Chiu ngày 04-4, UBND P. M An (Q. Ng Hành Sn, TP à Nng) phi hp vi Trng Cao ng ngh s
5 (B Quc phòng) t chc bui tuyên truyn phòng chng ti phm cho hc sinh, sinh viên bng hình thc
"Phiên tòa gi nh". Ni dung phiên tòa gi nh c xây dng da trên nhng t liu trong thc tin xét x v hành vi
"Trm cp tài sn" c quy nh ti iu 173 B Lut Hình s nm 2015. "Phiên tòa gi nh" ã thu hút ông o hc sinh,
sinh viên Trng Cao ng ngh s 5 và i din các ban ngành, oàn th tham d. Trong "phiên tòa gi nh", t
"Ch ta phiên tòa", "Hi thm nhân dân", "i din Vin Kim sát nhân dân", "th ký phiên tòa" n "b cáo", "ngi
b hi", "ngi làm chng"… u c các cán b chin s CAP M An óng vai.

Hình thc tuyên truyn phòng chng ti phm c CAP M An xây dng nh mt phiên tòa trong thc tin
Theo cáo trng ca "phiên tòa gi nh", ti 8-10-2018, li dng s quen bit, Nguyn Vn Bình (1995,
trú H. Ch P, Gia Lai) ã vào phòng 403- Ký túc xá T(KTX) Trng Cao ng ngh s 5 xin ng nh. n khong
6 gi ngày 9-10, Bình do quanh các phòng trong KTX tìm s h thì ra tay trm cp tài sn. Khi n phòng
403, Bình phát hin ca phòng không khóa, ch khép h nên ln vào trong. Ti ây, Bình phát hin anh Trn
Vn Giàu (1998) ang nm ng trên ging, bên cnh có TD Samsung J8 và 1 chic ví bên trong có 1,2 triu
ng nên ly trm mang n tim sa cha in thoi nm trên ng Ng Hành Sn (P. M An) m khóa thì b lc lng
Công an phát hin, bt gi. Trc ó, khong 6 gi ngày 15-9-2018, Bình cng ã t nhp phòng 205 KTX Trng
Cao ng ngh s 5 ly trm 1 TD hiu Oppo F1, em bán c 2,5 triu ng... Ti phiên tòa, HXX ã "tuyên pht b
cáo Nguyn Vn Bình 2 nm tù giam v ti trm cp tài sn".
Mt sinh viên tham d "Phiên tòa gi nh" nhn xét, ni dung "phiên tòa" không ch phn ánh
nhng hành vi phm ti, các quy nh pháp lut nghiêm cm và mc án c áp dng mà còn giúp hc sinh, sinh
viên hiu rõ hn hot ng ca "Hi ng xét x", giúp các hc sinh, sinh viên nhn thc rõ v tính nghiêm minh ca
pháp lut... t ó phòng nga nhng hành vi dn n nguy c vi phm pháp lut.
c bit, "phiên tòa gi nh" là mt hình thc tuyên truyn phòng chng ti phm ln u tiên c din ra trên
a bàn TP à Nng. ây là hot ng nhm thay i hình thc tuyên truyn, tránh s nhàm chán trong công tác
tuyên truyn, a pháp lut vào cuc sng; qua ó, góp phn trong công tác xây dng phong trào TD
BVANTQ.
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