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Sở Kiểm sát huyện Chương Hoá đã triệt 

phá băng nhóm chuyển tiền chợ đen. 

 
Vào tháng 12 năm 2022, Sở Kiểm sát huyện Chương Hoá nhận được tin báo 

rằng 1 nhóm tội phạm bị tình nghi chuyên gây án với những người lao động 

nhập cư cần đổi tiền ở khu vực miền Trung. 

 

Kiểm sát viên Ông CHEN Y AN (陳顗安) chỉ huy chi cục Chương Hoá, chi 

cục Lộc Cảng thuộc Cục Cảnh sát huyện Chương Hoá và chi cục Đại Nhã 

thuộc Cục Cảnh sát TP. Đài Trung thành lập tổ chuyên án để tiến hành điều tra 

và phát hiện ra rằng 2 nghi phạm dẫn đầu Wang ** và Gao ** đã sử dụng thủ 

đoạn lừa đảo qua mạng mới và thành lập các bộ phận khác nhau. Dùng quảng 

cáo các dịch vụ đổi tiền Việt Nam đồng uư đãi trên mạng để thu hút các lao 

đông đang ở và làm việc tại Đài Loan, họ liên hệ với các nạn nhân bàn bạc 

thời gian và địa điểm. Sau đó cử người thuê ô tô làm phương tiện gây án, xác 

nhận nạn nhân có tiền trên người và bắt đầu hành động cướp giật tài sản. Sau 

đó giả làm cảnh sát để điều tra việc giao dịch đổi tiền bất hợp pháp hoặc giả 

vờ gọi cảnh sát để điều tra, thụ đoạn cướp rất mạnh, trong 5 ngày đã xảy ra 3 

vụ. 

 

1. Vào đêm ngày 29 tháng 11 năm 2022, đã cướp được 800,000 Đài tệ ở 

khu Đại Nhã, TP. Đài Trung. 

2. Vào đêm ngày 30 tháng 11 năm 2022, đã cướp được 567,000 Đài tệ và 

1 chiếc vòng tay ở thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hoá. 



3. Vào đêm ngày 3 tháng 12 năm 2022, đã cướp được 600,000 Đài tệ ở TP. 

Chương Hoá, huyện Chương Hoá. 

 

Tổ chuyên án nhận được tin báo và bắt giữ kẻ dẫn đầu Wang ** và các đồng 

bọn và làm rõ nguyên nhân. Trong số đó, toàn bộ nghi phạm bị công tố viên 

đưa trở lại toà án để tạm giam và nộp đơn lên toà yêu cầu tạm giữ 1 chiếc xe 

BMW. 

 

Sau khi kiểm sát viên giải quyết vụ án, 8 bị cáo đều bị truy tố các tội vi phạm 

quy định về tội phạm có tổ chức, tội cướp tài sản, lợi dụng chức quyền, làm 

trái thẩm quyền, sửa đổi tài liệu đặc biệt và chuyển ra xét sử vào ngày 14 tháng 

2 năm 2023. 

 

Vì nắm bắt nạn nhân toàn diện với những lợi ích trao đổi ưu đãi. Sau khi nạn 

nhân cắn câu, sau đó dùng vũ lực, cưỡng bức để cướp tài sản, phạm tội ít nhất 

3 lần liên tục, mưu tính tỉ mỉ, hành vi ngạo mạn gây nguy hiểm nghiêm trọng 

đến trật tự công cộng, đề nghị mức án nặng , theo thứ tự để ngăn chặn bị cáo 

bỏ trốn và phạm tội lần nữa. Đề nghị toà án tiếp tục giam giữ kể cầm đầu Wang 

** , Gao ** và các đồng bọn.  

 

Dựa trên quá trình điều tra vụ án này, trưởng kiểm sát viên Ông HONG JIA 

YUAN (洪家原) kêu gọi những người lao động nhập cư nếu có yều cầu đổi 

chuyển tiền hãy đến ngân hàng hợp pháp để tránh trở thành mục tiêu của các 

nhóm tội phạm.   



 

Quảng cáo chuyển tiền với tỷ giá ưu đãi  


