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Lời giới thiệu 
 

Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ 
nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là 
nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự 
trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.  

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện 
pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm 
về ma túy. Đồng thời, các cấp, các ngành cũng đưa ra nhiều biện pháp nhằm từng 
bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên, do áp lực rất lớn của 
hoạt động tội phạm ma túy tại các nước trong khu vực, nhất là Lào, Trung Quốc, 
Campuchia nên diễn biến về tội phạm ma túy ở nước ta vẫn vô cùng phức tạp, với 
tính chất ngày càng nghiêm trọng; việc hội nhập quốc tế sâu rộng cũng còn nhiều 
sơ hở trong công tác quản lý, giám sát nên tội phạm ma túy ở nước ngoài lợi dụng 
vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiếp tục phức tạp cả về tính chất và mức độ. Tình 
hình tội phạm ma túy và tệ nạn sử dụng trái phép các chất ma túy ở nước ta đã tác 
động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. 
Điều đáng lo ngại nhất, hiện nay có hàng nghìn thanh, thiếu niên nghiện ma túy và 
đang có nguy cơ tăng nhanh. Tính đến cuối năm 2015, cả nước có 200.134 người 
nghiện, trong đó, 76% độ tuổi dưới 35 tuổi, 60% số người sử dụng ma túy lần đầu ở 
độ tuổi dưới 25, trong đó 8% sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 18 tuổi. Đây 
cũng là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự an toàn xã hội; là nguồn gốc 
của nhiều loại tội phạm hình sự, như trộm cắp, lừa đảo, cướp của, giết người.  

Việc bảo vệ cộng đồng, gia đình, xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ trước nguy cơ 
lan rộng của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới trở thành một 
nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có các biện 
pháp ngăn chặn đồng bộ và hiệu quả hơn nữa. Mặt khác, để bảo vệ giới trẻ trước 
tác hại của các loại ma túy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các 
bậc phụ huynh cần biết cách dành tình thương yêu sâu sắc, sự quan tâm theo dõi, 
giáo dục con em mình, kịp thời phát hiện và phối hợp với nhà trường, xã hội ngăn 
chặn không để các em bị lôi cuốn vào tệ nạn này và chính bản thân mỗi bạn trẻ 
cũng cần phải biết cách tự bảo vệ mình trước hiểm họa ma túy đáng sợ. 

Nhằm góp phần tuyên truyền về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, 
Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thông tin Khoa học chuyên đề: “Hãy bảo vệ thế 
hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 
                                                                                   BAN BIÊN SOẠN 
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“HÃY BẢO VỆ THẾ HỆ TRẺ KHỎI HIỂM HỌA MA TÚY” 
 

Đây là thông điệp được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương 
Hòa Bình nêu bật tại lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tổ 
chức tại Hà Nội, tối ngày 16/6. 

Tham dự buổi lễ có Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam Pratibha Mehta, Thứ 
trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng, 
lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội và đông đảo các em sinh viên trên địa bàn Thủ đô. 

 Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ thời gian 
qua, công tác phòng, chống ma túy luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ 
và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Nhiều mặt công tác 
đã có chuyển biến tốt và ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.  

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn sử dụng trái phép các chất ma túy ở nước 
ta còn rất phức tạp, tác động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của 
đất nước. Vì chạy theo lợi nhuận, tội phạm ma túy vẫn tiếp tục tổ chức vận chuyển nhiều loại 
ma túy với số lượng lớn vào nước ta. 

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường đáng kể thời lượng phổ biến về tác hại của 
các loại ma túy song dường như những cảnh báo này chưa tạo chuyển biến nhận thức trong giới 
trẻ. Nhiều nhóm thanh niên vẫn không cho đây là ma túy mà nghĩ đơn thuần chỉ như sử dụng 
thuốc lá; sử dụng chỉ để gây hưng phấn, thể hiện sự sành điệu hay như một trò chơi vô hại. Do 
vậy không ít người, nhất là thanh niên đã sử dụng ma túy tổng hợp, gây ra hậu quả nặng nề cho 
chính bản thân, gia đình và xã hội.  

Từ thực tế đáng lo ngại này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo vệ cộng đồng, gia đình, 
xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ trước nguy cơ lan rộng của các loại ma túy tổng hợp, các chất 
hướng thần mới trở thành một nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải có các biện pháp 
ngăn chặn đồng bộ và hiệu quả hơn. Năm nay, trong rất nhiều nội dung phòng, chống ma túy 
cần phải triển khai, Chính phủ đã chọn chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” 
trong Tháng hành động phòng chống ma túy nhằm nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của các cơ 
quan Nhà nước và của cả xã hội trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ có cuộc sống lành mạnh, không sa 
vào tệ nạn ma túy.  

Cụ thể, theo Phó Thủ tướng, đó là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc rà 
soát lại các kiến thức về phòng, chống ma túy đang được tuyên truyền từ bậc tiểu học đến đại 
học đã phù hợp, cập nhật với tình hình thực tế chưa, nếu không đổi mới phương pháp tuyên 
truyền, không tăng tính hấp dẫn để thu hút các em thì chắc chắn hiệu quả sẽ rất hạn chế. 

Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo các lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, 
ngăn chặn không để hoạt động tội phạm lây lan, đặc biệt là triệt xóa các điểm, tụ điểm trong và 
ngoài nhà trường, bảo đảm môi trường lành mạnh cho các em học tập. Bộ Thông tin và Truyền 
thông cần quản lý chặt chẽ hệ thống Internet, nhất là các trang mạng xấu phổ biến, lôi kéo thanh 
niên sử dụng ma túy và xử phạt nghiêm khắc các trang mạng có hành vi vi phạm. Các cơ quan 
báo chí và phương tiện thông tin đại chúng cần dành thời lượng thích hợp, xây dựng các chuyên 
mục và nội dung phổ biến về tác hại của ma túy tổng hợp và các kỹ năng sống để tránh xa ma 
túy. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thường xuyên tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh 
doanh nhạy cảm như vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn không để trở thành nơi sử dụng ma túy. Đó 
còn là trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở trong việc tuyên truyền cho thanh 
thiếu niên, nhất là các em không có điều kiện tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể xã hội. 
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Để bảo vệ thanh thiếu niên trước hiểm họa ma túy, Phó Thủ tướng kêu gọi các bậc phụ 
huynh cần biết cách dành tình thương sâu sắc, sự quan tâm theo dõi, giáo dục con em, kịp thời 
phát hiện và phối hợp với nhà trường, xã hội ngăn chặn không để các em bị lôi cuốn vào tệ nạn 
này. Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tiếp tục đổi mới và xây dựng các chương trình hướng dẫn sát 
thực hơn giúp chị em hội viên hiểu biết về ma túy và các kỹ năng cần thiết trong việc quản lý, 
giáo dục và phòng ngừa tệ nạn ma túy trong gia đình. 

Phó Thủ tướng nhắn nhủ: “Với một số ít các bạn thanh niên, sinh viên, vì nhiều lý do khác 
nhau đã sa vào tệ nạn ma túy, nhưng các bạn phải có định hướng đúng, nghị lực vượt qua chính 
mình, tương lai vẫn đang ở phía trước. Mặc dù còn nhiều gian nan, tôi mong muốn các bạn hãy 
can đảm đối mặt với khó khăn. Với quyết tâm cao và sự chia sẻ giúp đỡ của gia đình, nhà 
trường, các cơ quan chuyên môn, các bạn sẽ vượt qua”. 

Theo bà Pratibha Mehta, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy nhắc nhở chúng ta rằng, 
những người lệ thuộc ma túy cũng là con người như chúng ta và chúng ta có thể giúp đỡ họ 
bằng các phương pháp điều trị tự nguyện. Trừng phạt hay kỳ thị những người nghiện không 
phải là biện pháp hữu hiệu. 

 

                                                                                                 Lê Sơn 
                                                          (Báo Đời sống và tiêu dùng số 158 - Ngày 24/6/2016) 
 

 
 

PHÒNG NGỪA VÀ NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ TỆ NẠN MA TÚY TRONG THANH, THIẾU NIÊN HIỆN NAY 
 

Tệ nạn ma túy đã và đang là một hiểm họa của nhiều nước trên thế giới, bởi vậy Liên hợp 
quốc đã lấy ngày 26/6 hàng năm là ngày toàn thế giới phòng chống ma túy. Ở Việt Nam, tệ nạn 
ma túy diễn ra nhanh, phức tạp và ở nhiều đối tượng, nhưng số thanh, thiếu niên nghiện ma túy 
chiếm tỷ lệ cao. Theo số liệu thống kê, năm 2010 số người nghiện ma túy là 143.196 người, 
năm 2011 là 158.414 người (tăng 5,67% so với năm 2010), năm 2012 là 175.524 người (tăng 
8,5%), năm 2013 là 183.396 người (tăng 5,4%), năm 2014 là 204.377 người (tăng 12,14%), 
năm 2015 là 200.134 người. Trong đó, số người nghiện ma túy dưới độ tuổi 30: Năm 2011 
chiếm tỷ lệ 50%, năm 2012 là 48,5%, năm 2013 là 47,8%, năm 2014 là 37,27%. Người nghiện 
ma túy đã có ở tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thành phần, đối tượng nghiện ma túy 
những năm đầu 90 chủ yếu là thanh niên không nghề nghiệp, có tiền án, tiền sự, nhưng hiện nay 
đã lây lan ra mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt là xâm nhập cả vào tuổi trẻ là học sinh, sinh 
viên, cán bộ công chức, viên chức và khoảng 5% tổng số người sử dụng ma túy ở tuổi chưa 
thành niên (dưới 18 tuổi). 

