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CÔNG AN HUYỆN U MINH 
CƠ QUAN CSĐT 

 
số       /BC-CSĐT 

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

 
U Minh, ngày     tháng    năm 2018 

 
BÁO CÁO 

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 

 

Thực hiện Công văn số 499/CAT-PV11 của Công an tỉnh Cà Mau về việc 

báo cáo về  tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm và giải quyết các vụ án tạm đình chỉ và chuẩn bị điều kiện phục vụ 

đoàn giám sát HĐND tỉnh. Công an huyện U Minh xin báo Cáo như sau: 

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

1. Đánh giá tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm trong thời gian qua 

- Từ khi áp dụng thông tư Liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT-VKSNDTC và 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 Công an 

nhân dân được triển khai thực hiện, mô hình Cơ quan CSĐT Công an huyện U 

Minh được tách thành Đội Điều tra tổng hợp và Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh 

tế - Ma túy. Từ đó,  việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi 

tố được chặt chẽ và đầy đủ hơn do có tổ chức Tổ trực ban hình sự thuộc Đội 

Điều tra tổng hợp phụ trách nên khi có tin báo, tố giác về tội phạm thì Tổ trực 

ban hình sự kịp thời nắm thông tin, kiểm tra, xác minh đối với các tin báo, tố 

giác về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc đề xuất lãnh đạo chuyển nội 

dung tin đến Cơ quan có thẩm quyền khác xử lý. Đối với các tin báo từ Công an 

các xã, thị trấn, Đồn Công an chuyển đến thì kịp thời xác minh sơ bộ ban đầu, 

phân loại thẩm quyền giải quyết tin báo và đề xuất lãnh đạo chuyển tin đến Cơ 



2 
 

quan có thẩm quyền để giải quyết nên các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng thời gian quy định. 

- Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện luôn quan 

tâm, nhắc nhở, đôn đốc cán bộ chiến sỹ trong Cơ quan điều tra thực hiện tốt nội 

dung quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố trong Công an nhân dân. Đồng thời, bố trí cán bộ ứng trực 

24/24 phụ trách tiếp nhận, phân loại, theo dõi và xử lý tin báo, tố giác về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố. Phân công Điều tra viên, cán bộ điều tra khẩn trương 

xác minh, điều tra giải quyết nguồn tin báo, tố giác về tội phạm từ người dân và 

cơ quan khác. Đảm bảo giải quyết nhanh các vụ việc, không để tồn động, quá 

hạn giải quyết, khi có căn cứ xử lý thì đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Kết quả giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị 

khởi tố 

Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh 

tiếp nhận tổng số 352 tin báo và đã xác minh, giải quyết: 331 tin trong đó khởi 

tố 205 tin, không khởi tố 126 tin, chuyển điều tra thẩm quyền 8 tin, còn 13 tin 

đang tiếp tục xác minh đủ căn cứ sẻ xử lý. cụ thể như sau: 

- Tổng số tiếp nhận tin báo năm 2015 (Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 

15/11/2015) tiếp nhận 144 nguồn tin báo về tội phạm, trong đó giải quyết 130 

tin báo, khởi tố 87 tin và không khởi tố 43 tin, chuyển 14 tin xác minh kỳ sau 

giải quyết 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận thụ lý trong năm 2016 ( từ 

ngày 16/11/2015 đến ngày 15/11/2016) 105 tin. Đã giải quyết 94 tin. Cụ thể 

Khởi tố 48 tin, không khởi tố 44 tin, chuyển cơ quan khác 04 tin. Còn 09 tin 

đang xác minh. 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận thụ lý trong năm 2017 từ 

ngày 16/11/2016 đến ngày 15/11/2017): 79 tin, đã giải quyết 69 tin. cụ thể khởi 
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tố 43 tin, không khởi tố 26 tin. Chuyển điều tra theo thẩm quyền 4 tin. Còn 6 tin 

đang xác minh 

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm tiếp nhận thụ lý trong 06 tháng đầu 

năm 2018: 53 tin, đã giải quyết 40 tin. Cụ thể khởi tố 27 tin, không khởi tố 13 

tin. Đang xác minh 13 tin. 

3. Tổng số đơn tố giác tội phạm, tin báo tiếp nhận trực tiếp hiện nay 

chưa được thụ lý, chưa được giải quyết: 0 tin; Việc phục hồi giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm: 0 tin. 

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

1. Tình hình điều tra án hình sự 

- Tổng số liệu từ năm 2015 đến ngày 30/6/2018  Cơ quan CSĐT Công an 

huyện thụ lý 265 vụ án hình sự, chuyển VKS đề nghị truy tố 153 vụ, vụ án bị trả 

hồ sơ điều tra bổ sung 0 vụ; Vụ án qua hạn luật định 0 vụ;  đình chỉ điều tra 9 

vụ; Tạm đình chỉ điều tra 94 vụ ( có thống kê theo mẫu số 2 kèm theo). Cụ thể: 

* Năm 2015 : Tổng thụ lý 123 vụ; chuyển VKS đề nghị truy tố 64 vụ; vụ 

án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung 0 vụ; Vụ án quá hạn luật định 0 vụ;   

