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Ngày 5/6 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có văn bản phát động “Tháng hành động phòng,
chống ma túy” trong toàn ngành.

Đợt phát động này nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Hải quan về phòng, chống ma túy,
hậu quả, tác hại của ma túy. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động
và nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức trong
công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Tập trung phát hiện, ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Trọng
điểm tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và các bưu điện quốc tế.

Các tỉnh có biên giới đường bộ chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn bắt giữ các vụ
buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy vào nội địa để tiêu thụ hoặc trung chuyển đi
nơi khác. Đặc biệt tại địa bàn khu vực biên giới Tây Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam.

Kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu và vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam các
loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần theo quy định của pháp luật. Kiểm tra kỹ hồ sơ
và hàng hóa các doanh nghiệp nhập khẩu tiền chất và xác minh triệt để, xử lý nghiêm các
doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

Để thực hiện được mục tiêu, ngành Hải quan sẽ tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộng; giao
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các đơn vị chuyên trách làm nòng cốt để lập kế hoạch hành động, chuẩn bị nhân lực và
phương tiện hiệu quả trong tháng cao điểm; bố trí chó nghiệp vụ tại các đơn vị trọng điểm; phối
hợp với lực lượng công an và bộ đội biên phòng địa phương triển khai kế hoạch đạt kết quả
cao.

Thực hiện phát động của Tổng cục Hải quan, một số đơn vị như Hải quan Bình Định, Hải quan
Thừa Thiên - Huế đã lập tức ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma
túy”. Cục Hải quan Bình Định chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng,
chống ma túy và tập trung và các đối tượng cũng như địa bàn trọng điểm để đấu tranh có hiệu
quả. Còn Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục phát
động cán bộ công chức thực hiện tốt phong trào “Ba không”: bản thân cán bộ công chức không
sử dụng ma túy; người thân và gia đình của cán bộ công chức không sử dụng ma túy và không
tham gia tiếp tay, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Theo Hải quan Việt Nam.
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