Hình thức sử dụng ma túy cũng đa dạng, với phương thức sử dụng ngày càng đơn giản, 
nhanh gọn hơn, chủ yếu là herôin, các loại ma túy tổng hợp, tân dược, thuốc kích thích có xu 
hướng tăng (về loại ma túy sử dụng: Heroin chiếm 87,4%, ma túy tổng hợp chiếm 5,3%, cần sa 
chiếm 0,97%, tân dược gây nghiện chiếm 0,22%, loại khác chiếm 0,06%)... người nghiện có thể 
thỏa mãn nhu cầu về ma túy ngay tại những quán nước, góc phố, khu vệ sinh, bãi rác... Tỷ lệ 
người nghiện sử dụng ma túy bằng đường tiêm chích đã tăng mạnh, từ 7,6% năm 1996 lên 
46,4% năm 2001 và 66,3% vào cuối năm 2010. 

Tác hại của ma túy là rất lớn và để lại những hậu quả không thể lường hết được. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, những thanh, thiếu niên nghiện ma túy sẽ dẫn đến hệ thần kinh bị tổn 
thương nặng do ảnh hưởng của thuốc, trí tuệ giảm, lười biếng, ngủ nhiều, không thích lao động, 
khả năng hoạt động kém, chán nản và thiếu ý chí vươn lên... Mặt khác, nghiện ma túy còn làm 
gia tăng những tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự, như để thỏa mãn cơn nghiện, người nghiện 
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không từ một hành vi nào để kiếm tiền như: Trộm cắp, móc túi, cướp giật, lừa đảo,... thậm chí 
khi sử dụng ma túy đá còn gây ảo giác làm cho người nghiện có hành vi hung bạo, gây hấn, 
quậy phá gây mất trật tự an ninh xã hội và có thể dẫn đến giết người. Nghiện ma túy còn làm 
lây lan đại dịch HIV/AIDS trong cộng đồng qua hành vi tiêm chích ma túy chung bơm kim 
tiêm, quan hệ tình dục tập thể không an toàn do say thuốc lắc và là một trong những nguyên 
nhân làm gia tăng tệ nạn mại dâm; gây tốn kém ngân sách Nhà nước thay vì để lo phúc lợi công 
cộng lại phải xây dựng hàng trăm cơ sở chữa bệnh, tổ chức lực lượng phòng, chống và giải 
quyết các hậu quả do tệ nạn ma túy đem lại. 

Tìm hiểu căn nguyên tác động đến sự gia tăng tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên cho 
thấy: Đặc điểm lứa tuổi thanh, thiếu niên đang ở giai đoạn trưởng thành, suy nghĩ còn non nớt, 
rất nhạy cảm với những gì mới lạ khác biệt, thích ăn chơi đua đòi, muốn thể hiện bản thân mình 
cho hợp thời, thích sự tò mò, cùng với bạn bè rủ rê, lôi kéo, không hiểu tác hại của ma túy, đã 
đưa các em đi vào thử dùng ma túy. Nghiên cứu số đối tượng đang sử dụng ma túy ở lứa tuổi 
thanh, thiếu niên cho kết quả như sau: Bạn bè rủ rê 75%; chủ động xin hút thử 12,5%; tò mò 
mua hút 8,3%; cá độ được thua 4,2%. Mặt khác, việc quản lý xuất nhập khẩu các chất ma túy, 
các chất độc dược có tính gây nghiện còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Hiện nay, ở một số thành phố 
lớn có nhiều cửa hàng hóa chất bán tự do, những hóa chất này được mang từ Trung Quốc và 
những nước công nghiệp phát triển vào nước ta bằng nhiều con đường, trong số này có nhiều 
loại hóa chất, dung môi, axit... có thể bị lợi dụng để điều chế ma túy bất hợp pháp; sự gia tăng 
tội phạm buôn bán ma túy do lợi nhuận sản xuất, buôn bán ma túy ngày càng cao. Trong khi đó, 
công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân, tổ chức, đoàn thể nâng cao nhận thức và chủ 
động phòng chống ma túy chưa đủ mạnh, còn dàn trải, ít chú ý nhân rộng, phổ biến các kinh 
nghiệm, tấm gương tốt trong phòng ngừa và đấu tranh chống ma túy. Công tác phòng chống 
mới được thực hiện chung cho toàn xã hội, chưa đi sâu vào lứa tuổi thanh, thiếu niên. Việc quản 
lý thanh, thiếu niên gặp nhiều khó khăn và phức tạp đối với các em lang thang, cơ nhỡ ở nông 
thôn ra thành phố kiếm sống như: Đánh giầy, bán báo, thu nhặt phế liệu,... Số người này vẫn 
chưa có chủ trương, chính sách rõ ràng để giúp đỡ các em mà chỉ có những biện pháp tạm thời 
như thành lập ra các lớp học tình thương, tổ bán báo xa mẹ,... Hầu hết các em thuộc diện học 
lực và ý thức kỷ luật kém, coi thường việc học, bị nhà trường kỷ luật dẫn tới chán học, bỏ học 
và dần tiêm nhiễm thói hư tật xấu, đua đòi ăn chơi, đàn đúm bạn bè để rồi sa vào con đường 
nghiện ngập. 

Công tác quản lý, chăm lo giáo dục của gia đình, nhà trường bị buông lỏng, thiếu phương 
pháp giáo dục thích hợp. Gia đình với chức năng nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục con em, là nơi 
thuận lợi về mọi phương diện để giúp các em nhận rõ tác hại của ma túy, để từ đó có cách 
phòng chống tốt nhất. Song, nhiều gia đình thiếu trách nhiệm hoặc quá nuông chiều, đáp ứng 
đầy đủ những yếu cầu vật chất không chính đáng cho các em; thiếu phương pháp giáo dục thích 
hợp với tâm lý lứa tuổi, thiếu tri thức về phòng chống ma túy, không giáo dục cho con em tránh 
xa tệ nạn này. Nhiều em thiếu người chăm sóc, giáo dục (bố mẹ chết, bố mẹ ly dị, sống trong 
cảnh dì ghẻ, bố dượng,...), hoặc gia đình không hòa thuận, làm cho các em chán nản và bị bọn 
xấu rủ rê. Đối với nhà trường, nhiều nơi chưa quan tâm giáo dục, quản lý các em. Hoạt động 
của tổ chức Đoàn, Đội chưa có chiều sâu, nặng về thành tích, chưa thực sự là nơi để các thành 
viên trao đổi với nhau về tâm tư, nguyện vọng và giúp đỡ nhau hoàn thiện bản thân. 

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả làm giảm tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên cần 
thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi người dân hiểu tác hại của ma túy. Việc 
tuyên truyền cần có hình thức phù hợp đối với từng đối tượng, từng vùng miền, sử dụng pano, 
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áp phích, tờ rơi, loa truyền thanh tại xã, phường nơi cư trú, yêu cầu gia đình và các đối tượng 
nghiện cam kết không sử dụng, không tham gia mua bán vận chuyển ma túy. Cùng với truyền 
thông đại chúng, cần tăng cường công tác giáo dục trực tiếp, đưa nội dung phòng, chống tội 
phạm ma túy vào các buổi ngoại khóa của nhà trường, nhà văn hóa, các trung tâm thông tin,... 
Gắn công tác phòng chống ma túy với giáo dục đạo đức, giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho 
thanh, thiếu niên. Lồng ghép giáo dục phòng, chống ma túy trong nội dung các môn học tích 
hợp có liên quan, đặc biệt là môn giáo dục công dân, giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường các 
hoạt động văn hóa, thể thao giải trí, vui chơi lành mạnh, bổ ích đối với thanh, thiếu niên. 

Hai là, thường xuyên phối hợp giữa lực lượng điều tra tội phạm ma túy với các tổ chức 
chính quyền địa phương trong việc rà soát thống kê, quản lý thanh, thiếu niên mắc nghiện và tổ 
chức cai nghiện cho các em dưới các hình thức như: Cai nghiện tại cộng đồng, tại trung tâm cai 
nghiện bắt buộc, tăng cường mở rộng xã hội hóa, đơn giản hóa thủ tục điều trị thay thế bằng 
methadone với những người nghiện tự nguyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện được 
sử dụng methadone tại nơi sinh sống và lao động, học tập, công tác. Theo dõi, giúp đỡ thanh, 
thiếu niên đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Tích cực gọi răn 
đe các đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội ma túy, đối tượng nghiện ma túy; tổ chức đấu 
tranh ngăn chặn có hiệu quả ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam; tích cực điều tra triệt xóa các 
đường dây, tụ điểm mua bán phức tạp góp phần làm giảm nguồn cung về ma túy. 

