Bắt đối tượng vận chuyển 170 viên ma túy tổng hợp
Thứ ba, 25 Tháng 3 2014 02:24

Trong quá trình kiểm tra phương tiện giao thông đêm 21/3 trên Quốc lộ 1A, cảnh sát giao thông
tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đi xe taxi vận chuyển 170 viên ma túy
tổng hợp.

Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) - Công an tỉnh Bắc Giang, vào hồi 23 giờ
30 phút ngày 21/3, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng PC67 do Thượng úy Hoàng Anh Tuấn làm
Tổ trưởng, trong khi làm nhiệm vụ tại Km104 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi,
huyện Lạng Giang đã tiến hành dừng, kiểm tra hành chính chiếc xe taxi loại 4 chỗ ngồi của
hãng Sao Mai, mang biển kiểm soát 30S-7198 đi hướng Hà Nội-Lạng Sơn. Lái xe taxi là Trương
Thành Đạt, sinh năm 1969, địa chỉ ở phường Đại Phúc - thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Trong quá trình kiểm tra, nhận thấy hành khách nam giới đi trên xe có biểu hiện nghi vấn, tổ
công tác đã tiến hành kiểm tra hành lý của người này và phát hiện trong hành lý có một túi nilon
được cất giấu cẩn thận, bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng kiểu dạng viên ma túy tổng
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hợp.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế các đối tượng và đưa về trụ sở đơn vị để kiểm tra.
Tại cơ quan công an, hành khách đi trên chiếc xe taxi trên, được xác định tên là Nguyễn
Thành Quyết, sinh năm 1990, ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đã khai nhận hành vi vận chuyển ma túy
trái phép.
Công an Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, thu giữ các tang vật gồm 170 viên ma túy tổng hợp,
57,6 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an Bắc Giang điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của
pháp luật.

Theo TTXVN
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