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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – 2018 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm: ĐỂ MỖI NGÀY THÀNH PHỐ ĐƯỢC BÌNH YÊN 

- Thể loại: Phóng sự.  

- Thời lượng: 8p36” (bao gồm lời giới thiệu) 

- Thời gian phát sóng: Ngày 10/01/2018 

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: PHAN THẾ ANH 

- Đơn vị: ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM 

- Địa chỉ đơn vị: Số 3, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1. 

- Điện thoại liên hệ: 0978 63 56 83 

- Email: theanhfm999@gmail.com 

 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: THẾ ANH 

- Biên tập: PHAN HOÀNG THÁI 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: MÃ TRẦN TÒNG 

- Đạo diễn: TRẦN THỊ THANH THỦY 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 
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Tên tác phẩm: ĐỂ MỖI NGÀY THÀNH PHỐ ĐƯỢC BÌNH YÊN 

Tên tác giả: PHAN THẾ ANH 

Đơn vị: ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM 

 

 

Mục đích – ý nghĩa đề tài: 

Đầu năm 2017, Công an Tp.HCM quyết định thành lập đội hình sự 

Hướng Nam phụ trách 5 quận huyện phía nam của thành phố nhằm 

để tăng cường lực lượng trinh sát đặc nhiệm, tấn công mạnh vào 

các đối tượng phạm pháp hình sự, nhằm góp phần kéo giảm nhanh 

tội phạm tại Tp.HCM. Qua 1 năm hoạt động, lực lượng này đã đạt 

được nhiều thành tích khi khám phá, bắt giữ hàng trăm đối tượng 

liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy. Nổi bật nhất là vụ bắt giữ 

hơn 1kg ma túy tổng hợp, khám phá đường dây trộm xăng dầu từ 

xe bồn hay triệt phá băng trộm lấy cắp những thiết bị điện trị giá 

hàng tỉ đồng. Hồ sơ và kết quả phá án của đội rất nhiều. Tuy nhiên, 

để người dân có thể hình dung rõ hơn về lực lượng này cùng với 

những chiến công của họ, phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân 

Tp.HCM đã lên đường tuần tra chung với đội hình sự Hướng Nam 

để có thể phản ánh chân thật nhất công việc của những người trinh 

sát đến người nghe qua phóng sự: Để mỗi ngày thành phố được 

bình yên. 

  

 
 

Bài thời sự chương trình Sài Gòn Buổi Sáng 10012018 

Thưa quí vị! Có một lực lượng mà mỗi ngày, ở mọi thời điểm, trên 

mọi tuyến đường, họ đều có mặt. Công việc của họ là di chuyển, 

quan sát, đeo bám, tăng tốc, trấn áp và khống chế. Đó chính là lực 

lượng hình sự đặc nhiệm. Để bổ sung lực lượng và cũng nhằm kéo 

giảm mạnh các loại tội phạm tại Tp.HCM, 1 năm trước, công an 

thành phố đã ra mắt thêm một đơn vị đặc nhiệm mũi nhọn nữa – đó 

là Đội hình sự hướng nam. Trong những ngày cận tết, tình hình tội 

phạm có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của họ càng nặng nề, 

vất vả hơn. Phóng viên Thế Anh đã theo chân họ tuần tra qua các 

nẻo đường. Mời quí vị nghe bài phóng sự: 
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Để mỗi ngày thành phố được bình yên 

Bữa cơm trưa khá đơn giản, gồm có rau muốn xào, cá biển chiên, cá 

kèo và thịt ba rọi kho cùng với tô canh cải lớn. Khoảng 11h30, 

không khí của bữa cơm tập thể đang thân mật đã bị phá vỡ khi một 

thanh niên trẻ bước vào nói gọn: đã có hồ sơ. Không cần gỡ cái nón, 

anh lấy chén ngồi vào bàn. Một người đứng tuổi hơn yêu cầu ngắn 

gọn: lập kế hoạch, rồi chỉ từng người phân công. Đó là bữa cơm 

trưa của Đội hình sự hướng nam, thuộc phòng Cảnh sát điều tra về 

trật tự xã hội Tp.HCM. Sau 15 phút nghỉ ngơi, 12h00, tổ chúng tôi 

gồm 5 người bắt đầu lên đường tuần tra tại Quận 7 và Nhà Bè. 