Ba là, củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền cấp xã, phường, nhà trường với gia 
đình trong giáo dục và phòng chống tệ nạn ma túy. Phát huy hình thức “liên gia” nhiều gia đình 
sinh sống gần nhau, những gia đình làm việc cùng cơ quan, có thể là trong cùng dòng họ giúp 
nhau ngăn chặn tệ nạn ma túy. Phát động phong trào toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm ma 
túy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản. Việc phòng, chống tệ nạn ma túy nếu chỉ dùng 
biện pháp hành chính thì khó có thể ngăn ngừa hiệu quả. Bên cạnh lực lượng phòng chống tội 
phạm ma túy thì việc ngăn chặn và đẩy lùi một cách vững chắc tệ nạn ma túy cần phải coi đây 
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng có tính quyết định và cần phải đánh giá đúng thực trạng, nhìn thẳng vào sự thật để có sự 
phối hợp đồng bộ trong công tác phòng chống ma túy. 

Bốn là, tăng cường chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cho các vùng dân tộc, 
vùng sâu vùng xa, nhất là vùng biên giới Việt - Lào để nhân dân tự vươn lên, có cuộc sống ổn 
định, không bị đối tượng phạm tội ma túy mua chuộc lôi kéo. Quan tâm tạo công ăn việc làm, 
khắc phục tình trạng thiếu việc làm trong thanh, thiếu niên. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho 
công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện và đấu tranh với tội phạm ma túy. Tích cực 
tổ chức tập huấn cho các lực lượng chức năng để có đủ trình độ đảm nhiệm được nhiệm vụ 
được giao. Xem xét sửa lại một số điều luật về hồ sơ thủ tục đưa người nghiện vào trung tâm 
cai nghiện bắt buộc, vì nhiều quy định chưa phù hợp với thực tế ở Việt Nam, nhiều địa phương 
không đủ điều kiện lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. 

Năm là, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình chủ động 
phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực trong việc sử dụng Internet, 
trò chơi điện tử có nội dung xấu và không lành mạnh trong thanh, thiếu niên, định hướng cho 
các em vào các trang Web lành mạnh, phục vụ cho việc học tập. Các cơ quan chức năng thường 
xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý những biểu hiện phức tạp về các tệ nạn xã hội, gây tác động xấu 
đến thanh, thiếu niên. 

 

                                                                                                Đoàn Nam Đàn 
                                                                 (Tạp chí Giáo dục lý luận số 247 - Tháng 6/2016) 
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NGĂN CHẶN HIỂM HỌA MA TÚY TRONG GIỚI TRẺ 
 

Mấy năm gần đây, công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đã 
và đang được tất cả các cấp, các ngành 
quan tâm và đã đưa ra nhiều biện pháp 
nhằm phòng ngừa, đấu tranh để từng 
bước đẩy lùi loại tội phạm đặc biệt nguy 
hiểm này. 

Tuy nhiên, do nhiều lý do, giới trẻ 
ngày càng có nhiều người rơi vào vòng 
xoáy của ma túy gây nhức nhối cho toàn 
xã hội và trở thành nỗi lo của nhiều gia 
đình. 

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an 
toàn xã hội 

Hiện nay, tệ nạn ma túy ở nước ta đã 
đến mức báo động. Nó thật sự trở thành hiểm 
họa, đe dọa đến cuộc sống bình yên của mọi 
người, mọi nhà và toàn xã hội. Cuộc đấu 
tranh phòng chống tệ nạn này hết sức khó 
khăn và vất vả, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ 
lực rất lớn của tất cả các ngành, các cấp và 
toàn xã hội. Chỉ có sự đồng thuận, đồng lòng 
như vậy chúng ta mới mong có thể từng bước 
ngăn chặn và đẩy lùi được tệ nạn và trả lại 
cho xã hội một cuộc sống bình yên và hạnh 
phúc. 

Ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước, 
ma túy đang trở thành mối quan tâm lớn của 
mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Hơn thế nữa, tỷ 
lệ thanh thiếu niên học sinh đang có nguy cơ 
bị cuốn vào con đường nghiện ngập ma túy 
ngày càng cao. Đó cũng là một trong những 
nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến kinh tế xã hội, chính trị, văn hóa; gây 
mất trật tự an toàn xã hội, là nguồn gốc của 
nhiều loại tội phạm hình sự, như trộm cắp, 
lừa đảo, cướp của, giết người. 

Đồng thời, ma túy là con đường ngắn 
nhất dẫn tới HIV/AIDS do tiêm chích lén lút, 
chung đụng kim tiêm ở các tụ điểm với 
những người nghiện có sẵn vi rút HIV. Ở 
Việt Nam số con nghiện HIV/AIDS ngày 
một tăng và thời gian dẫn đến cái chết rất 
ngắn. 

Theo số liệu thống kê, hiện nay ở nước 
ta có đến hàng nghìn thanh thiếu niên nghiện 
ma túy và đang có nguy cơ tăng nhanh, thâm 
nhập vào học đường… dự báo những năm 
tới, nếu chúng ta không làm tốt công tác giáo 
dục phòng chống ma túy thì tệ nạn này sẽ lan 
tràn, Việt Nam sẽ là một nước trong khu vực 
có số người nghiện ma túy cao, họ là nguy cơ 
tiềm ẩn phá hoại trật tự, an toàn xã hội. 

Tính đến cuối năm 2015, cả nước có 
200.134 người nghiện, trong đó, 76% độ tuổi 
dưới 35 tuổi, 60% số người sử dụng ma túy 
lần đầu ở độ tuổi dưới 25, trong đó 8% sử 
dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 18 tuổi. 
Ngoài nghiện thuốc phiện, heroin, thì nghiện 
ma túy tổng hợp dạng amphetamine, đặc biệt 
là methamphetamine (ma túy đá), cocaine, 
cần sa, “cỏ Mỹ” và các chất hướng thần khác 
đã và đang xuất hiện ngày càng tăng (nhiều 
nơi chiếm hơn 50% số người điều trị tại các 
cơ sở cai nghiện). 

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là giới 
trẻ đang ngày càng bị “cơn lốc” ma túy lôi 
cuốn, khiến nhân cách, lối sống bị tha hóa. 
Đáng chú ý, trong số các loại ma túy mà giới 
trẻ đã và đang sử dụng, đa phần là các loại 
ma túy có dạng thức mới, gây nguy hại cho 
sức khỏe như: Muối tắm, cỏ Mỹ, ma túy 
“đá”, “thuốc lắc”. 

Hiểu biết sai lầm về tác hại của ma 
túy 

Theo nghiên cứu của Trung tâm 
Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người 
nghiện ma túy thực hiện từ tháng 6 đến tháng 
9/2014 thì hơn một nửa số học sinh, sinh viên 
được hỏi đã cho rằng ma túy đá không có khả 
năng gây nghiện; thậm chí hơn 11% khẳng 
định ma túy “giúp tăng cường sức khỏe”. 

Nghiên cứu này có sự tham gia của 
1.100 học sinh phổ thông và sinh viên các 
trường đại học 5 quận của Hà Nội gồm: 
Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà 
Đông và Cầu Giấy cho thấy, đa số các em 
chưa thực sự tự tin với hiểu biết của mình về 
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ma túy. Có 4,5% số bạn cho rằng mình rất 
hiểu biết về khái niệm và các chất ma túy 
trong khi đó có tới 42,2% số người được hỏi 
tự đánh giá mình không hiểu về nội dung 
này. 

Dấu hiệu để nhận biết người nghiện ma 
túy và các kỹ năng phòng chống ma túy cũng 
là hai nội dung được rất ít học sinh hiểu biết 
rõ. Có tới 44% bạn cho rằng mình không 
hiểu biết gì về dấu hiệu để nhận biết người 
nghiện ma túy và gần 40% khẳng định mình 
chưa biết đến những kỹ năng cần thiết để 
phòng tránh ma túy. 

Cũng từ kết quả khảo sát của Trung 
tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người 
nghiện ma túy cho thấy, hầu hết học sinh 
sinh viên đều nhận biết được những chất gây 
nghiện bất hợp pháp như: Thuốc phiện 
(93,8%), heroin (89,8%) và cần sa (75,9%). 
Tuy nhiên, những loại ma túy có tác hại trực 
tiếp đến hệ thần kinh của người sử dụng và 
đang trở nên phổ biến hiện nay, đặc biệt là 
trong giới trẻ như methaphetamine (ma túy 
đá) chỉ có 56,4% cho rằng chất đó có khả 
năng gây nghiện. Khả năng gây nghiện của 
một số chất khác như shisha, bóng cười cũng 
được rất ít học sinh, sinh viên biết đến. 

Điều đáng lo ngại là nhiều em vẫn còn 
những hiểu biết sai lầm về tác hại của ma 
túy. Có tới 23,5% số bạn đồng ý với ý kiến 
rằng: “Sử dụng ma túy khiến tinh thần tỉnh 
táo, vui vẻ, lạc quan”, 24,8% số bạn đồng ý 
rằng: “Sử dụng ma túy một lần thì không gây 
nghiện và không nguy hiểm”. 

Qua khảo sát của Trung tâm Nghiên 
cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma 
túy cho thấy, những hiểu biết chung về ma 
túy như khái niệm các chất có khả năng gây 
nghiện cũng chưa được học sinh, sinh viên 
nhận thức một cách đầy đủ. Điều đó dẫn tới 
thái độ thiếu cảnh giác, đề phòng của các em 
với những loại ma túy trá hình xuất hiện 
ngày càng phổ biến trong giới trẻ như: 
Shisha, bóng cười… đặc biệt là những loại 
ma túy tổng hợp nguy hiểm như ma túy đá. 

