Chi cục Hải quan Cha Lo: Bắt giữ, xử lý vụ vận chuyển trái phép 1.100 lít dầu Diesel qua biên giới
Viết bởi Đàm Văn Lợi
Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020 15:18 -

Vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 29/6/2020, tại Trạm Kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Cha
Lo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế
Cha Lo tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải tái xuất (xe tải thân liền kéo rơ móoc) mang biển
kiểm soát Lào số: 0946+1014, nhãn hiệu Huyndai do ông Phạm Văn Cương, sinh năm 1989
(địa chỉ tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.100 lít chất lỏng nghi là dầu
Diesel, được chứa trong 01 thùng gia cố nằm trên sàn của xe tải và 01 thùng nằm phía trước
thành của rơ moóc. Qua điều tra ban đầu, ông Phạm Văn Cương khai nhận 02 thùng chất lỏng
trên là dầu Diesel do ông mua để vận chuyển qua Lào bán kiếm lời. Bước đầu, Chi cục HQCK
Cha Lo đã tiến hành lấy mẫu tang vật vi phạm, trưng cầu giám định để có cơ sở xử lý tiếp theo.
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Hiện toàn bộ số hàng nói trên đang được Chi cục HQCK Cha Lo tạm giữ, khi có kết quả giám
định sẽ tiến hành xử lý theo đúng Quy định của pháp luật./.

Nguyễn Lan
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