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CÔNG AN TỈNH CÀ MAU 
CÔNG AN HUYỆN THỚI BÌNH 

 

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

 
Số: 543/BC-CAH Thới Bình, 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 

(Kèm theo Kế hoạch giám sát số 22/KH-ĐGS ngày 06 tháng 6 năm 2018  
của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND) 

 
 I. Tình hình xử lý, giải quyết đơn tố cáo, tin báo về tội phạm 

 1. Đánh giá tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm trong thời gian qua. 

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của  Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Thới Bình thời gian qua phối hợp tốt với VKS cùng cấp,thường 
xuyên trao đổi để giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đúng thời hạn, thẩm quyền, kịp thời 
xử lý các vụ việc phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho người dân, đáp 
ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Thực hiện tốt Bộ luật hình sự, Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 
06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 02/8/2013 (được thay 
thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2017). Đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của 
cấp trên, cho nên việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thời gian qua đạt hiệu quả 
cao. 

 2. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận, thụ lý trong các năm 2015, 
2016, 2017 và đến ngày 30/6/2018. Số đã giải quyết? Kết quả giải quyết? Số còn lại 
chưa giải quyết đến cuối kỳ. 

 Về số liệu thống kê (Số liệu cụ thể từng năm có biểu mẫu số 1 kèm theo) 

 - Tổng số thụ lý, giải quyết: 366 tố giác, tin báo về tội phạm; trong đó: 

+ Kỳ trước chuyển sang: 12 tin 

+ Tiếp nhận mới: 354 tin 

 - Đã giải quyết: 360 tin, đạt tỷ lệ: 98.35% 

 + Ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: 231 trường hợp = 64.17 % đã giải quyết 

 + Ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự: 123 trường hợp = 34.17 % đã giải 
quyết. 

+ Chuyển cơ quan khác xử lý: 06 trường hợp = 1.65% đã giải quyết. 
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 + Không ra quyết định gì: 00 trường hợp = 00%; 

 + Quá hạn giải quyết: 22 trường hợp =  6.01% tổng số tiếp nhận (đến nay, những 
trường hợp này đều đã được giải quyết dứt điểm); 

 -Số còn lại đến cuối kỳ chưa giải quyết: 06 trường hợp (00 trường hợp quá hạn). 

 3. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm 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? 

Thời gian qua,không có trường hợp nào tiếp nhận trực tiếp tố giác, tin báo về tội 
phạm nhưng không được thụ lý để giải quyết. Đến nay, có 06 tố giác, tin báo về tội phạm 
được tiếp nhận, thụ lý nhưng chưa có kết quả giải quyết. Hiện tại, các vụ việc đều đang 
được tiến hành tổ chức xác minh (trong đó, không có tin nào quá hạn giải quyết). Không 
có trường hợp nào phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.  

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

 1. Tình hình điều tra án hình sự 

 Về số liệu thống kê từ 16/11/2014 đến 30/6/2018 (Số liệu cụ thể từng năm có biểu 
mẫu số 02 kèm theo): 
 - Tổng thụ lý điều tra:    287 vụ 294 bị can. Trong đó: 

 +Án kỳ trước chuyển sang:   16 vụ 24 bị can 

 + Án khởi tố mới:     267 vụ 246 bị can 

 + Án phục hồi điều tra:    27 vụ 24 bị can 

 + Án nhận điều tra theo thẩm quyền: 04 vụ 02 bị can 

 + Tăng do tách án:    03 vụ 00 bị can 

 + Giảm cho nhập án:    26 vụ 01 bị can 

 + Án chuyển nơi khác thụ lý:   04 vụ 01 bị can 

 - Chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố: 193 vụ 261 bị can 

 - Án trả hồ sơ điều tra bổ sung: 08 vụ 09 bị can. Trong đó có 02 vụ 03 bị can 
bị trả hồ sơ điều tra bổ sung 2 lần. Cụ thể: 

 + Năm 2015 trả hồ sơ điều tra bổ sung 03 vụ 04 bị can. Có 1 trường hợp trả hồ sơ 
điều tra bổ sung 2 lần 

 1.Vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 14, 15, 16/8/2014 tại ấp Tắc Thủ, xã 
Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (01 vụ 02 bị can) 

 * Lý do trả hồ sơ: Còn thiếu chứng cứ quan trong đối với vụ án mà Viện kiểm sát 
không thể tự mình bổ sung được quy định tại khoản 1 Điều 168 BLTTHS 2003. 
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Cụ thể: Cần bổ sung thêm một số lời khai của nhân chứng, bị hại và tiến hành giám 
định hình ảnh. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố, vụ án đã 
được TAND huyện Thới Bình xét xử xong. 

 Trường hợp này trả hồ sơ điều tra bổ sung 02 lần 

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ trả điều tra bổ sung lần 2, đến ngày 04/10/2015 CQĐT ra 
QĐ tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả giám định. Đến ngày 22/12/2015 ra quyết định 
phục hồi để tiếp tục điều tra. 

