Mua mt s lng ma túy cc khng t Lào, các i tng ngi in Biên thit lp mt ng dây ma túy xuyên quc gia. Tuy
nhiên, khi ang trên ng vn chuyn ra các tnh phía Bc tiêu th thì b lc lng CA tnh Ngh An phi hp vi các n v
chc nng bt gi. Ti hin trng, lc lng chc nng thu c 150 bánh heroin và 126kg ma túy á.
Tang vt ca chuyên án.
Buôn ma túy xuyên quc gia
Cui nm 2020, tình hình ma túy ti Ngh An ht sc phc tp, c bit tuyn biên gii Vit – Lào tr thành ni trung chuyn,
thm lu ma túy t bên kia biên gii v Vit Nam và a i tiêu th trên c nc. Cuc chin chng ma túy tr nên khó khn và
thách thc hn bao gi ht.
Sau mt thi gian trinh sát ti a bàn, Phòng Cnh sát ma túy (CSMT) CA tnh Ngh An phát hin 1 ng dây mua
bán, vn chuyn trái phép cht ma túy vi s lng rt ln t Lào qua khu vc ng biên gii H. K Sn (Ngh An) a ra các
tnh phía Bc tiêu th. Theo ánh giá ban u, ây là mt ng dây ma túy xuyên quc gia cc ln do các i tng ngi Mông
Lào, móc ni vi các i tng ngi Mông ti Ngh An và in Biên to thành mt vòng tròn khép kín, vn chuyn ra các
tnh phía Bc tiêu th. kp thi u tranh, bt gi nhóm i tng này, Lãnh o Phòng CSMT ã báo cáo lên Ban giám c
CA tnh Ngh An nhanh chóng xác lp chuyên án trit xóa bng c ng dây ma túy này.
Sau khi tung lc lng vào cuc, xác minh, thu thp tài liu chng c, các TS nhn thy, các i tng này thng ly ma túy
t Lào thm lu vào Vit Nam qua khu vc biên gii ri vn chuyn v xuôi qua QL7A, theo QL1A ra các tnh phía Bc
tiêu th. vn chuyn c lng ma túy khng này chúng huy ng mt lc lng ông vi trang b y v khí nóng, phân công
vai trò, nhim v cht ch. Theo iu tra ban u, lc lng CA xác nh, các i tng này là ngi in Biên nên phi hp vi CA
tnh in Biên xác minh thêm thông tin.
Theo h s ca CA tnh in Biên cung cp, các i tng tham gia ng dây ma túy cc khng này là nhng thành phn cm
cán trên a bàn, có kinh nghim trong hot ng mua bán trái phép cht ma túy. Sau khi b các lc lng chc nng
ánh mnh trên dc tuyn Tây Bc, các i tng chuyn hng tìm ngun hàng ti Lào. Di s ch o trc tip ca Giám c CA
tnh Ngh An, n v ã phi hp vi CA tnh in Biên, Cc Cnh sát ma túy và các Cc nghip v thuc B Công an, lc lng
Hi quan tnh Ngh An thng xuyên trao i thông tin nghip v, xác minh các thông tin có liên quan n ng dây
này. Danh tính các i tng trong ng dây c làm rõ gm V A Thng (2001), Giàng A Minh (1999) L A Pó (2000),
Mùa A V (1988, u trú xã Na , H. in Biên, tnh in Biên).
Bn i tng trong ng dây.
Ct vó
Thi im cui nm 2020, tình hình ma rét liên tc kéo dài, c bit khu vc biên gii có thi im xung di 10 . Nhng cn
ma rng dai dng, di cái lnh thu xng nhng cng không th ngn cn c bc chân ca các trinh sát (TS) tham gia
ánh án. Sau mt tun kiên trì xác minh thông tin, thu thp tài liu chng c v ng i nc bc ca ng dây này cng nh lý
lch trích ngang ca các i tng, Ban chuyên án ã bc u xác nh c vai trò tham gia ca các i tng, trong ó i tng cm
u L A Pó, i tng V A Thng.
Do các i tng thng trang b v khí nóng, sn sàng n súng khi gp lc lng chc nng nên mi k hoch ánh án c Thiu
tng Võ Trng Hi – Giám c Công an tnh và i tá Nguyn Mnh Hùng Phó Giám c ch o sát sao. Bên cnh mc tiêu
bt gi các i tng trong ng dây, thu gi tang vt thì vic m bo an toàn cho ngi dân và lc lng ánh án c t lên hàng
u.
Ngày 7-12, Ban chuyên án nm c thông tin các i tng ang tp kt mt lng hàng khng ti Lào chun b thm lu vào
Ngh An qua huyn K Sn a i các tnh phía Bc tiêu th. Ngay sau ó, 6 t công tác nhanh chóng lên ng phi hp vi
các TS cm cht ch thi c ct vó. Sut êm mng 7, rng sáng ngày 8-12, mc dù tri ma t công tác vn bng rng, bám
sát mc tiêu ch thi c ánh án.
Rng sáng 8-12, khi phát hin các i tng ri khi mt nhà ngh trên a bàn H. K Sn lên ô-tô i theo hng Ca khu Quc
t Nm Cn sau ó quay v th trn Mng Xén, lp tc các TS trong t công tác bám theo. Khong 5 gi sáng, khi chic
xe ch 4 i tng nghi vn trong ng dây ma túy chy n khu vc Tam ình, Tng Dng, các mi công tác ng lot bt ng
chn ng chic xe bt gi. Quá trình trn áp, 4 i tng c th trong xe. Tuy nhiên, bng các bin pháp nghip v, Ban
chuyên án ra lnh bn ch thiên ép buc 4 i tng V A Thng, Giàng A Minh, L A Pó, Mùa A V u trú bn Ka Hâu, xã
Na , H. in Biên, tnh in Bin phi u hàng. Khám xét ti ch Ban chuyên án thu gi 8 bao ti trong ó có 150 bánh
nghi là heroin và 126 túi hình hp c bc nh gói trà nghi 126 gói ma túy dng á.

Theo khai nhn ban u, các i tng mua ma túy ca mt ngi Lào không rõ tên tui a ch nh vn chuyn ra các tnh
phía Bc tiêu th. Bn ngày trc, các i tng t tnh in Biên hn gp nhau ti Hà Ni ri cùng chy xe bán ti t Hà Ni vào
Ngh An ly hàng a ra các tnh phía Bc tiêu th.
ây là chuyên án ma túy cc ln ca CA tnh Ngh An m u cho t ra quân tn công trn áp các loi ti phm m bo
ANTT cho i hi ng toàn quc ln th XIII và dp Tt Nguyên án Tân Su 2021.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

