Th t, ngày 11/11/2020
Ngày 10-11, theo Thiu tng Tô Ân Xô, Chánh Vn phòng - Ngi Phát ngôn B Công an, C quan CST, C quan
CST B Công an, ã có quyt nh khi t b can, thc hin lnh bt tm giam i vi ông Trn Quang Tin, Ch tch HQT Cty
CP tp oàn i Nam.
Ông Trn Quang Tin và ông ào Quc Vit
Ông Tin b bt tm giam iu tra v ti "Vi phm quy nh v qun lý, s dng tài sn Nhà nc gây tht thoát, lãng phí" theo
iu 219 BLHS nm 2015. Vin KSND ti cao ã phê chun các quyt nh và lnh nêu trên ng thi giao V Thc hành
quyn công t và kim sát iu tra án kinh t (V 03) thc hin nhim v kim sát v án. CQT ã thông báo cho ngi nhà,
chính quyn a phng ni thng trú ca ông Tin v vic khi t, bt tm giam i vi b can Tin.
Kt qu iu tra ban u xác nh, b can Tin ã có hành vi ký kt, thc hin các hp ng mua bán hàng hóa khng vi Cty C
phn vn ti và thng mi Veam (Vetranco). Theo CQT hành vi phm ti ca ông Tin ã gây thit hi tin ca Nhà nc hn
182 t ng. Hin Ch tch Cty CP tp oàn i Nam ang b tm giam ti Tri tm giam T16 B Công an phc v iu tra.
Theo mt s ngun tin, CQT cng ã khi t b can, bt tm giam i vi ông ào Quc Vit, nguyên giám c Cty c phn vn ti
và thng mi Veam (Vetranco).
ây là nhng din bin mi nht trong quá trình CQT m rng v án vi phm quy nh v qun lý, s dng tài sn nhà nc gây
tht thoát, lãng phí xy ra ti Vetranco - Cty thành viên ca Tng Cty Máy ng lc và máy nông nghip Vit Nam
(VEAM).
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