
Du học sinh Việt ở Úc bị bắt vì trộm cắp nhiều túi xách đắt tiền 

 
Con cháu Hậu Duệ VNCH ở hải ngoại học hành đổ đạt,  
còn con cháu cs VN luôn học tập theo gương bác hồ nên đi tới đâu trộm cắp, đỉ diếm tới đó,  
xứng danh "noi gương bác hồ vĩ đại muôn năm" 
 

SYDNEY, Australia (NV) – Ngày 7 Tháng Tám, một du học sinh của Việt Nam bị cảnh sát thành phố Sydney 

bắt giữ vì tội trộm cắp hàng loạt đồ hiệu tại cửa hàng. Báo Zing dẫn tin từ 7NEWS Sydney, cho biết cảnh sát 
thành phố Sydney bắt đầu điều tra sau khi nhận được tố cáo từ nhiều trung tâm mua sắm tại thành phố này và 
cả Melbourne, về một thanh niên đến cửa hàng bách hóa trên phố Castlereagh, lấy trộm ba chiếc túi xách 
hàng hiệu có giá bán lẻ lên tới $11,000 vào hôm 31 Tháng Bảy. 
 
Sau thời gian truy tìm, khoảng 10 giờ 30 phút tối 7 Tháng Tám, cảnh sát Sydney đã bắt giữ một thanh niên 25 
tuổi, là du học sinh từ Việt Nam khi anh này đang ở tại một bệnh viện trên phố Barker, Randwick. Ngay lập 
tức, cảnh sát tiến hành khám xét nhà riêng của người này trên phố Cooper, Surry Hills và thu giữ hàng loạt 
túi xách nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dior, Loewe, Celine, Gucci… với tổng giá trị hơn $50,000. 
Người này tự giới thiệu mình theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa thời gian năm năm tại Úc, hiện đang là 
một Fashionista. Sau khi trộm cắp trót lọt những chiếc túi đắt giá trên, anh ta đã chụp hình check in đăng lên 
Instagram và Facebook cá nhân với nhiều lời ẩn ý mình được các nhãn hàng nổi tiếng “gửi tặng.” 
Sau đó, nam du học sinh này bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Người này bị Tòa Án Parramatta 
tại Sydney từ chối cho bảo lãnh và phải ra tòa vào ngày 8 Tháng Tám. 
 
Hiện tại, tài khoản Instagram và Facebook của kẻ trộm đã bị khóa. 
 

 

 


