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CÔNG AN THỊ TRẤN PHÚ LONG PHÁT HIỆN BẮT QUẢ TANG 

 ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT TÚY 
 

Thực hiện “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy” năm 2022 (từ ngày 01/6 đến 

ngày 30/6/2022), Công an thị trấn Phú Long phối hợp Tổ công tác Công an huyện 

Hàm Thuận Bắc tổ chức tuần tra, phát hiện 02 vụ, 02 đối tượng đang tàng trữ trái 

phép chất ma túy. 

Theo đó, vào lúc 16g, ngày 16/6/2022, Tổ công tác tuần tra, phát hiện Đinh Thái 

Sơn điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, màu đỏ đen, biển số 86B3 – 893.13 

đang đi trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm 

tra phát hiện trong túi quần bên phải của Sơn có 01 gói nylon hàn kín, kích thước 3,5 

x 02 cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Sơn khai nhận chất tinh thể màu 

trắng đó là ma túy đá, Sơn cất giấu trong người nhằm mục đích đi tìm nơi sử dụng, 

chưa kịp sử dụng bị Công an phát hiện bắt quả tang. 

Cũng trong cùng ngày, vào lúc 21 giờ 30 phút, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc khu 

phố Phú Trường, Tổ công tác tuần tra phát hiện Huỳnh Ngọc Bình đang điều khiển xe 

mô tô hiệu Wave @, màu xanh đen, không bửng chắn gió, biển số 86F6 – 3857 đi 

trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát 

hiện trong túi quần bên phải của Bình có 01 khẩu trang màu trắng đã buộc hai đầu, 

bên trong có 01 gói nylon hàn kín, kích thước 2,5 x 01cm, bên trong có chứa chất tinh 

thể màu trắng và 01 cái ống thủy tinh được uốn cong một đầu, trên phần uốn cong 

thành 01  hình tròn. Qua đấu tranh, Bình khai nhận chất tinh thể màu trắng đó là ma 

túy đá. Công an tiến hành lập biên bản, thu giữ các vật chứng có liên quan. 

2 trường hợp nêu trên,  Công an thị trấn Phú Long đã củng cố hồ sơ vụ việc 

chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc 

để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. 
 

 

 

                                                                                                             

 

 

 


