
 1 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ CÀ MAU 

Số:           /BC-VKS 

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

Thành phố Cà Mau, ngày 17 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 điều tra 

 
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Đoàn 

giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, giám sát về tình hình chấp 
hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các 
trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong năm 2015, 2016, 
2017 và đến 30/6/2018, trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân 
dân thành phố Cà Mau báo cáo như sau: 

I. Tình hình kiểm sát, thực hiện việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố: 

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

Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố chủ yếu được tiếp nhận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 
phố Cà Mau. Trong phạm vi, trách nhiệm của mình, Viện kiểm sát nhân dân thành 
phố Cà Mau đã tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2013 và Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy 
định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện thực 
hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (thay thế Thông tư liên tịch số 
06/2013 từ ngày 01/01/2018). 

- Về phía Cơ quan điều tra:  
Cơ quan điều tra có phân công trực ban hình sự 24/24 giờ, bố trí phòng trực 

và tiếp nhận tin báo về tội phạm ở vị trí thuận lợi; có phân công cán bộ trực kiêm 
tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm của các Đội, qua nhiều nguồn, như: nhận qua 
điện thoại, nhận qua đơn, nhận trực tiếp. Cơ quan điều tra có mở sổ thụ lý và theo 
dõi các tin báo về tội phạm; có phân công cán bộ trực tiếp làm công tác báo cáo và 
đối chiếu số liệu với Viện kiểm sát.  
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Sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm, Cơ quan điều tra tiến 
hành phân loại, xác minh ban đầu, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì Thủ trưởng 
Cơ quan điều tra ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 
kiến nghị khởi tố. Sau đó, gửi quyết định cho Viện kiểm sát và tiến hành xác minh, 
thu thập tài liệu có liên quan để làm căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình 
sự. 

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện, Cô quan ñieàu tra Công an thành phố 
Cà Mau cũng gaëp khoâng ít khoù khaên trong vieäc giaûi quyeát toá giaùc, tin baùo veà toäi 
phaïm vaø kieán nghò khôûi toá nhö: Thành phố Cà Mau là trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa của tỉnh, là địa bàn có nhiều đơn vị hành chính nên tình hình tội phạm xảy 
ra tương đối nhiều dẫn đến số löôïng tin baùo càng ngày càng tăng, trong khi đó löïc 
löôïng Điều tra viên của các Đội còn ít và thiếu; Số lượng tin báo và tố giác tội 
phạm phöùc taïp ngày càng nhiều, xảy ra ở nhiều địa bàn cần phải có thời gian xác 
minh để giải quyết. Vì vậy ảnh hưởng đến thời hạn giaûi quyeát tin baùo và tố giác 
tội phạm, phần lớn các tố giác, tin báo không thể giải quyết nhanh trong thời hạn 
20 ngày, mà thường kéo dài trong 02 tháng.  

- Về phía Viện kiểm sát:   
Viện kiểm sát có phân công ca trực 24/24, kịp thời tham gia khám nghiệm 

hiện trường, tử thi theo quy định. Thông qua công tác kiểm sát khám nghiệm hiện 
trường, Viện kiểm sát tiến hành đối chiếu, kiểm tra việc thụ lý và giải quyết nguồn 
tin về tội phạm của Cơ quan điều tra. 

Thông qua công tác tiếp dân, tiếp nhận các khiếu nại của người dân, Viện 
kiểm sát tiến hành sàng lọc các đơn thư là tin báo, tố giác tội phạm kịp thời chuyển 
Cơ quan điều tra xử lý. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát còn tiếp nhận tin báo về tội 
phạm ma túy từ Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy - Cảnh sát biển. Đối với 
những tin báo khi lực lượng Cảnh sát biển chuyển đến, Viện kiểm sát đều tiến hành 
xử lý ngay theo quy định của tố tụng hình sự.  

Đơn vị đã phân công kiểm sát viên phụ trách với nhiệm vụ định kỳ hàng 
tuần chủ động phối hợp với các Đội để nắm số tin báo mới tiếp nhận. Đồng thời rà 
soát các vụ việc, có khó khăn, vướng mắc, kéo dài để báo cáo với lãnh đạo Viện 
kiểm sát và Cơ quan điều tra, cần thiết để họp định hướng giải quyết. 

2. Kết quả giải quyết, thể hiện qua số liệu sau (Thời điểm lấy số liệu báo 
cáo từ năm 2015 đến ngày 30/6/2018): 

Tổng số thụ lý: 1796 tin (Số cũ: 47 tin; Số mới: 1749 tin; Phục hồi: 00 tin). 
Đã giải quyết tổng số 1713 tin (Trong đó: Khởi tố: 959 tin; Không khởi tố: 730 
tin; Chuyển nơi khác: 21 tin; Tạm đình chỉ: 03 tin). Còn lại đang xem xét giải 
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quyết là 83 tin, quá hạn 04 tin (Đến thời điểm hiện nay đã giải quyết 03 tin, còn lại 
01 tin). 

3. Tình hình kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm; kiểm sát việc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát 
việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm 

Trong kỳ, đã kiểm sát tổng số 1796 tin báo (trong đó, số cũ 47 tin; số mới 
1749 tin). Phối hợp cùng Cơ quan điều tra đã giải quyết 1713 tin báo, trong đó, đã 
khởi tố 959 vụ án; không khởi tố vụ án 730 tin báo, chuyển 21 tin, tạm đình chỉ 03 
tin, còn lại 83 tin báo đang xem xét giải quyết. 

Từ năm 2015 đến 30/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau 
thực hiện 03 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và 
kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, thực hiện 01 cuộc phúc tra việc 
thực hiện các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát tại Cơ quan điều tra. Qua các 
cuộc kiểm sát trực tiếp và phúc tra, đơn vị đã ban hành 04 kết luận.  

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm sát đơn vị đã ban hành 08 kiến nghị đối với 
Cơ quan điều tra để yêu cầu khắc phục các vi phạm về việc giao Quyết định phân 
công việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không đúng 
thời hạn quy định, không ra quyết định phân công việc giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tin báo tố giác quá hạn thời hạn giải quyết. Các 
kiến nghị được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cà Mau tiếp thu 
thực hiện. 

Trong kỳ tạm đình chỉ 03 tin báo, trong đó: 01 trường hợp tạm đình chỉ theo 
điểm a khoản 1 Điều 148 Bộ luật tố tụng hình sự (đã trưng cầu giám định nhưng 
chưa có kết quả); 02 trường hợp tạm đình chỉ theo điểm b khoản 1 Điều 148 Bộ 
luật tố tụng hình sự (đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật 
quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án 
nhưng chưa có kết quả). 

