Trong ngày 13-1, Phòng Cnh sát Hình s (CSHS), Công an TP à Nng ã trit phá 2 chuyên án, bt gi 3
i tng gây ra hàng lot v trm cp trên a bàn khin ngi dân hoang mang, lo lng sut thi gian qua.
Trn Vn Minh - Ch Vn Quý - Nguyn Anh Thng
Liên tip nhiu v p kính ô-tô trm cp tài sn ã xy ra trên a bàn à Nng t cui tháng 11-2021 n nay
khin ngi dân bc xúc, bt an. Trc thc trng ó, Phòng CSHS ã lp chuyên án, phi hp vi công an
các qun, huyn rà soát hàng trm i tng kh nghi vi quyt tâm khn trng phá án, n nh tình hình.
Sau khi sàng lc ã ni lên 2 i tng có nhiu du hiu kh nghi gm Nguyn Anh Thng (1992, trú t 39,
P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) và Ch Vn Quý (1984, trú t 37, P.Bình Thun, Q.Thanh Khê). Ngày
13-1, sau khi thu thp y thông tin, tài liu, xác nh thi c phá án ã n, Phòng CSHS a 2 i tng v tr s
làm vic. Kt qu u tranh bc u, các i tng khai nhn ã gây ra 6 v p kính xe ô-tô chim ot tài sn bên
trong xe ti a bàn à Nng. Ni bt nh v vic xy ra ngày 1-1-2022. Thi im ó, anh Nguyn Thanh Quân
(1987, trú Hòa Châu, Hòa Vang) u xe ô-tô nhãn hiu Toyota Cross trc nhà ã b Nguyn Anh
Thng và Ch Vn Quý p v kính ly i 1 chic laptop nhãn hiu Dell tr giá 24 triu ng. Tng giá tr tài sn
thit hi khong 34 triu ng. Trc ó, ngày 28-11-2021, ch T Ngc Sô Ni (1981, trú P.Hòa Quý, Q.Ng
Hành Sn) xe ô-tô trc nhà thì b Nguyn Anh Thng dùng 1 cây st ny inh p v kính ly i 1 in thoi di
ng nhãn hiu Samsung A20, 2 ng h, 1 ch vàng hình con trâu, 2 ví bên trong cha mt s tin mt
và giy t tùy thân ca ch T Ngc Sô Ni. Tng tài sn thit hi khong 15 triu ng. Sau khi gây án,
Nguyn Anh Thng s dng th on thay i toàn b trang phc, vt b công c gây án i phó vi c quan
công an ri tu thoát.
Thiu tá Trn Ngc Thành - i trng i 2, Phòng CSHS cho bit, th on ca i tng Thng rt tinh vi. Trc khi
i trm cp, Thng thay i kt cu xe máy Dream ca mình (tháo kính bên trái, tháo gi xe), khi i tt èn
và không i 1 ng duy nht mà i vào các khu vc vng v né tránh camera, lc lng tun tra. Thi gian i
tng i ro, quan sát thng rt lâu, chn a im khu dân c vng v có u xe ô-tô trên ng, ngi phc sn, thy
không có ai mi tin hành p kính.
Công c p kính ca Thng có khi là cây g, xà beng nh inh. Khi p kính xong cng không vô ly tài
sn lin mà ngi phc, quan sát xem sau khi p kính phát ra ting ng ch xe có ra hay không. Nu ch
xe không ra thì y mi ti ly tài sn. Khi ly tài sn ri, Thng cng không di chuyn theo ng c, không
quay v ni ngay mà i ngc vào phía in Nam, in Ngc ca Qung Nam, sau ó mi vòng li v nhà. Trên
ng di chuyn, Thng vt dng c gây án dc ng. Theo li khai, i tng gây ra tm 9 v p kính ô-tô, trong
ó có nhng v không có tài sn. Hoc có v ô-tô cài báo ng, va p kính thì còi báo, i tng không ly c
tài sn, trên ng i ch khác, trong ngi bc tc sn th p kính ô-tô khác u trên ng.
Cng trong ngày 13-1, Phòng CSHS trit phá thêm mt chuyên án khác, bt i tng Trn Vn Minh
(1978, trú t 124, Hòa Minh, Liên Chiu). Minh ã có 4 tin án v trm cp tài sn, hin không có ngh
nghip n nh, ly vic trm cp tài sn làm ngun sng chính. T cui nm 2021 n nay, Minh ã gây ra 16 v
t nhp trm cp tài sn trên các a bàn qun Liên Chiu, Cm L, Thanh Khê, Sn Trà vi th on là phá
khóa ca t nhp vào nhà chim ot tài sn. in hình êm 12-1, Minh iu khin xe máy ro quanh nhiu
tuyn ng tìm nhà dân s h t nhp trm cp tài sn. Khi n ng Nguyn Phong Sc, P.Khuê Trung,
Q.Cm L thy cn nhà s 92 mi ngi ã ng, Minh phá khóa ca sau t nhp ly i 2 in thoi di ng, 200
USD, 5 triu ng tin mt, tng thit hi khong 40 triu ng. Theo Thiu tá Trn Ngc Thành, th on ca
Minh là s dng xe máy n khu dân c, giu xe mt im sau ó i b tìm nhà nào s h t nhp. i tng có c
im i b rt tt, mt êm có th i 2-3 ting ng h, xuyên t phng này sang phng khác. c bit, i tng thng i
vào các ng kit, hm, ng lung… né tránh camera cng nh lc lng tun tra. Cng theo Thiu tá
Thành, tài sn mà i tng trm cp ch yu là tin, in thoi di ng, nhng vt d giu trong ngi. Minh tuyt i
không "sn mi" a bàn mình c trú mà thng tìm n các phng khác, xa.
Ch trong 1 ngày, Phòng CSHS ã trit phá 2 chuyên án, góp phn n nh an ninh trt t trên a bàn,
gii ta ni lo lng cho ngi dân. ây cng là chin công trong t cao im ra quân tn công, trn áp ti phm
dp Tt Nguyên án 2022 mà Công an TP à Nng ang trin khai.
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