Bà Nguyn Th Nguyt (1971, trú phng Hi Châu 2, qun Hi Châu, TP à Nng) và bà Nguyn Th Hng Loan (1963,
trú phng Hòa Thun Tây, qun Hi Châu) vn cùng dân kinh doanh, quen bit nhau t rt lâu. Nm 2019, kinh
doanh tht th, bà Loan nh bà Nguyt vay vn h cu vãn tình th. Tin bn, bà Nguyt ng ra bo lãnh, giúp bà Loan
vay hàng chc t ng. Nhng t khi cm s tin vay "khng" n nay, vic tr n ca bà Loan vn cha hoàn thành.
n th bà Nguyt gi các c quan chc nng t cáo bà Loan la o.
B bn bi tín
Trong n kêu cu gi C quan CST Công an TP à Nng và Chuyên Công an TP à Nng, bà Nguyt trình bày: Tng
s tin bà Loan ã nh bà bo lãnh vay h là 46,9 t ng. to lòng tin, khi nh vay tin bà Loan chng minh gia ình bà
có 2 công ty ti TP H Chí Minh, gm: Cty TNHH T DV SX Thiên Lc Phát (tr s ti phng 10, qun 11) do con trai
bà là Nguyn Anh Tun làm giám c và Công ty TNHH TM DV XNK thép Phng Khanh (tr s ti xã Bình Chánh,
huyn Bình Chánh) do con gái Nguyn Phng Khanh làm giám c.
"Bà Loan nói vi tôi rng, do rút 50 t ng ca Cty Thiên Lc Phát thêm vào mua 2 "lô t vàng" là lô A5-A19 ng
Võ Vn Kit, qun Sn Trà (1.200m2) và tha t s 4, t bn s 49 ng CMT8 (6.000 m2). C 2 lô t bà cho con trai là
Nguyn Anh Khoa ng tên. Bà Loan cam kt, sau khi vay c tin bo m hot ng ca Cty, bà s bán ngay 2 lô t này
tr li tin tôi bo lãnh vay h", bà Nguyt k.
Cng theo bà Nguyt, bà ã ng ra bo lãnh bà Loan vay ca ch Nguyn Th Tng Vy (1987, trú phng Hòa Xuân,
qun Cm L (ch Vy là ch rut ca con dâu bà Nguyt) tng cng 13 ln vi tng cng 43,9 t ng t ngày 4-6-2019 n 17-82019 và vay ca ông Nguyn ình Chính (1983, trú qun Hoàn Kim, Hà Ni) 3 t ng. Sau khi vay c tin, nhng tng
bà Loan s dàn xp chuyn Cty, ng thi tìm cách bán 2 lô t tr n, dè âu bà Loan tính ng lt lng, bi tín.
"Khi ó bà Loan nói vi tôi rng: Em hãy v phe ca ch i. Ch em mình s dùng s tin này kinh doanh và tr t t cho
ti nó (ý bà Loan là t t tr dn cho ch Vy, ông Chính). Mi u c ngh bà Loan nói ùa nên tôi b ngoài tai, nhng khi
bà ta nhc li ln th 2 khin tôi mun té xu...", bà Nguyt trao i.
Cng t ó, bà Loan không liên lc gì na vi bà Nguyt mà b vào Sài Gòn . n hn tr n nh cam kt trong hp ng vay
vn (hu ht cam kt 3 tháng s tr n), bà Nguyt và ch Vy ln li vào Sài Gòn hi chuyn tr tin thì bà Loan không
thin chí mà còn thng thng: S tin ó ã mang tr khon n Cty Thiên Lc Phát ang vay và tr lãi mua 2 lô t à Nng
mi tháng vài t ng nên ht tin ri. "Khi tôi cùng cháu Vy hi òi tin, bà Loan còn nói rng thích làm gì thì làm, k
c kin ra tòa", bà Nguyt bc xúc.