Đến ngày 30/6/2018, chưa phát sinh số liệu phục hồi tin báo tạm đình chỉ.  
4. Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phê chuẩn, không 

phê chuẩn việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ; 
phê chuẩn, không phê chuẩn các biện pháp khác hạn chế quyền con người, 
quyền công dân trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn 
tin về tội phạm                                                                                                                          

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau nghiêm túc thực hiện Điều 159 Bộ 
luật tố tụng hình sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực 
hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đối với mỗi Kiểm 
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sát viên được phân công thụ lý giải quyết tin báo đều đề ra yêu cầu xác minh cho 
từng vụ việc. Số yêu cầu xác minh là 1749 yêu cầu/1749 tin mới.  

Trong kỳ, tổng số trường hợp kiểm sát việc bắt người bị giữ trong trường 
hợp khẩn cấp là 135 người, Viện kiểm sát đã không phê chuẩn lệnh bắt người bị 
giữ trong trường hợp khẩn cấp là 04 người (do không đủ căn cứ bắt khẩn cấp). 
Kiểm sát tổng số người bị tạm giữ là 517 người, Cơ quan điều tra tạm giữ sau đó 
trả tự do 06 người (02 trường hợp bắt quả tang và 04 trường hợp bắt khẩn cấp). 
Kiểm sát tổng số người bị tạm giam là 880 người, Viện kiểm sát không phê chuẩn 
10 Lệnh bắt bị can để tạm giam, không phê chuẩn 02 Lệnh tạm giam của Cơ quan 
điều tra do không đủ căn cứ để tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự. 

Trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ 
quan điều tra hủy 01 quyết định khởi tố vụ án hình sự; yêu cầu Cơ quan điều tra ra 
03 quyết định khởi tố vụ án hình sự; Ra quyết định hủy 03 quyết định khởi tố vụ án 
hình sự; Quyết định hủy 04 quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ra 04 quyết 
định khởi tố vụ án hình sự, yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo quy 
định. Các quyết định và yêu cầu nêu trên đều được Cơ quan điều tra tiếp thu và 
thực hiện. 

II. Tình hình kiểm sát, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ trên địa bàn 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
Thực hiện chỉ đạo của Ngành, Ban lãnh đạo Viện luôn chú trọng đến công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, 
truy tố, xét xử án hình sự. Xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 
kế hoạch công tác của đơn vị nhằm không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội 
phạm và truy tố oan người vô tội. Đặc biệt, ban lãnh đạo đơn vị luôn chủ động 
phối hợp với cơ quan điều tra rà soát, bàn giải pháp xử lý đối với các vụ án tạm 
đình chỉ tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố Cà Mau. Phối hợp với Cơ quan 
điều tra giải quyết sớm các vụ án nhằm không để án quá hạn luật định. Nếu phát 
sinh khó khăn, vướng mắc không thể tự giải quyết thì chủ động mời họp liên ngành 
hữu quan hoặc xin ý kiến thỉnh thị cấp trên để tìm giải pháp giải quyết đúng quy 
định pháp luật. 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 
Từ năm 2015 đến 30/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã 

thụ lý kiểm sát khởi tố mới là 959 vụ án hình sự, ra quyết định phê chuẩn 1.116 
quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra (Trong đó, năm 2015, thụ lý kiểm 
sát và phê chuẩn 256 vụ/ 336 bị can; năm 2016 là 253 vụ/ 276 bị can; năm 2017 là 
289 vụ/ 321 bị can; năm 2018 (tính đến 30/6/2018) là 161 vụ/ 183 bị can). Viện 
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kiểm sát hủy 09 quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra do không đủ căn cứ 
khởi tố. 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã ra Quyết định trả hồ sơ cho 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau để yêu cầu điều tra bổ sung 
tổng số là 32 vụ/ 89 bị can (trong đó, năm 2015 là 13 vụ/ 31 bị can; năm 2016 là 
10 vụ/ 35 bị can; năm 2017 là 05 vụ/ 11 bị can; đầu năm 2018 là 04 vụ/ 12 bị can). 
Hầu hết các vụ án bị trả điều tra bổ sung nguyên nhân là do thiếu chứng cứ quan 
trọng mà Viện kiểm sát không tự bổ sung được. Các quyết định và yêu cầu đều 
được Cơ quan điều tra thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau đã ra quyết định truy tố tổng số 
826 vụ/ 1.167 bị can (trong đó, năm 2015 là 241 vụ/ 408 bị can; năm 2016 là 213 
vụ/ 287 bị can; năm 2017 là 240 vụ/ 308 bị can; đầu năm 2018 là 132 vụ/ 164 bị 
can); Tạm đình chỉ: 02 vụ/ 04 bị can (Lý do: bị can bỏ trốn, không xác định được 
bị can đang ở đâu); đình chỉ 07 vụ/ 08 bị can (Lý do: Người thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội đã chết; do chuyển biến tình hình tội phạm; Bị hại rút yêu 
cầu khởi tố đối với những vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại). Hầu hết các quyết 
định truy tố của Viện kiểm sát đều được Tòa án chấp nhận. Trong kỳ, Tòa án đã 
đưa ra xét xử tổng số 811 vụ/ 1.171 bị cáo, trong đó, có 01 vụ án Tòa án tuyên 
không phạm tội, là vụ án Huỳnh Nhật Quang, bị truy tố về tội “Chống người thi 
hành công vụ” (đây cũng là vụ án phải bồi thường oan sai, đơn vị đã giải quyết 
xong). Có 01 vụ án, Tòa tuyên khác tội danh Viện kiểm sát truy tố (vụ Khương 
Hữu Bình, bị truy tố về tội “Cướp tài sản”), tuy nhiên, Viện kiểm sát đã kháng nghị 
phúc thẩm và kết quả là cấp phúc thẩm chấp nhận xét xử bị cáo theo tội danh mà 
Viện kiểm sát đã truy tố. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án 
hình sự được đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

