B Công an va ký K hoch tun tra, kim soát, x lý vi phm theo chuyên "Ngi iu khin xe trên ng mà trong c th
có cht ma túy, vi phm nng cn". K hoch này thc hin t ngày 15/3 cho n ht ngày 31/12/2021; tp trung các
tuyn giao thông chính trong ô th, các tuyn cao tc, quc l trng im, các tuyn vn ti hành khách du lch, hàng
hóa, các tuyn thng xuyên xy ra tai nn giao thông; a bàn gn ni xe xut phát, khu vc bn xe, bn cng, kho bãi,
khu vc quán bar, v trng, nhà hàng, quán n, khu vc phc tp v an ninh, trt t, ma túy...

Lc lng Cnh sát giao thông kim tra nng cn i vi lái xe.
Trng tâm ca t ra quân là ch ng phòng nga, phát hin, ngn chn và x lý nghiêm hành vi vi phm ca ngi iu
khin xe mà trong c th có cht ma túy, vi phm nng cn và các hành vi vi phm pháp lut khác; ánh giá thc
trng ngi iu khin xe s dng cht ma túy, vi phm nng cn và cht kích thích khác, góp phn kim ch, gim tai nn
giao thông, nht là các v tai nn có nguyên nhân trc tip t vi phm nng cn, ma túy. Trong ó, tp trung i tng
xe môtô, ôtô con, ôtô ch khách, ôtô ti, xe vn ti container, xe ôtô kéo r moóc hoc s mi r moóc.
Trong K hoch, lãnh o B Công an yêu cu các n v Cnh sát giao thông c giao làm nhim v tun tra kim
soát, x lý vi phm cn c vào tình hình thc tin v lc lng, phng tin thành lp T công tác thc hin vic x lý vi
phm theo K hoch này trên tuyn, a bàn c giao. Khi kim soát, x lý vi phm nng cn trong hi th phi thc hin
nghiêm túc các ch o ca B Công an, khuyn cáo ca ngành Y t v phòng, chng dch bnh Covid-19, tuân th
nghiêm ngt các bin pháp phòng nga, quy trình thao tác s dng thit b; các T Cnh sát giao thông phi c
trang b phng tin, thit b k thut nghip v, v khí công c h tr, máy o nng cn, thit b o th cht ma túy iu kin
theo quy nh ca pháp lut khi i làm nhim v. S dng camera ã c trang b, nht là camera mini ghi nhn li hot
ng trong ca công tác; các trng hp không chp hành vic kim soát, cn tr, chng i ngi thi hành công v và
các hành vi vi phm khác phi ghi nhn y , rõ ràng áp ng các yêu cu nghip v làm cn c x lý theo quy nh ca
pháp lut; kiên quyt lp biên bn vi phm hành chính i vi các trng hp c tình không chp hành yêu cu kim tra
nng cn, ma túy…
c bit, khi x lý các trng hp vi phm s dng cht ma túy, nng cn phi kim tra, rà soát trong h s x pht vi phm
hành chính ca n v, C s d liu quc gia v dân c, C s d liu x lý vi phm hành chính phát hin các trng hp tái
phm, áp dng x pht tình tit tng nng theo quy nh ca Lut x lý vi phm hành chính. Các trng hp vi phm v s
dng cht ma túy phi t chc xác minh v nhân thân, thng kê, lp danh sách gi c quan, t chc, y ban nhân dân
cp xã ni ngi ó làm vic, c trú có bin pháp qun lý theo quy nh ca Lut Phòng chng ma túy; kin ngh vi
ngành Giao thông vn ti có bin pháp trong vic qun lý, ào to, sát hch cp Giy phép lái xe.
ng thi, thông qua công tác tun tra, kim soát, ch ng phi hp, u tranh có hiu qu vi các loi ti phm hot ng
trên tuyn giao thông ng b, vn chuyn ma túy, hàng lu, gian ln thng mi, chng ngi thi hành công v… Khi

gp các hành vi chng i, phi ch ng và phi hp vi các lc lng khác u tranh, ngn chn, lp h s ban u và chuyn
giao cho các c quan chc nng gii quyt theo quy nh.
Cn c tình hình thc tin, Giám c Công an a phng huy ng các lc lng Cnh sát khác, Công an c s, c s Y t iu
kin, phi hp vi lc lng Cnh sát giao thông t chc kim soát, x lý chuyên này. Vic kim soát, x lý vi phm c b
trí thành các T công tác, do Cnh sát giao thông làm T trng; phân công nhim v c th cho các lc lng tham
gia trên c s chc nng, nhim v và thm quyn c giao.
Lãnh o B Công an cng yêu cu C quan Cnh sát iu tra, lc lng Cnh sát giao thông ng b tp trung iu tra, làm
rõ các v tai nn giao thông có liên quan n ngi iu khin phng tin s dng cht ma túy, ru bia và x lý nghiêm
theo quy nh ca pháp lut, phc v cho công tác phòng nga xã hi.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

