Vi ch "ASEAN hành ng cùng ng phó các thách thc", sáng 21/9/2022, Hi ngh B trng ASEAN
v phòng, chng ti phm (AMMTC) ln th 16 và các Hi ngh liên quan ã chính thc khai mc theo
hình thc trc tuyn.
Toàn cnh Hi ngh ti im cu Hà Ni.

Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Th tng, B trng B Ni v Vng quc Campuchia, Ch tch
Hi ngh AMMTC 16, ch trì Hi ngh. i tng Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trng B Công an d và phát
biu ti phiên toàn th.
Phát biu khai mc Hi ngh, ngài Samdech Krolahom Sar Kheng nêu rõ, sau bi cnh ca i dch
COVID-19, các loi ti phm xuyên quc gia tip tc din bin phc tp vi nhng hình thc, th on ngày
càng tinh vi và khó oán nh, c bit là các v vic xy ra trên không gian mng có xu hng gia tng.
Bên cnh ó, nhiu loi ti phm bt chp hn ch i li do dch bnh hot ng nh ti phm mua bán ngi, ti
phm khng b, ti phm buôn bán trái phép cht ma túy, ti phm ra tin… gia tng.
ây không ch là nhng tr ngi cho quá trình phc hi và phát trin kinh t, xã hi tt c các nc ASEAN,
mà còn tác ng n tình hình an ninh, trt t, gây cn tr n nhng n lc phòng, chng ti phm xuyên quc
gia tt c các nc thành viên ASEAN. Trong bi cnh ó, vic thúc y hp tác, m rng quan h hp tác gia
các nc i tác i thoi cùng nhau tìm ra các gii pháp, phng án thích hp gim thiu nhng tác ng, ri
ro i vi an ninh, chính tr, hòa bình và thnh vng mi quc gia thành viên ASEAN nói riêng, khu
vc ASEAN nói chung là rt quan trng.
B trng Tô Lâm phát biu ti Hi ngh.
Phát biu ti Hi ngh, B trng Tô Lâm nhn mnh, xác nh c nguy c, thách thc ca tình hình ti phm,
thi gian qua, B Công an Vit Nam ã tng cng trin khai các bin pháp phòng nga, u tranh trit phá
nhiu ng dây ti phm hình s, ma túy, mua bán ngi và a ngi di c trái phép, ti phm mng và s dng
công ngh cao, khng b cùng các loi ti phm xuyên quc gia khác và t c nhiu kt qu tích cc. B
trng Tô Lâm khng nh, là mt nc thành viên ASEAN, Vit Nam cam kt tham gia tích cc và có
trách nhim trong các khuôn kh hp tác ca ASEAN nói chung và hp tác trong lnh vc phòng,
chng ti phm xuyên quc gia nói riêng.
Thay mt oàn Vit Nam, B trng Tô Lâm ngh, trên c s xây dng "lòng tin chính tr" trong u tranh
phòng, chng ti phm xuyên quc gia và to s tin cy ln nhau, các c quan thc thi pháp lut ASEAN
cn tip tc cng c và y mnh trin khai hiu qu, thc cht các chng trình, k hoch hp tác v phòng,
chng ti phm xuyên quc gia trong các c ch hp tác a phng ASEAN hin có. y mnh trao i thông
tin và chia s kinh nghim u tranh vi các bng nhóm ti phm xuyên quc gia khu vc, c bit là các
loi ti phm luôn tim n xu hng gia tng nh ti phm v ma túy, ti phm mng và ti phm s dng công
ngh cao...; tích cc phi hp xác minh, truy bt, tip nhn, dn các i tng truy nã trong khuôn kh hp
tác song phng và a phng.
Tip tc trin khai hiu qu các k hoch hành ng, chng trình làm vic trong khuôn kh ASEAN và gia
ASEAN vi các nc i tác i thoi. ng thi, tích cc nghiên cu thúc y àm phán, ký kt các vn bn hp tác
song phng v phòng, chng ti phm nhm to hành lang pháp lý thun li cho quá trình hp tác nh
"Hip nh tng tr t pháp v hình s, Hip nh dn ti phm", "Hip nh chuyn giao ngi b kt án pht tù…
Tip tc thúc y hp tác sâu rng vi các nc i tác i thoi ca ASEAN trên các lnh vc u tiên nh hp tác
phòng, chng ti phm ma túy, ti phm mng và ti phm s dng công ngh cao, ti phm kinh t, mua

bán ngi. T chc các lp tp hun, ào to, hi ngh, hi tho chuyên cho cán b thc thi pháp lut nhm
duy trì s ng h ca các nc i tác i thoi c v ngun nhân lc và chính sách trong i phó vi các mi e da
an ninh chung.
Ti phiên hp toàn th Hi ngh AMMTC 16, các nc ASEAN ã cùng nhau tho lun nhm ánh giá v kt
qu u tranh phòng, chng ti phm xuyên quc gia mi nc và nghiên cu thúc y hp tác trong lnh vc
này, góp phn m bo an ninh, hòa bình và n nh ca khu vc.
Hi ngh AMMTC 16 và các Hi ngh liên quan din ra t ngày 20 - 22/9/2022. Trong ngày 22/9 s
din ra các Cuc hp tham vn v hp tác phòng, chng ti phm xuyên quc gia vi 3 nc i tác, i thoi ca
ASEAN gm Trung Quc, Nht Bn và Hàn Quc. Trong ó, B Công an Vit Nam s ng ch trì Cuc hp
tham vn AMMTC+Hàn Quc ln th 3 vào chiu 22/9.
*Trc ó, trong ngày 20/9 ã din ra phiên hp trù b cp SOMTC cho Hi ngh AMMTC 16.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

