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A NNG- Ngay 15-10, Phong Canh sat Hinh s CATP a hoan tât thu tuc tông at quyêt inh khi tô bi can, thc hiên
lênh bt tam giam ôi vi Ta Hu Phc (1997, tru xa Diên Binh, H. c Tô, Kon Tum) va Trng Thai Nguyên (1996, tru TP
Pleiku, Gia Lai) ê iêu tra vê hanh vi "Cp giât tai san". Bc âu cac ôi tng khai, t thang 9 ên âu thang 10-2017,
Nguyên iêu khiên xe may Exciter mau en BKS 82U1-005.32 ch Phc gây ra 8 vu cp giât tai san ngi i ng vao luc t
m sang. ên ngay 15-10, C quan CST CATP mi xac inh c 3 bi hai la Nguyên Thi Thanh Tuyên (1989, tru P. Thac
Gian, Q. Thanh Khê), Trân Thi Hoai (1998, tru P. Hoa Khanh Bc, Q. Liên Chiêu) va Nguyên Thi Phng Lanh
(1991, tru P. Hoa Minh, Q. Liên Chiêu).

Ta Hu Phc va phng tiên gây an.
Cac vu cp giât do Phc va Nguyên thc hiên cha xac inh c ngi bi hai, gôm: Vu 1- Khoang 2 gi môt ngay âu thang 92017, trên câu Trân Thi Ly hng vê ng 2-9 (oan gân qua hêt câu, co kha nng thuôc ia ban Q. Hai Châu), Phc giât
tui xach mau xam (bên trong co 1 thoi son môi, 1 gng soi mt va 700.000 ông) cua nam thanh niên ngôi sau lng
xe may do phu n iêu khiên. Vu 2- Khoang 1 gi, trên câu Trân Thi Ly hng vê Q.Sn Tra (oan gia câu), Phc giât tui
xach bng len mau vang xam (bên trong tui co 1 TD loai Iphone 6 mau hông va 300 ngan ông) cua phu n ngôi
sau xe may do nam thanh niên iêu khiên. Vu 3- Khoang 4 gi, trên ng Nguyên Tât Thanh hng vê câu Nam Ô (oan
nga ba Nguyên Tât Thanh- Nguyên Sinh Sc), Phc giât tui xach mau trng (bên trong co 1 TD va môt sô my phâm)
cua môt phu n ngôi sau xe do môt ngi n câm lai.
Vu 4- Luc 2 gi, trên ng Ngô Quyên hng vê Q. Ngu Hanh Sn (cach bung binh câu Sông Han- Ngô Quyên 100m),
Phc giât tui xach vai mau en (bên trong co 1 bich ni-lông ng canh cây khô dai khoang 7cm va 1 phiêu tinh tiên
nhng không ro tên quan) cua môt phu n ngi nc ngoai ang iêu khiên xe may loai tay ga. Vu 5- Khoang 1 gi 30,
trên ng Nguyên Tât Thanh hng vê câu Thuân Phc (oan qua tuyên Tôn Thât am khoang 100m), Phc giât tui xach
(bên trong co 1 TD hiêu Samsung C9 mau trng, giây ghi n, 1 giây mua ban vang, 10 triêu ông, 1 tui vai mau
hông ng môt sô nhân vang va vong vang) cua ngi phu n ngôi sau xe may do 1 thanh niên iêu khiên.
C quan CST yêu câu ai la bi hai cua cac vu viêc nêu trên khân trng liên hê Phong CSHS CATP a Nng (ia chi:
47- Ly T Trong, a Nng) hoc TV Mai Dung, ST: 0905123371 ê cung câp thông tin, xac minh lam ro.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Oline"