Cần hành động quyết liệt, mạnh mẽ 
hơn 

Trong mấy năm gần đây, Đảng và Nhà 
nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp 
nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng 
chống tệ nạn xã hội và tội phạm về ma túy. 
Đồng thời, các cấp, các ngành cũng đưa ra 
nhiều biện pháp nhằm từng bước đẩy lùi loại 
tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Tuy nhiên, 
do áp lực rất lớn của hoạt động tội phạm ma 
túy tại các nước trong khu vực, nhất là Lào, 
Trung Quốc, Campuchia nên diễn biến về tội 
phạm ma túy ở nước ta vẫn vô cùng phức 
tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, việc hội nhập quốc tế sâu 
rộng cũng còn nhiều sơ hở trong công tác 
quản lý, giám sát nên tội phạm ma túy ở 
nước ngoài lợi dụng vận chuyển ma túy vào 
Việt Nam tiếp tục phức tạp cả về tính chất và 
mức độ. Nguồn ma túy chủ yếu là heroin và 
ma túy tổng hợp được thẩm lậu vào nước ta 
chủ yếu qua các tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, 
Bắc miền Trung, Tây Nam, tuyến hàng 
không quốc tế. 

Tuyên truyền phòng, chống ma túy 
cho học sinh 

Trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo 
quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia 
về phòng chống ma túy cùng sự vào cuộc 
tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, 
công tác phòng, chống ma túy đã đạt được 
những kết quả quan trọng. Công tác tuyên 
truyền, giáo dục phòng ngừa ngày càng đi 
vào chiều sâu, tập trung các đối tượng cụ thể, 
hiệu quả và thực chất hơn. Nhận thức về tác 
hại của ma túy và trách nhiệm phòng, chống 
ma túy của cán bộ, nhân dân được nâng lên... 

Tính từ đầu năm 2016, trong rất nhiều 
nội dung phòng, chống ma túy cần phải triển 
khai, Chính phủ đã chọn chủ đề “Hãy bảo vệ 
thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” trong Tháng 
hành động phòng chống ma túy nhằm nhắc 
nhở về trách nhiệm của các cơ quan Nhà 
nước và của cả xã hội trong việc giúp đỡ thế 
hệ trẻ có cuộc sống lành mạnh, không sa vào 
tệ nạn ma túy. 
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Theo ông Christopher Batt, Phụ trách 
Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và 
tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam, 
đối với những người trẻ, việc thiếu hiểu biết 
về ma túy và tác hại của ma túy đã khiến họ 
có nhiều nguy cơ sử dụng ma túy hơn. Vì 
thế, thanh thiếu niên cần phải tự trang bị kiến 
thức tốt về lạm dụng ma túy và tác hại của 
nó. 

Bên cạnh đó, thanh thiếu niên cần học 
hỏi và thực hành các kỹ năng cá nhân và xã 
hội, ví dụ, kỹ năng đối phó với các khó khăn 
trong cuộc sống, kỹ năng đưa ra quyết định 
và kỹ năng từ chối sự cám dỗ sử dụng các 
chất ma túy và sức ép từ những bạn đồng 
trang lứa để có thể chống lại sự cám dỗ sử 
dụng ma túy. Đồng thời, những người trẻ 
cũng cần phải tham gia nhiều hơn vào các 
hoạt động giải trí, các ý tưởng, các hoạt động 
kinh tế, xã hội để có thể giúp các em tiếp cận 
nhiều hơn với các cơ hội và hình thành nhân 
cách của mình. 

Gia đình, nhà trường, cộng đồng, công 
sở cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong 
việc ngăn ngừa sử dụng và lạm dụng ma túy, 
kể cả chất hướng thần mới và các chất kích 

thích dạng amphetamine. Sự gắn kết chặt chẽ 
của các bạn trẻ với những người cha, người 
mẹ biết quan tâm, với nhà trường và cộng 
đồng có nguồn lực và cách thức tổ chức tốt, 
là những yếu tố góp phần cho mỗi cá nhân 
giảm thiểu nguy cơ sử dụng ma túy cũng như 
có các hành vi tiêu cực khác. 

Hơn nữa, để đấu tranh, phòng, chống 
ma túy có hiệu quả và bảo vệ thế hệ trẻ khỏi 
hiểm họa ma túy, cần hành động quyết liệt 
hơn, mạnh mẽ hơn với nhiều giải pháp đồng 
bộ, toàn diện. Đặc biệt, tăng cường công tác 
truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng 
đồng và lớp trẻ về tác hại của ma túy với 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nâng 
cao năng lực tự phòng, tránh cho đoàn viên, 
thanh niên để thanh thiếu niên có kỹ năng và 
lối sống lành mạnh, không bị bạn bè xấu lôi 
kéo, rủ rê, không thử tìm cảm giác lạ, tránh 
lối sống buông thả, sành điệu, học đòi và 
kiên quyết nói không với ma túy. Cần tuyên 
truyền nâng cao hiểu biết, các kỹ năng giáo 
dục, quản lý cho các bậc phụ huynh để ngăn 
ngừa con em sa vào ma túy. 

 

(baomoi.com - Ngày 30/6/2016 ) 

 

 
 

ĐỪNG ĐỂ MA TÚY TRỞ THÀNH HIỂM HỌA VỚI XÃ HỘI 
 

Tệ nạn ma túy gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá 
hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh 
quốc gia. Nhân Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6), phóng viên báo Quân đội nhân 
dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) về vấn đề này. 

PV: Trong những năm gần đây, các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, 
đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, song chưa mang lại 
kết quả như mong muốn. Nguyên nhân do đâu, thưa Thiếu tướng? 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các đơn vị, 
địa phương đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy, thực hiện nhiều 
chương trình, kế hoạch, phương án phòng ngừa và đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua 
bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều tụ điểm mua 
bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; bắt, vận động nhiều đối tượng truy nã 
đặc biệt nguy hiểm về ma túy ra đầu thú. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta vẫn 
tiếp tục diễn biến phức tạp, điều này xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản như: Do những 
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đặc điểm về vị trí địa lý, nước ta nằm gần khu vực “Tam giác vàng” là khu vực phức tạp nhất về 
ma túy trên thế giới, cho nên nước ta phải chịu áp lực lớn của hoạt động tội phạm ma túy quốc 
tế và khu vực; nhất là các nước Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia. 

Đường biên giới nước ta trải dài, lại chủ yếu là địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều cửa 
khẩu và các đường mòn, đường tiểu ngạch, tội phạm ma túy đã và đang triệt để lợi dụng những 
điều kiện tự nhiên để hoạt động phạm tội. Mặt khác, do những bất cập, vướng mắc trong các 
quy định của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ, việc đưa người 
nghiện vào các trung tâm chữa bệnh bắt buộc gặp nhiều khó khăn, số người được đưa đi cai 
nghiện rất ít, do vậy người nghiện ngoài xã hội gia tăng đã làm cho nguồn cầu về ma túy tăng 
lên. Bên cạnh đó, do buôn bán ma túy đem lại siêu lợi nhuận nên thu hút nhiều đối tượng hám 
lợi, không có việc làm ổn định tham gia vào hoạt động phạm tội, trong khi đó nền kinh tế đang 
trong thời kỳ khó khăn, tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng cao. 

Khi đất nước hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ nhiều sơ hở trong công 
tác quản lý, giám sát, tội phạm ma túy đã triệt để lợi dụng vấn đề này để hoạt động phạm tội, 
thẩm lậu ma túy vào nước ta. Hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy của các lực 
lượng chức năng các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có cả nước ta, vẫn còn nhiều 
hạn chế, chưa tương xứng với tình hình thực tế... cũng khiến tình hình tội phạm ma túy ở nước 
ta diễn biến ngày càng phức tạp. 

PV: Ngoài nghiện thuốc phiện, heroin, thời gian gần đây, tình trạng người nghiện các loại 
ma túy tổng hợp, nhóm chất kích thích dạng amphetamine, đặc biệt là methamphetamine (ma 
túy đá), các loại cần sa tổng hợp, đã và đang ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe cộng đồng, trật tự an toàn xã hội. Theo Thiếu tướng, tình trạng trên do những nguyên 
nhân nào? 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Thời gian gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều loại 
ma túy tổng hợp mới có tác dụng gây ảo giác mạnh và nó đang nổi lên như một trào lưu trong 
giới trẻ, các chất này thường được gọi với tên lóng là ma túy “đá”, “cỏ Mỹ”, lá “khát”, “nước 
vui”. Các chất này không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, 
nòi giống dân tộc mà còn dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Điều đáng 
lo ngại là nhiều đối tượng nghiện ma túy ở độ tuổi chưa thành niên, không kiểm soát được hành 
vi, thậm chí tước đoạt mạng sống của người khác, gây ra tâm lý hoang mang cho xã hội. 
Nguyên nhân chính là do một bộ phận thanh, thiếu niên ở nước ta do nhận thức hạn chế, không 
biết được những tác hại nghiêm trọng của các loại chất trên, cộng với tâm lý tò mò, cho rằng 
các chất này không gây nghiện nên đã đua nhau sử dụng. 

