Trong tun qua, các t công tác ca lc lng 911 Công an thành ph ã kim tra phát hin thu gi nhiu v khí thô s và
công c h tr.
n c vào êm 02/02/2021, t C2-911 kim tra hành chính xe ô tô BKS 61A-534.54 lu thông theo hng Bc Nam do
H.X.H (SN 1985), trú tnh Phú Th iu khin. Qua kim tra, t công tác phát hin H ct gi trong xe 01 gy ba khúc,
01 bình xt hi cay, 01 con dao mèo, 01 dao Thái Lan.
Tip ó, lúc 21 gi ngày 05/02/2021 t công tác C1-911 tm gi L.D.Q.B (SN 1997), trú qun Ng Hành Sn ang ct giu
1 gy ba trc trong ngi.
Chiu nay, t công tác C1-911 tip tc phát hin H.B (SN 1972), trú phng Th Quang tàng tr 01 gy ba trc trong cp
xe.
Tt c nhng ngi b tm gi v hành vi tàng tr công c h tr và v khí thô s u khai nhn t hàng trên mng và ct gi
phòng thân.
Vi hành vi này, các i tng s b x lý hành chính. Tuy nhiên, hin nay ngi có nhu cu d dàng tip cn mua, bán,
tàng tr và s dng loi "hàng hóa c bit" này, bi các i tng thng lp các tài khon Facebook, YouTube, Zalo ri
chào bán nên rt khó kim soát. Nhng hành vi vi phm pháp lut này tim n nguy c gây mt an ninh trt t, mt an
toàn xã hi…
Nhm ngn chn tình trng mua, bán, tàng tr, s dng và vn chuyn trái phép v khí thô s và công c h tr trên a
bàn thành ph à Nng, Công an thành ph ã ch ng phi hp các c quan chc nng tuyên truyn, vn ng nhân dân
thc hin tt phong trào qun chúng t giác giao np v khí, vt liu n, công c h tr; tích cc tham gia t giác, u tranh
phòng, chng ti phm; không mua, bán, vn chuyn, tàng tr v khí, vt liu n và công c h tr trái phép; thng xuyên
t chc lc lng phi hp tun tra, kim soát kp thi phát hin, u tranh ngn chn các hot ng vi phm pháp lut trong lnh
vc này.
Trong thi gian ti, sit cht hn na v công tác qun lý v khí thô s và công c h tr, Giám c Công an TP ã ch o
Công an các n v, a phng tip tc tng cng công tác u tranh vi ti phm liên quan n các hành vi vi phm v ti phm
này. Tp trung rà soát, thng kê, ánh giá, phân tích c th xác nh các bng, nhóm hot ng theo kiu "xã hi en"
có s dng v khí thô s và công c h tr; rà soát các i tng mua bán loi này trên các trang mng xã hi, dch v bu
chính phát hin, ngn chn, x lý kp thi./.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