 2. Vụ vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, xảy ra 
ngày 9/02/2013 tại ấp 6, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (01 vụ 01 bị 
can) 

*Lý do trả hồ sơ: Còn thiếu chứng cứ quan trong đối với vụ án mà Viện kiểm sát 
không thể tự mình bổ sung được quy định tại khoản 1 Điều 168 BLTTHS 2003 

Cụ thể: Vụ án còn có thêm 01 bị hại bị thương tích nhẹ, Tòa án yêu cầu làm rõ yêu 
cầu của người này. Tuy nhiên, bị hại này đã cùng gia đình sang Đài Loan sinh sống nên 
không làm việc được. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố, 
vụ án đã được TAND huyện Thới Bình xét xử xong. 

 3.Vụ Mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 6/12/2014 tại ấp Tấn Công, xã 
Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (01 vụ 01 bị can) 

*Lý do trả hồ sơ: Còn thiếu chứng cứ quan trong đối với vụ án mà Viện kiểm sát 
không thể tự mình bổ sung được quy định tại khoản 1 Điều 168 BLTTHS 2003. 

Cụ thể: Cần làm rõ thêm một số vấn đề còn mâu thuẫn trong lời khai của các đối 
tượng. Bị can được tòa án tuyên vô tội. 

 + Năm 2016 trả hồ sơ điều tra bổ sung 02 vụ 02 bị can 

 1. Vụ giao cấu với trẻ em, xảy ra từ ngày 20/3/2014 đến tháng 02/2015 tại ấp 11, 
xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (01 vụ 01 bị can) 

* Lý do trả hồ sơ: Còn thiếu chứng cứ quan trong đối với vụ án mà Viện kiểm sát 
không thể tự mình bổ sung được quy định tại khoản 1 Điều 168 BLTTHS năm 2003. 

Trường hợp này trả hồ sơ điều tra bổ sung 02 lần 

 2. Tàng trữ trái phép chất ma túy - trộm cắp tài sản,xảy ra ngày 12/3/2016 tại khóm 
7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (01 vụ 01 bị can) 

*Lý do trả hồ sơ: Còn thiếu chứng cứ quan trong đối với vụ án mà Viện kiểm sát 
không thể tự mình bổ sung được quy định tại khoản 1 Điều 168 BLTTHS 2003 
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Cụ thể: Cần bổ sung thêm kết quả định giá tài sản. Cơ quan điều tra đã kết thúc 
điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố, vụ án đã được TAND huyện Thới Bình xử lý xong. 

 + Năm 2017 trả hồ sơ điều tra bổ sung 03 vụ 03 bị can 

 1. Trốn khỏi nơi giam giữ,xảy ra ngày 11/5/2016 tại Nhà tạm giữ Công an huyện 
Thới Bình. (01 vụ 01 bị can) 

 *Lý do trả hồ sơ: Có căn cứ để khởi tố bị can về một tội khác, quy định tại khoản 2 
Điều 168 Bộ luật TTHS 2003. Cụ thể, yêu cầu khởi tố tội danh “Trốn khỏi nơi giữ” đối 
với bị can. Cơ quan Điều tra đã ra quyết định thay đổi tội danh đối với bị can từ “trốn 
khỏi nơi giam giữ” thành tội “trốn khỏi nơi giữ” 

 2. Giao cấu với trẻ em, xảy ra ngày 6/9/2016 tại ấp Phủ Thờ, xã Trí Lực, huyện 
Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (01 vụ 01 bị can) 

*Lý do trả hồ sơ: Còn thiếu chứng cứ đối với vụ án mà Viện kiểm sát không thể tự 
mình bổ sung được quy định tại khoản 1 Điều 168 BLTTHS. 

Cụ thể: Tòa án yêu cầu xem xét khởi tố bổ sung tội danh “Dâm ô với trẻ em”. Cơ 
quan điều tra giữ quan điểm chỉ khởi tố đối với bị can về tội “Giao cấu với trẻ em”, 
VKSND huyện thống nhất quan điểm của CQĐT. Vụ án đã được TAND huyện Thới 
Bình xét xử xong. 

 3. Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 14/7/2016 tại ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau. (01 vụ 01 bị can) 

 *Lý do trả hồ sơ: Có căn cứ để khởi tố bị can về một tội khác quy định tại khoản 2 
Điều 168 Bộ luật TTHS 2003. Cụ thể yêu cầu thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích” 
thành tội danh “giết người” đối với bị can. Hiện vụ án đã chuyển CQCSĐT Công an tỉnh 
thụ lý theo thẩm quyền 

 + Năm 2018: không 

 - Án trả hồ sơ điều tra lại:    02 vụ 02 bị can 

 Năm 2015:  không 

 Năm 2016:      02 vụ 02 bị can 

1. Giao cấu với trẻ em, xảy ra từ ngày 20/3/2014 đến tháng 02/2015 tại ấp 11, xã 
Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 

* Lý do trả hồ sơ: không trưng cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ít hợp pháp cho bị 
hại là người dưới 16 tuổi,quy định tại điểm c khoản 2 Điều 248 và Điều 250 Bộ luật 
TTHS 2003. 
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2. Trốn khỏi nơi giữ, xảy ra ngày 11/5/2016 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau. 

