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Lời giới thiệu 
 

Trong những năm gần đây, tình hình trẻ em phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp, 
có chiều hướng gia tăng về số lượng. Đáng lo ngại là tính chất, mức độ, hành vi tội phạm ở 
lứa tuổi vị thành niên ngày càng nguy hiểm, hung hãn, hậu quả hết sức nghiêm trọng như 
giết người, cướp của, vận chuyển ma túy, tham gia các băng nhóm tội phạm có tổ chức như 
người lớn… Đây là vấn đề lớn mà toàn xã hội phải quan tâm, một thực trạng đáng báo động 
về giáo dục văn hóa và lối sống cho thanh thiếu niên. Theo thống kê của cơ quan chức năng 
từ năm 2011 đến tháng 6/2015, toàn quốc phát hiện 34.685 vụ, 59.562 người chưa thành 
niên phạm tội. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, toàn quốc phát hiện 2.582 vụ, 3.699 người 
chưa thành niên phạm tội. Số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm gần 20% trong 
tổng số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc. 

Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc ngày càng có nhiều trẻ vị thành 
niên phạm tội, đó là: Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi người chưa thành niên đang trong 
quá trình phát triển, hoàn thiện về thể chất và tinh thần, chưa tự làm chủ được bản thân nên 
dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Mặt khác, 
việc giáo dục nhân cách cho học sinh trong nhà trường chưa thực sự được quan tâm; mối 
quan hệ giữa gia đình và nhà trường còn lỏng lẻo; sự tan vỡ gia đình cũng khiến các em ít 
được quan tâm uốn nắn và giáo dục kịp thời, từ đó dẫn tới lối sống tự do, buông thả, nổi 
loạn, đua đòi với bạn bè khiến nhiều đứa trẻ sa vào con đường phạm tội. Đồng thời do tác 
động của những vấn đề phức tạp nảy sinh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, sự 
xuống cấp về đạo đức xã hội, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, tôn sùng tiện nghi 
vật chất, đề cao cá nhân, làm ăn chụp giật, bất chấp đạo lý… khiến trẻ vị thành niên mất 
phương hướng và niềm tin, dễ dàng bị tiêm nhiễm, lao vào những thói hư tật xấu và trở nên 
vô cảm, lạnh lùng thậm chí tàn ác.  

Để hạn chế tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa, đòi hỏi phải có sự chung tay, góp 
sức không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn của cả cộng đồng thông qua việc chú trọng 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, các chuẩn mực xã 
hội cho người dân đặc biệt đối với những người trẻ tuổi. Đồng thời cần bổ sung, sửa đổi 
hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo tính nghiêm minh, đủ sức răn đe, phòng ngừa tội 
phạm vị thành niên. 

Nhằm góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm 
của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống và giảm thiểu tội phạm 
vị thành niên, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Tội phạm 
trẻ vị thành niên - Thêm những hồi chuông báo động”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                        BAN BIÊN SOẠN 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỘI PHẠM VỊ THÀNH NIÊN 
 

Trong những năm gần đây, tình hình trẻ em phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp, có 
chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất nguy hiểm của hành vi. Chính vì vậy bảo vệ trẻ em 
đã trở thành vấn đề cấp thiết và được cả xã hội quan tâm. Trên phương diện pháp lý, để tăng 
cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vị thành niên, việc tổng kết thực tiễn và 
phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến vị 
thành niên phạm tội là một yêu cầu đòi hỏi đang được đặt ra hiện nay. 

Về nguyên nhân dẫn đến việc ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên phạm tội, qua kiểm sát 
điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án mà người phạm tội là vị thành niên nhận thấy chính khuynh 
hướng, lối sống chạy theo đồng tiền, tôn sùng tiện nghi vật chất, tuyệt đối hóa con người cá nhân, 
sống dối trá, hai mặt, bất chấp đạo lý… của không ít người lớn khiến trẻ vị thành niên mất 
phương hướng và niềm tin. Thêm vào đó, cái gốc giáo dục bị hạn chế, tiêu cực, tệ nạn trong xã 
hội nhiều cộng thêm sự quản lý lỏng lẻo. Đó là những nguyên nhân chính khiến trẻ vị thành niên 
dễ dàng bị tiêm nhiễm, lao vào những thói hư tật xấu và ngày càng trở nên vô cảm, lạnh lùng, 
thậm chí tàn ác. Những đứa trẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đa số đều do bị gia đình, xã hội 
“bỏ rơi”, dù vẻ ngoài non nớt, hiền lành nhưng suy nghĩ, hành động của chúng lại khó có thể 
lường trước được. 

Luật quy định rõ việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp 
đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Đó là 
nguyên tắc bao trùm mang tính chất chỉ đạo thể hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam lấy giáo dục làm nền tảng, trọng tâm trong quá trình xử lý các vụ án mà bị can, bị cáo 
là người chưa thành niên. Điều này cũng phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em. 

Vấn đề mà chúng ta quan ngại là, trong một số vụ án, không loại trừ trường hợp trẻ vị thành 
niên bị những người lớn rủ rê tham gia để rồi khi bị bắt, những đứa trẻ này đứng ra nhận tội tất cả 
và kẻ chủ mưu đích thực hoặc thoát tội hoặc chỉ được xem là đồng phạm, giúp sức, thoát khỏi sự 
trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Làm thế nào để lôi những kẻ chủ mưu đứng sau, bắt chúng 
phải đền tội? Trách nhiệm đó thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Ngoài những lý do kể trên không thể không nói đến sự vô tâm, thiếu quan tâm quản lý của 
các bậc làm cha, mẹ khi trẻ bắt đầu vào lứa tuổi trưởng thành. Ở lứa tuổi vị thành niên, trẻ có 
những sự thay đổi đột ngột, nhanh chóng về tâm sinh lý, nếu như hình dáng vẻ bên ngoài trẻ 
giống như người lớn thì về mặt tâm lý xã hội trẻ vẫn còn rất trẻ con, chính vì vậy tự bên trong trẻ 
đã xảy ra sự mất cân bằng rất lớn, cần sự hiểu và thông cảm và giúp đỡ từ cha mẹ. Nhưng nếu các 
bậc cha mẹ không để ý hoặc không tâm lý với con sẽ rất dẫn đến hậu quả đáng tiếc như trẻ bỏ nhà 
đi, trẻ vi phạm pháp luật hoặc thậm chí là phạm tội… Vậy cha mẹ làm thế nào để hiểu được trẻ vị 
thành niên? 

Ở lứa tuổi này, trẻ thường có xu hướng tự đánh giá cao bản thân, chúng tự xem mình như là 
“cái rốn của vũ trụ”, là nhân vật có tầm quan trọng nhất, muốn được là trung tâm của mọi người 
và muốn mọi người làm theo những suy nghĩ và hành động của chúng. Chúng bắt đầu cho mình 
cái quyền quyết định mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của mọi người, vì với chúng, những 
điều chúng làm đều là đúng, chính sự đánh giá quá khả năng của mình mà các quyết định của trẻ 
ít dẫn đến thành công. Khi đó, chính những thất bại nho nhỏ đầu đời, những xích mích vụn vặt 
cũng có thể làm trẻ đau khổ dễ dẫn đến những hành vi nông nổi như bỏ nhà đi bụi, dễ bị những 
cám dỗ trong xã hội lôi kéo,… 

Dù trẻ luôn có khuynh hướng tự khẳng định mình thông qua mọi việc như lựa chọn kiểu 
tóc, cách ăn mặc, tác phong, cử chỉ, sở thích riêng,… nhưng trong thâm tâm chúng vẫn rất cần sự 



“Tội phạm trẻ vị thành niên - Thêm những hồi chuông báo động”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 4/2017 2

giúp đỡ, che chở của gia đình, vì chính gia đình là điểm tựa để chúng tự tin bộc lộ bản thân. Vì 
thế, nếu bề ngoài trẻ không quấn quýt với cha mẹ như lúc còn nhỏ thì các bậc cha mẹ vẫn nên 
dành mọi sự quan tâm để hiểu được suy nghĩ của chúng, là điểm tựa cho chúng. 

Ở lứa tuổi này, do ít trải nghiệm trong cuộc sống, ít kiến thức xã hội nên sự đánh giá của 
các em có phần cực đoan, cứng nhắc. Các em bắt đầu có những suy nghĩ lại về hình mẫu lý tưởng 
của mình. Những người được là hình mẫu lý tưởng, được các em đánh giá cao thì sẽ được các em 
tin tưởng, yêu quý, thích hoàn thành nhiệm vụ người đó giao phó và tỏ rõ thái độ ngược lại với 
những người mà các em phát hiện ở họ có những lời nói hành động tự các em cho là không đúng 
không tốt. 

Tình bạn với trẻ vị thành niên rất quan trọng, đối với lứa tuổi này người bạn thân như “cái 
tôi thứ hai” của mình, các em rất chú ý đến phẩm chất của người bạn, sự thông minh nhanh trí, 
vốn kiến thức rộng về mọi mặt chứ không chỉ đơn thuần là kết quả cao trong học tập. Người bạn 
được các em đề cao là người biết chia ngọt sẻ bùi không bao giờ “phản” bạn, khi đã tin tưởng trẻ 
có thể thổ lộ hết nội tâm, bày tỏ tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất vì vậy thường xuyên quan 
tâm đến bạn của con, hoặc hơn thế, bạn hãy cố gắng để trở thành một người bạn của con để chúng 
dễ bày tỏ tâm tình. Quan tâm đến những hoạt động chung của trẻ là việc làm hết sức cần thiết của 
các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi này. 

Lứa tuổi vị thành niên là lứa tuổi đánh dấu nhiều sự đột phá quan trọng trong cuộc đời trẻ. 
Mọi sự thay đổi bên trong và bên ngoài khiến trẻ bị bỡ ngỡ, khó thích nghi nên chúng dễ hành 
động bồng bột. Tuy nhiên, mọi khó khăn chỉ là tạm thời nếu như cha mẹ thực sự hiểu trẻ, là bạn 
với trẻ, tôn trọng tính độc lập của trẻ, giáo dục giới tính và tập dần khả năng xử lý tình huống cho 
trẻ,… tạo mọi điều kiện cho trẻ sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và trưởng thành 
lành mạnh. 

Một thực tế không thể phủ nhận được là sự tác động hai mặt của việc bùng nổ công nghệ 
thông tin. Rất nhiều học sinh bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của “quán net”, của các trò chơi điện tử 
trên mạng, chểnh mảng việc học tập. Các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, đẫm máu tràn lan 
trong thế giới game một phần tác động đến tâm lý trẻ vị thành niên. Nhiều “băng cướp nhí” vì 
thiếu tiền chơi game, hoặc phát sinh mâu thuẫn sẵn sàng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. 

Sự buông lỏng quản lý, chưa phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã 
hội trong việc quản lý giáo dục, phương pháp giáo dục chưa sâu sát. Một số gia đình còn nuông 
chiều con cái để chúng ăn chơi đua đòi, giao lưu với kẻ xấu, sống buông thả, sa ngã vào con 
đường phạm tội. Chính sự giáo dục của gia đình, xã hội - điều kiện tiên quyết để loại trừ những 
thói hư tật xấu trong mỗi con người, là cái nôi hình thành ý thức cá nhân. 

Trong những năm gần đây, tình hình trẻ em phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp, có 
chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất nguy hiểm của hành vi. Chính vì vậy bảo vệ trẻ em 
đã trở thành vấn đề cấp thiết và được cả xã hội quan tâm. Ở phương diện pháp lý, để tăng cường 
hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vị thành niên, việc tổng kết thực tiễn và phát 
hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến vị thành 
niên phạm tội là một yêu cầu đòi hỏi đang được đặt ra hiện nay. 

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến vị thành 
niên phạm tội, chúng tôi tập trung phân tích một số vấn đề về thực trạng tội phạm vị thành niên và 
đề xuất một số kiến nghị về hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự có liên quan. 

1. Tình hình vị thành niên phạm tội 
Trong những năm qua, tình trạng vị thành niên phạm tội đang có chiều hướng gia tăng và 

“trẻ hóa”. Số vụ án, bị can vị thành niên gây nên mỗi năm chiếm 10% tổng số án hình sự đã khởi 
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tố, truy tố và xét xử của đơn vị trong nhiều năm qua. Trong cơ cấu tội phạm thì tội phạm ít 
nghiêm trọng và nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao. 

Về giới tính: Đa số vị thành niên phạm tội là nam. Tuy nhiên cũng có một số lượng không 
nhỏ là nữ vị thành niên phạm tội. 

* Về cơ cấu tội phạm: Tuy chưa thống kê được số liệu chính xác, tuy nhiên theo dõi các 
phiên tòa xét xử vị thành niên phạm tội gần đây có thể nhận thấy vị thành niên thường mắc phải 
những tội phạm có tính chất bạo lực như cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài 
sản. Một số trường hợp phạm tội giết người, buôn bán tàng trữ ma túy và xâm hại tình dục. 

Ví dụ: Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2013 đến ngày 04/04/2014 Hoàng Long Phượng 
N, sinh ngày 02/4/1998 cấu kết với Đinh Văn T thực hiện 20 lần đe dọa và uy hiếp tinh thần cháu 
Trần Thị Quỳnh N, sinh năm 2000 để cưỡng đoạt tổng số tiền 120.000.000 đồng. Tại phiên tòa 
các bị cáo khai do cần có tiền tiêu xài cá nhân và biết gia đình cháu N có nhiều tiền nên mới hù 
dọa để chiếm đoạt tài sản phục vụ cho nhu cầu cá nhân. 

* Về hình thức tham gia: Thông thường vị thành niên phạm tội có tính chất đơn lẻ thì hiện 
nay xu hướng phạm tội đã chuyển dịch sang phạm tội có tổ chức, thành băng nhóm, phạm tội với 
người đã thành niên; thủ đoạn tinh vi, phức tạp, manh động, tính chất, mức độ của hành vi ngày 
càng nguy hiểm. 

Ví dụ: Do cần tiêu xài, chơi game nên vào khoảng 23 giờ ngày 12/4/2015, Trịnh C.S, sinh 
năm 1995, Võ Văn D.M.T, sinh năm 1998 và Phạm K.T, sinh năm 1995 mang theo dao, gậy gỗ 
đột nhập vào nhà bà Bùi T.N khống chế cướp số tài sản có giá trị gần 15.000.000 đồng, vụ án 
được khởi tố và cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra xử lý. 

- Trong vụ án Thạch K cùng với 03 đồng phạm khác trong đó có Sơn V, sinh năm 2000, Tô 
Ra Đ, sinh năm 1999 là người dân tộc Khơ me do hiếu kỳ nên lợi dụng đêm tối các đối tượng 
dùng đá ném vào các xe tải đang lưu thông trên đường, gây thương tích cho tài xế anh Võ V.H bị 
thương tích 33%. 

Một xu hướng thường thấy trong các vụ án là vị thành niên bỏ nhà đi lang thang, sống tụ tập 
ăn chơi (cả nam, nữ) và cùng lôi kéo nhau phạm tội chiếm đoạt tài sản hoặc chỉ vì những mâu 
thuẫn nhỏ trong sinh hoạt đã thiếu kiềm chế sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án. 

Trong thực tế nhiều năm vừa qua tại địa phương sau khi xử phạt tù, chấp hành xong án phạt 
tù trở về địa phương tiếp tục tái phạm, chúng tôi đặt ra câu hỏi, quá trình đi cải tạo tại các trại tạm 
giam của tỉnh, trại giam của Trung ương đã có những biện pháp giáo dục, cải tạo cho các bị án vị 
thành niên tái hòa nhập vào cộng đồng như thế nào, hiện nay tình hình người phạm tội nói chung 
có số lượng lớn trong đó các trại tạm giam có nhiều thời điểm quá tải vậy số bị án là vị thành niên 
có bị giam chung với người đã thành niên hay được sự phân bố theo quy định pháp luật, nếu vị 
thành niên bị giam chung với người đã thành niên, họ ít nhiều sẽ bị hệ lụy, ngoài ra sau khi địa 
phương, chính quyền địa phương đã có tác động thêm về mặt quản lý, giáo dục tạo điều kiện về 
vật chất tinh thần cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng hay chưa, bên cạnh đó yếu tố 
gia đình cũng đóng một phần quan trọng, bởi vị thành niên sau khi đi cải tạo trở về địa phương 
không có sự quan tâm của gia đình, xã hội thì thường nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tâm lý xấu hổ 
với bạn bè, với người thân điều đó sẽ dễ dẫn đến việc tái phạm. 

Vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể giảm thiểu tốt nhất tình trạng tái phạm ở lứa tuổi vị 
thành niên. 

- Địa phương nơi có bị án chấp hành xong án phạt tù, phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
công tác tiếp nhận; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ tội 
phạm vị thành niên, phối hợp với các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến 
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binh quản lý, giáo dục, giúp đỡ các em. Hàng tháng báo cáo kết quả tiến bộ của các em cho người 
hướng dẫn biết. 

- Tư vấn, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý giúp đỡ tội phạm vị thành niên tái 
hòa nhập cộng đồng. 

- Thực hiện việc quản lý, giám sát tội phạm vị thành niên; giáo dục hướng dẫn chấp hành 
pháp luật, nghĩa vụ công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật, tham 
mưu đề xuất cho lãnh đạo địa phương phối kết hợp cùng gia đình tạo điều kiện về vật chất, tinh 
thần, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ các em trong quá trình học nghề, bố trí việc làm như vậy ít 
nhiều sẽ hạn chế tình hình vị thành niên tái phạm và giảm thiểu về tội phạm, giữ vững trật tự an 
ninh, an toàn cho xã hội. 

* Về hình thức xử lý vị thành niên: 
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, mục đích của việc xử lý vị thành niên phạm tội chủ yếu 

nhằm giáo dục giúp đỡ các em có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh để trở thành công 
dân tốt cho xã hội. Vì vậy, vị thành niên phạm tội có thể áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 
miễn trách nhiệm hình sự để đưa về gia đình, cơ quan tổ chức giám sát. Tuy nhiên, trong thực tế 
xét xử, do vị thành niên phạm tội đa phần phạm vào các tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
(cướp, cướp giật, xâm hại tình dục) nên thường bị xử án tù (ít trường hợp được hưởng án treo). 

2. Những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự liên 
quan đến vị thành niên phạm tội 

Bộ luật Hình sự có các quy định xử lý vị thành niên phạm tội theo hướng khoan hồng, giảm 
nhẹ. Theo đó: 

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 
phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 12 Bộ luật Hình sự). 

- Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt 
đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết... 

- Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên 
phạm tội, thì toà án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp... (Điều 69 Bộ luật Hình sự) 

Qua thực tiễn công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, chúng tôi nhận thấy có một số 
vướng mắc từ quy định trên của Bộ luật Hình sự được phân tích dưới đây: 

* Các nguyên tắc xử lý vị thành niên theo Điều 69 Bộ luật Hình sự đã thể hiện được tính 
nhân đạo trong việc xử lý vị thành niên phạm tội, tuy nhiên rất thiếu tính cụ thể nên không dễ 
thực hiện trong thực tế. 

Ví dụ: “Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu gây hại 
không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình, tổ chức nhận giám sát, giáo dục”. 

Tại khoản 4 Điều 69 Bộ luật Hình sự quy định khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp 
dụng hình phạt thì tòa án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp: Giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng. 

 Trong điều luật trên, quy định “nếu thấy không cần thiết” là thiếu tính pháp luật và không 
tạo ra hiệu lực thi hành bởi một lần nữa tiếp tục trao toàn bộ quyền quyết định trong tay của người 
thực thi pháp luật. 

Việc quy định nhiều các biện pháp xử lý không phải là hình phạt tù nhưng không phân định 
rõ mức độ, hậu quả pháp lý của mỗi biện pháp làm ảnh hưởng đến việc áp dụng. 

Ngoài hình phạt tù là biện pháp nghiêm khắc nhất đối với người chưa thành niên còn có 
một loạt các biện pháp xử lý khác bao gồm: Miễn trách nhiệm hình sự (Khoản 3, Điều 69 Bộ luật 
Hình sự); miễn hình phạt; giáo dục tại xã, phường; đưa vào trường giáo dưỡng; án treo (hình phạt 
tù có điều kiện); cải tạo không giam giữ. 
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Với rất nhiều biện pháp trên nhưng Bộ luật Hình sự không quy định cụ thể, rõ ràng trường 
hợp nào (điều kiện gì) thì được áp dụng mà đa phần (như đã phân tích trên) chỉ quy định “nếu cần 
thiết” “có thể” nên tòa án không dễ vận dụng, áp dụng. Hơn nữa, mức độ nghiêm khắc (tính răn 
đe) giữa các biện pháp trên là không đáng kể, thậm chí đối tượng xin chịu hình phạt tù (nhưng 
được hưởng án treo) lại tốt hơn vì vẫn được ở ngoài xã hội tiếp tục đi học, trong khi biện pháp tư 
pháp (không phải là hình phạt) như đưa vào trường giáo dưỡng rõ ràng làm mất cơ hội học tập 
bình thường của vị thành niên. 

Cảnh cáo là một hình thức không phù hợp với người chưa thành niên phạm tội bởi vì không 
có sự kiểm tra nào được thực hiện sau khi thực hiện biện pháp này và bởi vì vị thành niên sẽ luôn 
coi đó là một biện pháp bình thường do đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức hạn chế của vị thành 
niên; 

Phạt tiền cũng là một biện pháp không phù hợp vì vị thành niên đa số không có tài sản 
riêng. Nếu cha mẹ các em phải thực hiện thì tác dụng đối với các em là không đáng kể. 

Việc áp dụng án treo đối với vị thành niên là không dễ dàng vì chỉ được áp dụng đối với 
người chưa thành niên có địa chỉ rõ ràng. Trên thực tế, đây là một hình thức phân biệt đối xử với 
trẻ em lang thang vì trẻ em lang thang không thể được xử lý bằng những hình phạt giống như trẻ 
em có nơi cư trú ổn định phạm tội cùng loại. 

Pháp luật hình sự đã không quy định một nguyên tắc phổ biến trong xử lý vị thành niên 
phạm tội theo chuẩn mực tư pháp quốc tế, đó là việc bắt, giam giữ, bỏ tù trẻ em chỉ được dùng 
đến như là một biện pháp cuối cùng và trong thời gian thích hợp ngắn nhất. 

3. Một số kiến nghị: 
Trên cơ sở phân tích hiện trạng tội phạm vị thành niên, đối chiếu với một số quy định hiện 

hành trong Bộ luật Hình sự, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị dưới đây: 
- Khắc phục các hạn chế  về mặt kỹ thuật lập pháp liên quan đến Điều 69 - nguyên tắc xử lý 

người chưa thành niên phạm tội - theo hướng quy định việc miễn trách nhiệm hình sự cho vị 
thành niên là bắt buộc nếu thỏa mãn yêu cầu của pháp luật. 

- Quy định cụ thể về các trường hợp, điều kiện để được áp dụng các biện pháp tư pháp theo 
Điều 70 Bộ luật Hình sự để khắc phục hạn chế về tính tùy nghi, thiếu rõ ràng trong quy định hiện 
hành (tại Khoản 4, Điều 69 Bộ luật Hình sự); trong đó cũng cần chú ý đến tình huống biện pháp 
đưa vào trường giáo dưỡng tuy không phải là hình phạt nhưng lại hạn chế tự do của vị thành niên 
trong khi các hình phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ, án treo thì không ảnh hưởng đến thời 
gian học tập của các em. Để khắc phục mâu thuẫn này, chúng tôi thấy rằng cũng cần cải cách biện 
pháp tập trung trong trường giáo dưỡng theo hướng vẫn duy trì quyền tiếp tục học (phổ thông) 
của đối tượng vị thành niên. 

- Bổ sung nguyên tắc về hạn chế áp dụng hình phạt tù đối với vị thành niên phạm tội theo 
đó hình phạt tù chỉ được áp dụng đối với vị thành niên trong những trường hợp thực sự cần thiết - 
và là biện pháp cuối cùng, trong thời gian ngắn nhất. 

- Bỏ hình phạt cảnh cáo trong hệ thống hình phạt áp dụng đối với vị thành niên phạm tội. 
- Mở rộng phạm vi được hưởng án treo hoặc các hình phạt không phải là hình phạt tù đối 

với trẻ em lang thang nếu đáp ứng một số yêu cầu khác. 

4. Tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên 
Việc tuyên truyền pháp luật hình sự trong toàn dân nói chung và đối với thanh thiếu niên 

nói riêng là một trong những nội dung được các địa phương chú trọng thực hiện. Đồng thời thanh 
thiếu niên cũng cần biết được quyền và nghĩa vụ của mình ở những lĩnh vực khác để phát huy 
toàn diện ý thức chấp hành luật pháp. 
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Tuy nhiên do chưa có sự liên kết giữa các cơ quan bằng cơ chế, chính sách và việc phổ biến 
pháp luật chưa có trọng điểm, mang nặng tính lý thuyết,… nên hiệu quả thực hiện vấn đề này 
chưa cao. 

Nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên và việc lựa chọn các hình thức tuyên 
truyền pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của thanh thiếu niên cũng được coi trọng thực 
hiện một cách toàn diện thống nhất. Ngoài ra việc xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm về 
trật tự xã hội để nâng cao tính răn đe của pháp luật… cũng được tăng cường. 

Bên cạnh việc tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, các cơ quan liên quan 
cần phải lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả những chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên về mọi 
mặt từ bồi dưỡng văn hóa, khuyến khích thanh thiếu niên học tập, lao động, hỗ trợ việc làm thì 
mới có thể giảm thiểu về tình hình tội phạm vị thành niên. 

 

                                                                                                    KSV Nguyễn Xuân Thanh  
                                                                                                           (vksdongnai.gov.vn) 

 

 
 

TRẺ HÓA TỘI PHẠM - MỘT VẤN NẠN ĐÁNG LO NGẠI 
 

Từ một số vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng, gây chấn động dư luận trong năm 
2015, chúng ta không khỏi rùng mình về 
tính chất côn đồ, hung hãn, manh động 
trong các vụ án, nhưng điều lo ngại lớn hơn 
- đó là tình trạng trẻ hóa tội phạm. 

Liệt kê sơ bộ như: Vụ thảm sát 6 người 
trong một gia đình ở Bình Phước gây chấn 
động dư luận suốt một thời gian dài, do đối 
tượng Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An 
Giang) và đồng phạm Vũ Văn Tiến (24 tuổi, 
quê Bình Phước), Trần Đình Thoại (27 tuổi, 
quê Vĩnh Long) gây ra. Trước đó, do có mâu 
thuẫn tình cảm với con gái ông Lê Văn Mỹ 
(48 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) là Nguyễn Thị 
Ánh Linh nên Dương đã lên kế hoạch tỉ mỉ để 
sát hại cả gia đình bạn gái. 

Thực hiện kế hoạch, Dương rủ Thoại 
đến nhà ông Mỹ giết người, cướp tài sản và 
được Thoại đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Thoại 
không tham gia cùng Dương với lý do về quê 
thăm bà ngoại bị ốm. Dương liền rủ Tiến 
tham gia. Rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng 
Tiến vào nhà ông Mỹ, ra tay sát hại lần lượt 6 
mạng người và cướp đi một số tài sản. 

Năm tháng sau vụ thảm sát, ngày 17/12, 
ba bị cáo Dương, Tiến, Thoại bị đưa ra xét xử 
lưu động tại Bình Phước, trước sự căm phẫn 
của hàng nghìn người dân. Hai án tử hình 

dành cho Dương, Tiến và 16 năm tù dành cho 
Thoại là hình phạt thích đáng. Song vụ việc 
vẫn để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi về sai lầm 
của tuổi trẻ và những “đại diện” của cái ác 
đang dần trẻ hóa với những lý do “lãng xẹt” 
kiểu như giết người chỉ vì hận tình! 

