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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, đình chỉ điều tra 
 (Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018) 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 06/6/2018 của Đoàn giám sát Hội 

đồng nhân dân tỉnh giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều 

tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Công an tỉnh Cà Mau báo cáo như sau: 

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

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, triển khai thực hiện việc giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (gọi tắt là nguồn tin về tội 

phạm) của lực lượng Công an tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. 

Ngày 13/6/2014, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 

liên tịch số 06/2013/TTLT về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (gọi tắt là 

Thông tư liên tịch số 06); chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an 

huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc; gắn với thực hiện nghiêm túc Thông tư số 

28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác 

điều tra hình sự trong CAND (gọi tắt là Thông tư 28). 

Ngày 18/12/2017, Giám đốc Công an tỉnh bàn hành Công văn số 1108/CAT-

PV11 về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ 

quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong CAND và các đội điều tra thuộc Cơ 

quan điều tra Công an cấp huyện (thay thế Thông tư 28). 

Ngày 20/12/2017, Công an tỉnh phối hợp với V19 – Bộ Công an tổ chức Hội 

nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ 

quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 cho 525 đại biểu 

là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Cơ quan ANĐT – CA tỉnh; Thủ 

trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Cơ quan THAHS – CA huyện, thành phố; 
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Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, điều tra viên, cán 

bộ điều tra, trinh sát, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ thuộc 

Công an các đơn vị, huyện, thành phố và Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong 

tỉnh, để quán triệt, tiếp thu thực hiện có hiệu quả vào công tác điều tra, xử lý án. 

Ngày 13/3/2018, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Công văn số 165/CAT-

PV11 về việc triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT (thay thế 

Thông tư liên tịch số 06). 

2. Tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm 

Cơ quan điều tra 02 cấp tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ (cấp tỉnh đặt tại 

Văn phòng Cơ quan CSĐT và Trung tâm thông tin chỉ huy – Công an tỉnh; cấp 

huyện đặt tại Đội điều tra tổng hợp) để tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Ngày 08/8/2016, khai trương Trang thông tin điện tử Công an tỉnh (trong đó, 

có hộp thư điện tử tiếp nhận nguồn tin về tội pham), tạo điều kiện thuận lợi cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đến báo tin về tội phạm được kịp thời, góp phần xác minh 

giải quyết nhanh chóng các nguồn tin về tội phạm. 

Năm 2015 đến ngày 30/6/2018, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 

đạt tỷ lệ 96,02% (3.979/4.144 tin). 

Đến ngày 30/6/2018 còn 165 tin đang xác minh (cấp tỉnh 19 tin; cấp huyện 

146 tin), chiếm 3,98% tổng số thụ lý, không có tin quá hạn giải quyết. 

3. Tổng số nguồn tin về tội phạm tiếp nhận, thụ lý năm 2015 đến 

30/6/2018; số đã giải quyết, kết quả giải quyết (số liệu từng năm, có Phụ lục 1 

kèm theo). 

Tổng số nguồn tin về tội phạm đã tiếp nhận (năm 2015 - 30/6/2018): 4.144 

tin; đã giải quyết 3.979 tin, đạt tỷ lệ 96,02%; các tin đã giải quyết đảm bảo đúng 

trình tự, thẩm quyền và thời hạn luật định. Trong đó: 

- Khởi tố vụ án hình sự 2.407 tin (chiếm 58,08%). 

- Không khởi tố vụ án hình sự 1.561 tin (chiếm 37,67%). Lý do: 

+ Hành vi không cấu thành tội phạm: 728 tin.  

+ Không có sự việc phạm tội: 490 tin. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 32 tin. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 37 tin. 

+ Bị hại không yêu cầu khởi tố: 272 tin.  

+ Miễn trách nhiệm hình sự: 01 tin. 

+ Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: 01 tin. 

- Tạm đình chỉ việc giải quyết 11 tin. Lý do: 

+ Đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để có cơ sở quyết định khởi 

tố hoặc không khởi tố vụ án, nhưng chưa có kết quả: 09 tin. 

+ Đã trưng cầu giám đinh, nhưng chưa có kết quả: 02 tin.   
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- Đang xác minh 165 tin. 

3.1. Cấp tỉnh: Tiếp nhận 460 tin (chiếm 11,10% tổng số nguồn tin về tội 

phạm đã tiếp nhận); đã giải quyết 441 tin, đạt tỷ lệ 95,87%. Trong đó: 

- Khởi tố vụ án hình sự 185 tin. 

- Không khởi tố vụ án hình sự 254 tin. Lý do: 

+ Không có sự việc phạm tội: 

+ Hành vi không cấu thành tội phạm: 30 tin.  

+ Không có sự việc phạm tội: 218 tin. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 06 tin. 

- Tạm đình chỉ việc giải quyết 02 tin (đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, 

chứng cứ để có cơ sở quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, nhưng chưa có 

kết quả). 

- Đang xác minh 19 tin. 

3.2. Cấp huyện: Tiếp nhận 3.684 tin (chiếm 88,90% tổng số nguồn tin về tội 

phạm đã tiếp nhận); đã giải quyết 3.538 tin, đạt tỷ lệ 96,04%. Trong đó: 

- Khởi tố vụ án hình sự 2.222 tin. 

