C quan CST Công an huyn Bo Lâm (Lâm ng) ang iu tra, làm rõ hành vi: "La o chim ot tài sn" ca 2 i tng:
Lê c Hiu (24 tui, trú phng Lc Sn, TP Bo Lc,Lâm ng) và Lê ình Long (26 tui, trú xã Lc c, huyn Bo Lâm) theo
n t giác ti phm ca ngi dân.
Hai i tng Lê ình Long và Lê c Hiu b bt gi.
Trc ó, ngày 4-8, Công an xã Lc An (huyn Bo Lâm) tip nhn tin báo ca anh Trn Tin Anh (trú huyn Ninh Sn,
tnh Ninh Thun) và ch Châu Th Trà Mi (trú phng 9, TP à Lt, Lâm ng) v vic b các i tng gi v mua la o chim ot
2 chic xe máy. Sau khi tip nhn thông tin, Công an xã Lc An nhanh chóng báo cáo v vic vi i Cnh sát Hình
s Công an huyn Bo Lâm xác minh, iu tra làm rõ theo thm quyn.
Vào cuc xác minh, C quan CST Công an huyn Bo Lâm nhanh chóng xác nh Lê c Hiu và Lê ình Long là 2 i
tng ã thc hin các v la o chim ot 2 xe máy nói trên. Làm vic vi c quan Công an, Lê c Hiu và Lê ình Long tha
nhn toàn b hành vi làm gi hóa n chuyn tin thc hin vic la o mua xe máy chim ot tài sn ca các nn nhân.
Theo ó, Hiu và Long ã lên mng xã hi facebook tìm kim nhng ngi có nhu cu bán xe máy qua mng la o
chim ot tài sn. khin nn nhân sp by, 2 i tng ã sa các thông tin chuyn tin bng ng dng internet Banking ã
giao dch trc ó ri chp màn hình gi cho ch bán xe máy chng minh ã chuyn tin mua xe. Vi th on tinh vi này,
Hiu và Long ã la o c 2 xe máy ca các nn nhân.
C th, ngày 31-7-2021, Lê c Hiu vào mng xã hi facebook tìm kim nhng ngi có nhu cu bán xe máy qua mng
thc hin hành vi la o. Khi thy tài khon facebook ca anh Trn Tin Anh ng bán chic xe máy vi giá 41 triu ng,
Hiu ã tha thun mua chic xe nói trên. Sau khi ã tho thun xong, Hiu ã làm gi hóa n ngân hàng th hin ã
chuyn tin bng internet Banking mua xe. Sau ó, Hiu chp màn hình chuyn hình nh hoá n gi (vi y thông tin
h tên, s tài khon ngân hàng) ã giao dch cho anh Tin Anh và yêu cu gi xe máy. Vì tin tng Hiu ã chuyn tin,
nhng vì ngày cui tun nên b nghn mng, nên anh Tin Anh vn gi xe máy t Bình Thun n im hn nhn xe ti xã Lc
An (huyn Bo Lâm) cho Hiu nh ã tha thun.
Cng trong ngày 31-7, vi th on tng t, Lê c Hiu ã hng dn cho Lê ình Long thc hin v la o chim ot chic xe
máy ca ch Châu Th Trà Mi (trú phng 9, TP à Lt) tr giá 42,5 triu ng. Sau khi la o c xe máy, Hiu và Long ã
khóa tài khon facebook ca mình và ct t liên lc in thoi vi các nn nhân. Ri c Hiu và Long mang 2 xe máy ra
tim cm bán ly tin tiêu xài cá nhân.
Hin, Công an huyn Bo Lâm ã thu hi c 2 chic xe máy mà Hiu và Long ã la o chim ot; ng thi, ang tip tc phi
hp cùng c quan công an các a phng m rng iu tra x lý các i tng theo quy nh ca pháp lut.
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