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Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại bãi bốc xếp hàng hóa nhập thuộc cửa
khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Chi cục HQCK Cha Lo,
Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh
Quảng Bình, Phòng PCMT và tội phạm - BĐBP tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe ô tô đầu kéo
mang BKS Lào số 1272, kéo moóc số 1459 do ông Đinh Chí Cường (sinh ngày 24/9/1984, địa
chỉ tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở mặt hàng Ka ly từ Lào về
Việt Nam. Đi cùng xe có ông Đặng Đình Tứ (sinh ngày 22/7/1991, địa chỉ tại xã Thanh Hóa,
huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) ngồi ở ghế phụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát
hiện 22 viên nén màu hồng ký hiệu “WY” được gói bên trong 03 ống hút nhựa, bọc trong một
chiếc khăn lạnh cũ được cất giấu trong chassis (sắt – xi) xe phía bên dưới ghế phụ.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Đặng Đình Tứ khai nhận 22 viên nén màu hồng nói
trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến do ông mua từ Lào về để sử dụng. Hiện tại toàn bộ
tang vật và đối tượng đã được giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiếp tục điều
tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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