- Không khởi tố vụ án hình sự 1.307 tin. Lý do: 

+ Hành vi không cấu thành tội phạm: 698 tin.  

+ Không có sự việc phạm tội: 272 tin. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự: 26 tin. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 37 tin. 

+ Bị hại không yêu cầu khởi tố: 272 tin.  

+ Miễn trách nhiệm hình sự: 01 tin. 

+ Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: 01 tin. 

- Tạm đình chỉ việc giải quyết 09 tin. Lý do: 

+ Đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để có cơ sở quyết định khởi 

tố hoặc không khởi tố vụ án, nhưng chưa có kết quả: 07 tin. 

+ Đã trưng cầu giám đinh, nhưng chưa có kết quả: 02 tin.   

- Đang xác minh 146 tin. 

4. Tổng số nguồn tin về tội phạm tiếp nhận trực tiếp đến nay chưa được thụ 

lý, chưa được giải quyết; tạm đình chỉ, phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm 

Đến ngày 30/6/2018, còn 165 tin đang xác minh (không có nguồn tin về tội 

phạm tiếp nhận trực tiếp chưa được thụ lý, giải quyết). Cụ thể:  

- PC44: 11 tin.    - PC46: 01 tin. 

- PC45: 07 tin.    - Công an huyện Thới Bình: 06 tin. 

 - Công an TP Cà Mau: 83 tin.  - Công an huyện Ngọc Hiển: 06 tin.

 - Công an huyện TVT: 15 tin.  - Công an huyện Phú Tân: 05 tin.
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 - Công an huyện Cái Nước: 13 tin. - Công an huyện Năm Căn: 03 tin.

 - Công an huyện U Minh: 13 tin. - Công an huyện Đầm Dơi: 02 tin. 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư liên tịch số 06, không có quy 

định việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm; Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018), Thông tư liên tịch số 01 (thay 

thế Thông tư liên tịch số 06) có quy định việc tạm đình chỉ và phục hồi giải quyết 

nguồn tin về tội phạm. 

Từ 01/01/2018 – 30/6/2018, tạm đình chỉ việc giải quyết 11 tin, đến nay 

chưa được phục hồi giải quyết. Lý do: 

- Đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để có cơ sở quyết định khởi 

tố hoặc không khởi tố vụ án, nhưng chưa có kết quả: 

+ PC44: 02 tin. 

+ Công an TP Cà Mau: 03 tin. 

+ Công an huyện Cái Nước: 01 tin. 

+ Công an huyện Ngọc Hiển: 01 tin. 

+ Công an huyện Phú Tân: 02 tin. 

- Đã trưng cầu giám định, nhưng chưa có kết quả: 02 tin. 

+ Công an huyện Cái Nước: 01 tin. 

+ Công an huyện Trần Văn Thời: 01 tin. 

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

1. Tình hình điều tra án hình sự (số liệu chi tiết và từng năm, có Phụ lục 

2, 2A kèm theo). 

Năm 2015 đến ngày 30/6/2018, tổng thụ lý, điều tra 3.400 vụ, 4.165 bị can 

(kỳ trước chuyển sang 232 vụ, 347 bị can; phục hồi điều tra 287 vụ, 358 bị can; 

khởi tố trong kỳ 2.881 vụ, 3.460 bị can). 

- Chuyển Viện kiểm sát 2.476 vụ, 3.674 bị can. 

- Tạm đình chỉ điều tra 572 vụ, 197 bị can. Lý do: 

+ Hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can: 384 vụ.  

+ Hết thời hạn điều tra, chưa bắt được bị can: 164 vụ, 184 bị can (đã ra quyết 

định truy nã). 

+ Hết hạn điều tra, chưa có kết luận giám định: 18 vụ, 09 bị can. 

+ Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 05 vụ, 04 bị can.  

+ Bị can bị bệnh, tổn hại sức khỏe 89%, không làm việc được: 01 vụ. 

Trong số 572 vụ, 197 bị can tạm đình chỉ; đã phục hồi điều tra xử lý 179 

vụ, 155 bị can; còn 393 vụ, 42 bị can chưa phục hồi điều tra. Lý do: 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 351 vụ. 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa bắt được bị can: 32 vụ, 36 bị can (đã ra quyết 

định truy nã). 
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+ Hết hạn điều tra, chưa có kết luận giám định: 07 vụ, 04 bị can.  

+ Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 02 vụ, 02 bị can 

+ Bị can bị bệnh, tổn hại sức khỏe 89%, không làm việc được: 01 vụ. 

- Đình chỉ điều tra 151 vụ, 114 bị can. Lý do: 

+ Bị hại bãi nại: 82 vụ, 77 bị can 

+ Không cấu thành tội phạm: 43 vụ, 14 bị can. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 04 vụ, 02 bị can. 

+ Chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự: 07 vụ, 01 bị can. 

+ Không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội: 07 vụ, 04 bị can. 

+ Miễn trách nhiệm hình sự: 01 vụ, 11 bị can. 

+ Đối tượng mắc bệnh tâm thần: 06 vụ, 05 bị can. 

+ Không có sự việc phạm tội: 01 vụ. 

