ, 21 bị can. 

* Năm 2018 (từ ngày 16/11/2017 đến 30/6/2018) 

- Tổng số thụ lý điều tra: 73 vụ, 110 bị can (án kỳ trước chuyển sang 20 vụ, 
21 bị can; khởi tố mới 45 vụ, 69 bị can; phục hồi điều tra 05 vụ, 05 bị can; nhận án 
theo thẩm quyền 01 vụ, 14 bị can). 

- Nhập 01 vụ, 01 bị can “Trộm cắp tài sản” và 01 vụ, 01 bị can “Tiêu thụ 
TSDNKPTMC” thành 01 vụ, 02 bị can “Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ 

TSDNKPTMC”. 

- Tách vụ án: 02 vụ, 10 bị can thành 04 vụ, 10 bị can. Cụ thể: 

+ Tách 01 vụ, 02 bị can “Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ TSDNKPTMC” 

thành 01 vụ, 01 bị can “Trộm cắp tài sản” và 01 vụ, 01 bị can “Tiêu thụ 
TSDNKPTMC”. 
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+ Tách 01 vụ, 08 bị can “Chống người thi hành công vụ” thành 01 vụ, 01 bị 
can “Chống người thi hành công vụ” và 01 vụ, 07 bị can “Chống người thi hành 
công vụ”. 

- Chuyển VKS đề nghị truy tố: 44 vụ, 83 bị can. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung: Không. 

- Án bị trả hồ sơ điều tra lại: 01 vụ, 01 bị can “Vi phạm QĐ về TGGTĐB” 

xảy ra ngày 10/02/2016; KTVA ngày 10/4/2016; KTBC ngày 12/9/2016; chuyển 
VKS truy tố ngày 10/3/2017; VKS trả điều tra lại ngày 23/4/2018, lý do: việc điều 
tra cấp sơ thẩm không đầy đủ. 

- Án quá hạn luật định: Không. 

- Đình chỉ điều tra: Không. 

- Tạm đình chỉ điều tra: 12 vụ, 08 bị can. Trong đó: 

- Trộm cắp tài sản: 05 vụ, 03 bị can. Cụ thể: 

+ 00 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 24/9/2017; KTVA và KTBC ngày 

27/9/2017); tạm đình chỉ điều tra bị can, ngày 22/11/2017, lý do: hết hạn điều tra 
nhưng không biết rõ bị can ở đâu. 

+ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 18/7/2017; KTVA ngày 20/9/2017); tạm 
đình chỉ điều tra vụ án ngày 20/11/2017, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được 
bị can. 

+ 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 21/7/2017; KTVA ngày 30/9/2017; KTBC, 
ngày 02/10/2017); tạm đình chỉ 30/11/2017, lý do: hết hạn điều tra nhưng không 
biết rõ bị can ở đâu. 

+ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 29/6/2017; KTVA ngày 29/8/2017); tạm 
đình chỉ điều tra vụ án ngày 29/11/2017, lý do: chưa xác định được bị can. 

+ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 17/9/2017; KTVA ngày 15/11/2017); tạm 
đình chỉ vụ án ngày 15/01/2018, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

+ 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 16/12/2017; KTVA và  KTBC cùng ngày 

17/02/2018); tạm đình chỉ ngày 17/4/2018, lý do: hết hạn điều tra nhưng không 
biết rõ bị can ở đâu. 

- Cố ý gây thương tích: 03 vụ, 02 bị can. Cụ thể: 

+ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 26/3/2017; KTVA ngày 26/7/2017); tạm 
đình chỉ vụ án ngày 26/01/2018, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

+ 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 05/12/2017; KTVA, KTBC cùng ngày 
22/01/2018); Tạm đình chỉ điều tra ngày 22/3/2018, lý do: hết hạn điều tra không 
biết bị can ở đâu). 
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+ 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 18/02/2018; KTVA ngày 19/3/2018; KTBC 
ngày 11/4/2018); tạm đình chỉ điều tra bị can ngày 11/6/2018; tạm đình chỉ điều tra 
vụ án ngày 19/6/2018; lý do: không rõ bị can ở đâu. 