*Lý do trả hồ sơ: áp dụng điều khoản đề nghị truy tố chưa đúng, quy định tại điểm 
c khoản 2 Điều 248 và Điều 250 Bộ luật TTHS 2003. 

Năm 2017: Không 

Năm 2018: Không 

 - Án quá hạn luật định:  không 

 - Án tạm đình chỉ điều tra:76 vụ 17 bị can.  

Trong đó: 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 62 vụ 00 bị can 

+ Hết thời hạn điều tra chưa bắt được bị can:  11 vụ 13 bị can 

 + Vụ án xảy ra đã lâu, một số nhân chứng không làm việc được, bị hại bỏ đi khỏi 
địa phương không xác định được địa chỉ   01 vụ 01 bị can  

+ Chờ kết quả giám định     01 vụ 02 bị can 

+ Bị can mắc bệnh tâm thần    01 vụ 01 bị can 

- Án đình chỉ điều tra:     03 vụ 04 bị can 

+ Vụ Đánh bạc, xảy ra ngày 14/12/2015 tại ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau.(Vụ này chỉ đình chỉ điều tra 02 bị can không đình chỉ điều tra vụ án) 

 * Bị can:  

 1/ Quách Văn Huấn, SN: 1972; HKTT: ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh 
Cà Mau. 

 2/ Nguyễn Văn Cột, SN: 1984, HKTT: ấp 1, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh 
Cà Mau. 

 *Lý do đình chỉ:Quy định tại khoản 1, Điều 25 Bộ luật hình sự “Người phạm tội 
được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển 
biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã 
hội nữa”. 02 bị can trên có hành vi đánh bạc trái phép có giá trị dưới 5.000.000đ, theo 
Công văn số 960/CSĐT ngày 07/4/2016 của Bộ Công an về việc xử lý hành vi đánh bạc 
trái phép dưới 5.000.000đ “Đối với các vụ  án đã khởi tố thì Cơ quan điều tra căn cứ vào 
Điều 25 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 và trao đổi thống 
nhất với Viện kiểm sát cùng cấp để ra quyết định đình chỉ điều tra” 
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 + Vụ Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 14/02/2016, tại ấp Xóm Mới, xã Biển 
Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.     01 vụ 01 bị can 

 Bị can: Trần Thanh Tân, SN: 1993, HKTT: ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, 
tỉnh Cà Mau. 

 * Lý do đình chỉ: Quy định tại khoản 2, Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự “Trường 
hợp người yêu cầu khởi tố rút đơn yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án 
phải được đình chỉ điều tra” 

+Vụ Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 03/01/2008 tại khóm 3, thị trấn Thới Bình, 
huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.     01 vụ 00 bị can 

 * Lý do đình chỉ: Quy định tại khoản 2, Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự “Trường 
hợp người yêu cầu khởi tố rút đơn yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án 
phải được đình chỉ điều tra” 

+ Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 04/9/2017 tại ấp Nhà Máy B, xã Tân Phú, 
huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.     01 vụ 01 bị can 

 Bị can:Nguyễn Văn Lạc, SN: 1989, HKTT: ấp Trời Mọc, xã Tân Phú, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau. 

* Lý do đình chỉ: Quy định tại khoản 2, Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự “Trường 
hợp người yêu cầu khởi tố rút đơn yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án 
phải được đình chỉ điều tra”. 

- Đến ngày 30/6/2018, Cơ quan điều tra còn đang tiếp tục điều tra là 15 vụ 12 bị 
can. Không có trường hợp nào giải quyết quá hạn luật định 

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

 Đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn huyện Thới Bình số vụ án tạm đình chỉchưa 
được giải quyết là 71 vụ 03 bị can. Trong đó, số vụ án tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng 
là 63 vụ 02 bị can.(Danh sách cụ thể có biểu mẫu số 03 kèm theo). Số vụ tạm đình chỉ từ 
năm 2015 đến nay chưa được phục hồi điều tra là 55 vụ 02 bị can, chiếm 77,5% (55/71) 
trên tổng số án tạm đình chỉ hiện còn của đơn vị. 

 Nguyên nhân: 

+ Thời gian gian qua, tỷ lệ tạm đình chỉ án điều tra tập trung vào hai loại tội phạm: 
trộm cắp tài sản (chiếm 59,2%) và cướp giật tài sản (chiếm 13.2%). Một phần là do 
huyện Thới Bình tiếp giáp nhiều địa bàn giáp ranh như: thành phố Cà Mau, huyện Trần 
Văn Thời, huyện U Minh, huyện An Minh, huyện U Minh Thượng, huyện Vĩnh Thuận 
của tỉnh Kiên Giang, huyện Giá Rai, huyện Phước Long của tỉnh Bạc liêu. Huyện có hệ 
thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Ngoài ra,vào năm 2015, tuyến đường hành lang 
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ven biển phía nam (Xuyên Á) nối liền Tp. Cà Mau với Kiên Giang đi qua huyện Thới 
Bình mới được lưu thông. Tuyến đường này còn vắng vẻ, ít nhà cửa, người qua lại. Chính 
đều này là điều kiện để đối tượng tội phạm lợi hoạt động, gây nhiều khó khăn trong công 
tác phòng ngừa và đấu tranh. 

