T u nm 2019 n nay, CAQ Ng Hành Sn (TP à Nng) ã liên tip trit xóa hàng lot v mua bán,
tàng tr và s dng cht ma túy, bt gi nhiu i tng cùng tang vt liên quan. Tuy nhiên, phá c mt v án ma
túy, nhng trinh sát (TS), iu tra viên (TV) i CSMT CAQ Ng Hành Sn phi ln ln ti nhiu a bàn, khu vc
phc tp cng nh vt qua muôn vàng khó khn, th thách thm chí him nguy bám sát, theo du i tng nghi
vn...

Qua kim tra hành chính quán S.S B, i CSMT CAQ Ng Hành Sn phát hin các i tng s dng trái phép
cht ma túy.
Chn ng nhng k gieo rc "cái cht trng"
Cách ây hn 2 tháng, 0 gi 30 ngày 11-6, sau thi gian dài tích cc thc hin ng b các bin pháp
nghip v tin hành iu tra, theo dõi và t chc mt phc, i CSMT CAQ Ng Hành Sn ã phát hin, bt qu tang i
tng Lê Nguyên Trung (1991, trú Q. Thanh Khê, TP à Nng) bán trái phép cht ma túy cho con nghin
ti khu vc u ng Châu Th Vnh T (P. M An). Tang vt thu gi gm: 1 gói nilong bên trong cha 7 viên thuc
lc, 1 gói nilong bên trong cha ma túy loi ketamine, 1 TD, 1 xe máy và 5 triu ng. Khám xét ni ca
Trung, i CSMT CAQ Ng Hành Sn thu thêm 2 gói nilong bên trong cha 28 viên thuc lc, 1 gói nilong
bên trong cha ma túy ketamine, 1 cân in t. Tng s tang vt thu gi khong 50 gam ketamine, 38 viên
thuc lc. Qua test nhanh, Trung cho kt qu dng tính vi cht ma túy. c bit, Trung là i tng ã có 1 tin án v
ti "C ý gây thng tích", 1 tin án v ti "Cp git tài sn" và 1 tin s cai nghin bt buc ti C s xã hi Bu Bàng…
úng 1 tun sau, lúc 22 gi 30 ngày 18-6, i CSMT CAQ Ng Hành Sn tip tc bt qu tang Phan
Vit Tín (1994, trú Q. Thanh Khê) ang bán trái phép cht ma túy cho con nghin ti khu vc trc quán
karaoke S.S (P. M An), thu gi 10 viên thuc lc, 2 gói nilong bên trong cha ketamine. M rng iu tra, i
CSMT tin hành triu tp oàn Thin Tâm (1996, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) - i tng ã 3 ln giao
ma túy cho Tín i bán kim li, chia nhau tiêu xài…
Trc ó, 22 gi 30 ngày 12-3, qua theo dõi, mt phc, i CSMT CAQ Ng Hành Sn bt qu tang
Nguyn Quang Ngha (1990, trú Q. Sn Trà) ang bán ma túy cho con nghin ti khu vc ng Châu Th Vnh
T (P. M An). Tang vt thu gi: 1 túi nilong bên trong cha 7 viên thuc lc, 3 gói nilong bên trong cha ma
túy tng hp (ketamine và thuc lc), 1 hp kim loi hình tròn bên trong cha 23 thuc lc, 1 TD và 6,3 triu ng
cùng mt s tang vt khác. Qua test, Ngha có kt qu dng tính vi cht ma túy. Mi ây nht, 21 gi 45 ngày
25-8, i CSMT CAQ Ng Hành Sn tip tc bt gi Vn Quý Lc (1995, trú P. Sn Phong, TP Hi An, Qung
Nam) v hành vi mua bán trái phép cht ma túy ti khu vc ng Ngô Thì S (P. M An), thu gi 4 gói nilong

bên trong cha ma túy (cn sa), 1 xe máy BKS 92C1-251.89, 3 TD các loi và 5 triu ng.
Ngay trong êm, i CSMT CAQ Ng Hành Sn ã tin hành khám xét nhà ca Lc ti P. Sn Lc (TP
Hi An) qua ó phát hin và thu gi 45 gói nilong cha tho mc khô (cn sa). 10 ngày trc, lúc 22 gi ngày
14-8, i CSMT CAQ Ng Hành Sn cng phát hin, bt qu tang Hunh Th Ngc Chi (1991, trú P. Tân
Chính, Q. Thanh Khê) và Trn Lê Nguyên Khôi (1985, trú P. Hi Châu 2, Q. Hi Châu, TP à Nng) có v
hành vi "Mua bán trái phép cht ma túy" ti snh l tân tng 1 ca mt quán karaoke nm trên ng Lê Vn Hin
(P. Khuê M, Q. Ng Hành Sn). Tang vt thu gi 1 gói nilong bên trong cha 7 viên nén màu hng (nghi
thuc lc) và 2 gói nilong cha tinh th màu trng (nghi ketamine) trong túi qun trái phía trc ca Khôi, 2
TD, 1 xe ô tô BKS 43A-467… và 2,4 triu ng.