Băng 1: âm thanh hiện trường. 

Sài Gòn những ngày đầu mùa khô, giữa trưa, ngoài đường chói 

chang. Nhưng cái nắng gắt vẫn không kịp bám vào người trinh sát 

vì tốc độ di chuyển của họ. 

Băng 2: âm thanh hiện trường. 

Không tiện để nói rành mạch về những con đường mà chúng tôi đi 

qua, chỉ biết rằng, đó là cả Quận 7 và huyện Nhà Bè. Lúc nhanh, lúc 

chậm, khoảng cách giữa các xe đủ để đeo bám và hỗ trợ nhau khi 

cần thiết. Ánh mắt tinh tường của những người trinh sát đã có ít 

nhất 5 năm trong nghề biết rõ, cần dán chặt vào những mục tiêu 

đang di chuyển hay những góc khuất nào khả nghi. Ngay khi vừa 

xuất hiện trên đường Lê Văn Lương tại ấp 2, xã Nhơn Đức, Nhà Bè, 

một cặp nam nữ đi trên xe wave không biển số, lọt vào tầm ngắm. 

200m truy đuổi. 

Băng 3: âm thanh hiện trường – còi hú. 

Chúng tôi đã khống chế gọn gàng trước sự ngỡ ngàng của người 

dân xung quanh. Kiểm tra nhanh, trinh sát lấy ra từ trong túi của 

nam thanh niên một tép ma túy. Cả 2 bị áp giải về trụ sở công an xã 

Nhơn Đức. Đó là kết quả hơn 1 giờ tuần tra. Đối tượng nam là Phan 

Huỳnh Trung Hiếu 20 tuổi, ngụ quận 8. 

Băng 4: Hỏi cung. 

Đối tượng nữ là Phạm Thị Thùy Hương, 22 tuổi, ngụ Bình Thạnh. 

Băng 5: Hỏi cung. 

Đại úy Lê Minh Toàn – Trinh sát đội hình sự hướng nam. 

Băng 6: Thấy 2 đối tượng này có biểu hiện khả nghi, lại đi xe 

không biển số. Mình nhìn 2 đối tượng này bằng nghiệp vụ thấy 
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rằng có nhiều khả năng nghiện ma túy nên dừng xe kiểm tra. 

Và khi kiểm tra thì phát hiện trong người có 1 tép ma túy. 

Trung úy Phạm Minh Chiến – Trinh sát đội hình sự hướng nam 

Băng 7: Khi tuần tra phải có kế hoạch. Mình phải dùng các biện 

pháp nghiệp vụ của mình để làm sao đối tượng bị tê liệt đi mà 

không phản kháng lại được. Nếu phát hiện nguồn ma túy giữ 

trong người đối tượng thì dùng máy ghi âm, máy quay phim, 

điện thoại để chụp lại tại hiện trường để cho đối tượng khỏi chối 

cãi, làm cho đối tượng tê liệt và phải thừa nhận hành vi phạm 

tội của mình. 

2 đối tượng này tiếp tục được công an xã xác minh để xử lý theo qui 

định đối với người nghiện ma túy. Tổ công tác chuyển hướng tuần 

tra. Hơn 2 giờ tiếp theo, chúng tôi vẫn ngồi suốt trên xe, vẫn lúc 

nhanh, lúc chậm, vẫn quan sát, đeo bám làm tôi không còn nhớ đến 

cái nắng gắt giữa trưa. Không khí vẫn im lặng. Âm thanh xung 

quanh không thể xua đi sự tập trung. Có chăng, lâu lâu là vài cuộc 

đối thoại ngắn ở đoạn đường trống. Trung úy Nguyễn Văn Út - 

Trinh sát đội hình sự hướng nam 

Băng 8: Đi làm chắc chắn là phải có rồi. Ít nhất là 1-2 đối tượng. 