+ Trong quá trình tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án trên Cơ quan CSĐT đã 
tiến hành nhiều biện pháp điều tra tố tụng kết hợp với các biện phápnghiệp vụ như điều 
tra cơ bản, trinh sát địa bàn, công tác  vận động quần chúng.., để thu thập tài liệu chứng 
cứ, điều tra làm rõ tội phạm, nhưng vẫn không xác định được đối tượng gây án, hoặc đối 
tượng gây án bỏ trốn do hết thời hạn điều tra, nên Cơ quan CSĐT phải ra quyết định tạm 
đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật TTHS. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ 
điều tra, trinh sát của đơn vị còn thiếu, có một số cán bộ còn trẻ, mới ra trường, kinh 
nghiệm điều tra, trinh sát còn có mặt hạn chế. Sau khi tạm đình chỉ điều tra, Cơ quan 
CSĐT đã tiến hành lập kế hoạch điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục 
làm rõ. 

 Trong mốc thời gian từ năm 2015đến ngày 30/6/2018, Cơ quan điều tra đã ra quyết 
định đình chỉ điều tra 03 vụ 04 bị can (năm 2016 đình chỉ 01 vụ 03 bị can, năm 2018 đình 
chỉ 02 vụ 01 bị can). Trong đó, không có trường hợp nào dẫn đến Cơ quan điều tra phải 
bồi thường oan sai. 

 Công tác phục hồi điều tra vụ án hình sự:  

Từ năm 2015 đến 30/6/2018 Cơ quan CSĐT đã phục hồi điều tra 27 vụ 24 bị can 
(Trong đó, án tạm đình chỉ điều tra trước năm 2015 chuyển sang, phục hồi là 06 vụ 08 bị 
can). Sau khi phục hồi điều tra, Cơ quan điều tra đã chuyển Việm kiểm sát đề nghị truy tố 26 
vụ 24 bị can, còn đang điều tra 01 vụ (Đến ngày 12/7/2018 đã chuyển Viện kiểm sát đề nghị 
truy tố đối với 01 vụ còn lại). 

Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra tiếp tục lập 
kế hoạch điều tra tiếp theo, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ cho công tác điều tra 
công khai để làm rõ vụ án và tổ chức truy bắt đối tượng truy nã (trong trường hợp tạm đình 
chỉ điều tra vì lý do bị can bỏ trốn), để thu thập, củng cố bổ sung các chứng cứ, tài liệu,.. khi 
có đủ cơ sở, điều kiện thì tiến hành phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý tội 
phạm và đề nghị truy tố theo đúng quy định của pháp luật. 
 Về biện pháp, giải pháp phục hồi điều tra đối với các vụ án tạm đình chỉ điều tra 
và biện pháp hạn chế thấp nhất án đình chỉ điều tra trong thời gian tới: 

 Để phục hồi điều tra kết thúc các vụ án tạm đình chỉ, công tác kiểm tra, đôn đốc 
giải quyết án tạm đình chỉ trong thời gian qua đã đượcThủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ 
quan CSĐT quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên. Đơn vị đã thành lập 
Tổ công tác giải quyết các vụ án tạm đình chỉ do đồng chí Phó Thủ trưởng làm tổ trưởng 
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trực tiếp chỉ đạo điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát áp dụng  mọi biện pháp nghiệp 
vụ, lập kế hoạch cụ thể từng vụ để nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án, có đủ 
căn cứ để phục hồi điều tra vụ án trong thời hạn sớm nhất. Các điều tra viên thường 
xuyên báo cáo tiến độ điều tra đến Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng tổ chức họp Cơ quan điều 
tra để rút kinh nghiệm, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong từng giai đoạn, 
từng vụ án cụ thể. 

Thời gian tới, để hạn chế thấp nhất án tạm đình chỉ, ngay khi tiếp nhận vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm, Lãnh đạo Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo điều tra, xác minh, phân 
công lực lượng, phê duyệt kế hoạch điều tra, xác minh. Khẩn trương điều tra, xác minh 
liên tục đến khi làm rõ vụ án, kết thúc điều tra vụ án sớm, đúng quy định của pháp luật. 
Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều 
tra, xử lý, vụ việc, vụ án, nhằm hạn chế án tạm đình chỉ. 

 Trong thời gian qua, không có trường hợp nào khiếu nại tố cáo trong hoạt động tố 
tụng hình sự liên quan đến án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. Thời gian tới, đơn vị sẽ cố 
gắn duy trì công tác này, không để vụ việc khi tạm đình chỉ điều tra có khiếu nại, tố cáo. 

 4. Công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra với các cơ quan đơn vị có liên 
quan: 

 Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Cơ quan  điều tra với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đã thực hiện tương đối tốt, kịp thời thu 
thập các tài liệu, chứng cứ để phục vụ tốt quá trình điều tra chứng minh tội phạm, người 
thực hiện hành vi phạm tội. 

