Ngay trong nhng ngày u nm 2022, ngi dân phng Tam Quan Bc và xã Hoài Hi (TX Hoài Nhn,
Bình nh), nht là nhng ngi làm ngh bin xôn xao khi c quan Công an khi t v án, khi t b can và
bt, khám xét 5 i tng là ngi a phng iu tra v hành vi: "Làm gi con du, tài liu ca c quan, t chc".
ây là ng dây chuyên bán chng ch gi vi quy mô rt ln, liên quan n hàng chc i tng do Nguyn Tn
Hi (1968, trú H. c Ph, tnh Qung Ngãi) ch mu.
C quan An ninh iu tra thu gi nhiu tài liu, chng ch gi liên quan n v án.
Ngày 9-1, Trung tá Nguyn Vn ây- Phó Th trng thng trc C quan An ninh iu tra- Công an tnh
Bình nh, cho bit: Qua khám xét ni ca các b can trong v án: "Làm gi con du, tài liu ca c
quan, t chc", c quan iu tra ã thu gi nhiu tài liu quan trng và hàng trm bn photo chng ch các
loi nghi vn là gi to. Trc ó, 28 chng ch mà c quan iu tra thu gi c ã có kt qu giám nh t c quan
chc nng xác nh là gi.
Liên quan n v án này, C quan An ninh iu tra- Công an tnh Bình nh ã khi t v án, khi t b can
và cho ti ngoi i vi 11 i tng khác. Trong ó, 10 i tng trú a bàn TX Hoài Nhn. Riêng i tng ch mu
Nguyn Tn Hi hin ang b tai bin nên c quan chc nng cho ti ngoi phc v công tác iu tra. Trong
10 b can Hoài Nhn thì Trn Th Hin Hòa (1988) là i tng có vai trò quan trng, tuy nhiên hin Hòa
ang mang thai nên c cho ti ngoi.
Theo h s v án, t nm 2018, B NN&PTNT ban hành Thông t s 23/2018/TT-BNNPTNT yêu cu tàu
cá khi hot ng phi có chng ch thuyn trng, máy trng, th máy. Tuy nhiên, vì nhiu nguyên nhân,
không ít ch tàu c tình không c lao ng tham gia các lp ào to c cp chng ch theo quy nh mà
tìm cách i phó, trong ó có vic tìm mua chng ch gi.
Bit ng dân có nhu cu trên, i tng Nguyn Tn Hi ã móc ni vi nhiu i tng các a bàn ven bin ca TX
Hoài Nhn làm gi các loi chng ch trên bán cho ng dân vi giá t 2 - 5 triu ng. Nhiu i tng ch vì cái
li trc mt mà tip tay cho i tng Nguyn Tn Hi làm iu sai trái, không ý thc vic làm trên là vi phm
pháp lut.
B can Trng Nhân Huynh (trú P. Tam Quan Bc) k li: "Ông Hi n nhà tôi ra xe ri nói là bit mi làm
chng ch gi, nu ai có nhu cu thì ch cn gi bn photocopy CMND và gi tin thì c 10 ngày là có.
Tôi có nhn ca mt s trng hp ri chuyn cho ông Hi làm, gi rt hi hn, mong pháp lut khoan hng".
Hin c quan iu tra kêu gi nhng ngi có liên quan n vic mua, bán chng ch gi nêu trên t giác n
trình din và thành khn khai báo hng lng khoan hng ca pháp lut.
"Qua v án này, chúng tôi khuyên bà con ng dân khi có nhu cu v chng ch hành ngh nên liên
h vi c quan chc nng ng ký hc và thi c cp chng ch. Mi hành vi không hc, không thi, làm
khng, mua bán, làm gi chng ch là vi phm pháp lut và u b x lý nghiêm", Trung tá Nguyn Vn
ây khuyn cáo.
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