Góp phần ngăn chặn được tội phạm thì mình vui mà bắt không 

được tội phạm nào thì cũng buồn. Có 1 dối tượng thì mình bắt 

được rồi, ngoại trừ đối tượng có tổ chức thì mình phải lên kế 

hoạch đàng hoàng. Nếu có vũ khí thì phải lên kế hoạch chính 

xác, cụ thể để khi chắc chắn mình mới bắt.Tùy theo tình huống 

chứ không phải đối tượng nào mình cũng bắt. 

Đang di chuyển trên một tuyến đường, tổ trinh sát đột ngột dừng 

lại. Không phải là phát hiện đối tượng mà vì thấy một trinh sát khác. 

Có những mẫu đối thoại riêng mà chúng tôi không tiện nghe nhưng 

nhìn thấy nhiều cử chỉ cùng hướng về một địa điểm. Sau 15 phút, 

đột nhiên, người có mặt từ trước đó yêu cầu: giải tán. Thế là sau gần 

4 giờ tuần tra, chúng tôi trở về đội nhưng có 2 người ở lại để tiếp 

tục “điều nghiên” một đối tượng mua bán ma túy. Đó chỉ là một 

buổi làm việc, trong suốt gần một năm thành lập và đi vào hoạt 

động với rất nhiều chiến công, của Đội hình sự hướng nam, được 

chúng tôi tiếp cận trong ngày hôm qua. Thiếu tá Trần Thanh Bình – 

Đội trưởng Đội hình sự hướng nam. 
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Băng 9: Mỗi quận chúng tôi bố trí từ 15 – 20 đồng chí. Một tổ có 

6 đồng chí, hoạt động từ 4-5 tiếng đồng hồ. Ban ngày chống 

cướp giật. Ban đêm là chống cướp tài sản trên đường phố. 5 

quận huyện, mỗi quận 2-3 tổ, nhân lên là số khoảng 15 tổ trinh 

sát lượng trinh sát hoạt động liên tục, 24/24 luôn có mặt trên 

đường phố. 

Lực lượng hình sự đặc nhiệm hướng nam là mô hình thí điểm của 

công an Tp.HCM được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2017. Đặc 

trưng của đơn vị hình sự đặc nhiệm này là một cấp, có nhiệm vụ bao 

phủ, đấu tranh phòng chống tội phạm ở 6 quận phía nam thành 

phố như: Quận 6, quận 7, quận 8, Quận Bình Tân, huyện Bình Chánh 

và Nhà Bè. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang – Trưởng phòng tham mưu – 

Công an Tp.HCM. 

Băng 10: Sau khi được thành lập, đội hình sự hướng nam đã 

hoạt động khá là hiệu quả. Theo thống kê, địa bàn mà đội 

hướng nam hoạt động, số lượng tội phạm và phạm pháp hình 

sự giảm gần 9%. Cướp giật và trộm cắp tài sản đều giảm. Các 

loại tội phạm có tính chất lưu động nguy hiểm hay có nhiều vụ 

án mà đội hình sự hướng nam khám phá có hiệu quả. 

Số lượng vụ việc phạm pháp hình sự ở Tp.HCM cao nhất cả nước với 

khoảng 6.000 vụ mỗi năm, cao gấp 20 lần so với các địa phương 

khác. Lực lượng công an đã khám phá gần 73% trong tổng số đó. 

Mấy năm gần đây, các vụ cướp, cướp giật được kéo giảm mạnh trên 

nhiều địa bàn. Sự có mặt âm thầm của các anh không kể ngày đêm 

đã giúp cho thành phố luôn được bình yên, cuộc sống của mỗi 

người được an toàn, môi trường làm ăn được thuận lợi, không gian 

du lịch được phát triển. Đó là những điều kiện cần bên cạnh các cơ 

chế chính sách đãi ngộ của thành phố để thu hút mọi nguồn lực đầu 

tư. Để có được thành quả đó, một phần là nhờ lực lượng hình sự 

đặc nhiệm của công an thành phố, trong đó có “quả đấm thép” 

mang tên: Hình sự hướng nam./. 
 

 