Tiếp đó là thảm án đau lòng xảy ra ở 
Nghệ An, hung thủ ra tay sát hại 4 người chỉ 
vì mâu thuẫn bột phát. Cụ thể trưa 2/7, trong 
lúc đi hái chanh, Vi Văn Hai (sinh năm 1995, 
huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra mâu 
thuẫn, xô xát với anh Lò Văn Thọ (cùng ở 
Tương Dương). Anh Thọ dùng tay đánh Hai 
nhưng bị hụt. Tên Hai tức giận, lấy dao chém 
anh Thọ nhiều nhát liên tiếp cho đến chết. Sau 
đó, Hai còn chém tử vong bà Dương (mẹ anh 
Thọ), chị Yến (vợ anh Thọ) và bé Lò Việt 
Chung (con anh Thọ). Tính đến thời điểm gây 
án, hung thủ còn khá trẻ, tuy nhiên tính chất 
manh động, côn đồ hung hãn khi gây án của 
hắn thì khó có thể chấp nhận được. Xét thấy 
hành vi của Vi Văn Hai là mất hết nhân tính, 
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử 
hình bị cáo này tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 
30/9. Chiều ngày 12/8, do tranh chấp nương 
rẫy dẫn tới cãi vã, Đặng Văn Hùng (26 tuổi, ở 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao 
chém tử vong 4 người họ hàng của mình gồm: 
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Anh Long (23 tuổi), chị Hoa (20 tuổi, vợ anh 
Long), bé Tuyền (con trai 2 tuổi của vợ chồng 
anh Long) và em Hà (15 tuổi, em ruột chị 
Hoa). Gây án xong, Hùng ép người tình 
Nguyễn Thị Hán (36 tuổi) chạy trốn vào rừng 
trước khi sa lưới pháp luật vào ngày 15/8. 
Ngày 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái 
tuyên án tử hình đối với Hùng.  

Nghiêm trọng hơn, từ một vụ án mạng 
mà cơ quan điều tra đã phát hiện ra hung thủ 
từng gây ra hàng loạt vụ án trước đó. Cụ thể, 
chiều 30/8, một người dân đi tìm dê đã phát 
hiện thi thể tài xế taxi Hoàng Thế Vinh (35 
tuổi, ở Đắk Lắk) bị chôn trong khu vực đổ rác 
tại tổ 6, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm 
(Lâm Đồng). Cơ quan điều tra làm rõ, anh 
Vinh bị Kiều Quốc Huy  (27 tuổi, ở Đắk Lắk) 
sát hại, cướp ô tô. 

Đáng chú ý là trong quá trình điều tra, 
Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Huy liên 
quan đến việc mất tích của vợ chồng anh 
Hoàng Bình, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 
sinh năm 1984, nhà ở Bảo Lâm) nên mở rộng 
điều tra. Đến đêm 26/9, Huy khai nhận trước 
cơ quan điều tra, vợ chồng anh Bình đã bị đối 
tượng này sát hại vào tháng 3/2012, rồi ném 
xác xuống giếng cũ cạnh nhà nạn nhân để phi 
tang. Khai quật giếng theo lời khai của Huy, 
cơ quan điều tra tìm thấy hài cốt vợ chồng anh 
Bình bị vùi lấp dưới đất, đá, rác. 

Từ một số vụ trọng án trên, một điểm 
rất chung mà chúng ta dễ dàng nhận thấy, đó 
là tuổi đời của các hung thủ tại thời điểm gây 
án còn rất trẻ. Khi gây án mạng chấn động dư 
luận ở Bình Phước, Nguyễn Hải Dương và Vũ 
Văn Tiến mới 24 tuổi, Trần Đình Thoại 27 
tuổi. Thảm án ở Nghệ An, Vi Văn Hai mới 20 
tuổi. Vụ tranh chấp nương rẫy ở Yên Bái, thời 
điểm dùng dao chém chết 4 người, hung thủ 
Đặng Văn Hùng mới 26 tuổi. Kiều Quốc Huy 
- kẻ gây ra nhiều vụ giết người ở Lâm Đồng 
mới 27 tuổi. Như vậy, tình trạng trẻ hóa tội 
phạm đang thực sự rất đáng báo động, ngày 
càng diễn biến phức tạp và trên đà gia tăng,… 
Điều này đang hàng ngày, hàng giờ đặt ra 

nhiều thách thức cho cơ quan điều tra, cơ 
quan tham mưu phá án trong lĩnh vực tội 
phạm học. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực 
trạng trên, có thể xuất phát từ hoàn cảnh gia 
đình của người phạm tội. Cha mẹ thiếu trách 
nhiệm trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái; 
quá nuông chiều hoặc quá kỳ vọng vào con 
cái đều có thể dẫn đến tình trạng trẻ hóa tội 
phạm. Đáng nói là cha mẹ nghiện ngập, cờ 
bạc, làm ăn phi pháp, có tiền án tiền sự, ly 
hôn, đánh đập con cái... cũng có thể dẫn đến 
việc các em bị lôi kéo vào con đường phạm 
pháp. 

Đặc biệt, đối với tâm lý của các hung 
thủ còn ở tuổi vị thành niên cũng là một 
nguyên nhân quan trọng. Tuổi này đang phát 
triển về tâm sinh lý và nhân cách, còn non nớt 
về nhận thức nên dễ bị tác động từ môi trường 
sống. Do đó, khi không được gia đình, nhà 
trường quan tâm giáo dục, dạy dỗ sẽ dẫn tới 
dễ bị lôi kéo, lợi dụng để phạm tội. 

Bên cạnh đó là sự thay đổi quá nhanh 
của môi trường xã hội, cùng với các loại hình 
tội phạm như: Trộm cắp, ma túy, mại dâm... 
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã khiến 
một bộ phận giới trẻ lâm vào tình trạng sống 
ảo, nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống, bị 
lôi cuốn vào các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo 
lực, nhận thức về hành vi pháp luật kém. 

Và hậu quả, tồn tại trong xã hội hiện 
nay là một bộ phận giới trẻ có tư tưởng coi 
thường pháp luật, coi thường mạng sống của 
người khác và của chính mình. Họ sẵn sàng 
làm mọi việc để có thể thỏa mãn các nhu cầu 
của bản thân, bất chấp nhu cầu đó có chính 
đáng hay không, việc làm của mình có phạm 
pháp hay không. Đây là một thực trạng đáng 
báo động đối với các gia đình, nhà trường và 
toàn xã hội khi không có những biện pháp 
giáo dục, định hướng cho giới trẻ một cách 
đầy đủ trong môi trường hội nhập và toàn cầu 
hóa mạnh mẽ như hiện nay. Hệ quả tất yếu là 
những vụ thảm án như chúng ta đã biết. 

Từ tình trạng tội phạm ngày một trẻ, 
phức tạp và đang gia tăng ở mức “báo động”, 
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cùng tính chất hung bạo của đối tượng gây án 
khi tuổi đời còn khá trẻ đang thực sự là một 
“vấn nạn”, một bài toán hóc búa đặt ra cho 
toàn xã hội. Thiết nghĩ, để nhận biết và phòng 
ngừa những sát thủ ở độ tuổi này, thì vai trò 
của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể 
xã hội là yếu tố quan trọng. Chúng ta phải kịp 
thời nắm bắt được tâm lý của con em mình, 
giúp cho các em vượt qua những cú sốc về 
tâm lý và tình cảm, trong đó có tình yêu nam 
nữ. Đặc biệt, không nên quá nuông chiều về 
vật chất cũng như tinh thần; đồng thời cần đẩy 

mạnh tuyên truyên giáo dục, nâng cao nhận 
thức pháp luật trong nhà trường, xã hội, đặc 
biệt đối với giới trẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan 
an ninh, cơ quan bảo vệ pháp luật cần tiếp tục 
tăng cường hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ 
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp 
tội phạm nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho 
nhân dân. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Trần Quang Chiến 
(dangcongsan.vn - Ngày 04/01/2016)

 

 
 

TRẺ EM PHẠM TỘI GIA TĂNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LỚN 
 

Trong rất nhiều hội thảo liên quan đến tội phạm lứa tuổi vị thành niên, người ta chỉ ra 
rằng, phần lớn những người phạm tội đều thiếu sự quan tâm chu đáo của gia đình, cha mẹ. 
Theo đó, hầu hết là cha mẹ không hạnh phúc, ly hôn hoặc ly thân, cha mẹ mải làm ăn kiếm 
tiền bỏ bê con cái, cha mẹ bỏ mặc, buông lỏng quản lý con cái. 

Người trẻ phạm tội, nhìn từ gia đình 
Giáo dục gia đình vốn là nền tảng để hình thành nhân cách một con người. Để trưởng thành, 

một đứa trẻ không thể thiếu sự chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình. Sự ảnh hưởng của giáo dục 
gia đình có một dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong nhân cách của mỗi người.  

Các chuyên gia cho rằng, những đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình có sự giáo dục kỹ 
lưỡng, chúng ít có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.  

Trong rất nhiều hội thảo liên quan đến tội phạm lứa tuổi vị thành niên, người ta chỉ ra rằng, 
phần lớn những người phạm tội đều thiếu sự quan tâm chu đáo của gia đình, cha mẹ. Theo đó, 
hầu hết là cha mẹ không hạnh phúc, ly hôn hoặc ly thân, cha mẹ mải làm ăn kiếm tiền bỏ bê con 
cái, cha mẹ bỏ mặc, buông lỏng quản lý con cái. Có một tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm tội mồ côi 
cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ. 

Có một tình trạng chung phổ biến hiện nay ở các gia đình, là bố mẹ quá bận rộn. Nhiều phụ 
huynh quan niệm rằng chỉ cần kiếm ra tiền, lo cho con cái ăn ngon mặc ấm là đủ. Thời gian của 
cha mẹ dành cho con cái ngày càng ít đi. Không có những trò chuyện, chia sẻ, thấu hiểu của các 
thành viên trong gia đình.  

Ở lứa tuổi nổi loạn, nếu không có người bên cạnh điều chỉnh, hướng dẫn các hành vi, thì trẻ 
vị thành niên rất dễ bị lôi kéo, xúi giục, dễ có những hành vi không kiểm soát. Một khi những 
hành vi sai trái của đứa trẻ không được ngăn chặn, uốn nắn, sẽ rất dễ phát triển thành cái mầm ác, 
chúng rất dễ phạm tội. 

Ở nông thôn hiện nay có tình trạng vì điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ phải dạt về các 
thành phố lớn đi làm thuê để kiếm sống, để trẻ con ở nhà cho ông bà, cô dì chú bác trông nom. 
Ngoài những nguy cơ thương tích, xâm phạm thân thể, trẻ còn dễ bị hư hỏng tính nết, do không 
nhận được sự kèm cặp, giáo dục thường xuyên của người lớn. Tình trạng trẻ em bỏ học, chơi bời 
lêu lổng, tham gia vào các nhóm thanh niêm hư đi trộm cắp tài sản không phải là chuyện hiếm.  

Người ta đưa ra rất nhiều giải pháp liên quan, nào là giáo dục nhà trường, nào là định hướng 
xã hội, nào là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho những người đang trong lứa tuổi vị 
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thành niên, nhưng thiết nghĩ đồng bộ với những giải pháp đó, nhất thiết phải đề cao vai trò, vị trí 
của gia đình. Giáo dục gia đình cần phải được xem là nòng cốt, là cái lõi của vấn đề. Cần một 
cuộc tuyên truyền sâu rộng đến các bậc phụ huynh về trách nhiệm với con cái trong gia đình.  

Nền tảng của giáo dục gia đình chính là sự chăm sóc, gần gũi thương yêu nhau, lắng nghe 
và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Một khi mỗi ngôi nhà thực sự trở thành tổ ấm, nơi mỗi đứa 
trẻ nhận được đủ đầy sự yêu thương, chăm sóc về tinh thần và thể chất thì nhà trường sẽ có thêm 
những học sinh ngoan, xã hội sẽ có thêm những công dân tốt.  

Tình trạng cha mẹ phó mặc con cái cho nhà trường, cho xã hội là sai lầm từ gốc. Vì nếu 
không có nền tảng gia đình chắc chắn, đứa trẻ đến trường hay ra xã hội sẽ gặp nhiều chới với rất 
khó để định hình tư duy, nhân cách.  

Giá trị gia đình hiện nay đang có nhiều thay đổi, tỷ lệ ly hôn gia tăng, những gia đình chỉ có 
bố, hoặc mẹ nhiều hơn, cùng với sự du nhập của lối sống phương Tây, của cơ chế thị trường với 
những mặt trái phức tạp của nó đang tác động mạnh mẽ lên nhận thức của những đứa trẻ.  

Nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực có liên quan đến trẻ em như trẻ có quan hệ tình dục sớm, 
trẻ bị lạm dụng tình dục, bị bóc lột sức lao động, liên quan đến ma túy, nghiện game hay các tệ 
nạn xã hội khác… đang là một thách thức cam go với mỗi gia đình.  

Làm sao để các bậc phụ huynh có thể quản lý, kiểm soát con cái mình, giúp những đứa trẻ 
không bị lôi cuốn vào cái xấu, cái tiêu cực. Theo đó, mỗi gia đình phải phát huy sức mạnh nội tại 
của mình, cha mẹ phải trở thành tấm gương với con cái, luôn dành thời gian cho con cái ở mức độ 
cần thiết, giáo dục con kỹ lưỡng tạo ra bức tường thành vững chắc để chống lại những giông bão 
cuộc đời. 

Trẻ vị thành niên phạm tội là một nỗi đau của xã hội và nó chỉ được hạn chế, ngăn chặn, khi 
mà mỗi gia đình thực sự trở thành một tế bào khỏe mạnh, vững chắc. Khi mà các bậc làm cha làm 
mẹ nâng cao hơn trách nhiệm của mình, bảo vệ những đứa con còn thiếu kinh nghiệm cuộc đời, 
hướng cho chúng con đường đi đúng đắn. 

Vì sao ngày càng nhiều vụ án nghiêm trọng? 
Vào khoảng 18h ngày 17/6/2016, người dân phát hiện bao tải trôi gần khu vực cầu Mỏ Vịt 

(thị xã Quảng Trị) bốc mùi hôi thối nên báo cơ quan công an. Tại hiện trường, cơ quan công an 
xác định bao tải trên được buộc túm ở đầu. Khi mở ra phát hiện xác phụ nữ đang phân hủy.  

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ tử thi trên là bà Trần Thị Gái (51 tuổi, trú tại Phú 
Hải, Hải Lăng, Quảng Trị). Bà Gái làm nghề thu gom đồng nát, phế liệu. 

Trước đó 10 ngày, con gái bà Gái đã đến cơ quan công an trình báo về việc mẹ đi làm và 
không thấy quay về. Thời điểm đó, Công an Quảng Trị đã có thông báo truy tìm đến cơ quan 
công an địa phương, tuy nhiên đến ngày 17/6 mới phát hiện bà Gái trong tình trạng đã chết. Nhận 
định đây là vụ án giết người nghiêm trọng, Công an Quảng Trị tập trung rà soát. Đến tối 17/6, cơ 
quan điều tra đã triệu tập hai đối tượng Đức, Phúc lên làm việc. 

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đến 22h cùng ngày, hai anh em sinh đôi này đã 
cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu, do ham chơi game 
nên 2 anh em này thường xuyên thiếu tiền tiêu. Do từng bán phế liệu cho bà Gái nên Đức, Phúc 
biết bà hay mang theo tiền, đã nảy sinh âm mưu sát hại để cướp tài sản. 

Các đối tượng hẹn bà Gái đến khu vực cầu Mỏ Vịt vào lúc 20h ngày 7/6 để bán phế liệu. 
Khi bà Gái đến nơi, Phúc ôm ghì lấy bà Gái còn Đức dùng kéo đâm vào cổ người phụ nữ xấu số. 
Sau khi sát hại nạn nhân, hai đối tượng cho thi thể bà Gái vào bao tải, buộc đầu và vứt xuống 
sông nhằm phi tang. Cơ quan điều tra thu giữ chiếc kéo là hung khí gây án vẫn nằm trên cổ nạn 
nhân. Quần áo dính máu mà 2 sát nhân nhí vứt đi ở vườn nhà sau khi gây án cũng được tìm thấy. 
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Trước đó, ngày 14/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được Đặng Như Quỳnh (17 tuổi, tạm 
trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, 
ngụ thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An).  

Trước đó, tối 7/6, cha Quỳnh là ông Đặng Thành Được (35 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (19 
tuổi) và Nguyễn Văn Lý (22 tuổi, tất cả trú ngụ thành phố Hội An) cùng nhau ngồi nhậu ở quán 
Phố Hồng Kông (ở phường Cẩm Châu, thành phố Hội An). Sau đó, ông Được gọi Nam đến góp 
vui và Nam chở thêm 2 cô con gái ông Được là Quỳnh và Đặng Thị Như Ý (14 tuổi).  

Đến 1 giờ sáng 8/6, Nam xin phép về trước nhưng bị ba cha con Được ngăn cản. Sau đó, 
Nam xin phép đi vệ sinh thì Quỳnh đập vỡ chai bia rồi cầm cổ chai và Ý cầm phần còn lại tiến 
đến chỗ Nam đi vệ sinh. Tại đó, Quỳnh được xác định là người dùng vỏ chai bia đâm vào cổ Nam 
khiến nạn nhân tử vong sau đó.  

Sau khi gây án, ba cha con ông Được bỏ trốn vào quê vợ ở tỉnh An Giang. Sau đó, Công an 
tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt được 3 cha con ông Được vào lúc 2 giờ 
sáng 14/6. 

Một vụ án đau lòng khác xảy ra vào ngày 25/5 ở Hải Dương. Nguyễn Thị Thư 16 tuổi vì lo 
sợ đứa em trai 10 tuổi cùng cha khác mẹ sẽ mách với bố mẹ việc mình lấy trộm tiền của gia đình 
nên đã sát hại rồi đẩy xác em trai xuống đập hồ nước gần nhà.  

Theo lời khai của Thư với cơ quan chức năng, tối 22/5, khi phát hiện việc Thư lấy trộm tiền 
của nhà thì người em trai cùng cha khác mẹ là Nguyễn Văn H., 10 tuổi, dọa sẽ báo cho bố mẹ 
biết. Khi hai chị em lên đến khu bờ đập Bến Tắm, thị xã Chí Linh thì bất ngờ Thư dùng gạch đập 
vào đầu khiến H. tử vong.  

Vì quá hoảng sợ nên sau đó người chị đã đẩy xác em xuống đập để nhằm phi tang. Đến tối 
muộn cùng ngày, phát hiện con trai của mình vẫn không có ở nhà nên gia đình tá hỏa đi tìm và 
đến cơ quan công an trình báo việc cháu H. bị mất tích.  

Ngày 23/5, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì Thư mới khai nhận toàn bộ việc giết 
chết em trai mình, cơ quan chức năng cũng tìm thấy được viên gạch mà Thư dùng làm hung khí. 
Dựa vào những lời khai của Thư, cơ quan chức năng đã tổ chức tháo nước trong đập hồ Bến Tắm 
và tìm thấy được thi thể của cháu H. 

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học 
và điều tra tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân thì tình trạng người chưa đến tuổi vị thành niên 
phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Cả nước hiện có khoảng hơn 90.000 tội phạm vị thành 
niên, số người dưới 14 tuổi phạm tội chiếm tới 13%, từ 14 đến 16 tuổi phạm tội chiếm tới 34,7%.  

Nếu như Lê Văn Luyện lạnh lùng vung dao đoạt mạng liền một lúc 3 người khi chỉ còn kém 
vài tháng nữa là đầy 18 tuổi, thì sau đó Võ Nhật Trường (ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, 
huyện Phù Mỹ, Bình Định) giết bà nội mình là cụ Trần Thị Vân (83 tuổi) để cướp 700 nghìn đồng 
khi Trường chưa đầy 16 tuổi.  

Rồi Nông Văn Công (ở xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) giết mẹ đẻ là 
bà Lưu Thị Linh để cướp 2,8 triệu đồng và một sợi dây chuyền bạc khi cậu ta đang là học sinh lớp 
9 của Trường Trung học cơ sở xã Ngọc Đường.  

Một vụ án đau lòng khác là Mông Thế Xương (ở xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh 
Nghệ An) đã vung dao giết người để cướp tài sản khi Xương mới 14 tuổi 7 tháng… 

Những ví dụ đó không thể không khiến chúng ta đau lòng và đặt dấu hỏi, vì sao ngày càng 
nhiều những vụ án nghiêm trọng do người chưa đến tuổi trưởng thành gây ra như vậy. Đâu là vai 
trò của nhà trường, của gia đình, của xã hội trong những vụ việc nghiêm trọng đó và chúng ta cần 
phải làm gì để giảm thiểu tình trạng tội phạm tuổi vị thành niên? 

Giới trẻ hiện nay rất thiếu kỹ năng sống 
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Phỏng vấn Phó giáo sư, tiến sỹ Đỗ Cảnh Thìn - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội 
phạm học và điều tra tội phạm - Học viện Cảnh sát nhân dân. 

PV: Ông đánh giá thế nào về tình trạng phạm tội ở người chưa thành niên hiện nay? Có 
phải là tình trạng người chưa thành niên phạm tội ngày càng gia tăng với mức độ nghiêm trọng 
hay không? 

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Trước đây, trong một buổi hội thảo, tôi đã từng nghe một đề tài 
nghiên cứu về tình trạng gia tăng tội phạm trẻ vị thành niên. Ngay từ cái tên đề tài tôi đã thấy 
không đúng. Tại sao lại là trẻ vị thành niên mà không phải là người chưa thành niên.  

Tôi có hỏi nhiều nhà khoa học trong buổi hội thảo đó rằng, nói tình trạng người chưa thành 
niên phạm tội gia tăng là theo các tiêu chí nào nhưng không ai trả lời được. Muốn đánh giá, chúng 
ta phải căn cứ vào những con số được thống kê một cách chính thức.  

Theo thống kê của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 
Ủy ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em thì tỷ lệ người chưa thành niên phạm tội tăng giảm không đều 
theo các năm. Mọi người nghĩ là tăng bởi vì ảnh hưởng của truyền thông.  

Ngày xưa có khi một vụ án hết sức nghiêm trọng xảy ra nhưng không ai biết. Ngày nay chỉ 
trong vòng một phút có khi cả nước biết nên người ta mới cảm giác là nó gia tăng. 

Nhưng tình trạng tội phạm có xu hướng trẻ hóa thì đúng. Từ 2005 đến 2010, xét 3 tiêu chí: 
Ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, số người phạm tội dưới 14 tuổi phạm tội 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không nhiều. Từ 2010 đến 2015 cũng 3 tiêu chí đánh giá 
ấy với người dưới 16 tuổi, 14 tuổi, 12 tuổi thì người ta thấy rằng, tỷ lệ trẻ em gây án nghiêm trọng 
dưới 16 tuổi, dưới 14 tuổi tăng. 

PV: Theo ông, nguyên nhân nào khiến xu hướng tội phạm ngày càng trẻ hóa và thủ đoạn 
thực hiện hành vi ngày càng man rợ? 

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Ta thấy rõ rằng trong một số vụ án gần đây, tính chất, phương 
thức, thủ đoạn, hậu quả do người chưa thành niên gây ra hết sức phức tạp. Trước đây trẻ dưới 14 
tuổi giết người rất ít, nhưng bây giờ thì manh động hơn, hung hãn, lạnh lùng hơn.  

Đầu tiên là do ảnh hưởng của truyền thông, do đạo đức xuống cấp, do môi trường sống. 
Thứ hai là do thể chất của trẻ em, phát triển sớm hơn, dậy thì sớm hơn. Một vấn đề nữa là tiếp cận 
xã hội, trẻ em trưởng thành nhanh hơn trước về mặt nhận thức nên dễ gây ra những vụ án nghiêm 
trọng. 

Thêm vào đó là sự biến dạng về giá trị sống. Cái bạc bẽo, cái lạnh lùng, cái tranh đoạt 
dường như đang có nguy cơ thâm nhập sâu vào cuộc sống và trẻ em tiếp cận những giá trị đó một 
cách vô thức và hành động một cách vô thức, trong khi chúng chưa đủ tầm, chưa đủ kỹ năng, 
chưa đủ trải nghiệm để kiểm soát hành vi của mình. 

PV: Nhiều người cho rằng, để hạn chế tình trạng này cần phải tăng hình phạt lên để răn đe, 
quan điểm của ông thì sao? 

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Một vài ý kiến đề cập rằng, chúng ta không thể nhân đạo với số ít 
để thiếu nhân đạo với số đông và cho rằng, tỷ lệ người chưa thành niên phạm tội hiện nay gia tăng 
rất nghiêm trọng. Muốn đấu tranh phải tăng hình phạt lên để răn đe, ngăn chặn nó. Đấy là nhân 
đạo.  

Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta cần phải thống nhất một điều, pháp luật trước hết bảo vệ con 
người chứ không phải nhằm trừng trị con người. Một khi đã dùng đến trừng trị con người thì đó là 
sự thất bại của pháp luật.  

Các nhà tội phạm học trên thế giới đã từng chỉ ra rằng, thực tế đã chứng minh, không phải 
cứ hình phạt nặng là tội phạm giảm. Đặc biệt với những người chưa thành niên thì chính sách của 
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chúng ta là chính sách nhân đạo và tiến bộ. Chúng ta phải tiếp cận đến tính văn minh pháp lý của 
pháp luật. 

Trước đây luật thanh niên quy định thanh niên là từ 16 đến 30 tuổi. Luật lao động là người 
lao động trên 18 tuổi. Luật hình sự quy định người chưa thành niên là dưới 18 tuổi. Nghĩa là có sự 
chồng chéo lẫn nhau. Để thống nhất pháp luật và tiếp cận pháp luật quốc tế thì phải có sự thống 
nhất về độ tuổi của người chưa thành niên là dưới 18 tuổi.  

Theo tôi, người dưới 18 tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách và được gọi là lứa 
tuổi nổi loạn, muốn thể hiện mình, chạy theo các xu hướng xã hội, a dua theo bạn bè, muốn thoát 
ly gia đình, muốn làm người lớn, nhưng sự trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống thì chưa có nên 
rất dễ phạm tội. Nhưng phía trước họ là bầu trời.  

Hình phạt mục đích cuối cùng là giáo dục con người chứ không phải tiêu diệt con người. 
Nên hôm nay không thể thấy đối tượng 17 tuổi giết người nghiêm trọng như Lê Văn Luyện ta lại 
sửa luật là dưới 18 tuổi. Rồi mai đối tượng 16 hay 15 tuổi lại sửa tiếp! 

Năm 1999, tôi có viết một bài báo 1000 chữ với tiêu đề “Nghĩ về một chữ “người” trong Bộ 
luật Hình sự sửa đổi”. Năm 1985, trong Bộ luật Hình sự có câu “Nghiêm trị kẻ cầm đầu”. Đến 
năm 1999 ta sửa lần đầu tiên là “Nghiêm trị người cầm đầu”. Chỉ một từ nhưng thay đổi cả nhận 
thức.  Trước năm 1985, Luật Hình sự có 44 án tử hình cho 44 tội danh. Đến năm 1999, giảm còn 
33 tội danh, án tử hình đã giảm. 

Cưỡng đoạt sinh mạng con người không đơn giản. Không phải cứ tội phạm nghiêm trọng là 
tử hình hết. Trước năm 1985, tiền chỉ là hình phạt phụ, hình phạt bổ sung. Nhưng bây giờ rất 
nhiều tội danh phạt tiền là chính. Ta đánh vào kinh tế, hình phạt nặng giảm. Tất nhiên vẫn phải 
răn đe, không thể bỏ hết những hình phạt nặng, nhưng cũng không thể như một số người cho rằng 
cứ phạm tội nặng là tử hình hết. Vì như thế là không nhân văn, không tiến bộ, không khoa học. 

PV: Theo ông giải pháp cho tình trạng này là gì? 
PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Để hạn chế tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa, cần phải nâng 

cao “sức đề kháng cho xã hội”. Trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật, đạo đức, các chuẩn mực xã hội cho người dân, nhất là người trẻ. Khi người ta nhận 
định rõ hành vi sai trái bị lên án, nhất định bị xử lý, bị trừng phạt… họ sẽ có những điều chỉnh 
hành vi của mình. 

Một số ý kiến cho rằng, để giáo dục, tuyên truyền cần phải tăng cường những phiên tòa xét 
xử lưu động, như thế là không đúng với tinh thần luật. Tại sao có người phạm tội thì xét xử trong 
tòa án, có người thì lại chiềng ra trước mặt thiên hạ, trước từ cả đứa nhỏ đến cụ già tóc bạc, trước 
cả dòng họ… Điều đó chưa chắc có tác động xã hội tốt, thậm chí còn gây hại cho tâm lý xã hội 
nữa. 

Ngoài ra, vai trò giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội rất quan trọng. Giới trẻ hiện nay 
rất thiếu kỹ năng sống. Tôi nghĩ cần đưa các môn học về giáo dục kỹ năng sống, về pháp luật vào 
trong nhà trường. Bên cạnh đó, cần bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo tính 
nghiêm minh, đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm… 

PV: Xin cảm ơn ông!  
 