Việc phối hợp giữa cơ quan điều tra với VKSND, TAND cùng cấp trong giải quyết 
vụ án hình sự: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp trong giải quyết vụ 
án hình sự  giữa 3 cơ quan tiến hành tố tụng. Trong những năm qua, Cơ quan điều tra đã 
xây dựng cơ chế phối hợp ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ hơn với VKS và TAND cùng 
cấp từ giai đoạn tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo về tội phạm và trong giai đoạn điều tra vụ 
án. Thường xuyên, kịp thời tổ chức các cuộc họp liên ngành để trao đổi, giải quyết tháo 
gỡ những vấn đề vướng mắc qua từng vụ việc, đặc biệt là các vụ án quan trọng, phức 
tạp,góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giải quyết 
một số vụ việc chưa có sự đồng thuận cao, do cách nhìn nhận, đánh giá tài liệu, chứng cứ 
giữa các cơ  quan chưa có sự thống nhất dẫn đến kéo dài. 

Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật đối với công tác phối hợp giải quyết án 
hình sự chưa đầy đủ, cụ thể, mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhưng trong 
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những trường hợp thực tế ở địa phương việc phối hợp vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, 
vướng mắc 

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Ưu điểm 

Trong thời gian qua, nhìn chung việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm mà các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, của Cơ quan điều 
tra nói riêng trên địa bàn huyện Thới Bình được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và 
đã góp phần xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để tồn động, kéo dài gây hoang 
mang, bức xúc cho người dân, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.  

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm nhanh chóng, giúp cho việc thu thập tài liệu 
chứng cứ dễ dàng, thuận lợi. Chính đều này đã góp phần phát hiện chính xác, xử lý đúng 
người, đúng tội, không để lọt tội phạm,làm oan người vô tội, làm hạn chế việc xảy ra án 
tạm đình chỉ.Khi vụ án tạm đình chỉ, đơn vị tập trung lực lượng, sử dụng tất cả biện pháp, 
để phục hồi điều tra. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Tuy nhiên, trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm vẫn tồn tại một số trường 
hợp, nhất là các vụ tai nạn giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, cả bị hại và đối 
tượng đều phải nằm Bệnh viện điều trị lâu dài; Liên quan nhiều đối tượng, nên việc giải 
quyết tố giác, tin báo đôi lúc chưa đảm bảo thời hạn, dẫn đến việc quá hạn giải quyết. 
Bên cạnh đó,có vụ việc do chưa thống nhất quan điểm giải quyết nguồn tin về tội 
phạm,giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát dẫn đến việc giải quyết nguồn tin về tội 
phạm có lúc phải kéo dài. 

Mặc dù đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong các 
hoạt động điều tra, nhưng thực tế vẫn còn để xảy ra án tạm đình chỉ, chưa giải quyết dứt 
điểm. 

Nguyên nhân hạn chế, tồn tại 

Công tác quản lý địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng của đơn vị có lúc chưa 
sâu sát, từ đó chưa mang lại hiệu quả, cho nên khi vụ việc xảy ra khó nhận định đối tượng 
gây án từ đó định hướng điều tra gặp khó khăn.  

Công tác điều tra giải quyết các vụ án của Điều tra viên từng lúc chưa quyết 
liệt,việc đấu tranh khai thác mở rộng còn hạn chế, từ đó hiệu quả mang lại chưa cao. 

 

4.Biện pháp khắc phục 
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Cơ quan CSĐT kết hợp với các cơ quan tố tụng huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện 
tốt quy định của Bộ luật hình sự vàTố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017 về tiếp 
nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố thường xuyên trao đổi thông tin, nếu có khó khăn, vướng mắc thì 
tổ chức họp liên ngành để thống nhất quan điểm xử lý, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên khi 
cần thiết. 

Để giải quyết tốt cácvụ án, hạn chế án tạm đình chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục quán 
triệt cho tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, đặc biệt là lực lượng điều tra nhận thức tầm 
quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Vận động, tuyên 
truyền có hiệu quả để mọi người dân ủng hộ, có tinh thần đấu tranh phòng chống tội 
phạm. Tranh thủ sự đồng lòng, quan tâm, chỉ đạo, chung tay vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, cấp ủy và chính quyền địa phương.  

Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn và đối tượng, nhất là địa bàn phức tạp và 
đối tượng côn đồ hung hãn, hoạt động có tính chất băng nhóm, nhiều tiền án tiền sự để  
phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. 

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng ngày càng hoàn thiện, giỏi về chuyên môn 
nghiệp vụ, thành thạo về pháp luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

IV. Kiến nghị, đề xuất: Không 

Công an huyện Thới Bình 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 huyện đến Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND nắm./. 

 
Nơi nhận: 
-Đoàn giám sát BPC HĐND; 
- VKSND huyện Thới Bình; 
- Lưu: VT, ĐTTH. 

