Bt chp nhng quy nh ca UBND tnh Qung Nam v vic tm dng mt s hot ng phòng chng dch bnh COVID-19,
nhiu quán karaoke trên a bàn vn m ca hot ng. Hn th, nhiu quán còn "to iu kin" cho khách s dng trái phép
cht ma túy trong quán.
Công an huyn Hip c làm vic vi 11 i tng dng tính vi cht ma túy ti quán karaoke Thanh Hng. nh công an cung cp.
Khong 22 gi ngày 13-6, t công tác Công an huyn Hip c (Qung Nam) tin hành kim tra quán karaoke Thanh
Hng ti th trn Tân Bình (H. Hip c) phát hin ti phòng vip 2 có 11 thanh niên nghi vn ang s dng trái phép cht
ma túy gm: N.V.S (1985), P.V.T (1989), N.T.L (1985), T.S.P (2001), T.V.P (1991), H.H.T (1995), T.A.V (1997),
T.K.H (1989), N.H.L (1996), M.T.M.U (2000), T.T.D (1988, cùng trú H. Hip c). Ti hin trng, lc lng Công an phát
hin 5 viên nén màu xám và 1 gói cht rn màu trng nghi là ma túy. Qua th nhanh, 11 i tng trên u dng tính vi
cht ma túy.
Hin Công an huyn Hip c ang cng c h s x lý ch quán karaoke Thanh Hng v hành vi "Không tuân th các
quy nh phòng chng dch COVID-19". 11 i tng s dng trái phép cht ma túy b x lý v 2 hành vi: "Không tuân th
các quy nh phòng chng dch COVID-19" và "S dng trái phép cht ma túy". Riêng i tng H.H.T. ang b tm gi iu
tra, làm rõ 2 hành vi: "Tàng tr trái phép cht ma túy" và "T chc s dng trái phép cht ma túy".
Trc ó, vào lúc 23 gi ngày 12-6, lc lng Công an huyn Thng Bình ã tin hành kim tra quán karaoke VIP ti th
trn Hà Lam (huyn Thng Bình) do bà N.T. B.H (1988, trú H. Thng Bình) làm ch c s kinh doanh. Qua kim tra
phát hin ti phòng 305 vn ang hot ng và có 7 i tng nghi vn s dng trái phép cht ma túy gm: V..L, N. N.T,
P.V.H, L.V.T.V cùng trú H. Qu Sn; N.T.H.L, T.T.T.H, N.T.P.M cùng trú TP à Nng. Tin hành th nhanh phát
hin 6 i tng có kt qu dng tính vi ma túy. Hin Công an huyn Thng Bình ang cng c h s x lý v vic theo quy nh
ca pháp lut.
Các i tng t tp hát karaoke và s dng ma túy ti quán karaoke VIP.
Khuya cùng ngày, i Cnh sát QLHC v TTXH Công an TP Tam K t chc kim tra vic chp hành các quy nh, iu
kin v an ninh, trt t i vi c s kinh doanh hot ng ngành ngh kinh doanh có iu kin v ANTT trên a bàn TP. Qua
kim tra, phát hin c s kinh doanh karaoke VBOX (phng Tân Thnh) ã bt chp lnh cm, m ca phc v khách hot
ng trong thi im dch bnh COVID-19. Ti thi im kim tra, lc lng Công an phát hin có 12 khách ang hát ti 3
phòng ca quán karaoke. Theo ó, Công an TP Tam K ã lp biên bn vi phm hành chính i vi ch quán karaoke
v hành vi "Không thc hin quyt nh tm ình ch hot ng kinh doanh dch v ti ni công cng"; ng thi tham mu Ch
tch UBND TP ra Quyt nh x pht hành chính i vi ch quán karaoke VBOX theo quy nh pháp lut.
Trc ó, UBND H. Qu Sn (Qung Nam) ã ký quyt nh x pht hành chính 2 quán karaoke New World và Bo Long
ti huyn Qu Sn 15 triu ng v hành vi "Không tuân th các quy nh phòng chng dch COVID-19". Trong ó, quán
karaoke New World còn "to iu kin" cho khách s dng trái phép cht ma túy ti quán.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