- Đình chỉ điều tra 02 vụ 

 + Ngày 18/6/2015 đình chỉ 01 vụ - 01 bị can, trộm cắp tài sản xảy ra ngày 

20/10/2014 tại khóm 3, TT. U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Bị can 

Nguyễn Văn Luyến, sinh năm 1996, HKTT: ấp Danh Coi, xã Đông Hưng B, 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Căn cứ  đình chỉ: hành vi của bị can không 

cấu thành tội phạm 

+ Ngày 04/11/2015 đình chỉ 01 – 01 bị can, trộm cắp tài sản xảy ra ngày 

08/8/2015 tại ấp 7, xã Khánh Hoà, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Bị can Đào Văn 

Thanh, sinh năm 1984, HKTT: ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà 

Mau. Căn cứ đình chỉ: bị can trong vụ án bị bệnh tâm thần 

- Tạm đình chỉ điều tra 43 vụ 
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STT Tội danh Vụ Căn cứ tạm đình chỉ 

1. Cố ý gây thương tích 07 
- 05 vụ hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can 
- 02 Hết thời hạn điều tra bị can bỏ trốn chưa bắt 
được 

2. Trộm cắp tài sản  
30 

- 26 vụ hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can 
- 04 hết thời hạn điều tra bị can bỏ trốn chưa bắt 
được 

3. Giao cấu với trẻ em 01 hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can 

4. Dâm ô đối với trẻ em 01 - Hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can 

5. 
Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện 
giao thông đường bộ 

01 Hết thời hạn điều tra chưa xác định  bị can 

6. Cướp tài sản 01 Hết thời hạn điều tra chưa xác định  bị can 
7. Cướp giật tài sản 02 Hết thời hạn điều tra chưa xác định  bị can 

Tổng 43  

Còn lại 14 vụ đang điều tra (nhận điều tra theo thẩm quyền 06 vụ, chuyển 

điều tra theo thẩm quyền 01 vụ). 

*  Năm 2016: Tổng thụ lý : 73 vụ, Chuyển VKS đề nghị truy tố: 22 vụ, Vụ 

án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung: 0 vụ; Vụ án qua hạn luật định : 0 vụ;  

Đình chỉ điều tra: 03 vụ;  

+ Ngày 6/4/2016 đình chỉ điều tra 01 vụ - 0 tên, trộm cắp tài sản xảy ra 

ngày 17/7/2015 tại ấp 11, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Căn cứ 

đình chỉ: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự. (khoản 3, điều 107 BLTTHS năm 2003) 

+ Ngày 05/5/2016 đình chỉ điều tra 0 vụ - 01 bị can, đánh bạc xảy ra ngày 

14/4/2015 tại ấp 1, Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Bị can Đào Hồng 

Thảo, sinh năm 1981, HKTT: ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

Căn cứ đình chỉ: Miễn trách nhiệm hình sự (khoản 1, điều 25, BLHS năm 1999) 

+ Ngày 19/7/2016 đình chỉ điều tra 01 vụ - 01 tên: Cố ý gây thương tích 

xảy ra ngày 28/12/2015 tại ấp 9, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, 

bị can: Mai Thành Nhị, sinh năm 1969, HKTT: ấp 9, xã Khánh Thuận, huyện U 
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Minh, tỉnh Cà Mau. Căn cứ đình chỉ: Bị hại rút đơn yêu cầu xử lý hình sự ( 

khoản 1, điều 105, BLTTHS năm 2003)  

+ Ngày 16/8/2016 đình chỉ điều tra 01 vụ - 01 tên: Cố ý gây thương tích 

xảy ra ngày 11/12/1999 tại ấp 7, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, bị 

can: Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1957, HKTT: ấp Kim Quy, xã Vân Khánh, 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Căn cứ đình chỉ: điều 109, BLHS năm 1985, 

điều 88, BLTTHS năm 1988, Điều 34, 164, BLTTHS 2003 

+  Ngày 18/8/2016 Đình chỉ điều tra 0 vụ - 03 tên xảy ra ngày 25/11/2015 

tại ấp 4, Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Bị can: Điệp Văn Đang sinh 

năm 1993, HKTT: ấp 5, xã Khánh Lâm , huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Đặng 

Văn Bửu, sinh năm 1994, HKTT: ấp 5, xã Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau; Ngô 

Văn Can, Sinh năm 1996, HKTT: ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà 

Mau. Căn cứ đình chỉ: bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2, 

điều 105 BLTTHS 2003 

Tạm đình chỉ điều tra 27 vụ 

STT Tội danh Vụ Căn cứ tạm đình chỉ 

1. Hủy hoại tài sản 01 - Hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can 

2. Trộm cắp tài sản 22 
- 21 vụ hết thời hạn điều tra chưa xác định bị can 
- 01 vụ  Hết thời hạn điều tra bị can bỏ trốn chưa bắt 
được 

3. Hủy hoại rừng 01 Hết thời hạn điều tra việc định giá tài sản chưa thực hiện 

4. 
Cố ý gây thương 

tích 
  03 

- 02 vụ Hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can 
- 01 vụ hết thời hạn điều tra bị can bỏ trốn chưa bắt 
được 

Tổng 27  

Còn lại 21 vụ đang tiếp tục điều tra 

+ Năm 2017 : Tổng thụ lý điều tra 72 vụ, Chuyển VKS đề nghị truy tố 44 

vụ, Vụ án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung 0 vụ; Vụ án qua hạn luật định 0 vụ;  

 Đình chỉ điều tra 02 vụ; 
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 + Ngày 25/6/2017 đình chỉ điều tra 01 vụ - 01 tên : trộm cắp tài sản, xảy 

ra ngày 25/3/2017 tại ấp 10, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Bị 

can: Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1968, HKTT: D16/52, Tân Hòa Đông, Bình 

Trị Đông, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. căn cứ đình chỉ: đối tượng trong vụ án 

đã chết. 

