NGH AN - Ngày 27-8, Công an huyn ô Lng cho bit ang tm gi hình s i tng Phm Th Hà (2002, trú xã Tràng
Sn, huyn ô Lng, Ngh An) iu tra v hành vi "La o chim ot tài sn".

Chân dung "n quái" Phm Th Hà.
Trc ó, Công an huyn ô Lng nhn c n t cáo ca ngi dân trên a bàn huyn v vic b mt i tng mo danh Facebook
ca khách hàng la tin qua mng. Trc tình hình ó, Công an huyn c trinh sát vào cuc xác minh, làm rõ phng
thc, th on, quy lut hot ng ca các i tng phm ti và lp chuyên án u tranh.
Bng các bin pháp nghip v, Công an huyn ô Lng nhanh chóng xác nh c Phm Th Hà là i tng thc hin hành vi
la o chim ot s tin hàng chc triu ng. Ngày 22-8, Ban chuyên án ã thc hin lnh bt gi ngi trong trng hp khn cp
i vi Phm Th Hà. Khám xét ngi i tng Hà, lc lng Công an thu gi 1 in thoi di ng, s tin 5 triu ng, cùng nhiu vt
chng khác có liên quan n vic hot ng la o ca i tng. Ti C quan iu tra, i tng Hà ã tha nhn toàn b hành vi phm
ti ca mình.
Theo tài liu ca c quan công an, qua tìm hiu mng xã hi, Hà nhn thy ch Nguyn Th T. (là tiu thng ti ch Thng
mi ô Lng) thng xuyên s dng tài khon Facebook có ng ti hình nh, rao bán các mt hàng thy, hi sn. Tìm hiu
các bài vit ca ch T., Hà nhn thy mt tài khon Facebook "Hoài M" thng xuyên bình lun, t mua hàng ca ch T..
Sau khi tìm hiu thông tin, Hà s dng in thoi cá nhân lp tài khon Facebook gi mo mi mang tên "Hoài M ". Hà
cp nht thông tin, hình nh ging ht Facebook nói trên. Sau khi kt bn vi tài khon Facebook ca ch T., Hà ch
ng nhn tin cho ch T. vi ni dung hi thm sc khe, t mua các mt hàng hi sn. Nhn thy tài khon Facebook ging
vi khách quen, li nhiu ln t hàng và trò chuyn thân tình nên ch T. bt u tin ây là tài khon Facebook ca khách
hàng mình.
Sau khi nhn c nim tin t phía nn nhân, Hà bt u vch ra kch bn t hàng có giá tr lên ti hàng chc triu ng ri ngh
thanh toán bng hình thc chuyn khon. Do thi im i tng Hà t mua hàng và chuyn khon thng ri vào các ngày
cui tun, ngân hàng không làm vic nên d dàng cho Hà ly lí do chuyn khon mun.
trì hoãn vic chuyn tin, Hà vin lý do nh ang i làm xa, gia ình a phng cn tin mt nên chuyn khon cho ch T.
trao tin mt cho ngi nhà n ly. thc hin hành vi, Hà ti các hình nh chuyn khon trên mng ri chnh sa, ct ghép
to nh ã chuyn khon thành công n tài khon ca ch T. ri gi cho nn nhân. Khi ch T. thc mc cha nhn c tin, Hà
nói do cui tun ngân hàng không làm vic nên có th th 2 mi nhn c.
Tin tng khách hàng, ch T. ã nhiu ln a tin mt cho ngi Hà nh n ly nhng không nhn c bt c ng nào trong tài
khon. Ban chuyên án bc u xác nh: Phm Th Hà ã thc hin hành vi la o chim ot tài sn i vi b hi s tin 45 triu ng
Hin c quan Cnh sát iu tra Công an huyn ô Lng ã ra quyt nh tm gi hình s i tng Phm Th Hà tip tc u tranh, m
rng chuyên án.
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