- Dâm ô với trẻ em: 01 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 02/10/2017; KTVA và 

KTBC cùng ngày 13/11/2017; tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can ngày 11/01/2018, 
lý do: hết hạn điều tra nhưng không rõ bị can ở đâu. 

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 02 vụ, 00 bị can. Cụ thể: 

+ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 10/10/2017; KTVA ngày 05/12/2017); tạm 
đình chỉ vụ án ngày 05/02/2018, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

+ 01 vụ, 00 bị can (xảy ra ngày 12/01/2018; KTVA ngày 12/3/2018); tạm 
đình chỉ điều tra ngày 12/5/2018, lý do: hết hạn điều tra chưa xác định được bị can. 

- Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: 01 vụ, 01 bị can (xảy ra 
ngày 16/11/2016; KTVA, KTBC ngày 04/12/2017); tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị 
can ngày 30/01/2018, lý do: hết hạn điều tra mà chưa xác định được bị can ở đâu. 

- Tổ chức đánh bạc và đánh bạc: 00 vụ, 01 bị can (xảy ra ngày 19/11/2017; 
KTBC ngày 26/11/2017); tạm đình chỉ bị can ngày 16/4/2018, lý do: hết hạn điều 
tra chưa xác định được bị can ở đâu. 

 - Đình chỉ điều tra: 01 vụ 01 tên “Cố ý gây thương tích” (xảy ra ngày 
24/02/2018; KTVA và KTBC cùng ngày 27/4/2018); đình chỉ ngày 05/6/2018, lý 

do: bị hại rút đơn yêu cầu. 

- Án đang điều tra: 17 vụ, 19 bị can. 

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

- Tính đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn huyện còn 26 vụ, 12 bị can; án tạm 
đình chỉ điều tra chưa được giải quyết; trong tổng số các vụ án tạm đình chỉ điều 
tra, có 19 vụ án tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng. 

- Nguyên nhân: Do quá trình điều tra chưa chứng minh được người thực hiện 
hành vi phạm tội hoặc sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bỏ trốn khỏi 

địa phương chưa làm việc được hoặc sau khi gây án đối tượng bỏ trốn, CQĐT ra 
quyết định truy nã nên vụ án phải tạm đình chỉ. Có những trường hợp vụ án sau khi 
CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra, thì người bị hại rút đơn 

yêu cầu; vụ án khi CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra có đối 
tượng gây án bị chết hoặc người thực hiện hành vi phạm tội mà sau đó cơ quan 
chức năng xác định bị mắc bệnh tâm thần… nên bị đình chỉ. 

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Điều tra viên, Cán bộ điều tra 
luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong xử lý vụ án, vụ việc. Tuy nhiên có những 

trường hợp do nhận định vụ án chưa đầy đủ, chính xác và một số nguyên nhân 
khách quan nên dẫn đến tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng. 
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- Tính đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn huyện có 05 vụ, 04 bị can án đình chỉ 
điều tra. Trong đó, không có án bị đình chỉ điều tra dẫn đến Cơ quan điều tra phải 
bồi thường oan sai. Cụ thể: 

+ 01 vụ, 02 bị can “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 06/3/2015 tại ấp Tân 

Lập, thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau; KTVA ngày 18/01/2015, KTBC ngày 
28/5/2015 (Nguyễn Thanh Lâm, 1976, ngụ ấp Tân Lập, thị trấn Cái Nước, Cái 

Nước, Cà Mau). Đình chỉ điều tra vụ án, bị can ngày 30/6/2015, lý do: bị hại rút đơn 
yêu cầu. 

+ 01 vụ, 00 bị can “Hiếp dâm”, xảy ra ngày 18/11/2014 tại ấp Công Trung, xã 

Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau; KTVA ngày 18/01/2015 (đối tượng Nguyễn Văn 
Triều; bị hại Trần Thị Thúy). Đình chỉ điều tra vụ án ngày 18/4/2015, lý do: bị hại 

rút đơn yêu cầu. 

