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Lời giới thiệu 
 

  



 Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp, huy động sức 

mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, và sự đồng thuận cao của 

toàn xã hội công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam đã đạt được những kết quả 

quan trọng; tệ nạn ma túy đã từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới được đẩy lùi; 

đã tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn còn những diễn biến phức tạp và tiếp tục gây ra 

các hậu quả nghiêm trọng. Theo thống kê, năm 2014 cả nước có khoảng 204.277 

người nghiện ma túy trong diện hồ sơ quản lý; trong đó có 96% là nam giới, độ tuổi 

16 đến dưới 30 chiếm 50%; xu hướng sử dụng ma túy và các loại ma túy tổng hợp 

có chiều hướng gia tăng và “trẻ hóa” đã gây ra nhiều thách thức đến công tác bảo 

đảm an ninh trật tự ở nước ta. 

 Nhằm kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả và chặn đứng tệ nạn ma túy, các cấp, 

các ngành đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Mở các đợt truy quét tội 

phạm ma túy với quy mô lớn; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống ma túy; 

tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đặc biệt hướng đến giới trẻ trong việc 

phòng, chống ma túy. 

Trong những năm qua, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt 

xóa tụ điểm ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã 

tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy với nhiều nội 

dung và hình thức phong phú. Qua đó, đã từng bước giảm dần số người nghiện ma 

túy ở địa bàn dân cư, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Tiếp tục góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo 

cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống ma túy gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 

và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn 

và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề “Ma túy - Cuộc chiến 

không khoan nhượng”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                                                      BAN BIÊN SOẠN 
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VIỆT NAM VỚI CUỘC CHIẾN CHỐNG MA TÚY 
  

Cuộc chiến toàn cầu chống ma 

túy sau 50 năm ngày công ước quốc 

tế của Liên hợp quốc về phòng 

chống ma túy đã thất bại với những 

hậu quả nặng nề đối với con người 

và xã hội trên toàn thế giới. Tại khu 

vực Đông Nam Á, chiến lược xóa bỏ 

hoàn toàn ma túy vào năm 2015 mà 

chính phủ các nước này đã ký cam 

kết đến nay có thể thấy rằng không 

thể thực hiện được. Cuộc chiến 

chống lại ma túy cho thấy sự cam go 

trên phạm vi toàn cầu cũng như trong 

khu vực của chúng ta. 

200 triệu người nghiện các 

chất ma túy trên toàn thế giới 

Hàng trăm năm qua, tội phạm 

ma túy gắn bó hữu cơ với tội phạm 

hình sự trên thế giới cũng như ở 

từng khu vực và trong từng quốc gia. 

Trên thế giới có 3 khu vực sản xuất 

ma túy lớn nhất, thường được gọi là 

vùng Tam giác vàng (Mianma, Bắc 

Lào và Bắc Thái Lan), Lưỡi liềm 

vàng (Apganixtan, Pakistan, Iran, 

Tajikistan) và Tam giác trắng (Mỹ 

latinh bao gồm Peru, Colombia, 

Bolivia, Mexico). Hai khu vực Tam 

giác vàng và Lưỡi liềm vàng sản xuất 

tới 70 - 80% lượng heroin của thế 

giới, còn khu Tam giác trắng cung 

cấp tới 70% cocain cho thị trường 

Bắc Mỹ. Tại khu vực Tam giác trắng 

cây coca được trồng để lấy lá, từ đó 

chiết ra cocain - là ma túy chủ yếu tại 

khu vực này. 

Theo thống kê của Cơ quan 

phòng chống tội phạm và ma túy của 

Liên hợp quốc (UNODC), trên thế 

giới hiện nay có hơn 200 triệu người 

nghiện các chất ma túy, trong đó có 

khoảng 163 triệu người nghiện cần 

sa, 34 triệu người nghiện các loại ma 

túy tổng hợp ATS, 15 triệu người 

nghiện thuốc phiện và heroin, 14 

triệu người nghiện cocain… Đây là 

số liệu có hồ sơ kiểm soát, tuy nhiên 

trên thực tế số người nghiện lớn hơn 

nhiều. Đáng lo ngại là, nhu cầu tiêu 

thụ các chất gây nghiện mới ngày 

càng tăng cao. 

Tại Việt Nam, tình hình buôn 

bán, vận chuyển ma túy ngày càng 

phức tạp. Cuộc chiến chống buôn lậu 

ma túy đã diễn ra trên 30 năm qua, 

ngày càng trở nên khốc liệt. Bọn tội 

phạm ma túy ngày càng hung hăng, 

dùng mọi phương tiện để vận chuyển 

ma túy vào Việt Nam hay quá cảnh 

Việt Nam đi các nước khác. Đặc biệt 

trên hai tuyến biên giới Việt Nam - 

Lào và Việt - Trung bọn buôn lậu ma 

túy đã vận chuyển bằng mọi phương 

tiện như đường bộ, ô tô, tàu thuyền 

từ Lào và Trung Quốc vào Việt Nam. 

Trong vài năm trở lại đây, trên 

hai tuyến này, các lực lượng chức 

năng đã phát hiện, bắt giữ gần 5.340 

vụ (chiếm 30% tổng số vụ bị bắt giữ 

trên toàn quốc) với 6.990 đối tượng 

vận chuyển gần 300kg heroin. Riêng 

trong năm 2013, lực lượng chức 

năng bắt giữ 70 vụ thu giữ số lượng 

lớn ma túy. 

Điều đáng lưu ý, hầu hết các 

đối tượng tham gia mua bán, vận 

chuyển ma túy qua biên giới đều tự 

trang bị vũ khí quân dụng, chống trả 
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quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ 

hoặc thanh trừng lẫn nhau khi nảy 

sinh mâu thuẫn. 

Trên tuyến hàng không, kết 

quả bắt giữ tội phạm vận chuyển ma 

túy tuy có giảm so với năm 2012, 

nhưng  thực trạng vẫn còn tiềm ẩn 

nhiều phức tạp. Tội phạm ma túy 

ngày càng sử dụng những thủ đoạn 

cất giấu, vận chuyển ma túy hết sức 

tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay 

đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ 

quan chức năng. Điển hình là vụ vận 

chuyển 600 bánh heroin cất giấu 

trong 12 chiếc thùng loa vận chuyển 

từ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất 

sang Đài Loan ngày 17/11/2013.  

Hiện nay ở nước ta heroin 

là loại ma túy chủ yếu trong các 

vụ mua bán, vận chuyển, tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy; tuy 

nhiên trong vài năm trở lại đây 

số vụ và lượng ma túy tổng hợp 

(chủ yếu là ma túy đá) bị phát hiện, 

bắt giữ gia tăng nhanh chóng với 

những hình thức tinh vi, xảo quyệt 

như cất giấu trong hàng hóa, trong 

cơ thể, hành lý để vận chuyển qua 

đường hàng không... 

Theo báo cáo của Bộ Công an, 

trong thời gian gần đây đã xuất hiện 

tình trạng tội phạm ma túy của nước 

ngoài nhất là những người gốc Phi, 

liên kết với tội phạm trong nước để 

buôn bán, vận chuyển ma túy vào 

Việt Nam. 

Về tình trạng nghiện ma túy, 

tính đến tháng 12/2013 toàn quốc 

quản lý gần 181.400 người nghiện 

ma túy có hồ sơ, tăng 9.396 người 

(5,4%) so với năm 2012. Tình hình 

sử dụng ma túy ngày càng diễn biến 

phức tạp, số người sử dụng ma túy 

tổng hợp ngày càng gia tăng, đặc 

biệt là loại ma túy đá đang ở mức 

báo động. Loại ma túy này gây ảo 

giác, làm mất khả năng kiểm soát 

hành vi, gây ra những hậu quả rất 

nghiêm trọng. 

Tại một số trung tâm cai 

nghiện, tỷ lệ người sử dụng ma túy 

tổng hợp trong số người được tiếp 

nhận vào cai nghiện cao hơn 61%, 

Trà Vinh 49%, Đại Từ (Thái Nguyên) 

80%... 

Trào lưu “đập đá” - tiếng lóng 

chỉ việc sử dụng loại ma túy tổng hợp 

cực mạnh - đang là cơn lốc ngầm 

khủng khiếp tàn phá một bộ phận 

giới trẻ các đô thị, nó luôn gắn liền 

với các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt 

sáng, kể cả sinh viên, trong đó độ 

tuổi của những người sử dụng có xu 

hướng trẻ hóa, cá biệt có cả học sinh 

cấp cơ sở. Qua thực tế và số liệu 

nghiên cứu cho thấy có tới 72% 

người sử dụng ma túy tổng hợp là 

giới trẻ ở độ tuổi 18 - 30 tuổi, độ tuổi 

trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi 

dưới 18 ở mức 2% nhưng có xu 

hướng gia tăng. “Đá” đã tràn vào 

các vũ trường và quán bar ở các đô 

thị như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 

Nội... “Đá” như là một sự “sành điệu 

có lựa chọn” của những tay chơi khi 

đã quá chán heroin hoặc đã quá 

quen với thuốc lắc.    

Sự xuất hiện của ma túy đá 

đồng nghĩa với việc số ca nhập viện 

điều trị rối loạn hệ thần kinh do ảo 

giác gây ra tại các bệnh viện chuyên 

khoa tăng lên một cách đáng kể 
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trong khoảng thời gian ngắn. Sử 

dụng ma túy đá có độ tàn phá hệ 

thống thần kinh, hủy hoại não bộ gấp 

nhiều lần so với thuốc lắc. 

Trong công tác xóa bỏ cây 

trồng có chứa chất ma túy, trong năm 

2013, các cơ quan chức năng đã 

phát hiện, triệt xóa 25,8ha cây có 

chứa chất ma túy, giảm 8% so với 

cùng kỳ năm 2012. Trong đó, 24,8ha 

cây thuốc phiện được trồng ở 16 tỉnh 

miền núi phía Bắc và 1ha cần sa 

trồng rải rác ở 12 tỉnh Tây Nguyên và 

Đông Nam Bộ. 

Phần lớn diện tích trồng cây 

có chứa chất ma túy được phát hiện đều 

ở khu vực xa xôi, hẻo lánh. Đa số xảy ra 

tình trạng tái trồng, cá biệt có trường hợp 

trồng ở gần khu vực đông dân cư như 

vụ ở huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Việt Nam với cuộc chiến 

chống ma túy 

Cuộc chiến chống ma túy ở 

nước ta đã được tiến hành trong 

nhiều năm, nhất là từ khi chúng ta 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước. Sau ngày giải phóng, bằng 

nhiều biện pháp chúng ta đã kiên 

quyết loại trừ ma túy ra khỏi đời sống 

xã hội ở miền Nam Việt Nam. Các 

biện pháp cai nghiện cho gần 30.000 

người nghiện heroin và thuốc phiện 

đã được đồng loạt tiến hành. Các 

chiến dịch xóa bỏ diện tích trồng cây 

thuốc phiện đã được tiến hành rộng 

khắp ở các tỉnh miền núi phía Bắc và 

Tây Nguyên. Cho đến những năm 

đầu của thập niên 90 thế kỷ trước về 

cơ bản chúng ta đã xóa bỏ được 

những diện tích lớn trồng cây thuốc 

phiện ở vùng núi và ngăn chặn 

tương đối có hiệu quả việc buôn bán 

vận chuyển ma túy vào Việt Nam. 

Tuy nhiên, từ khoảng năm 

1994 trở đi, làn sóng buôn bán, vận 

chuyển ma túy đã ập vào các tỉnh 

phía Bắc Việt Nam. Điều đó đã làm 

xuất hiện ở các đô thị, đặc biệt là các 

tỉnh, thành phố phía Bắc nhiều thanh 

niên sử dụng heroin, giai đoạn đầu là 

hút hít và sau một thời gian ngắn 

chuyển qua tiêm chích. Từ đó kéo 

theo làn sóng lây nhiễm HIV trong 

cộng đồng những người sử dụng ma 

túy hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là 

ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và 

Lạng Sơn… 

Trước tình hình như vậy Đảng 

ta đã xác định, tệ nạn ma túy đang là 

hiểm họa của  quốc gia, dân tộc; là 

một trong những nguyên nhân chủ 

yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã 

hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, 

tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến phát triển 

kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của 

đất nước. 

Bộ Chính trị (Khóa VIII) đã ban 

hành Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 

30/11/1996 về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy. Năm 2000, Quốc 

hội nước ta đã ban hành Luật Phòng 

chống ma túy, trong đó xác định, 

phòng, chống ma  túy là trách nhiệm 

của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức và của toàn xã hội. 

Nhà nước có chính sách 

khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia 

đình, cơ quan, tổ chức tham gia 

phòng, chống tệ nạn ma túy; tổ chức 

đấu tranh chống các tội phạm về ma 
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túy và sử dụng đồng bộ các biện 

pháp kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã 

hội, nghiệp vụ để tuyên truyền, vận 

động nhân dân, cán bộ, công chức 

và cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân tham gia phòng, 

chống tệ nạn ma túy; kết hợp phòng, 

chống tệ nạn ma túy với phòng, 

chống các loại tội phạm, HIV/AIDS và 

các tệ nạn xã hội khác. 

Trước tình hình buôn bán, vận 

chuyển và sử dụng ma túy diễn biến 

hết sức phức tạp ở nước ta, tháng 

3/2008, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 21 

CT/TƯ về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng chống ma túy trong 

tình hình mới. 

Chỉ thị đã nhận định, qua 10 

năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 06 của 

Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện chỉ thị, qua đó đã 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của các cấp, các ngành; phát huy 

được sức mạnh tổng hợp của hệ 

thống chính trị và đông đảo nhân dân 

tham gia phòng, chống ma túy; đấu 

tranh xử lý nhiều vụ phạm tội về ma 

túy và tổ chức cai nghiện với nhiều 

phương thức khác nhau, góp phần 

ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội 

phạm và tệ nạn ma túy. 

Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn 

diễn biến phức tạp. Nguồn ma túy 

chủ yếu thẩm lậu từ nước ngoài vào 

nước ta vẫn chưa được ngăn chặn; 

ở trong nước, tình trạng tái trồng cây 

có chứa chất ma túy ở một số địa 

phương chưa được xóa bỏ triệt để, 

còn nhiều tụ điểm phức tạp về ma 

túy, tình hình tội phạm và tình trạng 

sử dụng trái phép chất ma túy vẫn có 

xu hướng gia tăng, lan rộng tại một 

số địa bàn. Kết quả cai nghiện chưa 

cao, kinh phí đầu tư cho phòng, 

chống ma túy còn hạn chế. 

Thực trạng trên có nhiều 

nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do 

cấp ủy đảng, chính quyền ở một số 

đơn vị, địa phương chưa nhận thức 

đầy đủ về tầm quan trọng của công 

tác phòng, chống ma túy; chưa thực 

sự quan tâm triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, 

còn cho đây là trách nhiệm của các 

cơ quan chuyên trách. Vì vậy, chưa 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phối hợp và huy động sức mạnh tổng 

hợp của các cấp, các ngành, các tổ 

chức chính trị, xã hội. 

Cũng trong năm 2008 Quốc 

hội đã bổ sung, sửa đổi một số điều 

trong Luật Phòng chống ma túy năm 

2000. Trong đó bổ sung thêm nhiều 

điều về công tác giảm cung nguồn 

ma túy trên cả bình diện buôn bán, 

vận chuyển, trồng trọt và sản xuất 

các chất ma túy và bổ sung nhiều 

điều nhằm tiến hành các biện pháp 

cai nghiện ma túy. 

Đặc biệt từ những năm 1995, 

chúng ta đã rất coi trọng việc giảm 

cầu ma túy trong nhân dân, nhất là 

trong tầng lớp thanh thiếu nhi. Hàng 

trăm trung tâm cai nghiện ma túy đã 

được xây dựng ở hầu khắp các địa 

phương với ý tưởng cai nghiện cho 

hàng trăm nghìn người nghiện. 

Người nghiện ma túy được xác định 

là những người dính vào tệ nạn xã 

hội và được cách ly xã hội để cai 
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nghiện. Thực tế hơn 20 năm tiến 

hành hoạt động cai nghiện ở các 

trung tâm cai nghiện, số người thoát 

khỏi nghiện ma túy không đáng kể, 

chỉ đạt được từ 1 đến 3%, còn 97 

đến 98% tái nghiện. Mỗi năm tiêu tốn 

cho các trung tâm cai nghiện này 

hàng ngàn tỷ đồng mà không thu 

được hiệu quả như mong đợi. 

Trước hiện trạng như vậy, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc 

hội và Chính phủ đã tiến hành nhiều 

hoạt động và nghiên cứu kinh 

nghiệm của nhiều quốc gia, để giải 

quyết bài toán về người nghiện ma 

túy theo quan điểm mới. 

Theo đề án đổi mới công tác 

cai nghiện, Chính phủ xác định, 

nghiện ma túy là bệnh mãn tính do 

rối loạn của não bộ, điều trị nghiện 

ma túy (gọi tắt là điều trị nghiện) là 

một quá trình lâu dài bao gồm tổng 

thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm 

lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, 

hành vi nhằm giảm tác hại của 

nghiện ma túy và giảm tình trạng sử 

dụng ma túy trái phép. 

Thực hiện đa dạng hóa các 

biện pháp và mô hình điều trị nghiện 

bao gồm điều trị nghiện tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện 

bắt buộc tại trung tâm chữa bệnh - 

giáo dục - lao động xã hội (gọi tắt là 

trung tâm). Tăng dần điều trị nghiện 

tự nguyện tại gia đình, cộng 

đồng, giảm dần điều trị nghiện bắt 

buộc tại các trung tâm với lộ trình 

phù hợp. Điều trị nghiện bắt buộc chỉ 

áp dụng đối với người nghiện ma túy 

có hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến trật tự, an toàn xã hội theo quyết 

định của tòa án nhân dân. Tạo điều 

kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp 

cận với các dịch vụ điều trị nghiện 

thích hợp tại cộng đồng. 