3. Công tác kiểm sát, đôn đốc giải quyết án tạm đình chỉ trên địa bàn: 
Việc kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra được Viện 

kiểm sát thực hiện đúng theo quy định, mở sổ theo dõi và kiểm sát chặt chẽ căn cứ 
tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra. Theo số liệu,Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát và 
giải quyết trong thời gian qua, hiện trên địa bàn thành phố Cà Mau còn lại 164 vụ 
án tạm đình chỉ (22 bị can). Cụ thể, Cơ quan điều tra còn lại 162 vụ án tạm đình 
chỉ (17 bị can), trong đó, có 126 vụ án tạm đình chỉ điều tra trên 12 tháng. Không 
có trường hợp Cơ quan điều tra tạm đình chỉ sai quy định được Viện kiểm sát yêu 
cầu tiếp tục điều tra. Viện kiểm sát nhân dân còn lại 02 vụ án tạm đình chỉ (05 bị 
can), trong đó, có 01 vụ trên 12 tháng. Hầu hết các vụ án tạm đình chỉ còn lại là do 
đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can hoặc đã hết hạn điều tra 
nhưng không biết rõ bị can đang ở đâu. 
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Do thường xuyên phối hợp, đôn đốc Cơ quan điều tra nên công tác phục hồi 
giải quyết các vụ án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố 
tụng hình sự. Theo đó, từ năm 2015 đến 30/6/2018, Cơ quan điều tra đã phục hồi 
điều tra tổng số 94 vụ/ 80 bị can (bao gồm số vụ tạm đình chỉ được phục hồi trong 
kỳ). Đối với lý do tạm đình chỉ là đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị 
can, thì Cơ quan điều tra xác minh và ra thông báo truy tìm đối tượng, khi mời 
được đối tượng thì tiến hành phục hồi điều tra vụ án; đối với trường hợp tạm đình 
chỉ điều tra do đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị can đang ở đâu (bị can bỏ 
trốn), thì Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã (đối với Viện kiểm sát tạm đình 
chỉ, thì yêu cầu Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã), khi nào bắt được bị can, 
thì tiến hành phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can để xử lý theo đúng 
quy định pháp luật. Còn đối với trường hợp tạm đình chỉ do đã hết hạn điều tra 
nhưng chưa có kết quả giám định, thì Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ, 
nhưng việc giám định vẫn được tiến hành cho đến khi có kết quả, khi có kết quả sẽ 
phục hồi điều tra vụ án để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Do thực hiện đúng 
quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tạm đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra, 
nên công tác phục hồi điều tra các vụ án hình sự trong thời gian qua được đảm bảo. 

Về biện pháp, giải pháp trong thời gian tới, sẽ tiến hành phối hợp với Cơ 
quan điều tra rà soát lại các vụ án tạm đình chỉ chưa giải quyết (lưu ý đến thời 
hiệu) để xác minh, có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định. 

(Có danh sách các vụ án hình sự đang bị tạm đình chỉ, các vụ án phải bồi 
thường oan sai kèm theo). 

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết án 
hình sự: 

* Việc giải quyết  khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tạm đình chỉ án của 
Viện kiểm sát: 

Trong kỳ, không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tạm đình chỉ án của 
Viện kiểm sát. Đơn vị chỉ thụ lý đơn khiếu nại liên quan đến trách nhiệm kiểm sát 
việc giải quyết án tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra. Trong kỳ, đơn vị đã thụ lý 02 
đơn, Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát việc giải quyết án tạm đình chỉ của Cơ 
quan điều tra và đã có văn bản trả lời đơn khiếu nại trên. 

* Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vụ 
án hình sự. Kết quả của việc kiểm sát: 

Trong kỳ, Viện kiểm sát đã tiếp nhận 57 đơn. Đã chuyển Cơ quan điều tra 
57 đơn. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã phát hiện 02 trường hợp vi phạm trong 
việc giải quyết đơn như: giải quyết đơn sai thẩm quyền; thụ lý 01 đơn đến thời 
điểm Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp vẫn chưa giải quyết. Viện kiểm sát 
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nhân dân thành phố Cà Mau đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra Công an thành phố Cà Mau hủy quyết định giải quyết đơn sai thẩm quyền 
để ban hành lại quyết định theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; ra văn 
bản giải quyết đối với đơn khiếu nại hiện còn thụ lý. 

Đơn vị đã tiến hành kiểm sát đối với 02 quyết định giải quyết khiếu nại của 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau. Cơ quan điều tra ra văn bản 
giải quyết ngày 14.10.2016 và ngày 05.11.2016 nhưng chưa gửi cho Viện kiểm sát 
là thực hiện không đúng với tinh thần của Điểm 2.1, mục 2, phần II Thông tư liên 
tịch số 02/2005/TTLT- VKSTC- TATC- BCA- BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005. 
Qua đó, Viện kiểm sát đã ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra 
khắc phục vi phạm trên. 

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau còn tiến hành kiểm sát 
trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại Cơ quan 
điều tra Công an thành phố Cà Mau. Qua kiểm sát phát hiện, Cơ quan điều tra nhận 
đơn khiếu nại quá thời hiệu mà không có lý do khách quan nhưng vẫn ra văn bản 
giải quyết. Sau khi kiểm sát, Viện kiểm sát đã có kết luận đối với Cơ quan điều tra 
Công an thành phố Cà Mau và được Cơ quan điều tra chấp nhận. 

III. Nhận xét, đánh giá: 
1. Ưu điểm 
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao về "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động 
điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, 
chống tội phạm"; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 01/7/2015 của VKSND tối cao 
về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai” và thực hiện các Nghị quyết 
của Quốc hội. Thêm vào đó là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các ngành hữu quan, cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và Kiểm sát 
viên trong đơn vị trong việc kiểm sát chặt chẽ việc tạm đình chỉ và phục hồi điều 
tra các vụ án hình sự nên công tác này đã được đảm bảo. Đôn đốc Cơ quan điều tra 
kịp thời xác minh, điều tra, phục hồi các vụ án khi có đủ căn cứ hủy bỏ quyết định 
tạm đình chỉ để đưa vụ án ra giải quyết đúng theo quy định. 

2. Tồn tại, hạn chế 
Vẫn còn tồn đọng lượng án tạm đình chỉ khá lớn chưa giải quyết được, phần 

lớn các vụ án tạm đình chỉ là do hết hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can. 
3. Nguyên nhân 
Do đặc điểm tình hình địa bàn thành phố Cà Mau tội phạm xảy ra nhiều, với 

nhiều hình thức rất tinh vi, xảo huyệt. Nhiều đối tượng sau khi thực hiện hành vi 
phạm tội đã bỏ địa phương đi nơi khác nên không thể mời để làm việc được. Trong 
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khi đó, một số tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự đòi hỏi Cơ quan điều tra 
phải xác định rõ động cơ, mục đích và ý thức chiếm đoạt của đối tượng, nhưng vì 
không làm việc được với đối tượng nên không thể giải quyết triệt để vụ án.  

