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Thời gian qua, trên địa bàn một số tuyến đường liên huyện, liên xã ở huyện Kim Sơn có
một nhóm thanh niên khoảng 6-10 đối tượng vào các buổi tối đi xe máy đến tụ tập tại một số
xóm của xã Định Hóa, sau đó dùng gạch, đá, cờ lê sắt, tuýp nước… ném vào xe ô tô đang lưu
thông trên đường ĐT 481 gây nguy hiểm cho người lái xe, cho người qua lại và làm hư hại tài
sản, gây bức xúc cho dư luận. Khoảng 22 giờ ngày 10/3/2016, ông Mai Văn Nhân cùng gia đình
ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đi Kim Sơn lên từ thành phố Ninh Bình bằng xe ô tô 7
chỗ đến địa bàn xóm 1, xã Định Hóa thì bị ném gạch đá làm vỡ kính ô tô khiến mọi người
hoảng sợ, nhưng không dám dừng lại.
Trước đó khoảng 30 phút,
khi anh Nguyễn Duy Phương ở phố Phong Sơn, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình điều
khiển xe ô tô Huyndai 4 chỗ chở gia đình đi qua khu vực trên cũng bị một số thanh niên đó ném
gạch đá vào xe.
Nhận
được tin, Lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, công an phụ
trách xã về ANTT, Công an các xã, thị trấn… tập trung, triển khai các phương án điều tra truy
xét để ngăn chặn kịp thời hành vi này, tuy nhiên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Để điều tra làm rõ vụ án, Công an huyện Kim Sơn tập trung rà soát số đối tượng trong diện
quản lý nghiệp vụ, số thanh thiếu niên thường tụ tập, lang thang, chơi bời lêu lổng, số đối tượng
nghiện ma túy, có tiền án tiền sự trên địa bàn xảy ra hành vi ném đá vào xe ô tô và các địa
bàn lân cận. Đồng thời phát động nhân dân tham gia, phát hiện tố giác tội phạm.
Cùng với đẩy mạnh các biện pháp điều tra, lực lượng Công an còn tổ chức tuần tra kiểm soát,
mật phục. Khoảng 22 giờ ngày 11/3/2016, Tổ công tác của Công an huyện Kim Sơn phối hợp
với Công an xã Định Hóa đã phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập; trong đó có một số
bịt khẩu trang và đang chờ đợi điều gì đó với những dấu hiệu bất thường, khi thấy Tổ công tác
của Công an huyện Kim Sơn xuất hiện thì 3 thanh niên trong số đó vội rồ ga phóng xe bỏ chạy.

Tiến hành kiểm tra 3 thanh niên còn lại, Tổ công tác thu được một số gạch đá, cờ lê sắt,
tuýp nước…mà họ mang theo. Trước số vật chứng đó, số thanh niên kia lúng túng không lý giải
được, đành phải khai mang theo để ném ô tô chạy qua đây… Trước khi bị kiểm tra chúng cũng
vừa ném vỡ kính một chiếc. Ba đối tượng tên là Trần Văn Cảnh, sinh năm 1998 ở xóm 4; Trần
Văn Đạt, sinh năm 1998 ở xóm 5 và Nguyễn Văn Anh, sinh năm 2000 ở xóm 6, xã Nga Điền,
huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Kim Sơn tiếp
tục triệu tập Hoàng Minh Giang, sinh năm 1998; Trần Văn Thủy, sinh năm 1997; Đỗ Văn Sơn,
sinh năm 1999 ở xóm 6; Trần Văn Đỉnh, sinh năm 1987 ở xóm 5, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn,
tỉnh Thanh Hóa là đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ ném kính ô tô trên địa bàn huyện Kim
Sơn. Vậy là những kẻ coi thường pháp luật đã sa lưới pháp luật, song điều đáng nói hành động
phạm tội của số đối tượng trên lại chẳng bắt nguồn từ mâu thuẫn xã hội hay lý do gì khác mà
chỉ là thói ngông nghênh, thích quậy phá của số thanh niên mới lớn, nhàn cư vi bất thiện. Đây
cũng là số đối tượng từ địa bàn xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tụ tập, kéo nhau
sang huyện Kim Sơn chơi bời lêu lổng, rồi gây án. Dư luận nhân dân rất bất bình về những hành
vi trên và mong muốn các cơ quan pháp luật phải điều tra, xử lý nghiêm để đem lại niềm tin cho
nhân dân, sự bình yên cho các thôn xóm trên địa bàn.
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Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết tấn công tội phạm, CBCS Công an huyện Kim Sơn
đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm các vụ án trên; đồng
thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý
nghiêm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

Theo: baoninhbinh.org.vn

2/2