TRƯỞNG CÔNG AN 
 

(đã ký) 
 
 

Đại tá Nguyễn Hồng Quân 
 
 



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 86 12 74 78 59 19 8 8 0

2016

121 8 113 107 67 40 12 7 2

2017

117 12 105 106 61 45 7 7 4

2018

69 7 62 63 44 19 6 0 0

Tổng số

366 12 354 354 231 123 6 22 6

ĐƠN VỊ: CÔNG AN HUYỆN THỚI BÌNH                                                                                                                       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

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

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 

SỐ PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT



ĐƠN VỊ: CÔNG AN HUYỆN THỚI BÌNH Mẫu số 2

Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC
1 Tổng thụ lý 99 109 101 84 85 78 56 59 287 294

1.1 Kỳ trước chuyển sang 16 24 18 10 25 16 12 12 16 24
1.2 Khởi tố mới 74 76 78 64 64 62 51 44 267 246
1.3 Phục hồi điều tra 10 9 7 11 4 1 6 3 27 24
1.4 Số tăng do tách án 1 0 2 0 3 0
1.6 Số giảm do nhập án 2 1 1 0 10 0 13 0 26 1
1.6 Án chuyển đến 1 1 1 1 1 0 1 0 4 2
1.7 Án chuyển đi 2 0 1 1 1 0 4 1
2 Chuyển VKS đề nghị truy 63 90 44 63 52 63 34 45 193 261
3 Án trả hồ sơ điều tra bổ 3 4 2 2 3 3 8 9
4 Án trả hồ sơ điều tra lại 2 2 2 2
5 Án quá hạn luật định
6 Án đình chỉ điều tra 1 3 2 1 3 4
7 Án tạm đình chỉ điều tra 19 11 31 2 21 3 5 1 76 17
8 Đang tiếp tục điều tra 18 10 25 16 12 12 15 12 15 12

* Ghi chú:

2015 2016 2017 2018 Tổng

Trường hợp án tạm đình chỉ năm 2015 là 19 vụ 11 bị can. Tuy nhiên có 01 vụ 02 bị can TĐC sau khi vụ án trả hồ sơ ĐTBS do đó khi cộng số liệu năm 2015 chỉ 
tính là 18 vụ 09 bị can. Đến năm 2016 phục hồi điều tra 01 vụ 02 bị can trên, do đó khi cộng số liệu năm 2016 chỉ tính số phục hồi là 7 vụ 11 bị can. tuy nhiên 
số liệu tổng của các năm vẫn cộng 01 vụ 02 bị can trên.

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Tình hình điều tra án hình sự

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

TT Nội dung



ĐƠN VỊ: CÔNG AN HUYỆN THỚI BÌNH Mẫu số 3

1 Trốn khỏi nơi giam giữ 0 1 

xảy ra tại nhà tạm giữ CAH Thới 
Bình.BC: Trần Văn Tọt, SN: 
1975, HKTT: ấp 7, xã An Xuyên, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Số 03, 15/3/2010 Bị can bỏ trốn X

2 Cướp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 26/12/2010 tại ấp Tắc 
Thủ, xã Hồ Thị Kỷ. Số 06, 30/8/2011 Chưa xác định bị can X

3 Cố ý gây thương tích  1 0 
 xảy ra ngày 06/12/2012 tại ấp 9, 
xã Tân Lộc. Số 02, 08/8/2013 Chưa xác định bị can X

4 Cướp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 08/3/2013 tại ấp Tấn 
Công, xã Tân Bằng Số 01, 28/11/2013 Chưa xác định bị can X

5 Trộm cắp tài  1 0 
 sản, xảy ra ngày 02/8/2013 tại ấp 
Kinh 6, xã Tân Bằng. Số 02, 04/12/2013 Chưa xác định bị can X

6 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 4-5/8/2013 tại ấp Tấn 
Công, xã Tân Bằng. Số 03, 04/12/2013 Chưa xác định bị can X

7 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 13/8/2013 tại ấp 1, xã 
Thới Bình Số 05, 12/12/2013 Bị hại rời khỏi địa phương

không làm việc được X

8 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 26/10/2013 tại ấp 10, 
xã Trí Phải. Số 11, 06/3/2014 Chưa xác định bị can X

9 Cướp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 21/10/2013 tại ấp 
Giao Khẩu, xã Tân Phú. Số 12, 23/3/2014 Chưa xác định bị can X

Ngày, tháng,
 năm tạm đình 

chỉ

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

Tạm đình chỉ 
trên 12 thángLý do tạm đình chỉTT Tội danh Vụ Bị can Thời gian, địa điểm xảy ra



10 Cố ý gây thương tích  1 0 
 xảy ra ngày 28/9/2013 tại ấp 1, xã 
Trí Phải. Số 16, 13/7/2014 Chưa xác định bị can X

11 Cố ý gây thương tích  1 0 
xảy ra ngày 06/9/2012 tại ấp 5, xã 
Thới Bình. Số 18, 12/8/2014 Chưa xác định bị can X

12 Cố ý gây thương tích  1 0 
 xảy ra ngày 29/9/2012 tại khóm 3, 
thị trấn Thới Bình. Số 22, 27/10/2014 Chưa xác định bị can X

13 Trộm cắp tài sản  1 0 
 ngày 27/6/2014 tại khóm 1, thị 
trấn Thới Bình. Số 21, 25/10/2014 Chưa xác định bị can X

14 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra vào ngày  27/6/2014 tại ấp 
Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ. Số 23, 27/10/2014 Chưa xác định bị can X

