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V/v phòng ngừa, đấu tranh với 
hoạt động lợi dụng các công ty 

vận chuyển hàng hóa
 phạm tội về ma túy

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chi cục Hải quan Hải Dương;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ 
Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh khám phá 
nhiều đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không (bằng 
hình thức chuyển phát nhanh qua đường bưu điện) từ các nước Châu Âu (như 
Đức, Hà Lan…) về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ một lượng lớn các loại ma túy, 
bắt giữ được đối tượng gửi hàng từ Đức về Việt Nam. Phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của các đối tượng là lợi dụng các doanh nghiệp vận chuyển quốc tế 
qua đường hàng không (chuyển phát nhanh, thu gom vận tải công cộng…) để 
giấu ma túy vào hàng hóa, quà tặng (như thuốc tân dược, hộp sữa, dầu gội đầu, 
thực phẩm chức năng, thức ăn cho thú nuôi…) gửi về Việt Nam.

Đáng lưu ý, trong số đối tượng bị bắt giữ trong các đường dây mua bán, 
vận chuyển trái phép chất ma túy trên có đối tượng Hoàng Hữu Thành, sinh năm 
1991 là người Hải Dương bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ 
Công an phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang tại địa bàn phường 
Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thu giữ 8,8kg ma túy tổng hợp, 
số ma túy này được các đối tượng vận chuyển từ Hà Lan về Việt Nam qua 
đường hàng không, bằng hình thức chuyển phát nhanh.

Theo thống kê sơ bộ hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 115 bưu 
điện, bưu cục và công ty có dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát quốc tế, 
vận chuyển hàng hóa. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển ma 
túy, tiềm ẩn phức tạp.

Thời gian tới, tình hình hoạt động phạm tội về ma túy lợi dụng các công 
ty vận chuyển hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp. Để có biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm ma túy lợi dụng loại hình hoạt 
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động này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, đảng viên, các 
tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng 
hình thức vận chuyển, chuyển phát nhanh… để hoạt động vi phạm pháp luật, 
nhất là vận chuyển ma túy. Chủ động phát hiện, cung cấp thông tin cho lực 
lượng Công an để tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý theo quy 
định của pháp luật.

- Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây 
dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “tự phòng, 
tự quản, tự bảo vệ” tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, nhất là các hiệp 
hội vận tải, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics, chuyển phát nhanh…

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tích cực tuyên 
truyền đến toàn thể cán bộ chiến sỹ và nhân dân về: Luật phòng chống ma túy 
năm 2021; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, trong đó 
trọng tâm là thủ đoạn mua bán, vận chuyển ma túy qua đường bưu điện, bưu 
phẩm, chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển hàng Shiper để người dân nâng 
cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm.

- Làm tốt công tác phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng các hình thức 
dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát quốc 
tế… để hoạt động.

- Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng hình thức vận 
chuyển hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát quốc tế…, nhất là 
tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi 
trường thuận lợi để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
nhân dân.

- Phát hiện những thủ đoạn mới của tội phạm và kịp thời tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị chuyển phát nhanh, 
chuyển phát quốc tế, thu gom vận tải công cộng, Shiper, giao hàng tiết kiệm 
nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng hoạt động 
mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường bưu điện, dịch vụ vận 
chuyển hàng Shiper, Grab. 
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- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp với lực 
lượng chức năng có biện pháp kiểm tra đột xuất công tác giao nhận hàng gửi qua 
đường bưu điện, dịch vụ vận chuyển hàng Shiper, Grab và có hình thức xử lý cụ 
thể đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, thực hiện không đầy đủ các 
quy trình theo quy định về giao nhận hàng gửi.

3. Bưu điện tỉnh

- Chỉ đạo các bộ phận có chức năng, nhiệm vụ chuyển phát nhanh, chuyển 
phát quốc tế thực hiện nghiêm các quy định về giao nhận hàng gửi; đồng thời 
phối hợp với Công an tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
kiểm tra phát hiện xử lý các vụ vận chuyển trái phép ma túy qua đường bưu 
điện. Cán bộ, công nhân viên các bộ phận giao nhận cần kiểm tra kỹ lưỡng hàng 
hóa trước khi tiếp nhận, chuyển giao, bịt kín mọi sơ hở, thiếu sót mà tội phạm 
lợi dụng hoạt động. Trong quá trình thực hiện việc giao nhận, chuyển giao hàng 
hóa, bưu phẩm nếu phát hiện có dấu hiệu của việc mua bán, vận chuyển trái 
phép chất ma túy thì kịp thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đạt hiệu quả.

- Thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, nhằm 
phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm mà tội phạm lợi dụng 
hoạt động.

- Thường xuyên rà soát đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức, đạo đức 
nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ 
chuyển phát nhanh, chuyển phát quốc tế, thực hiện nghiêm túc các quy trình 
giao nhận, không để tội phạm lợi dụng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy trong ngành bưu điện.

4. Chi cục Hải quan Hải Dương

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ 
chính trị; Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Bộ tài chính và ngành Hải quan về công tác 
phòng chống ma túy. Chủ động phát hiện đấu tranh với các hành vi vận chuyển, 
mua bán trái phép chất ma túy trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu như sử dụng khai báo hải quan điện tử, áp dụng quản lý rủi ro 
trong phân luồng, miễn kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành 
lý, phương tiện xuất nhập cảnh, dịch vụ chuyển phát nhanh… đồng thời thực 
hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đặc biệt là sử dụng máy 
soi chiếu ma túy và các thiết bị kỹ thuật hiện đại khác để kiểm tra hàng hóa xuất, 
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nhập cảnh nhằm phát hiện các chất ma túy mà tội phạm đã ngụy trang, cất giấu 
trong các mặt hàng.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an 
tỉnh Hải Dương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm. Kịp thời 
trao đổi với Công an tỉnh Hải Dương về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới 
của tội phạm lợi dụng chính sách hải quan để vận chuyển, mua bán trái phép 
chất ma túy.

5. Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông

- Theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các công ty có ngành nghề kinh 
doanh dịch vụ Logistics, công ty Giao hàng tiết kiệm, hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính và chuyển phát cam kết thực hiện đúng các quy 
định về giao nhận hàng gửi và kiểm tra an ninh chặt chẽ đối với hàng hóa trước 
khi nhận hàng, lưu kho, lưu bãi… đảm bảo 100% hàng hóa được kiểm tra an 
ninh ít nhất một lần, đồng thời trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy thì kịp thời phối hợp với lực lượng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với 
tội phạm đạt hiệu quả.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động trên của các công ty 
có ngành nghề kinh doanh dịch vụ Logistics, dịch vụ bưu chính và chuyển 
phát nhanh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các ngành chức năng quản lý nhà nước về các dịch vụ Logistics, 
dịch vụ vận chuyển hàng Shiper, Grab, các công ty có dịch vụ chuyển phát 
nhanh, chuyển phát quốc tế đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định 
về giao nhận hàng gửi; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động 
người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, tích cực phát hiện, tố 
giác tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy./.

 
Nơi nhận;
- Như trên;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV Quảng.

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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