Mt s i tng mua bán trái phép b i CSMT CAQ Ng Hành Sn phát hin, bt gi
Xóa s nhiu t im phc tp v ma túy
Không ch tp trung u tranh mnh vi i tng mua bán trái phép cht ma túy, i CSMT CAQ Ng
Hành Sn còn chú trng theo dõi, iu tra, trit xóa nhng i tng tàng tr, s dng trái phép cht ma túy. n c, 22
gi 30 ngày 10-8, i CSMT CAQ Ng Hành Sn phi hp vi các n v liên quan tin hành kim tra hành chính
quán S.S. B. (ng Hoàng K Viêm, P. M An). Qua kim tra, test 31 trng hp, i CSMT phát hin 11 trng
hp dng tính vi cht ma túy (cn sa), trong ó có 5 khách, 2 ngi nc ngoài và 4 nhân viên ca quán. i
CSMT tin hành lp h s x lý các i tng v hành vi "s dng trái phép cht ma túy".
Trc ó, 23 gi 30 ngày 23-1, qua theo dõi và nm thông tin, i CSMT CAQ Ng Hành Sn và
CAP Hòa Hi phát hin mt nhóm i tng thuê cn h cao cp trên a bàn P. Hòa Hi s dng trái phép cht ma
túy nên tin hành kim tra hành chính. Qua kim tra, lc lng Công an phát hin 1 gói nilong bên trong
cha khong 1,5 viên nén (thuc lc), 1 gói nilong bên trong cha cht bt màu trng (Ketamine) ang trên
bàn phòng khách, 1 gói nilong bên trong cha gói bt màu trng (Ketamine) và nhiu mu viên nén các
màu khác nhau trong túi xách ca Hunh Ngc Trí (1994, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiu, TP à Nng)
trên bàn n cùng nhiu bóng ci, dng c s dng ma túy… Tt c các i tng có mt ti cn h c a v tr s CA làm rõ.
Qua iu tra xác nh, s viên nén và cht bt màu trng thu gi ti hin trng là ca Hunh Ngc Trí.
Theo Trí khai nhn là ma túy tng hp hàng khay (Ketamine) và thuc lc. i tng tàng tr nhm mc ích s
dng. Ngun gc s ma túy trên Trí khai nhn nht c trong lúc làm nhân viên ti mt quán Bar nm trên ng

Bch ng (Q. Hi Châu)… n 17 gi ngày 27-5, ti lô 131 ng Sn Thy ông 4 (P. Hòa Hi, Q. Ng Hành Sn), i
CSMT CAQ Ng Hành Sn phát hin và bt qu tang Shi Jinghai (1988, quc tch Trung Quc) ang có
hành vi "Tàng tr trái phép cht ma túy", thu gi 4 gói nilong bên trong cha cht tinh th màu trng
(ketamine), nng 20,613 gam. Test nhanh, Shi Jinghai và mt ph n ngi Vit Nam có mt ti hin trng dng
tính vi cht ma túy. Theo Shi Jinghai, ngày 23-5, i tng mua s ma túy trên t mt ngi không rõ lai lch ti
khu vc bãi tm M Khê (à Nng) giá 33 triu ng (1 vn t tin Trung Quc) vi mc ích dành s dng khi thèm…
Sau khi hoàn chnh h s, C quan CST CAQ Ng Hành Sn ã ra quyt nh khi t v án, khi t b can
và thc hin lnh bt tm giam Shi Jinghai v hành vi "Tàng tr trái phép cht ma túy"… n 10 gi 30 ngày 46, i CSMT CAQ Ng Hành Sn phi hp vi CAP M An tin hành kim tra hành chính cn nhà trên ng An
Thng 15 (P. M An). Qua ó, phát hin, thu gi 6 bình bóng ci, 4 bao nilong bên trong cha v bóng ci.
Gn ây nht, vào ti 25-8, i CSMT CAQ Ng Hành Sn phi hp vi các i nghip v và CAP M An kim tra hành
chính quán P.S.M. (ng Ngô Thì S, P. M An). Qua kim tra, test khách và nhân viên có mt ti quán
P.S.M, i CSMT CAQ Ng Hành Sn phát hin 6 i tng dng tính vi cht ma túy (cn sa), trong ó có 5 ngi
Vit Nam và 1 ngi quc tch Anh…
a dng các bin pháp phòng chng ti phm ma túy
Trung tá Nguyn Hu Hoàng- i trng i CSMT CAQ Ng Hành Sn cho bit: Ngoài vic u tranh trit
xóa nhng i tng, nhóm i tng có hành vi mua bán, tàng tr và s dng trái phép cht ma túy, i CSMT CAQ
Ng Hành Sn ã tích cc phi hp vi Công an các n v, a phng trên a bàn qun tin hành test, kim danh,
kim din các i tng trong din qun lý. i CSMT cng phi hp vi các i nghip v và Công an các phng tin hành
kim tra thc trng ngi nghin li dng các c s kinh doanh có iu kin v ANTT, cn h cho thuê… Thi gian
n, ngoài u tranh mnh vi các i tng mua bán, tàng tr, s dng trái phép cht ma túy… i CSMT tip tc thc
hin tt các K hoch chuyên ca Giám c CATP à Nng và Ban Ch huy CAQ Ng Hành Sn ng thi tham
mu CAQ phi hp vi các ban, ngành, oàn th làm tt công tác qun lý các i tng sau cai; test, kim danh
kim din các i tng trong din qun lý; tip tc thc hin các k hoch v phòng nga, qun lý và gii quyt s i tng có
biu hin ngáo á...
Ngun: Báo Công an à Nng

