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Abstract: The situation of violating the laws on food safety of the fresh food products 

supply chain has been very complicated, especially the violation of laws in the use of banned 

substances and the abuse of antibiotics in livestock and aquaculture. This article analyzes and 

clarifies the situation of violating regulations on the use of prohibited substances and the abuse 

of antibiotics in livestock and aquaculture and its consequences for consumer health. These are 

warnings to help properly assess the situation of violations of the law on food safety as well as 

a basis for clarifying the causes of this situation, thereby giving effective solutions to soon solve 

this situation, ensure safety for consumers' health. 

Keywords: Situation, violations, food safety, animal husbandry, aquaculture, antibiotic 

residues, create lean substance  

 

1. Current situation of using lean 

creating substance in livestock  

1.1. Effect of lean creating 

substance on consumer health 

 Salbutamol, Clenbuterol, 

Ractopamine are synthesized chemicals 

belonging to the group of agonists (to 

stimulate the receptor of the muscle to relax 

the bronchial smooth muscle), so these 

substances are used to make relaxants 

bronchial, asthma treatment. Currently, 

Clenbuterol, Ractopamin have been banned 
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from use, only Salbutamol is still used and 

is still licensed by the Ministry of Health1.3 

For this reason, many domestic enterprises 

have sought to import Salbutamol on the 

grounds of making medicine for treatment 

but actually sell them to veterinary drug 

manufacturers and animal feed like is a 

create lean substance for pigs. All three of 

these substances are chemicals that have a 

long residual capacity in animal bodies and 

even in high-temperature processed 

products such as frying and baking2.4 
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Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine 

residual products all cause serious adverse 

effects to consumers, such as: heart 

palpitations, hypertension or hypotension, 

limb tremors, muscle pain, nausea, 

vomiting, digestive disorders, respiratory 

infections ... Currently, all three lean 

creating substances are prohibited to be 

mixed into feed for livestock and poultry.35 

 According to Assoc. Dr. Nguyen 

Duy Thinh, Institute of Biotechnology - 

Food Technology, Hanoi University of 

Technology, although Salbutamol has been 

banned for many years by the Food and 

Agriculture Organization (FAO) and World 

Health Organization (WHO), farmers often 

mix this substance with pig feed for about 

15 days before selling to increase leanness 

in pork. Therefore, the risk of salbutamol 

residues in pork is very high. When 

consumers eat pork with a residue of lean 

substance, after a period of accumulation in 

the body, the person may have feelings such 

as headache, shaking hands, nausea, 

tachycardia, hypertension or hypotension, 

digestive disorders4.6 

 1.2. Current situation of using 

lean creating substance in livestock 

 According to the Ministry of 

Public Security, in 2015, over 20 companies 

participated in importing 9,140kg 
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Salbutamol to Vietnam. However, of the 6 

tons sold to the market, only 10kg was used 

properly (accounting for 0.166% rate). The 

majority of imported drugs are sold to 

livestock to create lean for pigs5.7 Recently, 

the authorities also found that breeding 

farms also use another lean creating 

substance called Systeamine that is 

originating from Thailand and China. 

Similar to Salbutamol, this is a banned 

substance, which stimulates growth in pets. 

Systeamine is added to animal feed in many 

localities, such as Ho Chi Minh City, Thai 

Binh, Hai Duong, Hung Yen and Ha Nam. 

Check Innovation Technology Company 

Limited, located at 39 Tran Quoc Hoan, 

Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh 

City, the authorities detemined in this 

company's warehouse has 160 tons of food 

livestock testing contains Systeamine. 

According to testimony, before that, this 

enterprise has promptly brought to market 

over 100 tons of animal feed containing 

Systeamine lean substance 6.8  

Statistics of the Center for 

Agricultural and Rural Policy and Strategy 

in the South show that products of livestock 

and poultry violate biological criteria and 

use banned substances to exceed safety 

thresholds up to 15.4%, with livestock 

5 Lê Văn, Hiểm họa của chất tạo nạc thịt lợn và 

cách nhận biết, đăng ngày 24/3/2016 trên báo 

Vietnamnet online. Nguồn: 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/chat-tao-

nac-salbutamol-trong-thit-lon-nguy-hiem-the-

nao-295861.html.  
6 Trung tâm tin tức VTV24, Phát hiện nhiều 

DN sử dụng chất tạo nạc mới thay thế 

Salbutamol, phát ngày 14/10/2016. Nguồn: 

https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/phat-hien-

nhieu-dn-su-dung-chat-tao-nac-moi-thay-the-

salbutamol-20161014202200197.htm.  
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farms that use banned substances 4 times 

more7.9 

Report of  Ho Chi Minh City Sub-

Department of Animal Health, in the first 

half of 2015, the Sub-Department took 227 

urine samples in slaughter pigs of 51 plots, 

found 31 samples tested positive for 

Salbutamol with high concentration, from 

80ppb-1.300ppb (accounting for 60.78%), 

while the recommended level of safety for 

human health is 2ppb. In 7 above lots, 4 lots 

originated from Dong Nai, 2 lots of Tien 

Giang and 1 lot of Long An. Dong Nai Sub-

Department of Animal Health has also 

inspected 44 farms in nearly 2,000 farms in 

the area, found 14 pig farms with 

Salbutamol positive, accounting for 31.82% 

of all farms checked (mainly in Vinh Cuu 

and Trang Bom districts, Bien Hoa city)8.10 

In Tien Giang, interdisciplinary 

inspectors in collaboration with provincial 

inspectors conducted testing 38 pig urine 

samples detected 25 samples positive for 

Salbutamol (65.79%). In Ben Tre, 16 urine 

samples of pigs and 4 food samples for pigs 

were detected containing Salbutamol. In 

Tay Ninh, two urine samples of Salbutamol 

positive were detected9.11 
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Báo Dân trí Online. Nguồn: 

 In Vinh Long, Sub-Department of 

Animal Health also discovered 1 animal 

feed product containing Salbutamol with 

very high content, 3,160 ppb compared to 

the permitted concentration of 50 ppp. This 

product was ordered by Cuong Phat 

Company from Bac Au My Company in 

Long Thanh, Dong Nai10.12 

Report of Dong Nai Customs 

Department on inspection and control of 

banned substances used in animal 

husbandry, food processing, fertilizer, plant 

protection drugs, veterinary medicine and 

fake animal feed indicated that in August 

2016, Dong Nai functional forces detected 

40 cases of using banned substances in 

animal husbandry, of which two cases were 

warned and 38 cases were fined with more 

than 2,3 billions VND11.13 

In Thanh Hoa, in March 2016, the 

interdisciplinary inspection team including: 

Department of Agriculture and Rural 

Development, Department of Industry and 

Trade, Thanh Hoa Provincial Police 

conducted the inspection of 70 farms and 

pig households and cattle households in 

12/27 key districts of livestock, including: 

Nong Cong, Hau Loc, Nga Son, Hoang 

Hoa, Trieu Son, Thieu Hoa, Dong Son, Yen 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bao-dong-

van-nan-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-

20150901090325249.htm.   
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trong chăn nuôi, đăng ngày 10/11/2016 trên 
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Dinh, Vinh Loc, Tho Xuan, Thach Thanh, 

Ha Trung. The inspection team took 160 

urine samples tested by rapid test method. 

In which, there are 5 samples of cattle urine 

in 3 households that tested positive for 

Salbutamol, accounting for 3.1% of the 

sample and 4.3% of the households and 

farms being tested. Positive samples have 

Salbutamol concentrations exceeding the 

maximum allowable12.14 

In the whole country, after more 

than a month of inspection in 2015, 40 

animal feed companies, with more than 100 

product codes showing signs of violation, 

thereby handling 18 companies, 

administrative sanctions with the amount of 

over 2.6 billions VND. Especially, the 5 

traders in the pig import to slaughter houses 

in Di An and Binh Duong towns have 

salbutamol substance exceeding the 

permitted level by 171 times. During the 

inspection at 13 animal feed production and 

trading companies in Hai Duong, Hung 

Yen, Bac Giang, Bac Ninh and Hanoi 

provinces, functional forces detected a 

number of companies using salbutamol and 

industrial colorings (auramine)13.15 

 Food safety inspection in the first 

9 months of 2015, authorities detected 16% 

of meat samples with Salbutamol; 7.6% of 

                                                 

 
12 Duy Tuyên, Nhiều trang trại, hộ chăn nuôi 
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meat samples have residues of excess 

antibiotics; 10.3% of vegetable samples 

have residues of pesticides exceeding the 

permitted limit14.16General report of the 

Department of Livestock Production, 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development on November 10, 2015, 

shows: In the first 10 months of 2015, when 

inspecting in 22 provinces and cities, 

Salbutamol was discovered in one samples 

of animal feed and 135 urine samples, 

concentrations of salbutamol in urine 

samples are very high (samples with the 

highest concentration of Salbutamol are 

665ppb). These violations are concentrated 

in Dong Nai, An Giang, Tien Giang and Tay 

Ninh provinces. The report from the 

Department of Animal Husbandry 

affirmed: “From 2014 up to now, the issue 

of using banned substances in livestock has 

shown signs of returning and increasing at 

an alarming level, especially using 

Salbutamol in raising pigs15.17 

The above situation shows that the use of 

banned substances in livestock has become 

quite popular. This situation occurs in most 

localities and has caused very bad impacts 

on consumers' health. 

1.3. Violations of the use of lean 

substances in livestock 

14 Hương Thu, Đại biểu Quốc hội: “Đấu tranh 

với chất cấm trong chăn nuôi như tội phạm ma 

túy”, đăng ngày 02/11/2015 trên báo 

VNexpress. Nguồn: https://vnexpress.net/thoi-

su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-

trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-

3305585.html.  
15 Minh Phúc, Báo động về việc sử dụng chất 

cấm trong chăn nuôi, đăng ngày 17/11/2015 

trên Báo Nhân Dân Online. Nguồn: 

http://nhandan.com.vn/bandoc/item/28010302-

bao-dong-ve-viec-su-dung-chat-cam-trong-

chan-nuoi.html.  

https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-salbutamol-20160402180625248.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-salbutamol-20160402180625248.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-salbutamol-20160402180625248.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
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https://vnexpress.net/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-3305585.html
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http://nhandan.com.vn/bandoc/item/28010302-bao-dong-ve-viec-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi.html


Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                                                           5 

 

- Blame other businesses: Typically 

the case of violations of Dai Hong Phat 

Service Trading Production Limited 

Company with a batch of animal feed code 

number 6066 containing Salbutamol with 

content 2006, 7µg / kg. Director of Nguyen 

Minh Duc Company said: "The company 

has just produced animal feed, the scale is 

small, there is no production factory and is 

signing a production contract with the DTH 

Limited Company located at Van Tuong 

industrial zone, in Tien Du district, Bac 

Ninh province. In addition to 

manufacturing for us, DTH Company also 

outsourced many other companies, so it is 

possible to cross-contamination of banned 

substances16.18 

 - Taking advantage of the difficult 

situation of traffic terrain in some localities, 

the situation of not having a complete 

livestock management system (integrating 

livestock management with cultivation, 

veterinary and agricultural extension) or 

taking advantage the situation of lack of 

inspection and supervision officers in some 

localities, to arbitrarily use banned 

substances in animal husbandry, causing 

many bad consequences, many pressing in 

public opinion. Although Decision No. 

54/2002/QD-BNNPTNT, dated June 20, 

2002 of the Minister of Agriculture and 

Rural Development has identified: 

"Agricultural Extension Department, 

Departments of Agriculture and Rural 

Development in provinces an cities 

according to functions and responsibilities 

is responsible for guiding, supervising and 

inspecting animal feed production, trading 

                                                 

 
16 Minh Phúc, nguồn đã dẫn. 
17 Minh Phúc, nguồn đã dẫn. 
18 Minh Phúc, nguồn đã dẫn 

companies and individuals, however, in 

fact, many authorities and localities not 

being able to promote the sense of 

responsibility in inspection and supervision. 

In addition, some small companies and 

farms for profit motives and are unaware of 

the harmful effects of using banned 

substances will have a direct impact on 

public health. This is the main reason 

making the use of banned substances more 

complicated, increasing and difficult to 

control17. 

 Many animal feed production 

companies use it to regularly change 

production locations, making it difficult to 

inspect and supervise production and 

business activities of animal feed. Some 

businesses are willing to close this 

production site and open another facility. 

Because the registration of establishment of 

a business is quite easy. When the company 

is detected and dealt with the use of banned 

substances in the animal feed production, 

many companies are ready to close the old 

brand to establish a new company with 

brand new and continuing violations18.19  

One trick used by many companies 

is to raise the price of buying pigs using 

create lean substance. Typically in Hoai 

Duc, Ba Vi, Hanoi, the purchase price of 

using create lean substance is 49-50 

thousand VND/ kg while the price of 

buying pigs without create lean substance is 

only 47-48 thousand VND/ kg. This 

procedure has made many farmers for profit 

still deliberately use banned substances in 

livestock, even when signing a commitment 

not to use banned substances19.20   

19 Diệu Thùy, Thủ đoạn mới đưa chất cấm có 

chất Sabutamol vào nuôi lợn, đăng ngày 

08/12/2015 trên Báo Đầu tư Chứng khoán 
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Along with the above mentioned 

tricks, recently, feed production companies 

have not directly put the banned substances 

into animal feed, but through intermediaries 

way to encourage farmers to mix 

themselves into animal feed. Some animal 

feed businesses have implemented the 

promotion of banned substances in the form 

of "probiotics", "anthelmintic", "vitamins" 

and "minerals" to deliver with animal feed 

for farm owners. Typically a feed agent has 

given to Mr. Nguyen Van Quy's farm in 

Thanh Tan, Sai Son, Quoc Oai, Hanoi 20 

bags of feed include of a pack of white 

powder  "probiotics". To test this product, 

the authority detected Salbutamol at 

4,845ppb, nearly 100 times higher than the 

permitted level20.21 

 2. Current situation of 

antibiotic use in livestock and 

aquaculture 

 2.1. The impact of improper use 

of antibiotics in livestock 

Abuse of antibiotics by farmers has become 

a problem in Vietnam. Antibiotic residues 

in food not only affect animals but also 

harm human health when consuming food. 

The harmful effects of consumption of 

antibiotic residues are antibiotic resistance 

and adverse health effects on consumers. 

* Antibiotic resistance in consumers 

                                                 

 
Online. Nguồn: 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/thu-

doan-moi-dua-chat-cam-co-chat-sabutamol-

vao-nuoi-lon-137297.html. 
20 Nhật Linh, Nhiều thủ đoạn mới đưa chất 

cấm vào thức ăn chăn nuôi, đăng ngày 

09/12/2015, trên báo Tiêu Dùng Online. 

Nguồn: http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-

giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-

8804.html.  
21 Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của 

Liên Hợp Quốc (FAO), Cùng nhau và quyết 

 According to agricultural 

statistics, up to 75% of antibiotics in 

livestock are imported from China, but not 

strictly controlled in consumption. 

Therefore, there are many types of 

antibiotics that are banned or restricted 

from use and still imported and traded 

freely. Antibiotic resistance is becoming a 

top concern of the World Health 

Organization (WHO), in which Vietnam is 

classified as "one of the countries with the 

highest antibiotic resistance in the world". 

Antibiotic resistance is threatening the 

health and livelihood of Vietnamese people, 

threatening the sustainability of agricultural 

and food production systems as well as the 

environment21.22The widespread use of 

antibiotics in livestock and aquaculture in 

Vietnam increases the presence of drug-

resistant bacteria in livestock, poultry, 

aquatic products and animal products22.23 

Surveys from the Department of 

Animal Health, Ministry of Agriculture and 

Rural Development for 208 poultry farms in 

Tien Giang show that the rate and 

concentration of antibiotics used is very 

high. The amount of antibiotic in poultry in 

this locality is 6 times higher than the level 

recorded in some European countries. In 

particular, 84% of antibiotics are used for 

prevention purposes. The use of animal feed 

tâm để kiểm soát nguy cơ kháng thuốc, đăng 

ngày 02/8/2017 trên cổng thông tin điện tử của 

Food and Agriculture Organizationn of the 

United Nations. Nguồn: 

http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1

027681/.  
22 Vân Nhi, Dùng kháng sinh trong chăn nuôi: 

Hại nhiều mặt, đăng ngày 25/8/2017 trên báo 

Kinh tế Nông thôn online. Nguồn: 

http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-

trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html.  

http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-8804.html
http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-8804.html
http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-8804.html
http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1027681/
http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1027681/
http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
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with a mixture of antibiotics also accounts 

for a high proportion. In each cycle, 72% of 

farms use at least one antibiotic to prevent 

and treat disease or stimulate growth. In the 

pig industry, antibiotics are also abused 

when there are 286,6mg of antibiotic active 

ingredients/ kg of live pigs. Recent studies 

on drug-resistant bacteria in animals and 

animal products have also been carried out 

on 202 Campylobacter spp., they were 

isolated from 343 pig and poultry farms in 

the Mekong Delta. The resistance rates 

were reported as follows: 100% resistance 

to Erythromycin; 99% resistance to 

Sulfamethoxazole - Trimethoprim; 92% are 

resistant to Nalidixic acid and Ofloxacin 

and 20.8% are resistant to Ciprofloxacin. In 

addition, among 895 strains of 

Escherichiacoli isolated from 208 small-

scale poultry farms in the Mekong Delta, 

the rate of Gentamicin resistance was 20% 

and Ciprofloxacin resistance was 32.5%. 

Also according to the survey results, the 

situation of antibiotic resistance of 

Salmonella spp. was isolated from 318 

samples of pork and chicken from Northern 

retail markets showing that this bacterium is 

resistant to Tetracyline is 58.5%; 

Sulphonamides 58.1%; Streptomycin 

47.3%; Ampicillin is 39.8%, 

Chloramphenicol 37.3%; Trimethoprim 

34.0% and Nalidixic acid 27.8%. The 

results of antibiotic resistance research in 

aquatic products also showed that 18% of 

Escherichiacoli strains isolated from 60 

                                                 

 
23 Vân Nhi, Dùng kháng sinh trong chăn nuôi: 

Hại nhiều mặt, đăng ngày 25/8/2017 trên báo 

Kinh tế Nông thôn online. Nguồn: 

http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-

trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html. 
24 Kim Dung, Lạm dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi: Lợi bất cập hại, đăng ngày 28/02/2017 

shrimp samples from a market in Nha Trang 

city, Khanh Hoa province, had ESBL 

enzymes, 55% of this strain was resistant to 

many types of drug23.24 

* Negative effects on consumer health 

The widespread use of antibiotics has 

caused great harm to public health. Assoc. 

Dr. Vu Dinh Ton, Dean of the Department 

of Animal Husbandry, Vietnam Academy 

of Agriculture, affirmed that antibiotic 

resistant bacteria not only directly affect 

pets but also penetrate the human body with 

many different ways such as exposure of 

livestock farmers to animals, contact during 

slaughter or dispersal of waste into the 

environment. In particular, many livestock 

households, farms, do not wait for pets to 

remove all antibiotics sold, creating a 

significant amount of antibiotic residues in 

animal products. People eat food every day 

also eat antibiotics, gradually leading to the 

state of antibiotic resistance without 

knowing it 24.25 

Antibiotic residues in food, depending on 

the type, will cause immediate damage such 

as an allergic reaction to an antibiotic-

sensitive person. It is possible to create 

resistant strains of bacteria, causing 

difficulties in treating infections. Some 

types of pharmaceuticals such as 

Dexamethazone have weight gain, 

physiological changes or other serious 

diseases in the liver, nerves, digestive 

system, heart.2526 

trên báo Quân đội nhân dân Online. Nguồn: 

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-

dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-

hai-500738.  
25 Kim Dung, Lạm dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi: Lợi bất cập hại, đăng ngày 28/02/2017 

trên báo Quân đội nhân dân Online. Nguồn: 

http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
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 2.2. Violation of antibiotic use in 

livestock 

 According to the Department of 

Animal Health, Ministry of Agriculture and 

Rural Development, the situation of 

breeding and aquaculture is showing the 

following common violations: 

* Abuse of antibiotic use in livestock and 

aquaculture 

In 2015, the Ministry of Agriculture and 

Rural Development directed the 

Department of Animal Health to investigate 

the situation of using antibiotics in 

aquaculture in some key provinces on 

shrimp farming, including: Soc Trang and 

Bac Lieu (256 shrimp and catfish farming 

establishments, Ben Tre, Dong Thap and 

An Giang (216 catfish farms), the results are 

as follows: 472/708 shrimp and catfish 

farms use antibiotics (accounting for 66, 

7%); in which about 50% of establishments 

use antibiotic materials. Investigation of the 

situation of antibiotic use in pig production 

in 5 provinces: Dong Nai, Ba Ria Vung Tau, 

Binh Duong, Thai Binh and Nam Dinh 

shows that 100% of breeding 

establishments use antibiotics for 

prevention and treatment for pigs, 68% of 

establishments use animal feed containing 

antibiotics to prevent disease and stimulate 

growth, 24.04% of establishments mixed 

antibiotics into animal feed for prevention 

and stimulating growth.Surveys on 139 fish 

hatcheries in 3 provinces of Ben Tre, Dong 

                                                 

 
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-

dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-

hai-500738.  
26 Nguyễn Dương, Thực trạng sử dụng kháng 

sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, 

đăng ngày 27/12/2016 trên báo Dân trí online. 

Nguồn: https://dulich.dantri.com.vn/doi-

song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-

Thap and An Giang show that: 75.94% of 

farms use antibiotics, including using 

antibiotic raw materials (30.69% of total 

establishments using antibiotics); 40% of 

farms use antibiotics for prevention and 

treatment. Antibiotics currently used 

include antibiotics that are prohibited from 

using and limiting use in aquatic products, 

such as Enrofloxacin, Amoxiline, 

Florfenicol, Doxycycline, Tetracylin. In 

addition, out of 146 farms that use 

antibiotics in commercial shrimp farming, 

about 3% of farms have used antibiotics on 

the list of restricted use and even prohibited 

use such as Enrofloxacin, 

Chloramphenicol; 19.86% of households 

used antibiotics such as Chloramphenicol 

250mg, Doxycycline 100mg, Tetracylin 

500mg to treat shrimp diseases. Antibiotics 

used by many livestock farms are: 

Amoxicillin, Tylosin, Tetracyclin, 

Lincomycin, Gentamycin, Tylosine, 

Enrofloxacin, Neomycin26.27 

 From 2014 to 2016, nearly 32,000 

tons of exported seafood products were 

returned. Particularly in the first nine 

months of 2016, there were 582 shipments 

returned by 38 countries, each company had 

5 returned shipments on average. 

Particularly there is a company with up to 

54 returned shipments, another company 

with up to 70 returned shipments27.28The 

batches of Vietnamese seafood exports are 

returned for reasons of not ensuring food 

chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-

20170105125342416.htm.  
27 Ngọc Anh, Thủy sản nhiếm hóa chất trả về 

sẽ tiêu thụ ở đâu?, đăng ngày 10/6/2016 trên 

báo Đời sống và Pháp luật online. Nguồn: 

http://www.doisongphapluat.com/kinh-

doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-

tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html.  

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html
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safety due to banned antibiotic residues or 

due to antibiotic residues exceeding the 

maximum allowable limits, specifically the 

number of violating lots are: Japan (24 lots), 

EU (11 lots), Australia (3 lots) and Korea (2 

lots). The total number of warned shipments 

in 2016 is 40 lots, accounting for 0.03%. 

This data has tended to decrease compared 

to 70 plots in 2015, accounting for 0.07%. 

However, it still accounts for a very high 

proportion reflecting the serious level of 

violations in aquaculture. 

 In Ho Chi Minh City, from 2013 

to November 2015, Sub-Department of 

Animal Health collected samples of 

antibiotic residues in meat products. By 

examining 553 samples, on average, 27.1% 

of the surveyed samples were found with 

antibiotic residues. In particular, 

sulfadimidine residues were 14.8%; 

Tetracycline residue is 12%. The status of 

antibiotic residues in meat products in 2015 

increased sharply compared to 2014. While 

in 2014 only 17.6% of meat samples were 

detected with antibiotic residues, in 2015, 

the sample rate was detected increased to 

39.6%. At Binh Dien wholesale market, 

which has the largest quantity of seafood 

and agricultural products to provide for Ho 

Chi Minh City, authorities determined 31 

samples with residues of banned chemicals 

and antibiotics (in which 7 samples of 

microbiological contamination, 4 samples 

of Triclofon infection, 20 samples of 

antibiotic contaminated samples) in 1,025 

samples were examined and analyzed for 

residues of banned antibiotics and 

chemicals Particularly for livestock 

                                                 

 
28 Vân Sơn, TPHCM: Báo động tình trạng dư 

kháng sinh trong sản phẩm động vật, đăng 

ngày 31/5/2016 trên báo Dân trí online. 

products, from 2011 to 2015, functional 

departments discovered up to 61 lots of 

weight gain residues in 484 pork cattle 

shipments and 1,784 urine samples at 

slaughter facility; 57 plots were found 

positive for the substance producing lean 

beta-agonist group. Surveying livestock 

facilities in 2015, the proportion of 

livestock households in Ho Chi Minh City 

still using the forbidden substance group 

still accounts for 5.77% in Cu Chi, Hoc 

Mon, District 12, and 9 districts28.29  

In Nghe An province, the results of 

the analysis of antibiotic and hormonal 

residues showed that: 

+ The level of antibiotic residues in pigs: 

There are 10/40 samples with antibiotic 

residues (accounting for 25%). In 10 

samples of antibiotic residues, there are 4 

samples of Chlotetracycline residues 

(accounting for 40%), 3 samples of 

Tetracycline residues (accounting for 30%), 

3 samples of chloramphenicol residues 

(accounting for 30%). Chlotetracycline 

residues in meat and kidney samples are 

20%, in liver samples is 10%. Tetracyline, 

chloramphenicol residues in all 3 types of 

meat, liver, and pig kidneys account for 

10% of each type. 

+ The level of antibiotic residues in food: 

There are 4/40 samples of antibiotic 

residues (accounting for 10%), of which 3 

samples are positive for Chloramphenicol 

(banned antibiotics), 1 sample contains 

Chlotetracyline with an excess of 2.3 times 

the allowable level. Samples with antibiotic 

residues were collected from farm 

households, in which 3 samples were taken 

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-

bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-

pham-dong-vat-20160531062734466.htm.  

https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-pham-dong-vat-20160531062734466.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-pham-dong-vat-20160531062734466.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-pham-dong-vat-20160531062734466.htm


10                                                                         Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion    

in a feeding trough, 1 sample was taken in a 

food container. Four these household had 

used as a concentrate feed mixed with corn 

bran and rice bran. 

+ The level of antibiotic residues in meat 

products: Out of 40 samples analyzed, there 

are 10 samples with antibiotic residues 

(accounting for 25%)29.30 

The results of the study showed that the use 

of create lean substance, the abuse of 

antibiotics in animal husbandry and 

aquaculture is quite common. This has 

caused serious economic and social 

consequences. Residues of the prohibited 

materials and antibiotics make food very 

poor quality, affecting exports, losing 

credibility in production and business, 

especially with foreign partners. Prohibited 

substances and antibiotic residues in food 

directly affect consumers' health, causing 

many diseases. It is time to have more 

drastic measures to effectively prevent this 

situation, ensure a clean agriculture, 

contribute to ensuring consumers' rights, 

improving the quality of life. 
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THỰC TRẠNG VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VIỆT NAM 

 

Trần Hữu Tráng*31 

Trần Thị Hạnh 
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Tóm tắt: Tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm thực 

phẩm tươi sống đã và đang có diễn biết rất phức tạp, đặc biệt là tình trạng vi phạm trong việc 

sử dụng chất cấm và tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

Bài viết này phân tích làm rõ thực trạng vi phạm quy định sử dụng chất cấm và tình trạng lạm 

dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và những hậu quả của nó đối với sức 

khỏe người tiêu dùng. Đây là những cảnh báo giúp cho việc đánh giá đúng thực trạng vi phạm 

an toàn thực phẩm cũng như là căn cứ để có thể làm rõ những nguyên nhân của thực trạng 

này, từ đó có những giải pháp hữu hiệu nhằm sớm giải quyết tình trạng này, bảo đảm an toàn 

cho sức khỏe của người tiêu dùng. 

Từ khóa: Thực trạng, vi phạm, an toàn thực phẩm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tồn dư kháng 

sinh, chất tạo nạc. 

