Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 66,45 kg pháo các loại qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo
Viết bởi Đàm Văn Lợi
Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 07:51 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 10:40

Vào lúc 11giờ 45 phút ngày 24/12/2018, 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 Cha Lo,
Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm - Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Đội Kiểm
soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra, kiểm soát xe ô tô mang BKS
12C-07346 kéo theo rơ moóc 12R-00667 do ông Đặng Quốc Hùng (sinh ngày: 12/6/1986, địa
chỉ: xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở quả nhãn tươi nhập cảnh
vào Việt Nam. Qua quá trình kiểm tra phát hiện phía dưới nắp ca bô và tại nhiều vị trí khác
nhau (tủ đựng áo quần, gầm giường, khoang chứa đồ…) trên ca bin của phương tiện đầu kéo
12C-07346 và phía bên trong các khoang rỗng của trục xắc xi thuộc rơ moóc 12R-00667 cất
giấu 66,45 kg pháo các loại.

Qua điều tra ban đầu, ông Đặng Quốc Hùng khai nhận tất cả số pháo trên mua của 01 người
Lào tại khu vực gần đường tránh thuộc Thị xã Thà Khẹc, Lào và vận chuyển về Việt Nam nhằm
mục đích bán lại để kiếm lời trong dịp Tết 2019.
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Hiện tại, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã ra Quyết định khởi tố vụ án buôn bán hàng
cấm qua biên giới và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan điều tra Công an huyện
Minh Hóa để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trà Hùng – Minh Hồng
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