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Thời gian gần đây, nạn xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong xã hội .
Hàng loạt các vụ xâm hại tình dục trẻ em gây chấn động dư luận được đăng
tải trên các phương tiện thông tin truyền thông. Việc trẻ bị xâm hại tình
dục có thể bị những tổn thương nghiêm trọng tới sức khỏe, thể chất của trẻ
em.
Luật trẻ em năm 2016 quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại tình dục,
bạo lực trẻ em và không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông
tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia
đình, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.
Trường hợp trẻ em bị đánh đập dẫn đến hậu quả gây thương tích thì tùy
trường hợp hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội cố ý gây
thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi
năm 2017 .
Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi năm 2017 quy định tội
hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau:
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm
đến 15 năm:
a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ
được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ
tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;
b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13
tuổi.
2.53 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm
đến 20 năm:
a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa
bệnh;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
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e) Đối với 02 người trở lên;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3.54 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù
chung thân hoặc tử hình:
a) Có tổ chức;
b) Nhiều người hiếp một người;
c) Đối với người dưới 10 tuổi;
d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Điều 144 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi năm 2017 quy định tội
cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:
1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn
cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị
phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
2.57 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm
đến 15 năm:
a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 3 1% đến 60%;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Đối với 02 người trở lên;
2

e) Tái phạm nguy hiểm.
3.58 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm
đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Nhiều người cưỡng dâm một người;
b) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành
vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người
từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình
dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp
quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến
05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến
10 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Có tính chất loạn luân;
d) Làm nạn nhân có thai;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 31% đến 60%;
e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa
bệnh.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến
15 năm:
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a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn
thương cơ thể 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi năm 2017 quy định tội
dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như sau:
1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi
không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ
tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến
07 năm:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa
bệnh;
đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ
31% đến 60%59;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến
12 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể
61% trở lên60;
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
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Hiện nay ở một số xã, thị trấn, tình trạng người dân đã sử dụng đất
trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất để làm nhà ở nhằm giải
quyết nhu cầu của gia đình, những hành vi trên đã vi phạm Luật đất đai
năm 2013.
Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích
sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao
gồm:
- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi
trồng thủy sản, đất làm muối;
- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước
mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử
dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử
dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng
đất hoặc thuê đất;
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích
công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất
thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất
phi nông nghiệp.
Như vậy việc hộ gia đình chưa được chuyển mục đích sử dụng đất mà thực
hiện xây nhà ở là trái với quy định của pháp luật. Hộ gia đình sẽ bị xử phạt vi
phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày
19/11/2019 như sau:
Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng (trừ
trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐCP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐCP) phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản: Phạt tiền từ 3.000.000
đồng đến 70.000.000
Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn :
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng .
Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình
thức và mức xử phạt bằng hai (02) lần mức phạt quy định tại khoản 3 Điều này.
Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng,
đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp:
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng,
đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp Phạt tiền từ 3.000.000
đồng đến 250.000.000 đồng
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