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Thông tin mới nhất về vụ "Clip công an bắt mại dâm": 10 cán bộ chiến sĩ có thể bị kỷ

luật

Cập nhật: 12-12-2010 00:00:00    

Hình ảnh bắt gái mại dâm được lấy ra từ Clip

Nguồn tin của ĐS&PL cho biết, hôm qua (6/12), Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra mức kỷ luật đối với

những cán bộ chiến sĩ liên quan đến "clip công an bắt mại dâm" bị tung lên mạng 3 tuần trước

Dự kiến trong ngày hôm nay (7/12), công an Quảng Ninh sẽ công bố quyết định xử lý kỷ luật này. Được biết, danh sách

cán bộ chiến sĩ Công an Thị xã Cẩm Phả phải chịu hình thức kỷ luật không chỉ dừng lại ở con số 6 người đã bị tạm đình

chỉ công tác mà là 10 người, trong đó có cả những người đứng đầu công an thị xã. 

Cụ thể, 3 cán bộ chiến sĩ bị giáng 2 cấp hàm vì vi phạm nguyên tắc của ngành và thái độ thiếu văn hoá trong khi làm

nhiệm vụ gồm: Hà Quang Long từ trung uý xuống thượng sĩ; Đào Duy Long từ thiếu uý xuống trung sĩ; Nguyễn Thanh

Tùng từ thượng sĩ xuống hạ sĩ. 2 trường hợp bị giáng 1 cấp hàm là Trần Văn Hoàn từ thượng uý xuống trung uý và Hà

Trọng Huân từ thượng sĩ xuống trung sĩ. Ngô Duy Năng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tuy không có

mặt tại thời điểm đồng nghiệp quay clip, nhưng do thiếu tinh thần trách nhiệm, sau khi thực hiện vụ bắt mại dâm không

kiểm tra, nhắc nhở, thu hồi tài liệu để lưu giữ theo quy định nên phải chịu hình thức không hoàn thành nhiệm vụ năm

nay và dừng xét lương một năm. 

Liên đới trách nhiệm, Trưởng Công an Thị xã Cẩm Phả, Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến bị cắt thi đua năm nay. Thượng

tá Hoàng Thanh Nhượng - Phó trưởng Công an Thị xã phụ trách điều tra và Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự

xã hội Lê Sĩ Toàn bị hạ 1 bậc phân loại. 

Như ĐS&PL đã thông tin, ngày 16/11 trên mạng internet xuất hiện clip dài 1,5 phút ghi lại cảnh hai cô gái trong tình

trạng không mảnh vải che thân bị một số người mặc thường phục dùng những lời quát tháo, mạt sát bắt đứng dậy, bỏ tay

ra khỏi vùng kín để quay phim, chụp ảnh. Công an xác định clip này ghi lại quá trình bắt gái bán dâm của nhóm cán bộ

chiến sĩ công an Cẩm Phả và Thượng uý Trần Văn Hoàn đã quay những hình ảnh trong vụ bắt mại dâm bằng điện thoại

di động, sau đó clip đã bị phát tán.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng phát tán clip lên

mạng. Ghi nhận của PV báo ĐS&PL cho thấy, những ngày qua trên mạng internet tiếp tục diễn ra những cuộc tranh

luận với 2 luồng ý kiến: Người tung clip lên mạng là 1 "tội đồ" hay là một "người hùng" vì nếu không có hành vi tung clip

này lên mạng, sai phạm của các cán bộ chiến sĩ công an Cẩm Phả trong quá trình bắt gái bán dâm có thể không bị phát

hiện. 
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Nguồn: Đời sống & Pháp luật
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