+ 01 vụ, 00 bị can “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 30/5/2016 tại ấp Lộ 
Xe, xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau; KTVA ngày 13/10/2016 (đối tượng Mạc 
Tuấn Linh, 1993; Mạc Tuấn Vũ, 1996 cùng ngụ ấp Cái Rắn B, xã Phú Hưng, Cái 
Nước; bị hại Nguyễn Văn Tững, 1975, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, Cái Nước). 
Đình chỉ điều tra vụ án ngày 13/2/2017, lý do: bị hại bãi nại không yêu cầu xử lý. 

+ 01 vụ, 01 bị can “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 17/12/2016 tại ấp 
Công Trung, xã Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau; KTVA ngày 20/2/2017, KTBC ngày 
19/4/2017 (Nguyễn Quốc Dững, 1994, ngụ ấp Công Trung, xã Trần Thới, Cái Nước, 
Cà Mau). Đình chỉ điều tra vụ án, bị can ngày 25/5/2017, lý do: bị hại bãi nại không 
yêu cầu xử lý. 

+ 01 vụ, 01 bị can “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 24/02/2018, tại ấp 
Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước; KTVA và KTBC (Võ Văn Sơn, sinh 

năm 1988, HKTT: ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) 
cùng ngày 27/4/2018; đình chỉ điều tra ngày 05/6/2018, lý do: bị hại rút đơn yêu 
cầu. 

- Công tác phục hồi điều tra các vụ án hình sự được quan tâm, chỉ đạo thực 
hiện khẩn trương, nhanh chóng khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra 
hoặc tạm đình chỉ điều tra. 

- Công tác phục hồi điều tra các vụ án do cơ quan điều tra tạm đình chỉ, đình 
chỉ: Cơ quan điều tra Công an huyện đã chủ động, kịp thời ban hành quyết định 
phục hồi điều tra, khi có căn cứ để phục hồi điều tra.  

- Kết quả phục hồi điều tra đối với các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ: 

+ Năm 2015: Tạm đình chỉ 11 vụ, 05 bị can; đã phục hồi điều tra 04 vụ, 04 
bị can (chuyển VKS 04 vụ, 04 bị can); còn lại 07 vụ, 01 bị can. 

+ Năm 2016: Tạm đình chỉ 10 vụ, 07 bị can; đã phục hồi điều tra 07 vụ, 07 

bị can (chuyển VKS 07 vụ, 07 bị can); còn lại 03 vụ, 00 bị can. 
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+ Năm 2017: Tạm đình chỉ 07 vụ, 03 bị can; đã phục hồi điều tra 04 vụ, 02 
bị can (chuyển VKS 04 vụ, 02 bị can); còn lại 03 vụ, 01 bị can. 

+ Năm 2018 (từ 16/11/2017 đến 30/6/2018): tạm đình chỉ 12 vụ, 08 bị can; 
đã phục hồi 02 vụ, 03 bị can (chuyển VKS 02 vụ, 03 bị can); còn lại 10 vụ, 05 bị 

can. 

- Biện pháp, giải pháp phục hồi điều tra: Nhanh chóng thu thập những tình 

tiết đặc biệt mà trước đó cuộc điều tra phải tạm đình chỉ, đình chỉ do hết hạn điều 
tra mà chưa chứng minh được hành vi tội phạm. Sau đó ban hành quyết định phục 
hồi điều tra và gửi quyết định này đến Viện kiểm sát, bị can, bị hại, những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; có thể áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện 
pháp ngăn chặn theo quy định. 

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc Điều tra viên và cán bộ điều tra nhanh chóng thu thập chứng cứ, tài liệu để 
chứng minh hành vi phạm tội của bị can, phục hồi điều tra, xủ lý đúng quy định. 

- Việc 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 trên địa bàn huyện: không có vụ 
việc công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ban Chỉ huy Công an huyện thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai, 
thực hiện giải quyết đối với việc giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm; chủ 
động rà soát các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra của Công an huyện trong thời 
gian qua để có các biện pháp điều tra, xác minh xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, 

kéo dài. 

