Chiu ngày 10/6, Lãnh o Qun y, UBND qun Hi Châu ã n thm, ng viên và khen thng t xut cho i CSTP v Ma
túy - Công an qun Hi Châu v thành tích xut sc trong công tác u tranh phòng chng ti phm v ma túy.

Trc ó, hng ng t thi ua lp thành tích chào mng bu c i biu Quc hi khóa XV, i biu Hi ng nhân dân các cp nhim
k 2021-2026, k nim 131 nm ngày sinh Ch tch H Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và tháng hành ng phòng
chng ma túy nm 2021, ng y, Lãnh o Công an qun ã ch o lc lng Cnh sát iu tra ti phm v Ma túy trin khai ng
b các bin pháp nghip v, tng cng công tác nm tình hình, qun lý a bàn qua ó ã phát hin, bt qu tang 08 v, 15
i tng v hành vi mua bán, tàng tr, t chc s dng trái phép cht ma túy, thu gi hàng trm gam ma túy các loi và
nhiu dng c dùng phân chia, mua bán, s dng trái phép cht ma túy; Ngoài ra, Công an qun ã t chc ra quân
th test hn 100 lt i tng, phát hin, x lý 30 trng hp dng tính vi các cht ma túy.
Phát biu ti bui khen thng, ng chí V Quang Hùng - UV BTV Thành y, Bí th qun y Hi Châu ánh giá cao và biu
dng tinh thn quyt lit, u tranh trn áp ti phm, nht là ti phm liên quan n ma túy ca Công an qun Hi Châu. ng
chí mong mun cán b chin s Công an qun tip tc phát huy s ch ng trong qun lý, nm tình hình, kp thi phát
hin các hành vi vi phm pháp lut trên a bàn có bin pháp ngn chn và phòng nga trong thi gian ti.
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