                                                                                       (cstc.cand.com.vn - Ngày 19/7/2016) 
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TỘI PHẠM TRẺ VỊ THÀNH NIÊN GÂY ÁN: THÊM NHỮNG HỒI CHUÔNG BÁO ĐỘNG 
 

Gần đây, hiện tượng người trẻ tuổi phạm tội tăng lên bất thường. Đáng lo ngại là 
tính chất của tội phạm ngày càng nguy hiểm, nhiều trẻ mắc phải những tội nghiêm trọng 
như giết người, cướp của, vận chuyển ma túy… Đây là vấn đề lớn mà toàn xã hội phải 
quan tâm, một thực trạng đáng báo động về giáo dục văn hóa và lối sống cho thanh thiếu 
niên. 

Từ giết người dã man... 
Vài năm trở lại đây, dư luận xã hội thi thoảng lại ngơ người khi nghe tin về một vụ án giết 

người tàn bạo, dã man gây rúng động dư luận. Trước nay, những vụ án giết người man rợ xảy ra 
không phải ít nhưng thời gian gần đây những vụ án mạng kinh hoàng thường gắn với tội phạm 
trẻ khiến nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận người trẻ 
gần đây đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực trong giới trẻ, tội phạm đang 
được trẻ hóa.  

Mới đây, vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước khiến dư luận cả nước xôn xao. Sau 3 ngày 
đêm nỗ lực điều tra, truy xét hung thủ, đến ngày 10/7, hai nghi phạm trong vụ án đã bị bắt giữ 
gồm Nguyễn Hải Dương (sinh ngày 1/2/1991 tại An Giang) và Vũ Văn Tiến (sinh ngày 
21/10/1991 tại Bình Phước).  

Hai nghi can trong vụ thảm sát sáu người tại Bình Phước đều sinh năm 1991. Người dân 
cả nước bàng hoàng vì hai nghi can này còn quá trẻ, thế hệ 9x…,thêm một lần nữa xã hội phẫn 
nộ và hoang mang trước tình trạng phạm tội ở lứa tuổi vị thành niên đang ngày càng phức tạp 
và gia tăng đáng báo động. 

Hơn 4 năm trôi qua nhưng vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) khiến 3 
người thiệt mạng, 1 người trọng thương vẫn khiến xã hội rùng mình. Cái tên Lê Văn Luyện 
bỗng chốc nổi như cồn và được người ta nhắc đến như một biểu tượng của sự man rợ. Điều 
đáng nói ở đây là hung thủ chỉ là 1 vị thành niên chưa đầy 18 tuổi và mức án y phải nhận chỉ là 
18 năm tù. 

Thế nhưng thực tế, sau vụ án Lê Văn Luyện cho tới nay, cộng đồng đã chứng kiến rất 
nhiều vụ án, trọng án khác nhau xảy ra mà thủ phạm thậm chí còn non nớt, trẻ con hơn rất nhiều 
so với Lê Văn Luyện. Tháng 12/2014, người dân không khỏi bàng hoàng khi biết được hung 
thủ sát hại một bé trai 9 tuổi (ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) rồi dìm xác xuống 
giếng nước phi tang chỉ vì muốn chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động rẻ tiền là Vũ Văn Tú 
ở cùng xã với nạn nhân và chỉ hơn nạn nhân chưa tới… 6 tuổi. Thậm chí, sau khi gây án Tú 
chạy về nhà tắm rửa, ăn cơm bình thường và khi công an tới khám nghiệm tử thi nạn nhân, Tú 
vẫn đến quan sát, đùa nghịch với bạn bè xung quanh như không có chuyện gì! 

Diễn đàn: Máu lạnh đến từ đâu? 
Trước đó, Nguyễn Duy Quang, 20 tuổi, sinh viên đại học Xây dựng giết bạn gái, cướp xe 

máy LX để tổ chức sinh nhật cho người yêu cũng làm dư luận xót xa.  
Hay mới đây, tại huyện Đức Cơ (Gia Lai), chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong quán karaoke 

mà Nguyễn Thanh Long - học lớp 10 tại trường THPT Lê Hoàn đã dùng dao đâm 6 nhát chí 
mạng, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.  

 

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN 
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Bên cạnh đó, hiện tượng tụ tập thành băng nhóm cũng đang nổi lên rất rõ. Đã có nhiều các 
băng nhóm mặt búng ra sữa gây ra các vụ hỗn chiến náo loạn giữa đường phố, khu dân cư khiến 
mọi người kinh hãi. Hẳn ai cũng còn nhớ vào tháng 7/2010, khi Công an quận Đống Đa (Hà 
Nội) bắt giữ một băng giang hồ mà “thủ lĩnh” là một teen nữ mới 14 tuổi. Với biệt danh “My 
sói”, nữ quái này hàng ngày vùi đầu trong quán Internet, dùng nhiều nick khác nhau và giả là 
con trai để làm quen, tán tỉnh các cô gái. Quen được cô nào, My hẹn đến quán Net và cho một 
“đệ” đẹp trai nhất ra đón. Khi “con mồi” đến nơi, cả nhóm thay nhau đánh, cướp tiền, điện 
thoại, sau đó đưa đi nhà nghỉ để bọn con trai thay nhau cưỡng hiếp…  

Đây thật sự là con số đáng báo động về tình hình trẻ hóa tội phạm. Số vụ vi phạm pháp 
luật do tội phạm vị thành niên gây ra cũng ngày càng đa dạng, phức tạp và tinh vi, cũng như bộc 
lộ sự manh động và liều lĩnh. Không chỉ là những vụ trộm cắp, cướp giật, hành hung mà còn rất 
nhiều vụ án giết người cướp của, hoặc do thù hằn mâu thuẫn cá nhân. Thậm chí còn có cả 
những vụ án mà những “cậu nhóc” sử dụng công nghệ cao, mạng Internet, điện thoại di động để 
lừa đảo, tống tiền nhiều người.  

Điều đáng nói là so với những năm trước, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành 
vi phạm tội cũng như tính chất mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn.  

Điểm qua những vụ án trên cho thấy một thực tế đáng lo ngại là các vụ giết người, đối 
tượng đều còn rất trẻ, có đối tượng còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hành vi giết người hết 
sức dã man, côn đồ mà động cơ đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ.  

Đi tìm nguyên nhân 
Thời gian gần đây, người ta đã rất nhiều lần phải chứng kiến những “nam thanh nữ tú”, 

những “cậu ấm cô chiêu” tuổi mười tám đôi mươi phạm tội để rồi vịn vành móng ngựa. Mỗi bị 
cáo mỗi hoàn cảnh, mỗi hành vi phạm tội khác nhau, nhưng, điều đáng lo ngại là tính chất của 
những vụ án này ngày càng nghiêm trọng và đối tượng phạm tội cũng ngày càng “trẻ hóa”!      

Không giống như trong các vụ án của người lớn, nguyên nhân thường bắt đầu từ những 
mâu thuẫn tình - tiền, những vụ án của giới trẻ thường bắt đầu từ những nguyên nhân tưởng 
chừng như rất nhỏ. Chẳng phải do những mâu thuẫn vì tiền bạc, chẳng phải để giải quyết ân oán 
giang hồ, cũng chẳng phải bởi sự cuồng nộ của những cơn ghen, đôi khi những thanh niên trai 
tráng sẵn sàng cầm dao tước đi mạng sống của đối phương chỉ vì… một cái nhìn.  

Những vụ án diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Nếu như các vụ phạm pháp hình sự do 
người trẻ tuổi gây ra, thông thường không gây khó cho lực lượng chức năng bởi sự vụng về, 
thiếu “kinh nghiệm” trong việc che đậy hành vi phạm tội của mình thì giờ đây lại khác. Một số 
vụ án gần đây cho thấy, đối tượng ngoài liều lĩnh, manh động còn có sự bàn bạc, tính toán để 
che mắt cơ quan điều tra. 

Các vụ án vừa điểm qua ở trên cho thấy tội phạm nghiêm trọng ngày càng trẻ hóa về độ 
tuổi nhưng mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Đi tìm hiểu sâu về các vụ án, thì hầu hết những người chưa thành niên phạm tội đều có 
hoàn cảnh gia đình không “lành lặn”. 

Hành vi phạm tội của trẻ ngày một hung hãn, gây hậu quả lớn đã thực sự là mối lo của 
toàn xã hội. 

Nếu như những năm 2000 trở về trước, tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên chỉ thường là các 
hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích không gây nguy hại lớn, thì 
những năm gần đây, tính chất, mức độ, hành vi tội phạm ngày càng nguy hiểm, hung hãn, hậu 
quả hết sức nghiêm trọng như giết người cướp của; tham gia các băng nhóm tội phạm có tổ 
chức như người lớn. 
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Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án chấn động dư luận xã hội mà hung 
thủ là những người chưa thành niên. Thậm chí, không ít trong số đó phạm một lúc 2 - 3 hành vi 
đặc biệt nguy hiểm như cướp của, giết người… Do tại thời điểm phạm tội, các em chưa đủ 18 
tuổi nên không phải chịu khung hình phạt cao nhất dành cho tội danh đã phạm, tuy nhiên, cái 
giá phải trả cho những nông nổi cũng không hề nhỏ. 

Khung hình phạt đối với trẻ vị thành niên cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều tội 
phạm phạm tội có tính chất man rợ, giết nhiều người cùng lúc nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên 
không phải chịu mức án cao nhất là tử hình hoặc chung thân. Đây cũng là kẽ hở khiến tội phạm 
lợi dụng. 

Một thực tế không thể phủ nhận được là sự tác động hai mặt của việc bùng nổ công nghệ 
thông tin. Rất nhiều học sinh bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của “quán net”, của các trò chơi điện 
tử trên mạng, chểnh mảng học tập. Các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, đẫm máu tràn lan 
trong thế giới game một phần tác động đến tâm lý trẻ vị thành niên. Nhiều “băng cướp nhí” vì 
thiếu tiền chơi game, hoặc phát sinh mâu thuẫn sẵn sàng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. 

Nhiều chuyên gia cũng nhất trí rằng căn nguyên sâu xa của tình trạng này là khi giá trị ảo 
lấn át giá trị thật. Trẻ vị thành niên nói riêng và người trẻ nói chung đang coi báo chí, Internet là 
kênh quan trọng để tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, hiện nay những bộ phim bạo lực, thông tin 
trên nhiều tờ báo, các trang mạng ngày nào cũng có những câu chuyện vụ án, sử dụng những cái 
tít giật gân, miêu tả tỷ mỉ cách “hành sự” sẽ như “vẽ đường cho hươu chạy”. Với sự phát triển 
của các kênh truyền hình mang văn hóa bạo lực và thực dụng du nhập từ bên ngoài, của 
Internet, của mạng xã hội, con đường phạm tội của thanh thiếu niên lại càng thênh thang… 

Tội phạm trẻ hóa đã không còn là câu chuyện pháp luật. Đó là chuyện của mỗi gia đình, 
của mỗi người làm cha, làm mẹ, và cũng là chuyện của chính những người trẻ. 

Và những vụ án chấn động xã hội thời gian qua chính là hồi chuông cảnh báo với sự giáo 
dục nhận thức cho giới trẻ mà chúng ta đang dần “lãng quên” hoặc chưa làm đúng những gì cần 
làm. 

Thực tế cho thấy, nhiều vụ án giết người man rợ mà hung thủ là những người tuổi đời còn 
quá trẻ. Điều này cho thấy, thanh thiếu niên không được giáo dục đến nơi đến chốn, thiếu hiểu 
biết pháp luật, không có kỹ năng sống dẫn đến có những hành vi ngang ngược, thể hiện cái tôi 
vượt trội không cần đúng sai, phải trái. Mặt khác, do gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc dẫn đến 
nhiều trẻ được tự do, bị bỏ mặc… Chính vì những lý do này dẫn đến trẻ phạm tội. 

Một vị thẩm phán tòa hình sự cho hay, ông đã tham gia xét xử rất nhiều vụ án giết người, 
có thể nói những vụ án do những người trẻ tuổi thực hiện gần đây đã trở nên phổ biến và tính 
chất, hành vi ngày càng nguy hiểm. Họ thường giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực, 
thiếu tự chủ, hành vi xảy ra tức thì. 

Đâu là giải pháp? 
Tội phạm hình sự đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hành vi phạm tội ở người trẻ ngày 

càng man rợ, máu lạnh. Đã đến lúc thực trạng này cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc từ 
nhiều góc cạnh để tìm ra giải pháp đẩy lùi vấn nạn này.  

Trước những vụ án diễn biến ngày càng phức tạp, tội phạm chưa thành niên ngày càng 
côn đồ và man rợ, vượt quá dự đoán của pháp luật thì chúng ta nên xây dựng một chế tài mạnh 
tay hơn.  

Trong khi đó, dưới góc độ pháp luật, tình trạng tội phạm trẻ hóa còn có nguyên nhân từ 
việc pháp luật của chúng ta còn nương nhẹ trong việc xử lý đối với những người phạm tội khi 
chưa đủ 18 tuổi. Rõ ràng chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc xử lý đối với người 
chưa thành niên phạm tội là rất nhân đạo, với mục đích răn đe và giúp họ sửa chữa lỗi lầm trở 
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thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, trước thực trạng gia tăng trẻ vị thành niên phạm tội 
ngày càng phức tạp và nghiêm trọng thì đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh chóng xây dựng được 
chế tài pháp luật mạnh tay hơn. Luật pháp cần phải đưa ra những khung hình phạt cụ thể, 
nghiêm khắc đối với những người phạm tội dưới 18 tuổi, nhất là với những trường hợp phạm tội 
nghiêm trọng, tàn ác phải bị xử lý thật nghiêm, bất kể là thành niên hay vị thành niên. Bên cạnh 
đó, cũng cần phải có những chế tài xử lý thật nghiêm khắc về mặt trách nhiệm đối với những 
bậc cha mẹ, người thân của trẻ vị thành niên phạm tội. Có như vậy may ra chúng ta mới có thể 
kéo giảm được tình trạng tội phạm trẻ hóa.  

Có thể nói, ngày càng nhiều những vụ giết người dã man, tàn độc gây bức xúc dư luận. 
Những kẻ coi mạng người như cỏ rác là không thể tha thứ, và sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. 
Tuy vậy, từ những vụ giết người này cho thấy đây là hiện tượng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ lớn về 
sự suy đồi giá trị đạo đức. Để ngăn ngừa tội phạm này thì điều quan trọng nhất vẫn phải là ở 
chính mỗi cá nhân. Về mặt xã hội, cần tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ 
năng hiểu biết pháp luật cho thanh thiếu niên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.  

Vì thiếu hiểu biết pháp luật, lười lao động, không chịu học tập, rèn luyện, một số thanh, 
thiếu niên đã gây nên những vụ trọng án khi tuổi đời còn rất trẻ.  

Thực trạng trẻ em ở lứa tuổi vị thành niên phạm tội với chiều hướng ngày càng gia tăng 
đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách chăm sóc, dạy dỗ con cái của từng gia đình.  

Đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại hiệu quả gắn kết của “tam giác”: Gia đình - Nhà 
trường - Xã hội. Đã đến lúc ngành giáo dục, gia đình, các chuyên gia tâm lý, nhà làm luật… cần 
ngồi lại với nhau để phân tích cặn kẽ nguyên nhân nhằm tìm ra một giải pháp mạnh mẽ, triệt để, 
thiết thực nhằm hạn chế và ngăn chặn những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm ở thanh 
thiếu niên.  

Những vụ án giết người với tình tiết ghê rợn, tàn nhẫn do người trẻ gây ra ngày càng phổ 
biến khiến dư luận hoang mang bởi không ít tội ác trong số đó được thực hiện bởi những người 
trẻ được ăn học đàng hoàng.  

Phía sau mỗi vụ án, đành rằng bao giờ cũng là những nỗi đau. Nhưng nỗi đau ấy sẽ còn 
nhân lên gấp bội lần khi mà kẻ gây án là những người còn trẻ. Chỉ vì những phút ngông cuồng, 
bồng bột, họ đã đẩy tuổi thanh xuân vào chốn lao tù. 

Điều 74 Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định về phạt tù có thời hạn nêu rõ: Người chưa 
thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây: 

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng 
quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 
quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 
quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.   

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng 
quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 
quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 
một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.   

 

                                                                                              (vietbao.vn - Ngày 16/7/2015) 
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NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI - CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ 
 

Trong những năm gần đây, các vụ án do người chưa thành niên phạm tội thực hiện 
đã tăng lên về số lượng và có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Đây là hồi 
chuông cảnh báo đối với toàn xã hội về loại đối tượng tội phạm này. Do vậy, cần có chế 
định tăng cường hơn nữa vai trò của gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội trong việc 
giáo dục những đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những thanh thiếu 
niên phạm tội; đồng thời cần có hệ thống pháp luật hoàn thiện để điều chỉnh và áp dụng 
cho đối tượng tội phạm này. 

1. Tình hình tội phạm do người chưa thành niên phạm tội thực hiện trong các năm 
qua 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an, trong năm 2010, trên địa bàn cả nước 
có 13.572 đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, trong đó 1.600 vụ học sinh đánh nhau, 
tăng nhiều lần so với những năm trước về số lượng phạm tội và các vụ án nghiêm trọng. Đặc 
biệt, trong vài năm trở lại đây số vụ vi phạm pháp luật hình sự do người chưa thành niên gây ra 
tuy có giảm so với năm 2010, nhưng mức độ phạm tội nghiêm trọng hơn, có thể chia thành các 
nhóm sau: 

Một là, về độ tuổi phạm tội 
Dựa theo báo cáo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, hiện nay, 

tình hình tội phạm do người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện có chiều 
hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 60%; từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chiếm 
khoảng 32% và dưới 14 tuổi chiếm khoảng 8% trong tổng số các vụ phạm tội do người chưa 
thành niên và trẻ em thực hiện. 

Theo báo cáo thống kê tình hình phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên trong 05 năm, 
giai đoạn từ (2006 đến 2010) cả nước có gần 500 nghìn vụ với gần 76 nghìn em vi phạm pháp 
luật, tăng hơn 3.000 vụ so với 05 năm trước đó. Trong đó đối tượng nam giới chiếm 73.000 em 
(96,4%), nữ giới chiếm hơn 2.700 em (3,6%). Số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm 
20% so với tổng số vụ vi phạm pháp luật hình sự trong cả nước. 

Hai là, theo địa bàn tội phạm thực hiện 
Số liệu thống kê từ Bộ Công an, các vụ vi phạm pháp luật và phạm tội do người chưa 

thành niên thực hiện không chỉ xảy ra ở trung tâm các thành phố lớn, thị xã mà còn xảy ra ở các 
vùng nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, tỷ lệ người chưa thành niên phạm tội ở 
những thành phố lớn chiếm tỷ lệ cao hơn và có chiều hướng tăng nhanh. Địa phương xảy ra 
nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh (hơn 3.300 vụ), Đồng Nai (hơn 2.200 vụ), tiếp đến là các 
tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội và nhiều các địa phương khác. Tính trung bình hàng năm 
xảy ra trên 10.000 vụ vi phạm pháp luật với trên 13.000 đối tượng. Trong số đó, tỷ lệ trẻ em vi 
phạm pháp luật ở độ tuổi 16 - 18 chiếm đến 67,1%. 

Ba là, nguyên nhân dẫn tới việc phạm tội 
Đa phần trẻ em phạm tội thường là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Trẻ em thiếu 

sự quan tâm của gia đình (bố mẹ ly hôn, thiếu tình thương yêu của gia đình); trẻ em lang thang, 
không được quan tâm giáo dục, dễ làm thân và tụ tập thành băng nhóm tội phạm, đa phần tội 
phạm này là những em bỏ học, bỏ nhà sống lang thang (40,9%). Số thanh, thiếu niên tụ tập 
thành băng nhóm, tình trạng bạo lực trong học đường diễn ra liên tục và có chiều hướng phức 
tạp. Số vụ án do người chưa thành niên phạm tội lần 2 trở lên chiếm tỷ lệ cao (44,8%). Trẻ em 
nghiện ma túy, trẻ bị nhiễm HIV, mang thai sớm, bỏ học, trẻ em có hành vi vi phạm đạo đức có 
lối sống lệch lạc, vi phạm pháp luật khác, vẫn diễn ra ở nhiều nơi, với diễn biến, tính chất và 
mức độ ngày càng nghiêm trọng. 
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Bốn là, cơ cấu loại tội phạm thực hiện 
Theo thống kê mới nhất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội, thì hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người chưa thành niên tập 
trung nhiều nhất vào các nhóm tội xâm phạm sở hữu; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 
phẩm và danh dự con người, một số tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng. Trong đó tội danh 
trộm cắp tài sản chiếm 38%, cố ý gây thương tích chiếm 11%, đặc biệt là giết người chiếm 
1,4% trong tổng số tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Tình hình tội phạm ở lứa tuổi 
chưa thành niên tăng, một số loại án tăng cao là “cướp giật tài sản” chiếm 63,85%; giết người 
tăng 38,7% về số người vi phạm pháp luật. Thống kê năm 2012, trong số 122.277 bị can bị khởi 
tố thì có tới 9.904 bị can dưới 18 tuổi (chiếm 8,1%, tăng 7,4% so với năm 2011). 

Dựa vào các con số thống kê nêu trên, có thể thấy rằng, tình hình tội phạm do người chưa 
thành niên thực hiện có tính chất nghiêm trọng và đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội 
trong giai đoạn hiện nay. Đây là hồi chuông cảnh báo tới toàn xã hội về tội phạm là đối tượng 
chưa thành niên. 

2. Quy định của pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, thực tiễn 
áp dụng 

Khái niệm người chưa thành niên phạm tội là khái niệm được dùng sớm và phổ biến ở 
một số quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Mỹ... nhưng được dùng cho nhiều ngành khoa học khác 
nhau như tâm lý, xã hội, giáo dục và pháp luật. Trong lĩnh vực khoa học pháp lý của Việt Nam 
thì khái niệm này được dùng để chỉ đối tượng tác động của tội phạm và chủ thể của tội phạm. 

Trên thế giới, nhiều nước quy định độ tuổi của người chưa thành niên phạm tội rất khác 
nhau. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1985 được sửa đổi bổ sung năm 1999 quy định người 
chưa thành niên phạm tội là những người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi là hoàn 
toàn hợp lý. Bởi lẽ dựa trên nhiều yếu tố về tâm sinh lý, thể chất, giai đoạn lứa tuổi này có 
nhiều điểm đặc biệt trong giai đoạn phát triển của một con người. Lứa tuổi này, là một giai đoạn 
vừa chuyển từ giai đoạn trẻ em sang giai đoạn người lớn, nên tâm lý bồng bột, nông nổi, cộng 
với việc thiếu kinh nghiệm sống, nên dễ bị lôi kéo và sa ngã bởi những phần tử xấu trong xã 
hội. Mặt khác, sự hiểu biết về xã hội, pháp luật còn hạn chế, dẫn đến lựa chọn thiếu chính xác, 
không phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội. 

Dựa trên những đặc điểm, dấu hiệu chung về tâm sinh lý, về thể chất của lứa tuổi này, 
pháp luật hình sự Việt Nam không quy định người chưa thành niên phạm tội phải chịu trách 
nhiệm hình sự như những người ở tuổi trưởng thành. Do đó, với ý nghĩa khoa học pháp lý nêu 
trên, chúng tôi nhận thấy cần có đường lối xét xử đối với những tội phạm là người chưa thành 
niên phạm tội cũng phải được quy định riêng cho phù hợp. Điều này thể hiện tính chất nhân đạo 
của Nhà nước ta đối với tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên. 

Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 1999 quy định một chương riêng (Chương X, phần 
chung) áp dụng đối với những tội phạm chưa thành niên phạm tội. Bắt nguồn từ nguyên tắc 
nhân đạo của Luật Hình sự và đường lối giáo dục thanh thiếu niên của Đảng và Nhà nước ta, 
Điều 68 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: “Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 
tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của chương này, đồng thời theo những 
quy định khác của phần chung bộ luật không trái với những quy định tại chương này”. Như vậy, 
người chưa thành niên phạm tội chịu trách nhiệm hình sự không giống những người trưởng 
thành cùng thực hiện một hành vi phạm tội và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội như 
nhau. 

So với Bộ luật Hình sự năm 1985, Bộ luật Hình sự năm 1999 có điểm tiến bộ hơn vì đã có 
sự phân biệt lứa tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người đủ 
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từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội rất nghiêm trọng do 
cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi 
tội phạm do họ thực hiện quy định tại Chương X, phần chung. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
tâm sinh lý và nhận thức ở từng lứa tuổi. 

Trong độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi là những người đã có năng lực trách nhiệm hình sự 
chưa đầy đủ, nhưng trên thực tế xét xử đối với những đối tượng phạm tội, thì độ tuổi này mới 
chỉ nhận thức được tính chất nguy hiểm đối với một số hành vi nghiêm trọng như: Trộm cắp tài 
sản, cố ý gây thương tích, giết người, hiếp dâm… Đối với những hành vi đặc biệt nghiêm trọng 
thì nhận thức của họ còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của hành vi do 
mình thực hiện như các tội xâm phạm tới an ninh quốc gia. 

Đối với độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, pháp luật hình sự coi họ đủ năng lực trách 
nhiệm hình sự, tuy nhiên ở độ tuổi này, so với tội phạm từ 18 tuổi trở lên thì họ còn ít tuổi, nhận 
thức còn nông nổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, trình độ nhận thức còn hạn chế, họ còn nhiều 
cơ hội để làm lại cuộc đời, nếu họ được giáo dục cải tạo tốt. Nên những người trong độ tuổi đủ 
16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội của mình được quy 
định tại Chương X, phần chung là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với khoa học hình sự, khoa học 
tâm lý tội phạm và thực tiễn hiện nay về loại tội phạm này. Bởi vậy, những người tiến hành tố 
tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử cần tìm hiểu và phân biệt được những điểm khác 
biệt của hai độ tuổi này để quyết định hình phạt phù hợp với từng đối tượng phạm tội. 

Thực tiễn xét xử của tòa án hiện nay cho thấy, tình hình tội phạm chưa thành niên ngày 
càng gia tăng về số lượng và tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi. Trong thời gian qua, 
người chưa thành niên phạm tội đã gây ra nhiều vụ án thương tâm, làm nhức nhối trong dư luận 
xã hội. Tình trạng phạm tội do người chưa thành niên gây ra có nhiều diễn biến phức tạp. 
Nguyên nhân phạm tội ở những đối tượng này thường xuất phát từ những lý do bình thường, 
nhỏ nhặt hàng ngày trong đời sống xã hội, nhưng những đối tượng này lại có cách thức xử lý và 
hành động hết sức nguy hiểm và thiếu suy nghĩ, bồng bột, dẫn tới hậu quả mà bản thân đối 
tượng cũng không lường trước được. Đến khi đứng trước vành móng ngựa, có bản án của tòa án 
tuyên, thì các em mới nhận thức được và ăn năn, hối hận, nhưng đã muộn. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, việc xử lý tội phạm là người chưa thành niên cần phải 
nghiên cứu, giải quyết những nguyên dẫn tới việc thực hiện tội phạm. Các biện pháp đặt ra đòi 
hỏi có sự chung tay của cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hộ qua đó góp phần ngăn chặn 
kịp thời, có hiệu quả đối với người chưa thành niên phạm tội nói riêng và các tội phạm khác nói 
chung. Những yếu tố như: Gia đình, nhà trường và xã hội là nền tảng lớn, ảnh hưởng tới việc 
hình thành nhân cách của những trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những thanh thiếu niên 
phạm tội. Môi trường tốt sẽ góp phần quan trọng giáo dục, nuôi dưỡng lứa tuổi người chưa 
thành niên để góp phần đẩy lùi đối tượng tội phạm này trong xã hội.   

