Vn mang trên mình tin án v ti "Trm cp tài sn" nhng Trn Minh S (1989, trú xã Hòa Phong, huyn Hòa Vang,
à Nng) vn không tnh ng, ngc li càng ngày S càng lún sâu hn vào con ng phm pháp khi chuyn qua hot ng
mua bán trái phép cht ma túy. áng nói, phc v cho hot ng mua bán cng nh s dng ma túy ca mình, y ã lôi
kéo thêm bn gái, vn là công nhân trong mt khu công nghip cùng tham gia...
i tng Trn Minh S và tang vt v án.
Khong gia tháng 6-2021, qua công tác nm tình hình a bàn, trinh sát i 2, Phòng Cnh sát ma túy- Công an
TP à Nng xác nh có 1 i tng tên S dù hin ti không có công n vic làm n nh nhng li có nhiu biu hin bt minh v
kinh t và thi gian. i tng thng t tp, giao lu, n nhu vi các i tng có tin án khác. Không có thu nhp, li n chi, tiu
xài hoang phí, tính t ái li cao khi không mun n bám bn bè mãi, nên có tin cho nhng cuc vui tip theo, S ny
sinh ý tng mua bán ma tuý va có ma túy s dng, va có tin trang tri.
d b hot ng, S r bn gái n thuê cn phòng trên ng Phm Nh Tng (phng Hòa Khê, qun Thanh Khê, à Nng) sng
chung. Vì bn gái là công nhân ca mt công ty trong khu công nghip, S li dng v bc này d b hot ng và tránh
s chú ý ca nhng ngi xung quanh. c bit, trong quá trình giao dch ma túy, S ã rt khôn khéo, s dng nhiu th
on nhm i phó vi c quan công an. Mi khi di chuyn trên ng, S thng s dng bin pháp kim tra xem có ngi bám
theo hay không, i ng tt, i vào ng có nhiu hm nh; c bit, khi giao ma túy, S dùng nhiu bin pháp kim tra có
úng là ngi ã t mua hay không... Bên cnh ó, mc dù S thng trú xã Hòa Phong (Hòa Vang), nhng khi v trung
tâm thành ph hot ng, S ã kho sát k các a im, v trí giao, bán ma túy cho an toàn.
Ngay sau khi xác nh c phng thc, th on và quy lut hot ng ca Trn Minh S, c s ch o ca lãnh o Phòng Cnh sát
iu tra ti phm v ma túy, Thiu tá Tin Dng, i trng i 2 ã lp tc a i tng vào din qun lý nghip v; ng thi c trinh sát
thng xuyên theo dõi, giám sát hot ng ca i tng. Quá trình iu tra, theo dõi, trinh sát nhn thy S ngày càng
hot ng manh ng hn, nht là trong thi im dch bnh COVID-19 tái bùng phát tr li nhng hot ng ca y vn rt tích
cc, chng t ngun hàng cung cp cho S còn nhiu.
Hai i tng b x lý hành chính v hành vi s dng trái phép cht ma túy trong v án.
Quyt không S có c hi m rng ng dây, a bàn hot ng, ngay khi có thông tin t trinh sát, lãnh o Phòng Cnh sát
ma túy- Công an TP à Nng quyt nh phá án. Theo ó, lúc 17 gi ngày 8-7, ti khu vc trc nhà s 57 Phm Nh Tng,
trinh sát i 2 ã tin hành bt qu tang S khi ang chun b bán ma túy cho 1 i tng, tang vt thu gi trên ngi y gm có
80 viên thuc lc, 50 gam ma túy loi ketamin. Nhanh chóng khám xét ti ni ca S, trinh sát i 2 phát hin thêm 8
gói ma túy á (có trng lng khong 20 gam), 20 viên ma túy loi hng phin, 8 viên thuc lc màu xám...
Qua u tranh, S khai nhn s ma tuý trên c y t mua vi mc ích bán kim li và phc v cho bn thân cng nh ngi yêu.
Hin Phòng Cnh sát iu tra ti phm v ma túy Công an TP à Nng ã ra quyt nh tm giam Trn Minh S v hành vi
mua bán trái phép cht ma túy, ng thi x lý hành chính 2 i tng liên quan, trong ó có ngi yêu ca S v hành vi s
dng ma túy trái phép.
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