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Theo điều tra, ông Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại 2 dự án
Bavico ở Nha Trang và Đà Lạt.

VKS Quân sự Trung ương ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Tiến Sử về tội Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
. Cùng bị truy tố với ông Sử còn có 2 bị can là Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng.

Các bị can trên sẽ được xét xử tại Tòa án quân sự Quân khu 5.

Đinh Tiến Sử khi bị bắt tại TP Huế. (Ảnh: N.V)

VKS Quân sự Trung ương cũng thông báo cho 163 bị hại và đương sự trong vụ án được biết để
bảo đảm, thực hiện quyền về nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
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Ông Đinh Tiến Sử (48 tuổi, thường trú TP.HCM) nguyên là Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản
xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt, chủ khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt.

Theo điều tra, ông Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại 2 dự án Bavico Nha
Trang và Bavico Đà Lạt. Sự việc xảy ra khi bị can này đang bị TAND TP Nha Trang xét xử về
tội cái chứa mại dâm.

Khách sạn Bavico (số 2 Ngô Quyền, TP Nha Trang) được Quân khu 5 chấp thuận xây dựng,
UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trên khu đất rộng gần 4.000m2.

Đến tháng 2/2015, chủ đầu tư rầm rộ rao bán căn hộ du lịch, tổ chức hoạt động kinh doanh,
đón khách. Sự việc này bị Quân khu 5 phản ứng vì đây là đất quốc phòng nên không được
phép bán căn hộ du lịch. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành và tiếp tục bán cho rất
nhiều người dân.

Trong lúc việc khắc phục sai phạm của chủ đầu tư khách sạn Bavico chưa được thực hiện, đêm
24/10/2017, lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và phát hiện tại khách sạn
Bavico Nha Trang có 3 tiếp viên nữ đang bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc.

Tháng 1/2018, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về
tội Chứa mại dâm . Đến tháng 2/2018, ông Sử bị bắt tạm giam, nhưng sau đó được tại ngoại
hầu tra.

Cuối tháng 9/2019, TAND TP Nha Trang xét xử sơ thẩm vụ án chứa mại dâm xảy ra tại khách
sạn Bavico Nha Trang. Tuy nhiên, TAND Nha Trang tuyên trả hồ sơ điều tra lại.

Ngày 24/10/2019, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử
về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Sử đã bỏ trốn trước đó nên cơ quan điều tra
ra quyết định truy nã.
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Đến ngày 30/11/2019, ông Đinh Tiến Sử bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo VTC News.
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