Bắt quả tang 15 nam, nữ điên cuồng nhảy múa trong quán karaoke
Thứ ba, 29 Tháng 9 2015 08:00

Một nhóm thanh niên sử dụng hết 15 viên ma túy và đang quay cuồng nhảy múa trong quán
karaoke thì bị bắt quả tang.

Bắt quả tang 15 nam, nữ thanh niên đang dùng ma túy

Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết trên báo CA TP.HCM, qua công tác trinh sát, rạng
sáng 20/9, công an huyện này đã phát hiện, bắt quả tang 15 người đang có hành vi sử dụng ma
túy tổng hợp, dạng thuốc lắc.

Vụ việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh karaoke ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, do ông Nguyễn
Huy Quyền (55 tuổi) làm chủ.
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Theo báo Trí thức trẻ, các đối tượng khai nhận, ngày 19/9 là sinh nhật của Đinh Văn Tuấn (25
tuổi, ở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn), nên đối tượng này đã mời 10 người bạn nam nữ xuống
thành phố Ninh Bình ăn uống, sau đó đi mua 18 viên ma túy tổng hợp về để rủ nhau “đi bay” tại
quán karaoke của ông Quyền.

Ngoài số nam nữ trên còn có 4 tiếp viên của quán cũng tham gia sử dụng ma túy. Khi các đối
tượng này sử dụng hết số ma túy thì bị công an ập vào bắt tại trận.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ được 3 viên ma túy, điện thoại di động, bao cao su, tiền và
các vật chứng khác…

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng.
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