- Án trả hồ sơ điều tra bổ sung 76 vụ, 172 bị can. Lý do: 

+ Thiếu chứng cứ để chứng minh những tình tiết có liên quan trong vụ án: 

67 vụ, 158 bị can.  

+ Có người đồng phạm, người phạm tội khác có liên quan đến vụ án nhưng 

chưa được khởi tố bị can: 04 vụ, 09 bị can.  

+ Có căn cứ khởi tố bị can về một tội phạm khác: 05 vụ, 05 bị can.  

- Án trả hồ sơ điều tra lại 28 vụ, 53 bị can. Lý do: 

+ Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ 

sung được: 24 vụ, 49 bị can. 

+ Vi phạm thủ tục tố tụng: 03 vụ, 03 bị can. 

+ Bỏ lọt tội phạm: Lừa đảo CĐTS: 01 vụ, 01 bị can (xảy ra năm 2014 – 2015 

trên địa bàn huyện Năm Căn, bị can Trần Tú Anh, sinh năm 1985 – PC45 thụ lý). 

- Chuyển điều tra kỳ sau 192 vụ, 197 bị can. 

1.1. Cấp tỉnh: Tổng thụ lý điều tra 232 vụ, 344 bị can (kỳ trước chuyển 

sang 26 vụ, 76 bị can; phục hồi điều tra 13 vụ, 17 bị can; khởi tố trong kỳ  193 

vụ, 251 bị can). 

- Chuyển Viện kiểm sát 144 vụ, 264 bị can. 

- Tạm đình chỉ điều tra 16 vụ, 02 bị can. Lý do: 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 10 vụ. 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa có kết quả giám định: 04 vụ, 01 bị can. 

+ Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 01 vụ, 01 bị can. 

+ Bị can bị bệnh, tổn hại sức khỏe 89%, không làm việc được: 01 vụ. 

Trong số 16 vụ, 02 bị can tạm đình chỉ; đã phục hồi điều tra xử lý 05 vụ, 

01 bị can; còn 11 vụ, 01 bị can chưa phục hồi điều tra. Lý do: 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 08 vụ.  

+ Hết thời hạn điều tra, chưa có kết quả giám định: 01 vụ. 

+ Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 01 vụ, 01 bị can. 
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+ Bị can bị bệnh, tổn hại sức khỏe 89%, không làm việc được: 01 vụ. 

- Đình chỉ điều tra 33 vụ, 18 bị can. Lý do: 

+ Bị hại bãi nại: 01 vụ, 01 bị can. 

+ Không cấu thành tội phạm: 20 vụ, 03 bị can. 

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 03 vụ, 01 bị can. 

+ Chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự: 02 vụ. 

+ Không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội: 01 vụ, 01 bị can. 

+ Miễn trách nhiệm hình sự: 01 vụ, 08 bị can. 

+ Đối tượng mắc bệnh tầm thần: 05 vụ, 04 bị can. 

- Án trả hồ sơ điều tra bổ sung 15 vụ, 39 bị can. Lý do: 

+ Thiếu chứng cứ để chứng minh những tình tiết có liên quan trong vụ án: 

14 vụ, 38 bị can. 

+ Có căn cứ khởi tố bị can về một tội phạm khác: Giết người: 01 vụ, 01 bị can.  

- Án trả hồ sơ điều tra lại 07 vụ, 17 bị can. Lý do: 

+ Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ 

sung được: 06 vụ, 16 bị can. 

+ Bỏ lọt tội phạm: Lừa đảo CĐTS: 01 vụ, 01 bị can (xảy ra năm 2014 – 2015 

trên địa bàn huyện Năm Căn, bị can Trần Tú Anh, sinh năm 1985 – PC45 thụ lý). 

- Chuyển điều tra kỳ sau 26 vụ, 18 bị can. 

1.2. Cấp huyện: Tổng thụ lý điều tra 3.168 vụ, 3.821 bị can (kỳ trước chuyển 

sang 206 vụ, 271 bị can; phục hồi điều tra 274 vụ, 341 bị can; khởi tố trong kỳ 2.688 

vụ, 3.209 bị can). 

- Chuyển Viện kiểm sát: 2.332 vụ, 3.410 bị can. 

- Tạm đình chỉ điều tra 556 vụ, 195 bị can. Lý do: 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 374 vụ.  

+ Hết thời hạn điều tra, chưa bắt được bị can: 164 vụ, 184 bị can (đã ra quyết 

định truy nã). 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa có kết luận giám định: 14 vụ, 08 bị can. 

+ Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 04 vụ, 03 bị can 

Trong số 556 vụ, 195 bị can tạm đình chỉ; đã phục hồi điều tra xử lý 174 

vụ, 154 bị can; còn 382 vụ, 41 bị can chưa phục hồi điều tra. Lý do: 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 343 vụ. 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa bắt được bị can: 32 vụ, 36 bị can (đã ra quyết 

định truy nã). 

+ Hết thời hạn điều tra, chưa có kết luận giám định: 06 vụ, 04 bị can  

+ Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 01 vụ, 01 bị can. 

- Đình chỉ điều tra 118 vụ, 96 bị can. Lý do: 

+ Bị hại bãi nại: 81 vụ, 76 bị can 

+ Không cấu thành tội phạm: 23 vụ, 11 bị can. 