Không ch s tin ng ra bo lãnh cho bà Loan vay gn 47 t ng nh ã nêu trên, trc ó vào nm 2013 bà Loan cng
tng cu cu bà Nguyt giúp Cty ca mình gp khó khn mt ln. Do không có tin mt, bà Nguyt sn lòng tháo chic
nhn ht xoàn 3K2 nc E (tr giá khong 5 t ng) cho bà Loan mn không cn tính lãi, nhng hin ti bà Loan mi
hoàn tr li c hn 1,6 t ng. n nm 2019, bà Loan còn nh bà Nguyt dn n Spa Ngc Trâm (ng Nguyn Tri Phng) làm
p nhiu ln vi tng s tin 54 triu ng nhng không chi tr, cui cùng bà Nguyt cng phi tr n thay.
V trí lô t 6.000m2 ng Cách Mng Tháng 8 ca gia ình bà Loan ang b phong ta và tranh chp.
C quan iu tra vào cuc
Nhiu ln hi òi n bà Loan không thành, bà Nguyt phi bán ngôi nhà ca mình ti phng Thc Gián (qun Thanh
Khê) t giá 20 t còn 12 t ng và công ty ti Khu công nghip in Nam - in Ngc t 35 t còn 15 t ng tr n cho ch Vy.
ng thi, bà Nguyt gi n t cáo hành vi "La o chim ot tài sn" ca bà Loan vi c quan iu tra Công an TP à Nng.
Hin C quan iu tra Công an TP à Nng ã nhiu ln triu tp nhng ngi có liên quan làm rõ có hay không hành vi
bà Loan la o chim ot tài sn.
Làm vic vi c quan iu tra, i din Vin kim sát, bà Loan tha nhn rng, trc khi mn tin ã cam kt thc hin tr n bng tài
sn m bo là 2 lô t ti ng Võ Vn Kit và Cách Mng Tháng 8 nói trên. Tuy nhiên gia nm 2020 n tháng 7-2020, bà
Loan nhn cc bán 2 lô t trên nhng không thông báo cng nh tr tin vay nên bà Nguyt ã có n ngh c quan iu
tra phong ta do giao dch mua bán lô t cha thành công, nhm tránh vic bà Loan tu tán tài sn.
Ngay sau ó, bà Loan xut cho m phong ta 2 lô t công chng chuyn nhng s tr trc cho bà Nguyt 10 t ng. Tuy
nhiên theo bà Nguyt, sau khi bán lô t ng Võ Vn Kit, bà Loan không tr n mt ng nào mà ôm tin lo cho khon
vay n ca Công ty Thiên Lc Phát ca gia ình bà. Không cho bà Loan lt lng na, bà Nguyt li xut C quan iu tra

phong ta lô t ti ng Cách Mng Tháng 8.
Theo tài liu chúng tôi có c, m bo quyn li cho ngi có n t cáo, ngày 18-1-2021, C quan CST Công an TP à
Nng ã có vn bn ngh S T pháp TP à Nng thông báo n Vn phòng công chng và Vn phòng ng ký t ai các
qun huyn trên a bàn TP, lu ý vic chuyn nhng, mua, bán, tng, cho và cp Giy chng nhn quyn s dng t i vi Lô
t 6.000m2 ng Cách Mng Tháng 8; Giy chng nhn QSD và QSHN s AM377646 do UBND TP à Nng cp ngày
29-7-2008 do ông Nguyn Anh Khoa ng tên ch s hu do C quan CST ang gii quyt n t cáo có du hiu "Lm dng
tín nhim chim ot tài sn" liên quan n lô t này.
n ngày 22-1-2021, S T pháp cng có vn bn gi các t chc hành ngh công chng lu ý khi thc hin các yêu cu
công chng vic chuyn nhng, mua bán, tng cho liên quan n lô t nói trên. m bo công tác phi hp iu tra, S T
pháp yêu cu các t chc hành ngh công chng phi hp, trng hp phát sinh giao dch liên quan n tài sn nêu trên
ti t chc mình, ngh thông báo kp thi cho C quan CSÐT bit gii quyt.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