Nhà nước đầu tư nguồn lực và 

có chính sách khuyến khích xã hội 

hóa công tác dự phòng và điều trị 

nghiện; hỗ trợ điều trị nghiện cho các 

đối tượng thuộc diện chính sách xã 

hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó 

khăn. Các đối tượng khác do cá 

nhân và gia đình người nghiện có 

trách nhiệm tham gia, đóng góp. 

Sự thay đổi quan điểm đối với 

vấn đề nghiện ma túy quan trọng 

nhất chính là  người nghiện ma túy 

trước đây bị coi là tệ nạn xã hội thì từ 

nay được coi là người bị bệnh mãn 

tính về não bộ. Sự ứng xử với họ 

trước đây là trừng phạt, là cách ly xã 

hội, là cai nghiện còn hiện nay thực 

hiện điều trị nghiện bằng nhiều hình 

thức khác nhau, chủ yếu là tự 

nguyện, nếu nghiện mà có những 

hành vi xấu ảnh hưởng đến xã hội thì 

điều trị nghiện bắt buộc thông qua 

xét xử và phán quyết của tòa án ma 

túy cấp huyện. 

Sự thay đổi về mặt chiến lược 

đối với điều trị nghiện sau khi đã làm 

thí nghiệm thành công cho kết quả 

rất tốt về điều trị Methadone tại Hải 

Phòng, TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội từ 

tháng 4/2008, chương trình điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng Methadone đã được mở rộng 

ra nhiều địa phương trong cả nước. 

Chương trình điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone đã được chứng minh là 
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có hiệu quả không chỉ đối với người 

nghiện chích ma túy mà cả với gia 

đình, cộng đồng và xã hội. Tính đến 

tháng 4/2014, chương trình điều trị 

Methadone đã được triển khai tại 32 

tỉnh, thành phố với 88 cơ sở điều trị 

cho 17.062 bệnh nhân. Dự kiến, sẽ 

còn nhiều hơn nữa các cơ sở điều trị 

Methadone được mở trong tương lai 

gần. 

Đặc biệt, việc triển khai xã hội 

hóa điều trị Methadone sẽ duy trì tính 

bền vững và mang lại hiệu quả cao 

cho chương trình điều trị. Giống như 

các quốc gia khác trên thế giới, việc 

mở rộng chương trình điều trị dưới 

hình thức xã hội hóa là điều tất yếu 

sẽ góp phần giúp mở rộng chương 

trình khi sự hỗ trợ từ các tổ chức 

quốc tế có xu hướng giảm dần trong 

thời gian tới, đồng thời góp phần 

nâng cao ý thức của người bệnh với 

chính chương trình điều trị mà họ 

tham gia. 

Ngoài ra, mô hình xã hội hóa 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methadone sẽ giúp 

huy động nguồn kinh phí từ chính 

bệnh nhân và gia đình, bên cạnh 

nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chính phủ, 

các địa phương triển khai chương 

trình và từ các nguồn hỗ trợ khác. 

Với mô hình Chính phủ và nhân dân 

cùng làm, chắc chắn việc mở rộng 

chương trình Methadone sẽ được 

tiến hành nhanh chóng và rộng rãi 

hơn. 

Vai trò, trách nhiệm của hệ 

thống chính trị trong phòng, chống 

ma túy 

Để phòng chống ma túy thành 

công, Đảng, Nhà nước ta rất coi 

trọng vai trò và trách nhiệm của hệ 

thống chính trị. Chủ trương nhất 

quán mang tính chiến lược là  phòng 

chống ma túy là trách nhiệm của toàn 

Đảng, toàn dân, của mọi cấp, mọi 

ngành, mọi cơ quan, đơn vị và tổ 

chức xã hội. Vì vậy, các cấp ủy đảng 

và chính quyền phải thường xuyên 

nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình 

hình, kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống ma túy của địa 

phương, đơn vị mình; có kế hoạch và 

biện pháp khắc phục những tồn tại, 

yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy. Tập trung chỉ đạo trực 

tiếp, quyết liệt đối với công tác 

phòng, chống ma túy; đưa nội dung 

này vào chương trình hoạt động, chỉ 

đạo thường xuyên của các cấp ủy 

đảng, chính quyền bằng việc cụ thể 

hóa thành các mục tiêu, yêu cầu, 

nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng 

đơn vị, địa phương. Thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công 

tác phòng, chống ma túy và kịp thời 

chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện ở từng đơn vị, địa phương. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra, giám sát việc thực hiện pháp luật 

phòng, chống ma túy; coi kết quả 

thực hiện nhiệm vụ này ở các đơn vị, 

cơ quan, chi bộ đảng... là một tiêu 

chí để bình xét thi đua, phân loại tổ 

chức đảng và khen thưởng hàng 

năm; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

vi phạm pháp luật phòng, chống ma 

túy. 
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Để phòng chống ma túy đạt 

được các mục tiêu mà Chính phủ đã 

nêu ra trong chương trình Phòng 

chống ma túy đến năm 2020, hệ 

thống chính trị cần đổi mới nội dung 

và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục phòng, chống ma túy trong 

Đảng, cơ quan Nhà nước và nhân 

dân với nhiều hình thức thích hợp, 

phong phú để mọi người nhận thức 

rõ mối hiểm họa từ ma túy, tính cấp 

bách của công tác phòng, chống ma 

túy ở nước ta hiện nay. Từ đó, tự 

giác, tích cực tham gia đấu tranh 

phòng, chống tệ nạn ma túy; hỗ trợ, 

giúp đỡ người sau điều trị nghiện ma 

túy tái hòa nhập cộng đồng. 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

phòng, chống ma túy; có chính sách 

khuyến khích các đoàn thể chính trị - 

xã hội, các tổ chức phi chính phủ và 

cá nhân tham gia vào công tác 

phòng, chống ma túy, đặc biệt là 

công tác điều trị nghiện, dạy văn hóa, 

dạy nghề và tạo việc làm cho người 

sau cai nghiện. Phát huy truyền 

thống tương thân, tương ái, chăm 

sóc, giúp đỡ, không kỳ thị, phân biệt 

đợi xử với người nghiện ma túy. 

Tổ chức thực hiện các hình 

thức cam kết thi đua xây dựng từng 

gia đình, từng địa bàn, thôn, xóm, 

phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường 

học, chi bộ không có ma túy. Xây 

dựng và nhân rộng các mô hình, điển 

hình tiên tiến thực hiện tốt công tác 

phòng, chống ma túy. 

Để nâng cao vai trò của hệ 

thống chính trị trong phòng, chống ma 

túy cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi, 

bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế, 

chính sách, pháp luật về phòng chống 

ma túy. 

Huy động sự tham gia của 

cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa 

công tác phòng chống ma túy. 

Khuyến khích các tổ chức phi chính 

phủ, tổ chức chính trị - xã hội, doanh 

nghiệp và các cá nhân tham gia đầu 

tư cho chương trình phòng chống ma 

túy, nhất là các chương trình điều trị 

nghiện. Khuyến khích đội công tác xã 

hội tình nguyện, các tổ chức tôn giáo, 

các câu lạc bộ, nhóm giáo dục đồng 

đẳng, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh tham gia tích cực vào công tác 

phòng chống ma túy. 

Điều đặc biệt quan trọng trong 

nâng cao vai trò và trách nhiệm của 

hệ thống chính trị trong phòng chống 

ma túy là tăng cường sự phối hợp 

liên ngành và huy động sự tham gia 

của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Vai trò và trách nhiệm của hệ 

thống chính trị trong phòng, chống 

ma túy thể hiện rất rõ trong ba trụ cột 

cơ bản của phòng, chống ma túy đó 

là thực hiện “giảm cung ma túy, giảm 

cầu ma túy và giảm tác hại do ma túy 

gây ra”. 

                                                                              PGS.TS. Chung Á 
                                                                (tiengchuong.vn - Ngày 18/6/2014) 
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TỔNG LỰC NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỂ PHÒNG, CHỐNG NGHIỆN MA TÚY 
 

Tội phạm về ma túy và người nghiện ma túy có mối quan hệ mật thiết với 

nhau, có thể nói đây là mối quan hệ cung - cầu. Người nghiện ma túy gia tăng 

kéo theo tội phạm về ma túy gia tăng và ngược lại, trong đó các đối tượng phạm 

tội về ma túy là nguồn cung cấp trái phép chất ma túy, còn nghiện ma túy là nhu 

cầu sử dụng ma túy. 

Việc quản lý, tổ chức cai nghiện thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nhưng trên thực tế ngành LĐTBXH chỉ quản lý 

các trung tâm cai nghiện bắt buộc. Việc quản lý người nghiện ở ngoài xã hội, lập 

hồ sơ thống kê người nghiện chủ yếu lại là trách nhiệm của lực lượng công an. 

Hơn nữa, biên chế của ngành LĐTBXH ở các địa phương (xã, huyện) rất ít, 

không đủ khả năng quán xuyến, quản lý mà phải dựa vào lực lượng công an để 

theo dõi người nghiện. 

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Chình, Phó Cục 

trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, C47, Bộ Công an, để tìm hiểu 

về vai trò hỗ trợ của lực lượng công an trong công tác phòng, chống nghiện ma 

túy. 

Dẫn số liệu báo cáo của Bộ LĐTBXH, Đại tá Phạm Văn Chình cho biết, 

hiện thế giới có khoảng 250 triệu người nghiện, mỗi năm sử dụng hàng nghìn tấn 

ma túy các loại, gây thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD. Riêng ở nước ta, năm 2014, 

có khoảng 204.277 người nghiện ma túy trong diện hồ sơ quản lý của lực lượng 

công an, tăng 22.981 người (12,14%) so với cuối năm 2013 (nhưng thực tế số 

người sử dụng ma túy ở Việt Nam có thể còn lớn hơn nhiều). 

Tệ nạn ma túy gây tác hại rất lớn đến kinh tế, xã hội, suy thoái về đạo đức, 

lối sống, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm trộm cắp, giết người, cưỡng 

đoạt tài sản… Thực trạng trên đã đặt ra nhiều thách thức đến công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự ở nước ta. 

Những năm gần đây, người nghiện ma túy ở Việt Nam luôn gia tăng. Đáng 

chú ý, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp đã và đang phát triển, dần dần thay 

thế các loại ma túy từ tự nhiên như: Thuốc phiện, heroin. Đây là loại ma túy rất 

nguy hiểm, gây ảo giác hoang tưởng, còn được gọi là “ma túy điên”, thế giới 

chưa có phác đồ điều trị, cai nghiện ma túy tổng hợp. Một số người sử dụng ma 

túy tổng hợp gây ảo giác, hoang tưởng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, 

như: Trộm cắp, cướp tài sản, chém giết người thân, bắt cóc trẻ em. 

Trước tình hình người nghiện ma túy gia tăng, Đảng, Chính phủ đã có 

nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy nói 

chung và công tác cai nghiện nói riêng, mỗi năm chi hàng nghìn tỷ đồng cho 

công tác cai nghiện, đã áp dụng nhiều biện pháp cai nghiện như: Cai nghiện tại 

gia đình, tại cộng đồng, tại các trung tâm cai nghiện bắt buộc. Hiện việc điều trị 
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thay thế bằng Methadone là biện pháp cai nghiện rất có hiệu quả, được áp dụng 

rộng rãi trên thế giới, có tác dụng cắt cơn nghiện, ổn định sức khỏe. 

Theo thống kê, hiện nay cả nước có 123 trung tâm cai nghiện bắt buộc, 

mỗi năm mỗi cơ sở cai nghiện khoảng 40 - 50 người nghiện; 117 cơ sở điều trị 

Methadone tại 38 tỉnh, thành phố đang điều trị cho 20.669 người nghiện ma túy. 

Đến năm 2015, theo chủ trương của Chính phủ, giao chỉ tiêu cho các tỉnh phải 

điều trị thay thế bằng Methadone cho 80.000 người nghiện. Đây là một quyết tâm 

rất lớn của Chính phủ, các ngành và địa phương, góp phần ngăn chặn tình trạng 

người nghiện ma túy. 

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả làm giảm tệ nạn ma túy, lực lượng 

cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy giữ vai trò quan trọng trong công tác 

phòng, chống nghiện ma túy. Từ tham mưu, hướng dẫn trong công tác tuyên 

truyền phòng, chống nghiện ma túy, đến phát hiện người nghiện ma túy, thu thập 

thông tin, tài liệu lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện và tham gia 

quản lý người nghiện sau cai và phòng, chống tái nghiện. 

Theo Đại tá Phạm Văn Chình, lực lượng công an với chuyên môn của 

mình sẽ có trách nhiệm phối hợp, tham mưu, hướng dẫn trong công tác tuyên 

truyền. Việc tuyên truyền phải sâu rộng, dễ hiểu, tập trung vào những đối tượng 

nghiện ma túy, những đối tượng thanh, thiếu niên từ 13 đến 35 tuổi với hình thức 

như: Pano, áp phích, tờ rơi, loa truyền thanh, yêu cầu gia đình và các đối tượng 

nghiện cam kết không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển trái phép 

chất ma túy, tuyên truyền người tốt, việc tốt để nhân dân hiểu sâu sắc về tác hại 

của ma túy. 

Bên cạnh việc tổ chức đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào Việt 

Nam; điều tra triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán phức tạp góp phần làm 

giảm nguồn cung về ma túy, lực lượng công an thường xuyên rà soát thống kê 

người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào trung tâm 

cai nghiện bắt buộc. 

Qua công tác quản lý địa bàn bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với qua 

quá trình điều tra, xử lý các vụ án về ma túy, lực lượng cảnh sát về ma túy trực 

tiếp phát hiện được các hành vi sử dụng trái phép hoặc dấu hiệu nghiện ma túy 

của người vi phạm. 

Thực tế cho thấy, những người nghiện ma túy và gia đình người nghiện 

không phải lúc nào cũng đến trình báo cơ quan chức năng để tự nguyện cai 

nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Lực lượng công an là lực lượng chủ 

công, nòng cốt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu 

tranh với các hành vi phạm pháp về ma túy. Do đó, qua hoạt động của mình, lực 

lượng này phát hiện những hành vi sử dụng trái phép và dấu hiệu nghiện ma túy 

để chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành công tác cai nghiện 

cho người nghiện ma túy.  
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Ngoài ra, phối hợp quản lý người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia 

đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, quản lý người nghiện sau cai và phòng 

ngừa tái nghiện. Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để quản lý địa bàn, lực 

lượng cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện những người nghiện ma túy không 

thực hiện nghiêm túc các quy định cai nghiện ma túy của địa phương nơi cư trú, 

từ đó phối hợp với công an cấp xã, cán bộ LĐTBXH có biện pháp đối với những 

người này. 

Cũng theo lãnh đạo C47, công tác cai nghiện muốn đạt kết quả phải có sự 

tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lực lượng trong xã hội, mọi công dân 

và kể cả bản thân người nghiện ma túy. 

                                                                                 Hoàng Anh 
                                                              (tiengchuong.vn - Ngày 20/02/2015)  
 

 

CẦN THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 
 VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY HIỆN NAY 

 

 Theo báo cáo của các địa phương, tính đến cuối tháng 8/2014 cả nước có 

gần 204.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 0,8% so với cuối năm 

2013. Trong số người nghiện ma túy có 96% là nam giới, 50% ở độ tuổi 16 - 30. 

Từ năm 2012 đến nay tỷ lệ người nghiện sử dụng heroin có xu hướng giảm dần, 

số người nghiện sử dụng các chất dạng Amphetamine (ATS), thường gọi là ma 

túy tổng hợp có xu hướng tăng (năm 2012, 10%, năm 2013 và 6 tháng đầu năm 

2014 là 14,5%); số liệu khảo sát của Bộ Lao động. 

 Luật Xử lý vi phạm hành chính số QH13 (số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012), 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, các quy định liên quan đến việc áp dụng 

các biện pháp xử lý hành chính do tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa 

người nghiện ma túy vào trung tâm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014. 

Để hướng dẫn thực hiện các văn bản của Chính phủ và Quốc hội, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ban 

hành biểu mẫu lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy 

chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc; Tòa án nhân dân tối cao có 

công văn số 74/TANDTC-KHXX ngày 10/4/2014 tạm thời ban hành một số mẫu 

văn bản của Tòa án nhân dân trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính; Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 

10/9/2014 về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm 

thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine”. 

 Đến tháng 8/2014, cả nước có 142 trung tâm cai nghiện ma túy, trong đó 

có 123 trung tâm Nhà nước quản lý và 19 trung tâm do các tổ chức và cá nhân 

thành lập (49 trung tâm cai nghiện; 58 trung tâm vừa cai nghiện và quản lý sau 

cai; 16 trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy) đang quản lý và cai nghiện cho 
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khoảng 32.200 người, giảm 3.737 người so với thời điểm cuối năm 2013. Tám 

tháng đầu năm 2014, các trung tâm đã tiếp nhận cai nghiện cho 3.946 người, là 

những người đã có quyết định trước khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu 

lực. Tỷ lệ cai nghiện bắt buộc giảm tương ứng từ gần 80% năm 2012 xuống 

51,8% 6 tháng đầu năm 2014. Hầu hết các học viên đều phải chấp hành đủ 24 

tháng cai nghiện tại trung tâm. Tuy nhiên, tỷ lệ tái nghiện sau khi về cộng đồng là 

rất cao. 

 Đã hơn 8 tháng kể từ khi các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

về thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có hiệu lực, cho tới nay tại 63 địa phương mới 

đưa 33 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính. Số người nghiện tại cộng đồng tăng (số người chấp hành 

cai tại trung tâm hết thời gian được trả về địa phương, số người nghiện mới 

tăng) chưa được quản lý chặt chẽ ở xã, phường, thị trấn là nguyên nhân gây bất 

ổn về an ninh, trật tự xã hội và gây nhiều bức xúc cho người dân, làm cho việc 

quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tại các thành phố lớn như Thành 

phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. 

 Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 

là biện pháp xử lý hành chính trước khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. Điểm mới của biện pháp này khi áp dụng đối với người nghiện 

ma túy là có sự kết hợp với điều trị cai nghiện tại cộng đồng theo Nghị định 

94/2010/NĐ-CP hoặc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo Nghị định 

96/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn đồng bộ cả 3 

văn bản này. 

 Theo quy định tại Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, thì không áp dụng biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc đối với người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện (Điều 3, Điều 21), trừ những trường hợp bị chấm dứt điều trị nghiện 

chất dạng thuốc phiện do có 2 lần xét nghiệm dương tính với chất dạng thuốc 

phiện sau khi đã đạt liều điều trị duy trì từ 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, không có 

một văn bản pháp luật nào quy định việc đã từng điều trị thay thế chất dạng 

thuốc phiện là một tiêu chí để xét đi cai nghiện bắt buộc. Bởi vậy, sau khi một 

người bị đưa ra khỏi chương trình Methadone (trung bình khoảng 15 tháng sau 

khi tham gia chương trình, bao gồm cả giai đoạn dò liều), để đưa đối tượng này 

đi cai nghiện bắt buộc cần phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 

xã, phường thị trấn kết hợp với cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (6 - 12 tháng). 

Tuy nhiên, hiện nay, công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng gặp phải nhiều 

khó khăn do cơ sở vật chất, nguồn lực, kinh phí hạn hẹp nên nhiều địa phương 

chưa triển khai thực hiện. Các địa phương đã triển khai thì phạm vi triển khai còn 

nhỏ hẹp. Đây chính là kẽ hở về pháp luật mà nhiều đối tượng đang lợi dụng để 

lẩn tránh việc cai nghiện bắt buộc. 
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 Công tác phối hợp giữa các ngành tại địa phương chưa chặt chẽ: Sở Y tế 

chưa tiến hành tập huấn xác định tình trạng nghiện cho cán bộ xã, phường, thị 

trấn; công an tỉnh, thành phố chưa hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; sở tư pháp chưa hướng dẫn thẩm tra 

hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; ngành tòa án chưa 

hướng dẫn các thẩm phán trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 Trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả việc đưa người nghiện vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho họ cần phải có sự vào 

cuộc đồng bộ của các bộ, ngành hữu quan trong việc ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho công tác cai nghiện hiện nay. 

 Đề nghị các bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện công tác cai nghiện ma túy theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

         + Bộ Công an ban hành Thông tư quy định biểu mẫu lập hồ sơ giáo dục 

người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP. 

         + Thông tư liên tịch Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH quy định thẩm 

quyền, thủ tục và quy trình xác định nghiện ma túy theo Điều 11 Nghị định 

111/2013/NĐ-CP. 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

         + Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy 

định của pháp luật về công tác cai nghiện ma túy. Trước mắt, các cơ quan 

chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn nghiệp vụ cho cán 

bộ các quận, huyện, xã, phường, thị trấn theo lĩnh vực của ngành để thực hiện 

công tác cai nghiện và quản lý sau cai. 

         + Chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường thực hiện cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng, cũng như áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

trên nguyên tắc tăng số người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, 

trường hợp người nghiện đã cai nghiện ở gia đình và cộng đồng mà còn tái 

nghiện thì phải làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

 Cai nghiện ma túy là một công việc khó khăn phức tạp, lâu dài đòi hỏi sự 

vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, của ủy ban nhân dân các cấp 

thực hiện nhiều giải pháp từ cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng 

đồng, cai nghiện bắt buộc ở trung tâm, điều trị thay thế cho người nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Đa dạng hóa các mô hình cai 

nghiện, hình thành các điểm điều trị, cai nghiện tại cộng đồng để người nghiện 

có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điều trị biến quá trình điều trị, cai nghiện bắt 

buộc hiệu quả hạn chế chuyển dần sang quá trình tự nguyện điều trị của người 

nghiện ma túy khi họ thực sự thấy được lợi ích của quá trình điều trị nghiện ma 

túy đối với sức khỏe bản thân và cuộc sống của gia đình họ, lúc đó vấn đề điều 

trị nghiện ma túy sẽ giảm đi những khó khăn phức tạp như hiện nay.                   
                                 Cao Nhất Phiến  (pctnxh.molisa.gov.vn -  Ngày 24/10/2014) 
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VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG HỌC ĐƯỜNG 
 

1. Ma túy là gì? Và có bao nhiêu loại đang lưu hành? 

   Ma túy nếu tách ra từng từ “ma” và “túy” thì có nghĩa là “tê liệt” và “say 

sưa”. Nói một cách khác bất kỳ chất nào khi dùng nó, người sử dụng có trạng 

thái hưng phấn và bị lệ thuộc vào chúng hay còn gọi là “nghiện”, cuối cùng bị tê 

liệt ý chí, hủy hoại cơ thể, đó là ma túy. 

Tạm thời có thể chia ma túy thành 3 nhóm: 

- Ma túy thiên nhiên: Thuốc phiện, cần sa (bồ đà). 

- Ma túy bán tổng hợp: Heroin. 

- Ma túy tổng hợp (hóa học): Ecstasy (thuốc lắc). 

Cùng với hàng trăm loại tân dược có khả năng gây nghiện nếu tùy tiện sử 

dụng (không có sự hướng dẫn của bác sĩ). Hiện không ít thanh thiếu niên (TTN)  

nghiện ma túy là tân dược: Morphine, Immenoctal, Seconal, Diazepam, 

Seduxen... 

2. Nguyên nhân nào đưa các em TTN vào con đường nghiện ngập? 

Tuổi TTN là độ tuổi có hai nhu cầu học và chơi rất lớn và luôn ở tâm trạng 

tìm tòi, khám phá để khẳng định mình trước bạn bè, do vậy những sinh hoạt 

trong nhóm bạn bè rất dễ tác động đến các em. Nếu được cha mẹ quan tâm hỗ 

trợ đúng mức, các em có điều kiện và cơ hội phát huy bản năng “tìm tòi - khám 

phá - tự khẳng định mình” trong môi trường học tập tốt. Nhu cầu chơi lúc này 

cũng tập trung trong việc phát triển trí lực, thể lực. 

 Ngược lại khi các em không còn tin gia đình là điểm tựa, sự hụt hẫng tình 

cảm này sẽ phá vỡ ước mơ với suy nghĩ vô tư trong sáng trẻ thơ. Điểm bị xâm 

hại đầu tiên là mất thăng bằng trong học tập → nguy cơ bỏ học xuất hiện  → đi 

tìm nơi gửi gắm nương tựa → sẽ gặp bạn đồng cảm. Tất nhiên nhóm bạn này có 

chung những điểm tương đồng: Ngại học tập - ưu tư - trầm uất - thiếu tự tin - sự 

gặp gỡ từ đồng cảm này khó tránh khỏi quan hệ tình dục sớm. Từ đây một chấn 

động (tinh thần) vừa và rất lớn xuất hiện. Nếu không ngăn chặn kịp thời các em 

dễ buông xuôi phó mặc và lao vào cuộc chơi với quỹ thời gian quá dư thừa. Các 

em rơi vào tầm ngắm của bọn xấu tình dục và ma túy với vô số ngõ ngách vồ lấy 

các em từ sự nông nổi buồn chán nhưng không chịu thua thiệt của các em. Giờ 

thì việc tìm tòi khẳng định chỉ là con đường sành điệu trong ăn chơi. 

Những đồng cảm đáng ngại ấy là: 

- Hụt hẫng tình cảm đối với gia đình - nhầm lẫn tình cảm với tình yêu → 

quan hệ tình dục sớm → hối hận, cảm giác tội lỗi → không còn khả năng học tập 

→ bỏ - trốn học. 

- Chạy trốn thực tại cuộc sống - vội vã khẳng định mình. 

- Chịu ảnh hưởng nặng tư tưởng thực dụng từ thông tin lệch lạc của bạn 

bè, bị mê hoặc kiểu cách “sành điệu”. 

- Dễ thách thức xã hội, chống đối cha mẹ. 

3. Vì sao sử dụng ma túy lại bị nghiện? 
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Nếu vô tình ăn uống, hút phải ma túy mà không biết thì không thể nghiện. 

Chỉ khi chính người dùng nó muốn biết cảm giác do ma túy tạo ra và chủ động 

sử dụng nhiều lần thì mới trở nên lệ thuộc vào ma túy, nói cách khác là đã 

nghiện. 

Lệ thuộc ma túy (nghiện ma túy): Có hai hướng cùng tác động trong con 

người nghiện: 

Lệ thuộc về cơ thể (sinh học): Không có ma túy sẽ trở nên bứt rứt khó 

chịu, uể oải, đau nhức. 

Về tinh thần: Trở nên trống vắng, buồn chán, bi quan, bên cạnh đó, dư 

hương sự hưng phấn, ảo ảnh đẹp về cảm giác ma túy luôn hiện về và thôi thúc 

(mãnh liệt) phải đến với nó. 

4. Dấu hiệu nào giúp nhận biết một người nghiện ma túy? 

 Sa sút trong học tập nhanh chóng. Bài vở không ghi đầy đủ, sách tập trở 

nên bê bối khác thường, có hiện tượng ngăn cản phụ huynh liên lạc nhà trường. 

- Trầm tư - khi cáu gắt, bất cập vội vã, đặc biệt rất ngại khi bị kiểm tra vì 

không lý giải được việc sử dụng quỹ thời gian hàng ngày. 

- Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày có dấu hiệu biệt lập với người thân – 

không thiết tha với các loại hình sinh hoạt cộng đồng tập thể, mất hứng thú với 

thể thao, báo chí. 

- Ăn uống thất thường, hay về trễ sau 23 giờ, thường tìm kiếm đồ đạc sau 

khi đi về và thường lui tới những tụ điểm quán xá không dành cho học trò. Sáng  

dậy rất trễ, vệ sinh cá nhân lâu khác thường (do táo bón - tiểu gắt). Dần dần da 

mặt không còn trong sáng, hồng hào. Nhìn kỹ đồng tử (con ngươi) khi giãn to, khi 

teo nhỏ. 

 - Xuất hiện một trong vài cố tật: Cắn móng tay sát phao tay, cạo mặt thỉnh 

thoảng để lộ dấu cắt da, rái tay, nặn mụn, cầm một vật mân mê như không chủ 

định (các biểu hiện này sau khi đi về, đã no thuốc = “phê”). 

5. Những tác hại do ma túy gây ra: 

- Những biểu hiện trên là do di chứng ức chế hệ thần kinh gây ra sau khi 

sử dụng ma túy. 

- Ma túy trực tiếp tác động hệ thần kinh trung ương, nếu sử dụng lâu dài sẽ 

dẫn đến mất trí nhớ, suy sụp ý chí, mất phương hướng, thậm chí bị rối loạn tâm 

thần. 

- Ma túy gây rối loạn hệ bài tiết, hệ tiêu hóa. 

- Ma túy khi vào trong máu sẽ có một phần không thải được tích tụ ở gan 

dẫn đến xơ gan, sưng lách, dễ bị teo tĩnh mạch. 

- Nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục khá cao, sử dụng lâu năm 

có thể bị liệt dương, vô sinh. 

6. Việc chữa trị cho người nghiện như thế nào? 
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Trước hết, cần biết rằng người nghiện cùng lúc mang trong người ít nhất 

hai thứ bệnh: Bệnh lệch lạc đạo đức, sa sút nhân cách, mất phương hướng trong 

cuộc sống và bệnh thèm nhớ cảm giác do ma túy tạo ra, còn cơ thể lệ thuộc chất 

gây nghiện chỉ là cái cớ để họ đi mãi trong vòng xoáy của ma túy. 

Do vậy, việc chữa trị cho người nghiện vừa phức tạp nhưng cũng vừa đơn 

giản: 

Phức tạp vì: 

- Đòi hỏi sự hợp tác toàn diện của người nghiện, bởi họ phải vượt qua 

chính họ trong khi họ rất yếu đuối dễ dãi cho chính mình - tự lừa dối mình, vừa 

thù ghét ma túy, vừa tôn thờ ma túy. 

- Họ không còn được sự nhìn nhận cuộc sống tích cực như bao người 

bình thường khác. 

- Họ bị tha hóa bởi nhóm bạn nghiện, môi trường tiếp xúc hàng ngày. 

- Họ vốn dĩ đã yếu đuối, sai lệch lại càng sa sút theo những năm tháng 

nghiện (vì khởi đầu tuổi nghiện thường 14 - 15 = lớp 6, lớp 7). 

- Việc chữa trị cho người nghiện cần chuyên biệt hóa, cá biệt trong thời 

gian dài, đây là giai đoạn tác động, hồi phục đạo đức, nhân cách. Trong khi đó 

tính kiên nhẫn, sức chịu đựng của họ không cao, chưa kể họ bị suy sụp đạo đức 

đáng kể. 

Đơn giản bởi: 

- Trên 95% người nghiện đều sợ và muốn bỏ ma túy. 

- Cắt cơn nghiện tương đối đơn giản nếu người nghiện và thân nhân họ đã 

sẵn sàng, có thể thực hiện tại gia đình mà người nghèo cũng có thể làm được 

dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc và nhà chuyên môn. 

- Cần lưu ý: Cắt cơn nghiện nghĩa là giúp người nghiện thoát khỏi sự đói 

ma túy, khỏi cơn đau ma túy, thật ra chỉ là bước khởi đầu của quá trình cai 

nghiện. Bước tiếp sau cắt cơn nghiện, là giai đoạn tiếp tục điều trị duy trì để 

chống tái nghiện, giai đoạn này đòi hỏi người nghiện và người đứng ra điều trị 

phải thật quyết tâm, kiên nhẫn, tạm gọi là tiến trình tác động phục hồi tâm lý, điều 

chỉnh những suy nghĩ lệch lạc. Mục tiêu phải đạt được là làm cho người nghiện 

quên cảm giác của ma túy bằng việc thay thế bằng một đam mê mới lành mạnh, 

yêu thương cuộc sống này, gắn liền với thân nhân người nghiện và gia đình họ 

trên cơ sở năng lực họ có thể thực hành được qua việc đọc, học, chơi và làm 

việc. Đây là những việc làm đòi hỏi người tham gia có những kỹ năng chuyên 

môn về tư vấn tâm lý nhất định, và đây chính là những tác động “chống tái 

nghiện”. 

- Lưu ý khác: Người nghiện có thể chủ quan và tái nghiện với suy nghĩ cai 

nghiện (cắt cơn) đơn giản và kích thích việc sử dụng lại ma túy, khi không muốn 

nữa thì cai vì cai dễ dàng không tốn kém, đây là suy nghĩ bệnh hoạn dễ xuất hiện 

trong cơn thèm nhớ ma túy. 

7. Vậy chúng ta cần làm gì để các em tránh xa ma túy? 
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Ngoài việc cần lưu ý các tình huống đẩy trẻ đến với ma túy, gia đình và 

nhà trường cần lưu ý: 

- Trẻ TTN kể cả thành niên rất cần hơi ấm gia đình và những lời động viên, 

khuyến khích, chia sẻ cảm thông đối với trẻ để giúp trẻ thêm tự tin rằng mình có 

nơi nương tựa vững vàng. 

- Thầy cô, nhất là ba mẹ có thể làm tổn thương trẻ khi giáo dục áp đặt quá 

nhiều mà thiếu sự yểm trợ tinh thần. Ba mẹ thường cho rằng trẻ là sản phẩm của 

mình, mình có quyền đặt để. Nên cho trẻ cơ hội phát triển suy nghĩ, bộc lộ ước 

mơ, khó khăn với ba mẹ và thầy cô. 

- Giúp trẻ phát huy tính tranh đua học tập và khả năng tự khẳng định mình 

bằng những hoạt động tích cực, độc lập, đồng thời âm thầm yểm trợ giám sát 

các em từ phía sau. 

- Ba mẹ nên có quy ước để các em rèn luyện, tránh chiều chuộng quá 

mức. Cần giúp các em có trách nhiệm với chính mình và gia đình, ví dụ các em 

đòi xe máy đắt tiền, ba mẹ lại yêu cầu thi đậu sẽ mua, mà không cho các em thấy 

thi đậu là việc phải hoàn thành nghĩa vụ là con, học trò và không đi xe đắt tiền là 

hành vi tiết kiệm, đỡ đần ba mẹ, (tất nhiên ba mẹ phải gương mẫu). 

- Nên trang bị kiến thức về tình dục và ma túy cho các em trong dịp thuận 

lợi một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, không rao giảng. Giúp các em xử lý một số tình 

huống giả định thường xảy ra ở tuổi học trò về tình bạn, sự ngộ nhận, đổ vỡ, hụt 

hẫng... 

                                                                              Nguyễn Thành Công 
                                                                                        (ykhoa.net) 

_____________________________ 

TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM SAU CAI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY 
 Tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau khi được chữa trị, phục 

hồi là một trong những biện pháp quan trọng có ý nghĩa cả về kinh tế và xã 

hội, nhằm giúp đối tượng trở về cuộc sống bình thường, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy.  

 Trên thực tế, việc giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy sau khi 

được chữa trị, phục hồi còn nhiều hạn chế. Hàng năm, số đối tượng được tạo 

việc làm ở cộng đồng chỉ chiếm khoảng 10% số đối tượng được chữa trị, phục 

hồi. Tình hình giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trong thời gian 

qua được phân tích như sau: 

 - Về việc làm: Nhìn chung tình hình việc làm của các đối tượng sau cai là 

không thuận lợi, chỉ có 20% đối tượng có việc làm ổn định, 32,5% có việc làm 

nhưng không ổn định. Các đối tượng ở thành phố, thị xã tỷ lệ có việc làm ổn định 

cao hơn các đối tượng ở nông thôn. Tuy nhiên, ở cả hai nhóm đối tượng, số có 

việc làm ổn định luôn có tỷ lệ thấp nhất (24% với đối tượng ở thành thị và 13,3% 

với đối tượng ở nông thôn), tiếp đến là số có việc làm không ổn định, số đối 
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tượng không có việc làm chiếm tỷ lệ cao nhất (44% và 53,3% tương ứng cho 2 

nhóm đối tượng). Đa số người nghiện ma túy sau khi được chữa trị, phục hồi 

không có việc làm nên có nhiều khả năng tái nghiện. 