+ Ngày 11/8/2017 đình chỉ điều tra 01 vụ - 01 tên: Cố ý gây thương tích, 

xảy ra ngày 14/6/2017 tại ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

Bị can: Nguyễn Minh Thừa, sinh năm: 1995, HKTT: ấp 8, xã Nguyễn Phích, 

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Căn cứ đình chỉ: Bị hại rút đơn yêu cầu xử lý hình 

sự. 

 Tạm đình chỉ điều tra 12 vụ 

STT Tội danh Vụ Căn cứ tạm đình chỉ 

 

01 

 

Cố ý gây thương tích 

 

05 

- 04 vụ Hết thời hạn điều tra bị 
can bỏ trốn chưa bắt được 
 - 01 vụ hết thời hạn điều tra chưa 
xác định bị can 

 

  02 

 

Trộm cắp tài sản 

 

05 

- 02 vụ Hết thời hạn điều tra bị 
can bỏ trốn chưa bắt được 
 - 03 vụ Hết thời hạn điều tra bị 
can bỏ trốn chưa bắt được 

 

03 
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 

 

01 

-Chưa thu thập tài liệu được các 
tài liệu phục vụ công tác định giá 
tài sản 

04 vi phạm quy định về điều khiển phương 
tiện giao thông đường bộ 

01  
- Bị can bị bệnh tâm thần 

Tổng 12  

Còn lại 14 vụ đang điều tra (chuyển điều tra theo thẩm quyền 01 vụ, hủy 

bỏ quyết định khởi tố 01 vụ). 

* Năm 2018 (từ ngày 16/11/2017 đến 30/6/2018) thụ lý điều tra 46 vụ; 

Chuyển VKS đề nghị truy tố 23 vụ, Vụ án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung 0 vụ; Vụ 

án qua hạn luật định 0 vụ;   

Đình chỉ điều tra 02 vụ;  
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+ Ngày 17/4/2018 đình chỉ điều tra 01 vụ - 01 tên: Hiếp dâm, xảy ra ngày 

08/02/2016 tại ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Bị can: 

Nguyễn Văn Ngoan, sinh năm: 1988, HKTT: ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau. Căn cứ đình chỉ: Bị hại rút đơn yêu cầu xử lý hình sự. 

+ Ngày 14/6/2018 đình chỉ điều tra 01 vụ - 0 tên: Đánh bạc, xảy ra 

khoảng tháng 9/2017 tại ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Căn 

cứ đình chỉ: hành vi không cấu thành tội phạm 

Tạm đình chỉ điều tra 12 vụ 

STT Tội danh Vụ Căn cứ tạm đình chỉ 
 

01 
 

Trộm cắp tài sản 
 

05 
- 01 vụ đối tượng bị bệnh tâm 
thần 
 - 02 vụ hết thời hạn điều tra chưa 
xác định bị can 
- 02 vụ hết thười hạn điều tra bị 
can bỏ trốn chưa bắt được 

02 Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 
16 tuổi 

01 Hết thời hạn điều tra bị can bỏ 
trốn chưa bắt được 

 
 
 

03 

 
 
 

Hủy hoại tài sản 

 
 
 

02 

- 01 vụ Chưa thu thập tài liệu 
được các tài liệu phục vụ công tác 
định giá tài sản 
- 01 vụ đã xác định đối tượng, hết 
thời hạn điều tra chưa chứng minh 
được bị can (chờ ý kiến Thủ 
tướng chính phủ). 

04 Dâm ô người dưới 16 tuổi 01 - Hết thời hạn điều tra chưa xác 
định được bị can  

05 Hiếp dâm 01 - Hết thời hạn điều tra bị can bỏ 
trốn chưa bắt được 

06 Giao cấu với trẻ em 01 - Hết thời hạn điều tra bị can bỏ 
trốn chưa bắt được 

07 Cố ý làm trái quy định của nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 

01 - Hết thời hạn điều tra chưa có kết 
quả định giá tài chính 

Tổng 12  

Còn lại 09 vụ đang điều tra. 