 7

+ Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết: 01 vụ, 01 bị can. 

+ Chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự: 05vụ, 01 bị can. 

+ Không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội: 06 vụ, 03 bị can. 

+ Miễn trách nhiệm hình sự: 03 bị can. 

+ Đối tượng mắc bệnh tâm thần: 01 vụ, 01 bị can.  

+ Không có sự việc phạm tội: 01 vụ. 

- Án trả hồ sơ điều tra bổ sung 61 vụ, 133 bị can. Lý do: 

+ Thiếu chứng cứ để chứng minh những tình tiết có liên quan trong vụ án: 

53 vụ, 120 bị can. 

+ Có người đồng phạm, người phạm tội khác có liên quan đến vụ án nhưng 

chưa được khởi tố bị can: 04 vụ, 09 bị can. 

+ Có căn cứ khởi tố bị can về một tội phạm khác: 04 vụ, 04 bị can. 

- Án trả hồ sơ điều tra lại 21 vụ, 36 bị can. Lý do: 

+ Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ 

sung được: 18 vụ, 33 bị can. 

+ Vi phạm thủ tục tố tụng: 03 vụ, 03 bị can. 

- Chuyển điều tra kỳ sau 166 vụ, 179 bị can. 

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

2.1. Đến ngày 30/6/2018, trên địa bàn tỉnh còn án tạm đình chỉ điều tra là 

508 vụ, 78 bị can (có 427 vụ, 54 bị can tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng). Cụ thể: 

2.2.1. Phân theo lý do tạm đình chỉ điều tra (Có Phụ lục 3 kèm theo): 

 - Hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can: 430 vụ. 

 - Hết thời hạn điều tra, chưa bắt được bị can: 68 vụ, 73 bị can. 

 - Hết thời hạn điều tra, chưa có kết luận giám định: 07 vụ, 03 bị can. 

 - Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh: 02 vụ, 02 bị can. 

 - Bị can bị bệnh hiểm nghèo: 01 vụ. 

2.1.2. Phân theo năm tạm đình chỉ điều tra (có Phụ lục 3A kèm theo): 

 - Năm 2004: 02 vụ, 02 bị can.  - Năm 2012: 08 vụ, 02 bị can. 

 - Năm 2006: 02 vụ, 01 bị can.  - Năm 2013: 19 vụ, 02 bị can. 

 - Năm 2007: 03 vụ, 03 bị can.  - Năm 2014: 54 vụ, 04 bị can. 

 - Năm 2008: 02 vụ, 02 bị can.  - Năm 2015: 167 vụ, 17 bị can. 

 - Năm 2009: 01 vụ, 01 bị can.  - Năm 2016: 108 vụ, 15 bị can. 

 - Năm 2010: 12 vụ, 02 bị can.  - Năm 2017: 83 vụ, 18 bị can. 

 - Năm 2011: 10 vụ. - Những tháng đầu năm 2018: 37 vụ,  09 bị can. 

2.1.3. Phân theo đơn vị ra quyết định tạm đình chỉ điều tra (có Phụ lục 3B 

kèm theo). 

- PC44: 03 vụ.    - PC46: 01 vụ. 

- PC45: 07 vụ, 01 bị can.   - PA92: 01 vụ. 

- CATP Cà Mau: 189 vụ, 17 bị can. - CAH Cái Nước: 26 vụ, 12 bị can. 
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- CAH Đầm Dơi: 24 vụ, 05 bị can. - CAH Năm Căn: 21 vụ, 03 bị can. 

- CAH Ngọc Hiển: 36 vụ, 03 bị can. - CAH Phú Tân: 11 vụ, 05 bị can. 

- CAH Thới Bình: 71 vụ, 03 bị can. - CAH TVT: 55 vụ, 27 bị can. 

- CAH U Minh: 63 vụ, 02 bị can. 

* Nguyên nhân của việc tạm đình chỉ điều tra chủ yếu là: 

(1). Bị can có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, phạm tội lần đầu, phạm tội ít nghiêm 

trọng; căn cứ Điều 91, 92 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Điều 121, 123 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan điều tra ra quyết định cho bảo lĩnh hoặc 

cấm đi khỏi nơi cư trú; sau đó, đối tượng bỏ trốn, hết thời hạn điều tra, phải ra quyết 

định truy nã, tạm đình chỉ điều tra (68 vụ, 73 bị can). 

(2). Đối tượng bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra 

(chưa khởi tố bị can), nhưng khi hết thời hạn điều tra chưa xác định được đối tượng, 

phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án (430 vụ). 

(3). Người bị hại chậm cung cấp thông tin về tội phạm hoặc một số vụ án xảy 

ra đã lâu mới bị phát hiện (nhất là tội phạm trộm cắp tài sản), khi đó dấu vết tội 

phạm đã mất hoặc không còn giá trị chứng minh tội phạm. 

(4). Nhiều vụ án có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều 

địa bàn cần phải có thời gian để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, chứng minh 

hành vi phạm tội cụ thể, nhưng hết thời hạn điều tra, phải tạm đình chỉ điều tra, để 

tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, khi đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra. 