 Với những đối tượng có việc làm ổn định, dù ở thành phố, thị xã hay ở 

nông thôn, dù làm các nghề nghiệp rất khác nhau nhưng về cơ bản (85,7%) có 

thu nhập đủ nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, chỉ 14,3% có thu nhập đủ sống và hỗ 

trợ thêm gia đình. Nghề nghiệp chủ yếu của các đối tượng là công nhân ở các cơ 

sở sản xuất (62,5%), số còn lại làm các nghề như: Xe ôm, bảo vệ, làm ruộng… 

 - Về vị trí làm việc: Hầu hết các đối tượng là người đi làm thuê (57%), một 

số là chủ sở hữu hoặc sở hữu một phần các công cụ, phương tiện sản xuất 

(14,3%). Khu vực làm việc của các đối tượng tập trung chủ yếu ở các cơ sở sản 

xuất tư nhân (57,1%), số làm việc ở khu vực kinh tế Nhà nước (28,6%), hợp tác 

xã chiếm tỷ lệ thấp (14,3%). 

 - Về thái độ của đồng nghiệp và cảm nhận của bản thân đối tượng về nơi 

làm việc nói chung thể hiện xu hướng tích cực. 100% số đối tượng có việc làm 

ổn định cho biết đồng nghiệp không mặc cảm với họ. Bản thân đối tượng phần 

lớn yên tâm, tự tin với chính mình (57,1%), một tỷ lệ đáng kể (28,7%) không cảm 

thấy có gì đặc biệt, chỉ có một số ít (14,3%) là thấy chưa tin tưởng vào chính 

mình và thái độ của đồng nghiệp. 

 - Về những yếu tố thuận lợi giúp đối tượng có việc làm, một tỷ lệ khá cao 

(42,9%) cho rằng đó là tạo được lòng tin với mọi người, hay có địa điểm tốt để 

làm nghề, 28,5% cho rằng phải có sức khỏe tốt. Không có đối tượng nào cho 

rằng có nghề trong tay là yếu tố thuận lợi giúp cho họ có việc làm. Đó cũng là 

một trong những điểm hạn chế của đối tượng. Hiện nay đang tồn tại một thực tế 

là, đối với đối tượng nghiện ma túy, có nghề chưa chắc đã có được việc làm nếu 

bản thân đối tượng không có nỗ lực, cố gắng để tạo được lòng tin với mọi người, 

nhất là với các cơ sở có thể thu nhận lao động. Một số đối tượng không có nghề 

nghiệp, chỉ có lao động giản đơn hoặc có tay nghề nhưng do quá khứ mắc 

nghiện phần nào đã làm mất lòng tin, nhất là các cơ sở sản xuất và những chủ 

doanh nghiệp còn nhiều băn khoăn. 

 Nguyên nhân dẫn tới người nghiện sau cai không tìm được việc làm, trước 

hết là do họ bị hạn chế về mặt thể chất và cả tâm lý. Mặc dù được điều trị tại các 

trung tâm, song sự suy yếu về sức khỏe, biến đổi về hình thức, phong thái vẫn 

còn biểu hiện rõ nét khiến cho người nghiện sau cai bất lợi khi đi xin việc. Mặt 

khác, ngành nghề đào tạo tại các trung tâm hiện nay tính khả thi không cao, dạy 

nghề mang tính đồng loạt, đa số người nghiện không thể ứng dụng những nghề 

được đào tạo sau khi trở về cộng đồng (ví dụ: Nghề đan lát không áp dụng được 

khi đối tượng nghiện sống ở trung tâm của thành phố lớn như Hà Nội). Bên cạnh 

đó, người nghiện ma túy bị kỳ thị rất lớn bởi người tuyển dụng và bị cạnh tranh 

gay gắt từ phía những người được đào tạo tại các trung tâm, cơ sở dạy nghề 
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bên ngoài. Người sau cai nghiện còn gặp trở ngại do kém năng động, thiếu tự tin 

thậm chí là tự ti khi tiếp xúc, trả lời phỏng vấn. 

 Nguyên nhân của tình trạng này còn do nhận thức, trách nhiệm của chính 

quyền, đoàn thể ở các cấp chưa cao, đặc biệt là chính quyền cấp xã, cộng đồng, 

khu phố, thôn xóm ít quan tâm đến người sau cai nghiện. Nhà nước thiếu cơ chế 

chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào công 

tác cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Sự phối hợp giữa 

các ngành, các cấp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ trong công tác quản lý sau cai 

tại cộng đồng và hỗ trợ giải quyết việc làm cho đối tượng sau cai nghiện để 

phòng chống tái nghiện. 

 Ngoài ra còn do hỗ trợ vốn tạo việc làm cho người sau cai nghiện còn 

thấp, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số người được cai nghiện. Nhiều tỉnh, thành 

phố không lưu tâm, giúp đỡ, hỗ trợ vốn và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 

Công tác quản lý, tư vấn, giúp đỡ cho người sau cai nghiện vẫn còn mang tính 

hình thức và chưa được quan tâm đúng mức. 

 Từ thực trạng nêu trên, muốn giải quyết việc làm tốt cho người sau cai 

nghiện, cần phải thực hiện tốt các giải pháp sau: 

 Một là: Phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu cơ bản nhất, quan trọng nhất, 

quyết định việc tăng giảm việc làm. Do vậy, phải thực hiện các hoạt động nhằm 

giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tạo mở việc làm nhằm 

đạt mục tiêu ổn định việc làm cho người sau cai nghiện đã có việc làm và tạo 

thêm chỗ làm việc mới cho người sau cai nghiện.  

 Hai là: Tổ chức cho vay vốn giải quyết việc làm, dành những khoản cho 

vay ưu đãi, lãi suất thấp cho người sau cai nghiện bị thất nghiệp, thiếu việc làm, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thu hút người sau cai nghiện bị thất 

nghiệp, thiếu việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu nhằm tạo việc làm 

mới và hỗ trợ giải quyết việc làm thêm cho người sau cai nghiện. Hỗ trợ xây 

dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ưu đãi hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động 

là người sau cai nghiện. 

 Ba là: Tổ chức cho người sau cai nghiện bị thất nghiệp, thiếu việc làm 

đăng ký tìm việc làm tại các cơ sở thuộc hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm 

trong cả nước. Cung cấp các dịch vụ việc làm miễn phí đối với người sau cai 

nghiện chưa có việc làm đã đăng ký tìm việc bao gồm: Tư vấn lựa chọn việc làm, 

nơi làm việc; lựa chọn nghề học; lập dự án tự tạo việc làm; tư vấn về pháp luật 

lao động liên quan đến việc làm; giới thiệu, bố trí việc làm; các dịch vụ việc làm 

khác. 

 Bốn là: Ủy ban nhân dân cấp xã phường có trách nhiệm phân công các 

ban, ngành, đoàn thể quản lý đối tượng sau cai, liên hệ với các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn để tìm công việc làm cho những đối tượng đã hoàn thành tích 

cực các chương trình quản lý sau cai nghiện nói chung. 



 

Ma túy - Cuộc chiến không khoan nhượng                                                                    

6Cr eated by  4/7/2015 

 

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2015 19 

 Năm là: Nâng cao chất lượng dạy nghề, học nghề có chất lượng và tạo 

việc làm tại cộng đồng. Các địa phương cần nghiên cứu thiết lập và nâng cao 

năng lực cho các trung tâm làm nhiệm vụ tư vấn dạy nghề, học nghề có chất 

lượng và xúc tiến tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện trở về cộng 

đồng. Việc làm chủ yếu tập trung vào những công việc tạo ra sản phẩm, đào tạo 

tay nghề, thu hút nhiều lao động thủ công trình độ không cao. Trung tâm này 

đảm nhận luôn việc đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Các nghề sản xuất ra 

sản phẩm phù hợp với môi trường đô thị và các vùng phụ cận để dễ tìm việc làm 

tại cộng đồng và có thể sinh sống được. Tăng quy mô và nâng cao chất lượng 

đào tạo, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện đạt hiệu quả cao thì các 

giải pháp trên phải được thực hiện một cách đồng bộ và nhất quán. 

                                                                                      Phan Mỹ Hạnh 
                                                               (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 19/7/2014) 
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Trích: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY NĂM 2014;  

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015 
 ... 

 I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY 

1. Tình hình tội phạm ma túy 

 Trong năm 2014, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy trên 

địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục diễn biến phức tạp; các đường dây vận chuyển, 

buôn bán qua biên giới, các đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động, 

sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt. Công tác triệt xóa các điểm tệ nạn 

ma túy gặp nhiều khó khăn, các đối tượng phạm tội hoạt động theo hướng ngày 

càng tinh vi, xảo quyệt; tệ nạn về ma túy tuy có giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ 

cao. Theo kết quả rà soát, xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy năm 

2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây ma túy 

lớn, số lượng tang vật về ma túy tăng cao (có vụ thu đến 161 bánh hêrôin; 

53.700 viên ma túy tổng hợp), tập trung trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm 

Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp. Toàn tỉnh còn 78/204 xã, phường, thị 

trấn trọng điểm về ma túy; 18 xã có tệ nạn ma túy. Tính đến ngày 15/11/2014 

trên địa bàn toàn tỉnh còn 58 điểm, 63 đối tượng có biểu hiện bán lẻ, chứa chấp, 

tổ chức sử dụng ma túy ở 48 tổ, bản thuộc 29 xã, thị trấn. Các lực lượng chức 

năng đang tiếp tục triển khai kế hoạch triệt xóa. 

Công tác phòng chống ma túy 

ở Sơn La 
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 2. Tình hình người nghiện ma túy 

 Theo đánh giá của các huyện, thành phố, tình hình quản lý và kiểm soát 

người nghiện ma túy có chuyển biến tích cực, số người nghiện giảm so với năm 

trước, số người nghiện mới phát sinh trong năm giảm mạnh, số người tái nghiện 

được quản lý giám sát thường xuyên. Đến ngày 15/11/2014 trong toàn tỉnh có 

7.794 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý, có hồ sơ theo dõi, trong đó 

có 781 người đang cai nghiện tập trung tại các trung tâm giáo dục - lao động, có 

190 người đang thuộc diện quản lý tại nơi giam giữ của công an, có 641 người 

đang quản lý tại cơ sở quản lý sau cai, có 6.182 người nghiện đang quản lý tại 

cộng đồng. 

 Có 326 người nghiện ma túy được điều trị nghiện thay thế bằng 

Methadone tại 02 cơ sở là Thành phố và huyện Mai Sơn, trong đó ngừng điều trị 

92 người, số đang tiếp tục được điều trị đến 30/11/2014 là 234 người. 

 * Qua kết quả khảo sát, thống kê người nghiện năm 2014 cho thấy: 

 Tỷ lệ người nghiện ma túy được cai nghiện: 95,56%. 

 Tỷ lệ người tham gia điều trị bằng thuốc thay thế Methadone: 0,17%. 

 Người nghiện chủ yếu sử dụng loại ma túy hêrôin: 84,34%. 

 Hình thức sử dụng chủ yếu là hít: 78,03%. 

 Thành phần tập trung chủ yếu là nông dân: 88,61%. 

 Độ tuổi chủ yếu là trên 30 tuổi: 73,14%. 

 Tình trạng việc làm: có việc làm nhưng không ổn định: 55,9%. 

 ... 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy 

 Các lực lượng chức năng phòng chống ma túy của tỉnh phối hợp với các 

lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy ở Trung ương như: Cục C47 - Bộ 

Công an; Cục Phòng, chống ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Điều 

tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và công an các tỉnh, thành phố liên quan 

đẩy mạnh điều tra, khám phá, bóc gỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển ma 

túy liên tỉnh, các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, đặc biệt là 

các tuyến và địa bàn trọng điểm như: Tuyến biên giới, tuyến Mộc Châu - Hà Nội, 

Mộc Châu - Phù Yên - Phú Thọ, Sông Mã - Lai Châu... các địa bàn Mộc Châu, 

Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp... tăng cường phối hợp với các lực lượng chức 

năng của nước bạn Lào đấu tranh phòng chống ma túy qua biên giới. 

 Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công truy 

quét tội phạm ma túy; truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; triệt xóa 

các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy. 

 Công an tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả 

Phương án 279 về đấu tranh với tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng 

điểm về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và vùng phụ cận; thu được 
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nhiều kết quả tích cực cả trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, truy bắt đối 

tượng truy nã, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, được lãnh đạo tỉnh 

và Bộ Công an đánh giá cao. Đặc biệt là việc báo cáo, xin chủ trương và triển 

khai thực hiện các giai đoạn của Chuyên án 279-LL đấu tranh với các nhóm có 

vũ trang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vào địa bàn xã Lóng Luông, 

huyện Vân Hồ và vùng phụ cận, đạt nhiều thành tích được Chính phủ, lãnh đạo 

bộ biểu dương, khen ngợi, đồng thời tạo ra cơ chế đấu tranh quyết liệt với tội 

phạm ma túy có vũ trang này. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy tập trung đấu tranh triệt xóa các đường dây, đối tượng mua bán, 

vận chuyển ma túy; triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn; tăng 

cường phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào đấu tranh 

phòng chống ma túy qua biên giới theo Kế hoạch SH09 giai đoạn 2012 - 2015. 

 UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xác định các xã, phường, thị 

trấn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng 

kế hoạch để mở cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm 

bảo ANTT, tập trung giải quyết, chuyển hóa thành địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn 

về ANTT. Đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đối tượng mua bán lẻ các chất ma túy. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. 

 Kết quả: Năm 2014 các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 823 vụ, 

1.190 đối tượng (triệt xóa 62 điểm, bắt giữ 68 đối tượng), tang vật thu giữ 

155,210kg hêrôin; 4,171kg thuốc phiện; 109.402 viên ma túy tổng hợp; 16,9kg 

quả thuốc phiện; 78kg cây thuốc phiện; 487.139.300 VNĐ; 2.700 USD; 9.000 kíp 

Lào; 13 xe ô tô; 305 xe máy; 465 điện thoại di động; 14 khẩu súng quân dụng, 09 

súng tự chế; 334 đạn các loại; 01 lựu đạn và một số tang vật liên quan. 

 Trong đó: Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì, trực tiếp bắt giữ 77 vụ/95 

đối tượng. Khởi tố điều tra: 72 vụ/95 đối tượng, phối hợp với lực lượng chức 

năng nước bạn Lào bắt giữ 04 vụ/06 đối tượng. 

 Điển hình: 

 Trong các ngày 18/6 tại địa bàn bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân 

Hồ; 19/7 tại địa bàn bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ và 26/9/2014 

tại địa bàn bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Công an tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá thành công 03 vụ vận 

chuyển trái phép chất ma túy lớn theo Chuyên án 279-LL, bắt giữ 10 đối tượng, 

tang vật thu giữ 210 bánh hêrôin (trọng lượng 73,744kg), 15.929 viên ma túy 

tổng hợp, 09 khẩu súng quân dụng và một số tang vật khác có liên quan. Sau khi 

đấu tranh kết thúc từng giai đoạn của Chuyên án, Công an tỉnh đã có các báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh nắm, chỉ đạo. 

 Hồi 18 giờ 30 ngày 01/10/2014, tại địa bàn bản Lóng Luông, xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Công an tỉnh đã chỉ đạo phá thành công 
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chuyên án 414L bắt quả tang 04 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất 

ma túy. Tang vật thu giữ 161 bánh hêrôin (trọng lượng 55,531 kg), 140 triệu 

đồng, 2600 USD, 04 ô tô, 01 quả lựu đạn và một số tang vật khác có liên quan. 

 Hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn 58 điểm, 63 đối tượng có biểu hiện bán lẻ, 

chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy ở 48 tổ, bản thuộc 29 xã, thị trấn. Các lực 

lượng chức năng đang tiếp tục triển khai kế hoạch triệt xóa. 

 2. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến các tội phạm về 

ma túy 

 Năm 2014 cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã thụ lý 815 vụ, 1.092 bị 

can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 676 vụ, 905 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 

thụ lý 677 vụ, 903 bị can, đã truy tố 661 vụ, 883 bị can. 

 Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử sơ thẩm 663 vụ án hình sự 

với 902 bị cáo. Trong đó: 

 Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 56 vụ với 101 bị cáo; 

 Tòa án nhân dân các huyện, thành phố đã giải quyết, xét xử 587 vụ với 

769 bị cáo. 

 Trong tổng số 870 bị cáo bị đưa ra xét xử, tòa án hai cấp đã tuyên phạt: 

 - Tử hình: 07 bị cáo. 

 - Tù chung thân: 23 bị cáo. 

 - Phạt tù có thời hạn: 872 bị cáo. 

  + Tù từ trên 15 năm đến 20 năm: 87 bị cáo. 

  + Tù từ trên 7 năm đến 15 năm: 158 bị cáo. 

  + Tù từ trên 2 năm đến 7 năm: 620 bị cáo. 

  + Dưới 2 năm: 07 bị cáo. 

 * Phúc thẩm: 

 Năm 2014, Tòa án tỉnh đã xét xử phúc thẩm 14 vụ với 16 bị cáo liên quan 

đến các tội phạm về ma túy. Kết quả: Đình chỉ xét xử phúc thẩm 04 vụ 04 bị cáo; 

xét xử 10 vụ 12 bị cáo: Giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm đối với 06 bị cáo; 

sửa phần dân sự đối với 01 bị cáo; sửa phần hình phạt bổ sung đối với 01 bị cáo; 

tăng hình phạt đối với 02 bị cáo; giảm hình phạt đối với 02 bị cáo; sửa bản án, 

quyết định sơ thẩm do có tình tiết mới đối với 01 bị cáo. 

