Ma tuý tổng hợp vào TP HCM tăng 22 lần
Thứ hai, 28 Tháng 4 2014 01:48

Được cho là đã kềm chế quy mô gia tăng, song có 142 kg ma túy tổng hợp bị Công an TP HCM
phát hiện, tăng 22 lần so với 5 năm trước.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm hôm 26/4, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP
cho biết, thực trạng ma tuý hiện nay diễn biến phức tạp. Các băng nhóm tội phạm ma túy, phạm
pháp hình sự có sự đan xen lẫn nhau, hình thành nhanh, tái sinh nhanh và cùng một lúc mua
bán nhiều loại ma túy. Chúng luôn tàng trữ vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Bên cạnh đó, tính chất quốc tế của tội phạm về ma túy bộc lộ rõ với số lượng và tiền chất vận chu
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Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cần kiểm soát ma tuý chặt hơn nữa.

Theo thống kê, tính đến năm 2013, đã có 142 kg ma túy tổng hợp bị thu giữ trên địa bàn tăng
22 lần so với 5 năm trước. Thành phố đã bắt giữ 8.034 vụ mua bán trái phép chất ma túy với
16.000 người tham gia (tăng 36% số vụ, gần 20% số người tham gia), thu giữ 123 kg heroin
(tăng 2,5 lần).

Theo đánh giá của Phó giám đốc Công an TP, về cơ bản thành phố đã kềm chế được quy mô
gia tăng về mức độ, số lượng mua bán ma túy nội địa. Tuy nhiên, Thiếu tướng Minh cũng nhìn
nhận, công tác kiểm soát vẫn còn hạn chế. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tại các vũ
trường, nhà hàng, quán bar vẫn tồn tại, gia tăng thêm thực trạng sử dụng ma túy tổng hợp lẻ tại
các khách sạn, cơ sở lưu trú… Hậu quả là trong 2 năm gần đây, gần như tháng nào trên địa
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bàn thành phố cũng xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, án mạng do người bị loạn thần vì sử
dụng ma túy tổng hợp gây ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng - Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công
an TP HCM tập trung phá các đường dây tổ chức vận chuyển và mua bán ma túy, kiểm soát
chặt chẽ tình trạng thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào thành phố, nhất là đường hàng không,
biển và bưu chính.

"Công an TP HCM cần đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa ra
truy tố, xét xử nghiêm những kẻ mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các
chất ma túy. Chọn các vụ án điển hình làm án điểm để xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm",
bộ trưởng Quang chỉ đạo.

Theo: vnexpress.vn

3/3

