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Ngày 26/9/2017, C quan An ninh iu tra - B Công an ã ra quyt nh khi t 04 b can trong v án "C ý làm trái quy
nh ca Nhà nc v qun lý kinh t gây hu qu nghiêm trng và Tham ô tài sn" xy ra ti Tng công ty c phn xây lp
du khí Vit Nam.
M rng iu tra v án "C ý làm trái quy nh ca Nhà nc v qun lý kinh t gây hu qu nghiêm trng và Tham ô tài sn" xy ra ti
Tng công ty c phn xây lp du khí Vit Nam, ngày 25/9/2017, C quan An ninh iu tra - B Công an ã tin hành:
- Tng t Quyt nh khi t b can, Lnh bt b can tm giam và Lnh khám xét i vi:
Lê ình Mu, sinh ngày 08/12/1972; Gii tính: Nam; Ch : phòng 2003, C3 Mandarin Garden, phng Trung Hòa, qun
Cu Giy, thành ph Hà Ni; Ngh nghip: K toán trng kiêm Trng Ban K toán và Kim toán Tp oàn Du khí Vit Nam.

- Tng t Quyt nh khi t b can, Lnh cm i khi ni c trú và Lnh khám xét i vi:
1. V Hng Chng, sinh ngày 04/01/1953; Gii tính: Nam; Ch : 36BT1, khu ô th M Trì H, phng M Trì, qun Nam T
Liêm, thành ph Hà Ni; Ngh nghip: nguyên Trng Ban Qun lý d án in lc du khí Thái Bình 2.

2. Trn Vn Nguyên, sinh ngày 01/11/1979; Gii tính: Nam; Ch : t 27 khu ô th 3, phng Trn Hng o, thành ph Thái
Bình, tnh Thái Bình; Ngh nghip: K toán trng Ban Qun lý d án in lc du khi Thái Bình 2 thuc Tp oàn Du khí Vit Nam.

3. Nguyn Ngc Quý, sinh ngày 10/10/1953; Gii tính: Nam; Ch : s 7, ng Lng Vn Nho, phng 9, thành ph Vng Tàu,
tnh Bà Ra - Vng Tàu; Ngh nghip: nguyên Phó Ch tch Hi ng qun tr Tng công ty c phn xây lp du khí Vit Nam.

* Các b can b khi t v ti: "C ý làm trái quy nh ca Nhà nc v qun lý kinh t gây hu qu nghiêm trng" quy nh ti iu 165 B
Lut hình s nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam.
Theo "Cng thông tin in t B Công an"

