Hội nghị giao ban về công tác đấu tranh phòng chống ma túy 6 tháng cuối năm 2014
Viết bởi Đàm Văn Lợi
Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 16:30

Ngày 16/01/2015, Đội Kiểm soát Hải quan, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Phòng
Phòng chống tội phạm ma túy và Cụm đặc nhiệm Phòng chống ma túy số 2 đã tổ chức Hội
nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy 6 tháng cuối năm 2014. Đến dự và chỉ
đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Công Lương - Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng
Bình, đồng chí Nguyễn Văn Hệ - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo,
công chức, chiến sỹ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy của bốn lực lượng.
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Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy
giữa các lực lượng thời gian qua, như: hoạt động tuyên truyền đa dạng về hình thức lẫn nội
dung, chủ đề tuyên truyền thiết thực, sát với thực tế; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp xác
minh nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến tội phạm ma túy; phối hợp chặt chẽ trong công
tác rà soát tình hình, đối tượng liên quan đến ma túy trên tuyến đường 12A, 20 và các xã biên
giới;... Đặc biệt, công tác phối hợp đấu tranh, phá án đã có hiệu quả tích cực, trong 6 tháng cuối
năm 2014, chỉ tính riêng các vụ việc phối hợp, các lực lượng đã đấu tranh, bắt giữ 07 chuyên
án và 12 đối tượng, thu giữ 76,390 gram hêrôin, 3,425 gam ma túy đá, 2.362 viên MTHH, 2,75
kg cần sa, và nhiều tang vật vi phạm khác. Bên cạnh đó, một số vụ việc đang được điều tra mở
rộng.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh
nghiệm sâu sắc. Qua đó, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phối hợp đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm về ma túy trong thời gian tới, góp phần ngăn chặn, hạn chế đến
mức thấp nhất các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh
Quảng Bình.

Ngọc Anh
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