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

 Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh còn 63 vụ án tạm đình 

chỉ điều tra. Trong đó có 54 vụ trên 12 tháng. (có thống kê theo mẫu số 03 kèm 

theo)  
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* Nguyên nhân các vụ án tạm đình chỉ, án tạm đình chỉ chưa được 

phục hồi, giải quyết: 

- Nhìn chung đa phần các vụ án tạm đình chỉ điều tra điều liên quan đến 

vụ án trộm cắp tài sản. Các đối tượng phạm tội hoạt động tin vi, xảo quyệt. 

chúng thường lợi dụng thời gian rất khuya, lúc người dân ngủ say để trộm cắp, 

khi thực hiện diễn ra nhanh chóng, không để lại hoặc để lại rất ít dấu vết tại hiện 

trường, mặc khác không có người chứng kiến. gây khó khăn trong quá trình điều 

tra, thu thập chứng cứ nên công tác điều tra, khám phá án đạt tỉ lệ thấp 

-  Công tác quản lý địa bàn còn hạn chế:  

Trong công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lương Cơ quan CSĐT. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng và Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT các 

trinh sát viên bám sát địa bàn, nắm các đối tượng hình sự trên địa bàn, theo dõi 

di biến động của đối tượng khi phát hiện các đối tượng phạm tội thì kịp thời bắt 

giữ xử lý theo pháp luật. Nhưng do địa bàn huyện U Minh rộng, giáp biển, nhiều 

địa bàn giáp ranh, có tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, thường xuyên xuất hiện 

các đối tượng từ nơi khác đến. Lực lượng trinh sát viên, điều tra viên còn mõng, 

không đủ về số lượng, chủ yếu phân công một đồng chí trinh sát nắm địa bàn 

nên việc quản lý các đối tượng hình sự trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Dẫn 

đến việc điều tra, khám phá các vụ án trộm cắp tài sản đạt hiệu quả chưa cao. 

- Các vụ án khởi tố bị can, nhưng trong quá trình điều tra bị can bỏ trốn, 

đi đâu không rõ địa chỉ,  không bắt được bị can để xử lý dẫn đến việc điều tra vụ 

án bị gián đoạn. 

Mặt khác, Thủ trưởng Cơ quan thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác 

điều tra giải quyết án được nhanh chóng. Nhưng do số lượng án trong một năm 

quá nhiều dẫn đến việc chỉ đạo trong công tác điều tra đôi lúc chưa sâu sát. Lực 

lượng  điều tra viên, cán bộ điều tra còn ít về số lượng so với tình hình thực tế 

phải giải quyết các vụ án trong một năm dẫn đến việc điều tra, khám phá vụ án 

đạt hiệu quả chưa cao 
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Khi vụ việc xảy ra Công an cấp xã chậm trể báo cáo đến Công an huyện 

nên gây khó khăn trong công tác khám nghiệm hiện trường. quá trình thu thập 

chứng cứ, tài liệu chứng minh tội phạm không đầy đủ và các đối tượng có liên 

quan trong vụ án bỏ trốn dẫn đến việc điều tra khó khăn. 

* Từ năm 2015 đến 30/6/2018 trên địa bàn huyện còn 09 vụ án đình chỉ 

điều tra, các vụ án đình chỉ điều tra điều có căn cứ theo quy định của pháp luật. 

Số vụ án đình chỉ điều tra dẩn đến Cơ quan CSĐT phải bồi thường oan sai 0 vụ. 

* Từ năm 2015 đến 30/6/2018 Công an huyện U Minh không tiếp nhận, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự liên quan 

đến vụ án tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án. (có thống kê theo mẫu số 05, 

06 kèm theo) 

* Công tác phục hồi điều tra 

Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh đã phục hồi điều tra 35 vụ án tạm 

đình chỉ. Kết quả phục hồi điều tra đã chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 34 

vụ, đình chỉ điều tra 01 vụ. Trong thời gian tới Cơ quan CSĐT Công an huyện U 

Minh sẽ lập kế hoạch xác minh tiếp tục hoạt động điều tra, thu thập thêm chứng 

cứ chứng minh tội phạm, đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra theo quy định. (Có 

thống kê theo mẫu số 04 kèm theo) 

Thời gian qua Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh và Công an 

cấp huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo trong công tác giải quyết 

các vụ án tạm đình chỉ. Ngày 20/4/2018 Giám đốc Công an tỉnh đã có công văn 

số 25/CAT-PV11 về chỉ đạo giải quyết các cụ án tạm đình chỉ. Công an huyện 

đã chủ động kiểm tra hồ sơ các vụ án tạm đình chỉ. Xem xét các căn cứ, tài tiệu 

để phục hồi điều tra giải quyết các vụ án tạm đình chỉ. Thủ trưởng, Phó thủ 

trưởng quan tâm, nhắc nhở, chỉ đạo các điều tra viên, cán bộ điều tra nhanh 

chóng giải quyết các vụ án đang điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án 

tạm đình chỉ điều tra 

4. Việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan có liên quan.  
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Cơ quan CSĐT công an huyện đã chủ động phối hợp với các Công an đơn 

vị địa phương xác minh vụ án được sự nhiệt tình giúp đở, công việc nhanh 

chóng được giải quyết và đảm bảo 

Cơ quan điều tra (CQĐT) và VKS đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa ĐTV 

và KSV thông qua việc thống nhất quan điểm bằng biên bản trước khi CQĐT 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, tạm giam. Các yêu cầu bổ sung tài 

liệu chứng cứ của VKS đều được CQĐT chấp nhận thực hiện đúng theo quy 

định của Thông tư 05, đã hạn chế tối đa VKS ra quyết định từ chối hoặc hủy bỏ 

các quyết định tố tụng của CQĐT. Các vụ án có sự trao đổi trước khi khởi tố đều 

được khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đúng pháp luật, không có vụ nào oan, 

sai. 