Hai là, các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nước ta, 
chủ yếu thẩm lậu từ các nước Trung Quốc, châu Phi về Việt Nam. Trong khi đó, giá thành ngày 
càng rẻ. Do đặc điểm nhỏ gọn, dễ ngụy trang, dễ cất giấu và có thể tự điều chế được, cho nên 
trong những năm gần đây, một bộ phận thanh, thiếu niên ở các thành phố lớn có xu hướng sử 
dụng thay thế cho các loại ma túy truyền thống trong các cuộc vui tổ chức tại nhà hàng, vũ 
trường, khách sạn, đây là một thực trạng rất đáng lo ngại và là nguyên nhân làm gia tăng các 
hoạt động mua bán, vận chuyển các loại ma túy tổng hợp này vào Việt Nam. 

PV: Thưa Thiếu tướng, công tác cai nghiện ma túy thời gian qua đã đạt được kết quả như 
thế nào, đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì và trong thời gian tới, các cơ quan chức 
năng sẽ có những giải pháp gì nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện? 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn: Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy tuy có để lại 
một số băn khoăn, lo lắng trong xã hội, còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả, nhưng 
cơ bản đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, công tác cai nghiện đã được các cấp, 
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các ngành quan tâm chỉ đạo, việc đầu tư kinh phí cũng như phương tiện phục vụ công tác cai 
nghiện đang ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, công tác cai nghiện ma túy cũng đang gặp 
phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc xác định tình trạng nghiện, điều trị cai 
nghiện nói chung và cai nghiện ma túy tổng hợp dạng đá nói riêng. 

Ngành y tế đến nay mới có phác đồ điều trị nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện, 
chưa có phác đồ cai nghiện ma túy tổng hợp, tình trạng tái nghiện còn cao, trong khi cơ sở vật 
chất, kinh phí phục vụ cho việc xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở y tế chưa được đáp ứng, 
gây ra những lo ngại về bất ổn an ninh trật tự và an toàn cho người dân do người sử dụng ma 
túy tổng hợp dạng đá gây ra. Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, thời gian tới, C47 sẽ 
tiếp tục nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 
221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong thực hiện việc đưa người đi cai nghiện bắt buộc; tích cực phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội thống kê, tập hợp số liệu số người nghiện ma túy để bổ sung vào 
hồ sơ quản lý. 

 

                                                                                                                Thu Hương  
                                                                                                    (qdnd.vn - Ngày 26/6/2016) 
 

 
 

NGUY CƠ MA TÚY CỰC ĐỘC THẨM THẤU VÀO VIỆT NAM 
 

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện và bắt 
giữ hàng tấn lá khat - một loại ma túy mới thuộc nhóm tuyệt đối cấm sử dụng - 
được vận chuyển một cách rất tinh vi với quy mô lớn vào Việt Nam để xuất sang 
nước thứ 3. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm có các biện pháp quản lý 
mạnh, lá khat sau khi được bào chế có thẩm thấu ngược vào Việt Nam. 

Ma túy “đội lốt” thảo mộc 
Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra về ma túy (Bộ Công an) 

vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép với số lượng lớn chất ma túy có nguồn gốc 
thảo mộc từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường bưu chính quốc tế. Loại ma túy lần đầu 
tiên xuất hiện tại Việt Nam được biết đến với tên gọi là lá khat (hay còn được gọi với một 
tên khác là lá thiên đường). 

Quan sát bằng cảm quan mắt thường, lá khat trông rất giống lá chè, có mùi thơm dễ 
chịu, vị chát và ngọt nhẹ. Các đối tượng đã lợi dụng Việt Nam là nước xuất khẩu chè và 
thảo mộc nên đưa lá khat qua Việt Nam, khai báo tờ khai hải quan là lá chè khô, chùm 
ngây để được thông quan và sau đó phù phép thành các loại thảo dược của Việt Nam để 
đưa sang nước thứ 3. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho 
thấy, lá khat có thành phần cathinone - chất ma túy cực mạnh, nằm trong danh mục 1 số 
thứ tự 9 Nghị định 82 của Chính phủ năm 2013. Những hợp chất ma túy xếp trong danh 
mục 1 thuộc nhóm tuyệt đối cấm sử dụng trong у học và đời sống. Trung tá Mẫn Đức 
Thuật - Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết thêm, từ chất cathinone trong lá 
khat tổng hợp với chất amphetamine thành loại ma túy có tên gọị là Flakka. Đây là ma túy 
được pha trộn giữa cocain và hàng đá nên mức độ nguy hại, tàn phá cơ thể con người 
của nó có thể gấp đến 500 lần các loại ma túy thông thường. Ghi nhận tại một số nước 
trên thế giới cho thấy, người sử dụng loại ma túy này có các biểu hiện như mờ mắt, các 
hệ cơ và xương của cơ thể bị phá vỡ, rối loạn tâm thần, trở nên hung hăng bất thường,... 
Khi đã nghiện loại ma túy này, điều trị để cai nghiện khó hơn nhiều loại ma túy khác và 
khả năng dẫn đến tử vong cũng rất cao. 
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Thắt chặt quản lý và nâng cao cảnh giác 
Chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 4 - 6 năm 2016), Hải quan Hà Nội đã thu giữ 

một số lượng lá khat rất lớn, gần 200 thùng, tương đương với 2,5 tấn được chuyển từ 
một số nước Nam Phi cho một số cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam. Các cơ quan chức 
năng đang xác minh những người nhận số hàng trên để tiếp tục làm rõ. 

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền để nâng cao cảnh giác và thắt chặt quản lý với mặt 
hàng nguy hiểm này cũng rất cần thiết. Có một lượng lá khat nhập lậu đã được Cục Kiểm 
dịch thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp phép xuất khẩu đi Mỹ do cá 
nhân, doanh nghiệp khai báo gian dối cộng với việc lô hàng đã có giấy chứng nhận xuất 
khẩu lá khô của nước xuất nên chúng được phân bổ vào luồng xanh miễn kiểm tra. Rất 
may các cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn và thu giữ số hàng này trước khi 
chúng được xuất cảnh. Tìm hiểu thêm về vấn đề này chúng tôi được biết, theo đúng quy 
định và quy trình, cơ quan kiểm định thực vật không có khả năng và thẩm quyền kiểm tra 
xem trong loại lá khô này có chất độc hại gì mà chỉ được phép kiểm tra các đối tượng dịch 
hại và mức độ an toàn với thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Vì vậy, để kịp thời ngăn 
chặn không để những lô hàng độc hại nhập và xuất lậu qua Việt Nam, các cơ quan chức 
năng có liên quan tại Việt Nam cần có sự thông báo thông tin kịp thời để phối hợp chặt 
chẽ, kiểm tra kiểm soát nghiêm với các lô hàng lá khô nghi vấn. Cùng với đó, cần nhanh 
chóng bổ sung kịp thời các quy định pháp luật bởi hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán 
trái phép loại ma túy mới cực độc này hiện vẫn chưa được đề cập trong bất cứ quy định 
nào ở Bộ luật Hình sự. 

 

                                                                                                         Hà Ánh 
                                                                         (Báo Phụ nữ thủ đô số 29 - Ngày 20/7/2016) 
 

 
 

THẨM LẬU MA TÚY QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 
NGÀY CÀNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 

 

Thời gian qua, lực 
lượng chức năng liên tiếp 
triệt phá những đường dây 
buôn bán ma túy trái phép 
số lượng lớn qua đường 
hàng không. Với những 
phương thức, thủ đoạn mới 
vô cùng tinh vi, cuộc chiến 
chống ma túy vẫn còn hết 
sức cam go, phức tạp. 

Nhiều phương thức, 
thủ đoạn mới 

Theo thống kê, chỉ trong 
6 tháng đầu năm 2016, lực 
lượng chức năng cả nước đã 
phát hiện 9.760 vụ phạm tội về 
ma túy, bắt 14.890 đối tượng 
liên quan, thu giữ hơn 209kg 

heroin; 491kg cần sa và hàng 
ngàn viên ma túy tổng hợp. 
Liên tục trong thời gian gần 
đây, hải quan Tân Sơn Nhất 
đã triệt phá thành công nhiều 
vụ vận chuyển trái phép ma 
túy. Điển hình trong đó là vụ 
vận chuyển trái phép 9 bánh 
heroin bọc trong túi nilon, 
cất giấu tinh vi trong 5 hũ 
đựng mắm cá rô và được để 
lẫn trong thực phẩm, đồ dùng 
cá nhân của đối tượng xuất 
cảnh vào ngày 26/5. Trước 
đó, hải quan cửa khẩu Tân 
Sơn Nhất đã phối hợp với 
công an bắt giữ một hành 
khách 41 tuổi, quốc tịch Thái 

Lan, vận chuyển trái phép 
gần 3kg ma túy từ Doha - 
Quatar về Việt Nam. Lượng 
hàng đá này được ép thành 2 
bánh, cất giấu rất tinh vi 
trong đồ dùng cá nhân mang 
theo và trên người của đối 
tượng. 