Một số người dân thì chưa có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình nên tình 
trạng trộm cắp xảy ra rất nhiều, Cơ quan điều tra phải đối mặt với lượng tin báo 
khá lớn về loại tội trộm cắp tài sản, đa phần là rất khó để xác định đối tượng. Mặt 
khác, công tác quản lý tạm trú của các cơ quan có thẩm quyền còn khá lõng lẽo, 
chưa chặt chẽ. Từ đó, việc xác minh, truy tìm đối tượng gặp rất nhiều trở ngại, gây 
khó khăn cho hoạt động điều tra, giải quyết vụ án. 

4. Biện pháp khắc phục 
Tiếp tục và tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc rà soát, tìm 

hướng xử lý các vụ án tạm đình chỉ còn lại chưa giải quyết, đôn đốc Cơ quan điều 
tra tiếp tục xác minh, nếu có đủ căn cứ thì tiến hành phục hồi điều tra vụ án để giải 
quyết theo đúng quy định. Phối hợp liên ngành, tăng cường công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm nhằm giảm lượng án tạm đình chỉ trên địa bàn. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 
1. Đối với cơ quan Trung ương 
Hỗ trợ kinh phí để đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm ở địa phương. 
2. Đối với cơ quan, đơn vị địa phương 
Cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành ở địa phương trong công 

tác phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, với Cơ quan Công an cần chỉ đạo cho xã, 
phường tăng cường tuần tra, lắp đặt các camera an ninh trên các địa bàn hay xảy ra 
tội phạm; quản lý chặt chẽ hơn về công tác tạm trú trên địa bàn mình quản lý; cần 
chú trọng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc quản lý, tạo 
công ăn việc làm cho đối tượng sau khi cai nghiện, đối tượng sau khi chấp hành án 
phạt tù, đối tượng lang thang...  

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều 
tra trên địa bàn thành phố Cà Mau. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau báo 
cáo đến Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nắm./. 
 
Nơi nhận:                                                            
- Như trên; 
- Đ/c Viện trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT.                                                                                                     

 

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 
 
 

Ngô Hoàng Nhi 



 
       VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                        DANH SÁCH 
             THÀNH PHỐ CÀ MAU                                               CÁC VỤ ÁN PHẢI BỒI THƯỜNG OAN SAI 
                                           ( Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2018 ) 
  

 
STT 

 
HỌ TÊN NGƯỜI BỊ OAN 

TỘI DANH BỊ  
TRUY TỐ 

(Số, ngày, tháng, năm, 
tội danh) 

BẢN ÁN 
(Số, ngày, tháng, năm, 

tội danh) 

 
NỘI DUNG 

SỐ TIỀN BỒI 
THƯỜNG 

01 HUỲNH NHẬT QUANG 
(Sinh năm 1982, địa chỉ ấp 
Xóm Mới, xã Tân Thạnh, 
huyện Giá Rai, tỉnh Bạc 

Liêu) 

Cáo trạng số 
327 

20/11/2013 
“Chống người thi hành 
công vụ” theo Khoản 1 
Điều 257 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Sơ thẩm số  
69/2015/HSST ngày 

08/4/2015 
Phúc thẩm số 

119/2015/HSPT ngày 
25/8/2015 

Tuyên bị cáo không 
phạm tội 

Áp dụng Khoản 2 Điều 
107, Điều 176 Bộ luật 
Tố tụng hình sự, tuyên 

Huỳnh Nhật Quang 
không phạm tội “Chống 

người thi hành công 
vụ”. 

129.584.000 đồng (Một 
trăm hai mươi chín 
triệu, năm trăm tám 

mươi bốn nghìn đồng) 
(Đã bồi thường xong) 

 
 
 
                         Người lập biểu                                            Thành phố Cà Mau, ngày      tháng      năm 2018 

                                                                                                                                                                      KT. VIỆN TRƯỞNG  
             PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
 
            
 
      Dương Phi Cát 
 
       Ngô Hoàng Nhi 



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 
DANH SÁCH ÁN CƠ QUAN ĐIỀU TRA TẠM ĐÌNH CHỈ CHƯA GIẢI QUYẾT 

(tính đến thời điểm 30/6/2018) 
Stt Tên vụ án/ QĐ 

khởi tố vụ án/ 
Số, ngày 

Tên bị can, QĐ khởi tố bị can Lý do TĐC theo Điều 160 BLTTHS 
B/c bị bệnh 
Chưa xác định b/c 
Chờ giám định 
Lý do khác (ghi cụ thể) 

 
 

Ghi chú Stt QĐKTBC 
(Số, ngày) 

Họ và tên bị can QĐ tạm 
đình chỉ/ 
Số, ngày 

(1) (2) (3)  (5) (6) (7) (8) 
I. Cơ quan điều tra tạm đình chỉ: 162 vụ - 17 bị can 

01 Trộm cắp tài sản 
31 

06/12/2013 
  

 08 
06/02/2014 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

02 Trần Văn Vũ – 
Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt 
tài sản 

64 
03/01/2014 

01 
 
 
 
 
 

30 
03/01/2014 

 
 
 
 

Trần Văn Vũ 
(sinh năm 1976, 

ấp 8, xã Tân Lộc, 
huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau) 

TĐC 
VA: 09 
BC: 07 

03/3/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu (đã truy nã bị can). 

 

03 Trộm cắp tài sản 
107 

28/02/2014 
  

 12 
28/4/2014 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

04 Cố ý gây thương 
tích 
108 

04/3/2014 

  

 
13 

04/5/2014 
 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can.  

 

05 Trộm cắp tài sản 
137 

  
 17 

22/6/2014 
Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 



22/4/2014  
06 Giao cấu với trẻ 

em 
290 

24/10/2013 

  

 
19 

25/6/2014 
 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

07 Trộm cắp tài sản 
167 

23/5/2014 
  

 
21 

23/7/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

08 Cố ý gây thương 
tích 
165 

20/5/2014 

  

 
22 

20/7/2014 
 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

09 Trộm cắp tài sản 
138 

22/4/2014 
  

 23 
22/7/2014 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

10 Trộm cắp tài sản 
135 

21/4/2014 
  

 24 
21/7/2014 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

11 Trộm cắp tài sản 
139 

28/4/2014 
  

 18 
28/6/2014 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

12 Trộm cắp tài sản 
153 

13/5/2014 
  

 27 
13/8/2014 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

13 Vi phạm quy định 
về điều khiển 

  
 29 

26/8/2014 
Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 



PTGT đường bộ 
54 

24/12/2013 

 

14 Vưu Trần Duy – 
Trộm cắp tài sản 

225 
05/8/2014 

02 
 
 
 

336 
05/8/2014 

 
 

Vưu Trần Duy 
(1990, khóm 1, 
phường 5, thành 
phố Cà Mau, T. 