 

1. Thực trạng sử dụng chất tạo 

nạc trong chăn nuôi 

1.1. Ảnh hưởng của chất tạo nạc 

đối với sức khỏe người tiêu dùng 

Salbutamol,Clenbuterol,Ractopami

n là các hóa chất được tổng hợp thuộc nhóm 

chủ vận bê ta (có tác dụng kích thích thụ thể 

bê ta làm giãn cơ trơn phế quản), do đó các 

chất này được sử dụng để chế thuốc làm 

giãn phế quản, trị hen suyễn. Hiện nay, 

Clenbuterol, Ractopamin đã bị cấm sử 

dụng, chỉ có Salbutamol vẫn được sử dụng 

                                                 

 
* Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội 
1 Nguyễn Hữu Đức, Chất “tạo nạc” rất hại cho người!, Báo Người lao động, online, đăng ngày 

13/8/2015. Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-

20150813205419078.htm. 
2 Bình Minh, Sự nguy hiểm của “chất tạo nạc” trong thịt lợn, Báo điện tử tri thức trẻ, đăng ngày 

29/3/2016. Nguồn: http://ttvn.vn/doi-song/su-nguy-hiem-cua-chat-tao-nac-trong-thit-lon-

82016293165511197.htm.  

và hiện vẫn được Bộ Y tế cấp phép.132Chính 

vì lý do này, nhiều đơn vị trong nước đã tìm 

cách nhập khẩu Salbutamol về với lý do làm 

thuốc chữa bệnh nhưng thực chất lại bán ra 

ngoài để làm chất tạo nạc cho lợn. Cả ba 

chất nói trên đều là hóa chất có khả năng tồn 

dư lâu trong cơ thể động vật ngay cả khi đã 

chế biến, không bị mấy khi chế biến ở nhiệt 

độ cao như chiên, nướng.233Việc tiêu thụ 

các sản phẩm có ba chất trên đều có tác 

dụng phụ có hại nghiêm trọng, như gây hội 

chứng ngộ độc cả cho lợn và cả cho người 

https://nld.com.vn/suc-khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-20150813205419078.htm
https://nld.com.vn/suc-khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-20150813205419078.htm
http://ttvn.vn/doi-song/su-nguy-hiem-cua-chat-tao-nac-trong-thit-lon-82016293165511197.htm
http://ttvn.vn/doi-song/su-nguy-hiem-cua-chat-tao-nac-trong-thit-lon-82016293165511197.htm
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ăn thịt lợn chứa chất tạo nạc, với các biểu 

hiện: tim đập nhanh, tăng hoặc hạ huyết áp, 

run tay chân, đau cơ, buồn nôn, ói, rối loạn 

tiêu hóa, gây nhiễm trùng hô hấp… Hiện 

nay, cả 3 chất tạo nạc này đều bị cấm dùng 

để trộn vào thức ăn cho gia súc, gia cầm.334 

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện 

Công nghệ Sinh học - Công nghệ thực 

phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chất 

Salbutamol đã bị Tổ chức Nông lương Thế 

giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) cấm sử dụng trong nhiều năm nay. 

Người chăn nuôi thường pha chất này với 

thức ăn cho lợn trong khoảng 15 ngày. Sau 

khi sử dụng khoảng nửa tháng, người chăn 

nuôi phải cho lợn xuất chuồng vì nếu không 

chúng sẽ thoái hóa, hoặc có thể chết. Do vậy 

nguy cơ tồn dư Salbutamol trong thịt lợn 

nuôi theo kiểu này là rất cao. Khi người tiêu 

dùng ăn phải thịt lợn có chất tạo nạc, sau 

một thời gian tích lũy trong cơ thể, người đó 

có thể có những cảm giác như nhức đầu, run 

tay chân, buồn nôn, nhịp tim nhanh, làm 

tăng hoặc hạ huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Đó 

là do chất tạo nạc chủ yếu gây độc cho nội 

tạng bên trong cơ thể, như tim, gan… Trong 

khi tích lũy chất này đến một chừng mực 

nhất định nào đó thì có thể sẽ gây ra ung 

thư.435 

1.2. Thực trạng vi phạm sử dụng 

chất tạo nạc trong chăn nuôi  

                                                 

 
3 Nguyễn Hữu Đức, Chất “tạo nạc” rất hại cho 

người!, Báo Người lao động, online, đăng ngày 

13/8/2015. Nguồn: https://nld.com.vn/suc-

khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-

20150813205419078.htm.  
4 Thanh Lam, Lợn chết sau 15 ngày ăn chất tạo 

nạc gây ung thư, người ăn thịt lợn … chết 

mòn?, đăng ngày 24/3/2016 trên báo Thanh tra 

online. Nguồn: http://thanhtra.com.vn/xa-

hoi/doi-song/lon-chet-sau-15-ngay-an-chat-

tao-nac-gay-ung-thu-nguoi-an-thit-lon-chet-

mon_t57c1159n101549.  

Theo số liệu của Bộ Công an, trong 

năm 2015 đã có trên 20 doanh nghiệp tham 

gia nhập khẩu 9.140kg Salbutamol về Việt 

Nam. Tuy nhiên, trong 6 tấn đã được bán ra 

thị trường, chỉ có 10kg được sử dụng đúng 

quy định (chiếm tỷ lệ 0,166%). Phần lớn 

lượng thuốc nhập về được bán ra ngoài cho 

chăn nuôi làm chất tạo nạc cho lợn.536Gần 

đây, các cơ quan chức năng còn phát hiện 

các cơ sở chăn nuôi cũng dùng một chất tạo 

nạc khác có tên Systeamine, xuất xứ từ Thái 

Lan và Trung Quốc. Tương tự như 

Salbutamol, chất này có tác dụng làm vật 

nuôi tăng trưởng nhanh và chất này cũng bị 

cấm sản xuất, sử dụng, buôn bán. Chất tạo 

nạc Systeamine được các doanh nghiệp tại 

nhiều địa phương, như thành phố Hồ Chí 

Minh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, 

Hà Nam sử dụng trong thức ăn trong chăn 

nuôi. Kiểm tra Công ty TNHH MTV Công 

nghệ đổi mới, có địa chỉ tại 39 Trần Quốc 

Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện 

trong kho của doanh nghiệp này có 160 tấn 

thức ăn chăn nuôi, khi xét nghiệm có chứa 

chất Systeamine. Theo lời khai, trước đó, 

Doanh nghiệp này đã kịp đưa ra thị trường 

trên 100 tấn thức ăn chăn nuôi có chứa chất 

tạo nạc Systeamine. 637  

Thống kê của Trung tâm chính sách 

và chiến lược nông nghiệp, nông thôn miền 

5 Lê Văn, Hiểm họa của chất tạo nạc thịt lợn và 

cách nhận biết, đăng ngày 24/3/2016 trên báo 

Vietnamnet online. Nguồn: 

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/chat-tao-

nac-salbutamol-trong-thit-lon-nguy-hiem-the-

nao-295861.html.  
6 Trung tâm tin tức VTV24, Phát hiện nhiều 

DN sử dụng chất tạo nạc mới thay thế 

Salbutamol, phát ngày 14/10/2016. Nguồn: 

https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/phat-hien-

nhieu-dn-su-dung-chat-tao-nac-moi-thay-the-

salbutamol-20161014202200197.htm.  

https://nld.com.vn/suc-khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-20150813205419078.htm
https://nld.com.vn/suc-khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-20150813205419078.htm
https://nld.com.vn/suc-khoe/chat-tao-nac-rat-hai-cho-nguoi-20150813205419078.htm
http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/lon-chet-sau-15-ngay-an-chat-tao-nac-gay-ung-thu-nguoi-an-thit-lon-chet-mon_t57c1159n101549
http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/lon-chet-sau-15-ngay-an-chat-tao-nac-gay-ung-thu-nguoi-an-thit-lon-chet-mon_t57c1159n101549
http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/lon-chet-sau-15-ngay-an-chat-tao-nac-gay-ung-thu-nguoi-an-thit-lon-chet-mon_t57c1159n101549
http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/lon-chet-sau-15-ngay-an-chat-tao-nac-gay-ung-thu-nguoi-an-thit-lon-chet-mon_t57c1159n101549
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/chat-tao-nac-salbutamol-trong-thit-lon-nguy-hiem-the-nao-295861.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/chat-tao-nac-salbutamol-trong-thit-lon-nguy-hiem-the-nao-295861.html
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/chat-tao-nac-salbutamol-trong-thit-lon-nguy-hiem-the-nao-295861.html
https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/phat-hien-nhieu-dn-su-dung-chat-tao-nac-moi-thay-the-salbutamol-20161014202200197.htm
https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/phat-hien-nhieu-dn-su-dung-chat-tao-nac-moi-thay-the-salbutamol-20161014202200197.htm
https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/phat-hien-nhieu-dn-su-dung-chat-tao-nac-moi-thay-the-salbutamol-20161014202200197.htm
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Nam cho thấy, sản phẩm thịt gia súc, gia 

cầm vi phạm chỉ tiêu sinh vật sử dụng chất 

cấm vượt ngưỡng an toàn đến 15,4%,  

có những cơ sở chăn nuôi sử dụng 

chất cấm, chất tạo nạc cao gấp 4 lần.738 

Báo cáo của Chi cục thú y thành phố 

Hồ Chí Minh, nửa đầu năm 2015, Chi cục 

đã lấy 227 mẫu nước tiểu tại các đàn lợn giết 

mổ của 51 lô, phát hiện 31 mẫu (chiếm tỷ lệ 

60,78% mẫu kiểm tra) dương tính 

Salbutamol với hàm lượng rất cao, từ 

80ppb-1.300ppb, trong khi đó, mức khuyến 

cáo ở ngưỡng an toàn cho sức khỏe con 

người là 2ppb. Trong 7 lô trên, 4 lô có 

nguồn gốc từ Đồng Nai, 2 lô của Tiền Giang 

và 1 lô của Long An. Chi cục Thú y tỉnh 

Đồng Nai cũng đã tiến hành kiểm tra 44 

trang trại trong gần 2.000 trang trại trên địa 

bàn, phát hiện đến 14 trang trại (chủ yếu tại 

các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, TP Biên 

Hòa) có lợn dương tính với Salbutamol 

(chiếm tỷ lệ 31,82% số trang trại được kiểm 

tra).839 

Tại Tiền Giang, Thanh tra liên 

ngành phối hợp với thanh tra tỉnh tiến hành 

kiểm tra 38 mẫu nước tiểu thì 25 mẫu dương 

tính với Salbutamol (chiếm tỷ lệ 65,79%). 

Tại Bến Tre, Đoàn kiểm tra 16 mẫu nước 

tiểu và 4 mẫu thức ăn bổ sung ở Bến Tre thì 

                                                 

 
7 Trung Kiên, Giải pháp nào loại bỏ chất cấm 

trong chăn nuôi, đăng ngày 10/11/2016 trên 

báo Dân trí Online. Nguồn: 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-

nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-

20161110073449008.htm.  
8 Chi Linh, Lại bùng phát nạn dùng chất tạo 

nạc trong chăn nuôi, đăng ngày 02/9/2015 trên 

báo Công an nhân dân online. Nguồn: 

http://cand.com.vn/doi-song/Lai-bung-phat-

nan-dung-chat-tao-nac-trong-chan-nuoi-

364059/.  
9 Thảo Nguyên, Báo động vấn nạn sử dụng 

chất cấm trong chăn nuôi, đăng ngày 

01/9/2015 trên Báo Dân trí Online. Nguồn: 

phát hiện 4 mẫu dương tính. Tại Tây Ninh, 

Đoàn phát hiện 2 mẫu dương tính với 

Salbutamol.940 

Tại Vĩnh Long, Chi cục Thú y cũng 

phát hiện 1 sản phẩm thức ăn chăn nuôi có 

chất cấm Salbutamol với hàm lượng rất cao, 

tới 3.160 ppb, so với mức cho phép là 50 

ppp. Sản phảm này do Công ty Cường Phát 

đặt hàng Công ty Bắc Âu Mỹ ở Long 

Thành, Đồng Nai.1041 

Tại Đồng Nai, Báo cáo của Cục Hải 

quan Đồng Nai về hoạt động kiểm tra, kiểm 

soát các mặt hàng chất cấm sử dụng trong 

chăn nuôi, chế biến thực phẩm, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, thú y và thức ăn chăn 

nuôi giả cho thấy, chỉ trong tháng 8/2016, 

lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát 

hiện 40 vụ sử dụng chất cấm trong chăn 

nuôi, trong đó cảnh cáo hai trường hợp và 

đã xử phạt 38 vụ với số tiền phạt hơn 2,3 tỷ 

đồng.1142 

Tại Thanh Hóa, trong tháng 3/2016, 

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

thương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến 

hành thanh, kiểm tra 70 trang trại, gia trại, 

hộ chăn nuôi lợn, bò thịt trên địa bàn 12/27 

huyện trọng điểm về chăn nuôi là: Huyện 

Nông Cống, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bao-dong-

van-nan-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-

20150901090325249.htm.   
10 Trung Kiên, Giải pháp nào loại bỏ chất cấm 

trong chăn nuôi, đăng ngày 10/11/2016 trên 

báo Dân trí Online. Nguồn: 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-

nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-

20161110073449008.htm.  
11 Nguyễn Tuyền, Một tháng bắt gần 40 vụ sử 

dụng chất cấm trong chăn nuôi, đăng ngày 

25/9/2016 trên báo Dân trí online. Nguồn: 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mot-thang-

bat-gan-40-vu-su-dung-chat-cam-trong-chan-

nuoi-20160925122504061.htm.  

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-20161110073449008.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-20161110073449008.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-20161110073449008.htm
http://cand.com.vn/doi-song/Lai-bung-phat-nan-dung-chat-tao-nac-trong-chan-nuoi-364059/
http://cand.com.vn/doi-song/Lai-bung-phat-nan-dung-chat-tao-nac-trong-chan-nuoi-364059/
http://cand.com.vn/doi-song/Lai-bung-phat-nan-dung-chat-tao-nac-trong-chan-nuoi-364059/
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bao-dong-van-nan-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-20150901090325249.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bao-dong-van-nan-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-20150901090325249.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bao-dong-van-nan-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-20150901090325249.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-20161110073449008.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-20161110073449008.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/giai-phap-nao-loai-bo-chat-cam-trong-chan-nuoi-20161110073449008.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mot-thang-bat-gan-40-vu-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-20160925122504061.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mot-thang-bat-gan-40-vu-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-20160925122504061.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mot-thang-bat-gan-40-vu-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-20160925122504061.htm
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Hóa, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn,Yên 

Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thạch Thành và 

huyện Hà Trung. Đoàn kiểm tra đã lấy 160 

mẫu nước tiểu kiểm tra bằng phương pháp 

test Kít thử nhanh. Trong đó có 5 mẫu nước 

tiểu tại 3 cơ sở chăn nuôi là hộ ông Trương 

Văn Định (xã Thiệu Phú, huyện Thiệu 

Hóa), hộ ông Lê Văn Nam (xã Vĩnh Hùng, 

huyện Vĩnh Lộc), trang trại của ông Đỗ Văn 

Đại (xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân) có kết 

quả dương tính với chất cấm Salbutamol, 

chiếm tỷ lệ 3,1% số mẫu và 4,3% số cơ sở 

được kiểm tra. Các mẫu vi phạm đều có hàm 

lượng định lượng chất cấm Salbutamol vượt 

quá ngưỡng tối đa cho phép.1243 

Trên địa bàn cả nước, qua hơn một 

tháng phối hợp ra quân năm 2015 đã phát 

hiện 40 cơ sở kinh doanh, sử dụng thức ăn 

chăn nuôi với trên 100 mã sản phẩm có dấu 

hiệu nghi vấn vi phạm, qua đó xử lý 18 công 

ty có hành vi vi phạm, xử phạt hành chính 

với số tiền trên 2,6 tỉ đồng. Đặc biệt vụ 5 

thương lái nhập heo cho các cơ sở giết mổ 

tại thị xã Dĩ An, Bình Dương có chất tạo nạc 

salbutamol vượt mức cho phép tới 171 lần. 

Trong đợt thanh tra tại 13 cơ sở sản xuất 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh 

Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc 

Ninh và Hà Nội, lực lượng chức năng phát 

hiện một số công ty sử dụng chất tạo nạc 

                                                 

 
12 Duy Tuyên, Nhiều trang trại, hộ chăn nuôi 

sử dụng chất cấm Salbutamol, đăng trên báo 

Dân trí online. Nguồn: 

https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-

trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-

salbutamol-20160402180625248.htm.  
13 Khánh Vũ, Tình trạng sử dụng chất cấm 

trong chăn nuôi: Phải chặn bằng được từ gốc, 

đăng ngày 25/12/2015 trên báo Lao Động 

online. Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-

trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-

chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld.  

salbutamol và chất tạo màu công nghiệp 

(auramine).1344 

Kiểm tra an toàn thực phẩm trong 9 tháng 

đầu năm 2015, cơ quan chức năng đã phát 

hiện 16% mẫu thịt có chất tạo nạc 

Salbutamol độc hại; 7,6% mẫu thịt dư lượng 

có chất kháng sinh vượt chuẩn; 10,3% mẫu 

rau có dư lượng bảo vệ thực vật vượt giới 

hạn cho phép.1445Báo cáo tổng hợp của Cục 

Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ngày 10/11/2015, cho thấy: 

Trong 10 tháng đầu năm 2015 tại 22 tỉnh, 

thành phố, khi kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn 

nuôi lợn thịt, cơ sở giết mổ, đã phát hiện 

một mẫu thức ăn, 135 mẫu nước tiểu dương 

tính với chất Salbutamol. Nồng độ chất 

Salbutamol trong các mẫu nước tiểu rất cao 

(cao nhất tính theo chỉ số chuyên ngành là 

665ppb). Các vi phạm này tập trung ở các 

tỉnh Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Tây 

Ninh… Báo cáo của Cục Chăn nuôi khẳng 

định: “Từ năm 2014 đến nay, vấn đề sử 

dụng chất cấm trong chăn nuôi có dấu hiệu 

quay trở lại và càng gia tăng ở mức độ đáng 

báo động, nhất là với nhóm chất Salbutamol 

trong chăn nuôi lợn.1546 

Thực trạng trên cho thấy, việc sử 

dụng các chất cấm trong chăn nuôi đã và 

đang trở nên rất phổ biến. Tình trạng này 

14 Hương Thu, Đại biểu Quốc hội: “Đấu tranh 

với chất cấm trong chăn nuôi như tội phạm ma 

túy”, đăng ngày 02/11/2015 trên báo 

VNexpress. Nguồn: https://vnexpress.net/thoi-

su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-

trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-

3305585.html.  
15 Minh Phúc, Báo động về việc sử dụng chất 

cấm trong chăn nuôi, đăng ngày 17/11/2015 

trên Báo Nhân Dân Online. Nguồn: 

http://nhandan.com.vn/bandoc/item/28010302-

bao-dong-ve-viec-su-dung-chat-cam-trong-

chan-nuoi.html.  

https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-salbutamol-20160402180625248.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-salbutamol-20160402180625248.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trang-trai-ho-chan-nuoi-su-dung-chat-cam-salbutamol-20160402180625248.htm
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://vnexpress.net/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-3305585.html
https://vnexpress.net/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-3305585.html
https://vnexpress.net/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-3305585.html
https://vnexpress.net/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-dau-tranh-voi-chat-cam-trong-chan-nuoi-nhu-toi-pham-ma-tuy-3305585.html
http://nhandan.com.vn/bandoc/item/28010302-bao-dong-ve-viec-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi.html
http://nhandan.com.vn/bandoc/item/28010302-bao-dong-ve-viec-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi.html
http://nhandan.com.vn/bandoc/item/28010302-bao-dong-ve-viec-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi.html
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xảy ra ở hầu hết các địa phương đã và đang 

gây ra những tác động rất xấu đến sức khỏe 

người tiêu dùng. 

1.3. Các thủ đoạn vi phạm sử dụng 

chất tạo nạc trong chăn nuôi 

Thủ đoạn đầu tiên mà các cơ sở sản 

xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng để đối phó 

với lực lượng chức năng là đổ lỗi cho doanh 

nghiệp khác. Điển hình là trường hợp vi 

phạm của Công ty TNHH Sản xuất thương 

mại – Dịch vụ Đại Hồng Phát với lô hàng 

thức ăn hỗn hợp chăn nuôi mã số 6066 có 

chứa chất cấm Salbutamol, với hàm lượng 

2006,7µg/kg. Giám đốc Công ty Nguyễn 

Minh Đức cho rằng: “Công ty mới hoạt 

động về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, quy mô 

còn nhỏ, hiện chưa có nhà máy sản xuất và 

đang ký hợp đồng sản xuất với Công ty 

TNHH DTH tại khu công nghiệp Vân 

Tương, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngoài sản xuất gia công cho chúng tôi, công 

ty đó còn gia công cho nhiều công ty khác, 

cho nên có thể lây nhiễm chéo chất cấm.1647 

Thủ đoạn tiếp theo là lợi dụng một 

số tỉnh đang còn khó khăn về địa hình giao 

thông; các địa phương chưa có hệ thống 

chuyên ngành chăn nuôi hoàn chỉnh, phải 

lồng ghép quản lý chăn nuôi với trồng trọt, 

với công tác thú y, khuyến nông; hoặc lợi 

dụng tình trạng thiếu cán bộ kiểm tra giám 

sát ở một số địa phương, để tùy tiện sử dụng 

chất cấm trong chăn nuôi, gây nhiều hậu 

quả xấu, nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. 

Mặc dù Quyết định số 54/2002/QĐ-

BNNPTNT, ngày 20-6-2002 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

xác định: “Cục khuyến nông, sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 

                                                 

 
16 Minh Phúc, nguồn đã dẫn. 
17 Minh Phúc, nguồn đã dẫn. 
18 Minh Phúc, nguồn đã dẫn. 

thành phố, theo chức năng nhiệm vụ có 

trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra 

các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thức ăn chăn nuôi”. Tuy nhiên, trên 

thực tế nhiều đơn vị, địa phương chưa phát 

huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong kiểm 

tra, giám sát. Bên cạnh đó, một số doanh 

nghiệp, hộ cá thể vì động cơ lợi nhuận, 

không nhận thức rõ tác hại sử dụng chất cấm 

sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

cộng đồng. Đây là nguyên nhân chính làm 

cho việc sử dụng chất cấm có nhiều diễn 

biến phức tạp, gia tăng, khó kiểm soát.1748 

Thủ đoạn tiếp theo mà nhiều doanh 

nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng 

là thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất, 

gây khó khăn cho công tác kiểm tra,  giám 

sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn 

chăn nuôi. Một số doanh nghiệp sẵn sàng 

đóng cửa cơ sở này, mở tiếp cơ sở khác. Do 

việc đăng ký thành lập doanh nghiệp khá dễ 

dàng nên khi bị phát hiện và xử lý về hành 

vi sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn 

chăn nuôi, nhiều cơ sở sẵn sàng hủy bỏ 

thương hiệu cũ để thành lập công ty mới với 

thương hiệu mới và tiếp tục hành vi vi 

phạm.1849  

Một thủ đoạn cũng được nhiều doanh 

nghiệp sử dụng là nâng giá mua lợn có sử 

dụng chất tạo nạc. Điển hình ở Hoài Đức, 

Ba Vì, Hà Nội nếu lợn nuôi không có chất 

tạo nạc giá mua chỉ là 47- 48, nếu có sử 

dụng chất tạo nạc thì được mua với giá 49- 

50, cao hơn 2- 3 giá. Thủ đoạn này đã làm 

cho nên nhiều người chăn nuôi vì lợi nhuận 

nên vẫn cố tình sử dụng chất cấm trong chăn 

nuôi, kể cả khi đã kí cam kết không sử dụng 

chất cấm.1950   

19 Diệu Thùy, Thủ đoạn mới đưa chất cấm có 

chất Sabutamol vào nuôi lợn, đăng ngày 

08/12/2015 trên Báo Đầu tư Chứng khoán 
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Cùng với các thủ đoạn nêu trên, gần đây, 

các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã sử 

dụng thủ đoạn mới để thực hiện hành vi vi 

phạm. Các doanh nghiệp không trực tiếp 

đưa chất cấm vào thức ăn chăn nuôi mà đưa 

qua khâu trung gian để người chăn nuôi tự 

trộn vào thức ăn chăn nuôi. Một số cơ sở 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã thực hiện 

hình thức khuyến mãi chất cấm dưới hình 

thức quảng cáo là “men vi sinh”, “thuốc tẩy 

giun sán”, “vitamin”, “khoáng chất” để phát 

kèm thức ăn chăn nuôi cho các chủ trang 

trại. 2151Điển hình là một đại lý thức ăn chăn 

nuôi đã chuyển cho trang trại của Ông 

Nguyễn Văn Quý tại Thành Tân, Sài Sơn, 

Quốc Oai, Hà Nội 20 bao cám. Sáng hôm 

sau, đại lý lại chuyển tiếp cho trang trại một 

gói bột màu trắng nói là “Men tiêu hóa” có 

trọng lượng 0,7 kg. Cơ quan chức năng 

kiểm tra thì đây chính là chất tạo nạc 

Salbutamol với hàm lượng 4.845ppb, cao 

gấp gần 100 lần ngưỡng cho phép.2252 

2. Thực trạng sử dụng kháng sinh 

trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

2.1. Tác hại của việc sử dụng 

kháng sinh không đúng trong chăn nuôi 

Tình trạng lạm dụng kháng sinh của người 

chăn nuôi đã và đang trở thành vấn đề nhức 

                                                 

 
Online. Nguồn: 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/thu-

doan-moi-dua-chat-cam-co-chat-sabutamol-

vao-nuoi-lon-137297.html. 
21 Khánh Vũ, Tình trạng sử dụng chất cấm 

trong chăn nuôi: Phải chặn bằng được từ gốc, 

đăng ngày 25/12/2015 trên báo Lao Động 

online. Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-

trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-

chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld. 
22 Nhật Linh, Nhiều thủ đoạn mới đưa chất 

cấm vào thức ăn chăn nuôi, đăng ngày 

09/12/2015, trên báo Tiêu Dùng Online. 

Nguồn: http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-

giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-

8804.html.  

nhối ở Việt Nam hiện nay. Lượng tồn dư 

kháng sinh có trong thực phẩm không chỉ 

ảnh hưởng đến vật nuôi mà còn gây nguy 

hại đến sức khỏe con người khi tiêu thụ thực 

phẩm. Những tác hại của việc tiêu thụ sản 

phẩm có tồn dư kháng sinh là tình trạng 

kháng thuốc kháng sinh và những tác động 

xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. 

* Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở 

người tiêu dùng 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp thì có 

đến 75% kháng sinh trong chăn nuôi được 

nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng không 

được quản lý chặt chẽ trong tiêu thụ. Do đó, 

có tình trạng nhiều loại kháng sinh cấm 

hoặc hạn chế sử dụng vẫn được nhập khẩu 

và buôn bán tự do. Tình trạng kháng thuốc 

kháng sinh đang trở thành vấn đề quan ngại 

hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 

trong  đó Việt Nam được xếp vào “một 

trong những nước có tỷ lệ kháng kháng sinh 

cao nhất trên thế giới”.2353Kháng kháng 

sinh đang đe doạ đến sức khoẻ và sinh kế 

của người dân Việt Nam, đe doạ tính bền 

vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp và 

thực phẩm cũng như môi trường.2454Việc sử 

dụng rộng rãi kháng sinh trong chăn nuôi và 

nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam làm gia tăng 

23 Mai Anh, Khủng hoảng do lạm dụng kháng 

sinh trong chăn nuôi, đăng ngày 30/9/2018 trên 

Cổng điện tử của Hội Nông dân Việt Nam. 

Nguồn: 

http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/37/72

271/khung-hoang-do-lam-dung-khang-sinh-

trong-chan-nuoi.  
24 Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của 

Liên Hợp Quốc (FAO), Cùng nhau và quyết 

tâm để kiểm soát nguy cơ kháng thuốc, đăng 

ngày 02/8/2017 trên cổng thông tin điện tử của 

Food and Agriculture Organizationn of the 

United Nations. Nguồn: 

http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1

027681/.  

https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
https://laodong.vn/xa-hoi/tinh-trang-su-dung-chat-cam-trong-chan-nuoi-phai-chan-bang-duoc-tu-goc-409747.bld
http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-8804.html
http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-8804.html
http://tieudungplus.vn/usilk-city-duoc-giai-cuu-them-mot-toa-nha-dang-dap-chieu-8804.html
http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/37/72271/khung-hoang-do-lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi
http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/37/72271/khung-hoang-do-lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi
http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/37/72271/khung-hoang-do-lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi
http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1027681/
http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1027681/
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sự hiện diện của các vi khuẩn kháng thuốc 

trong gia súc, gia cầm, thủy sản và sản phẩm 

động vật.2555 

Khảo sát của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đối với 208 trang 

trại chăn nuôi gia cầm ở Tiền Giang cho 

thấy, mức sử dụng kháng sinh rất cao. 

Lượng kháng sinh trên gia cầm ở đây cao 

gấp 6 lần so với mức ghi nhận được ở một 

số nước châu Âu. Trong đó, 84% kháng 

sinh được sử dụng với mục đích phòng 

bệnh. Việc sử dụng thức ăn chăn nuôi có 

trộn sẵn thuốc kháng sinh cũng chiếm tỷ lệ 

cao. Trong mỗi chu kỳ chăn nuôi, 72% số 

trang trại đều sử dụng ít nhất một loại kháng 

sinh để phòng bệnh và trị bệnh hoặc kích 

thích tăng trưởng. Trong ngành chăn nuôi 

heo, kháng sinh cũng bị lạm dụng khi ghi 

nhận có 286,6mg hoạt chất kháng sinh/kg 

lợn hơi. Các nghiên cứu gần đây về vi khuẩn 

kháng thuốc trên động vật và sản phẩm 

động vật cũng đã được thực hiện trên 202 

chủng Campylobacter spp. phân lập từ 343 

trang trại chăn nuôi heo và gia cầm ở Đồng 

bằng sông Cửu Long đã ghi nhận tỷ lệ 

kháng thuốc như sau: 100% kháng 

Erythromycin; 99% kháng 

Sulfamethoxazole – Trimethoprim; 92% 

kháng Nalidixic acid và Ofloxacin và 

20,8% kháng Ciprofloxacin. Ngoài ra, trong 

số 895 chủng Escherichiacoli phân lập được 

từ 208 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô 

nhỏ ở Đồng bằng song Cửu long cũng cho 

thấy, tỷ lệ kháng Gentamicin là 20%, kháng 

                                                 

 
25 Vân Nhi, Dùng kháng sinh trong chăn nuôi: 

Hại nhiều mặt, đăng ngày 25/8/2017 trên báo 

Kinh tế Nông thôn online. Nguồn: 

http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-

trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html.  
26 Vân Nhi, Dùng kháng sinh trong chăn nuôi: 

Hại nhiều mặt, đăng ngày 25/8/2017 trên báo 

Kinh tế Nông thôn online. Nguồn: 

Ciprofloxacin là 32,5%. Cũng theo kết quả 

khảo sát, kháng kháng sinh của vi khuẩn 

Salmonella spp. được phân lập từ 318 mẫu 

thịt heo, gà từ các chợ bán lẻ miền Bắc cho 

thấy, vi khuẩn này kháng Tetracyline là 

58,5%; Sulphonamides 58,1%; 

Streptomycin  47,3%; Ampicillin là 39,8%, 

Chloramphen-icol  37,3%; Trimethoprim 

34,0% và Nalidixic acid 27,8%. Kết quả 

nghiên cứu kháng kháng sinh trên thực 

phẩm thủy sản cũng cho thấy có 18% chủng 

Escherichiacoli phân lập được từ 60 mẫu 

tôm từ một chợ ở thành phố Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa có enzyme ESBL, 55% chủng 

này kháng với nhiều loại thuốc.2656 

* Những tác động tiêu cực đến sức khỏe 

người tiêu dùng 

Việc sử dụng kháng sinh tràn lan đã và đang 

gây ra những nguy hại lớn cho sức khỏe 

cộng đồng. PGS. TS. Vũ Đình Tôn, Trưởng 

khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam khẳng định, việc kháng kháng 

sinh của vi khuẩn không chỉ gây tác hại trực 

tiếp tới vật nuôi mà bằng nhiều con đường 

khác nhau như sự tiếp xúc của người chăn 

nuôi, giết mổ; chất thải phát tán ra môi 

trường đã xâm nhập vào cơ thể con người. 

