ôi Canh sat ma tuy Công an quân Liên Chiêu cho biêt, trong 6 tháng u nm 2018, Công
an qun th lý 13 v, 25 b can tàng tr, mua bán trái phép cht ma túy; thu gi 122,028g ma
túy loi Methamphetamin, 10,825g Ketamin, 493g Heroin, 11 xe máy, 23 in thoi di ng, gn
60 triu ng tin mt và mt s tang vt khác có liên quan.

Mi ây trong tháng 5/2018, lc
lng chc nng Công an qun Liên Chiu phi hp Công an phng Hòa Minh bt ng kim tra hành
chính phòng tr kit 66, Trn ình Tri, phng Hòa Minh. Qua kim tra lc lng chc nng phát hin 3
i tng Trn Minh Tâm, sinh nm 1988, Ngô Th Kim Quy, sinh nm 1984, Nguyn Vn Hùng
sinh nm 1978. Trong ó có 2 i thng trú à Nng và 1 i tng ngoi tnh. C 3 cùng thuê phòng tr
ti Hòa Minh và có hành vi mua bán, tàng tr trái phép cht ma túy. Tang vt thu gi gm 1
gói nilông cha 35 viên thuc lc, 8 gói nilông bên trong cha cht màu trng nghi ma túy, 3
viên nén nghi là ma túy. C quan Công an qun Liên Chiu ra quyt nh tm gi 3 i tng trên tip
tc iu m rng. Cùng vi vic tp trung ánh án, Công an qun thng xuyên theo dõi và kp thi phát
hin nhng i tng nghi liên quan n ma túy. Trong nm 2018, i Cnh sát ma túy và Công an
các phng ã kim tra phát hin 240 i tng dng tính vi cht ma túy, lp h s a 40 i tng vào c s cai
nghin bt buc, 21 i tng vào qun lý theo Ngh nh 111/N-CP, cnh cáo 3 và x pht 176 i tng vi
s tin 132 triu ng. Hin i Cnh sát ma túy Công an qun ang theo dõi, qun lý 23 i tng, Công
an các phng ã phi hp lp h s a 21 i tng vào cha bnh ti Bnh vin Tâm thn à Nng. ng thi kim
tra, x pht 02 c s kinh doanh có iu kin vi phm i tng li dng s dng trái phép ma túy vi s tin
22,5 triu ng.
Trc tình hình ti phm ma túy ngày càng lng hành, cùng vi vic tp trung u tranh phòng chng
ti phm ma túy, công tác kim tra ngn nga c tng cng, nht là tp trung kim tra các nhà tr nhà
ngh, các c s kinh doanh có iu kin nh tim cm , các c s massage, dch v karaoke. Tính n
tháng 6 ã kim tra 33 c s kinh doanh có iu kin, phát hin 1 trng hp cm và 11 i tng s dng
trái phép cht ma túy. Công an các phng kim tra, phát hin 264 trng hp không ng ký tm trú
theo quy nh; nhc nh 28 trng hp và x pht 236 trng hp vi s tin 53,7 triu ng. y mnh công tác
tuyên truyn u tranh phòng chng ti phm trong khu dân c, trng hc nhm nâng cao ý thc
phòng chng và t giác ti phm trong nhân dân. Theo nhân inh cua lanh ao ôi Canh sat ma
tuy Công an quân, tinh hinh tôi pham ma tuy ngay cang phc tap, hoat ông ngay cang
liêu linh, bât châp phap luât, chung thng chon nhng ia iêm xa trung tâm ê thuân li cho

hanh vi cua minh. ôi tng s dung chu yêu tâp trung la tuôi thanh niên, chu yêu chung
hoat ông phong tro, khu chung c va nhng vung xa dân. Vi lc lng con mong chi co 8 cán
b chin s, trong khi ia ban thi phc tap, tôi pham ma tuy thi ngay cang tinh vi, song bng
nghiêp vu va s n lc cua toan i, lc lng Canh sat iêu tra tôi pham vê ma tuy Công an quân
luôn hêt minh vi s binh yên cua nhân dân, kiên quyêt âu tranh vi loai tôi pham nguy
hiêm nay. Nh vây nhng v liên quan ên ma tuy xay ra trên ia ban êu c êu c phat hiên sm
va x ly nghiêm, kip thi làm rõ nhng v vic co tinh chât nghiêm trong. Tuy nhiên tôi pham
vê ma tuy vân không gim mà có xu hng gia tng. ê u tranh vi loai tôi pham nay cân co s
chung tay cua toan xa hôi. Cac ia phng, cac nganh cân lam tôt công tac tuyên truyên
vê tac hai cua ma tuy, nhât la gia inh co con em trong tuôi vi thanh niên, thanh niên cân
theo doi, khuyên rn tao iêu kiên ê cac em hoc hanh va tim kiêm viêc lam, ông viên cac
em tham gia vao nhng hoat ông lanh manh nh oàn, hi, câu lc b i, nhóm. Các a phng,
oàn th chính tr xã hi chung tay giup ôi tng sau cai hoa nhâp công ông, không kì th,
phân bit i x nhm kéo gim n mc thp nht ti phm v ma túy trong cng ng.

ông Phng.

