Làm c i, ông Nguyn Hng Anh (quê Qung Ninh) dành dm c vài trm triu ng dng già, nhng ch mt ln mt cnh
giác, ông ã b các i tng la o chim ot toàn b tài sn. Vi th on mo danh Cnh sát iu tra (CST), Vin Kim sát
(VKS), nhóm i tng ã la ly ht tin ca ngi b hi.
i tng la o gi quyt nh phê chun lnh bt tm giam và phong ta tài sn.
"iu tra" na ngày qua in thoi
Ông Nguyn Hng Anh (trú Q. Sn Trà, TP à Nng) k li: Sáng 12-10-2020, khi ang ngi ti phòng thuê tr thì
chuông in thoi ca ông dn. Va bm máy, dt câu a lô, u dây bên kia ging mt ngi àn ông sang sng: Ông có
phi là Nguyn Hng Anh không? "úng ri", ông Anh áp. Lp tc, ngi gi n lin trn an: "Trc tiên ông c bình tnh.
Chúng tôi là ngi ca c quan lut pháp, ang iu tra mt chuyên án ln v buôn bán ma túy và ra tin ti TP H Chí
Minh, trong ó ông là ngi có liên quan"…
Mc dù ông Anh khng nh mình không liên quan gì hoc ngi gi n có s nhm ln nhng ngi này nói tip: "Ông
không th chi c âu, bng chng rt rõ ràng. Ông ã m mt tài khon, trong tài khon có rt nhiu tin. Bây gi ông c gi
máy và ngi yên trong nhà, không c cho bt k ai nghe, chúng tôi s chuyn máy ngay cho Cc iu tra – B CA
ang th lý chuyên án và i din VKS".
Ngay sau ó, h chuyn máy qua mt ng dây ông nói chuyn vi "cán b Cc iu tra và i din VKS". Nhng ngi này
thay nhau e da rng, ông Anh ã b c quan pháp lut khi t, phê chun lnh bt tm giam. Quá trình nói chuyn, h
luôn hi i hi li v chuyn tôi m tài khon ra tin và liên quan n buôn bán ma túy khin tâm lý ông Anh bt u lung
lay. "Sut t 8 gi sáng n 2 gi chiu, h không cho tôi ngt máy, k c lúc n cm" – ông Anh k.
Sau na ngày "iu tra", xác thc, h gi qua zalo cho ông Anh mt quyt nh ca VKS do ông Bùi Mnh Cng- Phó
vin trng VKSND TP H Chí Minh có óng du và du "MT". Quyt nh ghi rõ khi t tôi v ti: "Tiêu th tài sn do ngi
khác phm ti mà có", "ra tin". Ni dung quyt nh ghi: "Phê chun lnh bt tm giam và phong ta tài sn i vi ông
Nguyn Hng Anh. Yêu cu Cc CST ti phm TP H Chí Minh thc hin quyt nh này trc 16 gi ngày 12-10-2020 theo
úng quy nh ca B lut t tng hình s nc CHXHCN Vit Nam".
Sau ó, có mt "cán b" ng li an i, nói s ng ra bo lãnh và yêu cu ông Anh lp tc mang toàn b giy ti tùy thân
vào TP H Chí Minh hp tác iu tra. C th, h yêu cu ông Anh thành khn khai tht hin toàn b tài sn tin mt hin có
là bao nhiêu? Ri h yêu cu mun chng minh trong sch thì làm th tc chuyn ht tt c s tin gn 500 triu ng vào mt
tài khon ca CST.
"H yêu cu tôi ra ngân hàng rút tin chuyn qua mt tài khon ca c quan iu tra mang tên Hà Th Thc Anh. Quá
trình rút và chuyn tin, tuyt i không c nói vi ai lý do chuyn, và không tit l gì v chuyên án tôi ang b iu tra.
Trng hp nhân viên ngân hàng hi, c nói chuyn cho ngi nhà ang cn tin là . H bo tôi mà tit l c mt, s lp tc cho
ngi ti c lnh bt ti ch" - ông Anh k li.
Quyt nh khi t các i tng la o làm gi gi cho ông Anh qua zalo.
Kch h màn, "m" gn na t ng
Bt thóp c tâm lý ông Anh ang lo lng và tuân th phi hp "iu tra", nhóm i tng bt u hng dn ông thc hin quy
trình n ngân hàng rút và chuyn tin. Vi s tin ln, ông Anh phi rút và chuyn 2 ln vào tài khon mang tên Hà
Thc Anh, trong ó mt ln 300 triu và 1 ln 135 triu ng. úng nh li dn, quá trình rút và gi tin, ông Anh làm theo
rm rp li "c quan iu tra" dn, mi khi nhân viên ngân hàng hi n. Sau khi chuyn xong tin, khong 16 gi 30 cùng
ngày, các i tng s dng zalo gi li cho ông Anh báo rng: "C quan CST ã nhn c tin và cm n ông hp tác rt
nghiêm túc. Ngay êm nay, Cc iu tra s tin hành xác minh thn tc, nu ông không liên quan gì n ng dây ra tin
và ma túy, 9 gi sáng ngày mai (tc 13-10-2020), ông gi li theo s zalo ca chúng tôi s c thông báo kt qu. Và
ông trong sch, chúng tôi s hoàn tt th tc chuyn s tin tm gi li cho ông".
Nhng lúc v kch h màn cng là lúc nickname zalo ca các i tng bin mt cùng gn na t ng "tm gi iu tra". "úng gi
hn ngày hôm sau, tôi liên lc li và truy cp qua zalo không còn bt c du vt gì. Lúc này tôi mi in thoi k li s vic
cho ngi thân, ai cng nói tôi b la. Sau ó 2 ngày tôi ã liên h vi CAQ Sn Trà nh vào cuc iu tra, nhng n nay vn
cha có kt qu...".
Theo lãnh o Phòng ANT – CATP à Nng, trong vòng khong 2 nm qua, rt nhiu nn nhân tng t ã nhn c vn bn
mo danh CST, VKS la o. Chúng gi in ri gi giy triu tp, quyt nh khi t gi qua zalo. Tt c các giy triu tp và lnh bt
u c i tng la o s dng công ngh máy tính làm Scan. Thm chí, có trng hp còn s dng hình có trang phc ngành
CA trên trang mng cá nhân ca mình. C quan CST khuyn cáo, tt c ngi dân không c tin vào iu này, bi nu gi

s c quan CA có gi mt giy triu tp, hoc bt k lnh gì thì quá trình iu tra, cán b CA tuyt i không trao i qua mng
xã hi.
"Nhng v vic la o theo hình thc này, c quan iu tra cng ã báo cáo Ban giám c CATP và giám c ã có ch o các
phòng ban nghip v ca CATP phi hp vi các c quan chc nng iu tra, ng thi thông tin rng rãi ngi dân cnh
giác, tránh nhng hu qu xu xy ra nh hng n ANTT", i din Phòng ANKT cho bit.
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