Đặc biệt, không ít hộ chăn nuôi, các trang 

trại, không đợi vật nuôi đào thải hết kháng 

sinh đã xuất bán, tạo ra những tồn dư kháng 

sinh trong thực phẩm rất lớn. Người dân ăn 

thực phẩm mỗi ngày cũng là ăn cả kháng 

sinh, lâu dần dẫn đến tình trạng cơ thể 

kháng thuốc kháng sinh mà không biết. 2757 

http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-

trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html. 
27 Kim Dung, Lạm dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi: Lợi bất cập hại, đăng ngày 28/02/2017 

trên báo Quân đội nhân dân Online. Nguồn: 

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-

dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-

hai-500738.  

http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://kinhtenongthon.vn/dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-hai-nhieu-mat-post1817.html
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
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Bằng mắt thường không thể nhận biết được 

thịt lợn có tồn dư kháng sinh hay không, 

điều này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, hiểm 

họa cho sức khỏe của người tiêu dùng. 

Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm, tùy 

từng loại, sẽ gây hại tức khắc, như dị ứng 

đối với người nhạy cảm kháng sinh. Tiếp 

theo, khi tồn dư kháng sinh tạo ra thể vi 

khuẩn kháng thuốc sẽ gây khó khăn trong 

công tác điều trị nhiễm khuẩn, làm giảm sự 

đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Một số loại 

kháng sinh như: Dexametazon, tetracyclin 

có tác dụng tăng trọng, nếu con người ăn 

phải sẽ tăng hiện tượng đồng tính luyến ái, 

gây ung thư hoặc các bệnh nghiêm trọng 

khác cho gan, thần kinh, hệ tiêu hóa, tim và 

có khả năng gây đột biến.2858 

2.2. Tình trạng vi phạm sử dụng 

kháng sinh trong chăn nuôi 

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, hiện nay đang có tình 

trạng người dân lạm dụng thuốc kháng sinh 

để dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản, dẫn đến những tác hại rất lớn cho chính 

nền sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của 

con người. Thực trạng chăn nuôi và nuôi 

trồng thủy sản đang cho thấy những vi phạm 

phổ biến sau đây: 

* Lạm dụng sử dụng kháng sinh  trong 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y khảo 

sát thực trạng sử dụng kháng sinh trong nuôi 

trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm về 

nuôi tôm: Sóc Trăng và Bạc Liêu (256 cơ sở 

nuôi tôm và nuôi cá Tra), Bến Tre, Đồng 

Tháp và An Giang (216 cơ sở nuôi cá Tra), 

                                                 

 
28 Kim Dung, Lạm dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi: Lợi bất cập hại, đăng ngày 28/02/2017 

trên báo Quân đội nhân dân Online. Nguồn: 

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-

kết quả như sau: Có 472/708 (chiếm 66,7%) 

cơ sở nuôi tôm và cá tra sử dụng kháng sinh; 

trong đó có khoảng 50% số cơ sở sử dụng 

nguyên liệu kháng sinh. Điều tra tình hình 

sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn tại 

5 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình 

Dương, Thái Bình và Nam Định, cho thấy: 

100% số cơ sở chăn nuôi có sử dụng kháng 

sinh trong phòng và điều trị bệnh cho lợn. 

68% số cơ sở có sử dụng thức ăn chăn nuôi 

chứa kháng sinh để phòng bệnh và kích 

thích tăng trưởng; 24,04% số cơ sở tự trộn 

kháng sinh vào thức ăn chăn nuối để phòng 

bệnh và kích thích tăng trưởng. Điều tra tại 

139 cơ sở sản xuất cá giống của 3 tỉnh Bến 

Tre, Đồng Tháp và An Giang cho thấy: Có 

75,94% cơ sở sử dụng kháng sinh, bao gồm 

cả sử dụng kháng sinh nguyên liệu (30,69% 

trong tổng số cơ sở sử dụng kháng sinh); Có 

40% cơ sở sử dụng kháng sinh phòng bệnh 

hoặc phòng và trị bệnh. Các loại kháng sinh 

đang sử dụng bao gồm cả kháng sinh cấm 

sử dụng và hạn chế sử dụng trong thủy sản, 

như: Enrofloxacin, Amoxiline, Florfenicol, 

Doxycycline, Tetracylin. Ngoài ra, trong số 

146 cơ sở sử dụng kháng sinh trong nuôi 

tôm thương phẩm, có khoảng 3% số cơ sở 

đã từng sử dụng loại kháng sinh thuộc Danh 

mục hạn chế, thậm trí cấm sử dụng như 

Enrofloxacin,Chloramphenicol trong chăn 

nuôi; có 19,86% hộ sử dụng kháng sinh như 

Chloramphenicol 250mg, Doxycycline 

100mg, Tetracylin 500mg để điều trị bệnh 

tôm.  Các loại kháng sinh được nhiều cơ sở 

chăn nuôi sử dụng là: Amoxicillin, Tylosin, 

Tetracyclin, Lincomycin, Gentamycin, 

Tylosine, Enrofloxacin, Neomycin. 2959 

dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-

hai-500738.  
29 Nguyễn Dương, Thực trạng sử dụng kháng 

sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, 

đăng ngày 27/12/2016 trên báo Dân trí online. 

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lam-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-loi-bat-cap-hai-500738
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Tính từ năm 2014 đến 2016 đã có 

gần 32.000 tấn hàng bị trả về. Riêng chín 

tháng đầu năm 2016, Việt Nam có đến 582 

lô hàng bị 38 nước trả hàng về, trung bình 

mỗi công ty có năm lô hàng bị trả về. Cá 

biệt có một công ty có đến 54 lô hàng bị trả 

về, một công ty khác có tới 70 lô hàng bị trả 

về.3060Các lô hàng thủy sản xuất khẩu của 

Việt Nam bị trả về vì không bảo đảm an 

toàn thực phẩm do phát hiện kháng sinh 

cấm hoặc do dư lượng hóa chất kháng sinh 

vượt mức giới hạn tối đa cho phép, cụ thể 

số lô vi phạm là: Nhật Bản (24 lô), EU (11 

lô), Úc (3 lô) và Hàn Quốc (2 lô). Tổng số 

lượng lô hàng bị cảnh báo năm 2016 là 40 

lô, chiếm 0,03%. Số liệu này đã có chiều 

hướng giảm so với năm 2015 là 70 lô, chiếm 

0,07%3161Tuy nhiên vẫn còn chiếm tỷ lệ rất 

cao thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng 

trong nuôi trồng thủy sản. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 

2013 đến tháng 11/2015, Chi cục Thú Y đã 

tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tồn dư kháng 

sinh trong sản phẩm thịt động vật kinh 

doanh tại thành phố bằng phương pháp sắc 

khí lỏng cao áp – HPLC. Qua kiểm tra 553 

mẫu cho thấy, trung bình có 27,1% số mẫu 

được khảo sát bị phát hiện tồn dư kháng 

sinh. Trong đó, Sulfadimidin là 14,8%; 

Tetracycline là 12%. Tình trạng tồn dư 

kháng sinh trên cơ sở so sánh năm 2015 so 

                                                 

 
Nguồn: https://dulich.dantri.com.vn/doi-

song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-

chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-

20170105125342416.htm.  
30 Ngọc Anh, Thủy sản nhiếm hóa chất trả về 

sẽ tiêu thụ ở đâu?, đăng ngày 10/6/2016 trên 

báo Đời sống và Pháp luật online. Nguồn: 

http://www.doisongphapluat.com/kinh-

doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-

tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html.  
31 Nguyễn Dương, Nhiều lô hàng thủy sản bị 

cảnh báo vì tồn dư hóa chất kháng sinh, đăng 

với 2014 cho thấy tỷ lệ mẫu vi phạm có sự 

tăng vọt. Nếu năm 2014 chỉ có 17,6% mẫu 

thịt bị phát hiện tồn dư kháng sinh thì sang 

năm 2015, tỷ lệ mẫu bị phát hiện tăng lên 

39,6%. Tại chợ đầu mối Bình Điền, nơi có 

số lượng thủy hải sản và nông sản lớn nhất 

tập trung để cung cấp cho thành phố, qua 

kiểm tra 1.025 mẫu, phân tích dư lượng hóa 

chất, kháng sinh cấm trong thủy sản, cơ 

quan chức năng phát hiện 31 mẫu có dư 

lượng hóa chất, kháng sinh cấm (trong đó 

có 7 mẫu nhiễm vi sinh, 4 mẫu nhiễm 

Triclofon, 20 mẫu nhiễm kháng sinh). 

Riêng đối với sản phẩm gia súc, từ năm 

2011 đến 2015, các ngành chức năng đã 

kiểm tra 484 lô hàng gia súc thịt heo và lấy 

1.784 mẫu nước tiểu tại cơ sở giết mổ phân 

tích kiểm tra các chất cấm phát hiện có tới 

61 lô có tồn dư chất tăng trọng; 57 lô bị phát 

hiện dương tính với chất tạo nạc nhóm Beta-

agonist. Khảo sát các cơ sở chăn nuôi năm 

2015, tỷ lệ hộ chăn nuôi ở TPHCM còn sử 

dụng nhóm chất cấm trên vẫn còn chiếm tới 

5,77% tại các địa bản Củ Chi, Hóc Môn, 

quận 12, quận 9.3262  

Tại Nghệ An, kết quả phân tích mức 

độ tồn dư kháng sinh và HM cho thấy:  

+ Về mức độ tồn dư kháng sinh có trong thịt 

lợn: Có 10/40 mẫu (chiếm tỷ lệ 25 %) có tồn 

dư kháng sinh. Trong 10 mẫu tồn dư kháng 

sinh có 4 mẫu tồn dư KS Chlotetracycline 

ngày 28/12/2016 trên báo Dân trí Online. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/nhieu-

lo-hang-thuy-san-bi-canh-bao-vi-ton-du-hoa-

chat-khang-sinh-20170111110950962.htm.  
32 Vân Sơn, TPHCM: Báo động tình trạng dư 

kháng sinh trong sản phẩm động vật, đăng 

ngày 31/5/2016 trên báo Dân trí online. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-

bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-

pham-dong-vat-20160531062734466.htm.  

https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
https://dulich.dantri.com.vn/doi-song/thuc-trang-su-dung-khang-sinh-trong-chan-nuoi-va-nuoi-trong-thuy-san-20170105125342416.htm
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html
http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/thuy-san-nhiem-hoa-chat-bi-tra-ve-se-tieu-thu-o-dau-a148826.html
https://dantri.com.vn/doi-song/nhieu-lo-hang-thuy-san-bi-canh-bao-vi-ton-du-hoa-chat-khang-sinh-20170111110950962.htm
https://dantri.com.vn/doi-song/nhieu-lo-hang-thuy-san-bi-canh-bao-vi-ton-du-hoa-chat-khang-sinh-20170111110950962.htm
https://dantri.com.vn/doi-song/nhieu-lo-hang-thuy-san-bi-canh-bao-vi-ton-du-hoa-chat-khang-sinh-20170111110950962.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-pham-dong-vat-20160531062734466.htm
https://dantri.com.vn/suc-khoe/tphcm-bao-dong-tinh-trang-du-khang-sinh-trong-san-pham-dong-vat-20160531062734466.htm
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(chiếm tỷ lệ 40 %), 3 mẫu tồn dư  

Tetracycline (chiếm tỷ lệ 30 %), 3 mẫu tồn 

dư chloramphenicol (chiếm 30 %). Tồn dư 

kháng sinh Chlotetracycline ở mẫu thịt và 

thận với tỷ lệ là 20%. Tồn dư kháng sinh 

chlotetracycline ở mẫu thịt, gan và mẫu thận 

lợn với tỷ lệ tương đương nhau là10 %. Tồn 

dư kháng sinh Tetracyline, 

chloramphenicol trong cả 3 loại mẫu thịt, 

gan, thận lợn  với tỷ lệ 10 % mỗi loại. 

+ Mức độ tồn dư kháng sinh trong thức ăn: 

Có 4/40 mẫu thức ăn (chiếm 10 %) tồn dư 

kháng sinh, trong đó có 3 mẫu dương tính 

với kháng sinh Chloramphenicol (loại 

kháng sinh đã cấm sử dụng). 1 mẫu có chứa 

kháng sinh Chlotetracyline với dư lượng 

vượt mức cho phép 2.3. Mẫu thức ăn có 

kháng sinh thuộc nhóm đối tượng chăn nuôi 

nông hộ và có 3 mẫu được lấy trong máng 

ăn, 1 mẫu lấy trong thùng đựng thức ăn. 

Loại thức ăn 4 hộ này sử dụng là thức ăn 

đậm đặc có trộn thêm cám ngô, cám gạo. 

+ Mức độ tồn dư trong sản phẩm thịt: Trong 

tổng số 40 mẫu phân tích có 10 mẫu có tồn 

dư kháng sinh (chiếm 25%).3363 

Những kết quả nghiên cứu trên cho thấy, 

tình hình sử dụng chất cấm tạo nạc trong 

chăn nuôi, tình trạng lạm dụng thuốc kháng 

sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

đang diễn ra với mức độ khá phổ biến. Điều 

này đã và đang gây ra những hậu quả khôn 

lường cả về kinh tế và xã hội. Sử dụng chất 

cấm và tồn dư kháng sinh làm cho chất 

lượng thực phẩm trở nên rất kém chất 

lượng, ảnh hưởng đến xuất khẩu, làm mất 

uy tín trong sản xuất, kinh doanh, nhất là với 

                                                 

 
33 Lê Phương, Thực trạng tồn dư kháng sinh, 

chất kích thích sinh trưởng có trong thịt lợn và 

một số giải pháp sản xuất thịt lợn đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đăng 

ngày 12/5/2016 trên Cổng Thông tin điện tử 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 

các đối tác nước ngoài. Chất cấm và kháng 

sinh tồn dư trong thực phẩm gây tác động 

trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng, 

hủy hoại nguồn nhân lực, gây ra nhiều bệnh 

tật, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đã 

đến lúc cần có những giải pháp quyết liệt 

hơn nữa nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng này, bảo đảm một nền nông nghiệp 

sạch, góp phần bảo đảm quyền lợi người 

tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống. 
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Abstract: The region of the Southwestern provinces is one of the areas where the crime 

situation in general and the situation of human health infringement (HHI) in particular are having 

extremely complicated developments. Although legal protection agencies have made great efforts 

on crime prevention, the results of crime prevention in general and HHI in particular are still 

limited compared to the requirements set out. In order to effectively prevent these crimes in the 

Southwestern provinces, clarifying the objective causes and conditions of these crimes has a 

significant meaning. This article focuses on clarifying the objective causes and conditions of the 

situation of HHI. 

Keywords: Reasons; Conditions; Crime situation; Crime of human health infringement; The 

Southwestern provinces. 

 

1. The concept: causes and 

conditions of the situation of human health 

infringement 

There are currently many 

perspectives on the causes and conditions of 

the crime situation12, however, most of the 

perspectives agree that: “The causes and 

conditions of the crime situation are 

understood as a system of negative social 

phenomena in the corresponding socio-

economic form that plays a decisive role in 

the apperance of the crime situation as a 

consequence”.23This definition emphasizes 

the socio-economic environment as the 
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textbook, People's Public Security Publishing House, Hanoi, page 135 
2 Vo Khanh Vinh (2008), Criminology textbook, People's Public Security Publishing House, page 87. 

objective causes and conditions of the crime 

situation. 

From this definition, it is possible to 

understand that the causes and conditions of 

HHI situation in the Southwestern region is a 

system of negative social phenomena in the 

socio-economic environment of the 

Southwestern provinces that plays a decisive 

role in the apperance of HHI situation as a 

consequence. 

The system of negative social 

phenomena exists in the socio-economic 

environment of the Southwestern provinces, 

including negative social phenomena in the 
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family environment, educational 

environment, socio-economic environment 

and impacts from victims. 

2. Negative factors in the family 

environment 

A research in HHI offenders in the 

Southwestern provinces shows that most 

offenders are those who live in imperfect 

family environments such as families with 

loose structure, incomplete families, families 

with relatives who violate against the law. 

This has affected the process of formation 

and development of personalities, from 

which easily develops crimes in general, and 

HHI in particular. 

Living in an unhappy family, parents 

often have quarrels and domestic violence to 

a frightening extent, children in that 

environment will gradually lose faith in life, 

helplessness in spirit, not conscious of 

studying and training themselves under the 

guidance and care of their parents. Since 

then, they become depressed, imitate and 

participate in negative social groups, act on 

crowd psychology with spontaneous nature, 

express the impulse of youth, leading to 

criminal acts. Through a survey of 300 HHI 

offenses in the Southwestern provinces, 

there are up to 82 people live in an 

unfavorable family environment 

(accounting for about 27.3%)31 that is, these 

defendants have parents or siblings who 

have a criminal record; domestic violence 

occurs frequently; their father and brothers 

often drink, have quarrels with neighbors... 

In addition, low-educated parents 

with less understanding of law are also a 

cause of limited education to their children. 

According to the survey results of 250 
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defendants who intentionally cause injury in 

the Southwestern provinces, 82/250 

defendants (accounting for 32.8% of the 

total of defendants who intentionally 

causing injury) live in the family or father, 

mother or adult in the family with low 

education.42This suggests that parents with 

low education have a significant effect on 

their children’s tendency to commit crimes. 

Families’ pampering children also 

contributes to forming bad qualities and 

personality in children. Therefore, parents are 

too indulgent, easy to meet the requirements 

of their children, inevitably forming a bad 

personality as a habit of enjoying material, 

wasting money and not caring for others, 

even lack of patience and hardship. Excessive 

pampering will cause children to depend on 

others, not know the value of labor and how 

to be independent in the future. Or it derives 

from parents’ different viewpoint in raising 

children. While father teaches children, 

mother pampers and protects them. When 

parents teach children, she intervenes. Since 

then, children will not have the right 

conception and will always hide in the 

"protection umbrella". When children violate 

the law, it is a violation of administrative, 

civil regulations as a heavy case or criminal 

as a serious case, parents find ways to bribe 

so that they are not handled by the law. 

Some families are not exemplary and 

violates the law (gambling, alcohol, theft, 

criminal records ...), so they are not 

sufficiently knowledgeable and are not 

qualified to fully guide social norms for 

children, there is no reasonable teaching 

method. Consequently, children will 

underestimate themselves and their family 
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members, leading to low self-esteem, 

depression and negative susceptibility. Brutal 

treatment of parents with children such as 

beating or cursing when they make mistakes 

will form negative personalities such as 

stubbornness, revenge intention and it is very 

easy for them to participate in groups with the 

same personality, like to fight, find ways to 

relieve the inhibitions they have to endure. 

They turn frustrations from their parents’ 

punishment to others by destructive, 

aggressive, fighting acts. For example: On 

the morning of July 27th, 2017, while Thach 

H and Thach ST were talking and drinking, 

they had a quarrel. Thach ST used his hand to 

hit Thach H's head but H dodged it and Thach 

H used his right hand to hit Thach ST twice. 

Then Thach H went downstairs to get a knife 

about 25cm long (a spear) to the front. At this 

time, Thach H saw Thach ST leaving, so he 

chased him and used his right hand to hold a 

knife and cut one piece from his back from 

the top down and it hat the head and temple. 

Then, Thach H removed the knife at the scene 

and went into the house, while Thach ST was 

taken to the emergency room by the relatives 

at CN District General Hospital. On August 

7th, 2017, he was discharged from hospital. 

Through assessment, the disability rate of T 

was 33%.51The case file showed that Thach 

H lived in the family with many relatives 

violating the law such as H's father who had 

2 criminal convictions for intentionally 

causing injury, 01 criminal record, H himself 

also had a low level of education. Therefore, 

in the locality, H was a stubborn man, 

learning by his father's nature, ready to use 

force to resolve conflicts, even if it was the 

smallest contradiction. 

                                                 

 
5 Judgement no 05/2018/HSST dated 27, April, 2018 of the People’s Court of province Tra Vinh 

All the causes from that family can 

lead to the formation of a class of young 

people in society willing to use violence to 

resolve conflicts, using violence to resolve 

conflicts. That is the root cause of the 

violation of the offenses of HHI in the 

Southwest provinces.  

All the family causes can lead to the 

formation of a class of young people in 

society willing to use violence to resolve 

conflicts. That is the root cause of violation 

of HHI offenses in the Southwestern 

provinces. 

3. Negative factors in the 

educational environment 

Characteristics of the Southwestern 

provinces are flood season every year. In the 

flood season, the flooded water makes many 

people living in the watershed such as An Phu 

(An Giang province), Tan Chau (Dong Thap 

province) and Dong Thap Muoi (Long An 

province) even more difficult. Students in 

flooded areas are very arduous due to ferry, 

muddy roads, flood. In order to reach the 

school, not only do they have to cross dozens 

of kilometers of land but they are also 

unsteady on boats and “slings” in the fast 

flowing water. It is from this difficulty that 

many students in flood areas have not been to 

school or go to school in very difficult 

conditions. Therefore, studying in these areas 

is still limited, not being properly concerned. 

Besides, like many other localities, 

currently most schools in the Southwestern 

provinces mainly carry out the teaching of 

knowledge to students, not focusing on 

teaching living skills. The educational 

program also underestimates the practice and 

application of knowledge. The education 
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methods are largely passive and imposing 

and do not apply active teaching methods, so 

it does not promote the creativity and 

activeness of students. The tests, 

examinations and evaluations are backward 

and unreal. In some places, students are 

overcrowded due to too much private lessons. 

Many students from poor families have no 

conditions to take private lessons, so they 

cannot keep up with the program, so they are 

tired of learning because of the lack of 

fairness in education and loss of trust in 

teachers. The results of social surveys for 120 

form teachers and teachers of civic education 

at upper and lower secondary schools show 

that only 11% of respondents answered that 

the school held quarterly meetings on the 

content of law and living skills for students; 

31% answered that it was infrequent; The 

remaining 58% answered that there was little 

or no.61 

4. Negative impacts of socio-

economic environment 

In the market economy, despite being 

incomplete, the market economy has made a 

difference, increasing social stratification 

among the population classes. Currently, 

inequality mainly occurs between urban and 

rural areas and is increasing; The level of 

internal inequality is also increasing. The 

disparity in living standards is increasing, 

creating a social stratification in most social 

groups.72Income disparity between 

population groups tends to increase and the 

gap between urban and rural areas, between 

regions and between ethnic groups in the 
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9 Tran Huu Trang (2011), Victims of crime, Vietnam Education Publishing House, page 24. 

Southwest provinces as well as the whole 

country are still significant. The urban 

stratification is strongest, then to rural areas. 

Increasing social stratification makes rich - 

poor gap wider. Social inequalities that 

exceed reasonable limits can cause 

instability, negativity and social conflict. 

Social stratification creates diversity in the 

patterns of rich and poor lifestyles. The poor, 

especially ethnic minorities, are poorer and 

poorer compared to the living standards of the 

rich. Inequality has and will cause negative 

reactions. In addition, the implementation of 

democracy at the grassroots level has not 

been guaranteed, it has been provoked and 

manipulated by bad guys, so the people feel 

annoyed, easy to commit acts of violating the 

law, infringing upon life, health of others 

when bad situations occur.  

5. Causes from victims 

In the crime of HHI, there is an 

important cause, which is the fault from 

victims. Victims of crimes are individuals 

and organizations that suffer from 

consequences about their lives, health, mental 

issue, emotion, property or other legitimate 

rights and interests caused by direct 

offenses.83Victims of HHI crimes are 

individuals who suffer from physical and 

mental damage. It is necessary to distinguish 

2 cases: victims at fault are the case their 

behavior could be a cause of crime 

development or the conditions for crime to 

implement.94The victims at fault are the 

victims who have committed acts, behaved 

not in accordance with moral standards, laws, 

https://vov.vn/xa-hoi/chenh-lech-giau-ngheo-giua-cac-noi-ngay-cang-xa-851430.vov
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facilitated or promoted criminal acts to be 

done. In other words, the victims’ behavior 

and criminal acts are closely related to each 

other. The victims’ behavior is one of the 

motivating factors, giving rise to crime, such 

as the case where victims lack knowledge of 

the law, leading to conflict with the accused 

in understanding the problem; or victims like 

to show off; it can also be a disdain, disregard 

for being a low or poor cultural person; It can 

also be victims’ betrayal in borrowing money 

and property. Or the victims have an 

unethical lifestyle, violating against the law. 

It is also possible that the victims have the 

ability to defend themselves weakly, not alert 

to the attack of the accused after events such 

as quarrels, land disputes, traffic collisions, 

although they have been reconciled but 

revenge may still happen. Especially the 

crime is due to being strongly agitated by the 

victim's fault. 

A typical example is Nguyen Van 

Thanh case in Kien Giang. On the night of 

December 7th, 2017, Thanh was drinking 

with Nguyen Minh Van, 42 years old and 

others at Mr. Vo Dinh Trong’s inn, in area 2, 

Duong Dong town, Phu Quoc district. After a 

while, Thanh went to sleep first. After a 

while, when the party ended, Van also 

returned to his house, but due to opening the 

door and causing a loud noise, Mr. Trong (the 

owner of the inn) stepped out to remind Van, 

they had a quarrel and a fight. At this time, 

Thanh woke up and saw the owner was 

beaten by Van. Although it was not related to 

him, instead of interfering, Thanh rushed to 

defend Mr. Trong and pushed Van to fall on 

the floor and was unconscious, the next 

                                                 

 
10 Judgement no 20/2017/HSST dated 5, August of the People’s Court of province Kien Giang 

morning the victim was deceased at the 

hospital.10 

In summary, the negative factors in 

the living environment, including negative 

factors in the family environment, the 

educational environment, the socio-economic 

environment as well as inappropriate 

behaviors and attitudes of victims are factors 

of the causes and conditions in the interaction 

relationship the subject elements of the crime 

that will give rise to HHI acts. Research that 

clarifies the causes and objective conditions 

resulting in HHI offenses will be important 

amd indispensable bases in development of 

crime prevention solutions, in order to limit 

and eliminate the megative factors which act 

as the causes and conditions of the crime 

situation. 
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NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CỦA TÌNH 

HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI 

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ 

 

Tô Ngọc Đường*1 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/7/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/01/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/01/2019 

 

Tóm tắt: Khu vực các tỉnh Tây Nam bộ là một trong những địa bàn mà tình hình tội phạm 

nói chung và tình hình các tội xâm phạm sức khỏe của con người (XPSKCCN) nói riêng đang có 

những diễn biến hết sức phức tạp. Mặc dù, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có nhiều cố gắng 

trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuy nhiên, kết quả phòng, chống tội phạm nói chung 

và các tội XPSKCCN vẫn còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đề ra. Để đấu tranh phòng, chống có 

hiệu quả các tội phạm này trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ việc làm rõ các nguyên nhân và điều 

kiện khách quan làm phát sinh các tội phạm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này tập 

trung làm rõ các nguyên nhân và điều kiện khách quan của tình hình các tội XPSKCCN. 

Từ khóa: Nguyên nhân; Điều kiện; Tình hình tội phạm; Tội xâm phạm sức khỏe của con người; 

Các tỉnh Tây Nam bộ. 

 

1. Khái niệm nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình các tội xâm phạm sức 

khỏe của con người 

Hiện nay có nhiều quan điểm về 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

phạm12, tuy nhiên, đa số các quan điểm đều 

thống nhất: “Nguyên nhân và điều kiện của 

tình hình tội phạm được hiểu là hệ thống các 

hiện tượng xã hội tiêu cực trong hình thái 

kinh tế-xã hội tương ứng quyết định sự ra đời 

của tình hình tội phạm như là hậu quả của 

mình”.23Định nghĩa này nhấn mạnh môi 

trường kinh tế-xã hội như là những nguyên 

nhân và điều kiện khách quan của tình hình 

                                                 

 
* Nghiên cứu sinh Luật Khóa 7 
1 Phạm Văn Tỉnh (2008), Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay – Mô hình 

lý luận, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2008, Tr. 79-83; Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo 

trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 135 
2 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb. Công an nhân dân, tr.87. 

tội phạm. 

Từ định nghĩa này, có thể hiểu, 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình các 

tội XPSKCCN trên địa bàn Tây nam bộ là hệ 

thống các hiện tượng xã hội tiêu cực trong 

môi trường kinh tế-xã hội của các tỉnh Tây 

nam bộ có vai trò quyết định sự ra đời của 

tình hình các tội XPSKCCN như là hậu quả 

của nó. 