Cà Mau) 

VA: 32 
BC: 19 

05/10/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

15 Trộm cắp tài sản 
275 

25/8/2014 
  

 
34 

25/10/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

16 Vi phạm quy định 
về điều khiển 

PTGT đường bộ 
222 

01/8/2014 

  

 

37 
01/11/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

17 Cố ý gây thương 
tích 
286 

09/9/2014 

  

 
01 

10/11/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

18 Trộm cắp tài sản 
272 

25/8/2014 
  

 
03 

25/11/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

19 Cố ý gây thương 
tích 
115 

24/3/2014 

  

 
04 

26/11/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

20 Trộm cắp tài sản    05 Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định  



260 
14/8/2014 

15/12/2014 được bị can. 

21 Làm giả con dấu 
TLCQTC 

256 
18/8/2014 

   07 
18/12/2014 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

22 Trộm cắp tài sản 
12 

27/11/2014 

   11 
26/01/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

23 Trộm cắp tài sản 
05 

19/11/2014 

   13 
19/01/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

24 Trộm cắp tài sản 
349 

11/11/2014 

   15 
11/02/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

25 Trộm cắp tài sản 
31 

15/12/2014 

   17 
13/02/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

26 Cố ý gây TT 
32 

15/12/2014 

  
 

 
 

19 
15/02/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

27 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

95 
17/02/2014 

   16 
17/02/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

28 Cố ý gây TT 
08 

19/11/2014 

   20 
19/02/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

29 Lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt 

tài sản 
51 

12/01/2015 

   22 
12/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

30 Trộm cắp tài sản    23 Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định  



56 
19/01/2015 

 19/3/2015 được bị can. 

31 Trộm cắp tài sản 
58 

19/01/2015 

  
 

 24 
19/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

32 Chiếm đoạt vũ 
khí quân dụng 

42 
25/12/2014 

    
26 

25/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

33 Trộm cắp tài sản 
61 

26/01/2015 

   05 
26/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

34 Trộm cắp tài sản 
13 

27/11/2014 

   28 
28/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

35 Trộm cắp tài sản 
60 

21/01/2015 

    
27 

21/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

36 Trộm cắp tài sản 
67 

02/02/2015 

    
29 

01/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

37 Trộm cắp tài sản 
68 

02/02/2015 

    
30 

02/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

38 Trộm cắp tài sản 
62 

28/01/2015 

   31 
28/3/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

39 Trộm cắp tài sản 
69 

02/02/2015 

   32 
03/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

40 Cướp giật tài sản 
55 

16/01/2015 

   35 
14/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

41 Lừa đảo chiếm    36 Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định  



đoạt tài sản 
53 

14/01/2015 

14/4/2015 được bị can. 

42 Trộm cắp tài sản 
79 

14/02/2015 

   38 
14/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

43 Cố ý gây thương 
tích 
263 

18/8/2014 

    
39 

18/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

44 Trộm cắp tài sản 
107 

25/3/2015 

   49 
25/5/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

45  
Trộm cắp tài sản 

90 
05/3/2015 

   43 
05/5/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

46 Trộm cắp tài sản 
73 

05/02/2015 

   44 
05/5/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

47 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

28 
25/12/2015 

   37 
15/4/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

48 Cố ý gây TT 
100 

19/3/2015 

   52 
19/6/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

49 Trộm cắp tài sản 
105 

24/3/2015 

    
54 

24/6/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

50 Trộm cắp tài sản 
83 

24/02/2015 

   55 
25/6/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

51 Cố ý gây TT    56 Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định  



117 
31/3/2015 

30/6/2015 được bị can. 

52  
Trộm cắp tài sản 

135 
23/4/2015 

   57 
23/7/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

53 Trộm cắp tài sản 
168 

02/6/2015 

   58 
02/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

54 Hủy hoại tài sản 
167 

02/6/2015 

   59 
03/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

55 Cố ý gây TT 
126 

16/4/2015 

   61 
16/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

56 Trộm cắp TS 
179 

17/6/2015 

   62 
17/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

57 Trộm cắp tài sản 
176 

15/6/2015 

   63 
21/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

58 Lừa đảo CĐ tài 
sản 
170 

03/6/2015 

    
60 

03/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

59 Trộm cắp tài sản 
192 

30/6/2015 

03 247 
30/6/2015 

Lê Minh Hoàng 
(sinh năm 1981, 
khóm 3, phường 
9, Tp. Cà Mau) 

VA: 65 
30/8/2015 

BC: 11 
30/8/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

60 Cố ý gây thương 
tích 
133 

22/4/2015 

   66 
23/8/2015 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

61 Trộm cắp TS    67 Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định  



151 
07/5/2015 

07/9/2015 được bị can. 

62 Trộm cắp tài sản 
146 

07/5/2015 

   68 
08/9/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

63 Trộm cắp tài sản 
225 

12/8/2015 

   69 
12/10/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

64 Cố ý gây TT 
232 

24/8/2015 

   71 
24/10/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

65 Trộm cắp tài sản 
156 

25/5/2015 

   72 
26/10/2015 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

66 Cố ý gây TT 
91 

08/3/2015 

   74 
09/11/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

67 Cố ý gây TT 
222 

10/8/2015 

   75 
10/11/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

68 Cố ý gây thương 
tích 
94 

12/3/2015 

   76 
11/11/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

69 Trộm cắp tài sản 
182 

22/6/2015 
 

   01 
21/11/2015 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

70 Trộm cắp tài sản 
333 

28/9/2015 

   07 
28/01/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

71 Trộm cắp tài sản 
08 

27/11/2015 

   08 
28/01/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 



72 Trộm cắp tài sản 
259 

22/10/2015 
 

   05 
22/01/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

73 Cố ý gây thương 
tích 
165 

29/8/2015 

   10 
01/02/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

74 Trộm cắp tài sản 
14 

08/12/2015 

   12 
08/02/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

75 Trộm cắp tài sản 
268 

10/11/2015 

   11 
10/02/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

76 Cố ý gây thương 
tích 
16 

15/12/2015 

   16 
15/3/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

77 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

25 
28/12/2015 

   15 
28/02/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

78 Trộm cắp tài sản 
18 

17/12/2015 

   17 
17/3/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

79 Lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt 

tài sản 
27 

31/12/2015 

   19 
02/5/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

80 Giao cấu với trẻ 
em 
70 

17/3/2016 

   21 
17/5/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 



81 Trộm cắp tài sản 
67 

14/3/2016 

   11 
14/5/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

82 Cố ý gây thương 
tích 
248 

30/9/2015 

   09 
01/02/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

83 Vi phạm quy định 
về điều khiển 

phương tiện giao 
thông đường bộ 

51 
23/02/2016 

    
 

