Hành vi la o ca Lê Minh Quân (2003, trú H. Triu Phong, Qung Tr) cng c thc hin qua mng xã
hi nhng "by" li hoàn toàn khác các v án li dng mng Internet chim ot tài sn xy ra ti Qung Tr.
Không ot facebook hay trm mt khu tài khon, th on ca Quân ch vài dòng rao vt n gin nhng li
khin nhiu ngi "dính" do hp dn trc vic nh có tin công khá, li làm nhà có th tránh dch Covid19.
B cáo Lê Minh Quân ti tòa.
Ngày 30-11, TAND H. Triu Phong a ra xét x b cáo Lê Minh Quân v ti: "La o chim ot tài sn".
Các b hi trong v án c trú ti nhiu tnh phía Bc, u là tr v thành niên. Trc HXX, Quân tha nhn vì
mun có tin chi game nên ny sinh ý nh dùng mng xã hi chim ot tài sn.
Theo ó, Quân lp 1 tài khon có hình nh i din là mt ph n nhm tránh b nghi ng ri vào các hi
nhóm tìm kim vic làm trên mng xã hi facebook ng bài vit tuyn dng nhân viên làm vic ti nhà.
Khi có ngi vào bình lun, Quân tr li và s dng ng dng Messenger trao i, a thông tin cn 100
nhân viên dán tem son môi. Quân gi video hình nh v công vic cng c lòng tin cho nhng ngi
có nhu cu tìm kim vic làm. Khi ã xong "tha thun", Quân yêu cu "nhân viên" chuyn tin cc
bng mã th card in thoi ri quy i s card này thành tin. Hn nhiên, chng có n hàng nào c chuyn n
"nhân viên". Trc khi hành vi b bi l, Quân ã la o trót lt 3 trng hp.
C th, ngày 13-5-2021, khi Quân ng thông tin tuyn nhân viên dán tem son môi ti nhà qua
facebook "Phm Chúc" do Quân lp trc ó vi ni dung "Dán 1.000 sn phm s nhn tin công 6 triu
ng" thì em Mai T.A (n, 16 tui, trú H. Ý Yên, Nam nh) lin nhn tin, trao i nhn vic. Quân nhanh
chóng ng ý và yêu cu chuyn 500 ngàn ng tin cc bng cách gi mã th card in thoi. Hình thc
chuyn tin cc này bt thng, d nghi ng nhng do T.A nh tui, c tin nên không nhn ra. Ngày hôm
sau, Quân tip tc yêu cu A. gi thêm 3 triu ng cng bng mã th card in thoi v phí vn chuyn hàng.
Sau khi la nhn xong 3,5 triu ng t A., Quân bn rn vi vic quy i tin chi game.
n ngày 26 – 5 – 2021, Quân i facebook "Phm Chúc" thành "Hng Thúy Khanh" tránh b phát
hin ri tip tc ging by nh trc. Em ng G.H (nam, 15 tui, TP H Long, Qung Ninh) cng xin nhn
1.000 thi son v nhà dán tem. Quân yêu cu chuyn 1,5 triu ng tin cc bng mã th card in thoi.
Chim ot xong, Quân chn luôn facebook ca em G.H.
Cùng ngày, em Nguyn Q.H (17 tui, trú TP H Long, Qung Tr) thy rao vt ca Quân qua facebook
"Hng Thúy Khanh" nên trao i. Công vic không quá nng nhc, li làm vic nhà tránh dch nên
em Q.H. ng ý chuyn cc cho Quân c chuyn hàng. H. chuyn cho Quân 500 ngàn ng tin cc bng
mã th card in thoi. Sang ngày 27 - 5-2021, Quân tip tc yêu cu Q.H. chuyn tip 2,4 triu ng phí
vn chuyn hàng. Q.H ã chuyn y cho Quân nhng i mãi không thy hàng ra.
Tuy s tin chim ot không ln nhng hành vi ca Quân là nguy him cho xã hi, nh hng n tình hình
ANTT a phng. Phn lun ti, i din VKS áp dng các tình tit gim nh theo quy nh ngh mc án 9 n 12
tháng tù i vi Quân. Sau khi ngh án, HXX nhn nh cáo trng truy t úng ngi, b cáo không có tin
án, tin s, phm ti ln u, trng hp ít nghiêm trng nên xem xét mc khi im khung hình pht cng rn
e, giáo dc.
Khép li phiên xét x, Tòa tuyên Quân 6 tháng tù. Qua ây cng cnh báo n ngi dân cn nâng cao
cnh giác tránh b li dng, la o nh trên.
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