Hệ thống các hiện tượng xã hội tiêu 

cực tồn tại trong môi trường kinh tế-xã hội 

của các tỉnh Tây nam bộ bao gồm những hiện 

tượng xã hội tiêu cực trong môi trường gia 

đình, môi trường giáo dục nhà trường, môi 
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trường kinh tế-xã hội và những tác động từ 

phía nạn nhân của tội phạm. 

2. Các yếu tố tiêu cực trong môi 

trường gia đình 

Nghiên cứu những người phạm tội 

XPSKCCN trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ 

cho thấy, phần lớn người phạm tội đều là 

những người sống ở môi trường gia đình 

không hoàn hảo như gia đình có cấu trúc lỏng 

lẻo, gia đình không hoàn thiện, gia đình có 

người thân vi phạm pháp luật... điều này đã 

ảnh hưởng tới quá trình hình thành, phát triển 

nhân cách, từ đó dễ phát sinh hành vi phạm 

tội nói chung, các tội XPSKCCN nói riêng. 

Sống trong một gia đình không hạnh 

phúc, bố mẹ thường xuyên đánh chửi nhau, 

bạo lực gia đình đến mức độ ghê sợ thì trẻ 

em sống trong môi trường đó sẽ dần dần mất 

niềm tin vào cuộc sống, không nơi nương tựa 

về tinh thần, không có ý thức trong việc học 

tập và rèn luyện bản thân dưới sự hướng dẫn, 

chăm sóc của cha mẹ. Từ đó sinh ra chán 

nản, đua đòi, tham gia vào các nhóm xã hội 

tiêu cực, hành động theo tâm lý đám đông có 

tính chất tự phát, thể  hiện sự bồng bột của 

tuổi trẻ, dẫn đến những hành vi phạm tội. 

Qua khảo sát 300 người bị kết án về các tội 

XPSKCCN trên địa bàn các tỉnh Tây Nam 

Bộ, có tới 82 người sống trong môi trường 

gia đình không thuận lợi (chiếm khoảng 

27,3%)31tức là những bị cáo này có bố mẹ 

hoặc anh chị em ruột có tiền án; bạo lực gia 

đình xảy ra thường xuyên; bố và các anh em 

trai thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn, gây gổ 

với hàng xóm... 

Ngoài ra việc bố mẹ học vấn thấp, ít 

hiểu biết pháp luật cũng là một nguyên nhân 

dẫn đến việc giáo dục con cái bị hạn chế. 

Theo kết quả khảo sát 250 bị cáo phạm tội cố 

                                                 

 
3 Kết quả khảo sát 300 bản án của TAND các tỉnh Tây nam bộ xét xử tội XPSKCCN. 
4 Kết quả khảo sát 300 bản án của TAND các tỉnh Tây nam bộ xét xử tội XPSKCCN. 

ý gây thương tích trên địa bàn các tỉnh Tây 

Nam Bộ cho thấy có 82/250 bị cáo (chiếm 

32,8% tổng số bị cáo phạm tội cố ý gây 

thương tích) sống trong gia đình hoặc bố, mẹ 

hay người lớn trong gia đình có trình độ học 

vấn thấp.42Điều này cho thấy trình độ học vấn 

thấp của bố mẹ có ảnh hướng đáng kể đến xu 

hướng phạm tội của con cái. 

Gia đình quá nuông chiều con cái 

cũng góp phần hình thành những đặc điểm 

phẩm chất, nhân cách không tốt ở con cái. Do 

đó bố mẹ quá nuông chiều, dễ dàng đáp ứng 

yêu cầu của con cái, tất yếu sẽ hình thành nên 

một tính cách xấu là thói quen hưởng thụ vật 

chất, lãng phí tiền bạc và không biết quan tâm 

đến người khác, thậm chí còn không có tinh 

thần nhẫn nại và chịu khó. Việc nuông chiều 

con quá mức sẽ khiến trẻ ỷ lại, không biết giá 

trị của lao động và không biết cách tự lập 

trong cuộc sống sau này. Hoặc xuất phát từ 

việc quan điểm nuôi con cái không được 

thống nhất giữa cha và mẹ. Trong lúc bố dạy 

con thì mẹ lại nuông chiều, che chở. Khi bố 

mẹ dạy con thì ông, bà lại can thiệp. Từ đó, 

con cái sẽ không có quan niệm đúng sai, đồng 

thời lúc nào cũng trốn trong “cái ô bảo vệ”. 

Khi con phạm pháp, nhẹ thì là vi phạm hành 

chính, dân sự, nặng thì hình sự, bố mẹ lại tìm 

mọi cách chạy chọt để con không bị pháp luật 

xử lý.  

Một số gia đình thiếu gương mẫu, vi 

phạm pháp luật (cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, 

có tiền án...) nên không đủ hiểu biết và cũng 

không đủ tư cách để định hướng đầy đủ 

những chuẩn mực xã hội cho con cái, không 

có phương pháp dạy con hợp lý. Hệ quả là 

con cái sẽ tự đánh giá thấp về bản thân và  

những người thân trong gia đình, dẫn đến tự 

ti, chán nản, dễ nhiễm tiêu cực. Việc đối xử 



Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion                                                                                                                                        33 

 

thô bạo của bố mẹ với các em như đánh đập, 

chửi mắng thậm tệ khi các em mắc lỗi sẽ hình 

thành những tính cách tiêu cực như tính lỳ 

lợm, nảy sinh tâm lý trả thù và rất dễ tham gia 

vào các nhóm có cùng tính cách, thích đánh 

nhau, tìm cách giải tỏa những ức chế mình 

phải chịu đựng. Họ biến những bực dọc từ sự 

trừng phạt của cha mẹ sang người khác bằng 

hành vi phá phách, gây gổ, đánh nhau. Ví dụ: 

Vào sáng ngày 27/7/2017 Thạch H và Thạch 

ST ngồi nói chuyện và uống rượu thì Thạch H 

và Thạch ST có xảy ra cãi vã. Thạch ST dùng 

tay đánh vào đầu Thạch H nhưng H né được 

không trúng, Thạch H dùng tay phải đánh trả 

lại trúng vào người của Thạch ST hai cái. Sau 

đó Thạch H đi xuống nhà sau lấy một cây dao 

dài khoảng 25cm (loại dao mác) cầm trên tay 

đi lên nhà trước. Lúc này Thạch H thấy Thạch 

ST bỏ đi nên đuổi theo dùng tay phải cầm dao 

chém 01 cái từ phía sau hướng từ trên xuống 

trúng vào đầu, vào thái dương của ST. Khi gây 

án xong Thạch H bỏ dao tại hiện trường rồi đi 

vào nhà, còn Thạch ST được người thân đưa 

đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

huyện CN. Đến ngày 07/8/2017 thì xuất viện. 

Qua giám định tỷ lệ thương tật của T là 33%.51 

Nghiên cứu hồ sơ vụ án cho thấy, Thạch H là 

người sống trong gia đình có nhiều người thân 

vi phạm pháp luật như cha của H là người có 2 

tiền án về tội cố ý gây thương tích, 01 tiền sự , 

bản thân H cũng có trình độ học vấn thấp. Do 

đó tại địa phương H là người ngang tàng ngỗ 

ngược, học theo bản tính của cha, sẵn sàng 

dùng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn, dù 

là mâu thuẫn nhỏ nhất. 

Tất cả những nguyên nhân từ phía gia 

đình đó đều có thể dẫn tới việc hình thành một 

lớp người trẻ trong xã hội sẵn sàng dùng bạo 

lực để giải quyết mâu thuẫn, dùng bạo lực để 

                                                 

 
5 Bản án số 05/2018/HSST ngày 27/4/2018 của TAND tỉnh Trà Vinh 

giải quyết xung đột. Đó là nguyên nhân sâu 

xa dẫn tới hành vi phạm các tội XPSKCCN 

trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ. 

3. Các yếu tố tiêu cực thuộc môi 

trường giáo dục nhà trường 

Đặc trưng của các tỉnh Tây Nam Bộ 

là hàng năm người dân khu vực này đều có 

mùa nước lũ. Mùa lũ về, nước ngập nhiều nơi 

khiến đời sống bà con vùng đầu nguồn An 

Phú (An Giang), Tân Châu (Đồng Tháp), 

Đồng Tháp Mười (Long An) càng khó khăn 

gấp bội. Học sinh vùng lũ đến trường lắm 

gian nan do cách trở đò giang, đường sá lầy 

lội, ngập sâu. Để đến được trường không 

những các em phải vượt hàng chục cây số 

đường đất mà còn chông chênh trên chiếc 

xuồng, vỏ lãi, “cáp treo” giữa dòng nước chảy 

xiết. Chính từ sự khó khăn ấy mà nhiều 

em học sinh vùng lũ chưa được đến trường, 

hoặc đến trường trong những điều kiện rất 

khó khăn. Do đó, việc học tập ở những khu 

vực này còn nhiều hạn chế, chưa được quan 

tâm đúng mức. 

Bên cạnh đó, cũng như nhiều địa 

phương khác, hiện nay đa số các trường học 

ở các tỉnh Tây Nam bộ chủ yếu thực hiện việc 

dạy kiến thức cho học sinh, chưa chú trọng 

việc dạy kỹ năng sống. Chương trình giáo dục 

còn coi nhẹ thực hành, vận dụng kiến thức; 

Phương pháp giáo dục phần nhiều theo lối thụ 

động, áp đặt, chưa áp dụng các phương pháp 

dạy học tích cực nên không phát huy được 

tính sáng tạo, chủ động của học sinh. Việc 

kiểm tra, thi và đánh giá còn lạc hậu, thiếu 

thực chất. Một số nơi học sinh bị quá tải do 

phải học thêm quá nhiều. Nhiều học sinh gia 

đình nghèo, không có điều kiện học thêm nên 

không theo kịp chương trình, do đó chán học 

vì thấy thiếu sự công bằng trong giáo dục và 
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mất niềm tin vào thầy cô giáo… Kết quả điều 

tra xã hội đối với 120 giáo viên là chủ nhiệm 

lớp, và giáo viên giảng dạy môn giáo dục 

công dân tại các trường trung học cơ sở và 

phổ thông trung học cho thấy: chỉ có 11% 

phiếu trả lời là nhà trường định kỳ hàng quý 

tổ chức các buổi sinh hoạt về nội dung pháp 

luật, kỹ năng sống cho học sinh; 31% trả lời 

là không thường xuyên; còn lại 58% trả lời là 

rất ít hoặc không có.61 

4. Những tác động tiêu cực của môi 

trường kinh tế, xã hội 

Trong nền kinh tế thị trường, dù đang 

trong quá trình hình thành, chưa hoàn chỉnh 

nhưng kinh tế thị trường đã tạo ra sự khác 

biệt, làm gia tăng phân tầng xã hội trong các 

tầng lớp dân cư. Hiện nay, bất bình đẳng chủ 

yếu diễn ra giữa đô thị và nông thôn và ngày 

càng gia tăng; mức độ bất bình đẳng nội vùng 

cũng ngày càng cao. Sự chênh lệch về mức 

sống ngày càng tăng, tạo nên một sự phân 

tầng xã hội trong hầu hết các nhóm xã hội.72 

Chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm dân cư 

có xu hướng tăng lên và sự cách biệt giữa 

thành thị - nông thôn, giữa các vùng, miền, 

giữa các dân tộc ở các tỉnh Tây Nam bộ cũng 

như trên phạm vi cả nước vẫn còn đáng kể. 

Sự phân hoá ở đô thị diễn ra mạnh nhất, sau 

đó đến các vùng nông thôn. Sự phân tầng xã 

hội gia tăng làm cho khác biệt giàu - nghèo 

ngày càng dãn rộng. Những bất bình đẳng xã 

hội vượt quá giới hạn hợp lý sẽ có thể gây nên 

những bất ổn định, tiêu cực và xung đột xã 

hội. Phân tầng xã hội tạo ra sự đa dạng trong 

các hình mẫu của lối sống giàu, nghèo. Nhóm 

người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu 

                                                 

 
6 Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 
7 Lại Hoa, Chênh lệch giàu-nghèo giữa các nơi ngày càng xa, Báo Điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam, 

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/chenh-lech-giau-ngheo-giua-cac-noi-ngay-cang-xa-851430.vov, đăng ngày 

13/12/2018. 
8 Trần Hữu Tráng (2011), Nạn nhân của tội phạm, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr. 19. 
9 Trần Hữu Tráng (2011), Nạn nhân của tội phạm, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr. 24. 

số, ngày càng bị rơi vào xu hướng nghèo thêm 

so với mức sống của những người giàu có. Sự 

bất bình đẳng đã và sẽ gây ra những phản ứng 

mang tính tiêu cực. Thêm vào đó việc thực thi 

dân chủ ở cơ sở chưa được bảo đảm, lại bị kẻ 

xấu kích động, lôi kéo, nên một bộ phận 

người dân cảm thấy bức xúc, dễ có những 

hành động vi phạm pháp luật, xâm phạm đến 

tính mạng, sức khỏe của người khác khi có 

những tình huống xấu xảy ra.  

5. Nguyên nhân từ phía nạn nhân 

 Trong các tội XPSKCCN có một 

nguyên nhân quan trọng, đó là lỗi từ phía nạn 

nhân. Nạn nhân của tội phạm là những cá 

nhân, tổ chức phải chịu những hậu quả thiệt 

hại về tính mạng, sức khỏe, tinh thần, tình 

cảm, tài sản hoặc các quyền và lợi ích hợp 

pháp khác mà những hậu quả thiệt hại này là 

do hành vi phạm tội trực tiếp gây ra.83Nạn 

nhân của các tội XPPSKCCN là các cá nhân 

chịu các thiệt hại về sức khỏe, tinh thân. Ở 

đây cần phân biệt 2 trường hợp: nạn nhân có 

lỗi và nạn nhân không có lỗi. Nạn nhân có lỗi 

là trường hợp cách ứng xử của họ có thể là 

nguyên nhân phát sinh tội phạm hoặc là điều 

kiện thúc đẩy cho tội phạm thực hiện.94Nạn 

nhân có lỗi là những nạn nhân đã có các hành 

vi, xử sự không đúng chuẩn mực đạo đức, 

pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hoặc thúc 

đẩy hành vi phạm tội thực hiện. Hay nói cách 

khác, giữa hành vi, xử sự của nạn nhân với 

hành vi phạm tội có mối quan hệ mật thiết với 

nhau với nhau. Hành vi xử sự của nạn nhân là 

một trong các yếu tố thúc đẩy, làm phát sinh 

tội phạm. Như trường hợp nạn nhân thiếu 

hiểu biết về pháp luật, dẫn đến mâu thuẫn với 

https://vov.vn/xa-hoi/chenh-lech-giau-ngheo-giua-cac-noi-ngay-cang-xa-851430.vov
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bị cáo trong cách hiểu vấn đề; hoặc nạn nhân 

thích phô trương, khoe khoang; cũng có thể 

là thái độ khinh bỉ, coi thường bị cáo là người 

văn hóa thấp hay nghèo khó; cũng có thể là 

sự hám lợi, bội ước của nạn nhân trong việc 

vay mượn tiền bạc, tài sản. Hoặc nạn nhân có 

lối sống phi đạo đức, vi phạm pháp luật. Cũng 

có thể là nạn nhân có khả năng tự vệ yếu, 

không cảnh giác trước sự tấn công của bị cáo 

sau những sự kiện như cãi vã, tranh chấp đất 

đai, va chạm giao thông, dù đã được hòa giải 

nhưng có thể vẫn xảy ra hiện tượng trả thù. 

Nhất là trường hợp phạm tội do trạng thái tinh 

thần bị kích động mạnh do lỗi của người bị 

hại.  

Điển hình như vụ án Nguyễn Văn 

Thành ở Kiên Giang. Đêm ngày 7-12-2017, 

Thành có ngồi nhậu cùng với Nguyễn Minh 

Văn, 42 tuổi, và một số người khác tại nhà trọ 

của ông Võ Đình Trọng, ở khu phố 2, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc. Được một lúc 

thì Thành bỏ vào ngủ trước. Một lúc sau, khi 

tàn cuộc nhậu, Văn cũng vào nhà nghỉ nhưng 

do mở cửa gây tiếng ồn lớn nên ông Trọng 

(chủ nhà trọ) bước ra nhắc nhở Văn thì 2 bên 

xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Lúc này Thành 

thức giấc bước ra thì thấy chủ nhà trọ bị Văn 

đánh. Tuy không liên quan đến mình, thay vì 

vào can ngăn thì Thành lại xông lên bênh vực 

ông Trọng và đẩy Văn té xuống nền nhà bất 

tỉnh, đến sáng hôm sau nạn nhân đã tử vong 

tại bệnh viện.101 

Tóm lại, những yếu tố tiêu cực trong 

môi trường sống, bao gồm các yếu tố tiêu cực 

trong môi trường gia đình, môi trường giáo 

dục trong trường học, môi trường kinh tế-xã 

hội cũng như những cách cư xử, thái độ 

không đúng mực của nạn nhân là những yếu 

tố đóng vai trò nguyên nhân và điều kiện 

                                                 

 
10 Trích Bản án số 20/2017/HSST ngày 4/8/2017 của TAND tỉnh Kiên Giang 

trong mối quan hệ tác động qua lại với những 

yếu tố thuộc về chủ thể của tội phạm sẽ làm 

phát sinh các hành vi phạm tội XPSKCCN. 

Nghiên cứu làm rõ các nguyên nhân và điều 

kiện khách quan làm phát sinh các hành vi 

phạm tội XPSKCCN sẽ là những căn cứ quan 

trọng không thể thiếu trong việc xây dựng các 

giải pháp phòng ngừa tội phạm, nhằm hạn 

chế, loại trừ các yếu tố tiêu cực đóng vai trò 

là nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội 

phạm. 
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Abstract: Exercising people’s participation in legislative activities plays an 

important role in ensuring democracy in a socialist state based on the rule of law. This not 

only demonstrates the public participation in state management, but also contributes to 

improving the effectiveness of legislative activities. However, despite the great efforts of 

the State to promote the people’s right to participate in legislative activities, the current 

situation in Vietnam has shown that people’s participation in legislative activities has not 

met the requirements of the practice. Therefore, it is imperative to take measures to ensure 

people's participation in legislative activities. 

Keywords: people, participation right, legislative activities 

 

 

1. The role of ensuring people's 

participation right in legislative 

activities in Vietnam 

People’s participation right in State 

management is an important criterion to 

assess the democratic level of a society. 

In the State apparatus, the National 

Assembly is defined as the "highest 

representative body of the People, the 

highest state authority of the Socialist 

Republic of Vietnam”1, the only organ 

with constitutional and legislative powers 

in Vietnam; hence, people’s participation 

                                                 

 
* Ho Chi Minh National Academy of Politics 
1 Article 69, the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 2013  

in legislative activities is a necessary and 

crucial requirement. 

First of all, ensuring people's right 

to participate in legislative activities 

comes from the need to ensure 

democracy in building the Socialist State 

of Vietnam with the rule of law. 

In the process of national 

renovation and development so far, the 

issue of building and strengthening “the 

socialist rule-of-law state of the people, 

from the people and for the people” has 

always been concerned and focused by 

the Party. Since the 7th Party Congress, 
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through every congress, the Party's 

theoretical thinking about “the socialist 

rule-of-law state of the people, from the 

people, for the people” has gradually 

been developed. In the Party’s Strategy 

for national development during the 

transition period to socialism (revised and 

developed in 2011), the Party reaffirmed 

that “Our State is a socialist rule-of-law 

State of the people, from the people and 

for the people. All State power belongs to 

the people and is based on an alliance 

between the working class, the peasantry 

and the intelligentsia, led by the 

Communist Party of Vietnam”; “The 

State serves the people, works closely to 

the people, fully exercises the people's 

democratic rights, respects and listens to 

the people's opinions and operates under 

the supervision of the people” 2. This 

view has been institutionalized in the 

2013 Constitution. The 2013 Constitution 

states that “The Socialist Republic of 

Vietnam is a socialist rule-of-law State of 

the People, from the People and for the 

People. The Socialist Republic of 

Vietnam is characterized by the people’s 

mastery, all State power belongs to the 

people and is based on an alliance 

between the working class, the peasantry 

and the intelligentsia”. 

The democratic characteristic of 

the Vietnamese socialist rule of law is not 

                                                 

 
2 The Communist Party of Vietnam (2011), Documents 

of the 11th National Congress of the Party, National 

Political Publishing House, Hanoi, p.85  
3 V. I. Lenin, Corpus, Episode 34, Su that Publishing 

House, Hanoi, p.412. 

only reflected in the responsibility of the 

State to serve people but also reflected in 

the mobilization of the people to 

participate in State activities including 

legislative activities (one of the main 

areas of State operation). Ensuring 

people’s participation in legislative 

activities will contribute to promoting 

democracy as well as the political 

activeness of the people, thereby 

exercising people’s participation right 

stipulated by the Constitution. 

Secondly, ensuring people's 

participation in legislative activities 

contributes to concretizing the principle 

of people's participation in state and 

social affairs management. 

V. I. Lenin considered attracting 

people to participate in State management 

as "a wonderful method to increase the 

State apparatus tenfold"3* President Ho 

Chi Minh also highly appreciated the role 

of people in state management. He 

emphaised that “Doing anything needs 

people. Without the people, work can't be 

done”4. According to the President Ho 

Chi Minh, the State must rely on people's 

forces, ensure the motto "to bring all 

issues to the people to discuss and find 

solutions"5.† 

Absorbing the views of Marxist 

classic scholars on people's right to 

participate in state management, 

4 Ho Chi Minh, Discussing about the State and laws, 

National Political Publishing House, Hanoi, 2001, 

p.481. 
5 Ho Chi Minh, Discussing about the State and laws, 

National Political Publishing House, Hanoi, 2001, 

p.464. 
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Vietnam's constitution and laws have 

acknowledged people's participation 

right in state management. On the basis of 

promoting people’s participation right in 

state and social affairs management 

recognized in the previous Constitutions, 

the 2013 Constitution provides that 

“Citizens have the right to participate in 

state and social affairs management, 

participate in discussion and petitioning 

State agencies about the issues of the 

grassroots, local or national level. The 

State facilitates citizen participation in 

state and social affairs management; 

ensures publicity and transparency in 

receiving and responding to the opinions 

of citizens” (Article 28) 

People's participation right in state 

management is expressed in all three 

main aspects of the State's operation, 

namely legislative, executive and judicial 

activities. Since the nature of legislative 

activity is to bring the will of the people 

into law, thereby exercising the people’s 

mastery; ensuring people's right to 

participate in legislative activities is a 

prerequisite for the laws to fully and 

correctly reflect the will and aspirations 

of the people. Gathering the opinions of 

experts, scientists and the people 

becomes an indispensable step in the 

process of law making. 

Thirdly, ensuring people's 

participation right in legislative activities 

contributes to improving the 

effectiveness of legislative activities. 

People's right to participate in 

legislative activities not only contributes 

to the realization of the people's mastery 

but also helps to improve the 

effectiveness of legislative activities. 

People participation in legislative 

activities supports the investigation, 

assessment and identification of social 

issues need to be adjusted; and at the 

same time, creates the channels for 

verifying information and critical 

analysis of policy. Policies or laws that 

involve people’s participation, especially 

people directly affected by the laws or 

policies will become more practical, thus 

ensuring the efficiency and effectiveness 

of the policy and legal documents. 

The participation of the people in 

the legislative process is also an 

opportunity to popularize and 

disseminate policy and legal information, 

thereby raising people's awareness of law 

(including understanding laws, 

respecting and complying with laws). 

Moreover, people's participation in the 

legislative process helps to create a 

balance of benefits, harmonize conflicts 

and build a high level of social consensus. 

This is an important factor for the laws to 

be translated from the documents into the 

praxis.  

In addition, citizen participation in 

the legislative process makes the 

legislature more cautious during the 

legislative process. This is clearly an 

objective and effective oversight of the 

legislative process and relevant parties in 

this process, which is also an inexorable 
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trend of a modern democratic society 

regardless of any political institution6. * 

2. Current situation of ensuring 

people's participation in legislative 

activities in Vietnam 

Citizens can participate in 

legislative activities through several 

forms such as: commenting on draft legal 

documents; participating in voting when 

the State holds a referendum on the 

Constitution or laws and presenting 

citizens' initiatives or agendas. 

Vietnamese legal framework only 

recognizes citizens’ right to participate in 

legislative activities through contributing 

opinions in the legislative process (Law 

on the promulgation of legal normative 

documents 2015) and voting when the 

State organizes referendums on the 

Constitution or laws (Law on 

Referendum 2015). 

Firstly, regarding collecting 

people's opinions in the legislative 

process, the 2013 Constitution and the 

Law on Promulgation of Legal 

Normative Documents 2015 stipulates 

that citizens have the right to contribute 

ideas in many stages of the legislative 

process, from the stage of planning, 

drafting; commenting on draft laws and 

ordinances to the stage of appraisal and 

verification of draft laws and ordinances. 

It can be said that the current 

regulations have created an important 

legal basis for people to exercise their 

                                                 

 
6 Vietnam Institute for Legislative Studies (2018), The 

citizen participation’s right in the state and social 

affairs management according to the Constitution - 

Current situation and recommendations. 

right to contribute ideas in the legislative 

process. In fact, collecting people's 

opinions in legislative activities have 

become regular activities of functional 

state agencies. 

However, the activity of gathering 

people's opinions in the legislative 

process still has many limitations. For 

instance, the subjects who are consulted 

on the draft laws are quite limited; there 

is no appropriate mechanism for the 

subjects directly affected by the law to 

actively participate in the legislative 

process. Gathering public opinions as 

well as the value of public consultation’s 

result has not been clearly regulated; the 

legislative process has not yet engaged a 

contingent of experts with high 

professional qualifications and legal 

knowledge to participate in legislative 

activities. Moreover, there were often 

cases where the time period for gathering 

opinions was too short and urgent, which 

limited the widely public participation. 

Also, there is no mechanism relating to 

the responsibilities of state agencies in 

collecting opinions and responding to 

people's opinions. 

Secondly, as for exercising the 

citizen right to participate in voting in the 

case of referendum, referendum is a form 

of direct democracy which clearly reflect 

the principle “State power belongs to the 

people”. Through voting activities, 

citizens express their will and opinions 
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about issues raised in the referendums, 

including constitutional and legislative 

issues. 

The 2013 Constitution of Vietnam 

states that "Citizens who are over 

eighteen years olds have the right to vote 

when the State organizes a referendum" 

(Article 29). This provision is concretized 

in the 2015 Law on Referendum, 

including principles of referendum; 

referendum issues; the subjects who are 

eligible for referendum voting; the scope 

of referendum organization; the subjects 

who have the right to request for 

referendums; cases where a referendum is 

not organized; the result of referendums; 

the efficiency of referendum; tasks and 

authority of relevant agencies in the 

referendums; and procedures for 

organizing referendums. 

The Law of Referendum has 

established the legal basis for people to 

participate more actively in deciding 

issues of national importance, including 

legislative activities. However, in fact, no 

public referendum has been held yet. 

Moreover, some regulations on 

referendum in the Referendum Law have 

constrained the ability to realize this right 

in practice. Article 14 of the Law on 

Referendum stipulates that “The 

Standing Committee of the National 

Assembly, the President of the State, the 

Government or at least one-third of the 

total number of National Assembly 

                                                 

 
7 Phan Trung Ly & Dang Xuan Phuong, Developing 

and strengthening mechanisms for the citizenz to 

exercise state power by direct democracy - Theoretical 

members has the right to request the 

National Assembly to consider and 

decide a referendum”. According to these 

regulations, apart from the above four 

entities, no other subjects (including the 

people) have the right to request the 

National Assembly to consider and 

decide a referendum. In addition, 

stipulating that the National Assembly 

has the right to decide on referendums 

(optional referendum) without 

prescribing mandatory issues need to 

undergo referendum and the requirement 

to organize referendums on national wide 

scale also limit the realization of the Law.  

3. Some solutions to ensure 

people's rights to participate in 

legislative activities in Vietnam today 

Firstly, strengthening legal 

frameworks for people's participation 

rights in legislative activities in Vietnam.  

Strengthening regulations on 

gathering people's opinions in the 

legislative process: In order to strengthen 

regulations on gathering public opinion in 

the legislative process, it is necessary to 

clarify regulations on the mechanisms to 

engage experts, scientists and practical 

activists with relevant expertise; clearly 

specify that legal documents subjected to 

get public opinions should have a wide-

ranging effects and cover many areas or 

emerge as outstanding issues need to be 

reviewed and adjusted7*; build 

accountability mechanisms of state 

and practical basis, National Political Publishing 

House, Hanoi, p.369. 
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agencies in gathering, analyzing, 

absorbing and responding to people's 

opinions; specify the time period of 

gathering public opinions which is 

compatible with the complexity of each 

bill. 

Strengthening regulations on 

referendums: The Law of Referendum 

2015 has formed a legal basis for holding 

referendums in practice. The point is how 

to organize and prepare the necessary 

conditions in order to implement the 

these regulations. Besides, in the long 

term, in case of amending the 2013 

Constitution or the Law of Referendum, 

some regulations on referendums should 

be revised. For example, it is necessary to 

legalize citizens' right to request for a 

referendum in order to further promote 

the people's mastery. In this case, it is 

necessary to specify a minimum number 

of people required to make request for a 

referendum. Apart from optional 

referendums stipulated in the current 

Constitution (referendums decided by the 

National Assembly), it is essential to 

supplement the form of mandatory 

referendum (the Constitution should 

provide the issues that must undergo a 

mandatory referendum). In addition, 

local referendums should be considered 

since there are issues of national 

importance under the jurisdiction of the 

National Assembly but only have direct 

effects within a locality or region, such as 

                                                 

 
8*Phan Trung Ly & Dang Xuan Phuong, Developing 

and strengthening mechanisms for the citizenz to 

exercise state power by direct democracy - Theoretical 

building a power plant, implementing a 

socio-economic project related to one or 

several provinces or cities, or problems 

that only local people can understand 

clearly. 