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

4.1. Thuận lợi 

- Việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan, đơn vị có liên quan 
trong việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, giải 

quyết vụ án thời gian qua tương đối tốt, điển hình như: Phối hợp với lực lượng 
Cảnh sát biển trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xử lý tội phạm về ma túy; 
với cơ quan Thuế trong lĩnh vực chống thất thu thuế nhà nước và tội phạm trốn 

thuế… 

- Việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra với VKSND, TAND cùng cấp trong 

giải quyết vụ án hình sự được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ; những vụ án khó, 
phức tạp tổ chức họp liên ngành để thống nhất quan điểm xử lý đảm bảo. Phối hợp 
chọn, xử lý lưu động, công khai các vụ án điểm đem lại hiệu quả công tác phòng 

ngừa, giáo dục, răn đe tội phạm 

 4.2. Khó khăn 
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- Công tác giám định về lĩnh vực tài chính, tài sản thiệt hại chậm có kết quả 
trả lời nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra, dẫn đến điều tra án kéo dài. 

- Do quy định của các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác điều tra, 
truy tố, xét xử còn nhiều vấn đề gây tranh cải trong quá trình áp dụng; nhất là Bộ 

Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 chưa có hướng dẫn trong một số 
trường hợp cụ thể; lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra chưa được tâp huấn 

chuyên sâu. 

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Ưu điểm 

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra xử lý án được lãnh đạo 
Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, thường trực Huyện ủy, UBND huyện 

quan tâm chỉ đạo sâu sát. Bên cạnh đó, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, điều tra viên, 
cán bộ điều tra tập trung quyết liệt nên công tác tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian qua thực hiện tốt và đảm bảo đúng 

quy định.  

- Công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan, VKSND, TAND cùng 
cấp trong việc điều tra, xác minh, xử lý án, xử lý các đơn tố giác và tin báo về tội 
phạm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình, quy định. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Tình hình tội phạm từng lúc, từng nơi còn diễn biến khá phức tạp, nhất là 
tội phạm “Trộm cắp tài sản”; công tác tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo về tội phạm 
này  kết quả chưa cao. 

- Công tác xác minh, thu thập chứng cứ và tiến độ điều tra một số vụ án còn 
chậm dẫn đến tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra. 

3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại 

- Công tác phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát và Công an xã, thị 
trấn có nơi, có lúc thực hiện chưa tốt; việc quản lý tài sản của người dân còn lỏng 
lẻo, mất cảnh giác, để tội phạm trộm cắp chiếm đoạt một thời gian khá dài mới 
được phát hiện; có những trường hợp sau khi bị mất trộm, bị hại không báo tin cho 
cơ quan chức năng hoặc báo tin chậm, trễ, có trường hợp bị hại không cung cấp 
được thông tin về tài sản thiệt hại… gây khó khăn trong việc điều tra, phát hiện, xử 
lý đối tượng. 

- Công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của CQĐT và ĐTV còn chậm; 
công tác điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ từng lúc chưa kịp thời, thiếu chặt 
chẽ. 

4. Biện pháp khắc phục 
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- Cơ quan điều tra phân công điều tra viên tổ chức trực ban hình sự 24/24, 
kịp thời tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; đồng thời thực hiện nghiêm 
quy định của pháp luật và các văn bản quy định về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo 
về tội phạm đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

 - Công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT với các cơ quan, đơn vị có liên 
quan và VKSND, TAND cùng cấp được tổ chức thường xuyên và chặt chẽ hơn. 

Đồng thời, khi cần thiết sẽ tổ chức họp liên ngành để thống nhất quan điểm xử lý. 

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng CQĐT, ĐTV nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
tích cực chỉ đạo và tiến hành điều tra, xác minh kịp thời các tin báo, vụ án, vụ việc 

xảy ra. 

Công an huyện Cái Nước báo cáo đến các đồng chí nắm./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban GĐ CAT (qua PV11); (nắm, chỉ đạo) 
- BCH CAH; 
- Lưu TH. 

KT. TRƯỞNG CÔNG AN 
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN 

 
(Đã ký) 

 
Trung tá Đỗ La Nhã 

 

  