24 
23/5/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

84 Trộm cắp tài sản 
91 

01/4/2016 

  
 

  
26 

02/6/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

85 Trộm cắp tài sản 
88 

31/3/2016 
 

    
25 

30/5/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

86 Trộm cắp tài sản 
50 

22/02/2016 

   28 
22/06/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

87 Trộm cắp tài sản 
116 

26/4/2016 

    
 

27 
26/6/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

88 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

26 
29/12/2015 

    
30 

29/6/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

89 Cố ý gây thương 
tích và Hủy hoại 

tài sản 

   31 
03/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



57 
02/3/2016 

90 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

98 
06/4/2016 

 

    
33 

06/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

91 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

121 
10/5/2016 

   34 
11/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

92 Cố ý gây thương 
tích 
105 

18/4/2016 

   36 
18/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

93 Trộm cắp tài sản 
115 

25/4/2016 

   37 
26/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

94 Trộm cắp tài sản 
89 

31/3/2016 

   38 
31/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

95 Cướp giật tài sản 
30 

07/01/2016 

   31 
07/7/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

96 Cố ý gây thương 
tích 
124 

10/5/2016 

   41 
10/8/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

97 Trộm cắp tài sản 
127 

13/5/2016 

    
45 

15/9/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

98 Cố ý gây thương 
tích 
177 

    
46 

01/10/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 



01/8/2016 
99 Trộm cắp tài sản 

188 
15/8/2016 

   48 
15/10/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

100 Trộm cắp tài sản 
155 

24/6/2016 

   49 
24/10/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

101 Cố ý gây thương 
tích 
208 

12/9/2016 

   50 
12/11/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

102 Cố ý làm hư hỏng 
tài sản 

218 
22/9/2016 

   03 
22/11/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

103 Trộm cắp tài sản 
175 

27/7/2016 

04 213 
27/7/2016 

Trần Thanh 
Dũng 

(1992, ấp 3, xã 
Tắc Vân, thành 
phố Cà Mau) 

VA: 04 
BC: 04 

Cùng ngày 
28/11/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

104 Cố ý gây thương 
tích 
147 

16/10/2016 

   47 
17/10/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

105 Lê Tấn Cường – 
Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt 
tài sản 

207 
05/9/2016 

05 
 
 

275 
28/10/2016 

Lê Tấn Cường 
(1984, khóm 7, 

phường 6, Tp. Cà 
Mau, T. Cà Mau) 

VA: 06 
06/12/2016 

BC: 06 
06/12/2016 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

106 Trộm cắp tài sản 
(P. Tân Thành, 
Tp. Cà Mau) 

237 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 11 

03/01/2017 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



03/11/2016 
107 Cố ý gây thương 

tích (X. Tắc Vân, 
Tp. Cà Mau) 

238 
04/11/2016 

 
 

  TĐC 
VA: 12 

04/01/2017 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

108 Trộm cắp tài sản 
03 

15/11/2016 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 13 

15/01/2017 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

109 Trộm cắp tài sản 
(P.6, Tp. Cà Mau) 

215 
20/9/2016 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 14 

21/01/2017 
 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

110 Trộm cắp tài sản 
(P.1, Tp. Cà Mau) 

19 
25/11/2016 

   TĐC 
VA: 16 

25/01/2017 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

111 Lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt 

tài sản 
192 

23/8/2016 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 19 

23/02/2017 
 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

112 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 

158 
30/6/2016 

   TĐC 
VA: 21 

28/02/2017 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

113 Trộm cắp tài sản 
(P.7, Tp. Cà Mau) 

51 
11/01/2017 

CATP. Cà Mau 

   TĐC 
VA: 23 

11/3/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

114 Trộm cắp tài sản 
(X. Lý Văn Lâm, 

Tp. Cà Mau) 

   TĐC 
VA: 24 

13/3/2017 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



53 
13/01/2017 

CATP. Cà Mau 

CATP 
Cà Mau 

115 Cướp giật tài sản 
(P.5, Tp. Cà Mau) 

171 
19/7/2016 

CATP. Cà Mau 

   TĐC 
VA: 25 

20/3/2017 
CATP 

Cà Mau 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

116 Trộm cắp tài sản 
(P. Tân Xuyên, 
Tp. Cà Mau) 

63 
23/01/2017 

CATP. Cà Mau 

   TĐC 
VA: 28 

23/3/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

117 Cố ý gây thương 
tích (P8, Tp. Cà 

Mau) 
16 

24/11/2016 
CATP. Cà Mau 

 

   TĐC 
VA: 29 

24/3/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

118 Sử dụng mạng 
máy tính, mạng 

internet thực hiện 
hành vi chiếm 

đoạt tài sản 
219 

26/9/2016 
CATP. Cà Mau 

   TĐC 
VA: 30 

27/3/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

119 Trộm cắp tài sản 
(P.5, Tp. Cà Mau) 

56 
18/01/2017 

CATP. Cà Mau 

   TĐC 
31 

18/3/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



120 Trộm cắp tài sản 
(P.6, Tp. Cà Mau) 

28 
07/12/2016 

CATP. Cà Mau 
 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 32 

07/4/2017 
CATP 

Cà Mau 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

121 Trộm cắp tài sản 
(P.6, Tp. Cà Mau) 

34 
09/12/2016 

CATP. Cà Mau 
 

   TĐC 
VA: 33 

19/4/2017 
CATP 

Cà Mau 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

122 Trộm cắp tài sản 
(P.6, Tp. Cà Mau) 

93 
24/02/2017 

CATP. Cà Mau 
 

   TĐC 
VA: 35 

24/4/2017 
CATP 

Cà Mau 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

123 Trộm cắp tài sản 
(X. Hòa Thành, 

Tp. Cà Mau) 
59 

16/01/2017 
CATP. Cà Mau 

 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 39 

17/5/2017 
CATP 

Cà Mau 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

124 Trộm cắp tài sản 
P.9 
118 

03/4/2017 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 45 

04/6/2017 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

125 Trộm cắp tài sản 
(X. Lý Văn Lâm, 

Tp. Cà Mau) 
76 

06/02/2017 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 47 

07/6/2017 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



126 Cướp giật tài sản 
P.5 
92 

17/02/2017 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 50 

17/6/2017 
 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

127 Cố ý gây thương 
tích 
16 

24/11/2016 
CATP. Cà Mau 

 
 

