
 

Hotline/Zalo: 0243.768.6699 - 0968.428.829                           Email: luatsunguyentrang@gmail.com 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—–o0o—– 

…….., ngày… tháng… năm…… 

ĐƠN TỐ GIÁC HÀNH VI ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI 

– Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

– Căn cứ … . 

Kính gửi: – CÔNG AN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…………. 

– Ông:………………….- Trưởng Công an xã……………. 

Tên tôi là:………………….. Sinh năm:…………… 

Chứng minh nhân dân số:……………. Do CA…………….. cấp ngày…/…/….. 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………. 

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………….. 

Số điện thoại liên hệ:………………… 

Sau đây, tôi xin trình bày lý do khiến tôi viết đơn này cho Quý cơ quan: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Trình bày các sự kiện dẫn đến việc chủ thể làm đơn tố giác việc cá nhân/tổ chức bị đe 

dọa. Trong trường hợp bạn biết rõ chủ thể thực hiện hành vi đe dọa là ai, bạn có thể 

trình bày các thông tin của người này mà bạn biết được, ví dụ như tên, địa chỉ cư trú,…) 

Căn cứ vào điểm… Khoản…. Điều…. Luật/Nghị định/… quy định như sau: 

“…” 

(Trích căn cứ pháp lý bạn sử dụng để làm cơ sở tố giác người có hành vi vi phạm pháp 

luật với chủ thể có thẩm quyền) 

Ví dụ: 

Căn cứ điểm i Khoản 4 Điều 13 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: 

“Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

… 

4.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

… 

i)Thuê dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động 

bình thường, hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

…” 
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Hoặc: 

Căn cứ Điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

“Điều 133. Tội đe dọa giết người 

1.Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc 

đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 

năm: 

a)Đối với 02 người trở lên; 

b)Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c)Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d)Đối với người dưới 16 tuổi; 

đ)Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.” 

Tôi nhận thấy chủ thể thực hiện hành vi đe dọa sẽ…………. cho tôi/gia đình tôi/… đã 

vi phạm quy định trên. Và theo quy định của pháp luật, đối tượng này phải bị xử phạt. 

Nên tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử phạt đối tượng có hành 

vi vi phạm pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi/gia đình tôi/…. Đảm 

bảo tính nghiêm minh của luật pháp Việt Nam. 

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này. 

Tôi xin trân thành cảm ơn. 

  

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 


