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Kính gửi: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. 

 

Thực hiện Công văn số 2777/BCA-C04 ngày 12/8/2020 của Bộ Công an 

về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

thay thế Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp 

giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên 

biển, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia góp ý một số nội dung tại dự thảo Quy chế 

như sau: 

1. Tại Điều 3: 

- Tại khoản 3: đề nghị bỏ cụm từ “khu vực” thay bằng cụm từ “địa bàn”. Vì 

theo từ điển Tiếng Việt thì “Địa bàn là khu vực hay phạm vi địa lý, hoặc lĩnh vực 

có liên quan đến một hoạt động của một tổ chức…”; đồng thời cũng phù hợp và 

thống nhất với đoạn sau. “Tại địa bàn mà các lực lượng có cùng vai trò chủ trì…”.  

- Tại khoản 5: đề nghị bỏ cụm từ “kể cả khu vực biên giới, cửa khẩu và trên 

biển”, vì như vậy là không cần thiết, do “Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy thuộc Bộ Công an là nòng cốt trong các hoạt động phối hợp giữa các lực 

lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trong phạm vi 

toàn quốc”. 

2. Tại Điều 5: 

- Điểm d, khoản 1: đề nghị sửa “…các đối tượng truy nã tội phạm về ma 

túy;” sửa thành: “…các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy”. 

- Khoản 2: đề nghị thay cụm từ “cho ngay” thành cụm từ “ngay cho”. 

3. Tại Điều 7: đề nghị viết lại tiêu đề khoản 4 như sau: “Các đơn vị phòng, 

chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và các đơn vị 

nghiệp vụ cùng cấp thuộc Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp thực hiện các mặt 

công tác nghiệp vụ cơ bản tại các địa bàn do lực lượng mình quản lý”. Vì như vậy 

thể hiện được sự bình đẳng, trách nhiệm trong quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, 

đồng thời cũng thể hiện đúng nguyên tắc “Mỗi địa bàn do một cơ quan chịu trách 

nhiệm chính, chủ trì trong công tác phòng ngừa, đấu tranh…”. 

4. Tại Điều 8: 

- Khoản 1 (dòng thứ 15, 16 từ trên xuống) đề nghị thay cụm từ “trao đổi, 

thông báo”, bằng cụm từ “ bàn giao ngay cho”; (dòng thứ 16, 17 từ trên xuống” đề 



2 

 

 

nghị bỏ cụm từ “chuyển giao hồ sơ và”. Sau khi thay và bỏ các cụm từ, tiêu đề 

khoản 1 được viết lại là “1. Lực lượng Công an các cấp khi nhận được yêu cầu của 

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan về việc truy bắt đối tượng, truy tìm 

phương tiện có liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy từ biên giới, 

cửa khẩu hoặc trên biển vào nội địa, có trách nhiệm triển khai ngay lực lượng phối 

hợp, bắt giữ, truy tìm. Sau khi bắt giữ, truy tìm được thì khẩn trương bàn giao ngay 

cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan để tiếp tục điều tra, xử 

lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật”. Vì theo Luật tổ chức cơ quan điều tra 

hình sự tại các Điều 32, 33 và 35 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

này trong hoạt động điều tra. 

- Khoản 2: đề nghị bổ sung thêm đoạn “Lực lượng Công an có trách nhiệm 

tiếp nhận và tạm giữ người bị tạm giữ theo đề nghị của Bộ đội Biên phòng, Cảnh 

sát biển và Hải quan” vào cuối khoản này. Như vậy sẽ đầy đủ và làm rõ hơn về 

trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng trong thực hiện công tác phối hợp. 

5. Tại Điều 13: Điểm a, ý thứ 3 (dòng thứ 8 từ trên xuống) đề nghị thay cụm 

từ “Công an cấp huyện ở khu vực biên giới đất liền, tuyến biển” thành cụm từ 

“Công an các huyện có biên giới”. Vì theo Nghị định số 34/2014/NĐ- CP quy định 

khu vực biên giới đất liền là xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính 

trùng với đường biên giới quốc gia trên đất liền, do vậy dùng khu vực biên giới cho 

địa giới hành chính cấp huyện là không phù hợp; đồng thời cụm từ “các huyện biên 

giới” cũng đã bao gồm các huyện biên giới đất liền, biển và hải đảo. 

Đồng thời (dòng thứ 10 từ trên xuống) đề nghị bỏ từ “Trạm”, bổ sung thêm 

“và tương đương” sau cụm từ “Đồn Biên phòng”, cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức 

của lực lượng Bộ đội Biên phòng và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Sau khi sửa đổi, bổ sung ý 3, điểm a, Điều 13 được viết lại là “Công an các 

huyện có biên giới; Chi cục Hải quan cửa khẩu….; các Đồn Biên phòng (và tương 

đương), đơn vị Cảnh sát biển có trụ sở đóng quân….(giao ban cấp huyện) mỗi quý 

một lần.”. 

6. Về thể thức văn bản: Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện đánh số trang 

văn bản thực hiện theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma túy, Bộ Công an xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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