Din tin v án làm gi hàng triu cun sách giáo khoa do Cc Cnh sát kinh t (B Công an) ch trì u tranh, iu tra
ngày càng th hin s quyt tâm, quyt lit; khi ti 17-8, mt cái tên mi c "xng" trong quá trình t tng: Trn Hùng,
kim soát viên chính, nguyên T trng T 304, nay là T trng T 1444, Tng cc Qun lý th trng, B Công Thng.
T s "nóng rc" và nhim v còn dang d…
Theo ó, ông Trn Hùng, Kim soát viên chính, nguyên T trng T 304, nay là T trng T 1444, Tng cc Qun lý th
trng, B Công Thng, b CQT ra Quyt nh khi t b can và áp dng bin pháp ngn chn bt b can tm giam v ti "Li
dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v" quy nh ti iu 356 B lut Hình s.
Các Quyt nh, Lnh trên ã c Vin KSND Ti cao phê chun.
B can Trn Hùng là cái tên khá "ình ám" trong lc lng Qun lý th trng và trên…mng xã hi. Cách ây ít ngày,
xung quanh v vic mt s cán b Qun lý th trng tnh Phú Th dính vòng lao lý, ông Hùng chia s trên trang
facebook cá nhân: "iu này là s cnh tnh không ch i vi lc lng Qun lý th trng mà còn i vi toàn th xã hi trong
cuc chin vi cái xu, vi cái sai, rng ch cn mt phút l là, mt phút yu lòng trc cam go và cám d, con ngi ta có th
phm nhng sai lm không th sa cha c và phi tr giá rt t vì iu ó".
ã có 12 i tng b CQT khi t.
V v trí T trng T 1444; ngày 11-5-2021, Tng cc trng Tng cc Qun lý th trng (B Công Thng) ban hành Quyt nh
s 1444/Q-TCQLTT, thành lp T công tác v qun lý th trng, giao ông Trn Hùng làm T trng.
Theo Quyt nh, T công tác v qun lý th trng gm 6 thành viên; i din cho Tng cc trng trong thc hin nhim v c
Tng cc trng phân công.
T công tác có nhim v tham mu, giúp Tng cc trng thu thp, tip nhn, xác minh thông tin các v vic vi phm
pháp lut hoc có du hiu vi phm pháp lut v kinh doanh hàng nhp lu, hàng gi, hàng cm, hàng hóa không rõ
ngun gc xut x và hàng hóa xâm phm quyn s hu trí tu có quy mô, s lng ln, hot ng liên a bàn, có tính cht ng
dây, nhóm, tái phm nhiu ln, phc v kim tra, thanh tra chuyên ngành và x lý vi phm hành chính.
Cùng vi ó là nhim v xây dng, xut các gii pháp, phng án u tranh, phòng chng và x lý vi phm pháp lut trình
Tng cc trng xem xét, phê duyt, phi hp vi các c quan, lc lng chc nng t chc thc hin công tác kim tra và ôn c
vic chp hành pháp lut trong phòng chng vi phm v kinh doanh hàng nhp lu, hàng gi, hàng cm, hàng hóa
không rõ ngun gc xut x và hàng hóa xâm phm quyn s hu trí tu ti các a bàn trng im theo ch o ca B Công
thng và Tng cc trng; xut, kin ngh Tng cc trng ch o x lý các vi phm pháp lut và thc hin các nhim v khác
do Tng cc trng giao…
Ti danh mi và nhng "mt xích" dn hé l
Theo CQT, ây là v án sn xut, kinh doanh sách gi ln nht t trc n nay b phát hin. Và im li s b din tin t tng c
công b, nhn nh này càng c minh chng.
Cùng vi ông Trn Hùng, trong ngày 17-8, CQT ã khi t, bt tm giam i tng Nguyn Duy Hi, ngh nghip t do v ti
"Môi gii hi l", quy nh ti iu 365 B lut Hình s.
ây là ti danh mi, trong v án "Sn xut, buôn bán hàng gi, Li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v và
Môi gii hi l" xy ra ti Công ty C phn In và Vn hóa truyn thông Hà Ni; Công ty TNHH Sn xut và Thng mi Phú
Hng Phát; i Qun lý th trng s 17, Cc Qun lý th trng Thành ph Hà Ni và các n v liên quan", mà CQT B Công
an ra quyt nh khi t trc ó.
