Ngày 30-6, Nguyn Thanh Tun (1984, trú huyn Nghi Lc, Ngh An) và ng phm Trng Vn Vng (1986, trú huyn
Hng Hóa, Qung Tr) ã b Tòa án nhân dân tnh Qung Tr xét x s thm v ti: "T chc cho ngi khác nhp cnh trái
phép". ây là v án u tiên v hot ng a ngi lao ng ti Lào vt biên trái phép v Vit Nam gia mùa dch COVID-19 b a
ra xét x ti Qung Tr.
Dn gii Nguyn Thanh Tun và ng phm n tòa.
Theo cáo trng, Tun sang Lào lao ng t do ã khá lâu, ai thuê gì làm ó. u tháng 1-2021, nhóm lao ng quê Ngh
An ti Lào bit tin anh Ngyn Duy Trinh (ng hng Ngh An), ch xng tôn ti huyn Sê Nô (Savannakhet, Lào) giao
ô-tô BKS 37A-365.xx cho Tun chy v Ca khu quc t Lao Bo ngi quen anh Trinh em v Vit Nam làm th tc ng
kim. Vì Tt Nguyên án cng cn k nên nhóm ngi trên lin n xng tôn ca anh Trinh i cùng Tun nhp cnh v Vit
Nam.
Khong 12 gi ngày 10-1-2021, Tun iu khin ô-tô BKS 37A-365.xx ch Hoàng Trng Thanh, Phm Ngc Thng,
Chu Th Nhung và v chng Thoan – Xuân (u trú huyn Din Châu, Ngh An) i n Ca khu ensavn (huyn Sê Pôn,
Savannakhet). Sau ó, Tun in thoi cho Nguyn c Trung iu khin ô-tô BKS Lào 3949 ch u Xuân Khánh, Phm
Xuân o, Nguyn Th Ngân (u trú huyn Din Châu), H S Yêm (huyn Yên Thành, Ngh An) và mt ngi tên Hng v
Ca khu quc t ensavn và xe ch Ka Rôn (huyn Sê Pôn), cách ca khu quc t Lao Bo hn 2km.
Trên ng i, Tun in thoi và trao i vi nhóm ngi i trên 2 ô-tô giá v Vit Nam t 2,5 triu kíp n 3,2 triu kíp/ngi. Có mc
giá chênh lch này là do Tun phân loi thân s hay không quen bit. n 14 gi cùng ngày, Tun liên h vi Vng ang
th trn Lao Bo, tha thun a 10 ngi v Vit Nam vi giá 20 triu ng, a im ón ti ch Ka Rôn. Tun ã thu ca Thng,
Nhung mi ngi 2,5 triu kíp; Thanh, Thoan, Xuân mi ngi 3,2 triu kíp; in thoi nh Trung thu ca Yêm, Hng mi
ngi 3,2 triu kíp, Khánh 9 ngàn Baht Thái và 100 ngàn kíp. Còn Ngân, o mi ngi 2,5 triu kíp nhng cho n.
Khong 16 gi ngày 10 – 1 – 2021, Vng iu khin ô-tô BKS Lào 1530 (ch s hu xe là ngi Lào ã có giy y quyn s
dng cho Vng) cùng vi 1 ngi tên Hít chy theo tiu ngch sang im hn. Chuyn u, Vng ón Thanh, Thng, Nhung,
Thoan, Xuân, trót lt v ti khóm ông Chính (th trn Lao Bo, huyn Hng Hóa). Nhóm ngi này nhanh chóng ón
xe khách v ông Hà ri ra Ngh An. Vng tip tc iu khin ô-tô theo ng tiu ngch sang ch Ka Rôn và nh Hít n gp
Tun nhn 20 triu ng tin công và ch ht s ngi còn li gm Khánh, o, Ngân, Yêm, Hng. Riêng Trung cng t lên xe
v Vit Nam nhng Vng không bit và không tha thun nhn tin công. Ln này, Vng a nhóm ngi n khu vc ch c
khóm Xuân Phc (th trn Lao Bo).
Sau khi ã giao ht s ngi nhp cnh, Tun mi iu khin ô-tô 37A-365.xx n khu vc Ca khu quc t Lao Bo giao cho
ngi a v Vit Nam. Xong xuôi, quay li ch Ka Rôn, iu khin xe BKS Lào 3949 do Trung li v huyn Sê Nô. Trong
khi ó, Trung v n th trn Lao Bo, c anh Trinh cho s in thoi liên lc nhn xe BKS 37A-365.xx.
Nhn xong xe, Trung li ón nhóm Khánh, Ngân, Yêm, Hng, o v TP ông Hà ch ra Ngh An. Khi mi n a bàn
H.akrông thì b lc lng chc nng phát hin, a c nhóm i cách ly. Chiu 11-1-2021, Vng n n Biên phòng Ca khu
quc t Lao Bo u thú. Vi s phi hp cht ch, tích cc ca c quan Công an Lào, Công an huyn Sê Nô ã bt gi Tun và
bàn giao i tng cho n Biên phòng Ca khu quc t Lao Bo vào ngày 14-1-2021.
Nhóm nhp cnh trái phép gm Trung, Khánh, Ngân, o, Yêm, Hng ã b Phòng Xut nhp cnh- Công an tnh
Qung Tr ra quyt nh x pht hành chính. i vi Thanh, Thng, Nhung, Thoan, Xuân, c quan Công an tnh Qung
Tr ã có công vn ngh Công an Ngh An ra quyt nh x pht hành chính.
Ti phiên tòa cng nh quá trình iu tra, truy t trc ó, Tun và Vng u thành khn khai báo. C hai u c áp dng nhiu
tình tit gim nh, trong ó có vic ã tng giúp , h tr lc lng chc nng trong phòng chng ti phm. Tòa tuyên Tun 30
tháng tù; Vng 24 tháng tù v ti: "T chc cho ngi khác nhp cnh trái phép".
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