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Mẫu 144/HS 

Theo QĐ số 15 

ngày 09 tháng 01 năm 2018 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  

(cấp trên) 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

(ban hành) 

 

Số:    /CT-VKS (ban hành) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                

                 Địa danh, ngày    tháng    năm 20... 

CÁO TRẠNG 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (ban hành) 

- Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự (Quyết định bổ sung, thay đổi nếu 

có) số .. ngày .. của .., về tội .., quy định tại Điều .. Bộ luật Hình sự {nếu trước 

ngày Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thì ghi luật năm đó, nếu sau năm 2015 

thì có thể ghi: năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hoặc không cần ghi 

năm}; 

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can (Quyết định bổ sung, thay đổi nếu có) số 

.. ngày .. của .., đối với .., về tội .., quy định tại khoản ..(lưu ý Quyết định khởi tố 

bị can có khoản), Điều .. Bộ luật Hình sự (tương tự như trên); 

* Các Quyết định tạm đình chỉ, phục hồi, tách, nhập vụ án, bị can không 

cần ghi tại dòng này mà nêu ở phần nội dung phía dưới người đọc và người 

nghe có thể hiểu. 

- Căn cứ Bản kết luận điều tra số .. ngày .. của... 

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: 

- Nếu các hành vi xâm phạm về nhân thân cần ghi mối quan hệ giữa bị can 

và bị hại, nếu xâm phạm quyền sở hữu cần nêu về nhân thân bị can. Ví dụ: Nguyễn 

Văn A và Nguyễn Văn B là hàng xóm, cùng cư trú tại…có quen biết, mâu 

thuẫn gì với nhau từ trước không? hoặc Nguyễn Văn C là người bị kết án về 

tội trộm cắp, cướp giật… 

- Ghi diễn biến hành vi phạm tội, thời gian, địa điểm, cách thức thực 

hiện….Ví dụ: Vào khoảng 09 giờ ngày 01/01/2020, Nguyễn Văn D lén lút đột nhập 

vào nhà ông Nguyễn Văn E tại số…đường.., khóm …, phường.., thành phố 

..,tỉnh…lục soát lấy trộm 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng… 

- Ghi các kết luận giám định, định giá. Ví dụ: Tại kết luận định giá tài sản 

số.. ngày…tháng…năm…của kết luận: điện thoại gia động Iphone 6 màu vàng có 

giá 2.500.000 đồng. Hoặc tại kết luận giám định pháp y về thương tích, về xâm hại 

tình dục số…ngày…tháng…năm…của…, kết luận: 
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* Nếu có tạm đình chỉ, phục hồi, tách nhập thì đề cặp tại đây. Ví dụ: sau khi 

khởi tố bị can bỏ trốn nên ngày…cơ quan…tạm đình chỉ, đến ngày...bắt được bị 

can nên cơ quan phục hồi điều tra. 

- Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chú 

ý chưa ghi tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định nào. Ví dụ: Trước khi phạm 

tội bị can chưa có tiền sự, tiền án, trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai 

báo, tự thú...  

Về đồ vật tài liệu được thu giữ, xử lý: thu được tài sản gì, có liên quan như 

thế nào, được xử lý ra sao, không thu giữ vật gì, lý do? Ví dụ: Cơ quan điều tra đã 

thu giữ...sau khi làm rõ thấy không liên quan đến vụ án nên đã trả lại chủ sở hữu. 

Ngoài ra còn thu giữ 01 cây tua vít, 01 cây kiềm cộng lực do bị can dùng để thực 

hiện tội phạm...(thường những đồ vật này được chuyển vật chứng). Đối với các đồ 

vật, tài liệu khác...nêu lý do không thu được (nếu có). 

Về trách nhiệm dân sự: bị hại hoặc đại diện bị hại yêu cầu bồi thường bao 

nhiêu? Gồm các khoản nào? đã được hay chưa được bồi thường? Bị can hoặc các 

bị can đồng ý hay không? Ví dụ: Đại diện bị hại yêu cầu bồi thường chi phí điều 

trị thương tích, ngày công lao động và tổn thất về tinh thần tổng cộng 30.000.000 

đồng, các bị can đồng ý và đã bồi thường 10.000.000 đồng.... 

* Chú ý từng mục đều dẫn chứng bút lụt. 