Sự phối hợp giữa VKS và CQĐT được lãnh đạo 2 ngành tăng cường chỉ 

đạo và quán triệt thực hiện đúng tinh thần của Thông tư liên tịch số 

01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC. Qua đó, tất cả các vụ án hình sự 

trước khi kết thúc điều tra vụ án ít nhất 10 ngày, ĐTV và KSV đều có sự phối 

hợp để đánh giá chứng cứ, tài liệu thu thập bằng văn bản. Nếu KSV phát hiện 

còn thiếu chứng cứ, vi phạm thủ tục tố tụng hoặc còn bỏ lọt tội phạm thì kịp thời 

yêu cầu ĐTV bổ sung, khắc phục trong giai đoạn điều tra; đảm bảo khi hồ sơ 

chuyển truy tố không phải trả lại yêu cầu điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ. 

Sự tăng cường phối hợp giữa 3 ngành còn được thể hiện tích cực hơn 

thông qua việc thường xuyên tổ chức các cuộc họp liên ngành hoặc tiến hành 

mời 3 ngành cấp trên tham dự họp bàn thống nhất giải quyết vướng mắc trong 

việc đánh giá chứng cứ, định tội danh, thẩm quyền giải quyết đảm bảo giải quyết 

vụ án kịp thời, đúng các quy định của pháp luật. Qua đó, các tồn tại, thiếu sót 

của các cơ quan tố tụng được chỉ rõ và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong 

công tác xử lý các vụ án khác. Việc phối hợp này trong thời gian qua đã phát 

huy hiệu quả thiết thực trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, đảm bảo các 
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vụ án được giải quyết khách quan, toàn diện, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội 

phạm; không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố được thực hiện nghiêm túc. Cơ quan CSĐT công an huyện luôn bố trí 

trực ban hình sự 24/24 kịp thời tiếp nhận tin báo của công dân và cơ quan khác. 

Tiến hành phân loại, xác minh kịp thời, nhanh chóng đúng thời gian quy định, 

không có tin báo kéo dài quá hạn giải quyết.  

Công tác điều tra hình sự được thực hiện đúng theo tinh thần của Bộ luật 

hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. quá trình điều tra không xảy ra các vụ án oan, 

sai, bỏ lọt tội phạm. 

Các vụ án tạm đình chỉ điều tra từ năm 2015 đến tháng 6/2018 giảm theo 

từng năm. Các cụ án tạm đình chỉ có khả năng phục hồi thì cơ quan CSĐT 

nhanh chóng lập kế hoạch xác minh, phục hồi điều tra để giải quyết các vụ án 

tạm đình chỉ. 

Các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra điều có căn cứ theo quy định của 

pháp luật. Cơ quan CSĐT không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

các vụ án tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra. 

Mối quan hệ phối hơp giữa Cơ quan CSĐT - VKS – Tòa án đã có sự phối 

hợp chặt chẽ, trao đổi trước khi khởi tố nên quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và 

xét xử đúng pháp luật, không có vụ nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT thường xuyên quan tâm, chỉ 

đạo công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, đến công tác điều tra, khám 

phá án. Quá trình điều tra giải quyết được thực hiện nhanh chóng và kịp thời. 

2. Hạn chế, tồn tại 
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- Công an xã, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận, tin báo về tội phạm, lập 

biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tin báo, tố giác tội phạm 

kèm theo đồ vật, tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. 

nhưng công tác này ở cấp xã thực hiện đôi lúc còn chưa tốt. Việc chuyển giao 

tin báo cho Cơ quan điều tra còn trậm trễ dẫn đến việc thu thập tài liệu, chứng 

cứ gặp khó khăn, khi xuống hiện trường thì hiện trường đã bị xáo trộn dẫn đến 

việc thu thập dấu vết, chứng cứ thực hiện không hiệu quả. 

- Hàng năm vụ án tạm đình chỉ còn nhiều, việc giải quyết các vụ án tạm 

đình chỉ đạt hiệu quả còn chưa cao so với mục tiêu đề ra. Còn nhiều vụ án tạm 

đình chỉ chưa phục hồi điều tra, giải quyết. 

3. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại. 

- Nâng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị cấp xã còn hạn chế, chưa 

nhận thức được tầm quan trọng trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm 

và xác minh ban đầu dẫn đến việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt 

hiệu quả chưa cao. 

- Nhiều vụ án tạm đình chỉ có tính chất phức tap, tài liệu chứng cứ còn 

hạn chế nên việc phục hồi điều tra gặp nhiều khó khăn.  

- Số lượng Điều tra viên và Cán bộ điều tra còn ít so với tình hình thực tế 

phải giải quyết các tin báo, tố giác về tội phạm và các vụ án điều tra dẫn đến 

công tác điều tra, khám phá đạt hiệu quả chưa cao so với yêu cầu đề ra 

4. Biện pháp khắc phục 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thường xuyên nhắc nhở,quan 

tâm chỉ đạo trong công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố, cũng như công tác điều tra, khám phá án đảm bảo quá trình giải quyết 

vụ án nhanh, chuyển truy tố, xét xử theo đúng quy định. 