 * Công tác xét xử lưu động: 

 Năm 2014, tòa án hai cấp trong tỉnh đã tổ chức xét xử lưu động 179 vụ án 

với 238 bị cáo bị xét xử về các tội phạm liên quan đến ma túy. Riêng Tòa án tỉnh 

đã tổ chức xét xử lưu động 10 vụ án với 20 bị cáo bị xét xử về các tội phạm liên 

quan đến ma túy. Các phiên tòa lưu động đều được tổ chức có chất lượng, thu 

hút đông đảo quần chúng nhân dân địa phương tới chứng kiến, tham dự; công 

tác bảo vệ các phiên tòa lưu động đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 3. Công tác triệt xóa tái trồng cây có chứa chất ma túy 

 - Ban chỉ đạo các huyện đã thành lập tổ công tác đi kiểm tra, triệt phá cây 

thuốc phiện tại các xã, bản. Trong thời vụ gieo trồng năm 2013 - 2014, ban chỉ 
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đạo thường xuyên cử tổ công tác đi kiểm tra tình hình tái trồng cây thuốc phiện 

trên địa bàn và tổ chức triệt phá. Trên địa bàn toàn tỉnh đã huy động được hơn 

40 đợt với trên 700 lượt cán bộ tham gia triệt phá, trong đó: Huyện Sốp Cộp 5 

đợt trên 100 lượt; huyện Sông Mã 10 đợt trên 200 lượt; huyện Bắc Yên 5 đợt 90 

lượt; huyện Phù Yên 7 đợt 130 lượt; huyện Mộc Châu 5 đợt 60 lượt; huyện Vân 

Hồ 5 đợt 100 lượt; huyện Mường La 6 đợt với 100 lượt, huyện Yên Châu 5 đợt 

với 80 lượt; huyện Mai Sơn 2 đợt với 30 lượt. 

 - Chi cục Phát triển nông thôn đã cử cán bộ xuống phối hợp với các huyện 

kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình về công tác phòng chống tái trồng cây thuốc 

phiện tại địa bàn 7 xã thuộc 05 huyện (xã Háng Đồng huyện Bắc Yên; xã Mường 

Lạn, xã Mường Và huyện Sốp Cộp; xã Chiềng En, xã Huổi Một huyện Sông Mã; 

xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu; xã Tân Xuân huyện Vân Hồ). 

 - UBND các huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động ký cam kết không 

trồng cây thuốc phiện với các xã; xã đã tổ chức ký cam kết không trồng cây 

thuốc phiện với các bản, hộ gia đình. 

 * Kết quả thực hiện 

 - Trong niên vụ 2013 - 2014 các lực lượng chức năng đã phát hiện còn tái 

trồng 25.905m2 cây thuốc phiện trên địa bàn 12 bản, 9 xã, 5 huyện giảm 

23.543m2 (48,2%) so với niên vụ trước. 

 - Kết quả xử lý vi phạm 

 + Về diện tích: Các lực lượng chức năng đã triệt phá 100% diện tích phát 

hiện. 

 + Về đối tượng vi phạm: Tại bản Huổi Dương xã Mường Và, Đồn Biên 

phòng Nậm Lạnh đã bắt 01 đối tượng Lậu A Dệnh sinh năm 1987 trú tại bản 

Púng Páng đang có hành vi trồng 300m2 cây thuốc phiện, Đồn Biên phòng đã lập 

hồ sơ gửi công an huyện xử lý theo quy định. Toàn bộ diện tích phát hiện đã tổ 

chức triệt phá. 

 4. Công tác hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy 

 - UBND tỉnh đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao Sơn La - Hủa Phăn - Luông 

Pha Băng lần thứ III (ngày 25/12/2013, tại Sơn La) thống nhất đánh giá tình hình, 

kết quả đạt được và triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp phòng chống tội 

phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy giai đoạn 2014 - 2015; 

 - Thành lập đoàn công tác của tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị tổng kết công 

tác phòng, chống ma túy năm 2013 tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ 

chức ngày 12 và 13/3/2014. 

 - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai 

thực hiện Kế hoạch Phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới 

(SH09) giữa tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) với Công an các tỉnh Hủa 

Phăn, Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo (nước CHDCND 
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Lào) giai đoạn 2009 - 2013, đồng thời triển khai kế hoạch phòng, chống ma túy 

qua biên giới giai đoạn 2014 - 2015 (tổ chức ngày 16/4/2014). 

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy qua biên giới quyết định thành lập, 

kiện toàn các tổ công tác nội, ngoại biên trong công tác đấu tranh phòng, chống 

ma túy qua biên giới (Quyết định số 84, 85/QĐ-CAT-PV11 ngày 08/7/2014). 

 - Công an 6 huyện biên giới, các đồn biên phòng chủ động nắm chắc tình 

hình, phối hợp với chính quyền xã tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma 

túy và các chính sách về phòng, chống ma túy trên địa bàn xã biên giới; tổ chức 

lực lượng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên địa bàn 

quản lý; đấu tranh triệt xóa các tuyến, nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển ma 

túy qua biên giới vào địa bàn. 

 - Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo 279 tiếp đón, làm việc với đoàn công tác của 

Công an tỉnh Hủa Phăn, do đồng chí Giám đốc làm trưởng đoàn (ngày 29, 

30/7/2014 và ngày 28, 29/8/2014); cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam 

(ngày 05 đến 07/8/2014); Cục cảnh sát phòng chống ma túy Lào (ngày 28, 

29/8/2014) thông tin trao đổi tình hình an ninh trật tự tuyến biên giới Sơn La (Việt 

Nam) - Hủa Phăn (Lào) thảo luận thống nhất đánh giá chủ trương phối hợp, trọng 

tâm là phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới, thống nhất chủ 

trương báo cáo với Chính phủ 2 nước, Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào và 

cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La, Hủa Phăn đồng thời xác minh một số nội dung 

liên quan đến các đối tượng liên quan trong Chuyên án 279-LL tại địa bàn huyện 

Sốp Bâu - Hủa Phăn. 

 - Ngày 13/8/2014, Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy qua biên giới tỉnh tổ 

chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch SH09 giai đoạn 2014 - 2015. Ngày 

30/10/2014 Trường trực Ban chỉ đạo 2968 tỉnh tham dự Hội nghị giao ban phối 

hợp phòng, chống ma túy 08 tỉnh Bắc Lào - Việt Nam lần thứ XIV tại tỉnh Xiêng 

Khoảng nước bạn Lào. 

 5. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

 - Chỉ đạo Ban chỉ đạo 2968 tỉnh phối họp với Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai, thực hiện đề án thí điểm đào tạo nghề giải quyết việc làm, tạo việc làm 

cho người sau cai nghiện ma túy tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi, xã 

Hua La giai đoạn 2013 - 2015 (đề án của Ủy ban nhân dân thành phố) theo 

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ 

đạo Trung tâm Cai nghiện tự nguyện thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng các 

hạng mục công trình, tập huấn và duy trì các hoạt động của trung tâm. 

 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, 

tệ nạn ma túy, mua bán người trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền về kiến thức pháp luật trong công tác phòng chống ma 

túy, những tác hại, hiểm họa của ma túy, những chủ trương chính sách của Nhà 

nước, của tỉnh trong công tác phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi; các hoạt 
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động tuyên truyền nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6 và các biện pháp 

dự phòng tái nghiện, tái hòa nhập cộng đồng cho học viên tại các trung tâm giáo 

dục - lao động trong tỉnh. 

 - Chỉ đạo, đôn đốc các trung tâm giáo dục - lao động trong tỉnh tổ chức cho 

học viên đang cai nghiện tại trung tâm phát giác người nghiện ma túy và tố giác 

người mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép, vi phạm pháp luật khác đang ở 

ngoài cộng đồng đảm bảo tiến độ, chính xác để tổng hợp báo cáo Công an tỉnh 

theo Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và các trung tâm giáo dục - lao 

động trong tỉnh thực hiện công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện tại 

các trung tâm theo Nghị định 221/NĐ-CP của Chính phủ, công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai. 

 5.1. Kết quả cai nghiện tại Trung tâm giáo dục - lao động 

 - Số học viên năm 2013 chuyển sang là 1.770 (trong đó: 1.768 cai nghiện 

và 02 hỗ trợ cắt cơn). 

 - Từ 26/12/2013 đến 15/11/2014, các trung tâm giáo dục - lao động tiếp 

nhận mới là 443 học viên (trong đó: Hỗ trợ cắt cơn: 129, tự nguyện: 64, cưỡng 

chế: 250). 

 - Tổng số ra khỏi trung tâm: 1.643 học viên (trong đó ra hoàn thành: 1.220; 

trốn: 76 ; ra chữa bệnh: 152; chịu tang: 29 và ra khác: 166). 

 - Số học viên quay lại trung tâm là: 211 học viên. 

 - Số học viên tại thời điểm 15/11/2014 đang có mặt chữa trị, cai nghiện ma 

túy tại các trung tâm là 781 người, trong đó: Cai nghiện bắt buộc: 757; cai nghiện 

tự nguyện: 23; số các xã, phường, thị trấn gửi hỗ trợ cắt cơn (cai nghiện tại cộng 

đồng): 01. Cụ thể: Trung tâm tỉnh: 396; trung tâm Mai Sơn: 43; trung tâm Phù 

Yên: 36; trung tâm thành phố: 19; trung tâm Thuận Châu: 33; trung tâm Bắc Yên: 

16; trung tâm Sông Mã: 48; Mường La: 28; Sốp Cộp: 50; Mộc Châu: 59; Quỳnh 

Nhai: 24; Yên Châu: 29. 

 5.2 Quản lý sau cai tại Trung tâm Giáo dục – Lao động tỉnh. 

 - Số học viên năm 2013 chuyển sang: 479. 

 - Số tiếp nhận mới trong năm: 440. 

 - Số ra khỏi trung tâm: 297. 

 - Số trốn, về chữa bệnh, chịu tang quay lại trung tâm: 19. 

 - Số hiện có mặt tại trung tâm: 641. 

 5.3. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai 

 - Thực hiện Đề án thí điểm về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho người sau cai nghiện ma túy của 3 xã, phường thuộc Thành phố Sơn La 

theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

quy định tạm thời cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm cho 

người sau cai nghiện ma túy tại 3 xã, phường của Thành phố Sơn La giai đoạn 
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2013 - 2015. Trong 10 tháng đầu năm 2014 Thành phố đã mở 01 lớp sơ cấp 

nghề chăn nuôi cho 27 người sau cai nghiện tại xã Hua La. Ngoài ra thành phố 

đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật nông lâm nghiệp cho 48 người sau cai nghiện tại 

phường Chiềng Cơi. 

 - Công tác dạy nghề tại các trung tâm giáo dục - lao động trong tỉnh: 10 

tháng đầu năm 2014, công tác dạy nghề cho học viên đã được triển khai tại 

Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh với 08 lớp và 244 học viên tham gia, cụ thể: 

Lớp trồng và chế biến nấm với 90 học viên/31ớp; lớp chăn nuôi gà trang trại với 

34 học viên/1 lớp; lớp nuôi trâu bò 60 học viên/2 lớp; lớp nuôi lợn 60 học 

viên/21ớp. 

 6. Công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone (điều trị Methadone) 

 - Duy trì 02 cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh và Bệnh viện đa 

khoa huyện Mai Sơn. 

 - Chỉ đạo huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã, Mường La và Mộc Châu 

tổ chức Hội nghị đồng thuận, xây dựng đề án, chuẩn bị nhân sự, rà soát người 

nghiện ma túy để triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh. 

 - Ban chỉ đạo 2968 UBND tỉnh rà soát, tổng hợp số người nghiện ma túy 

tham gia điều trị và khảo sát mở mới cơ sở điều trị Methadone tại các 

huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. 

 ... 

 V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

 1. Kết quả đạt được so với mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND 

tỉnh đến năm 2015 

 Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 07/3/2011 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 

của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và 

kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2015; Nghị quyết số 70/NQ-HĐND 

ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên 

địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. Qua kết quả chỉ đạo, thực hiện đến cuối năm 

2014 của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cơ bản 

công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS cơ bản được giữ vững 

đạt các mục tiêu đặt ra, được kế thừa, duy trì và phát huy kết quả từ Ban Chỉ đạo 

03 Tỉnh ủy chuyển giao, song một số mục tiêu khó đạt được như sau: 

 - Trong năm 2014 đã khống chế tỷ lệ người nghiện ma túy trong danh sách 

quản lý ở mức 0,69% dân số (7.794/1.134.300 người). Mục tiêu của Nghị quyết 

đến năm 2015 khống chế ở mức 0,1% dân số. 
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 - Trong toàn tỉnh đến tháng 11/2014 còn 58 điểm, 63 đối tượng có biểu 

hiện bán lẻ, chứa chấp, sử dụng ma túy. Các đường dây buôn bán ma túy qua 

biên giới ngày càng phức tạp. Mục tiêu đến năm 2015 là kiên quyết đấu tranh 

triệt xóa tất cả các điểm tệ nạn và các đường dây mua bán trái phép chất ma túy. 

- Việc hỗ trợ vốn, tạo việc làm ổn định cho người sau chữa trị cai nghiện không 

tái nghiện, hầu hết các địa phương đều không thực hiện được, đến nay mới đạt 

ở mức dưới 5%. Mục tiêu đến năm 2015 ở mức từ 30% trở lên. 

 - Trong niên vụ 2013 - 2014 trên toàn tỉnh còn 25.905m2 cây thuốc phiện 

đã được phát hiện và triệt xóa. Mục tiêu đến năm 2015 xóa bỏ việc trồng và tái 

trồng cây có chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Đến năm 2014 trong toàn tỉnh có 100% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học, trạm y tế đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy (có 2.150 

đơn vị). Có 52,9% số xã , phường, thị trấn đạt hoặc cơ bản đạt (đạt 108/204 xã); 

có 87,1% số bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt hoặc cơ bản đạt (đạt 2.871/3.295 bản). 

Mục tiêu đến năm 2015 có 100% đơn vị, xã, phường, bản, tiểu khu đạt hoặc cơ 

bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 

 ... 

 4. Một số bài học kinh nghiệm 

 Một là: Cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc và áp dụng sáng tạo chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn của các 

bộ, ngành Trung ương vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Tạo được sự 

đồng thuận và phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị các cấp và của 

toàn dân trong tổ chức thực hiện. Đa dạng hóa và thực hiện thường xuyên công 

tác giáo dục, tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt chú 

trọng vào thế hệ trẻ. 

 Hai là: Cần có một hệ thống bộ máy tổ chức xuyên suốt đủ thẩm quyền để 

lãnh đạo, chỉ đạo và cần có cơ quan chuyên trách tham mưu, tổng hợp để giải 

quyết kịp thời các vấn đề có tính chuyên sâu trong công tác phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cần duy trì đội 

ngũ cán bộ chuyên trách có khả năng tham mưu sâu về chủ trương, đường lối tổ 

chức thực hiện cho cấp ủy, chính quyền các cấp. 

 Ba là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động toàn dân, chú 

trọng diện đối tượng cần giáo dục, đấu tranh và quản lý; thực hiện tốt phương 

châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Có cách làm phù hợp, sáng tạo 

trên cơ sở chủ trương, chính sách của tỉnh nhưng phải bảo đảm yếu tố pháp lý 

trong điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại, phó thác của một bộ phận nhân dân và cấp ủy, chính quyền cơ sở, kể cả lãnh 

đạo các cấp, các ngành. 

 Bốn là: Cần đầu tư đúng mức và kịp thời về nguồn lực tài chính, trang 

thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma 
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túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và thực hiện 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chính sách hỗ trợ, động viên kịp 

thời đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác tổ 

chức các đợt giao ban, họp ban chỉ đạo, các hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh 

nghiệm trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. 

 Năm là: Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; phòng, chống 

HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và thực hiện phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một công tác khó khăn, phức tạp và nguy hiểm, 

đòi hỏi phải huy động được sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp và 

đông đảo quần chúng nhân dân và đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành của 

các cấp ủy đảng, chính quyền phải được duy trì liên tục với cường độ cao trong 

thời gian dài để giải quyết cơ bản các vấn đề đặt ra và chống việc tái phát các 

hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội. 

 Sáu là: Phải tạo được môi trường lành mạnh trên cơ sở giải quyết tổng 

thể, toàn diện các yếu tố liên quan như: Tạo sự chuyển biến về nhận thức của 

chính người trực tiếp triển khai, thực hiện; nâng cao trách nhiệm quản lý và giám 

sát của gia đình, cộng đồng dân cư và cán bộ, đảng viên, các ngành, các cấp; tổ 

chức triệt xóa quyết liệt, triệt để các điểm, tụ điểm mua bán lẻ ma túy trong một 

thời gian ngắn để tránh ảnh hưởng đến kết quả chung. 

 VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 - Tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, chỉ đạo thống nhất cơ 

cấu tổ chức bộ máy ban chỉ đạo cấp huyện, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ 

cán bộ chuyên trách các cấp; bổ sung thêm cán bộ chuyên trách cấp tỉnh và cấp 

huyện. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận số 95-KL/TW 

ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ 

Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong 

tình hình mới. Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy đến năm 2015. 

 - Rà soát các văn bản ban hành chế độ chính sách thực hiện công tác 

phòng, chống ma túy của tỉnh, đề nghị bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và các cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng, chống 

HIV/AIDS để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hiện nay. 

 - Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện của tỉnh 

theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, 

nhất là việc chỉ đạo rà soát hoạt động của các trung tâm giáo dục lao động, xác 

định rõ những trung tâm tiếp tục hoạt động, các trung tâm sẽ giải thể, nghiên cứu 

các giải pháp phù hợp việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ, viên chức của các 
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trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2015. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 

1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 

03/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, thanh, quyết toán kinh 

phí phòng, chống và kiểm soát ma túy theo Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND 

ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo ban chỉ đạo cấp huyện, thành 

phố thực hiện kịp thời việc cấp phát, thông báo kinh phí cho các xã, phường, thị 

trấn. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý cấp phát, thanh 

quyết toán kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma túy đảm bảo đúng quy định và 

kịp thời. 

 - Chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số         

06-NQ/TU ngày 07/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số         

28 -CT/TU ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2011 - 2015. Đánh 

giá kết quả 8 năm thực hiện công tác xây dựng và giữ vững xã, phường, thị trấn; 

bản, tiểu khu, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trường học không có 

ma túy. 

