Công an tnh Ngh An va trit xóa ng dây ánh bc trên mng có quy mô cc ln vi h thng "chân rt"
tri khp 10 tnh thành t Bc vào Nam. Ngày 10-1, Phòng Cnh sát hình s- Công an tnh Ngh An
cho bit, ã bt gi 14 i tng trong ng dây ánh bc trc tuyn này và làm rõ tang s ánh bc lên n hàng
chc t ng, thu gi nhiu tang vt liên quan khác.
Các i tng trong ng dây ánh bc trc tuyn.
Trc ó, qua thông tin qun chúng nhân dân cung cp và qua công tác nm tình hình a bàn, lc
lng Công an phát hin nhiu thanh, thiu niên tnh Ngh An và nhiu tnh, thành khác li dng tin
ích ca dch v thanh toán trc tuyn 24/7 và gi tit kim trc tuyn ca các ngân hàng tham gia ánh
bc qua mng. Lãnh o Công an tnh Ngh An ã ch o Phòng Cnh sát hình s và Phòng An ninh
mng và phòng chng ti phm s dng công ngh cao ng ch trì xác lp chuyên án u tranh.
Sau mt thi gian iu tra, xác minh và thu thp chng c trên không gian mng, ng thi phi hp vi các
n v nghip v thuc Công an các tnh, thành, Ban chuyên án phát hin mt ng dây ánh bc quy mô
ln t trang mng http://www.choangc1.club. ây là ng dây ánh bc có quy mô cc ln do Nguyn
Ngc Hoàng (1992, trú xã Gia Lâm, huyn Lâm Hà, tnh Lâm ng) cm u. iu hành ng dây ánh bc
này, Hoàng ã t mua trang thit b, thuê a im và móc ni vi các t chc ánh bc nc ngoài. Giúp sc
cho Hoàng còn có 4 i tng, gm: Nguyn Bá Linh (1993, trú P. Vinh Tân, TP Vinh, Ngh An);
Nguyn Th Tuyt Nhung (2001, trú TX Duyên Hi, tnh Trà Vinh); Mai Th Thúy Trang (2000, trú H.
nh Quán, tnh ng Nai) và ào Trí i (1999, trú Q. Bình Thnh, TPHCM).
Theo tài liu ca c quan công an, nhóm i tng này thuê các chung c cao cp ti TPHCM và mt bit
th 3 tng ti huyn Lâm Hà iu hành ng dây ánh bc. Trong ó, tránh s phát hin ca c quan công
an, Nguyn Ngc Hoàng còn ch o "àn em" thng xuyên thay i ch . Ti các im hot ng chính,
Hoàng b trí dày c h thng camera giám sát cnh gii. Nu có ng tnh gì là các i tng nhanh chóng
xóa du vt, d liu in t. n ngày 29-12-2021, Ban chuyên án nhn c thông tin Nguyn Ngc Hoàng ã
bí mt chuyn a im t chc ánh bc t TPHCM lên huyn Lâm Hà nên quyt nh phi hp các n v, a phng
liên quan "ct vó".
úng 2 gi ngày 30-12-2021 hn 100 CBCS chia làm 12 t công tác ng lot khám xét 12 a im ti
nhiu tnh thành nh: Ngh An, thành ph H Chí Minh, Hà Ni, Lâm ng, Hi Phòng, Bc Ninh, Hà
Nam, Hng Yên, Thanh Hóa... bt gi thành công i tng cm u Nguyn Ngc Hoàng và 13 i tng,
khác. Tng tang vt chuyên án thu gi gm: 5 b máy tính bàn, 23 TD, 19 th ATM, phong ta 15 tài
khon ngân hàng.
Ngày 8-1-2022, tt c các i tng này ã c di lý v Công an tnh Ngh An phc v công tác iu tra. Theo
li khai ban u, các i tng ã khai nhn hành vi t chc ánh bc qua mng di s ch o ca Nguyn Ngc
Hoàng. C quan công an xác nh, Hoàng s dng 5 tài khon khác nhau t chc ánh bc. Trong ó, c
quan chc nng làm rõ, riêng tài khon inh Thanh Hào ti huyn Thanh Chng (Ngh An) t tháng 12021 n tháng 12-2021 ã giao dch ti 36 t ng t chc ánh bc. Hin c quan iu tra ang tip tc, xác
minh làm rõ 4 tài khon còn li mà Nguyn Ngc Hoàng s dng ánh bc; ng thi khn trng truy bt
các i tng khác có liên quan.
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