Ngày 30-7, Phòng Cnh sát hình s (CSHS) Công an Ngh An cho hay ã bt gi i tng Nguyn S Hi (1970, trú
phng Hng Dng, TP Vinh, Ngh An) iu tra v hành vi: "Cho vay nng lãi trong giao dch dân s". Bc u, c quan
iu tra xác nh, i tng Nguyn S Hi ã cho các nn nhân vay vi tng s tin khong 31 t ng, s tin thu li bt chính lên n
hàng t ng. C quan Công an cng xác nh phng thc th on hot ng ca i tng Hi là li dng giy phép dch v cm ca
anh trai (ã qua i) tin hành nhiu giao dch cho vay lãi nng.
C quan Công an khám xét c s kinh doanh tài chính do Nguyn S Hi làm ch.
Tháng 5-2021, t ngun tin ca qun chúng nhân dân và kt hp nhiu bin pháp nghip v, Phòng CSHS Công an
Ngh An ã phát hin i tng Nguyn S Hi (trú phng Hng Dng, TP Vinh) có nhiu nghi vn liên quan n ti phm cho
vay lãi nng trong giao dch dân s. c bit, Nguyn S Hi là i tng tng có 5 tin án v các hành vi phm ti khác nhau.
C th: Nm 1990, Hi b Công an tnh Ngh An bt v ti: "Trm cp tài sn ca công dân"; nm 1993, Công an tnh Ngh
An bt v ti: "C ý gây thng tích", "Trm cp tài sn ca công dân", "Trn khi ni giam gi" và "Tàng tr trái phép v
khí quân dng"; nm 1994, TAND Ti cao ti Hà Ni x pht 20 nm tù v ti: "Trm cp tài sn ca công dân", "C ý gây
thng tích", "Trn khi ni giam".
Tip tc i sâu xác minh và thu thp các tài liu chng c, lc lng chc nng ã có cn c xác nh hành vi phm pháp ca
Nguyn S Hi. Phòng CSHS Công an Ngh An ã xác lp chuyên án u tranh, làm rõ.
Quá trình iu tra, Phòng CSHS xác nh, Nguyn S Hi là i tng không có vic làm n nh. Hi có nhiu mi quan h
phc tp ngoài xã hi, thng xuyên có biu hin bt minh v thi gian và kinh t. T u nm 2011 n nay, Nguyn S Hi ã li
dng giy phép dch v cm ca anh trai mình là Nguyn S Tr. (ã cht) tin hành nhiu giao dch cho vay lãi nng. i
tng "khách hàng" mà Hi cho vay là nhng ngi ang có nhu cu vay tin nhanh, cn tin gp… vi lãi sut t 3.0005.000 ng/1 triu ng/ngày. Trong trng hp ngi vay tin không tr kp thi tin lãi thì Hi gi in thoi e da, uy hip.
i tng Nguyn S Hi và mt s tài liu, tang vt liên quan n hành vi cho vay nng lãi b c quan Công an thu gi.
Sau mt thi gian theo dõi di bin ng ca i tng, bng các bin pháp nghip v, Ban chuyên án ã nm chc các thông
tin, tài liu, chng c và quyt nh phá án. Vào khong 7 gi ngày 27-7, Ban chuyên án ã phi hp vi các n v nghip
v Công an tnh Ngh An và Công an TP Vinh bt gi i tng Nguyn S Hi ti s 63- Nguyn Gia Thiu (TP Vinh).
Ti hin trng, lc lng chc nng ã thu gi ca i tng 10 quyn s ghi chép cho vay tin và thu tin lãi hàng tháng; 1 khu
súng dng súng côn trong súng ã lp sn 5 viên n, 25 viên n thu gi trong nhà; 1 thanh kim; 5 dao nhn; 1 ô-tô
hiu Mazda CX5 mang BKS 37A-22171; 30 Giy chng nhn quyn s dng t; 150 triu ng và 2.400 USD, 6 s tit kim
tng tr giá 3 t ng; 150 giy vay tin, 20 CMND, 2 in thoi di ng... cùng nhiu tài liu và hin vt khác có liên quan.
Hin, v vic ang c lc lng chc nng tip tc iu tra, m rng.
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