(5). Công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên chưa chặt chẽ; một 

số ít vụ án sau khi khởi tố điều tra không chứng minh được tội phạm, phải tạm đình 

chỉ điều tra để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ. 

(6). Một số vụ án bắt buộc phải trưng cầu giám định (giám định pháp y, giám 

định tài chính…), nhưng khi hết thời hạn điều tra, chưa có kết quả giám định, phải 

tạm đình chỉ điều tra. 

* Trách nhiệm trong tạm đình chỉ điều tra vụ án: 

Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt Cơ quan điều tra 02 

cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, xử lý án, nhất là công tác phục 

hồi điều tra đối với án tạm đình chỉ. 

Năm 2015 đến 30/6/2018, Cơ quan điều tra 02 cấp trong tỉnh không có 

trường hợp tạm đình chỉ điều tra sai quy định của pháp luật. 

Nhằm nâng cao hiệu quả việc xử lý án tạm đình chỉ điều tra, không để tồn 

đọng kéo dài, ngày 20/4/2018, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Công văn số 

25/CAT-PV11 chỉ đạo giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, theo đó đã chỉ đạo Cơ 

quan điều tra 02 cấp xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong các vụ án tạm 

đình chỉ để chỉ đạo Điều tra viên xây dựng kế hoạch điều tra, thu thập tài liệu chứng 

cứ, khi đảm bảo đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra theo quy định của pháp luật. 
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2.2. Năm 2015 đến ngày 30/6/2018, án đình chỉ điều tra là 151 vụ, 114 bị 
can (số liệu chi tiết theo Phụ lục 2A). Cụ thể: 

- Năm 2015: 45 vụ, 41 bị can.  

- Năm 2016: 43 vụ, 36 bị can.  

- Năm 2017: 29 vụ, 17 bị can. 

- Những tháng đầu năm 2018: 34 vụ, 20 bị can. 

Trong số án đình chỉ điều tra, không có trường hợp nào Cơ quan CSĐT 02 

cấp phải bồi thường oan sai. 

2.3. Công tác phục hồi điều tra:  

Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/6/2018, Cơ quan điều tra 02 cấp đã phục hồi 

điều tra 287 vụ, 358 bị can (chiếm 50,17% tổng số án tạm đình chỉ điều tra; cấp tỉnh: 

14 vụ, 18 bị can; cấp huyện: 273 vụ, 340 bị can); trong đó, đình chỉ điều tra 07 vụ, 

08 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 276 vụ, 349 bị can; đang tiếp tục 

điều tra 04 vụ, 01 bị can. 

Cơ quan CSĐT – CA tỉnh chưa tiếp nhập, phục hồi điều tra đối với các vụ án 

do Cơ quan CSĐT – CA cấp huyện tạm đình chỉ. 

2.4. Biện pháp, giải pháp phục hồi án tạm đình chỉ điều tra và công tác 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết án tạm đình chỉ điều tra: 

Định kỳ thứ Hai hằng tuần, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức họp báo, 

kiểm điểm, đánh giá kết quả các mặt công tác trong tuần; trong đó có kiểm tra kết 

quả điều tra, xử lý án của Cơ quan điều tra 02 cấp, đơn vị có án tạm đình chỉ phải 

báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm và đề ra giải pháp phục hồi điều tra, kết 

thúc vụ án đúng luật định. 

Hằng tháng, chỉ đạo Cơ quan CSĐT – CA tỉnh họp kiểm tra án đang thụ lý 

của Cơ quan điều tra 02 cấp; trong đó có các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, 

đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Hằng quý, tổ chức họp giao ban để kiểm điểm các mặt công tác của Cơ quan 

điều tra 02 cấp; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều 

tra, đặc biệt là thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề ra giải pháp phục hồi điều tra đối 

với các vụ án tạm đình chỉ. 

Hằng năm, Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết, Kế 

hoạch công tác Công an; trong đó, chỉ đạo Cơ quan điều tra 02 cấp tiếp tục chấn 

chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công 

tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng và hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. 

Chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao hiệu quả 

công tác điều tra, phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 80%, án rất 

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% (riêng năm 2018, bổ sung chỉ tiêu 

giảm 50% án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung so với năm 2017); không vi phạm tố 

tụng hình sự và hoạt động điều tra hình sự; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội 
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phạm; hạn chế án tạm đình chỉ điều tra và thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải 

pháp phục hồi điều tra đối với án tạm đình chỉ.  

Ngày 20/4/2018, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Công văn số 25/CAT-

PV11 về việc giải quyết các vụ án tạm đình chỉ; chỉ đạo thành lập ngay các Tổ 

công tác, do đồng chí Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CA tỉnh, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (đối với cấp huyện) làm Tổ trưởng, 

tiến hành kiểm tra hồ sơ từng vụ án tạm đình chỉ; xác định rõ nguyên nhân tạm 

đình chỉ điều tra vụ án, khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, phân công Điều tra 

viên, xây dựng kế hoạch điều tra, đảm bảo đủ căn cứ phục hồi điều tra vụ án (đủ 

căn cứ khởi tố bị can, tiếp tục điều tra hoặc đình chỉ vụ án). 

