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Hơn 4.600 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trong đó có hàng chục vụ buôn lậu, vận chuyển hàng
cấm với quy mô lớn đã bị lực lượng Hải quan TP.HCM ngăn chặn, bắt giữ từ cửa khẩu, góp
phần giữ vững an ninh kinh tế, chính trị trên địa bàn…

Bắt giữ hơn 40 kg ma túy

Đầu giờ sáng 1-10, chúng tôi có mặt tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn
Nhất khi lãnh đạo Chi cục đang hội ý về vụ phối hợp bắt giữ một đối tượng người Thái Lan nhập
cảnh từ Dubai vào Việt Nam giấu trong 2 cuốn album (không có hình) hơn 2 kg cocain vào
đêm hôm trước. Anh Đinh Ngọc Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất chia sẻ, qua vụ này anh em lại phát hiện thêm một thủ đoạn cất giấu ma túy khá tinh
vi. Đối tượng chia nhỏ ma túy, dàn mỏng, kẹp vào các trang của cuốn album ảnh nhằm qua mắt
cơ quan chức năng các nước, nhưng không thể lọt qua mắt nghiệp vụ của Hải quan sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất.

Với những kết quả đạt được trong công tác chống buôn lậu, ngày 24-9-2012, Chủ tịch nước Trươ

Đây chỉ là một trong 12 vụ bắt các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua cửa khẩu do
cán bộ công chức chi cục phát hiện từ đầu năm đến nay. Mỗi vụ một vẻ, một cách thức, thủ
đoạn khác nhau, nhưng tựu chung những vụ này hầu hết do các đối tượng người gốc Phi cầm
đầu, sử dụng phụ nữ, sinh viên nữ, người già để vận chuyển ma túy cho đường dây tội phạm
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của bọn chúng.

Mới tuần trước đây, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ
án buôn bán, vận chuyển ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà đối tượng là
Preeyanooch Phuttharaksa (23 tuổi, sinh viên người Thái Lan) với mức án tử hình về tội “vận
chuyển trái phép chất ma túy”. Các cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tham gia phát hiện,
bắt giữ vụ án này nhớ lại: Khi kiểm tra va ly hành lý xách tay của một thiếu nữ rất trẻ đi từ nước
ngoài vào Việt Nam thấy va ly không có nhiều hàng hóa đâm nghi, nhưng lại thấy thái độ, cử
chỉ của đối tượng cũng rất bình thản. Phán đoán tình huống có thể xảy ra, các cán bộ hải quan
đã kiểm tra đáy va ly và quả thật phát hiện va ly có hai đáy. Khi đáy thứ hai của va ly được mở
ra có nhiều gói bột trắng quấn băng keo kín, lúc này mới thấy sắc mặt của đối tượng thay đổi.
Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt quả tang Preeyanooch Phuttharaksa
vận chuyển ma túy với 3 kg methamphetamine trong hành lý. Ngoài ra, Preeyanooch
Phuttharaksa còn khai trong tháng 2 và 3-2011, cô đã 2 lần vận chuyển ma túy từ Malaysia vào
Việt Nam. Biết rằng với mức ma túy mà Preeyanooch Phuttharaksa vận chuyển bị bắt quả tang
sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật, nên các cán bộ hải quan trực tiếp
phát hiện vụ việc đã không khỏi động lòng xót xa cho nữ sinh viên người Thái này.

Hay như vụ một phụ nữ lớn tuổi ở Đồng Nai lần đầu xuất cảnh sang Úc thăm con cũng thế. Các
cán bộ Hải quan cửa khẩu này kể rằng, các đối tượng buôn bán ma túy đã thiết kế chiếc va ly
có hai lớp, bên trong xếp ngay ngắn nhiều túi nilon chứa 6 kg ma túy bỏ vào từng túi phủ lớp ớt,
lớp tiêu ngụy trang, rồi lợi dụng người già vận chuyển thuê cho chúng. Không biết sự nguy hiểm
của việc mình làm, nên các đối tượng đã nhẹ dạ làm theo sự sai khiến của bọn buôn bán “cái
chết trắng” với những món tiền công nhỏ bé đổi cả tính mạng mình…

Qua 13 vụ (1 vụ do Đội kiểm soát Hải quan thực hiện-PV) phát hiện, bắt giữ và phối hợp với cơ
quan chức năng bắt giữ, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Đội Kiểm soát
phòng chống ma túy Cục Hải quan TP.HCM đã thu hơn 42 kg ma túy, trị giá khoảng hơn 84 tỷ
đồng.