Adding the provisions on the 

agenda initiatives: The agenda initiative 

is a form of direct democracy in which 

citizens can propose issues that need to be 

included in the policy agenda or 

legislative program8.*Adding the 

provisions on agenda initiatives plays an 

important part in ensuring the direct 

participation of the people in legislative 

activities right from the first stage. The 

contents concerning agenda initiatives 

include the required number of 

signatures, the time allowed to collect 

signatures, and procedures for 

implementing agenda initiatives. 

Secondly, raising people's 

awareness of the right to participate in 

legislative activities in Vietnam. 

Acknowledging the right is the first 

and indispensable condition to ensure the 

effective implementation of public 

participation in legislative activities. 

Therefore, first and foremost, it is 

necessary to raise people's awareness of 

the right to participate in legislative 

activity as a right holder. The State 

should equip people with legal 

knowledge and skills so that they can 

exercise their right to participate in 

legislative activities by themselves. In 

and practical basis, National Political Publishing 

House, Hanoi, p.30. 
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addition, citizens need to be educated so 

as to fully aware of their rights and their 

position in relations with the State. 

Concurrently, citizens need to be 

encouraged to actively participate in 

legislative activities, thereby 

strengthening their ability to practice 

democratic rights. 

Thirdly, enhancing the 

responsibility of the State in ensuring 

people's right to participate in legislative 

activities. 

In a rule-of-law state, people's 

participation right in policy making and 

legislative process must be ensured by the 

duty and responsibility of the State in 

providing information, building legal 

mechanisms not only for listening and 

identifying people’s needs, but also 

attracting the effective participation of 

citizens in the process of making laws, in 

order to enable laws and policies to be 

tailored to people’s preference*. 

Therefore, it is necessary to enhance the 

responsibility of the State in ensuring 

people's right to participate in legislative 

activities. It is necessary to clearly define 

the responsibilities of the State in 

gathering public opinions, synthesizing, 

evaluating, absorbing, responding to 

public opinions. To do so, the State 

agencies must see the process of 

gathering people's opinions as a two-way 

process, in which the State is responsible 

for clarifying the issues that the State 

                                                 

 
* Duong Thi Thanh Mai (2006), The participation of 

experts and scientists in the legislative process, Journal 

on Legislative Studies, (8). 

absorbs the people’s opinions; and at the 

same time, clarifying the issues which are 

not absorbed and explaining the reasons 

so that the people are able to understand 

and be aware of the value of their 

comments./. 
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Tóm tắt: Thực hiện quyền tham gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp có vai trò 

quan trọng trong việc bảo đảm tính nhân dân, tính dân chủ của Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa. Nó không những thể hiện sự tham gia quản lý nhà nước và xã hội của nhân 

dân, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động lập pháp. Thực tiễn Việt Nam cho 

thấy, tuy Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm thực hiện quyền tham gia của 

nhân dân vào hoạt động lập pháp nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, từ 

đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường các giải pháp bảo đảm sự tham gia của 

nhân dân vào hoạt động lập pháp. 

Từ khóa: nhân dân, quyền tham gia, hoạt động lập pháp 

 

1. Vai trò bảo đảm quyền tham 

gia của nhân dân vào hoạt động lập 

pháp ở Việt Nam 

Quyền tham gia của nhân dân vào 

hoạt động quản lý nhà nước là một tiêu 

chí quan trọng đánh giá mức độ dân chủ 

của một xã hội. Trong tổ chức bộ máy nhà 

nước, Quốc hội được xác định là “cơ quan 

đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan 

quyền lực nhà nước cao nhất của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”1 

với chức năng quan trọng hàng đầu là lập 

hiến, lập pháp nên quyền tham gia của 

nhân dân vào hoạt động lập pháp là đòi 

                                                 

 
* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
1  Điều 69, Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013  
 

hỏi khách quan, có vai trò đặc biệt quan 

trọng. 

Thứ nhất, việc bảo đảm quyền tham 

gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp 

xuất phát từ yêu cầu bảo đảm tính nhân 

dân, tính dân chủ trong quá trình xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.  

Trong tiến trình đổi mới và phát 

triển đất nước cho đến nay, vấn đề xây 

dựng và hoàn thiện “Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 

vì dân” luôn được Đảng ta quan tâm, chú 

trọng. Kể từ Đại hội VII, qua mỗi kỳ đại 
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hội, tư duy lý luận của Đảng về nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 

dân, vì dân ngày càng phát triển, hoàn 

thiện. Đến Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta 

tiếp tục xác định: “Nhà nước ta là Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất 

cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân 

mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp 

công nhân với giai cấp nông dân và đội 

ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam 

lãnh đạo”; “Nhà nước phục vụ nhân dân, 

gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện 

đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn 

trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và 

chịu sự giám sát của nhân dân”2.*†Quan 

điểm này đã được thể chế hóa trong Hiến 

pháp năm 2013. Hiến pháp 2013 khẳng 

định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân và vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm 

chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 

Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa 

giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 

và đội ngũ trí thức”. 

Tính nhân dân, tính dân chủ của 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt nam không chỉ được thể hiện ở trách 

nhiệm của nhà nước phục vụ nhân dân mà 

                                                 

 
2  Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, tr.85 
3 V. I. Lê nin, Toàn tập, Tập 34, NXB Sự thật, Hà Nội, 

tr.412. 
  

còn thể hiện ở việc huy động được sự 

tham gia của nhân dân vào hoạt động nhà 

nước, trong đó có hoạt động lập pháp 

(một trong những lĩnh vực hoạt động chủ 

yếu của bộ máy nhà nước). Bảo đảm 

Nhân dân tham gia vào hoạt động lập 

pháp sẽ góp phần phát huy dân chủ, phát 

huy tính tích cực chính trị của nhân dân, 

thực hiện quyền tham gia của người dân 

đã được Hiến pháp quy định.  

Thứ hai, việc bảo đảm quyền tham 

gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp 

góp phần cụ thể hóa nguyên tắc nhân dân 

tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội. 

V. I. Lênin coi việc lôi cuốn đông 

đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước là 

“phương pháp tuyệt diệu để tăng ngay một 

lúc bộ máy nhà nước của chúng ta lên gấp 

mười lần” 3.‡Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 

đặc biệt đề cao vai trò của nhân dân trong 

quản lý nhà nước. Người cho rằng: “Làm 

việc gì cũng phải có quần chúng. Không 

có quần chúng thì không thể làm được” 
4.§Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, nhà 

nước phải dựa vào lực lượng nhân dân, 

bảo đảm phương châm "đưa mọi vấn đề 

cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải 

quyết" 5.**  

Tiếp thu quan điểm của các nhà 

kinh điển Mácxít về quyền tham gia quản 

lý nhà nước của nhân dân, Hiến pháp và 

pháp luật Việt Nam đã ghi nhận về quyền 

tham gia quản lý nhà nước của nhân dân. 

4 Hồ Chí Minh, Bàn về nhà nước và pháp luật, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.481. 
5 Hồ Chí Minh, Bàn về nhà nước và pháp luật, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.464. 
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Trên cơ sở kế thừa và phát huy quyền 

tham gia quản lý nhà nước và xã hội được 

ghi nhận trong các bản Hiến pháp trước, 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công 

dân có quyền tham gia quản lý nhà nước 

và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị 

với cơ quan nhà nước về các vến đề của 

cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước 

tạo điều kiện để công dân tham gia quản 

lý nhà nước và xã hội; công khai, minh 

bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, 

kiến nghị của công dân” (Điều 28).  

Quyền tham gia của nhân dân vào 

hoạt động quản lý nhà nước được thể hiện 

trên cả ba phương diện hoạt động chủ yếu 

của nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. Bởi bản chất của hoạt động lập 

pháp là đưa ý chí của nhân dân lên thành 

luật, là hình thức quan trọng để thực hiện 

quyền lực của nhân dân; do đó, bảo đảm 

quyền tham gia của nhân dân vào hoạt 

động lập là điều kiện tiên quyết để pháp 

luật được ban hành phản ánh đầy đủ, đúng 

đắn ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Việc lấy ý kiến của chuyên gia, các nhà 

khoa học và nhân dân trở thành một bước 

quan trọng, không thể thiếu trong quy 

trình lập pháp. 

Thứ ba, việc bảo đảm quyền tham 

gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp 

góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt 

động lập pháp. 

Quyền tham gia của nhân dân vào 

hoạt động lập pháp không những thể hiện 

quyền làm chủ của nhân dân mà còn góp 

phần nâng cao hiệu quả của hoạt động lập 

                                                 

 
6 Xem: Viện Nghiên cứu lập pháp (2018), 

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội 

pháp. Sự tham gia của nhân dân vào hoạt 

động lập pháp hỗ trợ việc điều tra, đánh 

giá, nhận biết các vấn đề cần điều chỉnh 

trong xã hội; đồng thời, tạo kênh kiểm 

chứng thông tin và phản biện trong quá 

trình phân tích chính sách của dự án luật. 

Các chính sách, luật huy động được sự 

tham gia của nhân dân, đặc biệt là sự tham 

gia của các đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp, sẽ phù hợp với tình hình thực tế 

hơn, nhờ đó, văn bản luật được ban hành 

có tính hiệu lực và hiệu quả cao hơn.  

Sự tham gia của nhân dân vào quá 

trình lập pháp cũng chính là cơ hội để 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật, từ đó góp phần nâng cao ý thức pháp 

luật của nhân dân (bao gồm cả hiểu biết 

pháp luật và ý thức tôn trọng, chấp hành 

pháp luật). Hơn nữa, sự tham gia của nhân 

dân vào quá trình lập pháp giúp tạo ra sự 

cân bằng lợi ích, hài hòa các xung đột và 

tạo nên sự đồng thuận xã hội cao. Đây 

chính là yếu tố quan trọng để pháp luật đi 

vào đời sống xã hội nhanh hơn.  

Bên cạnh đó, việc tham gia của 

công dân trong quá trình lập pháp khiến 

cơ quan lập pháp thận trọng hơn trong quá 

trình lập pháp. Đây rõ ràng là một sự giám 

sát khách quan và hữu hiệu đối với quá 

trình lập pháp và các bên tham gia lập 

pháp - điều này cũng thể hiện xu hướng 

tất yếu của một xã hội dân chủ hiện đại dù 

ở bất kỳ thể chế nào6.* 

2. Thực trạng bảo đảm quyền 

tham gia của nhân dân vào hoạt động 

lập pháp ở Việt Nam hiện nay 

của công dân theo Hiến pháp - Thực trạng 

và kiến nghị, Đề tài khoa học cấp cơ sở 
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Nhân dân có thể tham gia vào hoạt 

động lập pháp thông qua các hình thức 

như: tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật; tham gia biểu 

quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý 

dân về Hiến pháp hoặc đạo luật và trình 

sáng kiến công dân, sáng kiến chương 

trình nghị sự. Về phương diện pháp lý, 

Việt Nam mới ghi nhận quyền tham gia 

của nhân dân vào hoạt động lập pháp qua 

việc lấy ý kiến nhân dân trong quy trình 

lập pháp (Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015) và biểu quyết khi 

Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến 

pháp hoặc luật (Luật Trưng cầu ý dân 

2015).  

Thứ nhất, thực trạng lấy ý kiến 

nhân dân trong quy trình lập pháp 

Hiến pháp năm 2013 và Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 quy định nhân dân có quyền tham 

gia đóng góp ý kiến trong nhiều giai đoạn 

của quy trình lập pháp, từ giai đoạn lập 

chương trình, xây dựng luật, pháp lệnh; 

giai đoạn soạn thảo luật, pháp lệnh; giai 

đoạn góp ý vào dự thảo luật, pháp lệnh 

đến giai đoạn thẩm định, thẩm tra dự thảo 

luật, pháp lệnh.  

Có thể khẳng định, hệ thống các 

quy phạm pháp luật thời gian qua đã tạo 

ra cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân 

thực hiện quyền tham gia đóng góp ý kiến 

trong quy trình lập pháp. Thực tiễn cũng 

cho thấy, hoạt động lấy ý kiến nhân dân 

trong hoạt động lập pháp đã trở thành 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền.  

Tuy nhiên, hoạt động lấy ý kiến 

nhân dân vào quy trình lập pháp vẫn còn 

nhiều hạn chế, bất cập như: đối tượng 

được lấy ý kiến vào dự thảo luật khá hạn 

hẹp; chưa có cơ chế thích hợp để các đối 

tượng trực tiếp chịu tác động của luật có 

quyền chủ động tham gia vào quy trình 

lập pháp; việc tổng hợp ý kiến của nhân 

dân và giá trị, kết quả của các cuộc lấy ý 

kiến nhân dân chưa được quy định rõ 

ràng; chưa tập hợp được đội ngũ chuyên 

gia có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

giỏi, am hiểu về pháp luật tham gia hoạt 

động lập pháp; thời gian thực hiện lấy ý 

kiến quá ngắn và quá gấp nên chưa thu 

hút được sự tham gia đông đảo của nhân 

dân; không có cơ chế ràng buộc trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc 

lấy ý kiến và phản hồi ý kiến nhân dân. 

Thứ hai, thực trạng thực hiện quyền 

tham gia biểu quyết khi Nhà nước tổ chức 

trưng cầu ý dân của nhân dân 

Trưng cầu ý dân là một hình thức 

dân chủ trực tiếp và là biểu hiện trực tiếp 

cao nhất của nguyên tắc quyền lực nhà 

nước thuộc về nhân dân. Thông qua hoạt 

động bỏ phiếu biểu quyết khi nhà nước 

trưng cầu ý kiến, những người dân đến 

tuổi trưởng thành, với tư cách công dân 

của mình, thể hiện ý chí, quan điểm, 

chính kiến của mình về những vấn đề 

được được ra trưng cầu ý kiến, trong đó 

có các vấn đề lập hiến, lập pháp.  

Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 

quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở 

lên có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ 

chức trưng cầu dân ý” (Điều 29). Quy 

định này được cụ thể hóa trong Luật 

Trưng cầu ý dân năm 2015. Luật Trưng 

cầu ý dân 2015 quy định khá chi tiết về 

trưng cầu ý dân gồm: nguyên tắc trưng 
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cầu ý dân; các vấn đề trưng cầu ý dân; 

người có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân; 

phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân; chủ thể 

có quyền đề nghị trưng cầu ý dân; các 

trường hợp không tổ chức trưng cầu ý 

dân; kết quả trưng cầu ý dân; hiệu lực của 

kết quả trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền 

hạn của các cơ quan, tổ chức trong tổ 

chức trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục tổ 

chức trưng cầu ý dân. Luật Trưng cầu ý 

dân đã tạo cơ sở pháp lý cho nhân dân 

tham gia một cách tích cực và chủ động 

hơn vào quá trình quyết định những công 

việc hệ trọng của đất nước, trong đó có 

hoạt động lập pháp. Tuy nhiên, trên thực 

tế, cho đến nay chưa có một cuộc trưng 

cầu ý dân nào được Nhà nước tổ chức. 

Một số quy định về trưng cầu ý dân trong 

Luật Trưng cầu ý dân đã làm giảm khả 

năng hiện thực hóa quyền này trong thực 

tế. Điều 14 Luật Trưng cầu ý dân quy 

định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một 

phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có 

quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết 

định việc trưng cầu ý dân”. Theo các quy 

định này thì ngoài 4 chủ thể kể trên thì 

không còn có chủ thể nào khác (kể cả 

nhân dân) có quyền đề nghị Quốc hội xem 

xét, quyết định việc trưng cầu ý dân. Bên 

cạnh đó, việc quy định Quốc hội có quyền 

quyết định trưng cầu ý dân (trưng cầu ý 

dân tùy ý) mà không quy định những vẫn 

đề bắt buộc Quốc hội đưa ra trưng cầu ý 

dân và quy định chỉ tổ chức trưng cầu ý 

                                                 

 
7 GS.TS Phan Trung Lý, TS Đặng Xuân Phương 

(đồng chủ biên), Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân 

dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ  

dân trên phạm vi toàn quốc cũng làm 

giảm khả năng thực hiện của Luật.  

3. Một số giải pháp bảo đảm 

quyền tham gia của nhân dân vào hoạt 

động lập pháp ở Việt Nam hiện nay 

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định 

pháp luật về quyền tham gia của nhân dân 

vào hoạt động lập pháp ở Việt Nam. 

Hoàn thiện các quy định về lấy ý 

kiến nhân dân trong quy trình lập pháp: 

Việc hoàn thiện các quy định về lấy ý 

kiến nhân dân trong quy trình lập pháp 

cần làm rõ các vấn đề sau: cần đưa ra các 

uy định pháp luật về cơ chế huy động, sử 

dụng, phát huy được trí tuệ của các 

chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạt 

động thực tiễn có chuyên môn liên quan 

đến nội dung các dự án luật; quy định rõ 

nội dung các văn bản luật được lựa chọn 

để xin ý kiến nhân dân là các văn bản có 

phạm vi điều chỉnh rộng và có tầm ảnh 

hưởng đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh 

vực hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc 

cần được tháo gỡ, xem xét, điều chỉnh 7;* 

cần tạo ra cơ chế ràng buộc trách nhiệm 

của cơ quan nhà nước trong việc tập hợp, 

phân tích, tiếp thu và phản hồi các ý kiến 

của nhân; quy định cụ thể về thời gian lấy 

ý kiến nhân dân phù hợp với độ phức tạp 

của từng dự thảo luật.  

Hoàn thiện các quy định về trưng 

cầu ý dân: Luật Trưng cầu ý dân được ban 

hành năm 2015 đã tạo cơ sở pháp lý đầy 

đủ và cụ thể cho việc trưng cầu ý dân trên 

thực tế. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực 

trực tiếp – Cơ sở lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị 

quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 369. 
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hiện và chuẩn bị những điều kiện cần thiết 

như thế nào để có thể thực hiện được các 

quy định về trưng cầu ý dân. Bên cạnh đó, 

về lâu dài, khi có điều kiện sửa đổi Hiến 

pháp năm 2013, Luật Trưng cầu ý dân, 

chúng ta cần sửa đổi một số nội dung về 

trưng cầu ý dân như: Cần bổ sung quy 

định nhân dân có quyền đề xuất trưng cầu 

ý dân. Theo đó, cần tính đến việc quy 

định trao cho một số lượng người dân 

nhất định (ngưỡng tối thiểu số người ủng 

hộ) có quyền đề nghị trưng cầu ý dân 

nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nhân 

dân với tư cách là chủ thể của quyền lực 

nhà nước. Cần quy định không chỉ hình 

thức trưng cầu ý dân tùy ý như Hiến pháp 

hiện hành (việc trưng cầu ý dân do Quốc 

hội quyết định) mà còn cần bổ sung thêm 

hình thức trưng cầu ý dân bắt buộc (Hiến 

pháp quy định những vấn đề phải được 

đưa ra trưng cầu ý dân) nhằm phát huy 

hơn nữa chủ quyền nhân dân. Cần xem 

xét việc trưng cầu ý dân ở phạm vi địa 

phương bởi có những vấn đề quan trọng 

của đất nước thuộc thẩm quyền của Quốc 

hội nhưng nó chỉ tác động trực tiếp trong 

phạm vi một địa phương hoặc khu vực, ví 

dụ như việc xây dựng nhà máy điện hay 

một dự án kinh tế xã hội có liên quan đến 

một hoặc một số tỉnh, thành phố hoặc 

những vấn đề chỉ người dân địa phương 

mới hiểu rõ. 

Bổ sung quy định về sáng kiến 

chương trình nghị sự: Sáng kiến chương 

trình nghị sự là hình thức dân chủ trực 

                                                 

 
8 GS.TS Phan Trung Lý, TS Đặng Xuân 

Phương (đồng chủ biên), Xây dựng và hoàn 

thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực 

tiếp mà theo đó công dân có thể đề xuất 

nội dung cần đưa vào chương trình xây 

dựng chính sách, pháp luật của nhà nước 

thông qua quyền đề xuất một vấn đề cụ 

thể vào chương trình nghị sự của cơ quan 

lập pháp 8.*Việc bổ sung quy định về sáng 

kiến chương trình nghị sự có ý nghĩa quan 

trọng trong việc bảo đảm sự tham gia trực 

tiếp của nhân dân vào hoạt động lập pháp 

ngay từ khâu đầu tiên, tạo điều kiện để 

nhân dân đưa ra các đề xuất chính sách. 

Các nội dung cần quy định về sáng kiến 

chương trình nghị sự gồm: số lượng chứ 

ký theo yêu cầu, thời gian cho phép để thu 

thập chữ ký, trình tự, thủ tục thực hiện 

sáng kiến chương trình nghị sự, v.v... 

Thứ hai, nâng cao nhận thức của 

nhân dân về quyền tham gia vào hoạt 

động lập pháp ở Việt Nam. 

Hiểu biết về quyền là điều kiện đầu 

tiên, không thể thiếu để có thể bảo đảm 

quyền tham gia của nhân dân vào hoạt 

động lập pháp được thực hiện trong thực 

tiễn một cách hiệu quả. Vì thế, trước hết, 

cần nâng cao nhận thức của nhân dân về 

quyền tham gia vào hoạt động lập pháp 

với tư cách là chủ thể quyền. Nhà nước 

cần trang bị cho nhân dân những kiến 

thức pháp luật và kĩ năng cần thiết để họ 

có thể tự mình thực hiện quyền tham gia 

vào hoạt động lập pháp. Cần tăng cường 

giáo dục quyền tham gia của nhân dân 

vào hoạt động lập pháp giúp họ có nhận 

thức đúng đắn, đầy đủ về quyền của mình, 

vị trí của mình trong quan hệ với nhà 

nhà nước bằng dân chủ trực tiếp – Cơ sở lý 

luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, tr. 30. 
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nước. Cùng với đó, cần khuyến khích để 

nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt 

động lập pháp, từ đó, rèn luyện khả năng 

thực hành quyền dân chủ của nhân dân.  

Thứ ba, tăng cường trách nhiệm của 

nhà nước trong bảo đảm quyền tham gia 

của nhân dân vào hoạt động lập pháp. 

Trong nhà nước pháp quyền, quyền 

của nhân dân tham gia xây dựng chính 

sách, pháp luật phải được bảo đảm bằng 

bổn phận và trách nhiệm của nhà nước 

trong việc cung cấp thông tin, tạo ra cơ 

chế pháp lý để nhà nước không chỉ lắng 

nghe, phát hiện nhu cầu mà còn thu hút 

sự tham gia có hiệu quả của công dân 

trong quá trình làm ra các đạo luật phù 

hợp với nhu cầu của cuộc sống và ý chí, 

nguyện vọng của nhân dân*. Do đó, cần 

tăng cường trách nhiệm của Nhà nước 

trong bảo đảm quyền tham gia của nhân 

dân vào hoạt động lập pháp. Cần xác định 

rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc tổ 

chức lấy ý kiến, tiếp thu, tổng hợp, đánh 

giá, phản hồi, và giải trình các ý kiến 

tham gia đóng góp của nhân dân. Muốn 

vậy, các cơ quan có thẩm quyền phải xem 

quá trình tiếp nhận các ý kiến tham gia 

của nhân dân là quá trình hai chiều, trong 

đó nhà nước có trách nhiệm làm rõ những 

vấn đề được tiếp thu trong dự án, dự thảo 

luật; đồng thời cũng cần phải giải trình 

làm rõ, phản hồi lại những vấn đề chưa 

tiếp thu và giải thích lý do để nhân dân 

                                                 

 

* Dương Thị Thanh Mai (2006), Sự tham gia của 

các chuyên gia, các nhà khoa học vào quá trình 

được thông suốt và nhận thức rõ giá trị 

của các ý kiến đóng góp của mình.  
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Abstract: Over the past time, the practical application of criminal law of Ho Chi 

Minh City People's Court for the abuse of trust in appropriating assets has shown that 

there are still difficulties, limitations and obstacles affecting effective application of 

criminal law. This article analyzes some limitations, difficulties and obstacles in 

application of criminal law of Ho Chi Minh City People's Court for the abuse of trust in 

appropriating property, thereby suggest recommendations to ensure proper application of 

criminal law for crimes of misuse of trust in appropriating property. 
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           1. Overview of the Court's 

application of criminal law to the abuse 

of trust in appropriating property 

According to the prevailing 

viewpoint, applying the law is one of the 

four forms of law implementation: 

compliance with the law; law 

enforcement; use law and application of 

law1.Curriculum  State theory and 

Law  of the University of Law defines: 

Applying the law is a form of law 

                                                 

 
* Hung Yen City People's Procuracy 
1 Hanoi Law University, State Theory and Law Curriculum, Police Publishing House, 2011, p 

185. 
2 Hanoi Law University, State Theory and Law Curriculum, Police Publishing House, 2011, 

p.186 

implementation in which the state 

through state agencies or competent 

authorities organize for legal entities to 

implement the regulations by law or by 

themselves according to the provisions of 

the law to make decisions that give rise 

to, change, suspend or terminate specific 

legal relations2.‡

 
From the above definition, it can be 

defined: Applying the criminal law of the 

court for the abuse of trust in 
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appropriating property is the form of law 

implementation, in which the court on 

behalf of the state based on the legal 

provisions in general and criminal law in 

particular create decisions or judgments 

that give rise to, change or terminate 

criminal legal relations in each specific 

criminal case.
 

2. Practical application of 

criminal law for the abuse of trust in 

appropriating property 

In the period 2014-2018, the Ho Chi 

Minh City People's Court tried 11 

criminal cases to abuse the trust of 

appropriating assets, of which 8 cases 

were appealed or protested. In 8 cases of 

appeals and protests, there are 5 cases of 

keeping the first instance verdict, only 3 

cases of being punished. Studying cases 

that have been sanctioned by the 

Appellate Panel reveals some limitations 

and problems as follows: 

2.1. The Court of First Instance 

has not yet reviewed all extenuating 

circumstances 

Study the contents of the case 

Hoang Van T showed that: T is an 

employee of the pawnshop at No. 11 

DDN, Ward Q, District E, Ho Chi Minh 

City, he took of the pawnshop owner (Vu 

Xuân T) an used AirBlade motorbike, an 

used Iphone 5 mobile, an used Ipad tablet 

and VND 25 million in cash. The written 

conclusions of appraisal No. 152/HDĐG 

dated December 17, 2014 valuing Honda 

                                                 

 
3 Extracted the first instance criminal judgment 

No. 26/2018/HSST dated April 5, 2018 by Ho 

Chi Minh City People's Court. 

AirBlade motorcycles worth VND 

25,000,000; Iphone 5 mobile worth 

6,000,000 VND; Ipad tablet is worth 

VND 6,500,000. The total value of assets 

that accused Hoang Van T appropriated 

from Mr. Vu Xuan T was VND 

62,500,000. The Court of First Instance 

has considered accepting extenuating 

circumstances: The accused has no 

criminal record; first offense; sincere 

declaration; repent. Since then, the Court 

of First Instance applies Point p Clause1 

and Point d Clause 2 Article 46; Article 

33; Article 45 of the 1999 Penal Code 

states that Hoang Van T is guilty of 

abusing trust in appropriating assets and 

punishing Hoang Van T for 3 years in 

prison3.* 

Hoang Van T has an appeal letter to 

mitigate the penalty. The Appellate Court 

has stated that, in addition to the 

circumstances that the First Instance Trial 

has recorded, defendant Hoang Van T has 

other extenuating circumstances, 

including: the defendant's family 

situation hard; after committing a crime, 

the defendant donated kidneys to save 

people and was confirmed by PX General 

Hospital. On the other hand, studying the 

situation of the accused family shows 

that, accused was born in 1986 in Nam 

Ha, registered as a permanent resident in 

X district of Ninh Binh province. The 

mother of the accused died when the 

defendant was still in his childhood, the 
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accused father was a wounded soldier. 

Hoang Van T was educated in high 

school to grade 11 and then went to Ho 

Chi Minh City to work as a hired laborer. 

The appropriation of 62,500,000 VND 

was partly due to the pawner's fault, Mr. 

Vu Xuan T lacked inspection and 

supervision, the operation process of the 

business establishment, created many 

loopholes, it is stimulated Hoang Van T 

had an intention to commit a crime. 

Failure to accurately assess the 

extenuating circumstances, as well as fail 

to clarify the causes and conditions 

leading to criminal acts has led to the 

inaccuracy when assessing the nature and 

the danger of criminal acts, so the 

punishment that the First Instance Court 

applies to Hoang Van T is too heavy, not 

commensurate with the nature and 

severity of the offense, so it does not meet 

the purpose of the penalty. From this 

judgment, the Court of Appeal accepted 

the appeal, reducing the penalty for T 

from 3 years in prison to 2 years in 

prison.4* 

The case of Phan Thi Thanh T is 

also a case where the court has not fully 

evaluated the facts of the case. The 

content of the case is Phan Thanh T 

entrusted by Mrs. Nguyen Thi Tuyet M to 

drive motorbike to the parking. Phan 

Thanh T took the motorbike to sell for 

VND 10,000,000 and spent all the money 

and left for her hometown in Binh Thuan. 

                                                 

 
4 Criminal appellate judgment No. 238/2018/HSPT 

June 12, 2018 by Ho Chi Minh City People's Court. 

Nguyen Thi Tuyet M could not contact 

Phan Thanh T and declare to the police. 