Mở các đợt tập huấn nghiệp vụ công an xã trong công tác tiếp nhận tin 

báo, tố giác về tội phạm để công tác tiếp nhận tin báo đạt hiệu quả, việc chuyển 
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tin báo diễn ra nhanh chóng, kiệp thời đảm bảo giải quyết tin báo được kịp thời, 

giải quyết đúng trình tự thủ tục theo quy định. 

Công an huyện chủ động rà soát các vụ án tạm đình chỉ chưa giải quyết, 

chỉ đạo lập kế hoạch tiếp tục xác minh, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, đảm 

bảo công tác giải quyết vụ án tạm đình chỉ được hiệu quả, các vụ án đang điều 

tra nhanh chóng giải quyết và hạn chế đến mức thấp nhất vụ án tạm đình chỉ, 

đình chỉ điều tra. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với các cơ quan trung ương: không 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị địa phương 

Hàng năm mở các đợt tập huấn về công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về 

tội phạm và công tác điều tra án, từ đó điều tra viên, cán bộ điều tra nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật góp phần rút kinh nghiệm trong công 

tác điều tra, khám phá án và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt hiệu quả 

cao cao nhất. 

Trên đây là báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các vụ án tạm đình chỉ điều tra 

báo cáo đến Đoàn Giám Sát nắm./. 

Nơi nhận: 
- PV11 (Đội NVCĐCS) 

- Lưu ĐTTH 

P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT 

(Đã ký) 

 

Thượng tá Nguyễn Chí Dũng 

 

  

 

 



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 144 21 123 0 0 0 130 87 43 0 0 14 0 0

2016 105 14 91 0 0 0 92 48 44 0 0 9 0 4

2017 79 9 70 0 0 0 69 43 26 0 0 6 0 4

2018 53 6 47 0 0 0 40 27 13 0 0 13 0 0

Tổng số 381 50 331 0 0 0 331 205 126 0 0 42 0 8

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 

CÔNG AN 
HUYỆN U MINH

SỐ PHỤC HỒI GIẢI QUYẾT 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
(Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

Mẫu số 1



CÔNG AN HUYỆN U MINH Mẫu số 2

Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC Vụ BC
1 Tổng thụ lý 123 142 73 71 72 91 46 46 314 350

1.1 Kỳ trước chuyển sang 23 54 14 12 21 21 14 15 72 102
1.2 Khởi tố mới 87 81 49 49 43 60 27 25 206 215
1.3 Phục hồi điều tra 8 8 9 9 9 11 5 6 31 34
1.4 Số tăng do tách án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Số giảm do nhập án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Án chuyển đến 6 0 1 1 0 0 0 0 7 1
1.7 Án chuyển đi 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
2 Chuyển VKS đề nghị truy 64 120 22 35 44 66 23 30 153 251
3 Án trả hồ sơ điều tra bổ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Án trả hồ sơ điều tra lại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Án quá hạn luật định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Án đình chỉ điều tra 2 2 3 6 2 2 2 1 9 11
7 Án tạm đình chỉ điều tra 43 8 27 9 12 8 12 5 94 30
8 Đang tiếp tục điều tra 14 12 21 21 14 15 9 10 58 58

* Ghi chú:

2018 Tổng

Lý do tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại từng vụ , ghi cụ thể trong báo cáo theo đề cương, để tổng 
hợp phục vụ Đoàn giám sát.

Tình hình điều tra án hình sự
THỐNG KÊ SỐ LIỆU

(Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

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

TT Nội dung
2015 2016 2017



CÔNG AN HUYỆN U MINH Mẫu số 3

TT Tội danh Vụ Bị can Thời gian, địa 
điểm xảy ra

Ngày, tháng, năm 
tạm đình chỉ

Lý do 
tạm đình chỉ

Tạm đình chỉ trên 
12 tháng

1 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 15/10/2014 
tại ấp 3, xã Khánh 

Hội
24/2/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

2 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 27/08/2014 
tại thị trấn U Minh 29/2/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

3 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 30/10/2014 
khu công nghiệp 

khí điện đạm
4/3/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

4 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 21/11/2015 
tại ấp 3, xã Khánh 

Hội
26/3/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

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

(Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)



5 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 19/01/2015 
tại ấp 3, xã Khánh 

Hội
26/3/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

6 Trộm cắp tài sản 1 0

Ngày 17/6/2015 tại 
Trung tâm dân số 
và kế hoạch hóa 
gia đình huyện U 

Minh

20/5/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

7 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 25/02/2015 

tại ấp 3, Xã Khánh 
Lâm

25/5/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

8 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 01/8/2014 tại 
khóm 3, Tt U Minh 5/6/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

