Sáng 15-9, tha y quyn ca Giám c Công an TP à Nng, i din lãnh o Phòng T chc cán b, Phòng
Tham mu, Phòng Cnh sát Hình s và Công an qun Hi Châu ã n thm, ng viên Trung úy Trn
Quc Thnh, cán b i CSGT Công an qun Hi Châu b thng trong lúc làm nhim v.

i din lãnh o các n v ca CATP à Nng thm hi ng viên Trung uý Trn Quc Thnh.
Trung uý Trn Quc Thnh hin ang iu tr ti Khoa Ngoi chn thng, Bnh vin à Nng. Sau ca phu thut,
sc kho Trung uý Thnh ã n nh. Ti chuyn thm, oàn ã ân cn thm hi, trao tng quà ca Giám c
Công an TP và các n v ti ng chí Trung úy Trn Quc Thnh. Lãnh o các n v cng ng viên ng chí
Thnh yên tâm iu tr bnh, nhanh chóng bình phc.
Trc ó, vào khuya 11-9, trong lúc tham gia làm nhim v cùng T tun tra C3-911 theo K hoch ca
Giám c CATP à Nng, Trung uý Thnh phát hin ôi nam n iu khin xe máy không i m nên ra hiu
lnh dng kim tra. Tuy nhiên, i tng iu khin xe máy không chp hành mà tông thng vào ngi khin
Trung uý b ngã xung ng b gãy chân. Sau khi gây ra v vic, c hai thông cht chn ri tip tc b chy
khi hin trng. n tra 12-9, i tng iu khin xe máy là Phm Minh Tân (2001, trú Th Quang, Sn Trà)
cùng i tng n i cùng b lc lng Cnh sát hình s Công an qun Hi Châu bt gi.
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