Sáng ngày 06/03/2017, ti L chào c u tháng, ng chí Thng tá Phan Minh Mn – Trng Công an qun Sn
Trà, tha y nhim ca Ch tch UBND qun Sn Trà Trn Th Thanh Tâm tng Giy khen và trao thng t xut 10
triu ng cho 2 tp th: i Cnh sát Hình s, Công an phng Phc M; và 03 cá nhân: Trung úy Nguyn Tun
Anh – Cán b i Cnh sát Hình s, Công an qun Sn Trà; Thiu úy Phm Xuân Dng - Cán b i Cnh sát Hình
s, Công an qun Sn Trà và Thiu úy Phm c Th - Cán b Công an phng Phc M, Sn Trà; mi cá nhân c
thng 1 triu ng, vì nhng thành tích xut sc trong công tác iu tra khám phá án.

ng chí Thng tá Phan Minh Mn – Trng Công an qun tha y nhim
Ch tch UBND qun trao thng cho các n v và cá nhân

Thc hin k hoch ra quân tn công trn áp ti phm trc, trong và sau Tt Nguyên án, Lãnh o Công an qun
Sn Trà ã tp trung lc lng ra quân tn công trn áp ti phm trên tt c lnh vc, trong ó ch o Công an các
phng và lc lng iu tra ti phm v ma túy, ti phm hình s tp trung trin khai các bin pháp nghip v nm chc a
bàn, i tng, c bit là các i tng hình s ni. Qua ó ã iu tra khám phá nhiu v án ma túy, kinh t, hình s. c bit
trong thi gian t ngày 15/01/2017 n ngày 25/02/2017, i Cnh sát Hình s phi hp vi Công an các phng,
trong ó ni bt là s phi hp ca CAP Phc M ã khám phá 10 v trm cp tài sn và c ý gây thng tích, ni bt là
nhng v sau:

- V th 1: Lúc 19h30 ngày 31/01/2017, anh Trn Vnh Nguyn (SN 1959, Quc tch Canada; thuê tr
phòng 203, khách sn Red Rose Mallow), sau khi i chi v thì phát hin mt s tin 1.020 USD, lin báo vi
Công an qun Sn Trà. Xác nh v trm tài sn ca khách du nc ngoài s gây nh hng không tt n môi trng du
lch trên a bàn, do ó Lãnh o Công an qun ch o i Hình s phi hp nghip v tp trung u tranh làm rõ v án
trong thi gian sm nht. Công an qun khi t v án, tin hành iu tra xác nh và khi t b can i vi Nguyn Th
Liên (SN 1970, trú t 11E, P. Th Quang, là nhân viên dn phòng ca khách sn) v hành vi trm cp tài sn,
và ã thu hi tài sn trao tr cho ngi b hi.

- V th 2: Lúc 23h00 ngày 13/02/2017, ch Nguyn Th My (SN 1963; trú huyn Long Biên, Hà Ni) n
CAP Phc M trình báo ch thuê phòng 204 Khách sn Phng Bình, ng Hà Bng, P. Phc M. Q. Sn Trà lu
trú, n sáng 16/02/2017 thì phát hin s tin 15.000.000 ca mình c ct giu k di t lnh ã b k gian ly cp. Qua
iu tra, Công an phng Phc M phi hp vi i Cnh sát Hình s Công an qun ã làm rõ th phm v trm là H Th
Phng (SN 1973, trú kit 140/16 Hoàng Diu, P. Bình Thun, Q. Hi Châu).

- V th 3: Khong 07h00 ngày 21/02/2017, ch Trn Th Phng (SN 1975) và ch Trn Th Huyn Trang (SN
1985) cùng trú ti nhà công v Bnh vin 199 – B Công an), thc gic bui sáng thì phát hin 02 xe mô tô
(01 xe sirius màu en BKS 24K9-1108 và 01 xe Honda Lead màu xám) ã b k trm ly mt. V vic c cp
báo cho Công an qun t chc iu tra, truy xét nhanh không i tng kp tu tán tài sn. Qua sàng lc, rà soát i
tng, lc lng Công an ã phát hin i tng trm cp tài sn là Phan Ngc Hnh (SN 1997, trú t 26, P. An Hi Bc)
và Trn Vn c (SN 1999, trú t 57 An Hi Bc). u tranh m rng án, 02 i tng Hnh và c khai nhn thc hin thêm
08 v trm cp tài sn khác trên a bàn TP à Nng. Hin v vic ang tip tc iu tra.

- V th 4: Khong 18h ngày 24/2/2017, ông Timurkargin (SN 1974, quc tch Nga, hin ang trú ti phòng
108, Resort Intercom, thuc phng Th Quang) báo mt trm 02 in thoi di ng Iphone7 màu en. Qua iu
tra, Công an qun ã phi hp vi lc lng bo v Resort t chc truy xét và ã bt gi i tng trm cp Nguyn ình Dng
(SN 1986, trú Hòa Trung, Ea Bông, Krôngna, k Lk, là nhân viên phc v ti Resort Intercom).

- V th 5: Khong 19h40 ngày 14/01/2017, anh Phm Minh Huy (SN 2001, trú nhà s 11 Trn Thanh
Mai, P. An Hi Bc) cùng bn ng xem chng trình âm nhc Heineken Green Room ti Công viên Bin ông
(thuc P. Phc M) thì bt ngi b 01 nhóm thanh niên khong 15 i tng ánh, trong ó có 01 i tng s dng dao
âm 02 nhát vào lng anh Huy ri b chy. Anh Huy c a i cp cu kp thi. Sau khi v vic xy ra, lc lng Cnh sát
Hình s, Công an qun ã phi hp CAP Phc M xác minh làm rõ i tng âm anh Huy là Phm Tn Lc (SN
2003, trú nhà s 109 Ngô Quyn, P. Th Quang) và Dng Thanh S (SN 2002, trú t 27B4, P. Mân Thái).
Hin nay Công an qun ang tip tc xác minh, làm rõ các i tng còn li.

- V th 6: Khong 14h30 ngày 14/02/2017, Công an qun nhn c tin báo ca anh Bùi Thanh Tun (SN
1983, trú 05 Lê Cnh Tuân, P. Ni Hiên ông): Khong 20h30 ngày 13/02/2017, em trai anh là Bùi
Thanh Sn (SN: 1999, trú nhà s 95, ng Lê Cnh Tuân, P. Ni Hiên ông) b mt nhóm thanh niên ánh
gây thng tích ti vùng lng thu phi. Qua iu tra, Công an qun ã xác nh c 06 i tng, gm: Nguyn Phan
Hoàng Tính (SN 1998, trú t 65, P. An Khê, Q. Thanh Khê), Nguyn Qu Sn (SN 1998, trú t 88, P. An
Khê, Q. Thanh Khê), Nguyn Tin Thành (SN 1999, trú t 54, P. An Khê, Q. Thanh Khê), Nguyn Tin
Minh (SN 1998, trú t 115, P. An Khê, Q. Thanh Khê), Nguyn Trn Khánh Huy (SN 1987, trú t 30, P.
Hòa Phát, Q. Cm L), Trn Lâm (SN 1999, trú t 66, P. An Khê, Q. Thanh Khê).

Hin nay, c quan iu tra công an qun ang cng c h s x lý các i tng theo pháp lut.
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