3. Một số biện pháp để hạn chế, đẩy lùi tội phạm là người chưa thành niên 
Với số lượng, tỷ lệ lớn các vụ án do người chưa thành niên phạm tội thực hiện trong thời 

gian vừa qua đã tạo nên sự bức xúc mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, 
cần phải cân nhắc để sửa đổi luật, hoặc tăng mức hình phạt đối với người chưa thành niên phạm 
tội, giảm độ tuổi như quy định hiện nay hoặc thống kê các tội phạm xảy ra nhiều và có tính chất 
phổ biến thì quy định phải chịu trách nhiệm như các tội phạm khác. Tuy nhiên, xuất phát từ bản 
chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đã được 
cụ thể hóa trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và các văn bản pháp luật có liên quan thì việc xử lý 
những đối tượng người chưa thành niên phạm tội nhằm để giáo dục - cải tạo họ trở thành những 
công dân có ích cho xã hội là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở khoa học pháp lý. 
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Chúng tôi cho rằng, những ý kiến nêu trên chỉ là giải pháp trước mắt, chưa phải là biện 
pháp giải quyết cái gốc của vấn đề. Bởi lẽ hiện nay, trên thế giới nhiều quốc gia đã áp dụng biện 
pháp này, nhưng nghiên cứu kết quả thực tế ở các nước đó tội phạm trong độ tuổi này vẫn 
không ngừng tăng lên. Dựa trên nhiều khía cạnh pháp lý của các ngành luật, thực tiễn xã hội và 
tâm lý tội phạm, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau: 

Thứ nhất, bắt nguồn từ nguyên nhân phạm tội, để tìm phương hướng giải quyết cho vấn 
đề này một cách có hiệu quả và đồng bộ cần phải xây dựng hệ thống giáo dục pháp luật tốt, 
trong đó giáo dục của các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể và gia đình đóng vai trò cốt lõi. Lứa 
tuổi chưa thành niên cần có sự quan tâm cả về mặt vật chất và tinh thần, có sự giáo dục đầy đủ, 
qua đó hạn chế tội phạm do người chưa thành niên phạm tội thực hiện. Ở tuyến cơ sở xã, 
phường, thôn, bản cần có đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn, công tác xã hội tìm hiểu và quan 
tâm tới những gia đình và thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, các gia đình có xung đột, mâu thuẫn 
đã diễn ra lâu ngày nhưng chưa thể giải quyết được. Các tổ chức đoàn thể và xã hội này cần 
phải tiếp cận, tìm cách hạn chế, ngăn chặn xu hướng thiếu tích cực xảy ra. Đồng thời giáo dục 
trẻ em hướng các em thành người có ích cho xã hội. Điều này rất cần có sự chung tay phối hợp 
chặt chẽ giữa ba mắt xích quan trọng gồm: Gia đình, nhà trường và xã hội. 

Thứ hai, có chính sách giáo dục thanh thiếu niên thông qua nhiều kênh thông tin đại 
chúng; xét xử công khai đối với những vụ án lớn có tính chất nổi cộm, qua đó tăng cường tính 
chất giáo dục, phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng. Việt Nam đã tham gia vào Công ước 
quốc tế bảo vệ quyền trẻ em, do đó giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm đối với trẻ vị 
thành niên không phải bằng cách tăng hình phạt, mà chính là sự quản lý, giáo dục và các chính 
sách dành cho trẻ em. Đồng thời khi xét xử các vụ án do người chưa thành niên phạm tội cần có 
sự tham gia của hội thẩm là cán bộ đoàn, cán bộ hội hoặc là giáo viên lâu năm có sự hiểu biết về 
pháp luật, hiểu biết về tâm lý lứa tuổi người chưa thành niên, để có phán quyết một cách công 
minh, bình đẳng. 

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em ở nhà trường, ở địa phương 
và tại các tổ chức sinh hoạt đoàn thể nơi các em tham gia. Các em nắm được pháp luật, nhận 
thức được tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội sẽ 
hạn chế được việc thực hiện tội phạm, đảm bảo tính chất phòng ngừa chung và phòng ngừa 
riêng. 

Thứ tư, Nhà nước có chính sách tạo việc làm cho người lao động, ổn định kinh tế - chính 
trị - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, nâng cao chất lượng gia đình bởi lẽ gia đình chính 
là tế bào của xã hội. Giáo dục trong gia đình chính là giáo dục đầu tiên, quan trọng nhất đối với 
mỗi con người. Đồng thời, ở mỗi địa phương cần đẩy lùi những tụ điểm xấu của xã hội, có môi 
trường cho trẻ được tham gia vui chơi, học tập sinh hoạt tập thể lành mạnh… 

Thứ năm, Nhà nước cần có chính sách quản lý hệ thống thông tin mạng Internet tốt vì trẻ 
em hiện nay là đối tượng thường tiếp xúc sớm, nhanh với các thông tin văn hóa phẩm độc hại.  

Thứ sáu, nên chăng cần phải nghiên cứu đề xuất thành lập tòa án riêng đối với người chưa 
thành niên phạm tội như ý kiến đề xuất của một số nhà khoa học pháp lý hiện nay. 

Mục tiêu của nước ta là xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, các biện 
pháp cưỡng chế hình sự, mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị, mà còn nhằm mục 
đích giáo dục người phạm tội, giúp họ nhận ra sai lầm và tạo cho họ cơ hội để sửa chữa, sớm tái 
hòa nhập với cộng đồng xã hội. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 quy định chính sách nhân 
đạo đối với người chưa thành niên phạm tội, họ là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ 
dưới cả hai góc độ, khi họ là người bị hại và cả khi họ là chủ thể của tội phạm. Chính sách hình 
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sự của Nhà nước ta hiện nay thể hiện rõ quan điểm nhất quán, đồng thời cũng phù hợp với Công 
ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 mà Việt Nam là thành viên. 

Do đó, chúng tôi cho rằng, để việc đấu tranh phòng chống tội phạm chưa thành niên có 
hiệu quả, thì phải tìm ra những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh hành vi phạm tội, từ đó tìm 
ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tội phạm chưa thành niên. Vì vậy, việc tăng mức 
hình phạt hay giảm tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên không phải là 
giải pháp tối ưu nhất hiện nay, mà có khi làm giảm hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống 
tội phạm nói chung và tội phạm do người chưa thành niên phạm tội nói riêng. 

 

                                                                                          ThS. Bùi Thị Chinh Phương 
                                                                                   Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 
                                                                                    (tcdcpl.moj.gov.vn - Ngày 25/8/2015) 
 

 
  

VẤN ĐỀ LY HÔN VÀ TÌNH TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 

Theo Ban chỉ đạo Đề 
án “Đấu tranh phòng, 
chống tội phạm xâm hại trẻ 
em và tội phạm trong lứa 
tuổi chưa thành niên”, từ 
năm 2007 đến hết năm 
2013, toàn quốc phát hiện 
gần 63.600 vụ vi phạm pháp 
luật hình sự do hơn 94.300 
người chưa thành niên gây 
ra. Vi phạm pháp luật hình 
sự (tăng gần 4.300 vụ so với 
các năm trước đó).  

Số vụ án do người chưa 
thành niên gây ra chiếm gần 
20% trong tổng số vụ phạm 
pháp hình sự trong toàn quốc. 
Hầu hết người chưa thành 
niên phạm tội đều là nam 
giới, chiếm đến xấp xỉ 97% 
tổng số người vi phạm. Đáng 
báo động là độ tuổi phạm tội 
ngày càng trẻ hóa, trong đó 
dưới 14 tuổi chiếm 13%; từ 
14 - 16 tuổi chiếm 34,7%, từ 
16 - 18 tuổi chiếm 52%. Theo 
kết quả nghiên cứu về đặc 
điểm nhân thân của 2.599 
người chưa thành niên vi 

phạm pháp luật hình sự ở 4 
khu vực (miền Bắc, miền 
Trung - Tây Nguyên, miền 
Đông Nam Bộ và Tây Nam 
Bộ) cho thấy về hoàn cảnh 
gia đình, có tới 40,7% sống 
trong những gia đình không 
hoàn thiện (đa số do bố mẹ ly 
hôn). Để phòng ngừa và ngăn 
chặn tình trạng “một phần 
tương lai của đất nước” dấn 
thân vào con đường phạm tội, 
đòi hỏi phải tìm hiểu nguyên 
nhân của tình hình tội phạm 
do người chưa thành niên gây 
ra từ nhiều góc độ khác nhau, 
một trong những tiếp cận đó 
là xem xét ảnh hưởng của 
việc cha mẹ ly dị nhau đến 
tình trạng vi phạm pháp luật 
của người chưa thành niên.  

Theo thống kê của Tòa 
án nhân dân tối cao, tình 
trạng ly hôn ở Việt Nam có 
xu hướng tăng mạnh trong 
những năm gần đây. Riêng 
trong năm 2010, nước ta có 
gần 88.000 vụ ly hôn, tăng 
hơn 9.700 vụ so với năm 

2009. Theo kết quả nghiên 
cứu ở Việt Nam và trên thế 
giới cho thấy việc ly hôn của 
cha mẹ thường để lại hậu quả 
về mặt tâm lý ở con cái họ đó 
là đứa trẻ bị trầm cảm, thất 
bại ở trường học và vi phạm 
pháp luật. Sự ảnh hưởng của 
việc ly hôn của bố mẹ đến sự 
hình thành và gia tăng tâm lý, 
hành vi tiêu cực, thậm chí là 
hành vi phạm tội ở người 
chưa thành niên được thể 
hiện ở các khía cạnh sau: 

Ảnh hưởng tiêu cực 
đến sự hình thành và phát 
triển nhân cách của trẻ em  

Gia đình là một cộng 
đồng người sống chung và 
gắn bó với nhau bởi các mối 
quan hệ tình cảm, quan hệ 
hôn nhân, quan hệ huyết 
thống và quan hệ nuôi dưỡng. 
Một trong những chức năng 
chủ yếu của gia đình chính là 
chức năng giáo dục. Bản chất 
của giáo dục gia đình là quá 
trình đặt cơ sở quyết định cho 
sự hình thành nền tảng nhân 
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cách ở tuổi niên thiếu, thúc 
đẩy sự phát triển, hoàn thiện 
nhân cách ở tuổi thanh niên, 
củng cố, giữ gìn nhân cách ở 
tuổi trưởng thành và khi về 
già. Chính vì vậy, giáo dục 
gia đình mang tính chất 
thường xuyên, lâu dài và có 
hệ thống chặt chẽ. Đứa trẻ trở 
thành người có nhân cách 
như thế nào phụ thuộc rất lớn 
vào giai đoạn tuổi thơ (giai 
đoạn sống chủ yếu trong gia 
đình) và đứa trẻ là tấm gương 
phản chiếu hình ảnh của cha 
mẹ và những người thân sống 
trong gia đình. 

Nhưng khi cha mẹ ly 
hôn, ở đứa trẻ dễ  thiếu đi sự 
hài hòa trong quá trình hình 
thành và phát triển nhân cách 
của bản thân khi chỉ sống với 
cha hoặc mẹ; thậm chí không 
sống với cả cha và mẹ, tức là 
mất đi cả hai chỗ dựa vô cùng 
cần thiết. Việc con cái thiếu 
người mẹ, sẽ thiếu đi sự hiện 
thân của lòng tốt, lòng thương 
cảm, tính dịu hiền và  sự quan 
tâm chăm sóc; còn thiếu 
người bố là sự thiếu hụt tính 
cứng rắn, tính nguyên tắc, 
tính nghiêm khắc, dũng cảm, 
có tổ chức trong nhân cách 
của trẻ. 

Cha mẹ đóng vai trò rất 
quan trọng trong việc trang bị 
cho con cái của họ cả tri thức 
về chuẩn mực đạo đức cũng 
như hình thành được những 
tình cảm mang tính đạo đức. 
Nếu thanh, thiếu niên được 
gia đình giáo dục đạo đức 
một cách đầy đủ từ khi còn 
nhỏ thì những nhận thức về 
thiện và ác, lương tâm,  danh 

dự,... sẽ giúp họ kiềm chế 
những ý muốn thực hiện hành 
vi tiêu cực. Đối với trẻ vị 
thành niên, giai đoạn đứng 
trước ngưỡng cửa của cuộc 
đời luôn là thời kỳ rất khó 
khăn. Để trưởng thành, các 
em phải có tính độc lập, biết 
tạo ra và nắm bắt các cơ hội 
trong cuộc sống. Trong tình 
cảm, các em phải có khả năng 
thiết lập được những mối 
quan hệ mật thiết, chân thành 
và biết cách nuôi dưỡng, giữ 
gìn nó. Gia đình là nơi cung 
cấp cho trẻ sức mạnh và 
những kỹ năng đó, là nơi tạo 
ra hình mẫu định hướng cho 
các quan hệ khác giới sau 
này. Khi tổ ấm gia đình bị tan 
vỡ, có thể làm cho trẻ mất đi 
niềm tin vào tình cảm tốt đẹp 
của con người, đồng thời 
thiếu các kỹ năng để xây 
dựng các mối liên hệ tình 
cảm tích cực với người khác, 
đặc biệt là người khác giới. 

Nguy cơ rối nhiễu tâm 
lý cao  

Nếu như giáo dục ở nhà 
trường được thực hiện dựa 
vào trách nhiệm và nghĩa vụ 
của học sinh thì giáo dục con 
cái ở gia đình lại diễn ra trên 
cơ sở tình cảm yêu thương và 
tin cậy lẫn nhau giữa cha mẹ 
và con. Gia đình còn được 
gọi là tổ ấm - nơi tràn đầy 
tình yêu giữa những người 
ruột thịt, chính là điều kiện 
tốt nhất để giáo dục cho trẻ 
tình cảm, đạo đức và trách 
nhiệm đối với những người 
thân, với xã hội. Gia đình 
không chỉ trang bị cho trẻ 
kinh nghiệm sống, tri thức về 

chuẩn mực xã hội mà còn 
giúp con cái lấy lại cân bằng 
tâm sinh lý, nhất là giải tỏa 
những hẫng hụt, bực bội, lo 
âu, sợ hãi... trong cuộc sống 
hàng ngày. 

Phản ứng tâm lý của trẻ 
đối với việc ly hôn của cha 
mẹ ở mức độ nhiều hay ít phụ 
thuộc vào ba yếu tố: Tình 
trạng mối quan hệ giữa trẻ 
với cha và mẹ chúng trước 
khi bố mẹ ly hôn, cường độ 
và thời gian xung đột của cha 
mẹ, khả năng đáp ứng nhu 
cầu của con cái của cha mẹ 
trong và sau khi ly hôn. 
Thông thường, khi cha mẹ ly 
hôn, con cái hay thể hiện 
phản ứng tức thời là hoảng 
sợ, lo âu vì cảm thấy không 
phải cha mẹ từ bỏ nhau mà là 
từ bỏ chính chúng. Mức độ 
phản ứng này tùy thuộc vào 
việc đứa trẻ sống như thế nào 
trong gia đình. Trước khi ly 
dị, đứa trẻ càng được yêu 
thương và chăm sóc đầy đủ 
bao nhiêu thì sự hoảng sợ, lo 
âu càng cao bấy nhiêu. Sự lo 
âu này có thể biểu hiện theo 
hướng chuyển dịch vào bên 
trong như việc xuất hiện 
những triệu chứng đau đầu, 
đau dạ dày và rối loạn về ăn 
uống và giấc ngủ; hoặc theo 
hướng chuyển dịch ra bên 
ngoài, biến dạng thành những 
ứng xử khác như: Quậy phá, 
đánh đập bạn ở trường, chống 
đối với giáo viên, không làm 
bài tập, thậm chí bỏ đi khỏi 
nhà v.v... Một trong những 
hậu quả lâu dài mà sự ly dị 
của cha mẹ để lại cho trẻ trai 
là xu hướng sử dụng bạo lực 
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trong các mối quan hệ, đặc 
biệt là quan hệ gia đình sau 
này. Sở dĩ có sự ảnh hưởng 
đó là do trẻ trai thường có xu 
hướng đồng nhất hóa với 
những cá tính mạnh của cha 
mẹ hoặc đồng nhất hoàn toàn 
với người có cá tính mạnh để 
tự bảo vệ mình khỏi sự đau 
khổ và tuyệt vọng. Theo 
nhiều nhà nghiên cứu trên thế 
giới, nhóm trẻ trai trong các 
gia đình ly hôn có tỷ lệ 
nghiện rượu, nghiện ma túy 
và có nguy cơ xuất hiện các 
rối nhiễu tâm lý cao hơn hẳn 
nhóm trẻ bình thường. 

Có ý kiến cho rằng, khi 
chứng kiến cha mẹ ly hôn thì 
chỉ có những đứa trẻ dưới 12 
tuổi mới hoảng sợ vì cảm 
thấy cô đơn và bất lực, đồng 
thời bộc lộ thái độ khó chịu, 
bực bội, tức giận đối với cha 
mẹ; còn đối với trẻ lớn hơn ở 
độ tuổi vị thành niên vì đã có 
thể hiểu và biết thông cảm 
cho cha mẹ thì sẽ không có 
những phản ứng này. Nhưng 
trên thực tế không hoàn toàn 
đúng như vậy. Khi cha mẹ ly 
hôn, nhiều đứa trẻ ở độ tuổi 
trên 12 tuổi vẫn tỏ ra tức giận 
và oán hận vì đối với chúng 
việc  gia đình ly tán đồng 
nghĩa với việc sụp đổ tất cả 
những dự định, kế hoạch, 
hoài bão tương lai của mình. 
Trong các nhóm bạn bè, trẻ 
có cha mẹ ly dị cảm thấy vị 
thế của mình trong nhóm 
không còn như trước nữa. Ở 
các em sinh ra tâm lý mặc 
cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với 
bạn bè, có xu hướng co mình 
lại, hoặc chỉ thích chơi với 

một nhóm nhỏ 2 người. 
Trong các quan hệ xã hội, 
đứa trẻ sợ phải lặp lại những 
sai lầm mà cha mẹ đã mắc 
phải, sợ bị ruồng bỏ, bị phản 
bội, sợ phải chịu mất mát, 
đau đớn; nhất là đối với 
những đứa trẻ thường xuyên 
chứng kiến cảnh cha mẹ gây 
gổ, chửi bới, thậm chí còn 
đập phá đồ đạc, hành hạ, 
ngược đãi nhau trước khi ly 
hôn. Do đó, dễ thấy trong 
nhiều trường hợp những đứa 
trẻ này khi ở giai đoạn sắp 
bước vào lứa tuổi thanh niên 
chỉ muốn có những quan hệ 
khác giới nhất thời, đơn thuần 
chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình 
dục, thậm chí là lôi kéo nhau 
quan hệ tình dục theo kiểu 
“bầy đàn”. 

Hơn nữa, có không ít 
trường hợp, khi ly dị, cha mẹ 
cố tình lôi kéo con cái về phía 
mình, coi con cái như một thứ 
vũ khí để trừng phạt người vợ 
hoặc người chồng của mình... 
Vì vậy, khi buộc phải ủng hộ 
một phía nào đó, con cái cảm 
thấy như đang phản bội lại 
cha hoặc mẹ mình, và đứa trẻ 
sẽ bị mặc cảm  tội lỗi dày vò, 
đeo bám trong một thời gian 
dài. Các em trai cũng có xu 
hướng đè nén tình cảm, làm 
cho mình rơi vào trạng thái 
“mất cảm giác” để có thể tiếp 
tục sống mà bớt đau khổ vì 
việc phải lựa chọn giữa bố 
hay mẹ. Chính từ cơ chế tự vệ 
tâm lý này mà nhiều trẻ trai 
trở nên cằn cỗi, dễ bị ức chế, 
khó hình thành tình cảm thân 
mật, cởi mở, dẫn đến sự kém 
tự tin trong các mối quan hệ 

khác giới, dễ tự ái, co mình 
lại. 

Như một hệ quả tất yếu, 
thiếu hụt sự bảo ban, dạy dỗ, 
định hướng của cha mẹ, gặp 
nhiều khó khăn trong quá 
trình thích ứng tâm lý - xã hội 
(khó khăn trong học tập, khó 
khăn trong việc thích ứng với 
hoàn cảnh sống mới,...), cộng 
với sự buồn tủi, mặc cảm bản 
thân sẽ khiến đứa trẻ muốn 
chôn vùi cuộc sống của mình 
vào thế giới game online và 
các tệ nạn xã hội, từ đó, dễ 
dàng bị sa ngã vào con đường 
phạm tội. 

Dễ bị tác động bởi 
những yếu tố tiêu cực của 
môi trường xã hội. 

Gia đình đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng trong việc 
trang bị tri thức pháp luật và 
giáo dục ý thức pháp luật cho 
trẻ. Nếu trẻ nhận được sự 
giáo dục đúng đắn và đầy đủ 
của gia đình, chủ yếu từ phía 
cha mẹ về vấn đề này thì trẻ 
sẽ biết những gì pháp luật cho 
phép được làm, không được 
làm, buộc phải làm và những 
hình phạt tương ứng sẽ phải 
chịu nếu như vi phạm pháp 
luật. Cùng với giáo dục đạo 
đức, giáo dục pháp luật sẽ 
góp phần trang bị cho trẻ 
“khả năng đề kháng” bên 
trong giúp trẻ vượt qua được 
những cám dỗ trong cuộc 
sống, tránh xa những tệ nạn 
xã hội, thực hiện những hành 
vi phù hợp với chuẩn mực xã 
hội, hình thành được thói 
quen sống phù hợp với pháp 
luật.  
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Thực tiễn hiện nay cho 
thấy, chưa bao giờ trẻ em 
nước ta phải đối mặt với 
nhiều vấn đề tiêu cực của xã 
hội như hiện nay. Mặt trái của 
sự phát triển kinh tế thị 
trường, xu hướng toàn cầu 
hóa đã dẫn đến trong nội tại 
môi trường xã hội chứa đựng 
đầy sự phức tạp, đặc biệt là 
các thành phố, các khu vực có 
tốc độ đô thị hóa cao. Chính 
môi trường này đôi khi làm 
cho trẻ chưa thành niên, lứa 
tuổi vốn có tâm lý thiếu ổn 
định, xốc nổi, thích độc lập 
và thích khẳng định mình, 
mất đi khả năng điều chỉnh 
hành vi phù hợp với chuẩn 
mực pháp luật mà chỉ thích 
hưởng thụ hoặc đòi hỏi, 
không có kỹ năng sống để 
thích ứng với sự thay đổi 
nhanh chóng của xã hội. 
Nguy cơ này có thể dễ xảy ra 
đối với những trẻ sống trong 
hoàn cảnh có bố mẹ ly hôn. 
Bởi  đối với gia đình ly hôn, 
trẻ dễ có nguy cơ không nhận 
được sự giáo dục pháp luật 
đầy đủ như đứa trẻ sống trong 
gia đình hoàn thiện. Người 
mẹ hoặc người chồng đơn 
thân sau khi ly hôn thường 
phải đối mặt với vấn đề mưu 
sinh nặng nề hơn trước khi ly 
hôn, cùng với những tổn 
thương tâm lý sau khi ly hôn 
nên việc giáo dục pháp luật 
cho con cái ít nhiều bị ảnh 
hưởng. Ngay cả những gia 
đình mà cha hay mẹ tiếp tục 
đi bước nữa thì trong nhiều 
trường hợp người mẹ kế hay 
cha dượng khó có thể làm tốt 
công tác giáo dục pháp luật 

cho con riêng của người 
chồng hay vợ của mình. Vì để 
giáo dục đạo đức và pháp luật 
cho trẻ em trong gia đình hiệu 
quả thì không phải hoàn toàn 
dựa trên sự áp đặt mà phải 
dựa trên tình yêu thương và 
sự kính trọng của con cái đối 
với cha mẹ. Rõ ràng, sự thiếu 
hụt trong giáo dục pháp luật, 
giáo dục đạo đức cho con cái 
ở các gia đình có bố mẹ ly 
hôn sẽ dẫn đến hậu quả là sự 
hình thành nhân cách, hành 
vi, lối sống của đứa trẻ sẽ bị 
tác động, ảnh hưởng một 
cách mạnh mẽ bởi những tiêu 
cực của môi trường xã hội. 

Đây là một trường hợp 
điển hình trong số đó: Tháng 
6 năm 2011, Đào Thị Thu 
Hương tức My “sói” là thủ 
lĩnh của một nhóm gồm bảy 
đối tượng nam giới, đã bị truy 
tố xét xử tại tòa với các tội 
danh hiếp dâm, hiếp dâm trẻ 
em và cướp tài sản. Tìm hiểu 
hoàn cảnh gia đình của 
Hương thì có thể hiểu được 
đó là hậu quả tất yếu của một 
đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ bỏ 
nhau từ lúc 1 tuổi, Hương ở 
với ông bà ngoại. Năm 
Hương 12 tuổi thì ông bà 
ngoại lần lượt qua đời. Ở giai 
đoạn mà một đứa trẻ đang 
hình thành nhân cách của bản 
thân, rất cần sự quan tâm, dạy 
dỗ của cha mẹ thì Hương lại 
bơ vơ dù vẫn còn cả bố lẫn 
mẹ. Hương kể lại lần cuối 
cùng ở với bố là sau trận đòn 
của mẹ ghẻ. Hương bỏ chạy, 
sang ở hẳn với mẹ. Nhưng do 
công việc nên mẹ của Hương 
cũng không có nhiều thời 

gian quan tâm đến cô con gái 
đang tuổi ăn tuổi lớn. Thiếu 
sự quan tâm của cha mẹ, đứa 
trẻ ấy đã tìm tới những “anh 
chị giang hồ” cho đỡ buồn. 
Lúc đầu chỉ là những buổi dạt 
nhà, ngồi lì trong quán nét. 
Dần dần, Hương bước chân 
vào các quán bar, sàn nhảy, 
nhà nghỉ. Thậm chí, Hương 
còn được theo chân các nhóm 
giang hồ thực hiện các hành 
vi vi phạm pháp luật. Sau 
này, trong trại giam, nhắc tới 
chuyện gia đình, Hương đã 
khóc và tâm sự rằng: “Lúc 
ông mất, con như người bơ 
vơ, không còn ai trên đời này 
thương con nữa. Con thấy 
quanh mình chỉ còn người 
chú ruột nghiện ngập. Bố có 
gia đình riêng, mẹ còn mải lo 
cho hạnh phúc riêng mình. 
Hơn nữa, anh em, bạn bè đã 
bỏ học, rủ con chơi bời thâu 
đêm, suốt sáng cho quên sự 
đời. Từ đó, con tự coi mình là 
đứa trẻ lạc loài. Phải bằng 
mọi cách để tự làm chủ đời 
mình, nhất thiết con phải “xù 
lông” lên thì mới tồn tại được 
chứ. Con nhận thấy mình hư 
hỏng, không bình thường... 
nhưng đã bước đi rồi thì 
không dừng lại được. Có lúc 
con thèm một bàn tay cứu 
rỗi…”. 

 Trong thời gian tới, 
nước ta tiếp tục phát triển nền 
kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế ngày càng mạnh mẽ 
và sâu rộng hơn. Thực tế đó 
sẽ kéo theo những biến đổi 
trong văn hóa, đạo đức xã 
hội, làm giá trị đạo đức 
truyền thống trong mỗi gia 
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đình bị phá vỡ, tình trạng ly 
thân, ly hôn có xu hướng năm 
sau cao hơn năm trước và 
mang tính phức tạp hơn, đặc 
biệt trong các gia đình trẻ. 
Điều này sẽ tác động tiêu cực 
đến tình trạng người chưa 
thành niên vi phạm pháp luật. 
Từ những vấn đề phân tích ở 
trên, để phòng ngừa tình 
trạng người chưa thành niên 
vi phạm pháp luật trong các 
gia đình có bố mẹ ly hôn cần 
có giải pháp sau đây: 

Để hạn chế tình trạng ly 
hôn ở nước ta, các ngành, các 
cấp, các tổ chức đoàn thể đẩy 
mạnh các hoạt động truyền 
thông về xây dựng gia đình; 
giáo dục đời sống gia đình 
thông qua các nghi lễ tôn 
giáo, phong tục tập quán; đẩy 
mạnh công tác tham vấn về 
kiến thức tiền hôn nhân, giao 
tiếp, lối ứng xử trong gia 
đình… tại các trung tâm tư 
vấn tâm lý, tại trang Website 
hôn nhân và gia đình, các 
trường đại học, cao đẳng,… 
nhằm cung cấp cho các thành 
viên trong gia đình những 
kiến thức, kinh nghiệm để 
xây dựng mối quan hệ tương 
hỗ, thân thiện, gần gũi hơn. 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả 
các phong trào “Xây dựng gia 
đình văn hóa”, “Xây dựng gia 

đình no ấm, bình đẳng, hạnh 
phúc, tiến bộ”. Cần biểu 
dương, nhân rộng những gia 
đình nêu gương sáng trong 
khó khăn vươn lên xây dựng 
gia đình hòa thuận, hạnh 
phúc, nuôi dạy các con 
ngoan, học giỏi, thành đạt, 
hiếu thảo, chăm lo phụng 
dưỡng ông bà, kính trên, 
nhường dưới; tuyên truyền  
những tác phẩm nghệ thuật 
hấp dẫn về đề tài gia đình. 
Cần tăng cường hơn nữa 
công tác hòa giải để các cặp 
vợ chồng muốn ly hôn có cơ 
hội trở lại đoàn tụ, cùng nhau 
xây dựng gia đình hạnh phúc 
và nuôi dạy con cái. 

