C quan CST Công an TP Vinh ã trit phá ng dây cá bóng á qua mng Internet vi tang s hn 1.000 t ng, bt gi
14 i tng. ây là chin công ln trong u tranh trn áp ti phm dp các gii bóng á ln trên th gii din ra.
i tng cm u Nguyn Phm Hùng và các i tng trong ng dây cá bóng á nghìn t.
Sau mt thi gian trinh sát ti a bàn, Công an TP Vinh phát hin mt ng dây cá bóng á qua mng Internet cc ln,
quy t nhiu i tng tham gia vi s tin cá cc rt ln. Gia tháng 6-2021, lãnh o Công an TP Vinh báo cáo Ban giám
c Công an tnh Ngh An xác lp chuyên án u tranh, trit phá. Xác nh tính cht phc tp ca chuyên án, phi u tranh
làm rõ, bt gn i tng cm u và các "chân rt", ích thân Giám c Công an tnh Ngh An ã trc tip ch o ban chuyên
án.
Theo tài liu thu thp c t Ban chuyên án xác nh, i tng cm u ng dây này là Nguyn Phm Hùng (1983, trú xã Din
Thành, huyn Din Châu, Ngh An). Hùng liên h vi mt ngi ang nc ngoài ly tài khon cá bóng á, t chc cho các
con bc trên a bàn TP Vinh, Din Châu, ô Lng và th xã K Anh (Hà Tnh) tham gia ánh bc. Vi tài khon tng ca
mình, Hùng ã chia tài khon cho các "àn em", các tài khon cp 2 này li tip tc to tài khon cho nhiu ngi khác
tham gia ánh bc. Vi hình thc tinh vi, kín k, ng dây ánh bc này nhanh chóng lôi kéo nhiu con bc có "máu
mt" tham gia.
Theo ó, i tng ánh bc s dùng im trong tài khon trên trang web cá cc ánh bc, giá tr ca 1 im = 1 USD, 1 USD
có giá tr t 6.000 VND n 100.000 VND tùy theo quy c. Qua mi tài khon, giá tr im li c quy c tng lên, Nguyn
Phm Hùng s hng s chênh lch tng lên ó. Khi các tài khon c to ra, các con bc s dng tài khon cá bóng á ó
ng nhp vào trang web https://bong88.com thc hin hành vi cá ca mình. Các con bc có th tha sc tham gia
cá cc vi rt nhiu loi hình khác nhau nh: cá bóng á, lô , xóc a...
Tang vt ban chuyên án thu gi.
Sau hn 1 tháng tri tung lc lng trinh sát vào cuc iu tra, truy tìm hàng vn a ch và tài khon ánh bc, ban
chuyên án ã cng c y tài liu, chng c v ng dây cá bóng á này. Do hu ht các trn bóng á, cá cc ln u din ra
vào êm khuya và lúc rng sáng nên lc lng trinh sát ã nhiu êm thc trng bên máy tính truy lùng. Mt khác, i
tng ánh bc và t chc ánh bc di hình thc cá bóng á hot ng ngày càng tinh vi, ch yu "hành ngh" trên không
gian mng. Trong khi trang web phc v cho cá cc có máy ch t nc ngoài nên ban chuyên án gp phi nhiu khó
khn trong quá trình ánh án.
chun b lc lng trit phá ng dây này, Công an TP Vinh ã huy ng khong 100 CBCS t kích, bt qu tang các i tng.
Ngày 16-6, Công an TP Vinh ng lot p vào bt gi 14 i tng trong ng dây cá bóng á qua mng Internet vi tang s
lên n hn 1.000 t ng. Tang vt thu gi gm 3 ô-tô, 30 TD, 5 th ATM, 1 Ipad, 750 triu ng và phong ta 7 tài khon
ngân hàng có liên quan.
Theo tài liu t Công an TP Vinh, ng dây này hot ng t tháng 11-2020 n nay, tng s tin mà c quan chc nng
chng minh c qua d liu in t và tài khon trang mng là hn 1.000 t ng. Ch riêng trong ngày 11-6- ngày khai mc
Euro 2020, s tin "chy" qua ng dây ánh bc ca Nguyn Phm Hùng là 38,4 t ng.
Vic trit phá thành công chuyên án này ã c d lun ng tình, ng h, góp phn m bo trt t an toàn xã hi. Hin Công
an TP Vinh ang tip tc u tranh m rng chuyên án, truy bt các i tng khác liên quan.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