15 Trộm cắp tài sản  1 0 
  xảy ra ngày 08/7/2014 tại ấp 2, 
xã Hồ Thị Kỷ. Số 24, 07/11/2014 Chưa xác định bị can X

16 Trộm cắp tài sản  1 0   xảy ra ngày 26/3/2014 tại ấp 3, xã 
Trí Phải. Số 25, 25/10/2014 Chưa xác định bị can X

17 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 28/6/2014 tại ấp 3, xã 
Thới Bình. Số 26, 23/11/2014 Chưa xác định bị can X

18 Trộm cắp tài sản  1 0   xảy ra ngày 01/11/2014 tại ấp 
Nhà Máy A, xã Tân Phú. Số 04, 23/3/2015 Chưa xác định bị can X

19 Trộm cắp tài sản  1 0   xảy ra ngày 10/11/2014 tại khóm 
1, thị trấn Thới Bình. Số 05, 01/4/2015 Chưa xác định bị can X

20 Cướp tài sản  1 0   xảy ra ngày 17/9/2014 tại ấp Tắc 
Thủ, xã Hồ Thị Kỷ. Số 07, 13/4/2015 Chưa xác định bị can X

21 Trộm cắp tài sản  1 0   xảy ra ngày 31/10/2014 tại ấp 9, 
xã Tân Lộc. Số 08, 25/4/2015 Chưa xác định bị can X

22 Tiêu hủy tài liệu của cơ 
quan nhà nước  1 0 

 xảy ra ngày 08/2/2015 tại khóm 1, 
thị trấn Thới Bình. Số 13, 22/7/2015 Chưa xác định bị can X

23 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 04/4/2015 tại khóm 1, 
thị trấn Thới Bình. Số 14, 24/7/2015 Chưa xác định bị can X



24 Trộm cắp tài sản  1 0 
xảy ra ngày 26/3/2015 tại ấp 8, xã 
Thới Bình. Số 15, 15/8/2015 Chưa xác định bị can X

25 Trộm cắp tài sản  1 0 
  xảy ra ngày 15/3/2015 tại ấp 3, 
xã Trí Phải. Số 18, 08/10/2015 Chưa xác định bị can X

26 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 16/5/2015 tại ấp 6, xã 
Thới Bình. Số 19, 07/11/2015 Chưa xác định bị can X

27 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày  30/7/2015 tại khóm 
1, thị trấn Thới Bình. Số 01, 11/12/2015 Chưa xác định bị can X

28 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 18/7/2015 tại ấp 2, xã 
Hồ Thị Kỷ. Số 02, 14/12/2015 Chưa xác định bị can X

29 Lạm dụng tín nhiệm chiếm 
đoạt tài sản  1 0 

 xảy ra ngày 21/7/2015 tại ấp Kinh 
8, xã Tân Bằng. Số 03, 28/12/2015 Chưa xác định bị can X

30 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 07/7/2015 tại ấp 
Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ Số 07, 12/01/2016 Chưa xác định bị can X

31 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày  14/7/2015 tại khóm 
3, thị trấn Thới Bình. Số 06, 10/01/2016 Chưa xác định bị can X

32 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 25/8/2015 tại ấp Kinh 
5B, xã Tân Phú. Số 08, 17/02/2016 Chưa xác định bị can X

33 Cố ý gây thương tích  1 0 
xảy ra ngày 27/02/2014 tại ấp 
Kinh 5B, xã Tân Phú. Số 10, 22/2016 Chưa xác định bị can X

34 Hiếp dâm  1 0 
 xảy ra năm 2014 tại ấp Kinh 5A, 
xã Tân Phú Số 09, 21/2/2016 Chưa xác định bị can X

35 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 19/01/2015 tại ấp Bến 
Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ. Số 11, 28/03/2016 Chưa xác định bị can X



36 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 03/11/2015 tại khóm 
1, thị trấn Thới Bình. Số 12, 01/4/2016 Chưa xác định bị can X

37 Tội tàng trữ, sử dụng vũ 
khí quân dụng trái phép  1 1 

 Trương Văn Thống, SN: 1966, 
HKTT: ấp Tapasa I, xã Tân Phú Số 01,19/5/2016.

Vụ án xảy ra đã lâu, một
số nhân chứng không làm
việc được, BH bỏ đi khỏi
địa phương không xác
định được đi đâu theo điều
34, 160 BLTTHS)

X

38 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 25/01/2016 tại khóm 
8, thị trấn Thới Bình. Số 16, 24/6/2016 Chưa xác định bị can X

39 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 28/01/2016 tại ấp 2, 
xã Tân Lộc. Số 15, 19/6/2016 Chưa xác định bị can X

40 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 05/4/2016 tại ấp 4, xã 
Thới Bình. Số 17, 04/7/2016 Chưa xác định bị can X

41 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 05/3/2016 tại ấp 5, xã 
Thới Bình. Số 18, 04/7/2016 Chưa xác định bị can X

42 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 02/12/2015 tại ấp Bến 
Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ. Số 19, 22/8/2016 Chưa xác định bị can X

43 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 26/02/2016 ấp Giao 
Khẩu, xã Tân Phú. Số 20, 03/9/2016 Chưa xác định bị can X

