(NLO) - T tnh Qung Tr, 3 thanh niên vào TP à Nng thuê tim internet thc hin hành vi chim ot quyn s
dng Facebook ca nhiu ngi nhm mc ích la o thì b Công an bt qu tang.
Ngày 13-1, i din Công an TP Quy Nhn (Bình nh) xác nhn n v va bt khn cp 2 i tng Nguyn Quang t và Lê
Chí Nht Tân (cùng 23 tui và ng tnh Qung Tr) iu tra v hành vi la o chim ot tài sn.
Liên quan n 2 i tng trên, Công an TP Quy Nhn ang tip tc cng c h s x lý Nguyn Công Thiu (24 tui, ng
tnh Qung Tr) theo quy nh pháp lut.

3 i tng Nguyn Quang t, Lê Chí Nht Tân và Nguyn Công Thiu ti c quan công an. nh: Tr Bình
Thông tin ban u, cách ây không lâu, Công an TP Quy Nhn nhn c tin báo ca mt s ngi dân trên a bàn v
vic b mt s i tng chim ot quyn s dng Facebook la o, chim ot tài sn ngi thân ca h.
C th, 4 nn nhân TP Quy Nhn trình báo rng h b chim ot tài khon Facebook. Sau ó, các i tng chim ot tài
khon nhn tin mn tin ngi quen ca ch tài khon Facebook tr bnh ri chim ot tng cng 21 triu ng.
Nhn nh ây là v vic có tính cht phc tp, Công an TP Quy Nhn ã xác lp chuyên án u tranh, ln tìm du vt th
phm iu tra.
Sau nhiu ngày tìm kim, xác minh, Công an TP Quy Nhn ã xác nh nhóm i tng gây án và t chc mt phc.
Qua ó ã bt qu tang 3 i tng Nguyn Quang t, Lê Chí Nht Tân và Nguyn Công Thiu ang thuê mt tim
internet ti TP à Nng truy cp vào Facebook nn nhân thc hin hành vi la o chim ot tài sn.
Theo kt qu iu tra ban u, vi th on chim ot quyn s dng Facebook, thi gian qua nhóm i tng trên ã la o hn
300 ngi nhiu tnh, thành trong c nc vi tng s tin chim ot gn 1,5 t ng. Trong ó có 4 nn nhân TP Quy Nhn.
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