10 days later, afraid of being arrested, 

Phan Thanh T redeemed his motorbike 

and returned it to Ms. M. Conclusion of 

asset valuation No.24 dated 19/01/2017 

of the Property Valuation Council of Thu 

Duc district , the motorbike that Phan 

Thanh T took away to sold for VND 

25,592,000. The first instance verdict No. 

220/2017/HSST on July 13, 2017 of Thu 

Duc District People's Court, Ho Chi Minh 

City accused the defendant of guilty of 

abusing the trust in appropriating assets. 

The Trial Panel have applied Point a, 

Clause 1, Article 140; Points h and p, 

Clause 1, Article 46 of the Penal Code for 

punishing defendant Phan Thanh T 10 

months in prison5. Phan Thanh T made an 

appeal letter. The Appellate Trial Panel 

has judged that the Court of First Instance 

has assessed the extenuating and 

applicable circumstances for Phan Thanh 

T. However, the Court of First Instance 

has not yet fully evaluated the Phan 

Thanh T's extenuating circumstances 

were applied. Phan Thanh T is a 

demobilized soldier, her family is in a 

difficult situation, so she transgresses 

temporarily. After committing the crime, 

Phan Thanh T redeemed the motorbike 

and returned it to the victim. Thus, the 

consequences of criminal acts have been 

completely overcome. In this case, Phan 

Thanh T has just declared his sincerity 

5 Extracted the first instance judgment of 

220/2017/HSST on July 13, 2017 of the 

People’s Court of Thu Duc District, Ho Chi Minh City 
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and repented, so there is a basis to reduce 

her punishment. On that basis, the 

Appellate Trial Panel accepted the 

appeal, reducing the penalty for T from 

10 months to 8 months in prison 6.* 

 The case of Pham Thi Bao Tr 

guilty of abusing the trust in 

appropriating assets is also a case that has 

not fully evaluated the circumstances of 

the case. The contents of the case are as 

follows: From June to August 2014, 

taking advantage of  many loopholes 

management process of VDTT preschool 

under QT education joint stock company, 

when collecting fees, Pham Thi Bao Tr 

has only reported to Mrs. Hoang A, the 

legal representative of the company a half 

of the fees paid by each parent, and the 

other half has been appropriated. In 

addition, Pham Thi Bao Tr also declared 

false invoice to repair and purchase 

equipment. The total amount of money 

appropriated is VND 184,236,000. The 

Trial Panel has applied point a, clause 2, 

Article 140 of the Criminal Code 1999, 

amended and supplemented in 2009; 

Point b, s Clause 1 Article 51, Clause 2 

Article 51 Criminal Code 2015, amended 

and supplemented in 2017 sanctioned 

Pham Thi Bao Tr 2 years and 6 months in 

prison7.†The defendant has an appealed 

letter for a mitigation of the penalty and 

asked for a suspended sentence because 

of difficult family circumstances. The 

                                                 

 
6 Criminal appellate judgment No. 509/2017/HSPT 

September 22, 2017 of the Ho Chi Minh City People's 

Court. 

Court of Appeal said: The accused has 

good personalities, the attitude of sincere 

declaration, repentance, has voluntarily 

overcome the whole amount of 

appropriation before prosecuting the 

case, the victim has a petition letter for a 

mitigation of the penalty for the accused. 

In addition, accused husband of the 

defendant participated in the revolution, 

was awarded many medals. The accused 

has a difficult family situation, has small 

children; The defendant has a clear 

residence, in the process of bail, the 

defendant has well abided by the state 

law. The accused has a stable job and has 

small children so it is deemed 

unnecessary to impose imprisonment 

penalties, suspended sentences for the 

accused also achieve the purpose of 

education and prevention. From the 

above judgment, the Appellate Trial 

Panel shall apply Point d, Clause 2, 

Article 140 of the Criminal Code of 1999, 

Point b and s, Clause 1, Clause 2, Article 

51, Clause 1, Clause 2, Article 65 of the 

Criminal Code 2015 , amended and 

supplemented in 2017 to sanction the 

accused Pham Thi Bao Tr 2 years and 6 

months of suspended sentence, the 

probationary period is 5 years from the 

date of declaration appellate judgment. 

Thus, from all three cases can be 

seen, although, the Basic Instance Trial 

Panel has correctly applied the facts of 

7 Extracted the criminal judgment of first 

instance No. 09/2018/HSST on January 22, 

2018 of the People's Court of District 7, Ho 

Chi Minh City. 
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the case to decide the penalty, so 

basically, the penalty is decided to be 

commensurate with the nature and extent 

of the offense. However, some 

circumstances have not been evaluated 

comprehensively by the Trial Panel, 

especially the circumstances of the family 

situation and the offender's identity. In 

addition, the issues related to the causes 

and conditions of specific offenses have 

not been clarified by the court to create 

the most complete, comprehensive and 

clear picture of the crime case from It has 

the most complete and accurate 

awareness of the offender's identity and 

related circumstances in order to provide 

an accurate and most appropriate penalty 

for the nature and seriousness of the 

offense. The judgments that have been 

accepted to appeal and to be corrected for 

the first instance by the Trial Panel show 

a tendency that the first instance 

judgments are in the direction of applying 

a more severe penalty than the dangerous 

level of offense. Therefore, all three first-

instance judgments are modified by the 

Appellate Trial Panel in the direction of 

mitigating penalties. In which 1 sentence 

reduced from 3 years in prison to 2 years 

in prison; 1 sentence reduced from 10 

months in prison to 8 months in prison 

                                                 

 
8 Resolution No. 01/2013 / NQ-HDTP dated 

November 1, 2013 of the Council of Judges of 

the Supreme People's Court guiding the 

application of Article 60 of the Criminal Code on 

suspended sentences; Resolution No. 02/2018 / 

NQ-HDTP dated May 15, 2018 of the Council of 

Judges of the Supreme People's Court guiding 

and 1 sentence retained the penalty level 

for 2 years and 6 months in prison but for 

suspended sentence. 

 2.2. The Court of First 

Instance has not yet applied the 

suspended sentence 

 Suspended sentences are 

measures of exemption from conditional 

imprisonment, which are applied by the 

Court to offenders who are sentenced to 

no more than 3 years, based on the 

offender's identity and extenuating and 

considered circumstances see no need to 

obey imprisonment.8*A suspended 

sentence is a regime that both 

demonstrates the humanity of Vietnam's 

Criminal Law and works to encourage 

offenders to self cultivate, practice and 

educate in the community with active 

support of the family, agencies and 

society. In addition, the suspended 

sentence is also of great economic 

significance, helping to save a lot of 

money to renovate and educate offenders 

of sentence execution in prisons9.†  

 The application of a suspended 

sentence brings many benefits both to the 

state as well as to the offenders, so the 

Supreme People's Court continuously has 

documents guiding the application of 

suspended judgments to help the People's 

the application of Article 65 of the Criminal 

Code on suspended sentences. 
9 Nguyen Van Buong, Regulation of 

suspended sentence according to the 

Vietnamese criminal law from practice in 

Central and Central Highlands, Doctoral 

thesis thesis, Academy of Social Sciences, 

2017, page 41. 



56                                                                                                    Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

     

Court apply properly use this regime to 

both ensure the interests of offenders and 

bring benefits to the State. Although the 

Supreme People's Court just issued 

Resolution No. 02/2018 / NQ-HDTP 

dated May 15, 2018 of the Council of 

Judges of the Supreme People's Court 

guiding the application of Article 65 of 

the Criminal Code on suspended 

sentence, however, this Resolution takes 

effect from July 1, 2018. Therefore, the 

above cases apply the guidance in 

Resolution No. 01/2013 / NQ-HDTP 

dated November 1, 2013 2013 of the 

Supreme People's Court of Judges 

instructed the application of Article 60 of 

the Criminal Code on suspended 

sentences. Under the guidance of this 

Resolution, many of the accused of the 

three appellate cases mentioned above 

satisfy the conditions for suspended 

sentence and should have been convicted 

by the offenders. For example, the case of 

Pham Thi Bao Tr, although the Court of 

First Instance sentenced 2 years and 6 

months to imprisonment, however, the 

Appellate Panel corrected the sentence, 

sentenced the accused to 2 years and 6 

months. suspended sentence. In our 

opinion, the court's decision to impose a 

suspended sentence on the accused Pham 

Thi Bao Tr is completely satisfactory, 

because she satisfies all 5 conditions 

stated in Resolution No. 01/2013/NQ-

HDTP as : Imprisoned for no more than 

                                                 

 
10 Clause 1 Article 2 Resolution No. 01/2013 

/ NQ-HDTP dated November 1, 2013 of the 

Council of Judges of the Supreme People's 

three years for less serious offenses, 

serious offenses, very serious offenses; 

Having good personalities; There are 

specific, clear residences; There is no 

aggravation of criminal liability; Being 

able to self-reform and if not arresting 

them, serving their imprisonment 

penalties does not adversely affect the 

fight against crime, especially corruption 

crimes10.*The defendant Pham Thi Bao 

Tr also does not fall under the cases that 

the Supreme People's Court instructs that 

he will not be entitled to suspended 

sentence in Clause 2, Article 2 of 

Resolution No.01/2013/NQ-HDTP dated 

November 1, 2013 of The Council of 

Judges of the Supreme People's Court 

guides the application of Article 60 of the 

Criminal Code on suspended sentences. 

These facts are basically easily 

identifiable, however, on the condition 

that "Being able to self-transform and not 

arrest them to obey their imprisonment 

does not adversely affect the defense of 

the defense and anti-crime "is a condition 

that is not easily perceived. This is a 

barrier that many trial councils did not 

decide to defend the suspended sentence.  

The study of 8 cases of appeal shows that 

all 8 defendants in these cases have 

applications for mitigating penalties, of 

which 4 defendants proposed suspended 

sentences. However, among the four 

defendants who requested a suspended 

sentence, the Court of Appeal only 

Court guiding the application of Article 60 

of the Criminal Code on suspended 

sentence. 
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considered one accused sentence (25%). 

For example, the case study of Pham Thi 

Minh N taking advantage of the 

assignment of cashier to Lotte Mart Go 

Vap supermarket, she knew that payment 

data of probationary workers were not 

saved in supermarket data. So when 

paying for the guest, N issued the 

payment in the mode of internship 

workers to appropriate the sale amount. 

Up to the time of detection, from June to 

August 2017, N has appropriated the total 

amount of VND 45,665,000. The first 

instance verdict states that N is guilty of 

abusing the trust in appropriating 

property; Pursuant to Clause 1, Article 

140 of the Criminal Code of 1999; Points 

b and s, Clause 1 and Clause 2, Article 51; 

Point g, Clause 1, Article 52; Article 38 

Criminal Code 2015 punishes 6 months 

imprisonment for defendant Pham Thi 

Minh N. She filed a petition to mitigate 

the penalty and asked for a suspended 

sentence11.* The Court of Appeal said that 

the Court of First Instance applied 

extenuating circumstances such as 

sincere declaration and repentance; 

compensated for the victims; The accused 

has no criminal record. However, there 

are different views between the 

Procuracy and the Court. The 

Procuratorate said that Pham Thi Minh 

N's behavior does not fall into multiple 

crimes. However, the Appellate Trial 

Panel judged, because Pham Thi Minh N 

was only assigned to charge customers 

                                                 

 
11 Criminal judgment of first instance No. 

27/2018 / HSST dated March 16, 2016 of 

every Saturday and Sunday, so every time 

the accused appropriated the 

supermarket's money was not connected. 

about time, the accused's behavior 

satisfies the "Crime many times" 

situation. In our opinion, this judgment of 

the Trial Panel is not satisfactory. The 

basic difference between continuous 

crime and crime many times it is: 

continuous crime is a crime where 

objective behavior is continuous, 

including many acts of the same type that 

occur next to each other in time, invading 

a social relationship and are dominated 

by the intention guilty whereas repeated 

offenses are cases where the offender has 

committed a crime many times without 

previous treatment. Considering the 

behavior of Pham Thi Minh N, she is 

assigned the cashier to the weekends. 

Taking advantage of loopholes in the 

management process of the supermarket, 

each time performs her duties, Pham Thi 

Minh N uses such deceitful behavior as 

issuing payment invoices in the regime of 

trainees for appropriating money. Here, 

considering the nature of N's work, she is 

only assigned to carry out the cashier duty 

on the weekends so every time she 

performs the task, N will perform the act 

of appropriating property. This case is 

completely different in case N is assigned 

to work as a cashier on consecutive days 

of the weekfrom June to August 2017, but 

at the end of the week N commits an 

offense. This case will be considered to 

the People's Court of Go Vap District, Ho 

Chi Minh City. 
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be committed in a discontinuous manner. 

In case of N, she is only assigned to 

perform tasks on the weekends, every 

time she performs the task, N will 

perform the same type of offense, all of 

which are governed by the same item 

target of crime. Therefore, along with the 

principle of benefiting the accused, in this 

case, it is necessary to determine that the 

offense of N belongs to a continuous 

crime, not a crime many times. On the 

other hand, considering the conditions of 

Pham Thi Minh N, she has all the 

conditions to sentence a suspension under 

the guidance of Resolution No. 

01/2013/NQ-HDTP of November 1, 2013 

of the Judges' Council of Supreme 

People's Court (Now it is the Resolution 

No. 02/2018/NQ-HDTP dated May 15, 

2018 by the Judges' Council of the 

Supreme People's Court guiding the 

application of Article 65 of the Criminal 

Code). In this case, N was sanctioned for 

6 months in prison, however, after 

committing the crime, N was sincere 

declaration, repentance and she has 

compensated all the money appropriated, 

N has no criminal record, circumstances 

of difficult families, divorced parents; the 

accused must raise his elderly mother and 

his terminally ill brother; The accused has 

a clear residence. In this case, the 

Appellate Court should accept the appeal 

and impose a six-month sentence but the 

suspended sentence. The suspended 

sentence against the accused N has just 

met the purpose of punishment, good 

expression of humanitarian policies of 

criminal law, helping the accused to take 

care of their elderly mother, terminally ill 

brother, at the same time, it helps to save 

money for execution of imprisonment. 

3. Recommendations to ensure 

proper application of criminal law 

Proper application of criminal law 

is the best guarantee of the adjustment 

effect of criminal law, thus contributing 

to ensuring basic rights and interests of 

offenders. In order to ensure proper 

application of criminal law for the abuse 

of trust in appropriating property, in our 

opinion, it is necessary to perform some 

following solutions well: 

Firstly, it is necessary to continue 

to improve criminal law and strengthen 

the explanation and guidance of criminal 

law. The 2015 Penal Code, amended in 

2017, has made many progress, 

overcoming many of the limitations of 

the Criminal Code in 1999, however, 

some provisions in the 2015 Penal Code, 

amended in 2017 still not specific, clear, 

causing difficulties in the application 

process. For example, the provision 

"considers that there is no need to arrest 

the imprisonment penalty" in paragraph 1 

of Article 65 of the Criminal Code 2015, 

the amendment in 2017 on suspension is 

quite general, abstract, and greatly 

depends on the subjectivity of members 

of the Trial Panel. This is a huge obstacle 

to applying suspended sentence in trial 

practice. Therefore, it is necessary to 

study to replace with more specific, clear 

regulations, facilitating the application of 

law.  

Article 175 of the Criminal Code 

2015, amended in 2017, has made some 
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modifications, but it is necessary to 

continue with the explanations and 

guidelines for a consistent understanding 

and application. Article 175 of the Penal 

Code 2015 has been supplemented 

"Property is the main means of earning a 

living of the victim and their family", 

however, the content of this concept has 

not yet explained or guided. On the other 

hand, the concept of "escaping", 

"deliberately not paying", "causing 

negative  impacts on security, social order 

and safety" in the provisions of Article 

175 of the Penal Code has not been 

clarified yet. The explanation and 

specific guidance of these concepts is an 

urgent requirement to facilitate the 

process of law application as well as to 

ensure proper application of laws. 

Secondly, it is necessary to 

strengthen professional capacity and law 

application skills of judges,people's 

jurors in particular as well as those 

conducting proceedings in general.  

Implementing the strategy of judicial  

reform of the Politburo in Resolution No. 

49-NQ/TW of June 2, 2005, the quality of 

the staff with judicial titles has been 

significantly raised, but still has not met 

the practical requirements. 

Implementation of Conclusion No. 01-

KL/TW dated 4 April 2016 of the 

Politburo on the continuation conducted 

of Resolution No. 48-NQ/TW on the 

strategy to build and perfect Vietnam's 

legal system till the year In 2010, the 

orientation to 2020, the Central Judicial 

Reform Steering Committee set out 

Program No. 03/CTr/BCĐCCTPTW on 

October 6, 2016 on the focus of judicial 

reform in the 2016-2021 term in which 

continue to improve the professional 

qualifications and working skills of 

judicial officials to better meet the 

practical requirements of law application. 

Third, need to strengthen more 

the coordination mechanism between 

Investigation Agency, Procuracy and 

Court in the process of resolving criminal 

cases. Need to summarize practical 

experience, strengthen the organization 

of scientific seminars among these 

agencies to unify in scientific awareness, 

which is an important foundation in the 

process of applying the law in practice. 

References: 

1. The Central Judicial Reform 

Steering Committee. Program No. 

03/CTr/BCĐCCTPTW on October 6, 2016 

on the focus of judicial reform in the 2016-

2021 term. 

2. Politburo. Conclusion No. 01-

KL/TW dated April 4, 2016 on the 

continuation conducted of the Politburo 

Resolution No. 48-NQ / TW, IX, on the 

strategy to build and perfect Vietnam's legal 

system till the year 2010, orientation to 2020. 

3. Politburo. Resolution No. 49-

NQ/TW of June 2, 2005 on the strategy to 

build and perfect Vietnam's legal system till 

2010 and orientations to 2020. 

4. The Supreme People's Court 

Judges Council. Resolution No. 01/2013/NQ-

HDTP dated November 1, 2013 guiding the 

application of Article 60 of the Criminal 

Code on suspended sentence. 

5. The Supreme People's Court 

Judges Council. Resolution No. 02/2018 / 

NQ-HDTP dated May 15, 2018 guiding the 



60                                                                                                    Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

     

application of Article 65 of the Criminal 

Code on suspended sentence. 

6. Nguyen Van Buong, Regulation of 

suspended sentence according to the 

Vietnamese criminal law from practice in 

Central and Central Highlands, Doctoral 

thesis thesis, Academy of Social Sciences, 

2017, page 41. 

7. The People's Court of Go Vap 

District. Criminal judgment of first instance 

No. 27/2018 / HSST dated March 16, 2016. 

8. The People's Court  of Ho Chi 

Minh City. Criminal appellate judgment No. 

238/2018/HSPT June 12, 2018. 

9. The People's Court  of Ho Chi 

Minh City. Criminal appellate judgment No. 

509/2017/HSPT September 22, 2017. 

10. The People's Court of Thu Duc 

District, Ho Chi Minh City. The first instance 

judgment of 220/2017/HSST on July 13, 

2017. 

11. The People's Court  of Ho Chi 

Minh City. The first instance criminal 

judgment No. 26/2018/HSST dated April 5, 

2018. 

12. The People's Court of District 7, 

Ho Chi Minh City. the criminal judgment of 

first instance No. 09/2018/HSST on January 

22, 2018. 

13. Hanoi Law University, State 

Theory and Law Curriculum, Police 

Publishing House, 2011. 

 

Author Address: Le Duy Tuong, Director of 

People's Procuracy of Hung Yen City. 

Phone: 0912249388. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội 51 (01/2019) 61-69                                                                             61 

 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM 

CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Lê Duy Tường**† 

 

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 8/7/2018 

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 8/01/2019 

Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/01/2019 

 

Tóm tắt: Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy vẫn còn 

những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng pháp luật 

hình sự. Bài viết này phân tích làm rõ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực 

tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đưa ra một số kiến nghị góp phần bảo đảm 

áp dụng đúng pháp luật hình sự đối với các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật hình sự; Thực tiễn; Tội phạm; Lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản; Tòa án nhân dân; thành phố Hồ Chí Minh. 

 

1. Khái quát về áp dụng pháp 

luật hình sự của Tòa án đối với tội lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

Theo quan điểm phổ biến hiện 

nay, áp dụng pháp luật là một trong bốn 

hình thức thực hiện pháp luật là: Tuân thủ 

pháp luật; Thi hành pháp luật; Sử dụng 

pháp luật và Áp dụng pháp 

luật.1****************************** 

Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp 

luật của Trường Đại học Luật định nghĩa: 

                                                 

 
* Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hưng Yên 
1 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Công an nhân dân, 2011, 

tr. 185. 
2 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Sđd, tr. 186. 

 

 

Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện 

pháp luật trong đó nhà nước thông qua 

các cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách 

có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể 

pháp luật thực hiện những quy định của 

pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào các 

quy định của pháp luật để tạo ra các quyết 

định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ 

hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật 

cụ thể.2††††††††††††††††††††††††††††††  
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Từ định nghĩa trên, có thể định nghĩa: Áp 

dụng pháp luật hình sự của Tòa án đối 

với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản là hình thức thực hiện pháp luật, 

trong đó Tòa án nhân danh Nhà nước căn 

cứ vào các quy định của pháp luật nói 

chung và pháp luật hình sự nói riêng tạo 

ra các quyết định hoặc bản án làm phát 

sinh, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ 

pháp luật hình sự trong từng vụ án hình 

sự cụ thể. 

2. Thực tiễn áp dụng pháp luật 

hình sự đối với tội lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản 

Giai đoạn  2014 -2018 tòa án nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử 11 vụ 

án phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản, trong đó có 8 vụ bị kháng 

cáo, kháng nghị. Trong 8 vụ có kháng 

cáo, kháng nghị thì có 5 vụ  giữ nguyên 

bản án sơ thẩm, chỉ có 3 vụ bị sửa hình 

phạt. Nghiên cứu các vụ án được Hội 

đồng xét xử cấp phúc thẩm có sửa hình 

phạt cho thấy nổi lên một số hạn chế, 

vướng mắc sau đây: 

2.1. Tòa án cấp sơ thẩm chưa 

xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ 

Nghiên cứu nội dung vụ án Hoàng 

Văn T cho thấy: T là nhân viên của tiệm 

cầm đồ tại địa chỉ số 11 DDN, phường Q, 

Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 

của chủ tiệm cầm đồ (ông Vũ Xuân T) 1 

chiếc xe máy hiệu AirBlade, 1 điện thoại 

di động Iphone 5 đã qua sử dụng, 1 máy  

 

                                                 

 
3 Trích Bản án hình sự sơ thẩm số 

26/2018/HSST ngày 05/4/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

 

tính bảng Ipad đã qua sử dụng và 25 triệu 

đồng tiền mặt. Bản kết luận giám định số 

152/HĐĐG ngày 17/12/2014 định giá xe 

gắn máy Honda AirBlade trị giá 

25.000.000 đồng; Điện thoại di động 

Iphone 5 trị giá 6.000.000 đồng; Máy tính  

 

bảng Ipad trị giá 6.500.000 đồng. Tổng 

giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt của 

ông T là 62.500.000 đồng. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xem xét chấp nhận các tình tiết 

giảm nhẹ là: Bị cáo chưa có tiền án, tiền 

sự; phạm tội lần đầu; thành khẩn khai 

báo; ăn năn hối cải. Từ đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm áp dụng điểm p khoản 1 và điểm d 

khoản 2 Điều 46; Điều 33; Điều 45  

BLHS 1999 tuyên bố Hoàng Văn T phạm 

tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

và xử phạt Hoàng Văn T 3 năm 

tù.3‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

Hoàng Văn T có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. Tòa án cấp phúc thẩm nhận 

định, ngoài các tình tiết mà Hội đồng xét 

xử sơ thẩm đã ghi nhận, bị cáo Hoàng 

Văn T còn có những tình tiết khác, như bị 

cáo có hoàn cảnh khó khăn; bị cáo sau khi 

phạm tội đã hiến thận để cứu người, được 

Bệnh viện Đa khoa PX xác nhận. Mặt 

khác, nghiên cứu hoàn cảnh gia đình bị 

cáo cho thấy, bị cáo sinh năm 1986 tại 

Nam Hà, đăng ký thường trú tại huyện X 

tỉnh Ninh Bình. Bị cáo mất mẹ từ nhỏ, cha 

bị cáo là thương binh. Bị cáo có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn nên chỉ học đến 

lớp 11 thì theo người quen vào thành phố 
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Hồ Chí Minh làm thuê, kiếm tiền. Rõ ràng 

hành vi chiếm đoạt 62.500.000 đồng một 

phần cũng do lỗi của ông T, chủ tiệm cầm 

đồ đã thiếu kiểm tra, giám sát, quy trình 

hoạt động có nhiều sơ hở nên phần nào 

kích thích ý định phạm tội của T. Việc 

không đánh giá chính xác những tình tiết 

giảm nhẹ, cũng như không làm rõ nguyên 

nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội 

làm cho việc đánh giá tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội chưa 

đúng, dẫn đến hình phạt mà tòa án cấp sơ 

thẩm áp dụng cho T là quá nặng, chưa 

tương xứng với tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội, nên chưa đáp 

ứng được mục đích của hình phạt. Từ 

nhận định này, Tòa án cấp phúc thẩm đã 

chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt 

cho T từ 3 năm tù xuống thành 2 năm 

tù.4§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Trường hợp của Phan Thị Thanh T cũng 

là vụ án mà tòa án chưa đánh giá hết các 

tình tiết của vụ án. Nội dung vụ án: Phan 

Thanh T được chị Nguyễn Thị Tuyết M 

tin tưởng giao cho điều khiển xe mô tô 

gửi vào bãi gửi xe. T đã đem xe đi bán với 

giá 10.000.000 đồng và tiêu xài hết tiền 

rồi bỏ về quê ở Bình Thuận. Chị M không 

liên lạc được nên trình báo công an. Sợ bị 

bắt nên 10 ngày sau, T đã đem tiền chuộc 

lại xe mô tô và mang trả lại cho chị M. 

Kết luận định giá tài sản số 24 ngày 

                                                 

 
4 Bản án hình sự phúc thẩm số 

238/2018/HSPT ngày 12 tháng 6 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 
5  Trích Bản án sơ thẩm số 220/2017/HSST 

ngày 13/7/2017 của TAND quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

19/01/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

quận Thủ Đức kết luận: Chiếc xe trị giá 

25.592.000 đồng. Bản án sơ thẩm số 

220/2017/HSST ngày 13/7/2017 của 

TAND quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh tuyên bị cáo T phạm tội lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 140; 

điểm h, p khoản 1 Điều 46 BLHS xử phạt 

bị cáo Phan Thanh T 10 tháng tù.5* T làm 

đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử phúc 

thẩm nhận định, Hội đồng xét xử cấp sơ 

thẩm đã đánh giá các tình tiết giảm nhẹ và 

T được hưởng, tuy nhiên, Hội đồng xét xử 

cấp sơ thẩm vẫn chưa đánh giá hết các 

tình tiết giảm nhẹ mà T phải được hưởng, 

như bản thân T là quân nhân xuất ngũ, gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn nên nhất thời 

phạm tội. Sau khi phạm tội, T đã chuộc 

lại xe và trả lại cho người bị hại. Như vậy, 

hậu quả của hành vi phạm tội đã bị khắc 

phục hoàn toàn. Trường hợp này thể hiện 

T là người vừa thành khẩn khai báo, vừa 

ăn năn hối cải nên có căn cứ giảm nhẹ 

hình phạt cho T. Trên cơ sở đó, Hội đồng 

xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng 

cáo, giảm nhẹ hình phạt cho T từ 10 tháng 

tù xuống 8 tháng tù.6† 

Vụ án của Phạm Thị Bảo Tr phạm tội lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng là 

vụ án chưa đánh giá hết các tình tiết của 

vụ việc. Nội dung vụ việc như sau: Từ  

6 Bản án hình sự phúc thẩm số 

509/2017/HSPT ngày 22 tháng 9 năm 2017 

của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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tháng 6 đến tháng 8 năm 2014, lợi dụng 

khâu quản lý của trường mầm non 

V.D.T.T thuộc Công ty TNHH cổ phần 

giáo dục QT còn nhiều kẽ hở, khi thu tiền 

của phụ huynh đóng học phí, Tr gửi email 

báo cho bà Hoàng A (Người đại diện theo 

pháp luật của công ty) một nửa số tiền của 

từng phụ huynh đóng học phí, nửa còn lại 

Tr chiếm đoạt. Ngoài ra, Tr cũng kê 

khống hóa đơn sửa chữa và mua sắm 

trang thiết bị. Tổng số tiền Tr chiếm đoạt  

là 184.236.000 đồng. Hội đồng xét xử đã 

vận dụng điểm a khoản 2 Điều 140 Bộ 

luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung 

năm 2009; điểm b, s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt 

Phạm Thị Bảo Tr 2 năm 6 tháng tù.7‡Bị 

cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

xin được hưởng án treo vì hoàn cảnh gia 

đình khó khăn. Tòa án cấp phúc thẩm 

nhận xét: Bị cáo có nhân thân tốt, thái độ 

khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã tự 

nguyện khắc phục nộp lại toàn bộ số tiền 

chiếm đoạt trước khi khởi tố vụ án, người 

bị hại có đơn bãi nại đề nghị giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo có 

chồng tham gia cách mạng, được tặng 

thưởng nhiều huy chương. Bị cáo có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ; Bị 

cáo có nơi cư trú rõ ràng, trong quá trình 

tại ngoại chấp hành tốt pháp luật nhà 

nước; Bị cáo có công việc ổn định và có 

con nhỏ nên xét thấy không cần thiết áp 

dụng hình phạt tù giam mà cho bị cáo 

được hưởng án treo cũng đạt được mục  

                                                 

 
7 Trích Bản án hình sự sơ thẩm số 

09/2018/HSST ngày 22 tháng 01 năm 2018 

 

đích giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử cấp 

phúc thẩm áp dụng điểm d khoản 2 Điều 

140 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm b, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51, khoản 1 khoản 

2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo 

Phạm Thị Bảo Tr 2 năm 6 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 

5 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Như vậy, trong cả ba vụ án trên, 

có thể thấy, Hội đồng xét xử sơ thẩm mặc  

dù về cơ bản đã vận dụng đúng những 

tình tiết của vụ án để quyết định hình 

phạt, vì vậy về cơ bản, hình phạt được 

quyết định là tương xứng với tính chất, 

mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. 