44 Cố ý gây thương tích  1 0 
 xảy ra ngày 08/02/2016 tại ấp 4, 
xã Thới Bình. Số 21, 09/9/2016 Chưa xác định bị can X

45 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 22/4/2016 tại ấp 
Tapasa II, xã Tân Phú. Số 22, 16/9/2016 Chưa xác định bị can X

46 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 04/4/2016 tại ấp 7, xã 
Tân Lộc. Số 23, 29/9/2016 Chưa xác định bị can X



47 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 23/4/2016 tại khóm 7, 
thị trấn Thới Bình. Số 25, 04/10/2016 Chưa xác định bị can X

48 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 16/3/2016 tại ấp 
Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông. Số 26, 04/10/2016 Chưa xác định bị can X

49 Cướp giật tài sản  1 0 
xảy ra ngày 20/01/2016 tại khóm 
8, thị trấn Thới Bình.
 

Số 28, 09/10/2016 Chưa xác định bị can X

50 Cướp giật tài sản  1 0 
xảy ra ngày 10/4/2016 tại ấp 4, xã 
Thới Bình. Số 29, 12/10/2016 Chưa xác định bị can X

51 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 26/3/2016 tại ấp Nhà 
Máy B, xã Tân Phú. Số 27, 06/10/2016 Chưa xác định bị can X

52 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 14/5/2016 tại khóm 3, 
thị trấn Thới Bình. Số 30, 17/10/2016 Chưa xác định bị can X

53 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 16/4/2016 tại ấp 18, 
xã Biển Bạch. Số 31, 29/10/2016 Chưa xác định bị can X

54 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 18/4/2016 tại ấp 
Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ Số 01, 25/11/2016 Chưa xác định bị can X

55 Trộm cắp tài sản,  1 0 
 xảy ra ngày 29/7/2016 tại ấp 18, 
xã Biển Bạch. Số 03, 29/12/2016 Chưa xác định bị can X

56 Trộm cắp tài sản  1 0 
xảy ra ngày 04/8/2016 tại ấp 3, xã 
Thới Bình. Số 04, 11/01/2017 Chưa xác định bị can X

57 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 18/11/2016 tại ấp Cây 
Sộp, xã Hồ Thị Kỷ. Số 06, 13/3/2017 Chưa xác định bị can X

58 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 17/9/2016 tại ấp Cái 
Sắn Vàm, xã Biển Bạch Đông. Số 08, 07/4/2017 Chưa xác định bị can X



59 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 26/7/2016 tại ấp 3, xã 
Trí Phải. Số 09, 13/4/2017 Chưa xác định bị can X

60 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 10/10/2016 tại ấp 
Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ. Số 10 14/4/2017 Chưa xác định bị can X

61 Làm giả con dấu, tài liệu 
của cơ quan, tổ chức  1 0 

 xảy ra trên địa bàn huyện Thới 
Bình. Số 12, 28/4/2017 Chưa xác định bị can X

62 Cướp giật tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 22/10/2016 tại khóm 
3, thị trấn Thới Bình. Số 13, 16/5/2017 Chưa xác định bị can X

63 Cố ý làm hư hỏng tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 23/12/2016 tại ấp 
Thanh Tùng, xã Biển Bạch. Số 14, 20/5/2017 Chưa xác định bị can X

64 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 09/11/2016 tại ấp 5, 
xã Tân Lộc Bắc. Số 15, 22/5/2017 Chưa xác định bị can X

65 Vụ trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 10/3/2017 tại ấp 1, xã 
Thới Bình Số 16, 14/8/2017 Chưa xác định bị can

66 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 30/9/2016 tại ấp 4, xã 
Tân Lộc Số 17, 6/9/2017 Chưa xác định bị can

67 Làm giả con dấu, tài liệu 
của CQ,TC  1 0   xày ra tại ấp 10, xã Trí Phải Số 18, 11/9/2017 Chưa xác định bị can

68 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày 22/5/2017 tại khóm 1, 
thị trấn Thới Bình Số 19, 25/9/2017 Chưa xác định bị can

69 Trộm cắp tài sản  1 0 
 xảy ra ngày  11/7/2017 tại ấp 7, 
xã Tân Lộc Số 20, 23/10/2017 Chưa xác định bị can

70 Vi phạm QĐ về ĐKPTGT 
ĐB  1 0 

 xảy ra ngày 5/5/2017 tại ấp 3, xã 
Trí Phải Số 03, 15/4/2018 Chưa xác định bị can



71
Trộm cắp tài sản 1 0

xảy ra ngày 20/01/2018 tại ấp 
Kinh 5B, xã Tân Phú số 04, 21/5/2018

chưa xác định bị can

72

tàng trữ trái phép chất ma 
túy 1 1

xảy ra ngày 02/2/2018 tại ấp 4, 
xã Thới Bình
BC: Trần Ngọc Phúc, SN: 1983, 
HKTT: 44/25 Bình Phước B, 
phường Bình Chuẩn, TX Thuận 
Án, Bình Dương

QĐ tạm đình chỉ 
VAHS đối với BC số 
01 ngày 25/6/2018
QĐ TĐC bị can số 01 
ngày 25/6/2018

bị can mắc bệnh tâm thần 

71 3 63 vụ 02 bị canTổng