Gần đây nhất, ngày 
6/7, Cục Hải quan thành phố 
Hà Nội cho biết đã phối hợp 
với Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy (C47) - Bộ 
Công an, triệt phá đường dây 
vận chuyển ma túy với số 
lượng lớn từ nước ngoài vào 
Việt Nam. Cụ thể, từ tháng 
3, lực lượng chuyên trách 
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phòng chống ma túy của Cục 
Hải quan thành phố Hà Nội 
nhận được thông tin có một 
đường dây vận chuyển trái 
phép chất ma túy vào Việt 
Nam rồi vận chuyển tiếp qua 
nước thứ 3, đã quyết định lập 
chuyên án phối hợp với C47 
phá đường dây vận chuyển 
ma túy qua đường bưu chính 
quốc tế. Ngày 15/4, các cơ 
quan chức năng phát hiện và 
thu giữ 36 kiện hàng, có 
trọng lượng khoảng 545kg 
được gửi từ Ethiopia vào 
Việt Nam. Các kiện hàng này 
chứa một loại lá khô, nghi là 
lá khat - một loại ma túy mới 
lần đầu tiên bị phát hiện và 
bắt giữ. Kết quả giám định 
của Viện Khoa học hình sự 
(Bộ Công an) kết luận loại lá 
này có thành phần cathinone 
- một chất ma túy cực mạnh. 
Liên tiếp các ngày sau đó, từ 
15/4 đến 28/6, Ban chuyên 
án rà soát, phát hiện các lô 
hàng được gửi đi Mỹ, Anh, Úc 
hoặc hàng hoàn nhập từ một số 
nước về Việt Nam chứa ma 
túy lá khat. Các lô hàng này 
khi chuyển đi hoặc nhập về 
được khai báo là trà khô, thảo 
mộc sấy khô, chùm ngây… 

Phải tiệt tận gốc 

Biện pháp ngăn ngừa 
hiệu quả nhất tình trạng thẩm 
lậu ma túy là tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát và quản lý chặt 
chẽ đối tượng có nguy cơ mua 
bán, vận chuyển trái phép các 
chất ma túy qua đường hàng 
không; mở rộng và tăng cường 
hợp tác quốc tế trong đấu tranh 

với loại hình tội phạm này. 
Theo C47, công tác ngăn ngừa 
tội phạm ma túy trên tuyến 
hàng không đã được Đảng, 
Chính phủ và Bộ Công an Việt 
Nam quan tâm chỉ đạo quyết 
liệt; các văn bản pháp lý từng 
bước ban hành đáp ứng tình 
hình thực tế; đã có lực lượng 
cảnh sát chuyên trách đấu 
tranh tội phạm ma túy trên 
tuyến hàng không; sự phối hợp 
nhịp nhàng, kịp thời của các 
lực lượng tại sân bay; sự chia 
sẻ thông tin và phối hợp có 
hiệu quả của các nước. Tuy 
nhiên, Việt Nam hiện có 4 
hãng hàng không và 45 hãng 
hàng không nước ngoài tham 
gia vận tải hành khách 
thương mại; đi, đến trực tiếp 
25 sân bay quốc tế. Các đối 
tượng vận chuyển ma túy 
qua đường hàng không 
thường xuyên thay đổi 
phương thức hoạt động, có 
nhiều thủ đoạn cất giấu. Các 
đường dây mua bán, vận 
chuyển ma túy qua đường 
hàng không thường có sự chỉ 
đạo của các đối tượng chủ 
mưu cầm đầu ở nước ngoài, 
chúng không trực tiếp mà 
thuê các đối tượng vận 
chuyển từ các nước khác 
nhau và thường xuyên thay 
đổi lộ trình, vì vậy việc thu 
thập thông tin về các đường 
dây còn gặp nhiều khó khăn, 
khi bắt giữ không có điều 
kiện làm rõ toàn bộ đường 
dây tội phạm, không xác 
định được đối tượng cầm đầu 
ở nước ngoài. 

Do vậy, trong thời gian 
tới, cần có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa lực lượng cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy 
với các lực lượng chuyên 
trách phòng, chống ma túy 
của hải quan, an ninh hàng 
không, đồn công an cửa khẩu 
và những lực lượng có liên 
quan tại sân bay. Bên cạnh 
đó, nâng cao hiệu quả hợp 
tác quốc tế trong đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, cần 
thường xuyên trao đổi thông 
tin, phương thức thủ đoạn 
mới tội phạm ma túy trên 
tuyến hàng không, thông tin 
các tổ chức tội phạm ma túy 
quốc tế giữa lực lượng chức 
năng tại sân bay và lực lượng 
cảnh sát ma túy các nước; tổ 
chức các lớp tập huấn, chia 
sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng 
cao năng lực kiểm soát ma 
túy qua đường hàng không. 
Đồng thời thiếp lập đường 
dây nóng giữa các nước để 
kịp thời trao đổi thông tin, 
phối hợp kiểm soát, truy bắt 
các đối tượng vận chuyển ma 
túy trên tuyến hàng không 
với cảnh sát một số nước như 
Trung Quốc, Thái Lan, Lào, 
Campuchia…   

Theo đánh giá của C47, 
thủ đoạn hoạt động của tội 
phạm ma túy qua đường hàng 
không ngày càng tinh vi khi 
các đối tượng cầm đầu gốc Phi 
cư trú ở các nước Đông Nam 
Á; các đối tượng cầm đầu ở 
Nam Mỹ; các đối tượng Việt 
kiều Úc không trực tiếp vận 
chuyển, chúng thông qua hoạt 
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động du lịch để tuyển người ở 
các nước khác nhau như Việt 
Nam, Thái Lan, Malaysia, 
Nga... chủ yếu là phụ nữ có 
hoàn cảnh gia đình, kinh tế 

khó khăn đi các nước vận 
chuyển ma túy. Do vậy, lực 
lượng chức năng thường chỉ 
bắt được các đối tượng vận 
chuyển thuê, chưa bắt được 

các đối tượng chủ mưu, cầm 
đầu.   

H. Duy                                                        
(Báo Lao động thủ đô số 84  

Ngày 14/7/2016) 
 

 
 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC XÓA BỎ, THAY THẾ CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY 
 

Theo Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy có 03 loại cây có chứa chất ma túy bị 
cấm trồng gồm: Cây thuốc phiện, cây cần sa và cây cô ca. Mặc dù cây cô ca du nhập vào 
Việt Nam đã trên 50 năm, được trồng làm cây cảnh vì có lá và hoa đẹp, nhưng chưa phát 
hiện việc trồng cô ca cho mục đích chiết xuất chất ma túy. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay 
việc kiểm soát cây có chứa chất ma túy ở Việt Nam chỉ tập trung vào hai loại cây, đó là 
thuốc phiện và cần sa. Cây thuốc phiện được trồng và sử dụng chủ yếu ở khu vực miền 
núi phía Bắc; cây cần sa mới xuất hiện trong thời gian gần đây, địa bàn chủ yếu ở các địa 
phương phía Nam.  

Cây thuốc phiện được trồng và sử dụng rất lâu đời ở khu vực miền núi nước ta. Theo số 
liệu thống kê ghi lại, niên vụ thuốc phiện năm 1985 - 1986 có diện tích trồng cây thuốc phiện 
lớn nhất lên tới 19.050ha. Từ năm 1993, khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 06/CP của Chính phủ 
về xóa bỏ trồng cây thuốc phiện, diện tích trồng giảm nhưng vẫn còn khá lớn với 12.790ha phân 
bố trên địa bàn 12 tỉnh miền núi phía Bắc. Những năm sau đó diện tích trồng cây thuốc phiện đã 
được kiểm soát tốt, liên tục giảm mạnh qua các năm, niên vụ 1995 - 1996 còn 2.885ha, niên vụ 
2000 - 2001 còn 320ha và đến nay tại niên vụ 2014 - 2015 chỉ còn 14,9ha ở các diện tích nhỏ lẻ, 
phân tán. 

Cây cần sa mặc dù mới xuất hiện trong những năm gần đây, song do đặc tính sinh trưởng 
dễ thích nghi với nhiều vùng sinh thái và có thể trồng theo phương pháp thủy canh nên việc 
kiểm soát trồng và tái trồng rất khó khăn. Diện tích cây cần sa được phát hiện và xóa bỏ được 
trong vài năm gần đây cao nhất chỉ ở mức vài ha. Năm phát hiện và xóa bỏ cao nhất với cây cần 
sa là năm 2012 với 5,8ha và đến năm 2015 này chỉ còn 0,2ha. 

Nhận thức rõ ma túy là hiểm họa của cả dân tộc, Ðảng và Nhà nước đã có chủ trương rất 
sớm để kiểm soát tình hình: Ngày 30/8/1987, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã ra Chỉ thị số 13-
CT/TW yêu cầu tổ chức vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, không chích hút và 
ngăn chặn việc mua bán sản phẩm cây thuốc phiện. Năm 1989, Quốc hội đã bổ sung sửa đổi Bộ 
luật Hình sự, quy định rõ về tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma 
túy, với quy định “Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây có 
chứa chất ma túy, bị xử phạt hành chính, phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Ngày 29/01/1993, 
Chính phủ đã ra Nghị quyết số 06/CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát 
ma túy. Ðể cụ thể hóa các hoạt động của Chương trình Quốc gia 06/CP, ngày 14/11/1995, Thủ 
tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 743/TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, 
chống và kiểm soát ma túy. Ngày 30/11/1996, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt 
Nam đã ra Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và 
kiểm soát ma túy, yêu cầu “Các cấp ủy Ðảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác 
phòng, chống và kiểm soát ma túy, phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm từng bước 
ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túy trong nhân dân”. Chính phủ đã chỉ đạo kiện toàn 



“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 08/2016 13 

về tổ chức phòng chống ma túy toàn quốc, thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 
phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Năm 1999, Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi dành 
Chương 18 quy định các tội về ma túy. Năm 2000, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống 
ma túy, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho công tác này. Ngày 31/8/2012, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 tại 
Quyết định số 1203/QĐ-TTg. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được 
giao “Cơ bản không để tái trồng cây thuốc phiện và cây cần sa; phát hiện, triệt phá 100% diện 
tích cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép”. Qua 04 năm triển khai thực hiện đã cơ bản 
thực hiện được mục tiêu của chương trình đề ra, diễn biến tình hình tái trồng cây có chất ma túy 
(cây thuốc phiện và cây cần sa) từ năm 2012 trở lại đây cho thấy chúng ta đã khống chế khá tốt 
hiện tượng tái trồng ở các địa bàn trọng điểm. Diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy được 
kiểm soát ở mức thấp, giảm so với các năm trước và có xu hướng giảm dần từ 40,3ha (năm 
2012), xuống còn 18,9ha (năm 2013); 19,8ha (năm 2014); 14,9ha (năm 2015). Các địa phương 
đã phát hiện 763 vụ vi phạm liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy, với tổng số diện tích 
93,9ha đã bị phá bỏ, tiêu hủy theo quy định; tiến hành xử lý hình sự, khởi tố 20 vụ; xử lý hành 
chính 476 vụ với số tiền phạt khoảng 447 triệu đồng; các vụ còn lại xử lý theo hình thức cảnh 
cáo, răn đe, yêu cầu cam kết không trồng, tái trồng.  