9 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 13/3/2015 tại 

ấp 6, xã Khánh 
Hòa

21/6/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

10 Giao cấu với trẻ em 1 0
Ngày 15/5/2014 tại 
ấp 12, xã Nguyễn 

Phích
30/6/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

11 Cố ý gây thương tích 1 0
Ngày 24/02/2015 

tại ấp 13, xã Khánh 
Lâm

17/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

12 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 11/3/2015 tại 

ấp 13, xã Khánh 
Lâm

17/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

13 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 17/3/2015 tại 

ấp 1, xã Khánh 
Lâm

17/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x



14 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 17/3/2015 tại 

ấp 1, xã Khánh 
Lâm

17/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

15 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 17/3/2015 tại 

ấp 1, xã Khánh 
Lâm

17/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

16 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 16/02/2015 
tại khóm 2, TT U 

Minh
18/7/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

17 Cướp giật tài sản 1 0 Ngày 17/3/2015 tại 
ấp 7, xã Khánh An 20/4/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

18 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 24/3/2015 tại 
ấp 8, xã Khánh Hội 21/7/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

19 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 03/02/2015 
tại ấp 1, xã Khánh 

Tiến
21/7/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

20 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 19/01/2015 
tại khóm 3, TT U 

Minh
21/7/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

21 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 19/02/2015 
tại ấp 3, xã Khánh 

Hội
24/7/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

22 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 19/2/2015 tại 

ấp 4, xã Khánh 
Lâm

24/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

23 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 23/11/2014 
tại ấp 4, xã Khánh 

An
24/7/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x



24 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 02/01/2015 

tại ấp 9, xã Nguyễn 
Phích

29/7/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

25 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 14/4/2015 tại 

ấp 1, xã Khánh 
Thuận

28/8/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

26 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 21/5/2015 tại 

ấp 8, xã Khánh 
Tiến

30/9/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

27 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 06/4/2015 tại 

ấp 14, xã Khánh 
Lâm

13/10/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

28 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 18/5/2015 tại 

khóm 4, TT U 
Minh

14/10/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

29 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 17/7/2015 tại 

ấp 11, xã Khánh 
An

26/10/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

30 Cướp giật tài sản 1 0 Ngày 23/5/2015 tại 
ấp 3, xã Khánh Hội 28/10/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

31 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 06/5/2015 tại 
ấp 9, xã Khánh An 13/11/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

32 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 29/7/2015 tại 

ấp 17, xã Khánh 
Thuận

14/11/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

33 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 18/7/2015 tại 

ấp 17, xã Khánh 
Thuận

14/11/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x



34 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 14/9/2015 tại 

ấp 17, xã Khánh 
Thuận

14/11/2015
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

35 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 07/8/2015 tại 
ấp 3, xã Khánh Hội 18/12/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

36 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 29/8/2015 tại 
ấp 9, xã Khánh An 22/10/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

37 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 01/10/2015 

tại ấp 13, xã Khánh 
An

19/01/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

38 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 27/9/2015 tại 
ấp 1, xã Khánh An 29/01/2015

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

39 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 07/10/2015 
tại ấp 4, xã Khánh 

An
30/3/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

40 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 02/01/2016 
tại ấp 8, xã Khánh 

An
30/3/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

41 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 11/02/2016 
tại khóm 3, TT U 

Minh
15/5/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

42 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 03/01/2016 

tại ấp 10, xã Khánh 
An

15/5/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

43 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 03/3/2016 tại 
ấp 7, xã Khánh An 16/6/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x



44 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 09/6/2016 tại 
ấp 8, xã Khánh Hội 6/9/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

45 Trộm cắp tài sản 1 0 Ngày 18/6/2016 tại 
ấp 7, xã Khánh An 7/6/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

46 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 27/6/2016 tại 
ấp 15, xã Nguyễn 

Phích
25/9/2016

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.
x

47 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 22/7/2016 tại 

ấp 6, xã Khánh 
Lâm

7/10/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

48 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 11/7/2016 tại 

khóm 1, TT U 
Minh

9/10/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

49 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 27/6/2016 tại 

khóm 3, TT U 
Minh

14/10/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

50 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 30/7/2016 tại 

ấp 19, xã Khánh 
Thuận

18/10/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

51 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 21/6/2016 tại 

ấp 12, xã Khánh 
Thuận

20/10/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

52 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 22/6/2016 tại 

ấp 2, xã Khánh 
Lâm

17/11/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

53 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 23/7/2016 tại 

ấp 2, xã Khánh 
Lâm

29/11/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x



54 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 19/8/2016 tại 

khóm 4, TT U 
Minh

27/12/2016
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

x

55 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 01/6/2017 tại 

ấp 6, xã Khánh 
Lâm

11/11/2017
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

56 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 05/02/2017 

tại ấp 17, xã Khánh 
Thuận

15/11/2017
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

57 Trộm cắp tài sản 1 0
Ngày 03/10/2017 
tại khóm 3, TT U 

Minh
27/02/2018

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.

58 Giao cấu với người từ đủ 
13 đến dưới 16 tuổi 1 0

Ngày 20/11/2017 
tại ấp 13, xã Khánh 

Thuận
16/4/2018

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.

59 Dâm ô đối với người 
dưới 16 tuổi 1 0

Ngày 08/01/2018 
tại ấp 15, xã Khánh 

Thuận
2/5/2018

Hết thời hạn điều 
tra chưa xác định bị 

can.

