Ch trong vòng 1 ngày, Ban chuyên án 67C c xác lp, huy ng tng lc iu tra làm rõ nhanh v
cp tài sn ti ca hàng Viettel - 67 Nguyn Lng Bng, a i tng Ngô Hu Qunh ra ánh sáng pháp
lut. Chin công u nm 2019 ca Ban chuyên án - Công an qun Liên Chiu th hin tinh thn
trách nhim và quyt tâm phá án cao ca toàn lc lng, góp phn gi vng bình yên trên a bàn.
Theo ngun tin t Công an qun Liên Chiu cung cp, lúc 12 gi 23 phút ngày 13/01/2019, mt
i tng (cha rõ lai lch) t nhp vào ca hàng Viettel - s 67 ng Nguyn Lng Bng dùng vt nghi là
súng và cht n e do nhân viên ca hàng cp tài sn vi s tin 41.750.000 ng. Nhn c tin báo,
Công an qun Liên Chiu trin khai lc lng n ngay hin trng. Xác nh tính cht phc tp ca v vic,
Công an qun ã báo cáo Giám c CATP và lãnh o qun thông tin ban u. Th trng C quan
cnh sát iu tra CATP ch o lc lng nghip v CATP phi hp Công an qun tp trung iu tra v vic.
ng thi trin khai lc lng trinh sát phi hp Công an Qung Nam và Công an các qun, huyn lân
cn truy bt i tng. Ngày 14/01/2019, c s ng ý ca Th trng C quan Cnh sát iu tra CATP, lãnh
o Công an qun Liên Chiu xác lp chuyên án truy xét vi bí s 67C, huy ng tng lc phi hp
trinh sát hình s CATP truy xét i tng. Bng các bin pháp nghip v và quyt tâm phá án trong
thi gian nhanh nht, n 16 gi 45 phút cùng ngày ã xác nh và bt c i tng Ngô Hu Qunh, sinh
ngày 22/6/1990, thng trú thôn Vân Thch, xã Tam Hip, huyn Núi Thành, tnh Qung Nam
khi i tng ang ln trn ti nhà. Ti c quan Công an, Qunh khai nhn: Vì mun có tin tiêu xài và
bit c ca hàng Viettel ti 67 Nguyn Lng Bng có nhiu s h trong khâu bo v nên Qunh ã theo
dõi và ny sinh ý thc hin cp tài sn ti ây. Theo ó, y ã chun b sn nhng vt dng gi làm súng
ngn và thuc n ...hành ng. n úng tra ngày 13/01/2019, quan sát thy ca hàng Viettel ch
còn 1 nhân viên (Nguyn Th Trúc Hà) li thì y lp tc... t nhp và cp tài sn.

Lãnh o qun Liên Chiu trao thng Ban chuyên án 67C
Ghi nhn chin công ca Ban chuyên án, sáng ngày 16/1/2019, /c Võ Công Chánh - Thành
y viên, Bí th Qun y Liên Chiu và Ch tch UBND qun àm Quang Hng ã n chúc mng và

trao thng 20 triu ng cho Ban chuyên án 67C - Công an qun Liên Chiu v thành tích u
tranh phòng chng ti phm. Thành tích ca Ban chuyên án là rt áng ghi nhn và biu dng.
Song, v vic va xy ra ca hàng Viettel nêu trên là mt cnh tnh v ý thc "t phòng t qun" ti các
ca hàng, ca hiu... nht là trong thi im Tt Nguyên án ang cn k - Thi im c xem là "cao im"
hot ng ca bn ti phm. Vy nên các c s kinh doanh cng nh h gia ình cn nâng cao cnh giác,
phòng k gian li dng và hot ng phm ti, góp phn gi vng an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi
trên a bàn, nht là trong thi im trc, trong và sau Tt Nguyên án.
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