Đối với những gia đình 
ly hôn, các tổ chức xã hội 
trên địa bàn như hội phụ nữ, 
đoàn thanh niên, hội cựu 
chiến binh nên có những tư 
vấn, giúp đỡ những người 
cha, người mẹ đơn thân sau 
ly hôn có các phương pháp 
chăm sóc, giáo dục con cái 
phù hợp. Hội phụ nữ cần phát 
huy vai trò mạnh mẽ hơn nữa 
trong việc tư vấn, giúp đỡ các 
cặp vợ chồng tiến hành việc 
ly hôn văn minh, tôn trọng 
lẫn nhau, có tính đến các 
phương án nhằm hạn chế tổn 
thương cho trẻ một cách ít 
nhất. Ở các trường học, trong 

chương trình giáo dục kỹ 
năng sống cần chú ý riêng đối 
với những học sinh sống 
trong gia đình có bố mẹ ly 
hôn, giúp các em có kỹ năng 
đương đầu và thích nghi với 
hoàn cảnh của mình một cách 
đúng đắn. Tương tự như vậy, 
trong các trường giáo dưỡng 
cần chú trọng trang bị các kỹ 
năng sống cho những học 
sinh có bố mẹ ly hôn để khi 
trở về với cộng đồng, những 
học sinh này có thể hòa nhập 
được với gia đình, cộng đồng 
của mình. Lực lượng cảnh sát 
khu vực cần ý thức được sự 
ảnh hưởng nhất định của việc 
ly hôn của cha mẹ đối với 
tình trạng vi phạm pháp luật 
của người chưa thành niên. 
Vì thế, cần thiết phải quan 
tâm, lưu ý đến những đứa trẻ 
sống trong những gia đình ly 
hôn trên địa bàn mình phụ 
trách, đặc biệt là những gia 
đình ly hôn có con cái đang ở 
giai đoạn chưa thành niên có 
biểu hiện hư hỏng, phá 
phách, bỏ học. 

 

Đỗ Thị Thu Trang 
 Lê Bích Ngọc 

Bộ môn Tâm lý, T32 
(csnd.vn - Ngày 19/4/2016) 

 

 
 

CHO TRẺ LỚN LÊN TRONG XÃ HỘI YÊU THƯƠNG 
 

Số trẻ em phạm pháp gia tăng và tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm, tàn 
bạo. Điều này không chỉ gây bất an đối với cộng đồng, mà nạn nhân có khi chính là 
những người thân trong gia đình, bạn bè đang học cùng trường. 

Nếu không ngăn chặn, thực trạng này một mặt gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã 
hội, một mặt hủy hoại chính cuộc đời của các em. 
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Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đề án Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ 
em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên của Bộ Công an, trong vòng 6 năm (2007 -
2013), cả nước đã xảy ra 63.600 vụ án hình sự do trẻ vị thành niên gây ra, với 94.300 trẻ 
phạm tội; tăng gần 4.300 vụ án so với 6 năm trước đó... Số tội phạm vị thành niên càng trẻ 
hóa, số trẻ dưới 14 tuổi phạm tội chiếm tới 13%, trẻ từ 14 - 16 tuổi phạm tội chiếm tới 
34,7%. Và có đến trên 70% số đối tượng phạm tội là ở thành thị, nông thôn chiếm 24%. 

Gia đình là nguyên nhân đầu tiên 

Theo các nhà nghiên cứu, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến trẻ em phạm tội. 
Nguyên nhân bên trong do các yếu tố chính: Yếu tố sinh lý như bạc nhược về tinh 

thần (đau đầu, loạn não), suy yếu về cơ thể (người có cơ thể khiếm khuyết hay nổi nóng) 
và khủng hoảng tuổi dậy thì, yếu tố thiên bẩm và yếu tố tâm lý. 

Ở lứa tuổi vị thành niên, tâm lý các em thường sôi nổi, bồng bột, chán ghét sự cô đơn 
và thích tìm cách thoát ly gia đình để kết hợp với trẻ cùng lứa tuổi, lơ là việc học, đua đòi, 
bắt chước. Điều này có thể dẫn dắt chúng vào con đường tội lỗi. 

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân từ bên ngoài. Trẻ em trong những gia đình sống 
thiếu đạo đức, làm ăn phi pháp, thiếu dân chủ với con cái, hay gia đình giàu có nhưng 
nuông chiều con quá mức... thường có nguy cơ sa vào chơi bời lêu lổng, dẫn đến phạm tội. 
Học đường là nơi giáo dục trẻ thành người lương thiện, là môi trường học tập và rèn luyện 
để trẻ em trở thành những công dân tốt, nhưng nhiều khi cũng tạo cho trẻ môi trường để 
phạm pháp. Đó là do chương trình giáo dục còn nặng về kiến thức hàn lâm, không thực tế, 
quá khó đối với học sinh dẫn đến một số em học yếu thường chán nản, bỏ bê việc học, 
thích trò chơi điện tử, kết bạn xấu và có khi dẫn đến phạm pháp. Nội dung giáo dục về tình 
yêu gia đình ở chương trình phổ thông vẫn còn mờ nhạt, chưa giáo dục trẻ em sống có 
trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phương pháp giảng dạy và giáo dục của giáo 
viên không theo kịp sự phát triển tâm lý của học sinh. Tình trạng bạo lực học đường ngày 
càng gia tăng dẫn các em đến chỗ có những hành vi tiêu cực, hư hỏng, phạm pháp. 

Nguyên nhân trẻ phạm pháp cũng là do môi trường sống. Tại những nơi có nếp sống 
ăn chơi, bừa bãi, những khu vực đông dân cư, những nơi mà bọn tội phạm, nhất là tội 
phạm mua, bán ma túy thường ẩn nấp... có thể làm gia tăng tội phạm ở người vị thành 
niên. 

Giáo dục phải xuất phát từ lòng yêu thương 

Nâng cao trách nhiệm giáo dục ở gia đình đối với các bậc cha mẹ là giải pháp đầu tiên 
phòng, chống tội phạm vị thành niên. Cần phải thay đổi nhận thức về gia đình. Đó không 
phải là nơi một số nhân khẩu sống với nhau, không chỉ là một đơn vị kinh tế hay xã hội mà 
còn phải là những tương giao thiêng liêng, bổn phận và sứ mạng. 

Về giáo dục nhà trường, tất cả nội dung chương trình, phương pháp dạy học, giáo 
dục phải xuất phát từ lòng yêu thương đối với con trẻ. Phải tôn trọng nhân cách của trẻ, 
giúp trẻ phát triển hài hòa và trọn vẹn. Triệt để áp dụng kỷ luật tự giác, tránh mọi hình phạt 
phạm đến nhân cách của trẻ. 

Tăng cường trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục của nhà trường và gia đình. Liên 
hệ chặt chẽ với nhà trường, có trách nhiệm hỗ trợ cũng như giám sát hoạt động của các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn. Chống tình trạng bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới, quan tâm 
đến đời sống vật chất và tinh thần và năng lực giáo dục gia đình cho phụ nữ. Bởi vì người 
mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con cái. 

Ngoài ra, văn nghệ sỹ cần sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc hay cho 
thiếu nhi. Đây chính là những món ăn tinh thần quý giá cho trẻ, để tâm hồn chúng luôn 
được nuôi dưỡng và lớn lên trong một xã hội đầy ắp yêu thương. 
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Các vụ phạm tội gần đây 

Trong vài năm gần đây xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng do thanh, thiếu niên gây ra, 
mà nguyên nhân hết sức đơn giản. Đó là trường hợp N.H.L (16 tuổi, trú tại thôn Dương Ổ, 
P.Phong Khê, Tp.Bắc Ninh) ngày 3/5/2015 đã giết bạn học và là người bà con trú cùng thôn 
để lấy xe đạp điện bán trả nợ. Ngày 12/1/2017, học sinh H.D.K (15 tuổi, ở Văn Quan, Lạng 
Sơn) cự cãi với mẹ vì mẹ không cho tiền đi chơi đã dùng khăn sát hại mẹ. Tối 12/1/2017, 
N.P.Q.B (16 tuổi, ngụ đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp) đã giết bạn gái 14 tuổi học 
cùng trường để cướp điện thoại tại chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(tiengchuong.vn) 
 

 
 

TRƯỚC XU HƯỚNG “TRẺ HÓA” TỘI PHẠM 

 GIA ĐÌNH PHẢI THÀNH “PHÁO ĐÀI” BẢO VỆ CÁC GIÁ TRỊ 
 

Gần đây, hàng loạt các vụ thảm sát gây rúng động xã hội. Đáng lo ngại, các nghi 
phạm bị bắt đều là những người trẻ. Làm gì để ngăn chặn “virus thảm sát” lây lan trong 
cộng đồng người trẻ là điều được dư luận quan tâm đặc biệt. 

Thể thao và Văn hóa có cuộc trao đổi với Đại tá, tiến sỹ Đỗ Cảnh Thìn - Phó giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) để giúp 
độc giả hiểu rõ vấn đề. 

PV: Những vụ thảm sát liên tiếp tại Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái... gần đây, nghi phạm 
đều là những người trẻ tuổi. Theo ông, điều này có phản ánh sự bất bình thường của người trẻ? 

Đại tá, Tiến sỹ Đỗ Cảnh Thìn: Những vụ án đặc biệt nghiêm trọng gần đây tuy chỉ mang 
tính đơn lẻ nhưng điều đáng quan tâm là số vụ phạm tội trong những người trẻ tuổi đang có 
những diễn biến phức tạp, gia tăng trên diện rộng, có xu hướng trẻ hóa. 

Hiện tượng này là biểu hiện sự rối loạn nhân cách, lệch chuẩn về hành vi, sự chai sạn cảm 
xúc của những đối tượng làm trái pháp luật và phạm tội. Chúng hành động theo sự thúc đẩy vì 
mục đích tối thượng là thỏa mãn nhu cầu của bản thân một cách bản năng, không suy nghĩ đến 
những hậu quả đối với nạn nhân, xã hội, cho chính bản thân cũng như gia đình và người thân 
của mình. Đây cũng là dấu hiệu báo động về việc giá trị đạo đức và nhân cách của một bộ phận 
giới trẻ đã bị xuống cấp nghiêm trọng dẫn đến tội phạm. 

PV: Nguyên nhân của những vụ việc bi thương do những người trẻ gây ra này đến từ đâu, 
thưa ông? 

Đại tá, TS Đỗ Cảnh Thìn: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tuy nhiên, 
chúng ta cần nhìn nhận dưới những góc độ sau đây: 

Trước hết, về tính đặc thù của tâm, sinh lý, nhận thức của giới trẻ, người chưa thành niên 
hoặc người còn trẻ thường có sự mất cân bằng tạm thời về trạng thái cảm xúc lứa tuổi. Hệ quả 
của trạng thái này nhiều khi họ không làm chủ được bản thân mình, bị những cám dỗ bản năng, 
có những biểu hiện như mặc cảm, tự ti, bi quan, chán nản, hoặc thờ ơ, bất cần, liều lĩnh... 

Qua khảo sát một nhóm đối tượng trên địa bàn Hà Nội của Trung tâm Nghiên cứu tội 
phạm học cho thấy: Có 73,1% thanh niên có từng có cảm giác buồn, chán; 27,6% từng “rất 
buồn”, thấy mình vô tích sự đến nỗi làm cho bản thân không muốn hoạt động như bình thường, 
có 21,3% từng thất vọng hoàn toàn về tương lai, 4,1% từng có ý nghĩ tự tử. 

Do ảnh hưởng của tâm lý lứa tuổi, người trẻ thường có xu hướng và nhu cầu độc lập, thoát 
ra khỏi sự quản lý của gia đình, sinh hoạt, quan hệ bị ảnh hưởng, chi phối nhiều từ xã hội, bạn 
bè, chạy theo những hiện tượng mới lạ, tò mò, thích khám phá, thích thể hiện mình,… 
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Ở những người chưa thành niên cũng như thanh niên phạm tội có những đặc điểm tính 
cách nổi trội như: Dối trá, gian dối, ưa được tâng bốc đánh giá cao, vô kỷ luật, liều lĩnh, manh 
động, sự táo bạo, lì lợm, thô lỗ, lười biếng. 

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân không thể không nhắc tới là sự tác động của 
văn hóa, lối sống lệch lạc; sự suy thoái về đạo đức, sự vô cảm trong lối sống, lỗ hổng trong giáo 
dục, môi trường sống phức tạp… 

Một hiện tượng rất đáng quan tâm là có sự thay đổi tiêu cực của các giá trị sống, giá trị 
đạo đức của xã hội trong không ít người và sự thay đổi này đang len lỏi vào đời sống xã hội và 
trong nhiều trường hợp không bị lên án. Đó là những gì xấu xa, bạc ác trở nên bình thường, 
thành thói quen trong ứng xử và trong nhiều trường hợp với người trẻ lại trở thành những “tấm 
gương” sinh động để họ bắt chước, làm theo.  

Những “tấm gương” sống chụp giật, hưởng thụ, giành giật lợi ích, xử lý mâu thuẫn bằng 
bạo lực để trở thành kẻ mạnh… vô hình trung đã trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống 
và lẽ dĩ nhiên tác động rất tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người trẻ. 

Về phía gia đình, một số gia đình có quan điểm sai lầm trong nhận thức giáo dục con cái. 
Cha mẹ không chú ý uốn nắn, giáo dục con cái ngay từ đầu. Thiếu sự quan tâm hoặc nuông 
chiều quá mức, hoặc quá khắc nghiệt, phản khoa học trong giáo dục con cái dẫn đến các em tự 
do, buông thả, không được uốn nắn, sửa chữa những tư tưởng lệch lạc khiến các em trượt dài 
vào con đường tiêu cực. 

Cấu trúc một gia đình không hoàn hảo như bố mẹ bỏ nhau, bố mẹ ly thân, gia đình có 
người thân vi phạm pháp luật cũng là một trong những nhân tố khách quan ảnh hưởng tới nhận 
thức và hành vi của các em (qua khảo sát ở 4 trường giáo dưỡng cho thấy: Có 34,4% thiếu hẳn 
sự chăm sóc của bố mẹ đẻ). 

Một số gia đình có cha mẹ hoặc các thành viên khác thiếu gương mẫu về mặt đạo đức, 
thiếu tôn trọng lẫn nhau, thường có hành vi, lời nói bất hòa với nhau, bạo lực gia đình, thậm chí 
có cha, mẹ hoặc các thành viên khác có hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham nhũng hoặc mắc các tệ 
nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm. 

Một thời gian dài nhà trường chưa coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho 
học sinh, nhất là trong bối cảnh xã hội đang thay đổi mạnh mẽ. 

PV: Theo ông giải pháp nào để ngăn chặn các thảm cảnh tương tự? 
Đại tá, Tiến Sỹ Đỗ Cảnh Thìn: Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đòi hỏi phải tiến hành 

tổng thể nhiều biện pháp, đồng bộ, kiên trì. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là phải xây dựng và 
bảo vệ nền tảng đạo đức xã hội. Những chuẩn mực truyền thống tốt đẹp cần được quan tâm giáo 
dục đầy đủ như sự hiếu thảo với cha mẹ, trung tín với cộng đồng xã hội, trách nhiệm với tập 
thể. 

Cần lên án, ngăn chặn những xu hướng tiêu cực trong thay đổi các giá trị sống và giá trị 
đạo đức như sự man trá, lọc lừa, chụp giật, chạy theo đồng tiền bằng mọi giá, sống bạc ác, vô 
cảm. 

Cần phải củng cố nền tảng gia đình. Gia đình phải trở thành “pháo đài” bảo vệ những giá 
trị đạo đức, tinh thần, nhân cách của các thành viên, nhất là với người trẻ tuổi.  

Nhà trường ngoài việc giáo dục văn hóa còn phải là nơi trang bị cho giới trẻ những kỹ 
năng mềm để thích nghi được trong môi trường xã hội mở và hội nhập vốn đang có nhiều trào 
lưu tích cực và tiêu cực chi phối nhận thức và hành vi của thanh, thiếu niên. 

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo tính nghiêm minh, đủ sức răn đe, 
phòng ngừa tội phạm. Cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, điều tra, khám phá kịp thời các hành 
vi phạm tội và đưa ra xử lý nghiêm minh… 
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“Chân dung” trẻ vị thành niên phạm tội 
Qua nghiên cứu 15.736 vụ án hình sự do người chưa thành niên gây ra, 85% các em vi 

phạm pháp luật là do bản thân thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi bời, hưởng thụ, đua đòi 
các thói hư tật xấu, bị bạn bè lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.  

Về đặc điểm tâm lý - xã hội: Có 85,4% em nghiện thuốc lá, thuốc lào, 33% thích uống 
rượu, bia, 1,5% nghiện ma túy, 58,6% thích xem video đen, 20% thích xem phim kích động tình 
dục, 19,2% các em hoàn toàn không thích xem bất kỳ một loại sách báo nào, 70% số người 
chưa thành niên phạm tội được hỏi và cho biết không bao giờ tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội. 

 

                                                                                               Phạm Mỹ (thực hiện) 
                                                                                  (thethaovanhoa.vn - Ngày 26/8/2015) 
  

 
 

TRONG 5 NĂM, HƠN 35 NGHÌN BỊ CAN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 
 

 “Từ năm 2009 đến hết tháng 6/2014, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã phát hiện, 
khởi tố điều tra mới 35.654 bị can là trẻ vị thành niên phạm tội, chiếm khoảng hơn 16% 
tổng bị can phạm tội hình sự”, Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, 
Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết. 

Tăng tính chất nguy hiểm, phức tạp  
Theo Thạc sỹ giảng viên Ngô Văn Vinh, nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm 

học và điều tra tội phạm, từ năm 2009 đến hết tháng 6/2014, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp 
đã phát hiện, khởi tố điều tra mới 35.654 bị can là trẻ vị thành niên, chiếm khoảng hơn 16% so 
với tổng số bị can phạm tội hình sự do cơ quan cảnh sát điều tra các cấp khởi tố điều tra trong 
5,5 năm gần đây. 

Thạc sỹ, giảng viên Ngô Văn Vinh cho hay: “Theo thống kê trên, tình hình tội phạm trẻ vị 
thành niên thời gian qua đã có sự kiềm chế, giảm thiểu đáng kể về số vụ, số đối tượng, song khi 
đi sâu nghiên cứu cho thấy: Cơ cấu phản ánh tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm lại có 
nhiều diễn biến phức tạp” 

Tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, chủ yếu là vẫn tập trung nhiều ở các thành 
phố, thị xã, nhất là ở các thành phố lớn (địa phương xảy ra nhiều: Thành phố Hồ Chí Minh; 
Đồng Nai; Khánh Hòa; Đắc Lắc; Hà Nội...). Hoạt động của số đối tượng này chủ yếu vẫn là: 
Trộm cắp tài sản: 11.085/35.654 đối tượng (chiếm 31,09% giảm 3%); Gây rối trật tự công cộng: 
613/35.654 đối tượng (chiếm 1,8% giảm gần 6%). 

Tuy nhiên, ở một số tội có sử dụng bạo lực hoặc có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội lại 
chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tội phạm do trẻ vị thành niên gây ra. Cụ thể như: Cố ý gây 
thương tích: 6.087/35.654 đối tượng (chiếm 17.07% tăng trên 8%); cướp giật tài sản: 
3.366/35.654 đối tượng (chiếm 9,44% tổng số tăng 5%); cướp tài sản: 4.898/35.654 đối tượng 
(chiếm 13,74% tăng gần 10%); hiếp dâm, cưỡng dâm: 1.097/35.654 đối tượng (chiếm 3,06% 
tăng 1,7%); giết người: 1.682/35.654 đối tượng (chiếm 4,72% tăng 3%); mua bán vận chuyển 
ma túy trái phép: 1.162/35.654 đối tượng (chiếm 3,4% tăng so với trước 1,2%)”. 

Thiếu bản lĩnh và không chịu tu dưỡng 
Bàn về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tội phạm man rợ ngày càng trẻ hóa Thạc sỹ, 

giảng viên Ngô Văn Vinh phân tích, một phần khá lớn người chưa thành niên hiện nay phạm tội 
do sống thiếu tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân; bản lĩnh và ý chí phấn đấu kém. 
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“Có đến trên 80% các em thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi bời, hưởng thụ, nhất là 
những học sinh cá biệt đua đòi các thói hư tật xấu, bị bạn bè lôi kéo vào con đường phạm pháp, 
phạm tội. 

Đáng chú ý, trong số đó có đến trên 20% các em ngay từ khi mới cắp sách đến trường đã 
có các biểu hiện ương bướng, cãi lại bố mẹ, thầy cô giáo; xấc láo với người lớn tuổi; thiếu trung 
thực, gian dối; thích gây gổ đánh nhau. 

Do vậy, khi hoàn cảnh gia đình hay trong môi trường học tập của các em phát sinh những 
vấn đề không thuận lợi rất dễ làm cho các em bị sa ngã đi vào con đường phạm pháp, phạm tội” 
- Thạc sỹ, giảng viên Ngô Văn Vinh nói. 

Ba mối liên kết là gia đình - nhà trường - xã hội theo Thạc sỹ Vinh hiện nay vẫn còn rất 
lỏng lẻo. 

“Về phía gia đình: Qua phân tích 35.654 đối tượng trẻ vị thành niên phạm tội, cho thấy có 
đến gần 50% rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, bố mẹ là đối tượng hình sự, rượu 
chè, cờ bạc, trong gia đình thường xảy ra bạo lực, bố mẹ ly dị, ly thân… Hoặc do người lớn 
trong gia đình không nắm được đặc điểm diễn biến tâm lý của trẻ qua từng giai đoạn, nên việc 
quản lý, giáo dục trẻ em chưa phù hợp, thiếu quan tâm tới trẻ em, để các trẻ em tự do quan hệ 
tiếp xúc với bạn bè xấu, bỏ nhà lang thang bụi đời hoặc quá được nuông chiều, được đáp ứng 
mọi nhu cầu, đòi hỏi phi lý, dung túng lối sống ích kỷ, hẹp hòi hay để trẻ em tiếp xúc với phim 
ảnh đồi trụy, bạo lực mà không có biện pháp giáo dục, lên án, ngăn chặn kịp thời. 

Về phía nhà trường: Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật 
ở một số trường học còn hạn chế, việc giảng dạy môn giáo dục công dân chưa đạt kết quả như 
mong muốn. 

Việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh và lực lượng công an cơ sở trong 
quản lý, giáo dục học sinh hư, học sinh cá biệt còn chưa được quan tâm thực hiện thường 
xuyên, dẫn đến tình trạng nhiều em trong số này đã tham gia vào các hoạt động tội phạm, tệ nạn 
xã hội và vi phạm pháp luật... 

Về phía xã hội: Mặc dù đã có nhiều cố gắng của toàn xã hội, nhưng môi trường xã hội ở 
nước ta vẫn còn tồn tại quá nhiều các vấn đề. Các điểm kinh doanh karaoke, nhà hàng, vũ 
trường, đặc biệt các điểm dịch vụ Internet game online với các trò chơi, phim ảnh kích động bạo 
lực, khiêu dâm… cùng với các hiện tượng tiêu cực khác ngoài xã hội đã tác động mạnh đến tư 
tưởng, lối sống của trẻ em, nhiều em bị kích động, bắt chước làm theo đã gây ra một số vụ án 
đặc biệt nghiêm trọng... 

Trong khi đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm và các hoạt 
động tệ nạn xã hội do trẻ vị thành niên thực hiện nói riêng của các cơ quan chức năng và các tổ 
chức xã hội còn bộc lộ nhiều yếu kém. 

Các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em ngày càng thu hẹp; công tác tuyên truyền giáo dục 
pháp luật, đạo đức xã hội cho các em ở trong trường học, ở từng địa bàn cơ sở và nhất là việc 
quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư của các lực lượng chức năng 
chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên và thiếu sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, 
đoàn thể xã hội. 

Điều đáng báo động là gần đây nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm đã khống chế, thu 
nạp trẻ vị thành niên thành các nhóm: Bán báo, đánh giầy, ăn mày, ăn xin… thực chất là tổ chức 
“chăn dắt” để bóc lột các em. Ở mức cao hơn, bọn chúng còn bắt các em: Trộm cắp, móc túi; 
cướp giật, mua bán ma túy… hàng ngày nộp tiền cho chúng trước sự bất lực, yếu kém của một số 
cơ quan chức năng và sự bàng quang, vô tình của xã hội. 

Gia đình cần sát sao kiểm soát hơn 
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Thạc sỹ, giảng viên Ngô Văn Vinh cho hay, rất nhiều vụ án đã xảy ra, bố mẹ không tin vào 
việc con mình có thể phạm tội, thậm chí phạm tội dã man, man rợ đến thế. Điều đó chứng tỏ đối 
tượng phạm tội che giấu tội phạm tốt, điều đó cũng chứng tỏ phụ huynh không nắm bắt được con 
em của mình trong một thời gian dài. 

Hiện nay, ở khu vực nông thôn thường có tình trạng bố mẹ đi làm xa, con cái ở nhà hoặc bố 
mẹ ở nhà con cái đi làm xa, hoặc bố mẹ và con cái đi làm ở nhiều nơi khác nhau, điều đó làm 
công tác quản lý của bố mẹ và vai trò gia đình trong nắm bắt, giáo dục con cái bị suy yếu. Ở 
thành thị, công tác quản lý càng khó khăn, cha mẹ đẩy con mình vào phòng kín, tự do dùng 
Internet, vô tình bố mẹ đã đẩy con mình vào một thế giới nhiều cạm bẫy. 

Chính vì vậy bài học cần làm là: Phụ huynh nên chủ động nắm bắt về thời gian, quan hệ của 
con cái, nên giữ kỷ luật về thời gian ở một chừng mực an toàn cho các hành động và công việc 
của con em mình. Hơn nữa, việc phụ huynh quan tâm đến quan hệ bạn bè của con cũng có giá trị 
phòng ngừa những tác động tiêu cực tiềm tàng từ những mối quan hệ với bạn bè xấu của con. 

“Có đến trên 80% các em thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, ham chơi bời, hưởng thụ, bị bạn bè 
lôi kéo vào con đường phạm pháp, phạm tội”, Thạc sỹ, giảng viên, Ngô Văn Vinh cho biết.  

Phụ huynh nên kiểm soát tốt việc chi tiêu của con cái, nhu cầu tiêu xài cá nhân lớn thường 
là động cơ của các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, thậm chí giết người để cướp tài sản. Đặc biệt, 
phụ huynh nên sớm phát hiện ra những bất minh trong kinh tế của con cái khi bỗng nhiên chúng 
có nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, mua sắm không kiểm soát… 

Về việc kiểm soát Internet và việc vào mạng xã hội của con các bậc phụ huynh cũng nên 
làm, có thể bằng nhiều cách để thăm dò xem con của mình đã làm gì trên mạng, chúng muốn tìm 
hiểu những gì, xu hướng bạn bè qua mạng xã hội như thế nào, ngôn ngữ giao tiếp trên mạng ra 
sao… Từ những việc đó, có thể đánh giá thêm được về xu hướng, tính cách, thái độ, nhu cầu của 
con em mình. Cảnh giác và sớm phát hiện ra những nhu cầu và quan hệ không chính đáng. 

Bên cạnh đó, trong một thế giới hiện đại tương đối cởi mở, phụ huynh cũng cần nắm bắt 
chuyện tình cảm của con em mình. Chuyện yêu đương của thanh niên rất dễ kéo theo những sa 
ngã, suy sụp, những suy nghĩ tiêu cực, bi quan… Từ đó, vin vào lý do tình cảm, rất nhiều thanh 
niên, người chưa thành niên đã tự giết hại mình hoặc xâm phạm vào tính mạng, sức khỏe, nhân 
phẩm, danh dự của người khác. 

 

                                                                                                           Hạnh Thúy 
                                                                                           (vietnamnet.vn - Ngày 16/7/2015) 
 

 
 

NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ  
PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CƯỚP TÀI SẢN DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN GÂY RA 

 

Trong những năm gần đây, tình 
trạng tội phạm do người chưa thành niên 
gây ra đang trở thành vấn đề được chú ý, 
quan tâm của các cơ quan chức năng. 
Thống kê cho thấy, số lượng tội phạm do 
người chưa thành niên gây ra chiếm tới 
1/3 tổng số vụ phạm tội, hàng năm cả nước 
có xấp xỉ 15.000 người chưa thành niên vi 
phạm pháp luật bị đưa ra xử lý, 2.000 
người chưa thành niên bị đưa vào trường 

giáo dưỡng và khoảng 1.200 người chưa 
thành niên phải chấp hành án hình sự tại 
các trại giam. 