Tuy nhiên, một số tình tiết vẫn chưa được 

Hội đồng xét xử đánh giá một cách toàn 

diện, nhất là các tình tiết thuộc về hoàn 

cảnh gia đình, nhân thân người phạm tội. 

Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến 

nguyên nhân và điều kiện của hành vi 

phạm tội cụ thể chưa được tòa án làm rõ 

để dựng lên một bức tranh đầy đủ, toàn 

diện và chân thật nhất về vụ việc phạm tội 

để từ đó có nhận thức một cách đầy đủ, 

chính xác nhất nhân thân người phạm tội 

và các tình tiết có liên quan nhằm đưa ra 

một hình phạt chính xác, phù hợp nhất với 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội. Các bản án đã được Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo và tuyên sửa 

án sơ thẩm cho thấy một xu hướng là các 

bản án sơ thẩm đều xử theo hướng áp 

dụng một hình phạt nghiêm khắc hơn so 

của Tòa án nhân dân quận 7 thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành 

vi phạm tội. Do vậy, cả 3 bản án sơ thẩm 

bị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa thì đều 

sửa theo hướng nhẹ hơn, trong đó 1 bản 

án giảm từ 3 năm tù xuống thành 2 năm 

tù; 1 bản án giảm từ 10 tháng tù xuống 

còn 8 tháng tù và 1 bản án giữ nguyên 

mức hình phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo. 

2.2. Tòa án cấp sơ thẩm chưa 

mạnh dạn áp dụng án treo 

Án treo là biện pháp miễn chấp 

hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa 

án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt 

tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân 

của người phạm tội và các tình tiết giảm 

nhẹ, xét thấy không cần buộc phải chấp 

hành hình phạt tù.8§Án treo là một chế 

định vừa thể hiện tính nhân đạo của Pháp 

luật hình sự Việt Nam, vừa có tác dụng 

khuyến khích người phạm tội tự tu 

dưỡng, rèn luyện, giáo dục tại cộng đồng 

với sự hỗ trợ tích cực của gia đình, cơ 

quan, xã hội.9**Bên cạnh đó, án treo cũng 

có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, giúp tiết 

kiệm rất nhiều kinh phí cải tạo, giáo dục 

người phạm tội thi hành án trong các trại 

giam.10††  

Việc áp dụng án treo mang lại nhiều lợi 

ích cả cho nhà nước cũng như cho người 

phạm tội, vì vậy Tòa án nhân dân tối cao 

liên tục có các văn bản hướng dẫn áp 

                                                 

 
8 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 01 

tháng 11 năm 2013 của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 60 của 

Bộ luật hình sự về án treo; Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC 

hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình 

sự về án treo. 

dụng chế định án treo nhằm giúp tòa án 

nhân dân các cấp có thể áp dụng đúng 

nhất chế định này để vừa bảo đảm lợi ích 

của người phạm tội, vừa mang lại lợi ích 

cho Nhà nước. Mặc dù Tòa án nhân dân 

tối cao mới ban hành Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Hội đồng thẩm phán TANDTC 

hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật 

hình sự về án treo, tuy nhiên, Nghị quyết 

này mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 

năm 2018. Vì vậy, các vụ án nêu trên đều 

áp dụng hướng dẫn tại Nghị quyết số 

01/2013/NQ-HĐTP ngày 01 tháng 11 

năm 2013 của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 60 

của Bộ luật hình sự về án treo. Chiếu theo 

hướng dẫn của Nghị quyết này, nhiều vụ 

án trong số 8 vụ án bị kháng cáo, kháng 

nghị nói trên thỏa mãn các điều kiện được 

hưởng án treo và nhẽ ra người phạm tội 

phải được hưởng án treo. Ví dụ vụ án của 

Phạm Thị Bảo Tr nói trên, mặc dù Hội 

đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 

6 tháng tù, tuy nhiên, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm đã sửa lại bản án, tuyên phạt 

Tr 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Theo chúng tôi, việc tòa án quyết 

định cho Tr hưởng án treo là hoàn toàn có 

cơ sở, vì Tr thỏa mãn cả 5 điều kiện được 

nêu tại Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP 

là: Bị xử phạt tù không quá ba năm về tội  

9 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo 

trình Luật hình sự Việt Nam, tập 1, Nxb. 

Công an nhân dân, trang 302. 
10 Nguyễn Văn Bường, Chế định án treo 

theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn 

miền Trung và Tây Nguyên, Luận án tiến sỹ 

luật, Học viện Khoa học xã hội, năm 2017, 

trang 41. 
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ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất 

nghiêm trọng; Có nhân thân tốt; Có nơi 

cư trú cụ thể, rõ ràng; Không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự; Có khả 

năng tự cải tạo và nếu không bắt họ đi 

chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh 

hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm 

về tham nhũng. 11‡‡Bị cáo Tr cũng không  

thuộc các trường hợp mà Tòa án nhân dân 

tối cao hướng dẫn là không cho hưởng án 

treo tại khoản 2 Điều Điều 2 Nghị quyết 

số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 01 tháng 11 

năm 2013 của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 60 

của Bộ luật hình sự về án treo. Những tình 

tiết này về cơ bản là có thể dễ dàng nhận 

biết, tuy nhiên về điều kiện “Có khả năng 

tự cải tạo và nếu không bắt họ đi chấp 

hành hình phạt tù thì không gây ảnh 

hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, 

chống tội phạm” là một điều kiện không 

dễ dàng nhận thức được. Chính điều này 

là một rào cản mà nhiều Hội đồng xét xử 

không quyết định cho bị cáo hưởng án 

treo. Nghiên cứu 8 vụ án bị kháng cáo, 

kháng nghị cho thấy, cả 8 bị cáo trong 8 

vụ án đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, 

trong đó có 4 bị cáo xin được hưởng án 

treo. Tuy nhiên trong số 4 bị cáo xin được 

hưởng án treo thì chỉ có duy nhất 1 bị cáo 

được Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án 

treo (chiếm tỷ lệ 25%). Theo chúng tôi,  

 

                                                 

 
11 Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

01/2013/NQ-HĐTP ngày 01 tháng 11 năm 

2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC 

hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình 

sự về án treo. 

 

đây là một tỷ lệ quá ít bởi nhiều bị cáo 

trong số các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

có thể xem xét cho hưởng án treo, nhưng 

Hội đồng xét xử đã không cho các bị cáo 

này được hưởng án treo. Ví dụ, nghiên 

cứu vụ án Phạm Thị Minh N lợi dụng việc 

được giao làm thu ngân cho siêu thị Lotte 

Mart Gò Vấp, biết được dữ liệu thanh 

toán của người đang thực tập thì không 

được lưu vào dữ liệu của siêu thị nên khi 

thanh toán tiền cho khách, N đã xuất hóa 

đơn thanh toán ở chế độ thực tập để chiếm 

đoạt số tiền bán hàng. Tính đến thời điểm  

 

bị phát hiện, từ tháng 6 đến tháng 8/2017, 

N đã chiếm đoạt tổng số tiền là 

45.665.000 đồng. Bản án sơ thẩm tuyên 

N phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản; căn cứ khoản 1 Điều 140 Bộ 

luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử 

phạt N 6 tháng tù. N làm đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt và xin được hưởng án 

treo.12§§ Tòa án cấp phúc thẩm nhận định, 

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; đã bồi thường thiệt hại cho 

người bị hại; bị cáo chưa có tiền án, tiền 

sự. Tuy nhiên, ở đây xuất hiện quan điểm 

khác nhau giữa Viện kiểm sát và Tòa án. 

Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của N 

không thuộc trường hợp phạm tội nhiều 

lần. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc 

12 Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2018/HSST 

ngày 16-3-2018 của Tòa án nhân dân quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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thẩm nhận định, vì bị cáo N chỉ được 

phân công tính tiền cho khách hàng vào 

mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, nên mỗi 

lần bị cáo chiếm đoạt tiền của siêu thị là 

không liên tục về thời gian nên hành vi 

của bị cáo thỏa mãn tình tiết “Phạm tội 

nhiều lần. Theo chúng tôi, lập luận này 

của Hội đồng xét xử là chưa thỏa đáng. 

Sự khác nhau cơ bản giữa tội liên tục và 

phạm tội nhiều lần là tội liên tục là tội 

phạm mà hành vi khách quan có tính liên 

tục, bao gồm nhiều hành vi cùng loại xảy 

ra kế tiếp nhau về mặt thời gian, cùng 

xâm hại một quan hệ xã hội và đều bị chi 

phối bởi ý định phạm tội. Phạm tội nhiều 

lần là trường hợp người phạm tội đã thực 

hiện một tội phạm nhiều lần mà các lần 

trước chưa bị xử lý. Xét hành vi của N là 

trường hợp N được phân công làm thu 

ngân vào các cuối tuần. Lợi dụng kẽ hở 

trong quan lý của siêu thị, mỗi lần thực 

hiện nhiệm vụ, N đều sử dụng hành vi 

gian dối “xuất hóa đơn thanh toán ở chế 

độ thực tập” để chiếm đoạt tiền. Ở đây, 

cần xét đến tính chất công việc của N. Do 

N chỉ được giao thực hiện nhiệm vụ thu 

ngân vào các cuối tuần nên mỗi khi được 

giao nhiệm vụ thì N đều thực hiện hành 

vi chiếm đoạt tài sản. Trường hợp này 

hoàn toàn khác trường hợp N được giao 

nhiệm vụ thu ngân liên tục tất cả các ngày 

từ tháng 6 đến tháng 8/2017, nhưng chỉ 

cuối tuần N mới thực hiện hành vi phạm 

tội. Trường hợp này mới được coi là thực 

hiện tội phạm một cách không liên tục. 

Còn trường hợp N chỉ được giao thực 

hiện nhiệm vụ vào các cuối tuần, mỗi khi 

có điều kiện thực hiện nhiệm vụ thì N đều 

thực hiện cùng một dạng hành vi phạm 

tội, các hành vi này đều bị chi phối bởi 

cùng một mục đích phạm tội. Vì vậy, 

cùng với nguyên tắc làm lợi cho bị can, bị 

cáo thì trong trường hợp này, cần xác 

định hành vi phạm tội của N thuộc trường 

hợp tội liên tục chứ không phải phạm tội 

nhiều lần. Mặt khác, xét các điều kiện của 

N có đủ các điều kiện theo hướng dẫn của 

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 

01 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng thẩm 

phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 

60 của Bộ luật hình sự về án treo (Nay là 

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm 

phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 

65 của Bộ luật hình sự về án treo). Trong 

vụ án này, N chỉ bị xử phạt 6 tháng tù; 

Sau khi phạm tội, N đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; N đã bồi thường toàn 

bộ số tiền đã chiếm đoạt; N chưa có tiền 

án, tiền sự; Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

cha mẹ ly hôn; bị cáo phải nuôi mẹ già và 

anh trai bị bệnh nan y; bị cáo có nơi ở rõ 

ràng. Theo chúng tôi, trường hợp này, 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nên chấp 

nhận kháng cáo theo hướng tuyên phạt bị 

cáo 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 

bởi bị cáo N đã nhận thức rõ hành vi phạm 

tội và hoàn toàn có khả năng tự giáo dục, 

cải tạo. Việc cho bị cáo N được hưởng án 

treo sẽ vừa đáp ứng mục đích của hình 

phạt, thể hiện tốt chính sách nhân đạo của 

pháp luật hình sự, giúp bị cáo có điều kiện 

chăm sóc mẹ già, anh trai bị bệnh nan y, 

đồng thời giúp tiết kiệm kinh phí thi hành 

án phạt tù.  

3. Một số kiến nghị bảo đảm áp 

dụng đúng pháp luật hình sự 

Áp dụng đúng pháp luật hình sự 

chính là bảo đảm tốt nhất hiệu quả điều  
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chỉnh của các quy phạm pháp luật hình 

sự, từ đó góp phần bảo đảm các quyền và  

lợi ích cơ bản của người phạm tội. Để bảo 

đảm áp dụng đúng pháp luật hình sự đối 

với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một 

số giải pháp sau đây: 

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện 

pháp luật hình sự và tăng cường giải 

thích, hướng dẫn pháp luật hình sự. Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 

đã có nhiều tiến bộ, khắc phục được nhiều 

hạn chế của Bộ luật hình sự năm 1999, 

tuy nhiên, một số quy định, chế định trong 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 

2017 vẫn chưa cụ thể, rõ ràng, gây khó 

khăn trong quá trình áp dụng. Ví dụ, quy 

định “xét thấy không cần phải bắt chấp 

hành hình phạt tù” tại khoản 1 Điều 65 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017  

 

về án treo là khá chung chung, trừu tượng 

và phụ thuộc rất lớn vào chủ quan của các 

thành viên Hội đồng xét xử. Điều này là 

một trở ngại rất lớn cho việc áp dụng chế 

định án treo trong thực tiễn xét xử. Vì 

vậy, cần nghiên cứu để thay thế bằng quy 

định cụ thể, rõ ràng hơn, tạo thuận lợi cho 

việc áp dụng pháp luật. 

Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi năm 2017 đã có một số sửa đổi, tuy 

nhiên vẫn cần tiếp tục có những giải 

thích, hướng dẫn để có cách hiểu và vận 

dụng thống nhất. Điều 175 BLHS năm 

2015 đã bổ sung “tài sản là phương tiện 

kiếm sống chính của người bị hại và gia 

đình họ”, tuy nhiên, nội hàm của khái  

 

 

 

niệm này lại chưa có văn bản nào giải 

thích, hướng dẫn. Mặt khác, khái niệm  

“bỏ trốn”, “cố tình không trả”, “gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn  

xã hội” trong quy định của Điều 175 

BLHS cũng chưa được làm rõ. Việc giải 

thích, hướng dẫn cụ thể những khái niệm 

này là yêu cầu cấp bách tạo thuận lợi cho 

quá trình áp dụng pháp luật cũng như bảo 

đảm áp dụng đúng pháp luật. 

Thứ hai, cần tăng cường năng lực 

chuyên môn, kỹ năng áp dụng pháp luật 

của đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân 

dân nói riêng cũng như đội ngũ tiến hành 

tố tụng nói chung. Thực hiện Chiến lược 

cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 

số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 

của Bộ chính trị, chất lượng của đội ngũ 

cán bộ có chức danh tư pháp đã được 

nâng lên một bước, nhưng vẫn chưa đáp 

ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thực 

hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

4/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của 

Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xâỵ  

 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam đến năm 2010, định hướng đen 

năm 2020, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp 

trung ương đã đề ra Chương trình số 

03/CTr/BCĐCCTPTW ngày 6/10/2016 

về trọng tâm công tác cải cách tư pháp 

nhiệm kỳ 2016-2021 trong đó có nội dung 

tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng công tác của đội ngũ chức danh tư 

pháp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn 

yêu cầu thực tiễn áp dụng pháp luật. 

Thứ ba, cần tăng cường hơn nữa 

cơ chế phối công tác giữa Cơ quan điều 
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tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá 

trình giải quyết vụ án hình sự. Cần có các 

tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tăng 

cường các hội thảo khoa học giữa các cơ 

quan này nhằm thống nhất trong nhận 

thức khoa học làm nền tảng quan trọng 

trong quá trình áp dụng pháp luật trong 

thực tiễn.  

Tài liệu tham khảo: 

1. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung 

ương, Chương trình số 

03/CTr/BCĐCCTPTW ngày 

6/10/2016 về trọng tâm công tác cải 

cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021. 

2. Bộ chính trị, Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 4/4/2016 về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của 

Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược 

xâỵ dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020. 

3. Bộ chính trị, Nghị quyết số 49-

NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 về 

Chiến lược xâỵ dựng và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật Việt Nam đến 

năm 2010, định hướng đến năm 

2020. 

4. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao, Nghị quyết số 

01/2013/NQ-HĐTP ngày 01 tháng 

11 năm 2013 hướng dẫn áp dụng 

Điều 60 của Bộ luật hình sự về án 

treo. 

5. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao, Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 hướng dẫn áp dụng Điều 

65 của Bộ luật hình sự về án treo. 

6. Nguyễn Văn Bường, Chế định án 

treo theo pháp luật hình sự Việt 

Nam từ thực tiễn miền Trung và Tây 

Nguyên, Luận án tiến sỹ luật, Học 

viện Khoa học xã hội, năm 2017, 

trang 41. 

7. Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Bản 

án hình sự sơ thẩm số 27/2018/HSST 

ngày 16-3-2018 của Tòa án nhân 

dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

8. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, Bản án hình sự phúc thẩm số 

238/2018/HSPT ngày 12 tháng 6 

năm 2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, Bản án hình sự phúc thẩm số 

509/2017/HSPT ngày 22 tháng 9 

năm 2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh. 

10. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, Bản án hình sự sơ thẩm số 

26/2018/HSST ngày 05/4/2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh 

11. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, Bản án hình sự sơ thẩm số 

220/2017/HSST ngày 13/7/2017 của 

TAND quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

12. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, Bản án hình sự sơ thẩm số 

09/2018/HSST ngày 22 tháng 01 năm 

2018 của Tòa án nhân dân quận 7 

thành phố Hồ Chí Minh. 

13. Trường Đại học Luật Hà Nội 

(2010), Giáo trình Luật hình sự Việt 

Nam, tập 1, Nxb. Công an nhân dân, 

trang 302. 

14. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo 

trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, 

Nxb. Công an nhân dân, 2011 

 

Địa chỉ tác giả: Lê Duy Tường, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hưng 

Yên. Điện thoại: 0912249388 



70                                                                                        Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội 51 (01/2019) 70-76 

SOME CAUSES AND CONDITIONS OF THE SITUATION OF 

SMUGGLING THROUGH INTERNATIONAL BORDER GATES 

IN THE SOUTHEAST REGION OF VIET NAM 

 

Pham Van Trung, Nguyen Thi Trang, Pham Van Tuan* 1 

 

Date received the article: 5/7/2018 

Date received the review results: 7/1/2019 

Date published the article: 28/1/2019 

 

Abstract: From 2013 to 2018, the situation of smuggling through international border 

gates in the Southeast region was complicated. The number of smuggled goods confiscated by 

functional agencies was increasingly high. Faced with this situation, functional agencies have 

implemented many measures to prevent smuggling crimes through international border gates in 

the Southeast region and have achieved certain results. However, compared to the requirements 

of this operation still many limitations. In order to take part in generating some effective solutions, 

the authors have studied clarification some causes and conditions of the situation of smuggling 

through international border gates in the Southeast region of Vietnam. 

Keywords: International border gate; Southeast; causes and conditions; smuggling. 

 

1. The concept of causes and 

conditions of the situation of smuggling 

According to Vietnamese Dictionary, 

the cause is "the factor that create result or 

arise fact12; the condition is "what is needed 

to have another possible or can happen"23. In 

Study Criminology, Prof.Dr. Vinh Vo Khanh 

defines: "The causes and conditions of the 

situation of crime are understood as the 

system of negative social phenomena in the 

corresponding socio-economic forms, 

deciding the birth of the situation of crime as 

a consequence”34From this point of view, it 

can be understood: Causes and conditions of 

the situation of smuggling in the Southeast 

                                                 

 
* People's Police College II 
1 Lien Pham Le (Editor), Vietnamese Dictionary, Hong Duc Publisher, 2015, p. 723. 
2 Lien Pham Le (Editor), Vietnamese Dictionary, Hong Duc Publisher, 2015, p. 383. 
3 Vinh Vo Khanh (2008), Criminology Curriculum, Hue University, Public Security Publisher, Ha Noi, p. 

79. 

region is a system of negative social 

phenomena existing in the socio-economic 

environment in the Southeast decides the 

birth of the situation of smuggling prescribed 

in Article 188 of the 2015 Penal Code, 

amended in the 2017. 

2. Overviewing the situation of 

smuggling in the Southeast 

The Southeast includes 06 provinces 

(Ho Chi Minh City and 05 provinces: Binh 

Duong, Tay Ninh, Binh Phuoc, Ba Ria - Vung 

Tau and Dong Nai). This is a region with 

many preferential on natural conditions and 

always receives the attention investment, 

development of the Party and the State. In 
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recent years, the provinces, cities in the 

Southeast have increasingly affirmed 

position, important role with economic - 

culture - society development of the country. 

One of the factors promoting the strong 

economic development in the Southeast 

region is the system of 08 international border 

gates, including 03 land border gates, 02 sea 

border gates, 02 river border gate; 01 air 

gate.41According to statistics from the 

Customs Department of the provinces and 

cities in the Southeast that an average of 5943 

enterprises/year participate in customs 

procedures through international border gates 

in the area, with the average import-export 

turnover reached 4572 billion USD/year, of 

which 2018 increased 24,21% compared to 

2017 and increased 40,39% compared to 

2013.52 This partly confirms that import and 

export activities through international border 

gates in the Southeast region tend to increase 

in scale and contribute to promoting foreign 

trade activities in this provinces, city. 

However, the export and import of goods 

through international border gates in the 

Southeast region in recent years is 

complicated and difficult to control, many 

subjects have taken advantage to commit 

crimes, including smuggling crime. 

Through statistics of the People's 

Courts of provinces and cities in the 

Southeast region, in the period from 2013 to 

2018, the number of smuggling cases brought 

for trial of first instance is 123 cases, with 154 

defendants, in which, the number of 

smuggling cases through international border 

                                                 

 
4 Customs Departments of provinces and cities in the Southeast region (2018), Summary report of 2018, 

provinces and cities in the Southeast region. 
5 Customs Departments of provinces and cities in the Southeast region (2013-2018), Summary report of the 

year, provinces and cities in the Southeast region. 
6 People's Courts of provinces and cities in the Southeast region (2013-2018), Summary report of the year, 

provinces and cities in the Southeast region. 

gates is 85/123 cases (accounting for 69.11%) 

compared with the total number of criminal 

cases of smuggling in the Southeast region. 

The number of cases, defendants of 

increasing and decreasing does not follow the 

rules, each year from 10 to 19 cases, with 25 

to 34 defendants63 but considering the nature, 

extent of the smuggling offense through 

international border gates in the Southeast 

region is complicated and serious, the number 

of confiscated goods is increasing, focusing 

on items have demand for large and high-

value consumption in the society today such 

as: mobile phones, cosmetics, foreign 

alcohol, electronics, clothes, fabrics, 

cigarettes, medicines... More and more 

smugglers through international border gates 

in the Southeast region have the knowledge 

of export and import of goods, economy, 

market, even many subjects with status and 

relations in society, especially in relation to 

officials in agencies related to import and 

export activities or to the prevention of 

smuggling crimes in the Southeast region and 

tend to take advantage of this relationship to 

carry out criminal acts of smuggling. 

This shows that prevention of 

smuggling crime through international border 

gates in the Southeast region in the coming 

time is an urgent issue. In order to have a basis 

to develop measures to prevent smuggling 

crimes through international border gates in 

the Southeast region, firstly, it must clarify the 

causes and conditions of this situation of 

crime. When studying, we found that the 

causes and conditions of the smuggling crime 
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through international border gates in the 

Southeast region are negative social 

phenomena that interact with a person or 

corporate legal entity, thereby promoting their 

consciousness and smuggling through 

international border gates in the Southeast 

region. 

3. Some basic causes and conditions 

of the situation of smuggling 

On the basis of studying summarized 

and specialized reports related to the 

prevention of smuggling crimes in the 

Southeast region, the judgments on smuggling 

through international border gates and direct 

exchanges with officials of functional 

agencies (Customs, Economic Police, Market 

Management ...) are the main forces in 

preventing smuggling crimes through 

international border gates in the Southeast 

region. We draw a number of causes and 

conditions of the situation of smuggling 

through international border gates in the 

Southeast region from 2013 to 2018 as 

follows: 

Firstly, the causes and conditions 

from the limitations and weaknesses in the 

state management organization on export and 

import activities through international border 

gates in the Southeast region. 

The effectiveness of state 

management on export and import activities 

through international border gates in the 

Southeast region plays an important role in 

ensuring the stability and sustainable 

development of foreign trade activities, 

promote healthy economic development, and 

enhance competitiveness among enterprises. 

In import and export management activities, 

                                                 

 
7 Minh Nguyen Ngoc (2015), The situation of smuggling crime in the condition of Vietnam joining the 

ASEAN economic community - A number of comments and recommendations, Electronic People's police 

magazine, on January 21, 2015. 

the Ministry of Finance, directly the Customs 

force plays the role of a publicist force in the 

state management of import and export 

activities has carried out synchronous 

measures of defense preventing violations in 

export and import, including smuggling 

through international border gates in the 

Southeast region. However, sometimes the 

management of import and export activities 

has not achieved the desired effect, the 

inspection and control of import and export 

activities have no detected many violations of 

law, including smuggling. Most of the 

subjects found to be administratively handled 

are mainly but not yet determined, proving 

criminal signs to transfer police investigation 

agencies. This stems from the trend of 

sophisticated crime, high secret, development 

towards the intellectualization and 

technicalization of smugglers7.1In addition, 

the study found that the cause of the situation 

of smuggling through international border 

gates is weak, poor and uneven professional 

qualifications; the sense of struggle and the 

spirit, responsibility of the anti-smuggling 

investigation force, the inspection, 

verification, customs management 

supervision force as well as the inspection, 

examination activities are not really deep, 

leading to there are still places, sometimes 

import and export management still loopholes 

for the subjects to take advantage of 

smuggling, even there are cases where 

customs officers collude with objects that are 
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import-export enterprises to smuggle.81 

Besides, when the study found that the 

status of inspection, examination, handling of 

administrative violations and smuggling is not 

really serious and timely in some units and 

localities have international border gates in 

the Southeast region, lead to those who have 

been intimidated to commit smuggling. In 

addition, the propagation, mobilization of the 

masses to abide by the law on export and 

import activities, raising the awareness of the 

prevention smuggling through international 

border gates of a number of units and 

localities, even specialized management 

agencies in units and localities with 

international border gates are also in 

formality, general and not specific92 and not 

yet associated with the characteristics of the 

subjects in the area, especially in areas with 

difficult economic conditions, lack of jobs, 

leading to a situation where the masses 

received, be persuaded, bribed and entice 

participation in smuggling by the objects. 

Second, causes and conditions from 

difficulties in managing import and export 

enterprises 

In recent years, the State has realized 

many open policies for domestic and foreign 

enterprises to carry out business activities 

through export and import conveniently and 

flexibly. That has motivated enterprises 

operating in the field of import and export to 

increase. Accordingly, the Customs force at 

international border gates in the Southeast 

region has been facing pressure in 

                                                 

 
8 Dong Thai An (2016), Preventing smuggling crimes through Southwestern border provinces, Doctoral 

thesis on Law, People's Police Academy, Ha Noi, p. 79 
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phap-nang-cao-hieu-qua-phong-ngua-toi-pham-buon-lau-cua-luc-luong-Canh-sat-kinh-te 
10 Yen Nguyen Xuan - Duc Nguyen Minh (2014), Vietnam Criminology, Volume 2, Chapter XI "Particular 

trait of Criminology and prevention of smuggling crime", Public Security Publisher, Ha Noi, p. 759. 
11 Yem Nguyen Xuân (2012), Criminal Psychology, Public Security Publisher, Ha Noi, p. 25. 

management activities such as increasing 

workload with high professional requirements 

and must always assure enterprises implement 

right customs clearance procedure 

regulation… Therefore, ensure that 

enterprises operate in accordance with the law 

is a difficult requirement in the current period 

and inevitably control enterprises with 

conditions, capabilities, expressing suspicion 

of smuggling through the international border 

gate in the Southeast region will face more 

difficulties. Starting from the criminals have 

sophisticated tricks, finding ways to hide are 

not detected and arrested by the functional 

agencies. Some objects take advantage of the 

open policy of the state that has established 

many companies, taking different legal status 

to commit smuggling offenses. Even some 

objects have colluded into "group benefits", 

including smugglers with officials and 

employees of functional agencies in the 

prevention of smuggling crimes through 

international border gates, domestic and 

foreign distribution enterprises.103  

Third, the causes and conditions from 

the negative psychology of offenders 

smuggling as well as from consumers. 

The psychology of offenders 

smuggling through international border gates 

in the Southeast region emits mainly from 

material needs and consciousness of needs as 

well as how to satisfy those material needs. 

"Deviation in value orientation is an important 

psychological cause of social standard 

deviations, including criminal acts"11.4 
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When psychological study from 

offenders smuggling through international 

border gates in the Southeast region, 100% 

offenders are aiming to earn illegal money 

from smuggling.121The negative 

psychological factors arise are mainly self-

interest, greed, desire for personal interests 

and the desire to enjoy material excessively or 

to unfair competition with competitors in the 

market... However, normally this negative 

psychology only arises strongly when there 

are favorable conditions and circumstances 

such as: From the limitations, weaknesses, 

loopholes and shortcomings in import and 

export management activities of functional 

agencies at international border gates in the 

Southeast region where the subjects may take 

advantage to smuggle; from favorable 

conditions for illegal consumption and trading 

in the market; when officials, inspectors, 

import and export controls, officials 

conducting anti-smuggling investigations are 

hooked, seduced, bribed... so as not to be 

detected and handled according to law 

provisions. At that time, this mentality will 

become a driving force to urge subjects to 

commit smuggling through international 

border gates in the Southeast region. 