Nu nh cái tên Trn Hùng gây xôn xao d lun, thì trc ó, din bin v án khá bt ng, khi cùng lúc 3 cán b thuc Cc
QLTT Hà Ni b CQT thc hin bin pháp t tng iu tra v hành vi Li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công
v, gm: Lê Vit Phng, nguyên Phó i trng i QLTT s 17, nay là i trng, i QLTT s 14;
Phm Ngc Hi - Công chc i QLTT s 17, nay là Công chc i QLTT s 14; Thành Th ông Phng - Công chc i QLTT
s 17, nay là Công chc i QLTT s 14.
ây là din tip quan trng, tip theo ca quá trình m rng iu tra chuyên án bóc g ng dây sn xut, kinh doanh hàng
triu cun sách giáo khoa gi, do CQT B Công an ch trì, phi hp vi Cc An ninh mng và phòng, chng ti phm s
dng công ngh cao, B T lnh Cnh sát c ng, n v chc nng thuc CATP Hà Ni…

Trong các ngày t 18 n 22-62021, ban chuyên án bt qu tang các i tng tham gia in n, gia công, tiêu th sách
gi ti xng in sách s 297 ng Vnh Hng (qun Hoàng Mai, Hà Ni);
các xng gia công sách gi ti s 315 ng Vnh Hng, qun Hoàng Mai và thôn Viêm Khê, xã Hp Tin (huyn M c, Hà
Ni) ca Công ty CP In và Vn hóa truyn thông Hà Ni (tr s Công ty TNHH Thng mi và Sn xut Phú Hng Phát ti
s 14 ngõ 197 Hoàng Mai, qun Hoàng Mai, Hà Ni), ng thi khám xét khn cp hn 50 a im ca ng dây sn xut và
tiêu th các loi sách giáo khoa gi trên a bàn các tnh, thành ph gm Hà Ni, Bc Ninh, Bc Giang, Nam nh, Vnh
Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.
Ngày 23-6, CQT B Công an ra quyt nh khi t v án "Sn xut, buôn bán hàng gi" xy ra ti Công ty CP In và Vn
hóa truyn thông Hà Ni, Công ty TNHH Thng mi và Sn xut Phú Hng Phát và các n v có liên quan; khi t, bt
tm giam, khám xét i vi 7 b can gm:
Cao Th Minh Thun (SN 1979, Giám c Công ty TNHH Thng mi và Sn xut Phú Hng Phát, Ch các Nhà sách
Minh Thun, 358 Nguyn Trãi, Hà Ni); Hoàng Mnh Chin (SN 1982, Giám c Công ty CP In và Vn hóa truyn
thông Hà Ni); Nguyn Mnh Hà (SN 1972, Phó Giám c Công ty CP In và Vn hóa truyn thông Hà Ni); Hoàng
Th Ánh Vân (SN 1983, K toán trng Công ty CP In và Vn hóa truyn thông Hà Ni); Nguyn c Khng (SN 1980,
Ch xng gia công sách Công ty CP In và Vn hóa truyn thông Hà Ni); c Thng (SN 1972, nhân viên thit k ha
Công ty CP In và Vn hóa truyn thông Hà Ni) và Nguyn Hu Trung (SN 1980, nhân viên Công ty TNHH Thng
mi và Sn xut Phú Hng Phát).
CQT ã tm gi nhiu vt chng gm hn 3,2 triu quyn sách giáo khoa gi các loi ca Nhà xut bn Giáo dc; 3 h thng
dây chuyn máy in Offset, nhiu máy gia công sách gi; hn 1,5 triu tem gi ca Nhà xut bn Giáo dc và nhà xut
bn khác; 5 xe ô tô và nhiu máy móc, công c dùng bc xp, vn chuyn sách; khong 20 t ng t ngun thu bt hp
pháp...
Chuyên án ang c C quan CST B Công an phi hp vi các n v chc nng iu tra m rng.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