 - Đẩy mạnh việc mở rộng các cơ sở điều trị Methadone tại các huyện và 

các điểm cấp phát thuốc đến các xã để đáp ứng được yêu cầu của bệnh nhân. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản 

về phòng, chống ma túy; đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú 

và đa dạng. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về 

phòng, chống ma túy với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. 

 - Chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch về phòng, chống và kiểm soát ma 

túy năm 2015. 

 - Chỉ đạo ban chỉ đạo các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo 

cáo theo định kỳ: Báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo quý và 6 

tháng trước ngày 16 của tháng cuối trong quý, báo cáo năm trước ngày 05 tháng 

12 của năm. 

 2. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

 - Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch SH09 giai đoạn 2014 - 2015, 

chỉ đạo các tổ công tác nội biên, ngoại biên xây dựng triển khai đảm bảo hiệu 

quả, đúng tiến độ nội dung kế hoạch đề ra. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh 

và các chi cục hải quan tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ điều tra cơ bản, nắm chắc 

đối tượng, tuyến, đường dây, ổ nhóm, lập các chuyên án đấu tranh kiên quyết, 

có hiệu quả với tội phạm ma túy, triệt xóa tất cả các điểm tệ nạn ma túy trên địa 

bàn. 

 - Chỉ đạo các huyện, thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT”. 
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Phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, thống kê người nghiện 

ma túy, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý người nghiện. Tăng cường công tác 

lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy để đảm 

bảo điều kiện lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc nếu tái nghiện. 

 - Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

Duy trì phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội - công an theo Nghị định 

77/CP ngày 12/10/2010 của Chính phủ về quy chế phối hợp trong công tác đảm 

bảo ANTT. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống tội phạm, ma 

túy, mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của quân đội và ở các địa bàn 

được phân công. Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp chặt 

chẽ với lực lượng công an tỉnh nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội 

phạm ở khu vực biên giới theo các kế hoạch đã được phê duyệt. 

 - Lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án tiếp tục đẩy mạnh 

công tác cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác điều tra, truy 

tố, xét xử thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhằm chủ động phòng ngừa, 

phát hiện và ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, 

không bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội. 

 - Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo 

thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất 

theo chỉ đạo của tỉnh. 

 - Chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

cuộc vận động toàn dân tham gia phòng chống ma túy, đảm bảo ANTT, tập trung 

giải quyết, chuyển hóa thành địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. 

 - Chỉ đạo Ban chỉ đạo 2968 cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện việc thống kê, 

rà soát lại số người nghiện ma túy, số đối tượng quản lý sau cai tại nơi cư trú, số 

người nghiện trong danh sách theo dõi, quản lý tại địa bàn theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ đã được phân công. 

 Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, phát hiện, thu gom, cai 

nghiện cho toàn bộ người nghiện, tái nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý 

sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để hạn chế tái nghiện. 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Phương án 279 đấu tranh với 

tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Lóng Luông, 

huyện Vân Hồ đã được lãnh đạo Bộ Công an nhất trí và Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện Kế hoạch SH09. 

 3. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

 - Chỉ đạo Sở Lao động - TBXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở 

Y tế và các sở, ngành, đoàn thể chức năng tham mưu với UBND tỉnh ban hành 

quy định cụ thể về quy trình rà soát, phát hiện, kết luận, cai nghiện, quản lý sau 
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cai, đưa ra khỏi danh sách quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, 

phù hợp với quy định của Nhà nước tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 

số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực 

hiện công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và trung tâm giáo dục - lao động; 

tăng cường công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP 

để hạn chế tái nghiện. 

 - Tiếp tục thực hiện việc thống kê, rà soát lại số người nghiện ma túy, số 

đối tượng quản lý sau cai tại nơi cư trú, số người nghiện trong danh sách theo 

dõi, quản lý tại địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Bổ 

sung thêm danh sách người nghiện ma túy trên cơ sở đánh giá, phân tích rõ thực 

trạng tình hình người nghiện (kể cả người nghiện đã loại ra khỏi danh sách quản 

lý từ năm 2010 trở lại đây) nhằm hoàn thiện công tác nắm, quản lý người nghiện 

trong toàn tỉnh. 

 - Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các cơ sở điều trị thay thế nghiện chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các huyện, thành phố theo lộ trình và tiến 

độ đề ra; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động các trung tâm giáo dục lao động của tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến 

năm 2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 

20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị 

thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và năm 

2015, trong đó tỉnh Sơn La được giao chỉ tiêu năm 2015 điều trị bằng thuốc 

Methadone cho 6.000 bệnh nhân.  

                                   (Nguồn: Ban Chỉ đạo 2968  - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

 
 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy  

trong nhà trường trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc 
 

 Tây Bắc là địa bàn được đánh giá có nhiều điểm nóng về ma túy trên cả ba 

lĩnh vực: Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trồng cây chứa chất ma túy 

và tình trạng nghiện ma túy. Điều đó đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến 

công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong các trường học thuộc khu vực Tây 

Bắc và một số tỉnh lân cận. 

 Mặc dù lực lượng công an cùng với ngành giáo dục và đào tạo đã có 

những biện pháp phối hợp quyết liệt nhằm phòng chống ma túy (PCMT) xâm 

nhập học đường nhưng tỷ lệ giáo viên và học sinh, sinh viên (HSSV) mắc nghiện 

ma túy ở khu vực Tây Bắc vẫn cao hơn các khu vực khác. Trong giai đoạn  

(2006 - 2010), chỉ tính riêng 5 địa phương: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai 

và Yên Bái có 282 cán bộ, giáo viên, 245 HSSV có sử dụng và liên quan đến ma 
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túy, hầu hết đều ở các huyện khó khăn, vùng biên và giáp ranh. Đội ngũ giáo 

viên ở các địa bàn này thường xa gia đình, người thân, đời sống văn hóa tinh 

thần khó khăn, thiếu thốn, dễ bị sa ngã trước những cám dỗ của lợi nhuận mang 

lại từ buôn bán, vận chuyển ma túy hoặc bị lôi kéo sử dụng. Một số khác là bộ 

phận HSSV thiếu ý thức học tập, gia đình buông lỏng quản lý, bị kẻ xấu lợi dụng 

lôi kéo… Trong 5 năm qua đã có hàng chục giáo viên, HSSV tại khu vực này 

nghiện ma túy và phạm tội về ma túy đã bị lực lượng công an bắt giữ, đề nghị 

truy tố. Mới đây nhất, ngày 25/4/2014, Ngải Cù Sấn, giáo viên trường tiểu học 

Phìn Hồ, tỉnh Điện Biên đã bị đồn công tác Đồn Biên phòng Phìn Hồ, huyện Nậm 

Pồ, Điện Biên bắt quả tang tàng trữ 1,15 gram heroin. Sấn khai do nghiện ma túy 

nên sau khi nhận được tiền lương liền “trích” 600.000đ đi tìm mua số heroin trên 

sử dụng. 

 Trong thời gian qua, các tỉnh vùng Tây Bắc đã chú trọng và tăng cường 

nhiều biện pháp trong PCMT trong trường học. Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong khu 

vực đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề và văn bản chỉ đạo công tác PCMT 

trong trường học. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục -  

đào tạo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch liên ngành giữa Bộ Công an và Bộ 

Giáo dục - Đào tạo cũng như phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính 

quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phòng ngừa từ xa, làm 

trong sạch môi trường xung quanh trường học, đẩy mạnh công tác PCMT trong 

ký túc xá, khu nhà ở ngoại trú, rà soát, phân loại đối tượng học sinh, sinh viên có 

liên quan đến tệ nạn ma túy. 

 Công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT trong cán bộ, giáo viên và HSSV 

các trường học khu vực Tây Bắc được tăng cường thông qua các đợt ra quân, 

hội trại tuyên truyền, hội thảo đánh giá thực trạng, nhân rộng mô hình PCMT tốt 

trong trường học. Đồng thời, tổ chức cho các trường học trên địa bàn ký cam kết 

xây dựng nhà trường không có ma túy, tổ chức các hội thi, các lớp tập huấn 

hằng năm về PCMT tại các địa bàn cho hàng ngàn cán bộ, giáo viên nhằm nâng 

cao năng lực giảng dạy tích hợp nội dung PCMT trong môn học chính khóa và 

nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa PCMT. Ngành giáo 

dục - đào tạo sản xuất hàng ngàn cuốn tài liệu cấp phát cho các phòng giáo dục, 

các trường học để làm cẩm nang PCMT; các báo, đài phát thanh - truyền hình ở 

khu vực đưa nhiều tin, bài, ảnh, xây dựng, phát sóng tuyên truyền rộng rãi phim 

tài liệu, phóng sự về PCMT trong học đường. Đối với cán bộ, giáo viên, HSSV có 

khả năng, điều kiện phạm tội về ma túy hoặc tham gia tệ nạn ma túy, lực lượng 

công an có biện pháp theo dõi sát sao để kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn hoặc có 

biện pháp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện được sửa chữa lỗi lầm, được giúp đỡ 

và có cơ hội trở lại làm việc và học tập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Điển hình như năm 2010, Sơn La có 17 giáo viên 

được vận động đi cai nghiện tập trung, 16 giáo viên trong số đó cai nghiện thành 

công và trở lại công tác. Với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng công 
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an phối hợp với nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

để làm gương và giáo dục chung. 

 Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng cán bộ, giáo viên nghiện ma túy ở vùng 

sâu, vùng xa vẫn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt ở một số địa phương như Lai 

Châu, Điện Biên, Sơn La… Đây là vấn đề rất bức xúc hiện nay vì việc cán bộ, 

giáo viên tham gia tệ nạn ma túy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và chất 

lượng giáo dục. Việc quản lý, tổ chức PCMT trong trường học chưa được đầu tư 

chiều sâu, chưa phát huy vai trò chủ động của HSSV trong công tác PCMT. 

Nhiều nhà trường chưa có cơ chế cảnh báo và giải pháp phòng chống hiệu quả, 

giúp HSSV có nguy cơ cao không sa vào tệ nạn ma túy. Việc phát hiện, phòng 

ngừa người nghiện ma túy trong HSSV để kịp thời có giải pháp phối hợp, giáo 

dục cũng gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là phát hiện được khi HSSV đã bị 

nghiện, bỏ học hoặc vi phạm pháp luật. 

 Kinh phí dành cho hoạt động ở cơ sở còn ít, thiếu công cụ, trang thiết bị, 

tài liệu, học liệu phục vụ cho công tác truyền thông, giáo dục, đặc biệt là các 

trường đóng trên địa bàn khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa, 

tinh thần cho cán bộ, giáo viên, HSSV ở địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc còn nhiều 

thiếu thốn. Quỹ đất và nguồn kinh phí dành cho việc xây dựng ký túc xá ở hầu 

hết các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp rất ít dẫn đến gần 

80% HSSV các trường này trên địa bàn Tây Bắc phải ở ngoại trú, gây khó khăn 

cho công tác quản lý, giáo dục. Trong số HSSV ở ngoại trú, trừ một số ít ở cùng 

gia đình còn lại hầu hết phải thuê trọ, dễ bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn ma túy bởi 

môi trường xung quanh trường học ở một số địa phương rất phức tạp. 

 Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy 

tại vùng Tây Bắc sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, sẽ có tác 

động không nhỏ tới tình hình tệ nạn ma túy trong nhà trường. Do vậy, theo chúng 

tôi, để nâng cao hiệu quả phối hợp PCMT trong trường học, các ngành, các cấp 

các tỉnh vùng Tây Bắc cần thực hiện tốt một số biện pháp sau: 

 Một là, tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình cán bộ, giáo viên, 

HSSV trong các trường học khu vực Tây Bắc có liên quan đến tệ nạn ma túy, 

gắn với đợt tổng rà soát, thống kê người nghiện ma túy toàn quốc đang được 

tiến hành. Thống kê danh sách HSSV và cán bộ, giáo viên có liên quan đến tệ 

nạn ma túy trên địa bàn để theo dõi, quản lý và kịp thời xử lý theo quy định của 

ngành giáo dục - đào tạo và pháp luật. Tổ chức đưa đi cai nghiện đối với các 

trường hợp cán bộ, giáo viên, HSSV nghiện ma túy. 

 Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục PCMT cho cán bộ, giáo viên, 

HSSV và hỗ trợ duy trì hiệu quả của mô hình “Câu lạc bộ tuổi trẻ PCMT” trong 

các trường học nhằm phát huy vai trò của HSSV là hạt nhân tuyên truyền, giáo 

dục PCMT trong trường học và cộng đồng dân cư; phòng ngừa, phát hiện sớm 

HSSV liên quan đến ma túy và tư vấn, giúp đỡ bạn học sớm từ bỏ ma túy. Ngành 

giáo dục - đào tạo đẩy mạnh việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về 
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PCMT và phương thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho cán bộ làm công 

tác đoàn, hội và giáo viên cốt cán. 

 Ba là, phối hợp xây dựng, củng cố mô hình phối hợp giữa lực lượng công 

an - nhà trường - chính quyền địa phương - các tổ chức đoàn thể và gia đình 

trong công tác quản lý HSSV ở ngoại trú nhằm ngăn ngừa tham gia vào tệ nạn 

ma túy. Công an cấp cơ sở cần thường xuyên kiểm tra các khu nhà trọ để nhắc 

nhở và kịp thời phát hiện những HSSV có biểu hiện liên quan đến ma túy nhằm 

ngăn chặn, xử lý. 

 Bốn là, lực lượng công an các tỉnh vùng Tây Bắc căn cứ theo chức năng 

của mình, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn ma 

túy thẩm lậu từ ngoại biên, PCMT từ xa, không để các điểm nóng, tụ điểm về ma 

túy tồn tại xung quanh các trường học, các ký túc xá, các khu vực tập trung đông 

nhà trọ của HSSV. Thường xuyên phối hợp với nhà trường và chính quyền địa 

phương thông báo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy và cách 

phòng, chống, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng vệ cho cán bộ, giáo viên, 

HSSV trước tội phạm và tệ nạn ma túy. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cảm 

hóa những cán bộ, giáo viên, HSSV có khả năng, điều kiện và có biểu hiện sử 

dụng ma túy hoặc tham gia hành vi phạm tội về ma túy. Đối với những người đã 

bị nghiện ma túy thì giúp họ cai nghiện tập trung và sau đó giúp tái hòa nhập 

cộng đồng, tránh tái nghiện. Với những người phạm tội về ma túy phải đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự thì kiên quyết điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh. 

Nghiên cứu đề nghị tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn đưa các vụ án về ma 

túy có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, HSSV ra xét xử lưu động tại các nơi 

mà nhiều các giáo viên, HSSV khác có thể theo dõi nhằm tạo tính răn đe, giáo 

dục chung. 

                                                                                Đàm Văn Thủy - Ngô Thị Huệ 

                                                                                  (csnd.vn  - Ngày 07/11/2014) 

 

 
 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 
 

 Trong năm 2014, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy trên 

địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đường dây vận 

chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới. 

 Các đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, 

manh động, sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng khi bị 

phát hiện; tệ nạn về ma túy tuy có giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. 

 Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã kiện toàn, sáp nhập các ban chỉ đạo liên 

quan đến lĩnh vực an ninh trật tự thành Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt 

là Ban Chỉ đạo 2968); thành lập 5 tiểu ban giúp việc, tổ chuyên viên liên ngành, 
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bộ phận chuyên trách giúp việc ban chỉ đạo; hướng dẫn các huyện, thành phố, 

xã, bản thành lập ban chỉ đạo 2968 và tổ chức thực hiện. 

 Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với nhiều 

nội dung, hình thức phong phú: Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh tăng cường các 

chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng phổ thông, 

tiếng Thái và tiếng Mông, nhất là các địa bàn trọng điểm về ma túy. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Phòng, chống ma 

túy gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; in và phát hành trên 2.200 cuốn bản tin phát hành tới các ban chỉ đạo và hệ 

thống nhà văn hóa trong toàn tỉnh. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đổi mới, đa 

dạng các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hội 

viên, đoàn viên và nhân dân thông qua hoạt động các câu lạc bộ, hệ thống loa 

truyền thanh, bảng tin, thi tìm hiểu pháp luật, mít tinh, cổ động trực quan, đặt các 

cụm panô, áp phích, phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, nói 

chuyện chuyên đề. Liên đoàn Lao động tỉnh đưa nội dung chấp hành Luật 

Phòng, chống ma túy vào chương trình công tác, tiêu chí bình xét thi đua cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; phối hợp tổ chức phát giác, tố giác, lập 

danh sách người mắc nghiện thuộc đối tượng là công nhân viên chức lao động; 

tiếp nhận, chuyển cấp hơn 3 nghìn sách pháp luật và tài liệu tuyên truyền tới 

công đoàn các cấp trong tỉnh; xây dựng và duy trì 1.600 tủ sách pháp luật, thu 

hút trên 75 nghìn lượt người đọc. Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức nhiều hoạt động 

phong phú, thu hút hàng vạn lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia 

hưởng ứng tháng toàn dân tham gia PCMT; huy động gần 170 nghìn lượt cán 

bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia mít tinh, hoạt động ngoại khóa, thi tìm 

hiểu về công tác phòng, chống ma túy; toàn ngành hiện có 816/818 đơn vị đạt 

tiêu chuẩn không có ma túy. Tỉnh đoàn Sơn La thành lập đội thanh niên xung 

kích tham gia bảo vệ ANTT tại một số bản; duy trì 25 câu lạc bộ giáo dục đồng 

đẳng - thắp sáng niềm tin tại thành phố, 2 câu lạc bộ phòng chống ma túy tại xã 

Thôm Mòn và thị trấn Thuận Châu, các câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng tại huyện 

Mai Sơn. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu 

PCMT với thực hiện nghị quyết liên tịch giữa công an và phụ nữ, tổ chức tuyên 

truyền 156 cuộc với trên 37.400 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; phát hơn 

10 nghìn tờ rơi, 200 cuốn tài liệu phụ nữ với công tác phòng chống ma túy, 

phòng chống tội phạm... 

 Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, các lực lượng 

chức năng đã phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy ở 

Trung ương, công an các tỉnh, thành phố điều tra, khám phá, bóc gỡ hàng chục 

đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh; tổ chức triển khai các đợt cao 

điểm tấn công truy quét tội phạm ma túy; truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra 



 

Ma túy - Cuộc chiến không khoan nhượng                                                                    

6Cr eated by  4/7/2015 

 

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 3/2015 36 

đầu thú. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, nòng cốt là Công an 

tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải quan tăng cường đấu tranh, triệt xóa các 

điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên 

quốc gia, đặc biệt là các tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm như: Mộc Châu, 

Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ... Trong năm, các lực lượng chức năng 

đã phát hiện, bắt giữ 823 vụ, 1.190 đối tượng, triệt xóa 62 điểm, tang vật thu giữ 

155,210kg hê rô in, 4,171kg thuốc phiện, 109.402 viên ma túy tổng hợp; 16,9kg 

quả thuốc phiện, 78kg cây thuốc phiện, 13 xe ô tô, 14 khẩu súng quân dụng cùng 

nhiều tang vật khác. Điển hình, công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công chuyên án 279-LL, bắt giữ 10 đối tượng, 

thu giữ 210 bánh hêrôin, 15.929 viên ma túy tổng hợp, 9 khẩu súng quân dụng... 

 Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả thiết thực, cần 

tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị về phòng, chống ma túy; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền sâu rộng trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân 

về công tác phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình phát triển KT - XH 

khác; đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm tệ 

nạn ma túy trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

tham gia chuyển hóa địa bàn, trọng điểm, phức tạp về ANTT”... 

                                                                                    Xuân Trường 
                                                              (www.baosonla.org.vn - Ngày 19/01/2015) 
 

 

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY, HIV⁄AIDS Ở SƠN LA 
 

 Sơn La là địa bàn được xem là trọng điểm về buôn bán ma túy của cả 

nước. Ma túy được tập trung ở nước bạn Lào, sau đó vận chuyển qua xã 

Chiềng Xuân (huyện Mộc Châu) và một số địa bàn khác, để đưa vào nội địa 

tiêu thụ. Trong những tháng đầu năm 2014, tình hình hoạt động của các loại 

tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục diễn biến phức tạp, 

nhất là đối với các đường dây vận chuyển, buôn bán qua biên giới; các tệ 

nạn về ma túy tuy có giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao, hiện còn 85⁄204 

xã, phường, thị trấn, 84 bản, tiểu khu, tổ dân phố trọng điểm về ma túy, có 

15 xã với 489 bản, tiểu khu có tệ nạn ma túy… 

 Trước thực trạng trên, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt 

xóa tụ điểm ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện, Tỉnh ủy, UBND tập trung chỉ 

đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục phòng chống ma túy với nhiều nội dung và hình thức phong phú. 

 Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục, đăng 
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tin, bài và tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 

tỉnh xuống tới huyện, xã, nhất là những địa bàn trọng điểm về ma túy, duy trì, 

nâng cao chất lượng chuyên mục phòng, chống và kiểm soát ma túy, phòng 

chống HIV/AIDS; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách mới 

của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, thực hiện lồng ghép 

thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy với xây dựng phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động văn hóa, thể 

thao khác để mở rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về tác hại, hiểm họa của ma túy, góp 

phần chủ động phòng, chống ma túy, biểu dương những mô hình, điển hình có 

thành tích xuất sắc vượt khó cai nghiện thành công, những kinh nghiệm quý 

trong phòng, chống ma túy. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh 

tuyên truyền về phòng chống ma túy gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” đến từng người dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên 

địa bàn. Phát hành trên 2.200 cuốn bản tin Văn hóa, Thể thao, Du lịch và phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa phát hành tới các ban chỉ 

đạo các cấp và hệ thống nhà văn hóa trong toàn tỉnh. Trong đó lồng ghép các tin, 

bài phản ánh gương điển hình trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 570 tin, 141 phóng sự, 108 

chuyên mục, 8 câu chuyện truyền thanh, 40 bài dân ca… về phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy. Các tin, bài được phát sóng bằng tiếng phổ thông, 

tiếng Thái và tiếng Mông. 

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đổi mới, đa dạng 

các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hội viên, 

đoàn viên và nhân dân, kết hợp truyền thông thông qua các hoạt động của câu 

lạc bộ; tuyên truyền trên loa truyền thanh, bảng tin, thi tìm hiểu pháp luật; đăng 

tải các tin, bài, ảnh, phóng sự trên các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề của 

báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành 

phố, các bản tin của các ngành, đoàn thể; chú trọng tuyên truyền trong đoàn 

viên, thanh thiếu nhi về phòng, chống ma túy; tổ chức giáo dục pháp luật thông 

qua các hoạt động truyền thông như: Mít tinh, cổ động trực quan, đặt các cụm 

pano, áp phích, tuyên truyền tại các điểm đông dân cư, tổ chức các diễn đàn, tọa 

đàm, hội thi, nói chuyện chuyên đề… 

 Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phát động thi 

đua, ký cam kết thực hiện “4 không” về ma túy; đưa nội dung chấp hành Luật 

Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào chương trình công tác, tiêu chí 

bình xét thi đua trong năm và tiêu chí đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. 

Khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tham gia công tác xã hội hóa cai nghiện 
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ma túy, tăng cường công tác quản lý, dạy nghề, hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, giải 

quyết việc làm phù hợp, tạo điều kiện giúp họ hòa nhập cộng đồng. Hàng tháng 

tổ chức giao ban kiểm điểm công tác phòng, chống tội phạm của các cấp công 

đoàn. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể ở tỉnh và huyện tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút hàng vạn lượt 

cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng chiến dịch toàn dân 

tham gia phòng chống ma túy, HIV/AIDS, huy động gần 170.000 lượt cán bộ, 

giáo viên, học sinh, sinh viên trong ngành tham gia các buổi mít tinh, hoạt động 

ngoại khóa, thi tìm hiểu về công tác phòng, chống ma túy; toàn ngành giáo dục 

hiện có 816/818 đơn vị đạt chuẩn 4 không về ma túy. 

 Tỉnh đoàn Sơn La chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 

công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hoạt 

động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Thí điểm thành lập mô hình 

thanh niên xung kích tham gia bảo vệ an ninh trật tự bản Mường Và, xã Mường 

Và. 

 Sở Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền pháp luật trên báo, đài, trường học; 

lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các buổi sinh 

hoạt của các câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, câu lạc bộ trợ giúp pháp 

lý, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ 

“Tuổi trẻ phòng chống tội phạm ma túy”… 

 Có thể nói rằng, trong thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh 

Sơn La đã có sự phối hợp thường xuyên trong việc tuyên truyền, giáo dục về 

phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân 

trong việc phòng, chống ma túy, HIV/AIDS. 

                                                                                                PV 
                                                               (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 10/12/2014) 
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BAN CHỈ ĐẠO 2968:  

Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015  
 

 Ngày 18/12, Ban Chỉ đạo 2968 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 

2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 

 Năm 2014, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 2968 các cấp trong tỉnh được thành lập và 

tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện hệ thống 

văn bản, chính sách và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

hành động của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội trên các lĩnh 

vực: Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS. Trong 

năm, các cơ quan chức năng đã thụ lý, điều tra, làm rõ 2.541 vụ, xử lý 3.579 đối 

tượng. Riêng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, các lực lượng chức 

năng đã phát hiện, bắt giữ 823 vụ, 1.190 đối tượng, thu giữ 155,210kg hêrôin, 

109.402 viên ma túy tổng hợp, 4,171kg thuốc phiện, triệt phá hơn 25.905m2 tái 

trồng cây thuốc phiện; triệt phá 13 vụ, 59 đối tượng hoạt động mại dâm; Tòa án 

xét xử 1.098 vụ án hình sự với 1.919 bị cáo. Đến nay, toàn tỉnh có 7.794 người 

nghiện ma túy đang trong diện quản lý; phát hiện mới 2506 người nhiễm HIV, 

chăm sóc, hỗ trợ điều trị 3.358 bệnh nhân HIV/AIDS, hơn 137 nghìn lượt người 

được truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS... 

 Trong năm 2015, đồng chí Phạm Văn Thủy yêu cầu Thường trực BCĐ 

2968 tỉnh và các ngành thành viên BCĐ tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng 

tâm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc và phòng chống tội 

phạm trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đoàn 

thể và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm; đặc biệt là tội phạm ma 

túy. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy BCĐ theo Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận 

thức trong nhân dân nhằm xóa bỏ sự kỳ thị và phân biệt đối xử của cộng đồng 

đối với người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, từ đó thay đổi hành vi, làm 

giảm nguy cơ lây truyền HIV trong cộng đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng 

hoạt động của các chương trình can thiệp giảm tác hại; đặc biệt là chương trình 

tiếp cận cộng đồng và tư vấn xét nghiệm; mở rộng chương trình điều trị thay thế 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Tổ chức các đợt phát 

giác, tố giác các đối tượng tội phạm ma túy, người nghiện, tái nghiện chất ma 

túy, phấn đấu giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn xuống dưới 0,1% dân 

số. Vận động toàn dân thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma 

túy, mại dâm, phòng chống AIDS với phương châm hướng về cơ sở, tập trung 

vào các khu vực, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh với tội 
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phạm ma túy, ngăn chặn, xóa bỏ bền vững việc tái trồng cây thuốc phiện. Củng 

cố, duy trì và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến theo hướng “tự phòng, tự 

quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và các mô hình đang phát huy tác dụng trong phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.    

                                                                                         Khánh Linh 
                                                              (www.baosonla.org.vn - Ngày 19/12/2014) 
 
 

 Bạn 

           Cách hiệu quả giúp trẻ tránh xa ma túy 
 

 Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa con cái sa vào 

con đường nghiện hút. Điều này càng đặc biệt quan trọng nếu con cái của 

bạn đang trải qua những giai đoạn mang tính bước ngoặt như: Dậy thì, 

chuyển đến môi trường mới hay cha mẹ ly hôn...  

 Xác định dấu hiệu 

 Trước hết, bạn cần hiểu tại sao trẻ lại sử dụng ma túy. Vốn dĩ thanh thiếu 

niên và trẻ em luôn tò mò và có xu hướng mạo hiểm hơn người lớn. Càng nghe 

nhiều về cảm giác bay bổng khi sử dụng ma túy, chúng lại càng muốn tìm hiểu 

xem cảm giác ấy thật sự như thế nào. Một lý do khác khiến thanh thiếu niên tìm 

đến các chất gây nghiện chính là áp lực xã hội. Những áp lực này không nhất 

thiết là do người khác gây ra, mà chúng có thể tự hình thành bên trong bản thân 

khi trẻ mong muốn được hòa nhập với mọi người xung quanh. 

 Bạn cần xác định những yếu tố nguy cơ, bằng cách trả lời những câu hỏi 

như sau: Gia đình bạn có ai từng nghiện ma túy không? Con bạn có biểu hiện 

bạo lực không? Mức độ tự ái của con bạn đến đâu? Bạn bè của con có ai nghiện 

hút không? Những câu hỏi này giúp bạn xác định liệu con bạn có nguy cơ cao 

tiếp xúc với ma túy hay không. 

 Trò chuyện đúng cách 

 Chọn được thời điểm thích hợp là yếu tố quyết định thành bại của cuộc nói 

chuyện. Hãy lựa lúc trẻ đang vui vẻ và thoải mái nhưng vẫn nghiêm túc. Cần 

chắc chắn rằng bạn và con có nhiều thời gian để trò chuyện mà không bị quấy 

rầy hay phân tâm. Nếu bạn nghi ngờ con đang sử dụng chất gây nghiện, hãy cố 

gắng giữ bình tĩnh. Đừng dại dột mà ép con khai có nghiện hay không, vì chúng 

sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Hơn nữa điều đó sẽ động chạm đến tự ái của trẻ, 

nếu thật sự chúng vô tội.  

 Bạn cần xác định mình đang hướng đến một cuộc đối thoại chứ không 

phải độc thoại. Bạn hãy hỏi suy nghĩ của trẻ về ma túy, bằng cách đặt các câu 

hỏi mở hoặc giả sử các tình huống, chẳng hạn như: “Bố/mẹ muốn nghe suy nghĩ 

 

Bạn có 

biết? 
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của con về...”, “Con sẽ xử lý thế nào trong trường hợp...”. Nếu trẻ thừa nhận sử 

dụng ma túy, bạn cần tiếp tục nhẹ nhàng và cởi mở để hỏi xem, trẻ đã sử dụng 

chất gì, ở đâu, khi nào và với ai. Cuối cùng, đừng quên cảm ơn trẻ vì sự trung 

thực của mình và khẳng định rằng bạn luôn ở bên để giúp đỡ con. 

 Chiến thuật thông thái 

 Hãy cho trẻ lý do để tránh xa ma túy. Đừng cố gắng dọa con tránh xa ma 

túy bằng những chiến thuật gây sốc tâm lý, mà hãy cung cấp những thông tin 

hữu ích để chúng cân nhắc, chẳng hạn như giải thích ma túy có thể gây ảnh 

hưởng xấu đến sự tập trung, kết quả học tập, thành tích thể thao, ngoại hình... 

 Các phương tiện truyền thông luôn là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ bạn 

trong việc giáo dục con cái. Hãy biến những bộ phim hoặc các chương trình 

truyền hình về ma túy trở thành đề tài thảo luận với con. Thử hỏi ý kiến của con 

về hành vi sử dụng ma túy của các nhân vật trong phim và đưa ra ý kiến của 

chính bạn nữa. 

 Nếu bạn đã sử dụng hết tất cả các phương pháp giáo dục tâm lý trên 

nhưng trẻ vẫn tỏ thái độ không dứt khoát tránh xa ma túy, đã đến lúc bạn phải 

nhờ đến biện pháp cứng rắn. Hãy nói rõ rằng trẻ không được phép sử dụng chất 

gây nghiện và sẽ trừng phạt nếu chúng dám phá vỡ các quy tắc. 

 Đừng quên dạy con cách nói “không” khi bị bạn bè rủ rê dùng thử ma túy. 

Hãy cùng con thảo luận để đưa ra một phương án tốt nhất nhằm giảm áp lực và 

sự tự ái trước bạn bè. Nếu con đang sử dụng các chất gây nghiện, bạn cần phải 

bao dung nhưng vẫn cương quyết. Nói với con rằng bạn luôn yêu con và với 

cương vị là cha mẹ, bạn sẽ kiểm soát được tình hình và giúp con tiếp cận với 

những phương pháp cai nghiện khoa học nhất. 

 Quan trọng hơn cả, bạn cần làm gương cho con bằng cách tránh xa các 

chất gây nghiện, thậm chí cả rượu, bia và thuốc lá. Điều này giúp trẻ thực sự 

hiểu được sự nguy hiểm của chất gây nghiện không chỉ ảnh hưởng tới thanh 

thiếu niên, mà cả người trưởng thành. Hãy luôn ghi nhớ rằng một hành động 

đáng giá hơn cả ngàn lời nói, bởi chúng là những ví dụ thực tế vô cùng sâu sắc, 

giúp con bạn trở nên kiên định và bản lĩnh hơn trước những cám dỗ của ma túy. 

                                                                        Thiên Yết 
                                                                       (baophapluat.vn - Ngày 30/11/2014) 
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Ma túy đá ảnh hưởng lên não thanh thiếu niên nhiều hơn người lớn 
 

 Sử dụng ma túy có chứa Methamphetamine (Meth), hay còn gọi là ma túy 
đá, có thể gây nguy hại lớn đến não bộ của thanh thiếu niên hơn là của người 
lớn, bởi vì chất này có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng cho vùng não kiểm soát 
“chức năng điều hành”. 
 Meth là một trong những loại thuốc bị lạm dụng rộng rãi nhất ở châu Á, 
cũng như tại Hoa Kỳ. Các nghiên cứu với động vật gặm nhấm đã chỉ ra rằng 
Meth gây tác hại lên não của những con chuột trưởng thành hơn so với những 
con non, nhưng liệu điều đó có đúng ở người đã gây ra cuộc tranh luận. 
 Đại học Utah (Mỹ) và Đại học Seoul (Hàn Quốc) đã đồng thực hiện nghiên 
cứu tập trung vào những người sử dụng ma túy đá là thanh thiếu niên và người 
lớn ở Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu được công bố giữa tháng 2/2015, trên tờ 
Molecular Psychiatry. 
 Những người tham gia thí nghiệm được đưa đi chụp quét não bằng MRI, 
qua đó xác định thấy chất xám ở vỏ não vùng trán của thanh thiếu niên trẻ tuổi 
sử dụng Meth có sự sụt giảm nghiêm trọng so với người lớn. Người ta cho rằng 
khu vực não này kiểm soát các quá trình mang tính tổ chức và lý luận của con 
người, được gọi là “chức năng điều hành”. 
 Những người sử dụng ma túy đá cũng được chụp quét não bằng máy 
Tractografie Cerebrala (DTI). Kết quả cũng cho thấy tổn hại trong cấu trúc các 
chất trắng trong não của thanh thiếu niên nghiêm trọng hơn nhiều so với người 
lớn. 
 Các nhà nghiên cứu đã bị sốc bởi mức độ tổn hại nghiêm trọng đối với độ 
dày vỏ não ở vỏ não vùng trán của người nghiện trẻ tuổi. 
 Đây là một trong những nghiên cứu lớn nhất về loại ma túy này được thực 
hiện cho đến nay. Giáo sư Lyoo, Renshaw - những  tác giả chính của nghiên cứu 
và các đồng nghiệp của họ đã chụp quét não 111 thanh thiếu niên Hàn Quốc và 
114 người lớn nghiện, trong đó, 51 thanh thiếu niên và 54 người lớn đã sử dụng 
ma túy đá. 
 Kết quả này cho thấy chỉ cần một lượng nhỏ ma túy đá cũng đủ gây tổn 
thương não nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên. Và lâu dài nó sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến nhận thức, hành vi và quan trọng là sẽ mất trí nhớ hoàn toàn nếu bị 
lệ thuộc vào ma túy đá. 
 “Có một giai đoạn quan trọng của sự phát triển não bộ cho các chức năng 
cụ thể và thanh thiếu niên lạm dụng Methamphetamine có nguy cơ rất cao bị ảnh 
hưởng cho quá trình đó. Tôi nghĩ rằng kết quả cho thấy sự cần thiết phải giữ trẻ 
em tránh xa ma túy”, Perry F. Renshaw - giáo sư về tâm thần học tại Đại học 
Utah cho biết. 
 Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Công giáo Hàn Quốc và Đại học Y 
Soonchunhyang Hàn Quốc, cũng đóng góp vào nghiên cứu này. 
                                                                                               Thu Hà 
                                                                         (tiengchuong.vn - Ngày 02/3/2015)  
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Châ ́t nguy hiểm hơn ma tu ́y đang lan tra ̀n 
 

Thanh niên sử dụng các chất hướng thần với tên gọi “gia vị”, “meo meo”, 
“muối tắm” tưởng sẽ được giải trí, không mấy nguy cơ nhưng có thể nguy hiểm 
hơn nhiều so với các loại ma túy truyền thống. 