- Chỉ đạo biện pháp thực hiện cụ thể đối với các vụ án tạm đình chỉ đã hết 

thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đối với vụ án tạm đình chỉ điều tra do bị can 

bỏ trốn chưa bắt được (đã ra quyết định truy nã), do chưa xác định được đối tượng 

thực hiện hành vi phạm tội… để xử lý dứt điểm ngay đúng quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cấp 

huyện, ngay khi tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vụ án phải 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 làm rõ vụ việc, vụ án; kết luận vụ việc (khởi tố hoặc 

không khởi tố vụ án), kết thúc điều tra vụ án sớm nhất, đúng quy định của pháp luật; 

hạn chế thấp nhất án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. 

- Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CA tỉnh thường xuyên kiểm tra, trực 

tiếp chỉ đạo Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cấp tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT 

cấp huyện và Điều tra viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác điều tra, 

xác minh vụ việc, vụ án; kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, 

thiếu sót trong công tác điều tra, xử lý vụ việc, vụ án, nhằm hạn chế án tạm đình 

chỉ, đình chỉ điều tra, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. 

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2018 án tạm đình chỉ điều tra còn khá nhiều (508 

vụ, 78 bị can); các năm trước 474 vụ, 68 bị can; những tháng đầu năm 2018 là 34 

vụ, 20 bị can. 

2.5. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố 

tụng có liên quan đến án tạm đình chỉ điều tra (có Phụ lục 4 kèm theo): 

Đã tiếp nhận 04 đơn khiếu nại của công dân có liên quan đến án tạm đình 

chỉ điều tra. Đã giải quyết cụ thể như sau: 

- Đơn khiếu nại (của bà Trần Thị Nhõn, gửi nhiều lần) về trách nhiệm của 

Điều tra viên bao che tội phạm trong vụ trộm cắp tài sản, xảy ra ngày 01/10/2014, 

tại Phường 5, TP Cà Mau. 

Qua kiểm tra, chưa đủ căn cứ chứng minh người thực hiện hành vi phạm tội; 

Điều tra viên thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
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- Đơn khiếu nại (của bà Lê Ngọc Thanh) về tinh thần trách nhiệm của Điều tra 

viên trong vụ cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 08/4/2017, tại Phường 4, TP Cà Mau. 

Qua kiểm tra, hết thời hạn điều tra chưa chứng minh được bị can trong vụ 

án, sau đó có đủ căn cứ chứng minh bị can trong vụ án, nên phục hồi điều tra, kết 

thúc điều tra đề nghị truy tố; Điều tra viên thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

- Đơn khiếu nại (của bà Đặng Tuyết Phượng) yêu cầu phục hồi điều tra, khởi 

tố bị can trong 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. 

Qua kiểm tra, chưa đủ căn cứ chứng minh người thực hiện hành vi phạm tội; 

Điều tra viên thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

- Đơn khiếu nại (của bà Trần Ngọc Thúy) yêu cầu phục hồi điều tra, để khởi 

tố bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 03/3/2014 tại ấp Vàm 

Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. 

Qua kiểm tra, người thực hiện hành vi phạm tội không đồng ý với kết quả 

giám định, yêu cầu giám định lại, nhưng bị hại không hợp tác, hết thời hạn điều tra, 

phải tạm đình chỉ. Sau đó, bị hại đồng ý giám định lại, đủ căn cứ phục hồi điều tra 

vụ án, kết thúc điều tra chuyển truy tố. Điều tra viên thực hiện đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và 

Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác điều tra, xử lý án, nhất là đối với các vụ án 

tham nhũng, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhằm đảm bảo chặt chẽ và 

đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết thúc vụ án. 

Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc xác minh, thu thập chứng cứ phục vụ quá trình điều tra vụ án được 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. 

Hằng năm, trên cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, gắn vào việc triển khai 

thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, Hải quan, Cảnh sát biển trong công tác phòng, chống tội phạm; quy chế 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch phối hợp với 

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh luôn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho Cơ quan điều tra 02 cấp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. 

Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi còn xem việc điều tra, xác minh, xử lý tội 

phạm là trách nhiệm của lực lượng Công an hoặc có trường hợp sợ bị trả thù, 
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không tin tưởng những người tiến hành tố tụng, nên không mạnh dạn cung cấp 

thông tin về tội phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, 

xử lý tội phạm. 

* Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện Kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân cùng cấp trong giải quyết án hình sự: 

Nhằm đảm bảo sự thống nhất về nhận thức áp dụng pháp luật, khẩn trương 

thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, để nhanh chóng đưa vụ án ra 

truy tố, xét xử; Cơ quan điều tra đã chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa 

án nhân dân cùng cấp duy trì thường xuyên họp liên ngành để đánh giá, sử dụng 

chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội hoặc chứng cứ chứng minh ngoại phạm 

(chứng cứ gỡ tội), nhằm thống nhất quan điểm xử lý vụ án, tránh trường hợp oan, 

sai, bỏ lọt tội phạm hoặc trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại, làm ảnh 

hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Đặc biệt, trước khi kết thúc điều tra vụ án (ít nhất 10 ngày), Cơ quan điều tra 

chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu, bổ sung tài liệu, chứng 

cứ, nhằm hạn chế trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung khi kết thúc điều tra vụ án 

đề nghị truy tố. 

Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi do nhận thức về áp dụng pháp luật và đánh giá 

tài liệu, chứng cứ giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán còn có quan 

điểm khác nhau, dẫn đến việc điều tra vụ án kéo dài, chậm kết thúc điều tra, truy 

tố, xét xử theo quy định. Những vấn đề này đều được lãnh đạo 03 ngành quan tâm 

phối hợp tháo gỡ thực hiện đúng quy định của pháp luật.   

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Ưu điểm 

Cơ quan điều tra 02 cấp đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, 

giải quyết nguồn tin về tội phạm đảm bảo đúng quy định về thời hạn, thủ tục tiếp 

nhận, giải quyết, tạm đình chỉ, phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy 

định của pháp luật. 

Năm 2015 đến 30/6/2018, tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 

96,02%; số tin ra quyết định khởi tố vụ án chiếm 58,08%, số tin ra quyết định không 

khởi tố vụ án chiếm 37,67%; tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm năm sau cao hơn 

năm trước (năm 2015: 91,49%; năm 2016: 93,19%; năm 2017: 93,31%); hiện tại 

không có tin quá hạn giải quyết. 

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp phải bồi thường oan sai 

đối với các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; án chuyển Viện Kiểm sát đề nghị 

truy tố chiếm 72,82% tổng án thụ lý. Việc phục hồi điều tra án tạm đình chỉ luôn 
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được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt; năm 2015 đến 30/6/2018, trong 572 vụ 

án tạm đình chỉ, đã phục hồi điều tra 179 vụ (chiếm 31,29% tổng án thụ lý). 

Công an huyện Phú Tân, U Minh không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung, 

điều tra lại; PC44, PC47 không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung; PC46, Công an 

huyện Năm Căn, Ngọc Hiển không có án trả hồ sơ điều tra lại. 

Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng có liên 

quan đến án tạm đình chỉ điều tra được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, không để 

tồn đọng, kéo dài; công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan được thực hiện chặt chẽ, phục vụ tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm. 

* Nguyên nhân: 

Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đề ra chỉ tiêu cụ 

thể trong Nghị quyết, Kế hoạch đầu năm về giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều 

tra, xử lý án; chỉ đạo thành lập Tổ công tác để giải quyết án tạm đình chỉ điều tra. 

Định kỳ (tuần, tháng, quý) tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được, đề ra 

giải pháp cụ thể thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và 

án tạm đình chỉ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm từng lúc chưa chặt chẽ; 

năm 2018 tạm đình chỉ giải quyết 11 tin đến nay chưa được phục hồi (cấp tỉnh 02 

tin; cấp huyện 09 tin), chiếm 0,27% tổng số tin tiếp nhận. 

Năm 2015 đến ngày 30/6/2018, không có nguồn tin về tội phạm tiếp nhận 

trực tiếp chưa được thụ lý, giải quyết. Tuy nhiên, hiện còn 165 tin đang tiếp tục 

xác minh (cấp tỉnh 19 tin; cấp huyện 146 tin), chiếm 3,98% tổng số tin tiếp nhận; 

đơn vị còn tin đang xác minh nhiều trong tổng số tin đang xác minh gồm: Công an 

TP Cà Mau 83 tin (chiếm 50,30%), Công an huyện Trần Văn Thời 15 tin (chiếm 

9,04%); Công an huyện Cái Nước, U Minh mỗi huyện 13 tin (chiếm 7,83%).  

Công tác điều tra, thụ lý án còn bộc lộ một số hạn chế; án tạm đình chỉ điều tra 

chiếm 16,82% (cấp tỉnh 16 vụ, 02 bị can; cấp huyện 556 vụ, 195 bị can; nhiều nhất do 

hết thời hạn điều tra, chưa xác định được đối tượng 384 vụ = 65,98%), án đình chỉ 

điều tra chiếm 4,44% trong tổng án thụ lý (cấp tỉnh 33 vụ, 18 bị can; cấp huyện 118 

vụ, 96 bị can; nhiều nhất do bị hại bãi nại 82 vụ = 54,30%); án trả hồ sơ điều tra bổ 

sung 76 vụ, án trả hồ sơ điều tra lại 28 vụ. Đến ngày 30/6/2018, còn 508 vụ án tạm 

đình chỉ điều tra (có 427 vụ, 54 bị can tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng). 

* Nguyên nhân: 

- Để đảm bảo đủ căn cứ giải quyết đối với một số nguồn tin về tội phạm và vụ 

án, Cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản… nhưng do 
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tính chất phức tạp của tin báo và vụ án, chậm có kết quả giám định, định giá, khi hết 

thời hạn phải tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo. 

- Một số nguồn tin về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp, có liên quan đến 

nhiều đối tượng, phải xác minh nhiều địa điểm, nên đến cuối kỳ thống kê chưa đủ 

cơ sở ra quyết định khởi tố, không khởi tố vụ án hay tạm đình chỉ việc giải quyết, 

dẫn đến số tin đang xác minh còn nhiều. 

