C quan Cnh sát iu tra (CST) Công an qun Ng Hành Sn va bt khn cp i tng Dng Vn Tin (sn 1982, trú
H. B Trch, Qung Bình) và Trn Quc Huy (sn 1990, trú Q. Hi Châu, à Nng) iu tra v hành vi "Trm cp
tài sn".

i tng Tin và Huy cùng tang vt v án.
Trc ó, sáng 13-5, CAQ Ng Hành Sn nhn tin báo ca anh Thân .N.V (1993, trú TX in Bàn, Qung
Nam) v vic k gian t nhp nhà anh ti ng Trng Công Hy (P. Khuê M, Q. Ng Hành Sn) trm tài sn. Theo
anh V. trình báo, s tài sn b mt trm gm: 1 laptop hiu Dell, 1 hp ng trang sc vàng (bên trong có 1 dây
chuyn bng kim loi màu trng có ính ht kim loi màu trng và 1 cp bông tai bng kim loi màu trng); 1 chai
ru vang tr giá 1 triu ng và 5 triu ng.
Nhn tin báo, lãnh o CAQ Ng Hành Sn nhanh chóng ch o i Cnh sát Hình s (CSHS) tin hành iu tra,
nm thông tin t b hi, ng thi trích xut camera an ninh ti khu vc truy du vt th phm. Qua thu thp thông
tin và thc hin ng b các bin pháp nghip v, i CSHS CAQ Ng Hành Sn xác nh vào khuya 12-5 và rng
sáng 13-5, có 2 thanh niên xut hin ti khu vc nhà anh V. Nhn nh 2 i tng này có liên quan n v t nhp
nhà anh V. ly trm tài sn, i CSHS CAQ Ng Hành Sn ã tp trung iu tra, truy xét.

Tin hành phi hp vi Công an các n v, a phng rà soát, sàng lc hàng trm i tng nghi vn trên a bàn TP à
Nng, n sáng 14-5, i CSHS CAQ Ng Hành Sn xác nh Dng Vn Tin (1982) và Trn Quc Huy (1990) có
nhiu biu hin nghi vn và c bit có nhiu c im nhn dng ging nh 2 i tng ã xut hin ti khu vc nhà anh V. vào
khuya 12-5 và rng sáng 13-5. Phát hin Tin và Huy ang thuê 2 phòng ti mt cn h nm trên ng Huy Du
(P. An Hi Bc, Q. Sn Trà, TP à Nng), Ch huy i CSHS CAQ Ng Hành Sn ã b trí lc lng trinh sát theo
dõi mi di bin ng ca i tng nghi vn, ch thi c thun li thì tin hành phá án.
n 9 gi ngày 14-5, i CSHS CAQ Ng Hành Sn tin hành bt gi Dng Vn Tin và Trn Quc Huy; ng thi khám
xét khn cp ni ca 2 i tng. Qua ó, i CSHS CAQ Ng Hành Sn ã thu gi ti cn phòng mà Tin thuê tr các vt
dng gm: 1 laptop hiu Dell; 1 hp ng trang sc có ghi ch PNJ màu vàng (bên trong có 1 si dây chuyn
bng kim loi màu trng, có mt dây chuyn hình vuông ính ht màu trng và 1 cp bông tai bng kim loi
màu trng); 1 k ng ru bng g hình bánh lái tàu, có chai ru ngoi dán tem hiu Almaden và mt s tài sn
khác. Tin và Huy cùng tang vt c a v tr s làm vic. Qua xác nh, i CSHS CAQ Ng Hành Sn c bit, s tài
sn ó là ca anh V. ã b mt.
Ti c quan CA, Tin và Huy vn ngoan c chi ti và cho rng mình chng liên quan gì n v mt trm tài sn ti
nhà anh V. Tuy nhiên, trc nhng chng c mà trinh sát ã thu thp c và nghip v u tranh sc bén ca các iu
tra viên i CSHS CAQ Ng Hành Sn, Tin và Huy mi chu khai nhn toàn b quá trình v vic. Qua xác
minh, i CSHS CAQ Ng Hành Sn c bit, Dng Vn Tin có 1 tin án v ti “Cp git tài sn” và 2 tin án v ti “Trm
cp tài sn”; Trn Quc Huy có 1 tin án v ti “Cp tài sn” và 1 tin án v ti “C ý gây thng tích”.
Theo khai nhn bc u ca Tin và Huy: có th gn nhau và thun tin cho vic bàn bc k hoch “làm n”, Tin và
Huy ã thuê 2 phòng lin k ti mt cn h nm trên ng Huy Du (P. An Hi Bc, Q. Sn Trà). Ti 12-5, ht tin tiêu,
Tin và Huy r nhau i trm cp tài sn. 1 gi ngày 13-5, khi n ng Trng Công Hy (P. Khuê M), phát hin ca s
tng 2 cn nhà ca anh V. m, Huy ng ngoài cnh gii còn Tin leo lên b tng t nhp theo ng ca s tng 2 trm
cp tài sn. Sau khi trm cp tài sn xong, Tin và Huy tu thoát em toàn b tài sn ct giu ti ni ca Tin ti
phòng 202, cn h nm trên ng Huy Du. n 9 gi ngày 14-5, trong lúc 2 i tng ang ti phòng ca mình thì i
CSHS CAQ Ng Hành Sn “iu” v tr s làm vic. Hin v vic c i CSHS CAQ Ng Hành Sn tip tc iu tra, làm
rõ.
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