Besides, the psychology of consumers 

is also a cause and condition to give rise to 

smuggling crimes through international 

border gates in the Southeast region in recent 

years. Stemming from the psychology 

prefering to use foreign goods, want to buy 

cheaper goods in the competitive market of 

other businesses. A part of the population 

tends to cover, tolerate smugglers, help 

                                                 

 
12 Police of provinces and cities in the Southeast region (2013-2018), Document 53 criminal cases of 

smuggling through international border gates, provinces and cities in the Southeast region. 
13 Dong Thai An (2016), Preventing smuggling crimes through Southwestern border provinces, Doctoral 

thesis on Law, People's Police Academy, Ha Noi, p. 79 

consume contraband or indifferent, allow 

smugglers to consume, hide, transport 

contraband into the market without timely 

reporting or cooperating with functional 

agencies to detect, prevent and arrest 

offenders smuggling through international 

border gates in the Southeast region. 

Fourth, the causes and conditions 

from smuggling offenders take advantage of 

loopholes and inadequacies of law to commit 

crimes. 

Through research shows that, over the 

past time, smugglers often take advantage of 

loopholes and inadequacies of the law to 

commit crimes. It is typical that the regulation 

self-print invoices enterprises is an open 

policy, creating conditions for enterprises to 

take the initiative and limit administrative 

procedures. However, the issue of managing 

invoices, purchase and sale documents is still 

very difficult, enterprises are easy to "surpass" 

the anti-smuggling function force. For 

example: Taking advantage of the enterprise 

policy to self-print invoices, subjects establish 

enterprises to smuggle Thai sugar from 

Cambodia to Vietnam, after "collect 

contraband", "changing clothes", buying or 

use domestic sugar factory sales invoices to 

"validate" the amount of contraband sugar 

when inspected so functional agencies cannot 

handle13.2In addition, the 2015 Penal Code 

prescribed that commercial legal entities are 

the subject of smuggling, but now the 

handling of crimes against commercial legal 

entities acts is still very difficult due to some 

regulations unclear provisions, specifically 

how commercial legal entities, when 
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commercial legal entities commit crimes, the 

application of preventive measures and 

blockade of assets will be difficult to 

implement... 

On the basis of the loopholes, 

inadequacies of law and the understanding of 

import, export management activities through 

international border gates in the Southeast 

region, the subjects when meeting favorable 

circumstances will commit smuggling. The 

timely completion of legal provisions related 

to the prevention of smuggling crime will 

contribute to limiting, reject the causes and 

conditions of committing smuggling through 

international border gates in the Southeast 

region from the loopholes, inadequacy of the 

law. 

Fifth, the causes and conditions derive 

from the degradation of ideological and 

political awareness in a part of the masses, 

including a part of officials and employees of 

functional agencies in prevent smuggling 

crimes through international border gates in 

the Southeast region. 

Our country is in the stage of 

developing a market economy, deep 

international economic integration. This has 

motivated and impacted the economy, culture 

and the ideology and politics of a part of the 

masses in the whole country in general and the 

masses in the Southeast region in particular. 

In addition to the economic, cultural, 

ideological and political achievements in the 

Southeast region, over the past time, the 

negative phenomena of the left side of the 

market economy have affected the life of a 

parts of the masses, including ideological and 

political degradation. These are the 

manifestations of misleading, pragmatic 

                                                 

 
14 http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-tam-giam-2-cong-chuc-hai-quan-lien-quan-vu-213-container-
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awareness, following the material lifestyle, 

attaching importance to "money", not 

understanding the correct views and 

guidelines of the Party and the State's policies 

in development foreign trade activities, even 

negative import and export activities also 

impact on a part of officials and employees of 

relevant functional agencies in the prevention 

of smuggling crimes through internationally 

border gates in the Southeast region, 

promoting them to appear a sense of 

irresponsibility, abuse of positions and 

powers to support smugglers. Typically, the 

case of two customs officers involved in 213 

container cases is missing.141This makes the 

organization of prevention smuggling crimes 

through international border gates in the 

Southeast region sometimes in some units and 

localities not really promoted, actively and 

actively synchronized. This will be a germ of 

smuggling crimes when conditions and 

circumstances are favorable. 

Sixth, the cause of restrictions in 

implementing measures to prevent smuggling 

crime 

The preventing smuggling crimes 

through international border gates operation 

in the Southeast region is the responsibility of 

the entire Party, the entire army and the entire 

people, including the core force being the 

People's Police and Customs forces, Market 

management, Marine Police... In recent years, 

implementing functions and duties of the 

State, above functional forces have conducted 

synchronous measures to prevent smuggling 

crimes and have discovered, investigated and 

explored many smuggling cases through 

international border gates in the Southeast 

region. However, through surveys and 
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researches, the activity of functional forces 

has not really met the increasing requirements 

of the practice of prevention smuggling 

crimes through international border gates in 

the Southeast region, in particular: The 

propaganda and mobilization of the masses 

are still formality, not regular; professional 

qualifications of some officials in the 

functional force have not met the 

requirements of this crime prevention 

operation; sometimes functional agencies 

coordinate closely; conditions of working 

facilities do not meet the requirements; 

leadership, direction and and manage 

operation in some units and localities are not 

drastic...1 That leads to somewhere still 

"loopholes" for the subjects to take advantage 

of criminal activities. 

The above are some the main causes 

and conditions of the situation of smuggling 

through international border gates in the 

Southeast region in recent years. Studying this 

content has important implications in making 

the system of comprehensive, effective and 

result solutions in preventing smuggling 

crimes through international border gates in 

the Southeast region.  
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Tóm tắt: Từ năm 2013 đến 2018, tình hình tội buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ diễn biến phức tạp, số lượng hàng hóa buôn lậu bị cơ quan 

chức năng tịch thu ngày càng nhiều. Đứng trước tình hình này, cơ quan chức năng đã triển 

khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu 

thực tiễn công tác này vẫn còn nhiều hạn chế. Để góp phần đưa ra một số giải pháp hữu 

hiệu, nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu làm rõ một số nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ Việt Nam. 

 Từ khóa: Cửa khẩu quốc tế; Đông Nam Bộ; nguyên nhân, điều kiện; tội buôn lậu. 

 

1. Khái niệm nguyên nhân và 

điều kiện của tình hình tội buôn lậu 

Theo Từ điển Tiếng Việt nguyên 

nhân là “nhân tố tạo ra kết quả hoặc làm 

nảy sinh sự việc”1;2điều kiện là “cái cần 

phải có để cho một cái khác có thể có 

hoặc có thể xảy ra”2.3Trong nghiên cứu 

Tội phạm học, GS.TS. Võ Khánh Vinh 

định nghĩa: “Nguyên nhân và điều kiện 

của tình hình tội phạm được hiểu là hệ 

thống các hiện tượng xã hội tiêu cực 

trong hình thái kinh tế - xã hội tương ứng 

quyết định sự ra đời của tình hình tội 

phạm như là hậu quả của mình ”3.4 Từ 

                                                 

 
* Trường CĐ CSND II 
1 Phạm Lê Liên (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Hồng Đức, 2015, tr. 723. 
2 Phạm Lê Liên (Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Hồng Đức, 2015, tr. 383.  
3 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình tội phạm học, Trường Đại học Huế, NXB CAND, Hà Nội, tr. 
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quan điểm này, có thể hiểu: Nguyên nhân 

và điều kiện của tình hình tội buôn lậu 

trên địa bàn miền Đông Nam Bộ là hệ 

thống các hiện tượng xã hội tiêu cực tồn 

tại trong môi trường kinh tế - xã hội ở 

miền Đông Nam Bộ quyết định sự ra đời 

của tình hình tội buôn lậu quy định tại 

Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi năm 2017. 

2. Khái quát tình hình tội buôn 

lậu ở miền Đông Nam Bộ 

Miền Đông Nam Bộ bao gồm có 

06 tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí 

Minh và 05 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh,  
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Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng 

Nai). Đây là miền có nhiều ưu đãi về điều 

kiện tự nhiên và luôn nhận được sự quan 

tâm đầu tư phát triển của Đảng và Nhà 

nước. Những năm gần đây, các tỉnh, 

thành phố miền Đông Nam Bộ ngày càng 

khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đối 

với sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa-  

xã hội của cả nước. Một trong những nhân 

tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh 

tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ phải 

kể đến là hệ thống 08 cửa khẩu quốc tế, 

trong đó có 03 cửa khẩu đường bộ, 02 cửa 

khẩu đường biển, 02 cửa khẩu đường 

sông; 01 cửa khẩu hàng không.41Theo 

thống kê số liệu từ Cục Hải quan các tỉnh, 

thành phố miền Đông Nam Bộ cho thấy 

trung bình có 5943 doanh nghiệp/năm 

tham gia thủ tục hải quan qua các cửa 

khẩu quốc tế trên địa bàn, với lượng kim 

ngạch xuất nhập khẩu trung bình đạt 4572 

tỷ USD/năm, trong đó năm 2018 tăng 

24,21% so với năm 2017 và tăng 40,39% 

so với năm 2013.52Điều đó phần nào 

khẳng định hoạt động xuất nhập khẩu qua 

các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ có xu hướng ngày càng 

tăng về quy mô mức độ và góp phần thúc 

đẩy hoạt động ngoại thương phát triển 

mạnh ở các tỉnh, thành phố này. Tuy 

nhiên, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng 

hóa qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ thời gian qua diễn 

biến còn phức tạp, khó kiểm soát, nhiều 

đối tượng đã lợi dụng để phạm tội, trong 

đó có tội phạm buôn lậu. 

Qua thống kê số liệu của Tòa án  

                                                 

 
4 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ (2018),  Báo cáo tổng kết năm 2018, các 

tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. 
5 Cục Hải quan các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ (2013 - 2018),  Báo cáo tổng kết năm, các 

tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. 
6 Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ (2013 - 2018),  Báo cáo tổng kết năm, 

các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. 

 

nhân dân các tỉnh, thành phố miền Đông 

Nam Bộ, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 

2018, số vụ án phạm tội buôn lậu đưa ra 

xét xử sơ thẩm là 123 vụ, với 154 bị cáo, 

trong đó số vụ phạm tội buôn lậu qua cửa 

khẩu quốc tế là 85/123 vụ (chiếm tỷ lệ 

69,11%) so với tổng số vụ án phạm tội 

buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ. 

Số lượng vụ án, bị cáo tăng, giảm không  

tuân theo quy luật, mỗi năm từ 10 đến 19 

vụ, với 25 đến 34 bị cáo 63nhưng xét thấy 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội buôn 

lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ là phức tạp, nghiêm trọng, 

số lượng hàng hóa bị tịch thu ngày càng 

nhiều, tập trung vào các mặt hàng có nhu 

cầu tiêu thụ lớn, giá trị cao trong xã hội 

hiện nay như: Điện thoại di động, mỹ 

phẩm, rượu ngoại, đồ điện tử, quần áo, vải, 

thuốc lá, thuốc chữa bệnh… Ngày càng 

nhiều đối tượng phạm tội buôn lậu qua cửa 

khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam 

Bộ có trình độ hiểu biết về xuất, nhập khẩu 

hàng hóa, về kinh tế, thị trường, thậm chí 

có nhiều đối tượng có địa vị, quan hệ trong 

xã hội, đặc biệt có quan hệ với các cán bộ 

trong các cơ quan liên quan đến hoạt động 

xuất nhập khẩu hoặc đến công tác phòng, 

chống tội phạm buôn lậu trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ và có xu hướng lợi dụng 

mối quan hệ này để thực hiện hành vi 

phạm tội buôn lậu. 

Điều đó cho thấy phòng ngừa tội 

phạm buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên 

địa bàn miền Đông Nam Bộ trong thời gian 

tới là một vấn đề có tính cấp thiết. Để có cơ 

sở xây dựng các giải pháp phòng ngừa tội  
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phạm buôn lậu qua cửa khẩu quốc 

tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ trước 

hết phải làm rõ những nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình tội này. Khi nghiên cứu, 

chúng tôi nhận thấy nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình tội buôn lậu qua cửa 

khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam 

Bộ là những hiện tượng xã hội tiêu cực tác 

động qua lại đến một cá nhân hoặc pháp 

nhân thương mại, từ đó thúc đẩy họ nảy 

sinh ý thức và thực hiện hành vi buôn lậu 

qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ.  

3. Một số nguyên nhân và điều 

kiện cơ bản của tình hình tội buôn lậu 

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo 

tổng kết, chuyên đề liên quan đến công tác 

phòng, chống tội phạm buôn lậu trên địa 

bàn miền Đông Nam Bộ, các bản án phạm 

tội buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế và trực 

tiếp trao đổi với cán bộ thuộc các cơ quan 

chức năng (Hải quan, Cảnh sát Kinh tế, 

Quản lý thị trường…) là những lực lượng 

chủ công trong phòng, chống tội phạm 

buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ, chúng tôi rút ra một 

số nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

tội buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa 

bàn miền Đông Nam Bộ từ năm 2013 đến 

năm 2018 như sau: 

Thứ nhất, nguyên nhân và điều 

kiện từ những hạn chế, yếu kém trong tổ 

chức quản lý nhà nước về hoạt động xuất, 

nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế trên địa 

bàn miền Đông Nam Bộ. 

Hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về hoạt động xuất, nhập khẩu qua 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông  

                                                 

 
7 Nguyễn Ngọc Minh (2015), Tình hình tội phạm buôn lậu trong điều kiện Việt Nam gia nhập 

cộng đồng kinh tế ASEAN - Một số nhận định và kiến nghị, Tạp chí CSND điện tử, ngày 

21/1/2015. 

 

Nam Bộ đóng vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo sự ổn định và phát 

triển bền vững của hoạt động ngoại 

thương, thúc đẩy nền kinh tế phát triển 

lành mạnh, tăng cường khả năng cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp. Trong hoạt 

động quản lý xuất, nhập khẩu, Bộ Tài 

chính, trực tiếp là lực lượng Hải quan 

đóng vai trò là lực lượng chủ công trong 

quản lý nhà nước về hoạt động xuất, nhập 

khẩu đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp 

phòng ngừa sai phạm trong xuất, nhập 

khẩu, trong đó có tội phạm buôn lậu qua 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ. Tuy nhiên, đôi khi hoạt động 

quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu chưa 

đạt được hiệu quả như mong muốn, việc 

kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập 

khẩu chưa phát hiện nhiều vi phạm pháp 

luật, trong đó có tội phạm buôn lậu. Hầu 

hết các đối tượng bị phát hiện xử lý hành 

chính là chủ yếu mà chưa xác định, chứng 

minh dấu hiệu tội phạm để chuyển cơ quan 

cảnh sát điều tra. Điều này xuất phát từ xu 

hướng hoạt động phạm tội tinh vi, bí mật 

cao, phát triển theo hướng trí tuệ hóa, kĩ 

thuật hóa của các đối tượng buôn 

lậu7.1Bên cạnh đó, qua nghiên cứu thấy 

rằng nguyên nhân của tình hình tội buôn 

lậu qua các cửa khẩu quốc tế này còn từ 

sự yếu, kém, chưa đồng đều về trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức đấu tranh 

và tinh thần, trách nhiệm của lực lượng 

điều tra chống buôn lậu, lực lượng kiểm 

tra, kiểm định, giám sát quản lý về hải 

quan cũng như hoạt động thanh tra, kiểm 

tra chưa thực sự sâu sát dẫn đến vẫn có 

nơi, có lúc công tác quản lý xuất, nhập  
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khẩu còn sơ hở để các đối tượng lợi dụng 

buôn lậu, thậm chí có trường hợp cán bộ  

Hải quan thông đồng với các đối tượng là 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu để buôn 

lậu.81 

Bên cạnh đó, khi nghiên cứu thấy 

rằng tình trạng có lúc công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính 

và tội phạm buôn lậu chưa thực sự 

nghiêm, kịp thời ở một số đơn vị, địa 

phương có cửa khẩu quốc tế trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ dẫn đến các đối tượng 

đã manh nha để hoạt động phạm tội buôn 

lậu. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận 

động quần chúng chấp hành pháp luật về 

hoạt động xuất, nhập khẩu, nâng cao ý 

thức phòng, chống buôn lậu qua cửa khẩu 

quốc tế của một số đơn vị, địa phương, 

thậm chí của cơ quan quản lý chuyên trách 

ở các đơn vị, địa phương có cửa khẩu quốc 

tế còn tình trạng mang tính hình thức, 

chung chung, chưa cụ thể92 và chưa gắn 

với đặc điểm đối tượng trên địa bàn, nhất 

là địa bàn dân cư có kinh tế khó khăn, 

công ăn việc làm thiếu dẫn đến có tình 

trạng quần chúng nhân dân tiếp tay, bị đối 

tượng dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo tham gia 

buôn lậu.  

Thứ hai, nguyên nhân và điều kiện 

từ những khó khăn trong quản lý các 

doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu 

Trong những năm gần đây, Nhà 

nước đã thực hiện nhiều chính sách thông 

thoáng, mở cửa để các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước thực hiện các hoạt động  

 

                                                 

 
8 Thái An Đông (2016), Phòng ngừa tội phạm buôn lậu qua các tỉnh biên giới Tây Nam, Luận án 

tiến sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội, tr. 79. 
9 http://csnd.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/2612/Nguyen-nhan-cua-toi-pham-buon-lau-va-mot-

so-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-phong-ngua-toi-pham-buon-lau-cua-luc-luong-Canh-sat-kinh-te 
10 Nguyễn Xuân Yêm – Nguyễn Minh Đức (2014), Tội phạm học Việt Nam, tập 2, Chương XI 

“Đặc điểm Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm buôn lậu”, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 
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kinh doanh thông qua xuất, nhập khẩu một 

cách tiện lợi, linh hoạt. Điều đó đã thúc 

đẩy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh  

vực xuất, nhập khẩu ngày càng tăng. Khi 

đó lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu 

quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ 

đã và đang đối mặt với những áp lực trong 

hoạt động quản lý như khối lượng công 

việc gia tăng với yêu cầu nghiệp vụ cao và 

phải luôn đảm bảo cho các doanh nghiệp 

được thực hiện thủ tục thông quan theo 

quy định... Do đó, đảm bảo cho các doanh 

nghiệp hoạt động đúng pháp luật là yêu 

cầu khó khăn trong giai đoạn hiện nay và 

tất yếu việc kiểm soát các doanh nghiệp có 

điều kiện, khả năng, biểu hiện nghi vấn 

phạm tội buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế 

trên địa bàn miền Đông Nam Bộ sẽ gặp 

nhiều khó khăn hơn. Xuất phát từ việc các 

đối tượng phạm tội có thủ đoạn tinh vi, tìm 

mọi cách để che giấu không bị các cơ quan 

chức năng phát hiện, bắt giữ. Một số đối 

tượng lợi dụng chính sách thông thoáng 

của nhà nước đã thành lập nhiều công ty, 

lấy tư cách pháp nhân khác nhau để thực 

hiện hành vi phạm tội buôn lậu. Thậm chí, 

một số đối tượng đã cấu kết với nhau 

thành “lợi ích nhóm”, trong đó có các đối 

tượng buôn lậu với cán bộ, nhân viên cơ 

quan chức năng trong phòng, chống tội 

phạm buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế cùng 

các doanh nghiệp phân phối trong và 

ngoài nước.103  

Thứ ba, nguyên nhân và điều kiện 

từ phía tâm lý tiêu cực của người phạm tội 

buôn lậu cũng như từ phía người tiêu 

dùng. 
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Tâm lý của người phạm tội buôn 

lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ xuất phát chủ yếu từ nhu 

cầu về vật chất và ý thức về nhu cầu cũng 

như cách thỏa mãn nhu cầu vật chất đó. 

“Sự sai lệch trong định hướng giá trị là 

nguyên nhân tâm lý quan trọng của những 

hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, kể cả 

hành vi phạm tội”11. 

Khi nghiên cứu về tâm lý từ phía 

người phạm tội buôn lậu qua cửa khẩu 

quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ 

cho thấy 100% người phạm tội hướng đến 

là kiếm được những đồng tiền bất hợp 

pháp từ hoạt động buôn lậu.12 Yếu tố tâm 

lý tiêu cực nảy sinh thể hiện chủ yếu là vụ 

lợi, tham lam, mong muốn lợi ích cá nhân 

và khát vọng hưởng thụ vật chất một cách 

thái quá hoặc muốn cạnh tranh không lành 

mạnh với đối thủ trên thị trường... Tuy 

nhiên, thông thường tâm lý tiêu cực này 

chỉ nảy sinh mạnh mẽ khi có điều kiện, 

hoàn cảnh thuận lợi như: Từ sự hạn chế, 

yếu kém, sơ hở, thiếu sót trong hoạt động 

quản lý xuất, nhập khẩu của cơ quan chức 

năng tại cửa khẩu quốc tế trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ mà đối tượng có thể 

lợi dụng để buôn lậu; từ điều kiện thuận 

lợi để tiêu thụ, kinh doanh bất hợp pháp 

trên thị trường; khi móc ngoặc, lôi kéo, dụ 

dỗ, hối lộ được cán bộ, nhân viên kiểm tra, 

kiểm soát xuất nhập khẩu, cán bộ điều tra 

chống buôn lậu… để không bị phát hiện, 

xử lý theo quy định pháp luật. Khi đó, tâm 

lý này sẽ trở thành động lực để thôi thúc 

đối tượng thực hiện hành vi phạm tội buôn 

lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ. 

Bên cạnh đó, tâm lý từ phía người 

                                                 

 
11 Nguyễn Xuân Yên (2012), Tâm lý học hình sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 25. 
12 Công an các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ (2013 – 2018), Hồ sơ 53 vụ án phạm tội buôn 

lậu qua cửa khẩu quốc tế, các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ. 

tiêu dùng cũng là một nguyên nhân, điều 

kiện làm nảy sinh tội phạm buôn lậu qua 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ trong thời gian qua. Xuất phát từ 

tâm lý sính ngoại, muốn mua được hàng 

hóa giá rẻ hơn trên thị trường cạnh tranh 

của các doanh nghiệp khác. Một bộ phận 

người dân có khuynh hướng bao che, dung 

túng cho các đối tượng buôn lậu, giúp tiêu 

thụ các mặt hàng lậu hoặc thờ ơ, để mặc 

cho các đối tượng buôn lậu có thể tiêu thụ, 

cất giấu, vận chuyển hàng lậu vào thị 

trường mà không kịp thời báo hoặc hợp 

tác với cơ quan chức năng phát hiện, ngăn 

chặn, bắt giữ người phạm tội buôn lậu qua 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ. 

Thứ tư, nguyên nhân và điều kiện 

từ phía người phạm tội buôn lậu lợi dụng 

những sơ hở, bất cập của pháp luật để 

phạm tội. 

Qua nghiên cứu cho thấy, thời gian 

qua, các đối tượng phạm tội buôn lậu 

thường lợi dụng những sơ hở, bất cập của 

pháp luật để phạm tội. Điển hình như việc 

quy định doanh nghiệp tự in hóa đơn là 

một chính sách thông thoáng, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp hoạt động chủ 

động, hạn chế thủ tục hành chính. Tuy 

nhiên, vấn đề quản lý hóa đơn, chứng từ 

mua bán hàng hóa vẫn rất khó khăn, doanh 

nghiệp dễ “qua mặt” lực lượng có chức 

năng phòng, chống buôn lậu. Chẳng hạn: 

Lợi dụng chính sách doanh nghiệp được 

tự in hóa đơn, đối tượng thành lập doanh 

nghiệp để buôn lậu đường cát Thái Lan từ 

Campuchia về Việt Nam, sau khi “gom 

hàng”, đối tượng “thay áo”, mua hoặc sử 

dụng hóa đơn bán hàng của nhà máy  
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đường trong nước để “hợp thức hóa” số 

lượng đường lậu khi bị kiểm tra nên cơ  

quan chức năng không thể xử lý13. Bên 

cạnh đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy 

định pháp nhân thương mại là chủ thể của 

tội buôn lậu nhưng hiện nay việc xử lý tội 

phạm đối với hành vi của pháp nhân 

thương mại vẫn còn rất khó khăn do còn 

một số quy định chưa rõ ràng, cụ thể như 

thế nào là pháp nhân thương mại, khi pháp 

nhân thương mại phạm tội thì việc áp dụng 

biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản sẽ 

khó thực hiện… 

Trên cơ sở những sơ hở, bất cập 

của pháp luật và sự hiểu biết về hoạt động 

quản lý xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu 

quốc tế trên địa bàn miền Đông Nam Bộ, 

các đối tượng khi gặp hoàn cảnh thuận lợi 

sẽ phạm tội buôn lậu. Việc kịp thời hoàn 

thiện các quy định pháp luật có liên quan 

đến phòng, chống tội phạm buôn lậu sẽ 

góp phần hạn chế đi đến loại bỏ nguyên 

nhân và điều kiện phạm tội buôn lậu qua 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ từ phía bất cập của pháp luật. 

Thứ năm, nguyên nhân và điều 

kiện xuất phát từ sự xuống cấp của nhận 

thức về tư tưởng, chính trị trong một bộ 

phận quần chúng nhân dân, trong đó có 

một bộ phận cán bộ, nhân viên cơ quan 

chức năng trong phòng, chống tội phạm 

buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa 

bàn miền Đông Nam Bộ. 

Nước ta đang trong giai đoạn phát 

triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh 

tế quốc tế sâu rộng. Điều đó đã thúc đẩy, 

tác động đến kinh tế, văn hóa và cả tư 

tưởng, chính trị của một bộ phận quần  

                                                 

 
13 Thái An Đông (2016), Phòng ngừa tội phạm buôn lậu qua các tỉnh biên giới Tây Nam, Luận án 

tiến sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội, tr. 79. 
14 http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-tam-giam-2-cong-chuc-hai-quan-lien-quan-vu-213-

container-mat-tich_45012.html 

 

chúng nhân dân trong cả nước nói chung, 

quần chúng nhân dân trên địa bàn miền  

Đông Nam Bộ nói riêng. Bên cạnh những 

thành tựu về kinh tế, văn hóa, tư tưởng, 

chính trị trên địa bàn miền Đông Nam Bộ, 

thời gian qua, các hiện tượng tiêu cực của 

mặt trái nền kinh tế thị trường đã tác động 

đến đời sống của một bộ phận quần chúng 

nhân dân, trong đó có sự xuống cấp về tư 

tưởng, chính trị. Đó là những biểu hiện 

của sự nhận thức lệch lạc, thực dụng, chạy 

theo lối sống vật chất, coi trọng “đồng 

tiền”, hiểu chưa đúng quan điểm, chủ 

trương đúng đắn của Đảng, chính sách của 

Nhà nước trong phát triển hoạt động ngoại 

thương, hoạt động xuất nhập khẩu thậm 

chí tiêu cực đó còn tác động ảnh hưởng 

đến một bộ phận cán bộ, nhân viên thuộc 

cơ quan chức năng có liên quan trong công 

tác phòng, chống tội phạm buôn lậu qua 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ, thúc đẩy họ nảy sinh ý thức thiếu 

trách nhiệm, lạm dụng, lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn để tiếp tay cho đối tượng buôn 

lậu. Điển hình như vụ 2 công chức Hải 

quan liên quan đến vụ 213 container mất 

tích.142Điều đó khiến cho hoạt động tổ 

chức phòng, chống tội phạm buôn lậu qua 

cửa khẩu quốc tế trên điạ bàn miền Đông 

Nam Bộ đôi khi ở một số đơn vị, địa 

phương chưa thực sự được đẩy mạnh, tích 

cực, chủ động, đồng bộ. Đây sẽ là mầm 

mống nảy sinh tội phạm buôn lậu khi có 

điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi tác động.  

Thứ sáu, nguyên nhân từ những 

hạn chế trong triển khai các biện pháp 

phòng ngừa tội phạm buôn lậu  

Công tác phòng ngừa tội phạm 
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buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn 

miền Đông Nam Bộ là trách nhiệm của 

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó 

lực lượng nòng cốt là lực lượng Công an 

nhân dân, Hải quan, Quản lý thị trường, 

Cảnh sát biển… Trong thời gian qua, thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước 

quy định, các lực lượng chức năng trên đã 

tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp phòng 

ngừa tội phạm buôn lậu và đã phát hiện, 

điều tra, khám phá nhiều vụ án buôn lậu 

qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, qua khảo sát 

nghiên cứu cho thấy, hoạt động của lực 

lượng chức năng vẫn chưa thực sự đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn 

công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu 

qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ, cụ thể: Công tác tuyên 

truyền, vận động quần chúng nhân dân 

vẫn còn mang tính hình thức, chưa thường 

xuyên; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 

một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng 

chưa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng 

ngừa tội phạm này; sự phối hợp của các cơ 

quan chức năng có lúc thiếu chặt chẽ; điều 

kiện phương tiện làm việc chưa đáp ứng 

được yêu cầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành ở một số đơn vị, địa phương 

chưa quyết liệt…15 Điều đó dẫn đến ở đâu 

đó vẫn còn “lỗ trống” để các đối tượng lợi 

dụng hoạt động phạm tội.  

Trên đây là một số nguyên nhân và 

điều kiện chủ yếu với tình hình tội buôn 

lậu qua cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền 

Đông Nam Bộ trong thời gian qua. Nghiên 

cứu nội dung này có ý nghĩa quan trọng 

trong việc đưa ra hệ thống các giải pháp  

mang tính toàn diện, có hiệu lực, hiệu quả 

trong phòng ngừa tội phạm buôn lậu qua 

                                                 

 
15https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=25074&Category=Tin

%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt 

cửa khẩu quốc tế trên địa bàn miền Đông 

Nam Bộ.  
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12. Nguyễn Xuân Yêm (2012), Tâm lý 
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tr. 25. 

Địa chỉ tác giả: Phạm Văn Trung 

Email: unitea78@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


