Chiu 15-6, n biên phòng (BP) Ca khu cng Sa K, BBP tnh Qung Ngãi ã tin hành bàn giao tang vt và h s v
án mua bán, vn chuyn, tàng tr trái phép 6.250 kíp n. Du hiu áng ng là phn ln tang vt u là kíp in iu khin
qua mch A.C.
S kíp n khng l i tng Châu vn chuyn trái phép.
Trong nhiu v án buôn bán trái phép cht n, kíp n b bt a bàn tnh Qung Ngãi thì ây là v án có s lng kíp n ln
nht t trc n nay. i tng Lê Vn Châu, trú thôn Tân Thnh, xã Ngha An, TP Qung Ngãi b bt gi vào ngày 5-6 khai
nhn s kíp trên bán cho các i tng ánh bt cá trên bin. Trong khi phn ln các v án khác, tang vt là kíp nhôm c
kích n bng dây cháy chm.
Lúc 8 gi 30 ngày 5-6, Châu trên ng v nhà và ung dung i bng qua gn BP Ca khu cng Sa K thì b lc lng Biên
phòng bt gi, trong cp xe BKS 76 B1 - 27.961 ca Châu có cht 2.000 kíp n và 100 mét dây cháy chm. Trong
khi kíp n là loi cc nhy, ch cn kích thích là phát n dây chuyn, nên phi c bo qun theo úng ch quân khí.
Lc lng BBP khám xét khn cp nhà ca Châu và thu thêm nhiu tang vt khác. Tng s kíp n thu c trong v án này
là 6.250 kíp, phn ln là kíp in; 250 mét dây cháy chm. Theo ngun tin ban u, Châu ã khai ra mt s mt xích
trong ng dây buôn bán kíp n.
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