 
 

 TĐC 
VA: 52 

29/6/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

128 Cố ý gây thương 
tích 
121 

05/4/2017 
CATP. Cà Mau 

 
 

 
 

 TĐC 
VA: 53 

05/7/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

129 Giao cấu với trẻ 
em 
116 

13/3/2017 
CATP. Cà Mau 

 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 54 

13/7/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

130 Trộm cắp tài sản 
110 

17/3/2017 
CATP. Cà Mau 

 

   TĐC 
VA: 56 

17/7/2017 
CATP 

Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

131 Trộm cắp tài sản 
67 

21/01/2017 

   57 
22/7/2017 

CATP 
Cà Mau 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

132 Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản (P.8, 

Tp. Cà Mau) 
26 

06/12/2016 

 
 

 
 

 TĐC 
VA: 59 

07/8/2017 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



133 Giao cấu với trẻ 
em (X. Lý Văn 

Lâm, Tp. Cà 
Mau) 
134 

19/4/2017 

 
 

 
 

 TĐC 
VA: 60 

19/8/2017 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

134 Giao cấu với trẻ 
em 
103 

28/02/2017 

 
 

 
 

 TĐC 
VA: 61 

28/8/2017 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

135  
Trộm cắp tài sản 
(Bệnh viện Cà 

Mau, P6, Tp. Cà 
Mau) 
161 

29/5/2017 

    
TĐC 

VA: 62 
29/8/2017 

 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

136 Cướp giật tài sản 
42 

30/12/2016 

 
 

 
 

 
 

TĐC 
VA: 63 

02/9/2017 
 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

137 Quách Văn Lợi – 
Cố ý gây thương 

tích 
167 

07/6/2017 
 

06 183 
07/6/2017 

Quách Văn Lợi 
(1996, Ấp Cây 

Trầm A, X. Định 
Bình, Tp. Cà 

Mau) 

TĐC 
VA: 64 
BC: 29 

06/9/2017 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

138 Nguyễn Trường 
Giang – Trộm cắp 

tài sản (tách) 
197 

24/7/2017 
 

07 224 
24/7/2017 

Nguyễn Trường 
Giang (1992, X. 
Viên An Đông – 
H. Ngọc Hiển – 

T. Cà Mau) 

VA: 70 
BC: 32 

24/9/2017 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

139 Lừa đảo chiếm    VA: 68 Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị  



đoạt tài sản 
171 

15/6/2017 

15/10/2017 can đang ở đâu. 

140 Giao cấu với trẻ 
em 
193 

15/7/2017 

   
 

VA: 69 
15/10/2017 

Đã hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can. 

 

141 Trương Minh 
Sang – Trộm cắp 

tài sản 
195 

21/7/2017 

08 222 
21/7/2017 

 

Trương Minh 
Sang (1990, Tân 
Điền – Tân Hải – 

Phú Tân – Cà 
Mau) 

VA, BC: 01 
24/11/2017 

Đã hết hạn điều tra nhưng không biết rõ 
bị can đang ở đâu. 

 

142 Trộm cắp tài sản 
250 

28/9/2017 
 

   02 
28/11/2017 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

143 Huỳnh Văn Tiển - 
Trộm cắp tài sản 

260 
11/10/2017 

09 303 
11/10/2017 

Huỳnh Văn Tiển 
(1988, ấp 12, 

Phong Thạnh Tây 
– Phước Long – 

Bạc Liêu) 

VA: 05 
07/12/2017 

BC: 04 
07/12/2017 

Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu. 

 

144 Trộm cắp tài sản 
264 

17/10/2017 
 

   07 
17/12/2017 

 

 
Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

145 Trộm cắp tài sản 
231 

31/8/2017 
 

   08 
31/12/2017 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

146 Quách Văn Pho -
 Trộm cắp tài sản 

01 
16/11/2017 

10 01 
16/11/2017 

Quách Văn Pho 
(1978, ấp 5, xã 
Tân Lộc, huyện 

Thới Bình, T. Cà 
Mau) 

VA: 11 
17/01/2018 

BC: 06 
17/01/2018 

Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu. 

 



147 Cố ý gây thương 
tích 
240 

22/9/2017 
 

   13 
22/01/2018 

 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

148 Cố ý làm hư hỏng 
tài sản 

255 
02/10/2017 

   16 
05/02/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

149 Nguyễn Văn Tý – 
Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt 
tài sản 

28 
18/12/2017 

11 28 
18/12/2017 

Nguyễn Văn Tý 
(1987, ấp Bùng 
Binh 2, xã Hòa 

Tân, Tp. Cà Mau, 
T. Cà Mau) 

VA: 
BC:  

18/02/2018 
 

Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu. 

 

150 Trộm cắp tài sản 
24 

10/12/2017 

  
 

 
 

17 
10/02/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

151 Cố ý gây TT 
276 

24/10/2017 

   20 
24/02/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

152 Trộm cắp tài sản 
31 

21/12/2017 

12 37 
21/12/2017 

Lâm Tuấn Kiệt 
(1990, khóm 1, 

phường 5, Tp. Cà 
Mau, T. Cà Mau) 

VA:19 
21/02/2018 

BC: 10 
21/02/2018 

Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu. 

 

153 Trộm cắp TS 
08 

23/11/2017 

   24 
23/3/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

154 Cố ý gây TT 
285 

01/11/2017 

    
21 

01/3/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

155 Trộm cắp tài sản 
10 

27/11/2017 

    
26 

28/3/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 



156 Cố ý gây TT 
266 

18/10/2017 

13 46 
08/01/2018 

Thái Văn Thuận 
(1989, ấp Cái Bát, 

xã Hồ Thị Kỷ, 
huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau) 

VA: 27 
20/4/2018 

BC: 13 
20/4/2018 

Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu. 

 

157 Tàng trữ trái phép 
chất ma túy 

56 
29/01/2018 

 

   30 
28/4/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

158 Cố ý gây thương 
tích 
57 

01/02/2018 

    
28 

30/4/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

159 Trộm cắp tài sản 
38 

02/01/2018 
 

   29 
02/5/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

160 
 
 

Trần Văn An 
cùng đồng phạm -
Trộm cắp tài sản 

64 
13/02/2018 

14 155 
29/5/2018 

 

Trần Văn An 
(1996, ấp Thạnh 
Điền, X. Lý Văn 

Lâm, Tp. Cà 
Mau, T. Cà Mau) 

VA: 31 
BC: 14 

14/6/2018 

 
 
 
Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu (đã ra Quyết định truy 
nã). 