Vấn đề được đặt ra là trong số các vụ vi 
phạm pháp luật của người chưa thành niên bị 
phát hiện, xử lý, vẫn còn có khoảng 2/3 số 
người chưa thành niên vi phạm pháp luật 
được cải tạo và giáo dục, đồng thời, tại các 
địa bàn cơ sở, tuy vậy số lượng các vụ phạm 
tội do nhóm đối tượng này gây ra không 
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giảm, thậm chí còn có xu hướng gia tăng, đi 
kèm với đó là tính chất, mức độ của vụ việc 
phạm tội ngày càng nghiêm trọng như giết 
người man rợ, cướp tài sản táo tợn, manh 
động, có tổ chức. Vậy những nguyên nhân 
nào dẫn đến sự gia tăng này và làm thế nào 
để phòng ngừa tội phạm cướp tài sản do 
người chưa thành niên gây ra? 

Nguyên nhân thuộc về chính người 
chưa thành niên: Do đặc điểm tâm sinh lý lứa 
tuổi người chưa thành niên đang trong quá 
trình phát triển, hoàn thiện về thể chất và tinh 
thần nên phần lớn, họ chưa tự làm chủ được 
bản thân nên dễ bị lôi kéo, kích động tham 
gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp 
luật. Với đặc điểm tâm lý lứa tuổi ở giai đoạn 
này, khả năng phân biệt và nhận thức đúng, 
sai, hợp lý và không hợp lý với lứa tuổi của 
người chưa thành niên còn rất hạn chế, hơn 
nữa nhu cầu học theo, bắt chước theo những 
gì các em thấy thông qua bạn bè và các 
phương tiện thông tin khiến cho hành vi và 
nhận thức của thanh thiếu niên càng khó 
kiểm soát. Khi đó, nếu thiếu đi sự định 
hướng, uốn nắn kịp thời từ gia đình và nhà 
trường thì nguy cơ phạm tội sẽ càng trở nên 
rõ rệt. Đây có thể nói là một trong những 
nguyên nhân cơ bản của tình trạng vi phạm 
pháp luật nói chung, phạm tội cướp tài sản 
nói riêng của người chưa thành niên. 

Nguyên nhân xuất phát từ gia đình: 
Trong những năm qua, vấn đề giáo dục con 
cái trong nhiều gia đình chưa thật sự được 
chú trọng. Do tập trung thời gian cho việc lo 
cuộc sống, rất nhiều gia đình gần như giao 
việc giáo dục con cái cho nhà trường. Một bộ 
phận gia đình kinh tế khó khăn thì quan niệm 
chỉ cần học biết chữ, biết đếm, sau đó bỏ học 
đi làm kinh tế. Hầu hết các em học sinh hư, 
học kém… đều rơi vào gia đình hoàn cảnh 
khó khăn hoặc éo le như bố mẹ ly hôn, ly 
thân… Mối quan hệ giữa gia đình và nhà 
trường còn lỏng lẻo dẫn đến con bỏ học, chơi 
bời hư hỏng mà bố mẹ không biết, không 
quan tâm đến việc học tập của con cái. Thiếu 
sự kèm cặp, giáo dục của gia đình cho nên 

các em quen với lối sống tự do, buông thả, dễ 
tiếp thu những mặt trái, từ đó các em dễ đi 
vào con đường phạm tội. Mặt khác, một số ít 
gia đình do chỉ có một con nên đã nuông 
chiều con quá mức, tạo cho trẻ lối sống thích 
gì được nấy dẫn đến có những nhu cầu vượt 
quá khả năng của gia đình và khi không đáp 
ứng được nhu cầu dẫn đến có những hành vi 
vi phạm pháp luật. 

Nguyên nhân xuất phát từ môi trường 
giáo dục ở nhà trường: Nhà trường là một 
môi trường giáo dục quan trọng để giúp cho 
các em ở lứa tuổi vị thành niên hình thành 
nhân cách, định hướng cho các em trong 
cuộc sống sau này. Nếu không được giáo dục 
một cách toàn diện, lại sớm phải va chạm với 
thực tế cuộc sống khó khăn, dễ dẫn các em 
vào con đường phạm tội. Mặt khác, trong 
những năm vừa qua, nhà trường chỉ chú 
trọng đến công tác giảng dạy kiến thức cơ 
bản về văn hóa, khoa học, kỹ thuật; việc giáo 
dục nhân cách cho các em chưa thực sự được 
quan tâm. Trong mối quan hệ giữa gia đình 
và nhà trường vẫn còn tình trạng đùn đẩy 
trách nhiệm trong quản lý, giáo dục học sinh. 
Bên cạnh đó, trong học đường còn có một số 
tiêu cực, chính những tiêu cực này đã hình 
thành trong tâm hồn các em những nhận thức 
sai lệch về chuẩn mực xã hội, dẫn đến sự 
chán đời, lười học và bỏ học, từ đó nảy sinh 
tình trạng tụ tập, đàn đúm thực hiện hành vi 
phạm pháp. 

Nguyên nhân xuất phát từ môi trường 
xã hội: Môi trường xã hội có tác động sâu sắc 
đến quá trình hình thành nhân cách của mỗi 
cá nhân và không thể tách rời sự phát triển 
của cá nhân với xã hội. Trong thời gian qua, 
xã hội đã có những biến động do tác động 
của kinh tế thị trường kéo theo sự thay đổi 
của các mặt đời sống xã hội như: Sự du nhập 
của văn hóa, công nghệ từ môi trường vào 
một cách ồ ạt. Trong khi đó, một bộ phận dân 
cư mà đa số là thanh thiếu niên không được 
trang bị những kiến thức, hiểu biết để đề 
kháng với những thay đổi của đời sống xã 
hội đã bị tác động bởi các tiêu cực xã hội, 
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hình thành lối sống thực dụng, hưởng thụ. Sự 
quan tâm của xã hội, nhà trường và gia đình 
đối với người chưa thành niên không đủ để 
trang bị cho họ những hiểu biết, uốn nắn 
trước những sai trái, lâu dần hình thành động 
cơ phạm tội. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật, văn hóa, đạo đức, lối sống trong quần 
chúng nhân dân nhất là thanh thiếu niên chưa 
được coi trọng đúng mức, còn thiếu cả về bề 
rộng và chiều sâu. Do vậy, việc nắm vững 
pháp luật và thực hiện pháp luật còn hạn chế, 
nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về tội 
phạm, tính nguy hiểm của mình do không 
hiểu biết pháp luật. Một bộ phận không nhỏ 
đối tượng là người chưa thành niên khi thực 
hiện hành vi mà không biết rằng đó là hành 
vi phạm tội. 

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, 
trật tự còn nhiều yếu kém, bất cập, thiếu toàn 
diện, sâu sát như quản lý đối tượng tại cộng 
đồng dân cư, quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý 
tạm trú, tạm vắng, có nhiều trường hợp đối 
tượng đi khỏi địa phương nhiều tháng đến 
khi có thông báo về việc bắt đối tượng phạm 
tội của công an địa phương khác thì chính 
quyền địa phương mới nắm được việc đi khỏi 
địa phương của đối tượng, đây chính là một 
trong những sơ hở làm tội phạm nảy sinh, tồn 
tại và phát triển. 

Các hoạt động phòng ngừa riêng của 
các lực lực lượng chuyên trách còn nhiều hạn 
chế, hiệu quả chưa cao. Các hoạt động quản 
lý đối tượng có điều kiện khả năng phạm tội 
còn chưa chặt chẽ, thiếu tính hệ thống và 
thiếu thông tin giữa các địa bàn. Các hoạt 
động nghiệp vụ trinh sát trong ngăn chặn, 
phát hiện người chưa thành niên phạm tội 
còn gặp nhiều khó khăn do một phần hạn chế 
của cán bộ làm công tác này. 

Với những nguyên nhân đã được phân 
tích ở trên, trong thời gian tới, để nâng cao 
hiệu quả phòng ngừa tội phạm cướp tài sản 
do người chưa thành niên gây ra, theo chúng 
tôi, lực lượng công an nhân dân cần phải 
thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, phối hợp với các cơ quan hữu 
quan, các tổ chức xã hội trong tuyên truyền, 
vận động xây dựng gia đình văn hóa. 

Gia đình là cái nôi nâng đỡ và phát 
triển nhân cách của mỗi con người. Gia đình 
phải quan tâm, giáo dục đạo đức, lối sống 
văn hóa cho các em ngay từ khi còn nhỏ. Bởi 
giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa là giáo 
dục cách làm người, cách đối nhân xử thế, 
giáo dục cách sống tốt đẹp, đúng chuẩn mực. 
Khi người chưa thành niên biết sống phù hợp 
với các chuẩn mực đạo đức xã hội thì sẽ hạn 
chế được nguy cơ phạm tội. Bên cạnh đó, gia 
đình phải bồi dưỡng, giáo dục cho người 
chưa thành niên nhận thức đúng, có hành vi 
chuẩn mực và có kiến thức pháp luật. Gia 
đình nên giới thiệu các kiến thức pháp luật 
một cách có lựa chọn, có hệ thống nhằm giúp 
cho các em hiểu được đâu là hành vi hợp 
pháp, đâu là hành vi vi phạm pháp luật, biết 
mình nên làm gì và không nên làm gì. Như 
vậy, sẽ hình thành cho các em ý thức tránh xa 
hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội sau 
này. 

Hai là, tham mưu cho các cơ quan có 
liên quan đề ra các giải pháp nhằm nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong 
công tác phòng ngừa người chưa thành niên 
phạm tội. 

Nhà trường đóng vai trò quan trọng 
trong việc giáo dục trẻ em, do vậy song song 
với việc giáo dục kiến thức thì các nhà 
trường cũng chú trọng đến việc giáo dục 
thẩm mỹ, đạo đức, lối sống tuân thủ pháp 
luật. Nhà trường cần tổ chức các biện pháp 
quản lý khoa học, chặt chẽ đối với học sinh. 
Làm tốt công tác này sẽ tạo điều kiện cho các 
em chấp hành kỷ luật với ý thức từ thấp đến 
cao, tạo thành ý thức tự giác cho các em ngay 
từ khi còn nhỏ, giúp các em hình thành thói 
quen, chấp hành nghiêm nội quy của nhà 
trường. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của các thầy, cô giáo trong việc 
chăm sóc, giáo dục học sinh. Hình ảnh của 
các thầy, cô giáo có ảnh hưởng, tác động rất 
lớn đến sự hình thành nhân cách, trạng thái 
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tâm lý của học sinh. Ngoài ra, cần phải tăng 
cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp 
luật trong nhà trường và phải có sự phối hợp 
chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường với gia 
đình trong việc trao đổi thông tin để cùng 
quản lý giáo dục các em phát triển toàn diện. 

Ba là, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà 
nước về cư trú và các hoạt động dịch vụ. 

Công tác quản lý cư trú không dừng lại 
ở việc đăng ký hộ khẩu mà vấn đề quan trọng 
là chất lượng, cần phải làm cho người dân 
hiểu rằng khai báo tạm trú là nghĩa vụ của 
mỗi công dân. Cần phải tăng cường công tác 
quản lý khai báo tạm trú nhất là tại các khu 
vực nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê và khu 
vực “xóm liều”. Làm tốt công tác này giúp 
công tác nắm người, nắm hộ đạt hiệu quả cao 
nhất phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm 
cướp tài sản do người chưa thành niên gây ra. 

Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng 
khác tăng cường hơn nữa các biện pháp quản 
lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ như dịch 
vụ cầm đồ, Internet… Đối với dịch vụ cầm 
đồ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo 
dục để người hành nghề chấp hành đúng quy 
định của pháp luật, đồng thời phải tăng 
cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát 
hiện sớm những nơi có biểu hiện vi phạm, 
tiếp tay cho tội phạm để xử lý, loại trừ khả 
năng tiêu thụ tài sản bất hợp pháp nói chung 
và từ trong các vụ án cướp tài sản và các vi 
phạm pháp luật khác của những người hành 
nghề này. Đối với dịch vụ Internet, cần phải 
tuyên truyền phổ biến cho những người hành 
nghề này có ý thức chấp hành pháp luật, cách 
thức nhận biết những người có biểu hiện nghi 
vấn phạm tội cướp tài sản; đồng thời, sử 
dụng biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các 
mối quan hệ bất minh, liên lạc trong quá 
trình chuẩn bị gây án hoặc sau khi gây án. 

Bốn là, tăng cường công tác điều tra cơ 
bản, nghiên cứu, nắm và dự báo tình hình, sử 
dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ 
trong phòng ngừa người chưa thành niên 
phạm tội. 

Tăng cường công tác nắm tình hình 
người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói 
chung, phạm tội nói riêng để phân loại đối 
tượng, có biện pháp xử lý kịp thời cũng như 
tham mưu cho các cấp, ban, ngành tham gia 
đấu tranh phòng, chống tội phạm do người 
chưa thành niên gây ra. 

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, 
xác minh làm rõ hoạt động của người chưa 
thành niên có tiền án, tiền sự và các đối 
tượng có biểu hiện hoạt động phạm pháp tại 
địa phương để thông báo cho các bộ phận 
nghiệp vụ theo chức năng của mình để xử lý 
hoặc phối hợp với gia đình, nhà trường, tổ 
chức xã hội để quản lý, giáo dục đối tượng 
đó. 

Chú ý đặc điểm tình hình có liên quan 
đến tình trạng người chưa thành niên trên địa 
bàn mình phụ trách; tình hình phạm pháp 
hình sự trên địa bàn, nhất là số vụ phạm tội 
do người chưa thành niên gây ra; tình hình 
người chưa thành niên làm trái pháp luật nói 
chung và người chưa thành niên phạm tội nói 
riêng trên địa bàn… 

Ngoài ra, cần rà soát thường xuyên, 
liên tục để phát hiện các em có hành vi vi 
phạm pháp luật để đưa vào diện quản lý. 
Tiến hành xác minh, làm rõ các trường hợp 
nghi vấn có các hành vi vi phạm pháp luật để 
kịp thời đề ra biện pháp phòng ngừa, ngăn 
chặn. Từ đó, có cơ sở để tìm ra những 
nguyên nhân, điều kiện dẫn tới hành vi vi 
phạm pháp luật của các em, kịp thời đề xuất 
các cơ quan có liên quan để giải quyết tình 
trạng người chưa thành niên vi phạm pháp 
luật trên địa bàn. 

Năm là, nâng cao hiệu quả các chuyên 
đề phòng ngừa tội cướp tài sản. 

Tập trung thực hiện việc điều tra nắm 
chắc loại đối tượng, khu vực, địa bàn, những 
nghề nghiệp mà kẻ phạm tội thường nhằm 
vào để cướp tài sản. Đồng thời làm cơ sở cho 
việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa. 
Hiệu quả, chất lượng công tác điều tra cơ bản 
càng cao, công tác phòng ngừa sẽ càng chủ 
động. 
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Tập trung làm tốt công tác cảnh báo 
cho người dân nói chung và những người làm 
các nghề mà bọn cướp tài sản thường lợi 
dụng để gây án nói riêng, đồng thời hướng 
dẫn các biện pháp đề phòng khi phát hiện tội 
phạm, cách thức báo tin cho cơ quan công 
an, những biện pháp tự vệ tích cực khi bị kẻ 
phạm tội tấn công cướp tài sản. 

Xây dựng tốt các cơ chế để thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa, áp dụng tốt thành 
quả khoa học kỹ thuật trong công tác phòng 
ngừa, đấu tranh đối với tội phạm cướp tài 
sản. Có kế hoạch vận động quần chúng nhân 

dân chủ động trong công tác phòng ngừa tội 
phạm, địa bàn thường bị bọn tội phạm cướp 
tài sản tấn công. Cần nâng cao chất lượng 
tiếp nhận thông tin và có nhiều hình thức thu 
nhận thông tin của nhân dân, tiếp nhận xử lý 
tin nhanh khi có tội phạm xảy ra. 

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc  
Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I 

Nguyễn Quang Dũng  
Học viên cao học, Học viện Cảnh sát Nhân dân 

(csnd.vn - Ngày 22/12/2014) 

 

 
 

            NHÌN LẠI CÁC THẢM ÁN 2015:  

                     TỘI PHẠM THANH THIẾU NIÊN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP 
 

Năm 2015, xã hội rúng động bởi hàng loạt các thảm án ở Bình Phước, Yên Bái, 
Nghệ An. Những kẻ gây án đều là những người dưới 30 tuổi, lần lượt bị sa lưới và 
đang bị trừng trị đích đáng. 

Để phòng ngừa, đẩy lùi và ngăn chặn loại tội phạm này, theo các chuyên gia cần sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội.  

Bàng hoàng những thảm án 
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, 3 vụ thảm án xảy ra liên tiếp ở Nghệ An, Bình Phước, 

Yên Bái. Dư luận gọi chúng là thảm án bởi hung thủ đã ra tay một cách tàn độc, nhẫn tâm 
sát hại cả gia đình mà nguyên nhân, không phải bởi những thù hận tích tụ lâu dài mà chỉ 
bắt đầu từ những va chạm trong cuộc sống thường ngày.  

Vào đầu tháng 7, vụ án nghiêm trọng xảy ra ở bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương 
Dương (Nghệ An) khiến 4 người tử vong gây chấn động dư luận. Nạn nhân đều là người 
nhà anh Lò Văn Thọ gồm mẹ, vợ và cậu con trai 1 tuổi của anh. Thủ phạm là Vi Văn Hai 
(20 tuổi). Hai gây án khi đi xin chanh và khai tại cơ quan điều tra là ra tay bột phát vì bị anh 
Thọ đổ oan có quan hệ với vợ anh và bị tấn công trước. Trước đó, hắn không mâu thuẫn 
với anh Thọ. Mục đích sát hại mẹ anh Thọ và mẹ con chị Yến là nhằm diệt khẩu. Vụ án diễn 
ra ở vùng sâu, vùng xa nhưng cơ quan điều tra đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Sự đoàn 
kết một lòng, mong mỏi nhanh chóng giải quyết vụ án để mang lại sự bình yên cho nhân 
dân cộng với sự hỗ trợ kịp thời của quần chúng trong việc đưa ra mô tả đối tượng là điểm 
mấu chốt giúp giải quyết nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Nghệ An.  

Ngay sau thảm án ở Bản Phồng khoảng vài ngày, dư luận bàng hoàng với thông tin 6 
người bị sát hại tại căn biệt thự, đồng thời là trụ sở Công ty trách nghiệm hữu hạn khai thác 
chế biến - xuất khẩu gỗ Quốc Anh (Bình Phước). Chỉ 4 ngày sau, 2 nghi can Nguyễn Hải 
Dương (24 tuổi, quê ở An Giang, trú tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) và Vũ Văn Tiến 
(24 tuổi, cùng trú Hóc Môn) bị cơ quan điều tra bắt giữ. Trong vụ án này, các chiến sỹ công 
an phá án nhanh chóng là nhờ những ứng dụng công nghệ hiện đại. Cục Hồ sơ nghiệp vụ 
cảnh sát, Viện Khoa học hình sự cùng phối hợp với các lực lượng tiến hành khám nghiệm, 
tìm mọi dấu vết nhỏ nhất của hung thủ để lại. Sau khi sàng lọc, những dấu vết quan trọng 
được chuyển đi giám định, trong đó có những dấu vân tay khả nghi được chuyển về Trung 
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tâm Thông tin tội phạm được đặt tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát. Đặc biệt, việc phát hiện 
tin nhắn từ một sim rác gửi đến nạn nhân Dư Minh Vỹ chỉ ít phút trước khi bị giết đã mở 
“nút thắt” của vụ án.  

Chưa dừng lại, đến đầu tháng 8 dư luận lại sững sờ với vụ thảm án giết 4 người xảy 
ra cũng nơi vùng núi cao heo hút ở Văn Yên, Yên Bái. Điều đáng nói là, 4 người bị sát hại 
cũng trong một gia đình, chủ nhà là anh Trần Văn Long. Lần này, nghi phạm được xác định 
từ đầu, là Đặng Văn Hùng (sinh năm 1989, có họ hàng với các nạn nhân), sau khi gây án 
đã dắt theo người yêu là Nguyễn Thị Hán bỏ chạy trốn vào rừng. Nhờ công tác điều tra vụ 
án ở Yên Bái được đẩy nhanh, chỉ 63 tiếng sau, 2 nghi phạm trên đã bị các lực lượng chức 
năng bắt giữ.  

Chuyên gia lý giải căn nguyên 
Trong khi các đồng nghiệp gấp rút điều tra tìm ra hung thủ của các vụ án thì Phó giáo 

sư, tiến sỹ Đỗ Cảnh Thìn, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội 
phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) là người dẫn đầu đoàn khảo sát đi tìm hiểu nguyên 
nhân, điều kiện phạm tội trong những vụ thảm sát trên, với mục đích đưa ra được những đề 
xuất ngăn ngừa loại tội phạm này. Nói về các hành vi phạm tội của các bị cáo trong 3 vụ 
thảm án nêu trên, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho biết: Tội phạm thực hiện hành vi bình tĩnh, với 
sự lạnh lùng, hung hãn, quyết tâm thực hiện phạm tội đến cùng, phương thức che giấu tội 
phạm hết sức tinh vi… Điều đó làm quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.  

Nói về nguyên nhân của việc tội phạm là nhiều người trẻ, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho 
rằng: Cần nhìn nhận trên nhiều bình diện từ tâm lý, nhận thức, giáo dục, môi trường xã hội, 
ảnh hưởng của truyền thông. Giới trẻ hiện nay rất năng động, họ năng động trong cả việc 
tiếp thu những hành vi phạm tội qua truyền thông, Internet. Thêm vào đó, trong cuộc sống 
hiện nay có rất nhiều áp lực, sức ép từ việc làm, khó khăn về kinh tế, vướng mắc trong đời 
sống, sự phân tầng xã hội diễn ra gay gắt, những mặt tiêu cực của yếu tố thị trường, những 
mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày… đã làm cho một bộ phận dân 
chúng, nhất là những người trẻ tuổi không thích nghi được.  

Trước sức ép đó, người trẻ dễ bị chấn thương tinh thần, không định vị được giá trị 
cuộc sống, hoang mang, dễ bị tổn thương bởi những tác động từ phía xã hội, chạy theo giá 
trị ảo… Khi không thỏa mãn được nhu cầu cá nhân, họ mất phương hướng, tiêu cực trong 
suy nghĩ và hành động, đặc biệt là những hành động cực đoan, gây tội ác. Cùng với đó là 
sự hiểu biết về xã hội, pháp luật, ý thức công dân của một bộ phận dân cư còn nhiều hạn 
chế đã khiến cho một số người hành động phạm tội nghiêm trọng mà không nhận thức đầy 
đủ về tính chất, hậu quả hành vi của mình.  

Theo Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, hiện tượng tại các thảm án đã đau lòng nhưng nhiều hiện 
tượng ở các làng xã cũng đau lòng không kém. Sống tại làng xã, nhiều thanh thiếu niên 
chịu sự ràng buộc của gia đình, quy phạm đạo đức ở làng xã… họ sống rất hiền lành. Thế 
nhưng khi đi ra ngoài làm ăn, sợi dây gắn kết với gia đình, ràng buộc với làng xã lỏng lẻo. 
Nhiều người ra ngoài làm ăn nghiện ngập, bệnh tật rồi lại quay trở lại làng xã gây ra hiện 
tượng làng HIV, làng AIDS… Khi đi thực tế ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa cũng không ít nơi 
tỷ lệ ly hôn rất cao. Những việc đó tác động tiêu cực đến giới trẻ.  

Cùng chung nhận định với ông Đỗ Cảnh Thìn, trước Quốc hội, đại biểu Lê Thị Nga 
nhận định, các vụ giết người vừa qua có những đặc điểm không bình thường so với trước 
đây. Đó là thủ phạm trẻ, nhiều đối tượng vị thành niên, là những người bình thường, không 
phải băng nhóm xã hội đen. Các vụ này không có dự mưu nhưng cực kỳ dã man, tàn ác, 
giết cả những người vô can như trẻ em, người già.  

Theo bà Nga, có những nguyên nhân do sự thiếu sót về quản lý xã hội ở tầm vĩ mô, 
đó là giáo dục nhân cách, gia đình, cách thức thông tin, rượu bia, ma túy. “Khi những thanh 
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niên chưa có tiền án, tiền sự gây án với phương thức dã man, tàn ác là thể hiện sự không 
bình thường trong phát triển nhân cách. Chúng ta chưa thành công trong giáo dục nhân 
cách đối với một bộ phận thanh thiếu niên dưới cả 3 góc độ: Giáo dục xã hội, nhà trường và 
gia đình” - đại biểu Lê Thị Nga nhấn mạnh.  

Phòng ngừa bằng cách nào? 
Là một chuyên gia tội phạm học, Phó giáo sư, tiến sỹ Đỗ Cảnh Thìn cho rằng để hạn 

chế tình trạng này, cần “nâng cao sức đề kháng cho xã hội” đối với tội phạm bằng nhiều 
giải pháp. Trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo 
đức, các chuẩn mực xã hội cho người dân, nhất là người trẻ. Khi người ta nhận định rõ 
hành vi sai trái bị lên án, nhất định bị xử lý, bị trừng phạt… hẳn người đó sẽ có những điều 
chỉnh hành vi của mình.  

Về chính sách với người chưa thành niên phạm tội, trước nhiều luồng ý kiến cho rằng 
“phải tăng nặng hình phạt” để có sức răn đe, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, đó là điều đi 
ngược với xu thế chung của nhân loại. Hình phạt đối với trẻ thành niên là để giáo dục là 
chính. Vấn đề không phải tăng hình phạt mà cần xử đúng người, đúng tội, kịp thời, nghiêm 
minh. Cần tuyên tuyền, giáo dục, răn đe để hạn chế các nguyên nhân dẫn đến việc trẻ 
phạm tội.  

Ngoài ra, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cũng cho rằng, cần cụ thể các điều luật, tránh việc áp 
dụng luật tùy tiện ràng buộc trách nhiệm của những người trong gia đình, cơ quan đoàn thể 
trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Nếu con cái phạm tội thì bố mẹ không thể vô can… 
Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới đã có tòa án gia đình. Tòa án đó là một hình thức tổ 
chức tiến bộ, qua tòa, hành xử của trẻ được phân định rõ đúng sai, có ràng buộc trách 
nhiệm giáo dục trẻ… Đó là một biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hạn chế trẻ phạm tội.  

Cũng góp ý về vấn đề này, trên diễn đàn của Quốc hội, đại biểu Lê Thị Nga cho rằng: 
Quốc hội cần coi thực trạng xảy ra liên tiếp các vụ giết người dã man, tàn ác là một vấn đề 
hết sức nghiêm trọng, cần đưa vào nội dung nghị quyết. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ 
quan để có giải pháp chặn đứng và phòng ngừa. Đây cũng là thông điệp cho người dân 
biết: Nhà nước sẽ có những giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ an toàn cuộc sống của người 
dân. Cần sớm ban hành luật về phòng chống lạm dụng rượu bia; luật về sức khỏe tâm 
thần.  

Với Chính phủ, đại biểu Nga đề nghị cần chỉ đạo ngay các cơ quan có chức năng 
nghiên cứu tội phạm, nhất là các trung tâm tội phạm học của ngành công an sớm nghiên 
cứu thực trạng trên để có giải pháp. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng kiến nghị các vị 
bộ trưởng các bộ: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục, Công an, Công Thương, Lao động 
- Thương binh và Xã hội sớm có giải pháp khắc phục các nguyên nhân thuộc trách nhiệm 
của ngành mình.  

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam phối hợp cơ quan chăm sóc, bảo vệ trẻ em cần xây dựng chiến lược và chương trình 
hành động nhằm nâng cao kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên để ứng phó với các vấn đề 
xã hội do mặt trái của kinh tế thị trường và môi trường sống hiện đại.  

 

                                                                                                  (vietbao.vn - Ngày 13/1/2016) 
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THỰC TRẠNG NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
 

Trong những năm 
gần đây, các vụ án do 
người chưa thành niên 
phạm tội thực hiện trên địa 
bàn tỉnh Sơn La đã tăng 
lên về số lượng và diễn biến 
hành vi phạm tội ngày càng 
nguy hiểm, phức tạp. Đây 
là hồi chuông cảnh báo đối 
với gia đình, nhà trường và 
toàn xã hội về loại đối 
tượng phạm tội này. Do 
vậy, cần có chế định tăng 
cường hơn nữa vai trò của 
gia đình, nhà trường và tổ 
chức xã hội trong việc 
tuyên truyền giáo dục pháp 
luật hình sự cho những đối 
tượng là người chưa thành 
niên; đồng thời cần có hệ 
thống pháp luật hoàn thiện 
để điều chỉnh và áp dụng 
cho đối tượng phạm tội 
này. 

