Sáng 4-8, Ch tch nc Nguyn Xuân Phúc ã ký Quyt nh truy tng Huân chng Chin công hng Nhì cho i úy Phan
Tn Tài, cán b Công an hy sinh khi ang làm nhim v phòng, chng dch.
i úy Phan Tn Tài
Trc ó, chiu 3-8, xét ngh ca B trng B Công an và Trng ban Ban Thi ua - Khen thng Trung ng, Th tng Chính
ph ã có T trình s 1065/TTr-TTg ngày 3-8-2021 ngh Ch tch nc truy tng Huân chng Chin công hng Nhì cho
Thng úy Phan Tn Tài. Chiu ti 3-8, c s ng ý ca i tng Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trng B Công an, Công an
TP H Chí Minh ã ra Quyt nh truy thng cp bc hàm t Thng úy lên i úy i vi ng chí Phan Tn Tài.
Theo Công an TP H Chí Minh, khong 18 gi 50 ngày 2-8, t tun tra liên phng gm 4 cán b chin s, trong ó có
Thng úy Phan Tn Tài làm nhim v tun tra, kim soát phòng chng dch. Trên ng tun tra, T công tác phát hin
mt thanh niên tên Ha Hán Võ (1994, trú Q. 6, TP H Chí Minh) ra ng không cn thit, vi phm quy nh phòng
chng dch. T tun tra tin hành kim tra giy t, phát hin nghi vn i tng s dng trái phép cht ma túy nên ã yêu cu i
tng v tr s CAP 11, Q. 6 gii quyt. Trên ng i, i tng không chp hành, phóng xe b chy nên t tun tra ui theo.
Trong quá trình truy ui, Võ có du hiu ép xe khin xe ca Thng úy Phan Tn Tài lao lên va hè, va p vào tng
nhà dân, b thng nng, c ng i a i cp cu nhng n 21 gi 30 cùng ngày không qua khi.
Riêng Ha Hán Võ, sau khi xy ra s vic ã b trn, n 21 gi 40 cùng ngày, i tng n CAP 11 trình din. Qua test
nhanh, Võ dng tính vi cht ma túy. Võ b c quan chc nng tm gi hình s tin hành iu tra làm rõ và x lý nghiêm
theo quy nh ca pháp lut.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

