Vào lúc 12h00 ngày 27/12/2019, qua thông tin trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an
quận phối hợp Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm tra hành chính
02 thanh niên điều khiển xe mô tô Vision màu xanh, BKS: 43C1-610.14 có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, sử
dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Hai đối tượng khai nhận có lai lịch cụ thể: Nguyễn Thành
Trung, sinh năm 1986, HKTT tại Tổ 92, phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng; Lê Viết Đạt, sinh năm:
1986, HKTT tại Tổ 70, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ trên tay trái của Nguyễn Thành Trung có
01 (một) gói ny lông diện tích 2x2cm, bên trong chứa chất rắn, dạng tinh thể, màu trắng. Theo Trung khai
nhận, đó là ma túy đá mà Trung cùng Đạt đi mua của một phụ nữ tên Mai Lệ Hoa ở khu nhà tạm đầu đường
Phạm Văn Đồng thuộc phường An Hải Bắc với giá 300.000 đồng về sử dụng. Lực lượng công an đã tiến
hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong gói ma túy đá thu giữ được của Trung theo quy
định pháp luật và tạm giữ các tang vật có liên quan.

Tiếp tục, vào lúc 13 giờ 30 ngày 27/12/2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận phối
hợp Công an phường An Hải Bắc bắt giữ 02 thanh niên đi xe mô tô Nouvo trắng BKS: 43S3-2487 có dấu
hiệu nghi vấn liên quan tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra xác định đối tượng là Nguyễn
Thế Hiền và Nguyễn Thế Phương, cùng sinh năm 1990 và đều có HKTT tại K52/26 Đinh Tiên Hoàng,
phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ trong túi quần phía trước, bên trái của
Nguyễn Thế Phương đang mặc có 01(một) gói ny lông diện tích 2x2cm, bên trong chứa chất rắn, dạng tinh
thể, màu trắng. Theo Phương khai nhận đó là ma túy đá mà Phương cùng Hiền đi mua của một phụ nữ tên
Mai Lệ Hoa ở khu nhà tạm đầu đường Phạm Văn Đồng thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà với giá
300.000 đồng về sử dụng.

Qua khai nhận của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Công an phường An Hải Bắc tiến
hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Lệ Hoa (SN 1988, HKTT Tổ 96 Nại Hiên
Đông, quận Sơn Trà) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khám xét nơi ở của Hoa tại khu vực nhà
tạm đầu đường Phạm Văn Đồng thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, lực lượng công an phát hiện thu
giữ 01(một) gói ny lông chứa chất rắn, dạng tinh thể, màu trắng diện tích khoảng 4x6cm, 1.200.000 đồng và
01 điện thoại di động. Theo Hoa khai nhận đó là ma túy đá của Hoa mua để bán lại kiếm tiền lời, nhưng
chưa kịp bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ và niêm
phong gói ma túy của Hoa cùng những tang vật có liên quan theo quy định pháp luật.

Qua điều tra xác định, do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên khoảng đầu tháng 12/2019, Mai Lệ
Hoa liên hệ với 01 thanh niên tên Hoàng (không rõ nhân thân, lai lịch) để mua ma túy về sử dụng và bán lại
kiếm tiền lời.

Vào ngày 27/12/2019 Hoa đã bán ma túy cho Nguyễn Thành Trung, Lê Viết Đạt 01 gói ma túy đá với số
tiền 300.000 đồng; bán cho Nguyễn Thế Hiền, Nguyễn Thế Phương 01 gói ma túy đá với số tiền 300.000
đồng.

Cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà đã hoàn thành hồ sơ khởi tố bị can đối với Mai Lệ Hoa tội "mua bán
trái phép chất ma túy", 4 đối tượng Phương, Hiền, Đạt, Trung tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Vụ án
đang được điều tra mở rộng.
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