- Công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên chưa chặt chẽ; một 

số ít vụ án sau khi khởi tố điều tra không chứng minh được tội phạm, phải tạm 

đình chỉ điều tra để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ; một số vụ củng cố hồ sơ, tài 

liệu, chứng cứ chưa thật sự chặt chẽ, sau khi kết luận điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa 

án trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại. 

4. Biện pháp khắc phục 

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan điều tra 02 cấp 

quán triệt thực hiện có hiệu qua Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 

29/12/2017 của liên ngành Trung ương quy định việc tiếp nhận, giải quyết nguồn 

tin về tội phạm; nhất là quy định về thời hạn, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 

về tội phạm theo quy định của pháp luật; sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các biện 

pháp xác minh giải quyết, đảm bảo kết luận việc giải quyết đúng thời hạn luật định, 

hạn chế đến mức thấp nhất tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo; giảm số lượng tin 

đang xác minh. 

- Các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều 

tra hình sự trong CAND và các đội điều tra thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp 

huyện. Chỉ đạo Cơ quan điều tra 02 cấp tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác nắm tình hình, quản lý địa 

bàn, đối tượng và hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. Chấp hành nghiêm pháp luật 

trong điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, phấn đấu đạt tỷ 

lệ điều tra, khám phá án; hạn chế thấp nhất án trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra 

lại, án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; không vi phạm tố tụng hình sự và hoạt động 

điều tra hình sự; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 

- Tiếp tục kiện toàn Tổ công tác theo Công văn số 25/CAT-PV11 ngày 

20/4/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về việc giải quyết các vụ án tạm đình chỉ; 

tập trung quyết liệt, tiến hành kiểm tra 508 hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tính đến ngày 

30/6/2018; xác định rõ nguyên nhân tạm đình chỉ điều tra vụ án, khó khăn, vướng 

mắc. Trên cơ sở đó, phân công Điều tra viên, xây dựng kế hoạch điều tra, đảm bảo 

đủ căn cứ phục hồi điều tra vụ án (đủ căn cứ khởi tố bị can, tiếp tục điều tra hoặc 

đình chỉ vụ án). 
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- Cơ quan điều tra duy trì mối quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án 

nhân dân cùng cấp; Điều tra viên chủ động phối hợp chặt chẽ với Kiểm sát viên, 

trao đổi thông tin có liên quan đến nguồn tin về tội phạm và vụ án đang thu lý; 

nghiên cứu, bổ sung đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhằm hạn chế trường hợp trả hồ sơ 

điều tra bổ sung, điều tra lại, tạm đình chỉ điều tra khi kết thúc điều tra vụ án. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với các cơ quan ở Trung ương 

1.1. Bộ luật Hình sự 2015: Tại khoản 3 Điều 29 BLHS năm 2015 về “Căn 

cứ miễn trách nhiệm hình sự” quy định: Người thực hiện tội phạm ít nghiêm 

trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do lỗi vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi 

thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện 

hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải về đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, 

thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 

 Việc miễn trách nhiệm hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định ở 

giai đoạn tố tụng nào, trình tự, thủ tục ra sao vẫn chưa được hướng dẫn.  

 Đề xuất HĐND tỉnh kiến nghị liên ngành tư pháp Trung ương sớm có hướng 

dẫn việc áp dụng quy định của BLHS về miễn trách nhiệm hình sự. 

1.2. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Tại Khoản 1 Điều 148 BLTTHS năm 

2015 về “Tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm” quy định: Hết thời 

hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm khi thuộc một trong 

các trường hợp: 

 a) Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài 

tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả. 

 b) Đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để có cơ sở quyết định khởi 

tố hoặc không khởi tố vụ án, nhưng chưa có kết quả. 

 Theo quy định như trên, đối với những vụ việc mà người bị tố giác không có 

mặt ở địa phương (đã tiến hành xác minh nhưng không rõ đi đâu, làm gì) gây khó 

khăn trong việc giải quyết và đã hết thời hạn quy định tại Điều 147 thì không thể 

ra quyết định tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 148.  

 Đề xuất HĐND kiến nghị liên ngành Trung ương ban hành văn bản hướng 

dẫn thẩm quyền phân công, tiếp nhận, giải quyết, xác minh ban đầu đối với vụ việc 

liên quan đến tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố theo quy định tố tụng hình sự để 

thực hiện thống nhất trong lực lượng Công an nhân dân. 

 2. Đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

- Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan giám định trong tỉnh đẩy nhanh 

tiến độ giám định (nhất là giám định về tài chính) và đảm bảo chất lượng kết luận 

giám định, để phục vụ tốt công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, xử lý 
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án, hạn chế tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra chưa có kết luận giám 

định hoặc kết luận giám định không đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm hơn, kiểm tra chặt chẽ hơn đối 

với các vụ án do Cơ quan điều tra thụ lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 

dõi, chỉ đạo, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tỉnh.  

Công an tỉnh Cà Mau báo cáo đến Đoàn giám sát HĐND tỉnh nắm./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Trưởng Đoàn giám sát HĐND tỉnh; 
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- BGĐ Công an tỉnh; 
- Lưu: VT, PV11 (CSA26/6). 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 

Đại tá Phạm Thành Sỹ 