Ngày 26/6/2013, các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam phát đi thông cáo 
về tình hình ma túy thế giới năm 2013. Theo đó, việc sử dụng các chất ma túy 
truyền thống không có biến động nhưng đang xuất hiện nhiều thách thức về y tế 
công cộng từ các chất hướng thần mới. Với tên gọi “chất thăng hoa hợp pháp” và 
"thuốc đặc chế", các chất hướng thần mới đang lan tràn với một tốc độ nhanh 
chưa từng thấy. 

Theo báo cáo của Văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm của Liên 
hợp quốc (UNODC), số chủng loại chất hướng thần mới đã tăng hơn 50% (từ 
166 loại tại thời điểm cuối năm 2009 lên đến 251 loại vào giữa năm 2012). Chất 
hướng thần mới được bán công khai, kể cả trên mạng với các tên gọi khác nhau 
như “gia vị”, “meo meo”, “muối tắm”. Nhiều thanh niên lầm tưởng họ đang được 
giải trí, chất này không mấy nguy cơ song thực tế có thể nguy hiểm hơn nhiều so 
với các loại ma túy truyền thống. 

Theo UNODC Việt Nam, dù có tìm thấy một số chất hướng thần mới trong 
các viên “thuốc lắc” bán trên thị trường nhưng các chất kích thích dạng 
Amphetamine (ATS) vẫn tiếp tục là loại ma túy được dùng phổ biến hàng thứ hai 
ở Việt Nam kể từ năm 2010 đến nay. ATS được giới trẻ tại các thành phố lớn, 
các vùng biên giới và các khu công nghiệp dùng nhiều nhất. Tuy vậy, việc sử 
dụng ATS và các chất ma túy trái phép khác cũng đang ngày càng tăng lên ở các 
vùng nông thôn. 

Văn phòng trung tâm phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an) cho 
biết 6 tháng đầu năm (2013), các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều 
vụ mua bán, vận chuyển ma túy. Trong số này, Công an Bắc Giang thu giữ 140 
bánh heroin; Công an Hòa Bình thu 20 bánh heroin, một kg ma túy dạng đá, 
1.000 viên ma túy tổng hợp; Công an Điện Biên thu giữ 30 bánh heroin… 

Tình trạng vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về 
Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba vẫn diễn biến phức 
tạp. Đáng chú ý, xuất hiện một số điểm sản xuất ma túy tổng hợp dạng “đá” ở 
một số địa phương. 

Phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và thường 
xuyên thay đổi để đối phó lại lực lượng chức năng. Hầu hết các thành viên trong 
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn đều sử dụng vũ khí quân dụng, 
chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. 

                                                                                  (matuy.hoabinh.gov.vn) 
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Ma túy “ăn thịt người” kinh khủng nhất thế giới 
Loại ma túy krokodil giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với heroin lan tràn ở nước Nga 

vài năm qua, khiến các con nghiện chết dần chết mòn sau khoảng 2 - 3 năm vì 

cơ thể bị “ăn thịt” dần dần gây hoại tử, lở loét, giờ đã bắt đầu lan sang Mỹ và 

châu Âu, đe dọa gây ra đại dịch trên toàn cầu. 

Loại ma túy krokodil giá rẻ làm thối rữa da thịt và giết chết người sử dụng 

chỉ trong vòng 2 - 3 năm đã bắt đầu lan đến Mỹ, khi những trường hợp đầu tiên 

được phát hiện ở bang Arizona vào cuối tuần qua. Krokodil là một dạng ma túy 

với thành phần chính là desomorphine - một dẫn xuất của morphine, nhưng 

mạnh hơn từ 8 - 10 lần với cùng liều lượng. Thông thường, krokodil được tổng 

hợp từ một số hợp chất gồm thuốc giảm đau chứa codeine trộn lẫn với các phụ 

gia như iốt, xăng, dầu, dầu pha sơn và phốtpho đỏ bao bọc đầu que diêm. 

Krododil có giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với heroin. Bởi với thành phần đơn giản, con 

nghiện có thể tự pha chế thủ công krokodil ngay tại nhà để sử dụng. Krokodil 

cũng có khả năng gây “phê” như heroin, dù thời gian tác dụng ngắn hơn, chỉ kéo 

dài khoảng 90 phút. Krokodil có nghĩa là “cá sấu” trong tiếng Nga, bắt nguồn từ 

tác hại của loại ma túy giá rẻ độc hại này làm cho vùng da xung quanh vết tiêm 

chích của các con nghiện đổi màu xanh nhợt, rồi tróc vảy sần sùi giống như da 

cá sấu. “Loại ma túy này dù đã được lọc, nhưng vẫn còn sót dầu hoặc xăng bên 

trong. Nếu tiêm chỉ một chút vào mạch máu cũng sẽ gây ra những tổn hại cực kỳ 

nghiêm trọng đối với cơ thể” - bác sĩ Frank Lo Vecchio, Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát độc Banner ở Arizona, Mỹ - cảnh báo. Sử dụng krokodil liên tục sẽ làm 

các mạch máu bị vỡ, khiến vùng da quanh vết tiêm chích trở nên xanh nhợt và 

chết dần, tróc vảy như vảy cá sấu, dần dần sẽ lở loét, thối rữa và dẫn tới hoại tử. 

Khi “phê”, con nghiện sẽ không cảm thấy đau đớn gì, nhưng khi hết thuốc, họ sẽ 

phải chịu đựng sự hành hạ thể xác kinh khủng. Để hết đau, họ lại chích thuốc và 

sẽ càng ngày càng nghiện nặng hơn rồi chết dần chết mòn vì bị krokodil “ăn thịt”. 

Hậu quả đầu tiên đối với các con nghiện krokodil thường là bị hoại tử, dẫn đến 

phải cắt cụt tay, chân. Với những con nghiện thường tiêm chích vào động mạch 

cổ, chất axít có trong krokodil sẽ dần dần phá hủy phần mô xương xốp, đặc biệt 

là ở hàm dưới, gây ra bệnh “hàm Phossy” làm lợi thối rữa và răng rụng hết. Theo 

các bác sĩ, người nghiện krokodil chỉ có thể sống trung bình từ 2 - 4 năm sau khi 

nghiện, trong khi người nghiện heroin thông thường có thể kéo dài sự sống thêm 

5 - 7 năm. Điều đáng sợ là loại krokodil giá rẻ này khó cai hơn các loại ma túy 

khác. Tiến sĩ Artyom Yegorov - làm việc tại một trung tâm cai nghiện ma túy ở 

Nga - cho biết: “Krokodil gây nghiện nặng nhất. Những người nghiện krokodil là 

những người khó cai nghiện nhất. Những cơn thèm heroin có thể kéo dài 5 - 10 

ngày, nhưng cơn thèm krokodil kéo dài hàng tháng, kèm theo sự đau đớn không 

ai chịu nổi”. Với tác hại khủng khiếp và khó cai nghiện như vậy, krokodil đã được 

Tạp chí Time gọi là “loại ma túy kinh khủng nhất thế giới”. 
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Bác sĩ Frank Lo Vecchio - Giám đốc trung tâm - cho biết: “Như tôi được 

biết, đây là những trường hợp dùng krokodil đầu tiên ghi nhận được tại Mỹ và 

chúng tôi rất lo ngại”. Ở Nga, krokodil là loại ma túy rất phổ biến từ cả chục năm 

nay. Các con nghiện có thể dễ dàng mua thuốc giảm đau codein - thành phần 

chính của krokodil - ở bất cứ đâu và tự bào chế ra loại ma túy “phê” không kém 

heroin với số tiền rẻ hơn nhiều, lại không lo bị cảnh sát “sờ gáy”. Chính vì thế, 

nhiều con nghiện dù biết tiêm chích krokodil đồng nghĩa với việc tự tiêm thuốc 

độc vào cơ thể mình, nhưng vẫn chuyển từ heroin sang dùng krokodil. Irina 

Pavlova - một con nghiện krokodil người Nga đã cai nghiện - cho biết, cô đã 

chích krokodil gần như hằng ngày suốt hàng năm trời. Loại ma túy giết người này 

đã làm tổn hại não, khiến cô gặp khó khăn trong việc diễn đạt lời nói và khả năng 

điều khiển hành vi. Cô có chừng hơn chục bạn nghiện, trong đó có cả người anh 

trai. “Giờ đây họ gần như chết cả rồi” - Irina nói. “Một số người bị viêm phổi, 

nhiễm độc máu, một số khác bị nhồi máu cơ tim, viêm màng não, những người 

khác thì bị hoại tử”. Khác với Irina đã cai nghiện và dần hồi phục, nhiều con 

nghiện từ chối cả việc đến bệnh viện. Tờ Independent cho biết, một phụ nữ Nga 

nghiện krokodil đã không chịu đến bệnh viện, dù “da thịt cô ấy lở loét và cô ấy 

gần như không thể di chuyển được”. Krokodil xuất hiện lần đầu tiên ở Nga vào 

năm 2002 ở Siberia và vùng Cận Đông. 3 năm trở lại đây, cơn nghiện krokodil 

lan rộng khắp nước Nga với tốc độ chóng mặt, bùng nổ thành đại dịch. Chính 

phủ Nga đã rất nỗ lực để ngăn chặn cơn nghiện krokodil. Năm 2011, Nga đã thu 

giữ 65 triệu liều krokodil; nhưng số lượng người nghiện vẫn gia tăng. Theo 

Reuters, trong năm 2010 đã có gần 1 triệu người Nga sử dụng krokodil và hiện 

Nga có khoảng 2 triệu người nghiện loại ma túy giết người này. Khu vực có số 

con nghiện tăng nhanh nhất là những vùng xa xôi và nghèo nàn như Vorkuta gần 

cực Bắc. Tính trung bình, mỗi năm có 30.000 người nghiện ma túy chết, trong đó 

gần một nửa là do krokodil. Hiện nay, đại dịch này không chỉ còn bó hẹp trong 

nước Nga, mà bắt đầu lan sang châu Âu và Mỹ. Trước 2 trường hợp dùng 

krokodil vừa bị phát hiện tại Arizona, Mỹ, đã có nhiều con nghiện tử vong ở Đức 

có triệu chứng của người sử dụng krokodil. Cơ quan Chống ma túy quốc gia của 

Cộng hòa Séc cũng có cảnh báo đặc biệt về sự nguy hại chết người của loại ma 

túy “ăn thịt người” krokodil này. 

                                                                                   Theo Nguyễn Hoàng 
                                                                                  (matuy.hoabinh.gov.vn) 
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KHI MA TÚY ĐỘI LỐT BÁNH NGỌT 
 

“Bánh lười” (hay còn gọi là Lazy Cakes) được làm tương tự những loại 

bánh ngọt khác với nguyên liệu là bơ, đường, sữa, trứng... Tuy nhiên, ít ai biết, 

thành phần đặc biệt để làm nên loại bánh này chính là cần sa. Đặc biệt, với việc 

sử dụng chỉ cần nhai và nuốt giống như người ta ăn một chiếc bánh ngọt, du 

nhập vào Việt Nam, “bánh lười” đang trở thành mối nguy hại mới. 

Dễ sử dụng, lạ, rẻ 

Theo Thượng úy Giang Văn Nam - Đội phó Đội Phòng chống tội phạm về 

tiền chất và ma túy tổng hợp (Đội 4, Phòng PC47 - Công an Hà Nội), thời gian 

gần đây, xuất hiện nhiều du học sinh đem ma túy tổng hợp loại mới về nước. 

Cách đây không lâu, vào đầu tháng 3/2014, Đội 4 bắt quả tang các đối tượng 

mua bán “bánh lười”, xuất xứ từ châu Âu. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đồng 

loạt bắt, khám xét các đối tượng Trần Diễm Phương (SN 1992), Trần Việt Lộc và 

Võ Trung Đức, thu giữ 21 bánh chất dẻo màu nâu (nghi “bánh lười”) có trọng 

lượng 2,7kg, gần 900g cần sa cùng nhiều vật dụng chế xuất. Khai nhận với lực 

lượng chức năng, Trần Diễm Phương khai do có thời gian sinh sống ở Hà Lan 

nên biết đến Lazy Cakes. Phương tự “học hỏi”, nắm được công thức chiết xuất 

tinh chất ma túy có trong cần sa để làm “bánh lười”. Sau khi về nước, Phương 

bàn với Lộc và móc nối với Đức để mua cần sa thảo mộc sản xuất loại bánh này. 

Khi các đối tượng đang định mở rộng quy mô, địa bàn sản xuất thì bị công an bắt 

giữ. 

Du nhập vào Việt Nam qua các du học sinh và đang ngày càng được nhiều 

“dân chơi” ưa chuộng, bánh lười được coi như một thú chơi mới. Một ưu điểm 

nữa để loại bánh này được nhiều “dân chơi” tìm đến đó là lạ và rẻ (khi về Việt 

Nam có giá khoảng 100.000 - 120.000đ/chiếc). Đặc biệt, bánh được sử dụng 

như ăn một loại bánh ngọt thông thường nên rất dễ “qua mặt” các vị phụ huynh. 

Theo tìm hiểu, trong thành phần của “bánh lười” có búp cây cần sa (còn gọi là 

pin, cỏ) xay nhuyễn rồi trộn bơ. Sau đó, hỗn hợp trên được trộn với sôcôla, bột 

mì, trái cây rồi đem nướng. Khoảng 20 phút sau khi ăn, chất kích thích sẽ ngấm 

qua máu vào người, người ăn sẽ có cảm giác dễ chịu, đầu óc được giải phóng. 

Ngoài ra, loại bánh này còn dễ làm người sử dụng buồn ngủ, thích nằm một chỗ 

và cười. 

Gây tổn hại đến sức khỏe 

Theo ông Đặng Anh Tuấn - Giáo viên Bộ môn Pháp luật - Học viện Cảnh 

sát nhân dân cho biết, những năm gần đây trên thế giới và khu vực đã xuất hiện 

một loại tệ nạn đáng báo động, đó là tình trạng thanh, thiếu niên lạm dụng một số 

chất gây nghiện tồn tại dưới dạng các dung môi hữu cơ có tác dụng giống như 

những tiền chất ma túy và một số loại thảo dược thuộc họ cần sa đang trở nên 

phổ biến và hệ quả là sau khi sử dụng các loại chất này gây ra tác hại ghê gớm 

về sức khỏe con người. Tệ nạn này thời gian qua đã lây lan, du nhập vào một số 
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thành phố lớn ở nước ta và đang được một số thanh, thiếu niên, kể cả học sinh 

phổ thông lạm dụng như một thú giải trí nguy hiểm. Người sử dụng “pin” (cần sa) 

lâu dài sẽ tổn thương các tế bào não và có thể làm người sử dụng bị suy nhược 

thần kinh, rối loạn nhận thức, mất khả năng tập trung. Qua cơn “phê” thuốc, cảm 

giác đầu tiên của người hút “pin” là đói, khát đến cồn cào nên uống nhiều nước 

hoặc đói. Ngoài ra, nếu những người sử dụng các chất ma túy khác khi bị cơ 

quan chức năng phát hiện và tiến hành xét nghiệm nhanh tại chỗ bằng các loại 

thuốc thử thông thường sẽ cho kết quả dương tính, nhưng đối với người sử dụng 

“pin” khó xét nghiệm có dính chất ma túy hay không vì một số xét nghiệm nhanh 

hiện nay không phản ứng với loại “pin” này. 

Trên một website nước ngoài, Lazy Cakes đã được các bác sĩ đưa ra 

nhiều khuyến cáo vì thành phần chính của “bánh lười” là cỏ, có chứa melatonin - 

một loại hormon được sản xuất trong cơ thể và giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Nhưng 

số lượng melatonin trong “bánh lười” có chứa hàm lượng melatonin gấp nhiều 

lần so với lượng melatonin được sản xuất trong cơ thể của một người. Chính vì 

quá nhiều melatonin nên có thể gây suy hô hấp và khiến người dùng lâm vào 

trạng thái mê man, gây tổn hại đến sức khỏe. 

Có thể khẳng định rằng, “bánh lười” thực chất là một loại chất gây nghiện. 

Đặc biệt, một điểm lưu ý đối với các bậc phụ huynh là loại chất gây nghiện này 

được ngụy trang dưới hình thức một chiếc bánh ngọt thông thường. Tuy chỉ gây 

ra ảo giác nhẹ với người sử dụng, song điều nguy hiểm hơn là những con nghiện 

của loại chất gây nghiện này thường có xu hướng sử dụng các loại nặng hơn 

như ketamin, hay ma túy đá và từ đây hệ lụy sẽ là khôn lường đối với gia đình và 

xã hội. 

                                                                              Anh Nguyên 
                                                        (suckhoedoisong.vn - Ngày 03/11/2014) 
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