Để có được kết quả này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp như: Xây dựng và triển khai Kế hoạch 05 năm 2011 - 2015 và kế hoạch hàng năm 
về thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ, thay thế cây chứa chất ma túy. Phối hợp với các cơ quan liên 
quan cấp Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến luật và các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước về xóa bỏ, thay thế cây có chất ma túy thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng; đặc biệt phương pháp tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu tới các già làng, trưởng bản, người 
dân địa phương. In ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp giúp cho cán bộ một số tỉnh, huyện và nhân 
dân địa phương vùng trọng điểm nhận biết phân biệt được cây thuốc phiện, cây cần sa và cây cô 
ca là những cây có chứa chất ma túy hiện nay cấm không được trồng; thống nhất với cơ quan 
truyền thông đại chúng của Trung ương và một số tỉnh trọng điểm tăng thời lượng phát sóng 
thông qua đài phát thanh truyền hình của tỉnh, tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, nhằm 
giúp cho đồng bào các dân tộc hiểu về tác hại của ma túy đối với cộng đồng. Tổ chức các cuộc 
hội thảo tại các địa phương trọng điểm (Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, 
Đắk Nông, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Đồng Nai), kết hợp công tác tuyên truyền phổ 
biến pháp luật và tạo điều kiện cho đại biểu các địa phương, nhất là cấp cơ sở như già làng, 
trưởng bản trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất 
ma túy. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cục, vụ, viện, trung tâm trực thuộc 
tập trung nguồn lực từ các chương trình, dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản 
lý để hỗ trợ các địa phương vùng khó khăn, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, xây dựng 
các mô hình phát triển sản xuất, ngành nghề phù hợp với điều kiện đặc thù từng địa phương 
nhằm nhân rộng mô hình có hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. 
Tăng cường chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh thuộc 
địa bàn trọng điểm về trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, thực hiện các biện pháp chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích. 

Bộ cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn từ 
Chương trình dự án như các chương trình 135, 134, 30a, giảm nghèo bền vững… nhằm đầu tư 
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cho đồng bào vùng cao Tây Bắc, Việt Bắc. Các nguồn vốn lồng ghép hỗ trợ đầu tư đã tạo nguồn 
lực lớn cho phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn trọng điểm tái trồng cây 
chứa chất ma túy. 

Đối với Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an, Bộ đã 
phối hợp tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra tại các tỉnh trọng điểm đang tiềm ẩn tái 
trồng cây có chứa chất ma túy. Trong những năm qua, tổ chức được 20 đợt kiểm tra tại các tỉnh: 
Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Ðiện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Nghệ An, Bình Phước, Đắk Lắk, 
Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang… 

Việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của chương trình đã có những đóng góp nhất 
định đối với phát triển kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương. Từng bước thay đổi tư tưởng, 
nhận thức của người dân về pháp luật, hạn chế và xóa bỏ dần việc trồng cây có chứa chất ma 
túy. 

Tuy kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy đã đạt được kết quả khả quan nhưng trước 
thực trạng tình hình ma túy trong nước cũng như khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, hiện 
tượng trồng cây thuốc phiện còn tiềm ẩn ở các vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới với các 
nước; cây cần sa đã phát hiện trên phạm vi khá rộng thuộc 20 tỉnh, từ thành thị đến nông thôn. 
Do vậy, trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan trình Chính phủ cho phép xây dựng và thực hiện Đề án “Xóa bỏ, thay thế 
cây có chứa chất ma túy giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó bao gồm các giải pháp về: Tuyên 
truyền pháp luật về phòng chống ma túy; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nhằm ổn định đời sống 
cho đồng bào; lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung vốn đầu tư tại các xã vùng trọng 
điểm tái trồng, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn người dân ứng dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu hiệu 
quả về cây trồng, vật nuôi để nhân rộng nhằm tạo thu nhập thay thế cây có chứa chất ma túy 
trong dài hạn và đảm bảo tính bền vững của công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. 

 

                                                                                          Lê Quốc Doanh 
                                                            Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
                                                                     (Tạp chí Bảo hộ lao động - Tháng 6/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 

            TÌM HIỂU MỘT SỐ HÌNH THỨC MỚI CỦA VIỆC LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN 

                                      TRONG THANH, THIẾU NIÊN HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN 
 

Chất gây nghiện được hiểu là những chất làm cho con người sử dụng nó một vài lần sẽ bị 
lệ thuộc nó cả về thể chất lẫn tinh thần. Các chất gây nghiện hay được sử dụng nhất theo truyền 
thống đó là thuốc phiện, cần sa, cocaine, heroine, ma túy tổng hợp MDMA (matylen 
dioxymetamphetamine), rượu, bia, thuốc lá,… và một số chất kích thích khác gây hưng phấn 
cho hệ thần kinh. Thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây nghiện là những người sử dụng một 

CẢNH BÁO CÁC LOẠI 

MA TÚY MỚI 
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trong những chất gây nghiện nói trên và bị lệ thuộc nó cả về thể chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng 
đến sức khỏe, học tập, lao động của họ. 

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 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. Các loại tệ nạn mà thanh, thiếu niên hiện nay đang lạm dụng thường 
được biết với những tên gọi đó là: Hít “keo” (dung môi hữu cơ), hút “pin” (còn gọi là cỏ Malay 
hay thuốc lào Canada), hút “shisha” (còn gọi là thuốc lào Ả-rập). Trong phạm vi bài viết này 
chúng tôi xin tổng hợp một số vấn đề cơ bản về tình trạng lạm dụng chất gây nghiện của thanh, 
thiếu niên nước ta hiện nay dưới những hình thức mới này, cũng như tác hại của nó đối với sức 
khỏe con người và đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

1. Một số hình thức mới của việc lạm dụng chất gây nghiện của thanh, thiếu niên hiện nay 
a) Tệ nạn hít “keo” (còn gọi là lạm dụng dung môi hữu cơ) 
Về nguyên tắc, các loại keo dán (gỗ, nhựa, kim loại) bao gồm 2 thành phần chính: Chất 

kết dính (polymer) và dung môi, trong đó dung môi đóng vai trò hòa tan và pha loãng chất kết 
dính và là một chất dễ bay hơi, sẽ là một tác nhân chính trong việc hít keo. Hiện tượng hít keo 
dán (gỗ, nhựa, kim loại) thực chất là việc hít các dung môi hữu cơ, và trong thuật ngữ khoa học 
được gọi là “sự lạm dụng dung môi hữu cơ” hoặc “sự lạm dụng các chất dễ bay hơi”. Khái niệm 
lạm dụng dung môi là diễn tả việc sử dụng dung môi thông qua việc hít hơi của nó để tìm cảm 
giác sảng khoái. 

Việc hít keo (dung môi hữu cơ) thường được tiến hành bằng các cách sau đây: Hít trực 
tiếp bằng mũi hoặc bằng miệng từ các chai lọ đựng dung môi hoặc keo dán; tẩm dung môi trên 
vải, và sau đó chụp lên mũi và miệng; cho dung môi hoặc hỗn hợp keo dán có chứa dung môi 
vào túi nhựa, và sau đó chụp lên mũi, miệng hoặc trùm qua đầu. 

Tệ nạn hít keo (lạm dụng dung môi) của thanh, thiếu niên bắt đầu xuất hiện vào những 
năm 2003 ở châu Mỹ Latin, chủ yếu ở các nước Hondurat, Colombia, Salvador,… sau đó lan 
rộng và du nhập sang các nước Đông Nam Á, Đông Âu và khu vực Địa Trung Hải. Còn ở khu 
vực Đông Nam Á, trong mấy năm qua tình trạng thanh, thiếu niên lạm dụng dung môi hữu cơ 
đang trở nên vấn đề lo ngại cho cộng đồng, đặc biệt ở Singapore tệ nạn hít keo đang trở thành tệ 
nạn báo động, theo báo cáo của Cơ quan Kiểm soát chất gây nghiện Singapore, nếu như năm 
2005 có 120 người bị bắt quả tang hít keo, thì đến năm 2008 có tới 954 người hít keo bị bắt lần 
đầu và 706 người tái phạm, trong số những người hít keo, 63% dưới 20 tuổi. 