60 Hủy hoại tài sản 1 0
Ngày 03/01/2018 

tại ấp 19, xã Khánh 
Thuận

11/5/2018
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

61 Trộm cắp tài sản 1 1
Ngày 29/12/2017 

tại ấp 6, xã Nguyễn 
Phích

17/5/2018
hết thời hạn điều tra 
bị can bỏ trốn chưa 

bắt được

62

cố ý làm trái quy định 
nhà nước về quản lý kinh 
tế gây hậu quả nghiêm 

trọng

1 0

xảy ra 2008 đến 
2011 tại phòng văn 

hóa và thông tin 
huyện U Minh

19/5/2018

hết thời hạn điều tra 
việc định giá tài sản 

chưa thực hiện 
được



63 Trộm cắp tài sản 1 1
Ngày 18/02/2018 

tại ấp 5, xã Nguyễn 
Phích

28/5/2018
Hết thời hạn điều 

tra chưa xác định bị 
can.

ào tạm đình chỉ trên 12 tháng, đánh dấu “X” vào ô tương ứng.

 



CÔNG AN HUYỆN U MINH Mẫu số 4

Vụ ĐT Vụ ĐT Vụ ĐT Vụ ĐT
2015 43 8 8 8 2 2 0 0
2016 27 9 9 9 3 6 0 0
2017 12 8 9 11 2 2 0 0
2018 12 5 5 6 2 1 0 0
Tổng 94 30 31 34 9 11 0 0

Án đình chỉ điều tra

Tổng Số vụ đã phục hồi
(trong số tạm đình chỉ) Tổng Số vụ đã phục hồi

(trong số đình chỉ)

* Ghi chú:  Án tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra từng năm và tổng phải bằng với số liệu án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra tương ứng 
tại Mẫu số 3.

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Án phục hồi điều tra trong các vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra

 (Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

Năm

Án tạm đình chỉ điều tra



TT Nội dung 2015 2016 2017 2018 Tổng

1 Tổng số đơn tiếp nhận 0 0 0 0 0

1.1 Đơn khiếu nại 0 0 0 0 0

1.2 Đơn tố cáo 0 0 0 0 0

1.3 Đơn thuộc thẩm quyền của các cơ 
quan điều tra 0 0 0 0 0

1.4 Đơn chuyển các cơ quan chức năng 
khác 0 0 0 0 0

2 Đã giải quyết 0 0 0 0 0

2.1 Đơn khiếu nại 0 0 0 0 0

2.1.1 Khiếu nại đúng 0 0 0 0 0

2.1.2 Khiếu nại sai 0 0 0 0 0

2.1.3 Khiếu nại không có cơ sở giải quyết 0 0 0 0 0

2.2 Đơn tố cáo 0 0 0 0 0

2.2.1 Tố cáo đúng 0 0 0 0 0

2.2.2 Tố cáo sai 0 0 0 0 0

2.2.3 Tố cáo không có cơ sở giải quyết 0 0 0 0 0

3 Chưa được giải quyết 0 0 0 0 0

3.1 Đơn khiếu nại 0 0 0 0 0

3.2 Đơn tố cáo 0 0 0 0 0

* Ghi chú:

 (Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
CÔNG AN HUYỆN U MINH                                                                                                          Mẫu số 5

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến án tạm đình chỉ điều tra 

Số liệu dòng 1 = 1.1 + 1.2 = 1.3 + 1.4
Nguyên nhân từng khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết giải thích cụ thể vào báo 
cáo theo đề cương



TT Nội dung 2015 2016 2017 2018 Tổng

1 Tổng số đơn tiếp nhận 0 0 0 0 0

1.1 Đơn khiếu nại 0 0 0 0 0

1.2 Đơn tố cáo 0 0 0 0 0

1.3 Đơn thuộc thẩm quyền của các cơ 
quan điều tra 0 0 0 0 0

1.4 Đơn chuyển các cơ quan chức năng 
khác 0 0 0 0 0

2 Đã giải quyết 0 0 0 0 0

2.1 Đơn khiếu nại 0 0 0 0 0

2.1.1 Khiếu nại đúng 0 0 0 0 0

2.1.2 Khiếu nại sai 0 0 0 0 0

2.1.3 Khiếu nại không có cơ sở giải quyết 0 0 0 0 0

2.2 Đơn tố cáo 0 0 0 0 0

2.2.1 Tố cáo đúng 0 0 0 0 0

2.2.2 Tố cáo sai 0 0 0 0 0

2.2.3 Tố cáo không có cơ sở giải quyết 0 0 0 0 0

3 Chưa được giải quyết 0 0 0 0 0

3.1 Đơn khiếu nại 0 0 0 0 0

3.2 Đơn tố cáo 0 0 0 0 0

* Ghi chú:

 (Kèm theo Công văn số 499/CAT-PV11 ngày 10/6/2018 của Giám đốc CA tỉnh)

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
CÔNG AN HUYỆN U MINH                                                                                                                         

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến án đình chỉ điều tra 

Số liệu dòng 1 = 1.1 + 1.2 = 1.3 + 1.4
Nguyên nhân từng khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết giải thích cụ thể vào báo 
cáo theo đề cương