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, 

KẾT LUẬN 

Tổng hợp ngắn gọn về nguyên nhân, động cơ, mục đích, thời gian, địa điểm, 

cách thức thực hiện hành vi, hậu quả thiệt hại, ảnh hưởng như thế nào đến khách 

thể bị xâm phạm, tình hình an ninh, trật tự an toàn ở địa phương, nếu là vụ án có 

đồng phạm thì khẳng định có tổ chức hay không? vai trò của từng bị can trong vụ 

án (lưu ý không ghi bị can phạm tội gì theo điều khoản nào tại đây vì trùng với 

phía dưới). Ví dụ: bị can hoặc các bị can vì muốn có tiền tiêu xài nên vào khoảng 

10 giờ.. ngày... tháng... năm... đã lén lút đột nhập vào nhà số...đường...khóm (ấp)..., 

xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh lấy trộm tài sản (đặc điểm) 

qua định giá có giá trị....Hành vi của bị can hoặc các bị can là nguy hiểm cho xã 

hội, có tổ chức hay không? xâm phạm đến... 

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can (hoặc các bị can) có lý lịch dưới 

đây đã phạm tội như sau: 

- Họ và tên:..., tên gọi khác (nếu có, nếu không có tên gọi khác bỏ mục này 

thay vì để chữ Không). 

- Giới tính: Nam hay Nữ. 

- Sinh ngày .... Nơi sinh: huyện ..., tỉnh .... 

- Nơi đăng ký NKTT:. 
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- Nơi tạm trú: (nếu nơi đăng ký NKTT và nơi tạm trú như nhau thì chỉ ghi 

là nơi cư trú). 

- Dân tộc:....;  Quốc tịch:.....  Tôn giáo:... 

- Nghề nghiệp:.......; Chức vụ:...... 

- Trình độ học vấn:.... 

- Họ và tên cha:..., sinh năm........(sống hay chết). 

- Họ và tên mẹ:....., sinh năm (sống hay chết). 

- Anh, chị, em ruột: có...... người, (nếu có từ 03 người thì ghi lớn nhất, nhỏ 

nhất, nếu chỉ có 02 người thì ghi lớn, nhỏ sinh năm...). 

- Nếu bị can có ai là người có công ghi tại đây. Ví dụ: bị can có ông nội tên 

Nguyễn Văn H là liệt sỹ. 

- Tiền sự; ghi đầy đủ các quyết định xử phạt, việc chấp hành.... 

* Lưu ý chỉ ghi tiền sự còn thời hiệu xem xét theo luật xử lý vi phạm hành 

chính. 

- Tiền án: ghi đầy đủ các bản án, việc chấp hành.... 

- Bị can bị bắt, tạm giữ từ ngày... đến ngày... được trả tự do hay bị tạm giam 

tại đâu? Hoặc bị áp dụng biện pháp ngăn chặn nào khác từ thời gian nào? 

Hành vi trên đây của bị can..... đã phạm tội......, theo quy định tại điểm....(nếu 

có) khoản..., Điều ... Bộ luật Hình sự (tương tự như ở phần trên). 

Điều (mấy?) Tội gì?, quy định: 

“1. … 

2. …. 

3. … 
4. ...”. 

Bị can có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm, 

khoản, Điều nào của Bộ luật Hình sự (như trên) mà không cần lập lại là tình tiết 

gì. Ví dụ: Bị can phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự và được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Nếu có hành vi, tình tiết gì khác thì ghi thêm tại đây. Ví dụ: Đối với hành vi 

của Nguyễn Văn G chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên được xử lý 

hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân (có thẩm quyền xét xử), để xét xử đối 

với bị can (hoặc các bị can), về tội (hoặc các tội), theo điểm (nếu có)...khoản..., 

Điều... Bộ luật Hình sự (như trên), như đã viện dẫn trên. 

2. Kèm theo cáo trạng có: 

- Hồ sơ vụ án gồm có:      tập, bằng      tờ; đánh số thứ tự từ 01 đến 

- Bảng thống kê vật chứng (khi nào có vật chứng mới ghi mục này). 
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- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên 

tòa. 
Nơi nhận:   
- Tòa án xét xử; 

- ;  
- ; 

- Lưu: . 

VIỆN TRƯỞNG 

hoặc 

KT.VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
 

* Lưu ý: Phần danh sách những người được triệu tập thấy cũng chưa thống 

nhất vì có đơn vị lập theo hàng ngang, có đơn vi lập theo hàng dọc. Mặc dù trong 

mẫu 144 không quy định phần này và nghiên cứu mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Quyết định số 505 ngày 18/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Quy chế 

THQCT, KSXXVAHS) cũng như các cáo trạng của hầu hết các VKS nhận thấy 

phần danh sách những người được triệu lập theo hàng dọc sẽ mang tính logic và 

thẩm mỹ hơn.  

 