1. Đặc điểm người 
chưa thành niên và những 
chính sách hình sự đối với 
người chưa thành niên 

Người chưa thành niên 
là người chưa ổn định về 
sinh lý, tâm lý, còn bị hạn 
chế về nhận thức, thiếu kinh 
nghiệm sống, chưa có khả 
năng đánh giá đúng đắn sự 
việc, nhất là đối với những 
hành vi nguy hiểm cho xã 
hội, thì chưa nhận thức được 
đầy đủ tính chất của nó, 
không lường hết được hậu 
quả của nó. Trong việc bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em, tuy chúng ta đã đạt được 
những thành tích rất đáng tự 
hào, nhưng cũng còn rất 

nhiều thiếu sót, nhất là việc 
giáo dục ở cả ba môi trường 
gia đình, nhà trường và xã 
hội. Trẻ em phạm tội có phần 
trách nhiệm của cả gia đình, 
nhà trường và xã hội. 

Dựa vào những đặc 
điểm trên, mà chính sách 
hình sự đối với người chưa 
thành niên cũng đã được 
pháp luật quy định rất cụ thể 
và mang tính đặc thù, nó 
thực sự phản ánh được chính 
sách bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục người chưa đến tuổi 
trưởng thành. 

Điều 1 Công ước quốc 
tế về quyền trẻ em được Đại 
hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua ngày 20/11/1989 
và Việt Nam phê chuẩn ngày 
20/02/1990 quy định: “Trong 
phạm vi công ước này, trẻ 
em có nghĩa là người dưới 18 
tuổi, trừ trường hợp luật 
pháp áp dụng đối với trẻ em 
có quy định tuổi thành niên 
sớm hơn”. 

Ở Việt Nam, độ tuổi 
người chưa thành niên được 
xác định thống nhất trong 
Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, 
Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ 
luật Lao động, Bộ luật Dân 
sự, Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính... và một số văn 
bản quy phạm pháp luật 
khác. Tất cả các văn bản 
pháp luật đó đều quy định 
tuổi của người chưa thành 
niên là dưới 18 tuổi và pháp 
luật hình sự cũng có những 
quy định riêng về trách 
nhiệm hình sự của người 

chưa thành niên trong từng 
lĩnh vực và từng hành vi mà 
pháp luật hình sự quy định là 
tội phạm. Về mặt nguyên tắc, 
mọi người phạm tội đều bình 
đẳng trước pháp luật, không 
phân biệt nam, nữ, dân tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo, thành 
phần, địa vị xã hội. Tuy 
nhiên, đối với trường hợp 
người phạm tội là người 
chưa thành niên, Nhà nước 
có chính sách xử lý riêng căn 
cứ vào đặc điểm đặc thù của 
sự phát triển tâm sinh lý con 
người ở độ tuổi này cũng 
như đường lối, chính sách, 
pháp luật về bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em. 

2. Tình hình tội phạm 
do người chưa thành niên 
thực hiện trên địa bàn tỉnh 
Sơn La trong những năm 
gần đây 

Theo thống kê chưa 
đầy đủ của Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm Công an 
tỉnh Sơn La về các vụ án mà 
đối tượng là người chưa 
thành niên phạm tội (trong 
đó có các vụ án đã bị khởi tố 
về hình sự, xử lý vi phạm 
hành chính và đưa vào các 
trường giáo dưỡng), trong 
năm 2013, trên địa bàn tỉnh 
Sơn La xảy ra 91 vụ, trong 
đó có 129 đối tượng phạm 
tội; năm 2014 xảy ra 47 vụ, 
trong đó có 94 đối tượng 
phạm tội; năm 2015 xảy ra 
61 vụ, trong đó 110 đối 
tượng phạm tội. Cũng theo 
thống kê về tình hình xét xử 
của toàn tỉnh Sơn La trong 
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những năm gần đây, có rất 
nhiều bị cáo là người chưa 
thành niên phạm tội, cụ thể: 

- Năm 2013, tổng số 
toàn tỉnh xét xử 1.145 vụ án 
với 1.805 bị cáo trong đó có 
74 bị cáo là người chưa 
thành niên chủ yếu về các 
loại tội phạm như: Tội trộm 
cắp tài sản có 24 bị cáo; tội 
cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại đến sức khỏe của 
người khác có 13 bị cáo; tội 
tàng trữ vận chuyển mua bán 
hoặc chiếm đoạt ma túy; tội 
giết người có 1 bị cáo và các 
tội phạm khác. 

- Năm 2014, toàn tỉnh 
đã xét xử 1.256 vụ án với 
2.065 bị cáo trong đó có 78 
bị cáo là người chưa thành 
niên chủ yếu về các loại tội 
phạm như: Tội trộm cắp tài 
sản có 41 bị cáo; tội tàng trữ, 
vận chuyển, mua bán hoặc 
chiếm đoạt ma túy có 10 bị 
cáo; tội cố ý gây thương tích 
hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác có 9 bị 
cáo và các loại tội phạm 
khác. 

- Năm 2015, toàn tỉnh 
đã xét xử 1.019 vụ án với 
1.608 bị cáo trong đó có 61 
bị cáo là người chưa thành 
niên chủ yếu về các tội như: 
Tội trộm cắp tài sản 26 bị 
cáo; tội tàng trữ, vận chuyển, 
mua bán hoặc chiếm đoạt ma 
túy với 15 bị cáo; tội cố ý 
gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của người 
khác có 5 bị cáo; tội hiếp 
dâm có 2 bị cáo; tội hiếp 
dâm trẻ em có 2 bị cáo; tội 
cướp tài sản có 4 bị cáo; tội 

đánh bạc có 2 bị cáo và các 
loại tội phạm khác. 

Dựa vào các con số 
thống kê nêu trên, có thể 
thấy rằng, tình hình tội phạm 
do người chưa thành niên 
thực hiện trên địa bàn tỉnh 
Sơn La là rất cao. Nếu như 
trước đây người chưa thành 
niên thường phạm một số ít 
những loại tội như: Trộm cắp 
tài sản, cố ý gây thương tích 
với tính chất đơn lẻ, thủ đoạn 
đơn giản, thì hiện nay, xu 
hướng phạm nhiều loại tội 
với tính chất côn đồ, ổ nhóm, 
thủ đoạn phạm tội tinh vi, 
phức tạp và manh động hơn. 
Không chỉ có vậy, đối tượng 
này còn nhúng tay vào hầu 
như tất cả các hình thức 
phạm tội của người lớn có 
tính chất rất nghiêm trọng và 
đặc biệt nghiêm trọng như 
cướp tài sản, hiếp dâm, thậm 
chí cả giết người. Điều đáng 
nói ở đây là tính chất hành vi 
vi phạm ngày càng táo bạo, 
liều lĩnh hơn và nghiêm 
trọng hơn. 

3. Nguyên nhân của 
tình hình tội phạm do 
người chưa thành niên 
thực hiện trên địa bàn tỉnh 
Sơn La 

Thứ nhất, do hạn chế 
về nhận thức: Sơn La là địa 
bàn biên giới, nhiều dân tộc 
anh em cùng sinh sống, trình 
độ dân trí của một bộ phận 
bà con vùng sâu vùng xa, 
vùng biên giới còn chưa cao. 
Hoàn cảnh kinh tế còn khó 
khăn, trình độ nhận thức còn 
lạc hậu, hiểu biết pháp luật 
còn hạn chế, công tác tuyên 

truyền pháp luật nói chung 
và pháp luật hình sự nói 
riêng tuy đã được các cấp, 
các ngành quan tâm triển 
khai, nhưng chưa thực sự 
làm chuyển biến được nhận 
thức của người dân, nội dung 
tuyên truyền còn chung 
chung, chưa đi sâu vào nhóm 
đối tượng chính là người 
chưa thành niên. 

Thứ hai, do thiếu sự 
quan tâm, dạy dỗ của gia 
đình: Đa phần trẻ em phạm 
tội thường là những trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt như: 
Trẻ em thiếu sự quan tâm 
của gia đình (bố mẹ ly hôn, 
thiếu tình thương yêu của gia 
đình), các bậc cha mẹ chỉ 
biết chu cấp vật chất đầy đủ 
cho con cái mà thiếu sự quan 
tâm, dạy dỗ các em, nhưng 
cũng có những người vì cuộc 
sống quá cơ cực, bần hàn, họ 
phải lăn lộn để mưu sinh, 
nên không còn thời gian và 
sức lực để chăm sóc con cái. 
Những em thiếu sự quan tâm 
của bố mẹ sẽ dễ bị lôi kéo 
vào các hoạt động phạm 
pháp. Hoặc các em sẽ dễ tái 
phạm tội nếu sau khi hết thời 
gian giáo dục cải tạo về địa 
phương, mà không được 
quan tâm, quản lý. Những 
yếu tố tiêu cực trong gia đình 
cũng đã ảnh hưởng trực tiếp 
đến quá trình hình thành 
nhân cách của trẻ. Cha mẹ 
các em thấy con mình hư 
hỏng, thì mắng chửi, nên trẻ 
hoặc cãi lại, hoặc càng tái 
phạm tội với mức độ cao 
hơn. Bố mẹ trẻ cho rằng, đưa 
các em vào những trung tâm 
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giáo dưỡng với suy nghĩ gia 
đình không giáo dục được trẻ 
thì để các cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. Đó chính là 
những việc làm như giọt 
nước làm tràn ly, chỉ khiến 
những tư tưởng phá phách 
của trẻ phát triển với cường 
độ mạnh hơn, tính chất cũng 
phức tạp hơn rất nhiều. 

Thứ ba, do sự thay đổi 
quá nhanh của xã hội, sự 
bùng nổ của công nghệ thông 
tin: Sự phát triển của các tệ 
nạn xã hội khiến trẻ không 
kịp thích ứng, tâm lý trẻ 
trong giai đoạn vị thành niên 
lại thiếu ổn định, xốc nổi, 
thích tự lập, thích được thể 
hiện mình, nên dễ dẫn đến 
thái độ sống không đúng đắn, 
dễ bị bạn bè dụ dỗ, lôi kéo 
vào những hành vi xấu, trong 
khi đó người lớn dần ít quan 
tâm hơn đến đời sống con cái 
mà chạy theo sự chuyển biến 
của xã hội. Bên cạnh đó là sự 
bùng nổ của công nghệ thông 
tin, sự phát triển đa dạng của 
các trò chơi bạo lực, đẫm 
máu, những trang web thiếu 
lành mạnh cũng ảnh hưởng 
rất lớn đến tâm sinh lý của 
các em và đó cũng chính là 
một trong những nguyên 
nhân dẫn các em đến việc 
thực hiện hành vi phạm tội. 

Thứ tư, do sự phối hợp 
giữa gia đình và nhà trường 
ở nhiều nơi còn chưa chặt 
chẽ, đặc biệt là các xã, các 
huyện ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn. 

4. Một số giải pháp 
phòng ngừa tội phạm do 

người chưa thành niên 
thực hiện 

Một là, cần đưa nội 
dung pháp luật hình sự đối 
với người chưa thành niên 
vào chương trình học chính 
khóa tại các cấp trung học cơ 
sở và trung học phổ thông, 
nên đưa các tội danh cụ thể 
mà người chưa thành niên 
phải chịu trách nghiệm hình 
sự khi có hành vi vi phạm, 
các tội danh cụ thể mà ở lứa 
tuổi của các em có thể nhận 
biết được tính chất nguy 
hiểm cho xã hội về hành vi 
đó như: Giết người, cướp 
của, hiếp dâm... Bản thân các 
em khi được tiếp cận các 
thông tin đó sẽ hiểu được tác 
hại của việc vi phạm pháp 
luật giúp các em tránh không 
thực hiện những điều mà 
pháp luật ngăn cấm. Bên 
cạnh đó, còn giúp cho gia 
đình, nhà trường và xã hội 
giáo dục các em có hiệu quả 
hơn, chỉ ra cho các em những 
điều mà pháp luật ngăn cấm, 
khuyên bảo các em không 
thực hiện những hành vi đó. 

Hai là, xây dựng hệ 
thống giáo dục pháp luật tốt, 
trong đó giáo dục của các tổ 
chức xã hội, tổ chức đoàn thể 
và gia đình đóng vai trò cốt 
lõi. Lứa tuổi chưa thành niên 
cần có sự quan tâm cả về mặt 
vật chất và tinh thần, có sự 
giáo dục đầy đủ, từ đó hạn 
chế tội phạm do người chưa 
thành niên phạm tội thực 
hiện. Ở tuyến cơ sở xã, 
phường, thôn, bản cần có đội 
ngũ cán bộ làm công tác 
đoàn, công tác xã hội tìm 

hiểu và quan tâm tới những 
gia đình và thiếu niên có 
hoàn cảnh đặc biệt, các gia 
đình có xung đột, mâu thuẫn 
đã diễn ra lâu ngày, nhưng 
chưa thể giải quyết được. 
Các tổ chức đoàn thể và xã 
hội này cần phải tiếp cận, tìm 
cách hạn chế, ngăn chặn xu 
hướng thiếu tích cực xảy ra. 
Đồng thời, giáo dục trẻ em 
hướng các em thành người 
có ích cho xã hội. Điều này 
rất cần có sự chung tay phối 
hợp chặt chẽ giữa ba mắt 
xích quan trọng: Gia đình, 
nhà trường và xã hội. 

Ba là, có chính sách 
giáo dục thanh thiếu niên 
thông qua nhiều kênh thông 
tin đại chúng; xét xử công 
khai, xét xử lưu động đối với 
những vụ án phức tạp, điển 
hình có tính chất nổi cộm 
nhằm mục đích tuyên truyền, 
giáo dục, đồng thời có tính 
răn đe đối với các em. 

Bốn là, đẩy mạnh tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật 
cho các em ở nhà trường, ở 
địa phương và tại các tổ chức 
sinh hoạt đoàn thể nơi các 
em tham gia. Xây dựng các 
“Tủ sách pháp luật tại địa 
phương”, thường xuyên cập 
nhật những văn bản pháp 
luật mới giúp các em có khả 
năng tiếp cận với các thông 
tin về pháp luật nhanh nhất, 
qua đó nâng cao được nhận 
thức về tính chất mức độ 
nguy hiểm cho xã hội và hậu 
quả pháp lý của hành vi 
phạm tội của lứa tuổi mình 
qua đó sẽ hạn chế được việc 
thực hiện tội phạm, bảo đảm 
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tính chất phòng ngừa chung 
và phòng ngừa riêng. 

Năm là, Nhà nước có 
chính sách tạo việc làm cho 
người lao động, ổn định kinh 
tế - chính trị - xã hội, nâng 
cao đời sống cho nhân dân, 
nâng cao chất lượng gia 
đình, bởi lẽ, gia đình chính là 
tế bào của xã hội. Giáo dục 
trong gia đình chính là giáo 
dục đầu tiên, quan trọng nhất 
đối với mỗi con người. Đồng 
thời, ở mỗi địa phương cần 
đẩy lùi những tụ điểm xấu 
của xã hội, có môi trường 
cho trẻ được tham gia vui 
chơi, học tập sinh hoạt tập 
thể lành mạnh… 

Sáu là, Nhà nước cần 
có chính sách quản lý hệ 

thống thông tin mạng 
Internet, vì trẻ em hiện nay là 
đối tượng thường tiếp xúc 
sớm, nhanh với các thông tin 
văn hóa phẩm độc hại, đó 
cũng là nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng người chưa thành 
niên phạm tội ngày càng gia 
tăng. 

Bảy là, đào tạo đội ngũ 
giáo viên, tuyên truyền viên 
có kiến thức về pháp luật để 
kịp thời cập nhật những văn 
bản pháp luật mới để đưa 
vào giảng dạy cũng như 
tuyên truyền, phổ biến đến 
người dân. 

Trẻ em là tương lai của 
đất nước, vì vậy, việc giáo 
dục pháp luật nói chung và 
pháp luật hình sự nói riêng 

đối người chưa thành niên là 
một đòi hỏi cấp thiết. Với sự 
chung tay của cả hệ thống 
chính trị, các cấp, các ngành 
và nhân dân của tỉnh Sơn La 
trong việc giáo dục pháp luật 
cho người chưa thành niên, 
hy vọng thời gian tới sẽ hạn 
chế được tình trạng người 
chưa thành niên phạm tội, 
góp phần xây dựng, phát 
triển và bảo vệ vùng Tây Bắc 
thân yêu của Tổ quốc. 

 

Lò Thị Việt Hà 
Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 

(tcdcpl.moj.gov.vn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIA TĂNG TỘI PHẠM TRẺ MẮC TRỌNG ÁN 
 

Theo báo cáo của Bộ Công an, chỉ trong 6 năm (từ 2007 đến 2013) cả nước xảy ra 
63.600 vụ án hình sự do 94.300 đối tượng là người chưa thành niên gây ra, tăng gần 4.300 
vụ án so với 6 năm trước đó. Từ năm 2014 đến nay chưa có thống kê nào mới nhưng qua 
theo dõi liên tục các phiên tòa xét xử gần đây, dễ nhận thấy đối tượng phạm tội là người 
chưa thành niên không hề giảm, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Hàng loạt lý do để gây án 
Mới đây (ngày 29/1), Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên 

phạt Nguyễn Văn Bình (19 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh) 18 năm tù về tội 
“Giết người” và “Cướp tài sản”. Bình là người đã giết chết anh T.T.V. tại một phòng trọ ở quận 
Bình Tân khi được anh này rủ quan hệ đồng tính. Sau khi gây án, Bình đã chiếm đoạt của anh V. 
450.000 đồng, 1 điện thoại IPhone 3 và một xe gắn máy. 

Trước đó là một vụ cướp táo tợn gây chấn động dư luận: Cô con gái tuổi thiếu niên dẫn 
nhóm bạn đi bụi về nhà bắt trói mẹ cướp tài sản. 

Sau một thời gian bỏ nhà đi bụi, do hết tiền tiêu xài, đêm 26/8/2014, Nguyễn Ngọc Phương 
Lam (17 tuổi, ngụ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh) rủ hai “chiến hữu” là Phan Nhựt Hòa (16 tuổi, 
ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Lại Trần Thanh Thúy (17 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về 
nhà mình ở phường Phước Long B, quận 9 lấy tài sản. 

 

CÁC VỤ ÁN DO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 
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Trong đêm, Lam cùng đồng bọn xông vào phòng mẹ bắt trói chị A. rồi chiếm đoạt 2 điện 
thoại di động, 1 IPad, 1 máy quay phim, 1 xe Honda Lead, 2 triệu đồng, 100 USD, 1 thẻ ATM và 
1 sổ tiết kiệm rồi tẩu thoát. 10 ngày sau, Lam cùng đồng bọn đã bị công an bắt giữ. 

Tương tự, chỉ vì buồn bạn gái chia tay, đêm 22/1/2014 khi đang lang thang tại khu vực cầu 
An Lộc, quận Gò Vấp, Ngô Thanh Sơn Trường (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được chị N.T.K.L. (gái 
bán dâm đang đứng đón khách) mời mua dâm. Sau khi đồng ý với giá mua dâm 200.000 đồng, 
chị L. dẫn Trường đến thuê nhà nghỉ ở phường 6, quận Gò Vấp. 

Tại đây, trong lúc đang quan hệ với nạn nhân, Trường nảy sinh ý định giết chị L. để trả thù 
tình nên đã lấy con dao giấu sẵn dưới gối tấn công chị L.. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, gia 
đình chủ phòng trọ phá bung cửa phòng cho chị L. chạy thoát. Trường cầm dao bỏ chạy lên lầu 3 
khóa trái cửa rồi dùng dao tự sát nhưng chỉ bị thương tích 59%. 

Gần đây, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Phan 
Anh Tú (18 tuổi, ngụ quận 8) 12 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, 
Tú sống cùng ông ngoại là Phan Ngọc Trung (83 tuổi) ở khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân. Do thường xuyên đi chơi nên Tú bị ông ngoại mắng chửi và đuổi ra khỏi nhà. 

Tức giận, Tú đã dùng tay bóp cổ sau đó dùng máy cassette đập vào đầu ông ngoại dẫn đến 
tử vong. Sau khi gây án, Tú lấy của ông ngoại 700.000 đồng, 1 nhẫn vàng, 2 thẻ ghi thông tin tài 
khoản ngân hàng rồi bỏ đi chơi Internet đến khi bị bắt giữ. 

Cũng chỉ vì xích mích nhỏ trong lúc đi giật đồ với một nhóm thanh niên khác, Nguyễn Văn 
Tuấn (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã sử dụng cây kéo đâm chết anh Hồ Hữu Phong khi lầm 
tưởng anh này là người của nhóm thanh niên kia. Với hành vi này, mới đây Tòa án nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Tuấn 18 năm tù về tội “Giết người”. 

Thiếu sự quản lý của gia đình 
Các vụ án vừa điểm qua ở trên cho thấy tội phạm nghiêm trọng ngày càng trẻ hóa về độ tuổi 

nhưng mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. 
Đi tìm hiểu sâu về các vụ án, thì hầu hết những người chưa thành niên phạm tội đều có hoàn 

cảnh gia đình không “lành lặn”. Vụ án Nguyễn Văn Bình giết người đồng tính, từ nhỏ đối tượng 
đã thiếu vắng tình thương của mẹ, người cha một mình “gà trống nuôi con” suốt từ khi hai anh 
em Bình còn nhỏ. Bình bắt đầu sa ngã từ khi cha vướng vòng lao lý khi quan hệ tình dục với một 
cô bé hàng xóm chỉ đáng tuổi con mình. Cha đi tù, Bình bỏ nhà sống lang thang từ đó. 

Năm 2011, Bình “dính” vào một vụ trộm nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
nên bị đưa vào trường giáo dưỡng. Đến đầu tháng 5/2013, Bình mới được ra trường, một thời 
gian ngắn trước thì phạm tội giết người. 

Hoàn cảnh của Ngô Thanh Sơn Trường cũng “na ná” Bình. Mẹ bỏ đi khi Sơn chỉ mới 2 
tháng tuổi. Vài năm sau, cha đi bước nữa. Dù cha và người mẹ kế không có con nhưng giữa 
Trường và mẹ kế cũng thường xuyên mâu thuẫn nên phần lớn thời gian Trường sống ở nhà ông 
bà nội. Học hết lớp 7 Trường nghỉ học, đến năm 14 tuổi lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống 
bằng nghề bưng bê, phụ việc ở các quán ăn. 

Trong thời gian làm việc tại đây, Trường có tình cảm với một cô gái nhưng sau khoảng một 
năm yêu nhau, đầu tháng 1/2014, cô gái đột ngột nói lời chia tay khiến Trường vô cùng hụt hẫng. 
Bỏ về quê được mấy hôm, không làm việc được gì, ngày 22/1/2014, Trường lại quay lại thành 
phố và gây án ngay trong đêm. 

Nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khá giả như Nguyễn Ngọc Phương Lam, Nguyễn Phan 
Anh Tú nhưng thiếu sự quản lý của gia đình và được nuông chiều quá mức cũng dẫn đến kết cục 
đau lòng... 
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Theo các chuyên gia tâm lý, gia đình luôn giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát 
triển nhân cách của mỗi con người. Vì vậy, nếu một đứa trẻ sống trong một gia đình thiếu gương 
mẫu về đạo đức, lối sống, gia đình không hòa thuận, cha mẹ sống buông thả, rượu chè, cờ bạc… 
sẽ tác động xấu đến nhận thức và hành động. 

Sự tan vỡ gia đình dẫn đến các em ít được quan tâm nên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường 
phạm tội. Bên cạnh đó, nhiều gia đình quá nuông chiều con cái chúng “muốn gì được nấy”, dẫn 
đến đua đòi cũng là con đường gần khiến nhiều đứa trẻ sa vào con đường phạm tội. 

 

                                                                                                                      A. Huy 
                                                                                               (cand.com.vn - Ngày 02/3/2015) 
  

 
 

TOÀN BỘ VỤ THẢM SÁT TẠI TIỆM VÀNG Ở BẮC GIANG 
 

… Vào khoảng 9h ngày 24/8/2012, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện 3 thi thể 
người chết và 1 cháu nhỏ bị thương nặng tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn xã Phương Sơn, 
huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.  

Nạn nhân chết được xác định là vợ chồng anh Trịnh Thanh Ngọc và chị Ninh Thị Chín (chủ 
cửa hàng kinh doanh vàng bạc Ngọc - Bích) cùng con gái 18 tháng tuổi. Cô con gái lớn đang học 
tiểu học bị hung thủ chặt đứt cánh tay. 

Đến chiều tối 24/8, công tác khám nghiệm tử thi gia đình chủ tiệm vàng mới hoàn tất. Kẻ 
thủ ác vẫn chưa lộ diện. Công an tỉnh Bắc Giang đã lập chuyên án cử các điều tra hình sự về Lục 
Nam để phá án. Thi thể của nạn nhân cũng được đưa ra khỏi hiện trường. 

Đến chiều 24/8, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, cho biết ca cấp cứu nối liền cánh tay cháu 
Trịnh Ngọc Bích (con cả trong gia đình và là người duy nhất may mắn còn sống sót) đã hoàn tất, 
cháu Bích tạm thời qua cơn nguy kịch.  

Ngày 25/8, đám tang đẫm nước mắt của 3 người trong 1 gia đình đã diễn ra trong sự phẫn 
nộ của dư luận trong cả nước. Áp lực phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm đè nặng lên vai của cơ 

quan chức năng. 

Nhằm sớm tìm ra hung thủ trong vụ truy sát dã man xảy ra ở tiệm vàng Ngọc Bích, Thứ 
trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động 
nhiều chiến sỹ công an vào cuộc điều tra vụ trọng án. 

Ngày 26 - 28/8, hung thủ dần dần lộ diện với những vết máu, mẫu tóc để lại trên hiện 

trường. 

Trưa 29/8, ban chuyên án xác định Lê Văn Luyện là nghi can số 1 trong vụ thảm án và đã 
vây bắt nhưng Luyện bỏ trốn được. 

Cũng trong ngày 29/8, cơ quan điều tra đã triệu tập ông Lê Văn Miên (bố Luyện) lên làm 
việc và bắt giam về hành vi che giấu tội phạm. Ông Miên khai, sáng 24/8, ông thấy Luyện về nhà 
rồi lại đi ngay. Sau khi biết Luyện đi Lạng Sơn, sáng 25/8, ông Miên bắt xe lên Lạng Sơn gặp 
Luyện. Bị bố gặng hỏi, Luyện thừa nhận một mình gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm vàng 
Ngọc Bích. 

Chiều 30/8, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc 
đối với Lê Văn Luyện  về hành vi giết người và cướp tài sản, thu giữ khoảng 50 lượng vàng. Bốn 
người khác bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm. Cũng lúc này, bức ảnh 
đầu tiên về Luyện được công bố. Dư luận bất ngờ trước vẻ mặt hiền lành của tên sát thủ. 
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Ngày 31/8, Luyện bị bộ đội Đồn Biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) bắt giữ khi đang định 
tháo chạy sang Trung Quốc. Cũng tại đồn, Luyện khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Một lần 
nữa dư luận lại phẫn nộ trước những lời khai man rợ của tên sát nhân. 

Đêm 31/8 rạng sáng 1/9, đoàn xe di lý đối tượng Luyện từ Lạng Sơn về trại giam Bắc 
Giang. Luyện được dẫn giải trên siêu xe Hammer đặc chủng. 

2/9, tại trại tạm giam tỉnh Bắc Giang, Luyện khai một cách rành mạch toàn bộ quá trình hơn 
3 giờ ẩn náu, gây án rồi bỏ trốn của mình. 

Con dao và phớ dùng để gây án được Luyện ném xuống ao bèo ngay sát nhà cũng được tìm 
thấy. 

Ngày 2/9, công an đã kiểm tra lại hiện trường vụ thảm sát để củng cố chứng cứ, lời khai của 
nhân chứng, hung thủ. 

 

                                                                                                               Hoàng Phan 
                                                                                             (baophapluat.vn - Ngày 7/9/2011) 
 

 
 

NHỮNG SÁT THỦ VỊ THÀNH NIÊN 
 

Họ là những thiếu 
niên mới lớn nhưng khi gây 
án thì tàn bạo, lạnh lùng 
hơn cả tội phạm chuyên 
nghiệp. Do khi phạm tội 
chưa thành niên, các sát 
thủ không phải đối mặt án 
tử hình mà chịu mức phạt 
tối đa 18 năm tù. 

Ở tuổi 16, Lê Ngọc 
Chung (ở huyện Thanh Oai, 
Hà Nội) trở thành kẻ sát 
nhân gây ra vụ án kinh hoàng 
tại phố Minh Khai khi một 
mình vác kiếm truy sát cả 3 
thế hệ trong gia đình ông chủ 
khiến 3 người chết, 2 người 
bị thương nặng. 