 

15 156 
29/5/2018 

 

Trần Út 
Vinh 

(1999, ấp Thạnh 
Điền, X. Lý Văn 

Lâm, Tp. Cà 
Mau, T. Cà Mau) 

BC: 15 
14/6/2018 

 

16 163 
29/5/2018 

 

Nguyễn Trung 
Tính 

(1994, ấp Thạnh 
Điền, X. Lý Văn 

Lâm, Tp. Cà 

BC: 16 
14/6/2018 



 
NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                           KT. VIỆN TRƯỞNG 
                                                                                                                                            PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
                                                          
 
 
 
   Dương Phi Cát 
       Ngô Hoàng Nhi 

Mau, T. Cà Mau) 
161 Cố ý gây thương 

tích  
78 

23/3/2018 

   VA: 32 
23/6/2018 

Hết hạn điều tra nhưng chưa xác định 
được bị can 

 

162 Võ Thị Thùy 
Linh - Trộm cắp 

tài sản 
110 

23/4/2018 

17 122 
23/4/2018 

Võ Thị Thùy 
Linh 

(1994, khóm 7, 
phường 8, Tp. Cà 
Mau, T. Cà Mau) 

VA: 33 
25/6/2018 

BC: 17 
25/6/2018 

Hết hạn điều tra nhưng không biết rõ bị 
can đang ở đâu. 

 



PHỤ LỤC SỐ LIỆU TIN BÁO 
(Năm 2015, 2016, 2017, 2018) 

 
 
 

 

STT SỐ MỚI KHỞI TỐ KHÔNG 
KHỞI TỐ 

CHUYỂN TẠM ĐÌNH 
CHỈ 

PHỤC 
HỒI 

QUÁ HẠN CÒN 
TRONG 

KỲ 
Năm 2015 471 256 188 00 00 00 18  

Năm 2016 435 254 190 14 00 00 00  
Năm 2017 554 289 252 05 00 00 04  
Năm 2018 289 160 100 02 03 00 04 83 
TỔNG 1749 959 730 21 03 00  00 



PHỤ LỤC TẠM ĐÌNH CHỈ TIN BÁO TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2018 
Tổng số: 03 tin báo (không có tin báo phục hồi) 

 
STT Nội dung tin báo QĐ tạm đình chỉ Ghi chú 
01 Vụ gây thương tích xảy ra ngày 

16/01/2018 tại khóm 5, phường 8, 
thành phố Cà Mau. Đối tượng  
Nguyễn Du, sinh năm 1991, khóm 5, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau; Hồ Văn Sự, sinh năm 1983, 
khóm 1, phường 1, thành phố Cà  
Mau; Phan Nhật Nguyên sinh năm 
1997, ngụ ấp Làng Chiếu, xã Đất 
Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; 
Võ Hoàng Đệ sinh năm 1997, ngụ 
khóm 4, phường 8, thành phố Cà 
Mau. 

Quyết định tạm đình chỉ số 46, 
ngày 21/5/2018. 

 

02 Võ Văn Thanh, sinh năm 1972, ngụ 
ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
trình báo bị gây thương tích tại khóm 
2, phường 1, thành phố Cà Mau. Xảy 
ra ngày 19/01/2018. 

Quyết định tạm đình chỉ số 47, 
ngày 20/5/2018. 

 

03 Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 
04/12/2017 tại khóm 9, phường 6, 
thành phố Cà Mau giữa xe 94D1-

Quyết định tạm đình chỉ số 54, 
ngày 12/6/2018. 

 



166.42 do Nguyễn Quốc Nguyên sinh 
năm 1988 ngụ ấp Kinh Lớn, xã Tân 
Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  
điều khiển va chạm với Phạm Xuân 
Phát sinh năm 2006, ngụ khóm 9, 
phường 6, thành phố Cà Mau đang đi 
bộ sang đường. Hậu quả Phát bị 
thương, xe hư hỏng. 

 
   



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 
DANH SÁCH ÁN VIỆN KIỂM SÁT TẠM ĐÌNH CHỈ CHƯA GIẢI QUYẾT 

(tính đến thời điểm 30/6/2018) 
Stt Tên vụ án/ QĐ 

khởi tố vụ án/ Số, 
ngày 

Tên bị can, QĐ khởi tố bị can  
 

Lý do TĐC theo Điều 169 BLTTHS 
 

 
 

Ghi chú Stt QĐKTBC 
(Số, ngày) 

Họ và tên bị can QĐ tạm 
đình chỉ/ 
Số, ngày 

(1) (2) (3)  (5) (6) (7) (8) 
I. Cơ quan điều tra tạm đình chỉ: 02 vụ - 05 bị can 

 Dương Văn Hải – 
Trộm cắp tài sản 

195 
07/7/2008 

01 
 
 
 

242 
18/11/2008 

 
 

 
 

Dương Văn Hải 
TĐC  

BC: 02 
24/4/2009 

Bị can bỏ trốn (đã yêu cầu Cơ quan điều 
tra truy nã bị can). 

 

01 
Nguyễn Cao Thăng 
–Trộm cắp tài sản 

09 
21/01/2010 

02 
 
 
 
 

26 
21/01/2010 

 
 
 

 
 

Nguyễn Cao 
Thăng 

TĐC 
VA: 02 
BC: 02 

21/4/2010 

Bị can bỏ trốn (đã yêu cầu Cơ quan điều 
tra truy nã bị can). 

 

 Diệp Hoàng Thi - 
Cướp giật tài sản 

134 
23/4/2015 

03 213 
03/7/2015 

Diệp Hoàng Thi TĐCBC: 
 02 

07/9/2015 

Bị can bỏ trốn (đã yêu cầu Cơ quan điều 
tra truy nã bị can). 

 

 Diệp Hoàng Thi - 
Cố ý gây thương 

tích 
116 

02/4/2015 

04 213 
08/6/2015 

Diệp Hoàng Thi TĐCBC: 
01 

10/9/2015 

Bị can bỏ trốn (đã yêu cầu Cơ quan điều 
tra truy nã bị can). 

 

02 Nguyễn Văn Phú – 
Trộm cắp tài sản 

228 

05 270 
30/8/2017 

Nguyễn Văn Phú TĐC 
VA:01 
BC: 01 

Bị can bỏ trốn (đã yêu cầu Cơ quan điều 
tra truy nã bị can). 

 



 
NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                         KT. VIỆN TRƯỞNG 
  PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
                                                          
 
 
    Dương Phi Cát 
 Ngô Hoàng Nhi 

30/8/2017 12/3/2018 


