Các đơn vị được khen thưởng gồm công an quận Cẩm Lệ, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình
sự Công an TP Đà Nẵng. Trước đó, qua 3 ngày xác lập chuyên án, khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng
công an đã làm rõ đối tượng Mang Hải, sinh năm 1985, trú thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, TP Cam Ranh,
Khánh Hòa có hành vi đánh chết anh Trần Phước Đức, sinh năm 1973, trú phường Hòa Xuân tại quán nhậu
bê thui Trung Anh 2 nằm trên địa bàn Phường Hòa Phát. Vụ việc hiện đã được Cơ quan CSĐT Công an TP
Đà Nẵng khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn tặng giấy khen cho các đơn vị

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao tinh thần đấu
tranh, truy xét tội phạm của lực lượng công an. Dù đây là vụ án phức tạp, xong các lực lượng đã triển khai
các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, phá án trong thời gian ngắn, qua đó trấn an tinh thần nhân dân trên địa
bàn. Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ các đối tượng có hành
vi bao che, sớm đưa vụ án ra trước pháp luật, có thể tổ chức xét xử lưu động để tăng tính giáo dục, răn đe.
Ông Lê Văn Sơn cũng mong muốn trong thời gian đến, lực lượng công an tiếp tục phát huy tinh thần, nghiệp
vụ điều tra, khám phá án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.
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