Theo hồ sơ vụ án, đang 
học dở lớp 10, Chung ăn 
trộm một triệu đồng, bỏ nhà 
đi “bụi” cùng chiếc xe máy 
“cuỗm” được của bố dượng. 
Sau một ngày lang thang, 
Chung tìm đến trung tâm 
giới thiệu việc làm, tìm việc 
rửa xe tại tiệm của gia đình 
anh Đỗ Quốc Hùng (ở phố 

Minh Khai, Hà Nội), lương 
500.000 đồng một tháng. 

Tối 24/4/2007, thấy tai 
nạn giao thông xảy ra trước 
cửa nhà ông chủ, Chung ra 
hiện trường lấy trộm xe máy. 
Anh Hùng và vợ là chị Nga 
đứng trên gác nhìn thấy, bắt 
người làm công mang trả lại 
chỗ cũ. Không bằng lòng với 
hành động của Chung, anh 
Hùng cho anh ta làm việc 
đến hết tháng rồi nghỉ. 

Mấy ngày sau, Chung 
xin phép về thăm gia đình ở 
quê, nhưng thực chất là đến 
nhà bạn mua thanh kiếm giấu 
dưới yên xe máy rồi quay trở 
lại tiệm rửa xe với mục đích 
trả thù. 

Rạng sáng 2/5/2007, 
Chung cầm kiếm đi lên 
phòng ngủ của bà Đỗ Thị Lữ 
(mẹ anh Hùng). Cháu Nghĩa 
(con trai đầu của anh Hùng) 
phát hiện, hỏi: “Cầm dao làm 
gì đấy?”. Ngay lập tức, cậu 
bé bị chém chết trên salon 
đang ngồi. Bà Lữ bừng tỉnh 

giấc, Chung dùng chăn trùm 
lên đầu bà, cầm kiếm đâm 
nhiều nhát đến khi chết. 

Chung tiếp tục gây ra 
cái chết của ông chủ, đâm 
trọng thương vợ và con anh 
này. 

Gây án xong, Chung 
lấy xe máy định phóng đi, 
nhưng không nổ được máy... 
Hồ sơ vụ án từng bị Tòa án 
nhân dân Hà Nội trả lại, yêu 
cầu điều tra bổ sung vì nghi 
ngờ có đồng phạm của vụ án, 
đồng thời xác định chính xác 
tuổi của Chung. Tại phiên 
tòa tháng 9/2008, Chung bị 
kết án 12 năm tù. Hội đồng 
xét xử nhận định tội ác của 
Chung là dã man, mất hết 
nhân tính, cùng lúc truy sát 
nhiều người nhưng khi gây 
án hắn chưa đến tuổi thành 
niên. 

Cũng ở lứa tuổi vị 
thành niên, hành vi tàn độc 
không kém Chung là hai cậu 
học sinh lớp 8 Phạm Đình 
Cử và Nguyễn Văn Trọng (ở 
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Thường Tín, Hà Nội). Trưa 
13/5/2008, Cử và Trọng về 
nhà lấy sữa đã pha sẵn thuốc 
chuột và bao tải ra trường 
Mầm non Hoa Sen đón Tuấn 
Anh (em họ của Cử). 

Đón được cậu em, Cử 
bế lên xe đạp và cho em 
uống sữa. Sau một hồi đi 
lòng vòng chưa thấy em 
ngấm thuốc, cả hai liền đưa 
cậu bé tới khu nhà vệ sinh bỏ 
hoang ở phía sau Cao đẳng 
Sư phạm Hà Tây. Chúng cho 
Tuấn Anh vào bao tải, đánh 
cậu bé đến chết rồi vứt xác 
xuống hố xí rồi đậy gạch lên. 

Gây án xong, cả hai 
vẫn đi đánh điện tử. 16h30 
cùng ngày, chúng cầm bức 
thư viết sẵn nhét vào cửa nhà 
anh Nguyễn Mạnh Tấn, bố 
của Tuấn Anh đe dọa: “Nếu 
muốn con mày trở về an toàn 
thì tối thứ 5 tuần này vào lúc 
9h30 tối để 30 triệu đồng ở 
ngoài cổng, chỗ để rác cho 
vào một cái túi màu đen. 
Đưa tiền chậm một ngày con 
mày sẽ mất một ngón tay...”. 

Khi vụ án được làm rõ, 
một cán bộ điều tra phải thốt 
lên: “Chúng quá lạnh lùng, 
cảm giác giết người như 

trong game vậy. Không chỉ 
trẻ con mà ngay cả người lớn 
khi phải đối mặt với công an 
vì tội danh này thường rất sợ 
hãi, ăn năn, nhưng hai đứa 
này thì vẫn cười nói”. 

Vụ án được đưa ra xét 
xử vào tháng 2/2009. Nhiều 
người ngạc nhiên khi sát thủ 
còn rất trẻ tuổi, mặt mũi 
trông rất hiền lành mà đã có 
kế hoạch bài bản như vậy. 
Tòa án nhân dân Hà Nội đã 
tuyên phạt Cử 12 năm tù 
giam về tội giết người và bắt 
cóc tống tiền. Trọng bị đưa 
đi cải tạo tại trại giáo dưỡng 
vì khi phạm tội chưa đủ tuổi 
chịu trách nhiệm hình sự. 

Tòa án nhân dân Hà 
Nội vừa xét xử một nhóm 8 
người về tội giết người, tất cả 
đều chưa đến tuổi thành niên. 
Vụ án bắt nguồn từ việc 
Nguyễn Hương Giang (học 
sinh lớp 10 trường bán công 
Đống Đa) mâu thuẫn với một 
học sinh lớp 10 trường trung 
học phổ thông Nguyễn Trãi. 
Giang bị bạn của “đối thủ” 
đập mũ bảo hiểm vào mặt. 

Để trả hận, chiều 
24/10/2009 Giang hẹn “đối 
thủ” để giải quyết mâu thuẫn 

trước cổng trường Nguyễn 
Trãi. Chúng mang theo dao 
tông, tuýp nước đến nơi hẹn. 
Thấy anh Duy giống người 
hôm trước đánh mình, Giang 
bảo cả bọn “cứ xiên nhiệt 
tình”. Cả bọn xông đến, 
người dùng dao tông chém 
anh Duy, người dùng tuýp 
nước vụt. Phương đã đâm 
một nhát vào tay và sườn nạn 
nhân khiến tử vong. Dù nhận 
định hành vi của các bị cáo 
rất côn đồ, nhưng do chưa đủ 
18 tuổi, họ chỉ bị phạt 4 - 15 
năm tù. 

Chia sẻ với VnExpress 
luật sư Nông Thị Hồng Hà 
nhận xét, nguyên nhân dẫn 
tới trẻ vị thành niên phạm tội 
là do trình độ nhận thức còn 
hạn chế. Sự phối hợp giữa 
gia đình, nhà trường, xã hội 
trong việc quản lý, chăm sóc, 
giáo dục trẻ vị thành niên 
vẫn chưa được chú trọng. 

“Điều đáng lo ngại là 
nhiều gia đình mải làm ăn đã 
quên cả việc chăm lo, dạy 
bảo con cái”, bà cho hay. 

 

Nam Anh 
(tinmoi.vn 

Ngày 10/9/2011)

 

 
 

         BẤT AN VÌ TỘI PHẠM NGÀY CÀNG TRẺ HÓA 
 

Nếu như khoảng chục năm trước đây, vụ án sát thủ Lê Ngọc Chung (15 tuổi, quê 
Thanh Oai, Hà Nội) sát hại dã man 3 người trong một gia đình ở phố Minh Khai (Hà Nội) 
trở thành vụ án “kinh thiên động địa” thì đến nay, thật đáng sợ những sát thủ trẻ ngày 
càng nhiều khiến dư luận bất an, căm phẫn.  

Khi thiếu niên thành sát thủ 
Ngày 17/11, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bắt được hai đối tượng Nguyễn 

Hữu Sơn (16 tuổi) và Nguyễn Huy Dương (14 tuổi, đều trú ở xã Việt Hồng) là thủ phạm giết 
hại ông Nguyễn Hữu Kích (sinh năm 1940), là người thủ nhang trông coi chùa Minh Giám, 
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huyện Thanh Hà. Đêm 15/11, hai đối tượng trên đột nhập vào chùa Minh Giám, dùng tuýp sắt 
và then cửa đánh ông Kích tử vong rồi cướp tài sản là số tiền lẻ công đức có trong chùa. Sáng 
17/11, hai sát thủ nhí bị bắt cùng tang vật là những đồng tiền lẻ cướp được. 

Tại Trà Vinh, ngày 15/10, công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam  Nguyễn Huỳnh Hữu 
Lộc (16 tuổi) để điều tra về hành vi giết người trong trạng thái kích động mạnh.  

Theo điều tra, tối 14/9, giữa Lộc  và Trần Thanh L (22 tuổi) và Nguyễn Tiền G (23 tuổi, 
ngụ tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Đêm đó, L và G kéo đến nhà Lộc kiếm chuyện gây sự. 
Mẹ Lộc ra mở cửa thì nhóm thanh niên xông tới đánh đập. Ấm ức chuyện mẹ bị đánh, Lộc ra 
sau nhà, lấy con dao đâm L tử vong và G bị thương nặng. 

Nhóm sát thủ 9X, 10X giết 3 người vứt xuống biển 
Chiều 18/10/2016, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 3 đối tượng Phạm Tuất Linh (25 

tuổi, quê Vĩnh Long); Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) và 
Nguyễn Thành Nhịn (13 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết 
người, cướp tài sản. Ba thanh niên trên là người làm công trên tàu đánh cá trên biển do ông Tứ 
làm chủ. Chỉ vì thù tức chuyện ông Tứ hay la mắng mình nên Tình và Linh đã lên kế hoạch sát 
hại ông chủ tàu để trả thù, tiện thể xuống tay sát hại cả ông Hậu (đầu bếp trên tàu) để bịt đầu 
mối. 

Đêm 14/10, ông Tứ làm cơm trên tàu rồi cùng với ông Hậu và Tình, Linh, Nhịn nhậu 
chung với nhau. Sau khi nhậu say, nhớ lại chuyện cũ Linh và Tình lên kế hoạch trả thù ông Tứ 
và ông Hậu rồi lấy dao rạch tay trái ba vạch ăn thề. Sau đó, cả hai nói kế hoạch giết hại ông Tứ 
và ông Hậu cho Nhịn biết. Tình, Linh giao cho Nhịn canh giữ ông Hậu, để chúng vào giết ông 
Tứ trước. Tình, Linh cầm dao vào đâm ông Tứ chết tại chỗ. Giết ông Tứ xong, cả hai tiến ra 
phía sau đâm ông Hậu tử vong. Sau đó, chúng ném xác ông Tứ và ông Hậu cùng dao xuống 
biển phi tang. 

Sau khi gây án, bọn chúng lái tàu ra xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc) bán dầu lấy tiền 
ăn nhậu, chơi bời. Sáng hôm sau, cả ba trở lại xã đảo An Sơn, nhảy xuống biển bơi vào bờ thuê 
phòng trọ nghỉ ngơi, đặt vé trốn về đất liền thì bị Đồn Biên phòng Nam Du (tỉnh Kiên Giang) 
phát hiện bắt giữ. Hiện Tình và Linh bị khởi tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; riêng 
Nhịn mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị tạm giữ để điều tra, sau đó 
sẽ áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Thiếu nữ 17 tuổi gây án mạng “không ghê tay” 
Trong số những vụ án mạng kinh hoàng do người chưa thành niên gây ra, không chỉ có 

nam giới mà cả những kiều nữ cũng gây án “không ghê tay”. Điển hình như vụ Văn Kiều Thiên 
Ngân (17 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xuống tay sát hại người tình quen trên 
mạng là anh Nguyễn Thế Quang (23 tuổi, quê Lâm Đồng) chỉ vì bị anh này căn vặn, nghi ngờ 
Ngân có quan hệ tình ái lăng nhăng với người đàn ông khác khi đọc được những tin nhắn mùi 
mẫn của Ngân gửi cho “trai lạ”. 

Sự việc xảy ra vào tối 12/10, giữa Ngân và anh Quang tiếp tục cãi vã vì những tin nhắn 
“đi lạc” kia. Sau một hồi cãi lộn, chửi bới nhau, trong lúc mất bình tĩnh, Ngân rút con dao thủ 
sẵn vung mạnh tay đâm thẳng một nhát về phía “người trong mộng” khiến anh Quang gục 
xuống, tử vong sau đó. Điều đáng nói là sau khi sát hại anh Quang, lập tức Ngân nhắn tin cho 
bạn trai khác báo tin vừa gây án rồi cùng người này đi nhà nghỉ ở qua đêm, cho đến chiều hôm 
sau thì bị bắt. Hệ lụy tai hại là Ngân bị khởi tố về tội “Giết người”, hai người bạn trai kia cũng 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”. 
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Hay như trường hợp bị can Đặng Như Quỳnh (17 tuổi, quê Gia Lai; tạm trú khối Tu Lễ, 
phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, Quảng Nam) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 
Nam truy tố về tội “Giết người”. Sau chầu nhậu đêm, Quỳnh vào nhà vệ sinh trong quán thì bị 
Nam (20 tuổi) đi theo, chặn đường và ôm hôn. Bị Quỳnh từ chối, đẩy Nam ra và trở lại bàn 
nhậu nhưng vì quá say nên khi trở lại bàn nhậu, Nam lại tiếp tục có những lời nói, hành động 
khiếm nhã. 

Tức tối, Quỳnh cầm vỏ chai bia đập xuống cạnh bàn cho vỡ rồi cầm đi về phía Nam, bất 
ngờ vung vỏ chai bia đâm vào vùng cổ bên trái của Nam. Thấy nạn nhân gục xuống, máu chảy 
nhiều, Quỳnh báo cho cha biết mình vừa gây án và nhờ người chở nạn nhân đi bệnh viện cấp 
cứu. Sau đó Quỳnh được cha chở đi lẩn trốn. Khi bị bắt, Quỳnh bị khởi tố về tội “Giết người”, 
cha của thiếu nữ này bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”. 

Theo thống kê của cơ quan chức năng từ năm 2011 đến tháng 6/2015, toàn quốc phát hiện 
34.685 vụ, 59.562 người chưa thành niên phạm tội. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, toàn quốc 
phát hiện 2.582 vụ, 3.699 người chưa thành niên phạm tội. Điều này cho thấy xu hướng trẻ hóa 
tội phạm ngày càng tăng, đáng chú ý nhiều vụ án hình sự về tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 
trọng do người chưa thành niên thực hiện có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua. 

 

                                                                                                         Trần Nguyên 
                                                                                      (baophapluat.vn - Ngày 18/11/2016) 

 

 
 

BÁO ĐỘNG, CÁI ÁC KHÔNG CÒN BUÔNG THA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN! 
 

Liên tiếp trong vài ngày qua, báo chí phản ánh hai vụ án mạng nghiêm trọng mà đối 
tượng gây án là những người đang tuổi vị thành niên. Cả hai đều mới 14, 15 tuổi. 

Vụ đầu tiên khiến dư luận rợn người bởi hành vi phạm tội và thái độ bình thản đến lạnh 
lùng của nghi phạm xảy ra đêm 12/1 tại chung cư Hà Đô nằm ở trên đường Nguyễn Văn Công, 
Phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo phản ánh của báo chí, nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình và nạn nhân H. học cùng 
trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, có quen biết với nhau từ trước. 

Động cơ gây án theo lời khai của Bình là cướp tài sản. Chỉ 500 ngàn đồng và một chiếc 
điện thoại di động cướp được mà Bình sẵn sàng đoạt mạng bạn học cùng trường một cách 
không thương tiếc. 

Điều khiến dư luận rùng mình, sởn gai ốc là thái độ của Bình sau khi phạm tội. 
Thực hiện xong ý đồ giết bạn, cướp tài sản, Bình vẫn thản nhiên về nhà, bỏ mặc thi thể 

nạn nhân ở cầu thang chung cư. 

Tới nửa đêm, Bình chuẩn bị khăn, vải, nước quay lại hiện trường để lau chùi xóa sạch dấu 
vết rồi mới về nhà ngủ. 

Sáng hôm sau, Bình ra chợ mua 2 thùng xốp mang bỏ thi thể của nạn nhân H. vào trong 
và dán băng keo lại rồi thuê người chở đi phi tang. 

Khi bị bảo vệ chung cư nghi ngờ, Bình giả vờ gọi điện thoại để tẩu thoát. Cả khi đối mặt 
với công an, Bình vẫn bình thản, không hề sợ sệt. 

Từ động cơ gây án cho đến quá trình xử lý bài bản sau khi gây án của nghi phạm, dư luận 
không ai nghĩ đó là một học sinh đang học lớp 9. 

Điều gì đã khiến một cậu bé hiền lành, ít nói, không tụ tập hư hỏng thành một kẻ sát nhân 
máu lạnh? 
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Vụ án mạng thứ hai xảy ra ngày 11/1 nhưng mới bị phát hiện ngày 14/1 tại địa bàn thôn 
Còn Chuông, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Nghi phạm Hoàng Duy Khương mới 14 tuổi đã dùng khăn siết cổ mẹ đến chết chỉ vì mẹ 
không cho tiền mua điện thoại và chơi game. 

Thực hiện xong hành vi tội ác, Khương dùng bao tải trùm lên xác mẹ, giấu trong nhà và 
vẫn sinh hoạt bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. 

Hai vụ án nói trên đều cho thấy tính chất nghiêm trọng của nó. Đó là thái độ của nghi 
phạm sau khi gây án, không một mảy may ăn năn, hối lỗi. 

Hành vi phạm tội một cách lạnh lùng của cả hai khiến mọi người không khỏi suy ngẫm. 
Vì sao các cậu bé đang tuổi học, tuổi chơi lại có thể phạm tội một cách dã man nhưng lại bình 
thản đến như vậy? 

Từ hai vụ án mạng nói trên có thể thấy, hành vi phạm tội của vị thành niên dường như 
không còn là sự bột phát bởi ghen tuông của tình yêu tuổi học trò hay vì một cái nhìn, một lời 
nói không vừa ý. 

Nó cũng không còn dừng lại ở mức độ mấy cái clip đấm đá giật tóc đầy bạo lực như bấy 
lâu nay được bọn trẻ thích thú tung lên mạng. 

Nó đã đi xa hơn, nghiêm trọng hơn: Sẵn sàng đoạt mạng người khác mà vẫn thản nhiên 
như chuyện trên phim ảnh. 

SOS! Cái ác không còn buông tha tuổi vị thành niên. 
 

                                                                                                       Nguyễn Duy Xuân 
(giaoduc.net.vn - Ngày 17/01/2017)  

 

 
 

ÁN MẠNG KINH HOÀNG DƯỚI TAY NỮ SÁT THỦ TUỔI TEEN 
 

  Giết người khi còn khoác chiếc áo đồng phục trên mình, những nữ sinh tuổi đời còn rất 
trẻ này vì một phút nông nổi thiếu suy nghĩ đã gây ra những vụ án mạng kinh hoàng, cướp đi 
tính mạng chính những người bạn của mình. 

Nữ sinh giết bạn chỉ vì bị nói “ngủ với bạn trai” 

Án mạng nghiêm trọng xảy ra khoảng 11h30 ngày 18/1/2013 ngay trước cổng Trường 
Trung học phổ thông dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Vào thời điểm trên, 
Hoa (học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam) và My (học cùng lớp Hoa) 
hẹn nhau ra cổng trường để làm rõ nghi vấn rằng, trước đó My tung tin đồn nói xấu Hoa ngủ 
với bạn trai có thai phải đi phá. Sau một hồi phân bua không ai chịu kém, giữa Hoa và My đã 
xảy ra xô xát. Lúc này, Thân Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1996, là học sinh Trường Trung học 
phổ thông Đồi Ngô) đi ngang qua, thấy em họ là My bị đối thủ đánh liền chạy vào can ngăn. 
Giữa lúc hỗn loạn, Hoa bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người, đâm túi bụi vào hai người 
đối diện. Kết cục, Hạnh tử vong tại chỗ do vết đâm quá hiểm còn My phải đi cấp cứu tại Bệnh 
viện Việt Đức (Hà Nội). 

Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát, cơ quan công an đã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 
bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoa để điều tra về hành vi giết người. 

 Nữ sinh lớp 9 đâm gục bạn giữa sân trường 
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 7h sáng 30/5/2012, Phạm Thị Ngọc Ánh và Trần Thị 

Hoài (cùng học lớp 9 Trường THCS Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đến trường thì gặp Lê 
Thị Hà Trang (học lớp 9 cùng trường). Đi cùng Ánh và Hoài còn có một số nữ sinh khác. Tại 
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đây, sau khi giáp mặt nhau, giữa Trang và nhóm nữ sinh đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã 
và xô xát với nhau. 

Trong lúc hỗn loạn, Trang đã dùng dao gọt hoa quả để ở trong cặp, đâm trực diện vào Ánh 
và Hoài. Hậu quả, Ánh tử vong trên đường đi cấp cứu còn Hoài bị trọng thương phải nằm viện. 
Gần 10 giờ đồng hồ sau, Trang đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Được biết trước đó, nhóm nữ sinh lớp 9 này đã có xích mích với nhau dẫn đến đánh nhau. 
Vụ việc sau đó được nhà trường xử lý nghiêm khắc, đình chỉ học tập các học sinh sai phạm 
đồng thời buộc gia đình cam kết giáo dục. Sự việc im lặng một thời gian cho đến thời điểm xảy 
ra án mạng đau lòng ở trên. 

 Nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn dưới ao làng 
Vụ án mạng đau lòng xảy ra tối 11/5/2012 Nguyễn Thị Lệ Giang cùng Nguyễn Thị Ngoan 

và Đặng Thị Thùy (cả ba đều 15 tuổi và là bạn thân học cùng lớp 9B Trường Trung học cơ sở 
Thắng Lợi) đi chơi cùng nhau. 

Tuy nhiên, khi đi về, Giang cảm thấy tủi thân vì đi chơi cùng nhau nhưng Ngoan và Thùy 
không để ý gì đến Giang. Do đó, Giang nảy sinh ý định muốn chết. Khoảng 19h, Giang đến nhà 
Thùy rủ Thùy đến nhà Ngoan để cả ba cùng đi ăn kem. Khi đi đến cách nhà Ngoan 20m thì 
Giang và Thùy dừng lại, ngồi trên xe đạp chờ Ngoan (bên cạnh là ao làng Phù Đỉnh). Lúc đó 
Giang nghĩ, nếu rủ được Ngoan đi thì cả ba cùng đi ăn kem, còn nếu Ngoan không đi thì Giang 
và Thùy sẽ cùng chết. 

Khi Ngoan không đi chơi và thấy Thùy đứng dậy bỏ về thì Giang dùng tay phải lôi mạnh 
Thùy khiến cả hai cùng ngã xuống ao (mực nước khoảng 60 - 70cm). Giang thấy Thùy ngoi lên 
mặt nước, định nhoài người lên bờ, liền dùng hai tay giữ ngang người Thùy ấn xuống nước và 
giữ chặt với mục đích dìm cho bạn phải chết. 

Đến ngày 12/5, gia đình anh Đặng Văn Kiểu (bố Thùy - 42 tuổi, ở thôn Dương Thượng, 
xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang) phát hiện con gái không về nhà, đi tìm không thấy liền trình 
báo lên công an xã. Khoảng 16h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện xác Thùy nổi dưới ao 
nước. 

Ngay sau đó Nguyễn Thị Lệ Giang bị bắt và đến ngày 25/9/2012 tại phiên xét xử sơ thẩm, 
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ Giang (15 tuổi, trú tại xã Thắng 
Lợi, huyện Văn Giang) 9 năm tù giam về tội “Giết người”. 

Nữ sinh lớp 10 đâm chết bạn vì nghĩ bị xa lánh 
Vụ án xảy ra vào ngày 12/11/2011. Nạn nhân là Lê Thị Thu Thảo cũng tuổi 15 ngụ xã 

Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang), học lớp 10/3. Tự cho mình là giàu có, nhiều 
bạn nên khi thấy cô bạn thân ngày cấp 2 Lê Thị Thu Thảo ngày càng xa lánh mình, Trần Thị 
Cẩm Thu (sinh năm 1996, ngụ tại xã Tân Hương, Châu Thành) cảm thấy vô cùng mất mặt vì 
“không phải ai cũng có phước được chơi với tao”. 

Vào học cấp 3, tuy cả hai không học chung lớp, song ghen tị với Thảo và ôm mối hận cũ, 
Thu quyết định lập kế hoạch “dạy dỗ”.  Và kết cục là cái chết thương tâm của Thảo dưới những 
vết đâm vào đùi bằng con dao dọc giấy của Thu, vết đâm làm đứt động mạch chủ khiến nạn 
nhân tử vong ngay trên vũng máu ngay sau đó. 

Ngày 22/3/2012, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình 
sự. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Thu tỏ ra không chút hối lỗi và run sợ. Căn cứ các tình 
tiết giảm nhẹ, Trần Thị Cẩm Thu bị tuyên mức án 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Đâm chết thai phụ 8 tháng bằng 95 nhát đục vì ghen 
Sáng 23/10/2011 người dân thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình hoảng 

hồn khi phát hiện một thai phụ bị giết hại vứt xác xuống mương, trên người hàng chục vết đâm, 
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chém, loang lổ máu. Nạn nhân là Nguyễn Thị Mỹ Nhung (sinh năm 1993, trú tại tiểu khu 2, thị 
trấn Hoàn Lão) được xác định bị giết chết đêm 22/10/2011. 

Một ngày sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã bắt được hung 
thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng chính là Hồ Nhật Linh, 18 tuổi, trú cùng tiểu khu 2, thị trấn 
Hoàn Lão. 

Đây là kết cục của mối tình tay ba giữa hung thủ, nạn nhân và chồng nạn nhân. Nguyên 
nhân của vụ thảm án được xác định là do ghen tuông, đố kỵ khi thấy bạn trai cũ đã có gia đình 
êm ấm với cô bạn học cấp 3, Hồ Nhật Linh nuôi ý định trả thù. Điều này đã dẫn đến cái chết 
thương tâm của cô gái trẻ khi chưa kịp làm mẹ. 

Ngày 13/1/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đưa vụ án ra xét xử lưu động, tuyên 
án chung thân đối với bị cáo Hồ Nhật Linh về tội giết người. Tại thời điểm gây án, Linh đang 
nuôi một con nhỏ mới được 18 tháng. 

Bị đánh tập thể, nữ sinh “quá tay” giết người 
Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra  tối 25/6/2011, Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 1995), ở xã 

Cổ Bi, huyện Gia Lâm cùng 3 nữ sinh khác là Hoàng Thị Thu Phương (sinh năm 1994), ở Tản 
Lĩnh, huyện Ba Vì; Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1995) và Nguyễn Thị Quy (sinh năm 1993), ở 
Tích Giang, huyện Phúc Thọ đèo nhau trên 1 xe máy đến nhà Trần Thu Trang (sinh năm 1996), 
ở Tích Giang, huyện Phúc Thọ. 

Khi đến cổng nhà Trang, Ngân gọi Trang ra ngoài để giải quyết chuyện mâu thuẫn trước 
đó. Trang đi ra cổng và bảo không muốn nói chuyện với mọi người, thì Ngân, Quy, Phương và 
Ngọc Anh liền xông vào đánh Trang tới tấp. Lúc đó, Trang đang cầm con dao gọt hoa quả trên 
tay liền đâm một nhát vào cổ Ngân làm Ngân tử vong tại chỗ. 

Ngày 26/6/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. 
Đứng trước vành móng ngựa, 2 bị cáo tuổi vị thành niên (khi phạm tội mới đang học lớp 9) lí 
nhí khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, hội đồng xét 
xử đã tuyên phạt bị cáo Trang 6 năm tù về tội giết người, bị cáo Ngọc Anh 9 tháng tù cho 
hưởng án treo. Đây là vụ án đau lòng, nhưng cũng là sự cảnh báo cho không ít gia đình trong 
việc quản lý, giáo dục con em mình.  

Tất cả những hành động trên đã cho thấy thực trạng đáng báo động đối với ngành giáo 
dục. Dường như thói côn đồ, man rợ, hành động bồng bột không còn dừng lại ở các nam sinh 
nữa mà đó là xu hướng chung của học sinh ngày nay. Thái độ vô cảm, thờ ơ trước tính mạng 
của đồng loại ấy thật đáng lên án. Nhưng điều làm day dứt chúng ta ở đây là tại sao được giáo 
dục về nhân cách, đạo đức xã hội mà những học sinh này vẫn trở thành những sát thủ tuổi teen? 
Câu trả lời vẫn còn là điều bỏ ngỏ bấy lâu nay. 

 

(tinmoi.vn - Ngày 01/02/2013) 
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