B cáo Sn nói di mình là ngi ca B Quc phòng, có quan h vi lãnh o TP à Nng la o và chim ot
tin ca nhiu b hi.
Sáng 25-11, TAND TP à Nng xét x, tuyên pht b cáo Trn Vn Sn (sinh nm 1964, quê Ngh An) 11
nm tù v ti la o chim ot tài sn.
T nm 2016 n 2019, ông Sn ã thông tin gian di thông qua vic xin vic làm và nhn tin t cc mua,
bán t ti các d án à Nng la o chim ot tin ca ngi khác.
n c, do có nhu cu mua t, thông qua anh Phm Lanh (sinh nm 1968), anh Nguyn Vn Mi (sinh
nm 1974, cùng trú qun Ng Hành Sn) gp và làm quen vi ông Sn. Ông Sn nói di mình là ngi
thuc B Quc phòng, qun lý vic bán t thuc d án Khu Sông Thu (ng 2-9, qun Hi Châu) ca Tng
Công ty 319 B Quc phòng.
Sau khi c Sn gii thiu s d án, anh Mi thng nht mua 3 lô t ti d án này, gm lô s 1, 2 và 3 t cu Trn
Th Lý n cu Rng. 3 lô t này có mt tin ng 2-9 và ng Bình Minh 10.

B cáo Sn ti tòa. nh: TA
Ngày 1-11-2016, do bn vic nên ông Sn nh anh Lanh nhn giúp 1 t ng t anh Mi gi ch mua 3 lô t
nói trên. Ông Sn cam kt trong 90 ngày s hoàn tt mi th tc chuyn nhng 3 lô t cho anh Mi nhng
tht ha và chim ot luôn s tin này.
Ngày 23-01-2017, ông Sn nói di anh Mi là có 15 lô t lin k thuc Khu tái nh c phía Tây Trng
THCS Lê Li (phng M An, qun Ng Hành Sn) ang xin UBND TP à Nng ra giy t. Anh Mi thng nht
mua và giao ông Sn 4 t ng gi ch. S tin này sau ó cng b ông Sn chim ot.
Qua xác minh ti Tng Công ty 319 B Quc phòng, ông Sn không phi là cán b ca công ty này. n
v không nhn tin t cc gi ch ca cá nhân nào i vi 3 lô t nh mô t trong hp ng t cc gi ch gia anh Mi
và ông Sn.
Trong khi ó, Chi nhánh Vn phòng ng ký t ai qun Ng Hành Sn cho bit, cha tip nhn h s lp th tc
cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi t ca 15 lô t trên.
Ngoài ra, ông Sn còn "n" là có quan h vi lãnh o TP à Nng nên có th gi ch mua t d án giá r,
quen nhiu ngân hàng có th xin vic làm chim ot tin ca hai b hi khác.

Tng s tin ông Sn la o, chim ot ca các b hi là hn 5,5 t ng.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

