Th t, ngày 18/11/2020
Nh ã a tin, gia tháng 10-2020, oàn c nhim phòng chng ma túy và ti phm min Trung (oàn 2 - Cc Phòng
chng ma túy và ti phm B i Biên phòng) phá thành công Chuyên án A2-1020.2, bt hai "hotgirl" vn chuyn
1kg ma túy, gm: Lê Th Hu (1997, trú P. Hòa Khánh Bc, Q. Liên Chiu, à Nng) và Võ Ngc Ánh (1995, trú P.
Hòa An, Q. Cm L, à Nng). Quá trình theo dõi, iu tra chuyên án, có không ít gian kh, cam go t trinh sát phi
i mt...
Lc lng nghip v BBP bt 2 i tng Ánh và Hu cùng s ma túy tang vt.
i tá Bùi c Trung- oàn trng oàn 2 và các trinh sát trong ban chuyên án k rng, 2 "hotgirl" Ánh và Hu là nhng
i tng rt ranh ma, bi dù b bt qu tang vn chuyn c ký ma túy á (Ketamine) t Ngh An vào à Nng, nhng c hai
luôn tìm cách chng ch là mình không liên can.
i tá Bùi c Trung k, quá trình phá án, các trinh sát ã theo sát tng bc chân ca Ánh và Hu, t lai lch bn thân n
hành vi liên lc "n hàng". Hu có chng tng th án tù vì ti tàng tr trái phép cht ma túy. Cô vn ch là ch quán càphê nh, kiêm th làm móng nhng thng xuyên mua nhng loi trang sc rt t tin. Không ch mua sm trang sc, Hu
còn u t "tin khng" cho vic phu thut thm m, làm p. Còn vi Võ Ngc Ánh, không có công vic n nh, nhng cuc
sng d d cng không kém gì Hu. Khi các trinh sát phát hin nhiu biu hin bt minh liên quan n vic các i tng
buôn "hàng trng", lp tc chuyên án c xác lp u tranh.
"Trong khi các trinh sát ang cng c chng c v 2 i tng thì có ngun tin quan trng Hu và Ánh ra Ngh An "n
hàng khng" nên ban chuyên án quyt nh phi hp vi BBP Ngh An, Qung Bình, Tha Thiên Hu và thành ph à
Nng trin khai phá án, bt qu tang khi c hai bc xung xe khách ti khu vc Nam hm Hi Vân" – i tá Bùi c Trung
nói.
Khong 19 gi ngày 13-10-2020, chic xe khách chy tuyn Hà Ni - thành ph H Chí Minh khi ang gim tc , vào l
ng tránh Nam Hi Vân (P. Hòa Hip Bc, Q. Liên Chiu, à Nng) Ánh và Hu xung xe cng là lúc t trinh sát ban
chuyên án áp sát, khng ch. Rt ranh mãnh, các i tng buông ngay chic ba lô xung t nhm tìm cách tránh ti,
song vn b trinh sát oàn 2 gi li. Ti hin trng, các trinh sát khám xét chic ba lô Ánh mang theo, ly ra 1 gói
hình vuông, Ánh và Hu cng không có biu hin hong s. Thm chí, lúc trinh sát bóc v gói hình vuông, l ra th
tinh bt màu trng, mi ngi i cùng chuyn xe xì xào "hàng ke ri", c hai vn thn nhiên và luôn ming kêu oan. Ch
n khi ban chuyên án a ra nhng chng c sát thc, c 2 i tng mi cúi u nhn ti, tuôn ra nhng git nc mt mun màng.
Khi lc lng trinh sát t chc khám nhà Ánh, dù nói rng chng vô can, không bit vì sao chng bin mt, không liên
lc c t lâu, nhng bng các bin pháp nghip v, ban chuyên án xác nh rõ trong nht ký in thoi, tin nhn zalo,
facebook luôn th hin mi liên lc ca Ánh và chng trc lúc b bt ch vài gi ng h.
Ánh và Hu b lc lng BBP bt gi.
Nói v Hu, cô có nc da trng tro, gng mt "baby" do ã u t rt nhiu tin cho vic chnh sa gn nh toàn b mt tin. Lúc
b bt, cô luôn t ra mình vô can, không liên quan gì n s ma túy mà Ánh mang theo, tuy nhiên sau 12 gi u
tranh, trc nhng chng c không th chi cãi, Hu ã khai nhn mình là ngi r Ánh ra Ngh An "n hàng". Dng nh oán
trc c vic gì s din ra nên khi Hu và cán b trinh sát ban chuyên án bc vào làm th tc khám xét nhà, m chng
Hu ngi im trên gh, gng mt không biu l cm xúc. Khi Hu ct ting hi con trai, bà tr li, âm iu có phn oán trách:
"Em i hc ri, không phi lo". Nghe m nói, Hu òa khóc nc n, ch tht c ôi li: "Con xin li má". Trc khi ri khi nhà,
anh em h hàng ng xung quanh cng, Hu khóc nhiu hn, nói vi li: "Nh mi ngi bo anh Thanh (tc chng) chu
khó làm n, lo cho con cái, ng lo chi bi na".
Cn c vào kt qu iu tra xác minh và tài liu thu thp c, ngày 19-10-2020, i tá Bùi c Trung – oàn trng oàn 2 ã ký
quyt nh khi t v án hình s "Vn chuyn trái phép cht ma túy", bàn giao Hu và Ánh cùng tang vt 1kg
Ketamine cho CQT CATP à Nng tip tc iu tra, x lý theo quy nh ca pháp lut.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