Phát hiện trên 4.600 vụ vi phạm

Tại các cửa khẩu cảng biển TP.HCM, tuy chưa phát hiện ma túy, nhưng các chi cục ở đây từ
đầu năm đến nay cũng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn hàng cấm, hàng lậu, gian lận
thương mại...
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Trao đổi với lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV 3 mới thấy rằng các đối tượng buôn
lậu không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào miễn là tuồn được hàng lậu vào nội địa, trốn được thuế
của Nhà nước… Mới đây, qua kiểm tra lô hàng phế liệu nhựa NK, các cán bộ Chi cục Hải quan
cảng Sài Gòn KV 3 đã phát hiện chủ hàng giấu trong container 2 chiếc xe đầu kéo đã qua sử
dụng. Hay trước đó, cũng với thủ đoạn này, Chi cục đã phát hiện cả một chiếc xe hơi 4 chỗ hiệu
sang trọng Mecerdes giấu trong lô hàng phế liệu NK.

Ngoài ra, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện thành công chuyên án chống lậu gỗ qua cửa
khẩu cảng biển, bắt giữ 15 container gỗ Giáng hương thuộc “Nhóm II. Thực vật rừng, động vật
rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại”, trị giá trên 17 tỷ đồng mà các đối
tượng đang chuẩn bị xuất đi Trung Quốc.

Không chỉ bắt giữ, ngăn chặn các vụ buôn lậu hàng hóa đơn thuần, thường thấy, mà Hải quan
TP.HCM mới đây còn phát hiện 3 vụ NK trái phép ngà voi qua đường biển, đường hàng không,
trị giá lên tới trên 113 tỉ đồng. Trong số này phải kể đến vụ bắt giữ 1 container ngà voi nhập
lậu qua đường biển vào cuối tháng 7-2012 có quy mô cực lớn do Chi cục Hải quan cảng Sài
Gòn KV 4 phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan thực hiện. Đây là lô hàng của Công ty TNHH
XNK Thái Minh, theo khai báo chỉ là da bò muối có xuất xứ từ Mozambique (châu Phi). Thế
nhưng kết quả khám xét toàn bộ số hàng, thì trong container không có một miếng “da bò muối”
nào mà là 158 cái ngà voi nguyên chiếc, với tổng cộng trọng lượng là 2.475 kg, có trị giá
khoảng 103 tỷ đồng…

Ông Lê Đình Lợi, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, không hẳn hàng nhập lậu
qua các cửa khẩu TP.HCM chỉ là hàng hóa đơn thuần mà thời gian gần đây Hải quan TP.HCM
còn phát hiện nhiều vụ nhập khẩu tài liệu, hàng hóa vi phạm đến an ninh quốc gia, trong đó
nhiều vụ rất nghiêm trọng, có dấu hiệu do các tổ chức phản động ở nước ngoài thực hiện. Từ
những vụ vi phạm mà Hải quan TP.HCM phát hiện, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức
năng để mở rộng điều tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm có tổ chức, cá nhân phản
động.

Với hơn 4.600 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng vi phạm gần 500 tỉ đồng mà Hải
quan TP.HCM phát hiện, ngăn chặn từ đầu năm đến nay, trong đó có hàng chục vụ buôn lậu,
vận chuyển hàng cấm với quy mô lớn từ cửa khẩu là những chiến công thầm lặng của lực lượng
Hải quan thành phố mang tên Bác mà người đứng đầu chỉ huy là nữ Cục trưởng Nguyễn Thị
Thu Hương, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và an ninh chính trị của đất nước.
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Theo Hải quan Online
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