Hiện nay một số thanh, thiếu niên (kể cả học sinh phổ thông) ở một số thành phố lớn (đặc 
biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh) đang lạm dụng việc hít các dung môi hữu cơ trong các loại 
keo dán gỗ, nhựa, kim loại để tìm ảo giác thay thế cho việc sử dụng ma túy tổng hợp. Tệ nạn hít 
keo của thanh, thiếu niên được phát hiện lần đầu tiên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
vào năm 2006, sau đó đã lây lan sang một số địa bàn của thành phố và các địa phương khác ở 
Việt Nam, số thanh thiếu niên hít keo đang tăng nhanh. Nếu như năm 2006 hiện tượng hít keo 
chỉ có vài trường hợp thì nay đã có hàng trăm người hít. Số trẻ em hít ngày càng nhiều, nhiều 
học sinh bỏ cả trường lớp theo các bạn lớn tuổi hơn ngồi cả ngày trong cửa hàng Internet để hít 
keo, lứa tuổi thanh, thiếu niên chủ yếu ở độ tuổi từ 9 - 18 tuổi. Hình thức sử dụng rất đơn giản, 
các đối tượng sử dụng đến các cửa hàng tạp hóa mua các ống keo dán gỗ, nhựa, kim loại đổ ra 
các túi nilông rồi đưa lên mũi để hít. Một ống keo giá 2.000 đồng có thể hít trong khoảng thời 
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gian gần 30 phút, nếu ống keo giá từ 6.000 - 7.000 đồng thì hít được khoảng một giờ. Hiện tại 
trên thị trường tiêu dùng có nhiều loại keo dán khác nhau nhưng có hai loại keo dán phổ biến 
mà một số thanh, thiếu niên đang sử dụng đó là keo dán gỗ và nhựa. Kết quả phân tích hai loại 
keo trên cho thấy: Trong hai loại keo này có 28 loại dung môi hữu cơ khác nhau, trong đó có ba 
loại rất độc cho sức khỏe là methylene chloride (hàm lượng 12,95%), ethyl acetate (6,20%) và 
toluene (77,11%). Ngoài ra, trong hai loại keo này còn có nhiều loại hóa chất độc hại khác 
nhưng ở hàm lượng thấp hơn các loại trên như xylene, benzene, butyl acetate, ethyl 
cyclopentane... 

Tác hại của việc hít keo: Một người sau khi hít keo có các loại dung môi methylene 
chloride, ethyl acetate, toluene, cyclohexane sẽ có tác dụng gây cảm giác lâng lâng, đê mê (kiểu 
ma túy). Các dung môi hữu cơ này là loại dung môi bay hơi có thể gây nghiện nếu thường 
xuyên hít, ngửi các chất này người hít có cảm giác sảng khoái, ảo giác, thậm chí lú lẫn nếu hít 
quá nhiều mà người nghiện thường gọi là “phê”. Nếu hít thời gian ngắn có thể gây ảnh hưởng 
đến hệ thần kinh trung ương, gây trầm cảm, ức chế hô hấp, tổn hại phổi, hại gan, thận, gây suy 
tủy xương, rối loạn nhịp tim, thoái hóa não, ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại biên; nếu hít 
thường xuyên, lâu dài sẽ bị bệnh ung thư. Cũng như các chất gây nghiện khác, khi đã nghiện 
dung môi bay hơi, người nghiện sẽ luôn nhớ cảm giác do nó mang lại và phải tiếp tục sử dụng 
nó. Đến một lúc nào đó sử dụng liều cũ không thỏa mãn, họ phải sử dụng liều cao hơn để đạt 
được cảm giác mong muốn, dần dần họ trở thành “nô lệ” của chất gây nghiện. 

b) Trào lưu hút “pin”(còn gọi là hút “thuốc lào Canada”) 
Thời gian qua và hiện nay, một số thanh, thiếu niên ở một số địa phương, đặc biệt là ở 

thành phố Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng và dần nghiện một loại 
thảo dược mới thuộc họ cần sa có xuất xứ từ nước ngoài, mà dân chơi (người sử dụng) thường 
gọi bằng các tên gọi khác nhau, ở Hà Nội, Hải Phòng dân chơi thường gọi là: “Pin”, “cỏ 
Malay”, còn ở thành phố Hồ Chí Minh dân chơi gọi là “cỏ Ca” hay còn gọi là “thuốc lào 
Canada”, bởi chúng có xuất xứ từ Canada. Loại thảo dược này được liệt vào danh mục các tiền 
chất ma túy và bị Nhà nước ta cấm buôn bán, sử dụng. 

Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng loại pin ma túy này đều bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. “Pin” được chế biến dưới dạng sợi thuốc gói trong túi nylon hoặc 
ép thành bánh để dân chơi xắt ra, bóp vụn rồi quấn vào giấy để hút. Những người buôn bán lẻ 
loại pin này giao hàng trực tiếp cho mối quen biết, kèm theo pin là một loại giấy có tên là OCB 
dùng để quấn thuốc, phần tẩu thuốc thường được làm bằng vỏ thuốc lá Vinataba. Giá bán 100g 
pin tại “đại lý” là 20 triệu đồng, những người buôn bán pin thường ngụy trang pin như điếu 
thuốc lá bình thường để phân phối đến tay người sử dụng với giá 200.000 đồng một điếu. 

Người nghiện cho rằng hút pin rẻ tiền hơn so với việc sử dụng các loại ma túy khác rất 
nhiều và có thể “sạc pin” (hút, sử dụng) ở bất cứ đâu. Sử dụng loại thảo dược này sẽ kích thích 
đến não người sử dụng ở mức độ nhẹ hơn ma túy. Sau khi hút pin, người hút bị kích thích thần 
kinh, tùy theo ảo giác từng người khi như bay bổng, lúc ngồi yên nhẹ nhàng trên ghế, đờ đẫn 
ngắm đèn đường. Có người sử dụng xong cảm thấy phấn khích, tưởng tượng đang cầm micro 
mà đứng hát hò vang trời. Loại pin này cũng gây nghiện như các loại ma túy khác, người hút 
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 ừng ực cả lít nước hoặc chén sạch nồi cơm nguội. Nếu 
như 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 
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nghiệm nhanh không phản ứng với loại “pin” này. Do vậy, cơ quan chức năng muốn biết rõ có 
kết quả chính xác thì phải làm xét nghiệm chuyên biệt hơn. 

c) Lạm dụng ma túy khi hút “shisha”(còn gọi là hút “thuốc lào Ả-rập”) 
Hút “shisha không phân biệt đối tượng và lứa tuổi 
Shisha đó là một thứ thuốc sợi của Ả-rập được chế tạo từ một loại cây cỏ mọc ở vùng đất 

Trung Đông, được hút qua ống điếu như thuốc lào và xuất hiện như một dịch vụ trong những 
đêm diễn của múa bụng (belly dance) trong các quán bar, café ở các nước Ả-rập,… khách tìm 
đến các quan bar, cafe hút shisha, nghe nhạc, xem múa bụng của các cô gái phục vụ như tìm 
đến một sự giải tỏa stress. Cơ cấu của bộ “điếu cày” hút shisha là một bình thủy tinh hoặc sứ 
đựng nước hoa quả, khi khói thuốc shisha đi qua sẽ tạo ra hương vị cho thuốc. Việc hút shisha 
không xấu, thậm chí còn được coi như một nét văn hóa trong giao tiếp của người Ả-rập và một 
số nước thuộc khu vực Trung Đông. Thú hút shisha du nhập vào Việt Nam từ năm 2002 và 
được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, thời gian qua và hiện nay một số thanh, thiếu niên đang 
sáng tạo ra những cách hút shisha đầy mạo hiểm bằng việc kết hợp với cần sa. Vô tình, shisha 
đã trở thành công cụ để một bộ phận người trẻ sử dụng trái phép chất ma túy, không chỉ vi 
phạm pháp luật mà còn là trò nghịch dại với chính sức khỏe của mình. Biểu hiện cụ thể của việc 
lạm dụng shisha hiện nay của một bộ phận thanh, thiếu niên ở một số thành phố lớn như Hà 
Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh tồn tại dưới hai hình thức: Một là, “dân chơi” đã thay 
loại nước hoa quả chuyên dụng để hút shisha bằng rượu mạnh để tạo cảm giác mạnh hơn, khi 
hút sẽ cảm thấy “bay” hơn. Cảm giác ban đầu là sốc, váng vất đầu óc, nhưng sau đó lại thấy 
cảm giác là lạ, muốn hút thêm nữa. Đồng thời thách nhau nuốt khói vào trong người, không nhả 
khói ra như bình thường, hút kiểu như vậy, những thanh, thiếu niên đang tự hủy hoại lá phổi của 
chính mình. Hai là, một số đối tượng nghiện ma túy thường rủ nhau, tụ tập đến những quán bar, 
cafe có bộ hút shisha và bí mật trộn cần sa, hoặc “cỏ Malay” vào thuốc shisha để hút, hoặc thậm 
chí hút trực tiếp cần sa thông qua “điếu cày shisha”. 

2. Nguyên nhân của việc sử dụng và lạm dụng các chất gây nghiện trong thanh, thiếu niên 
ở nước ta hiện nay 

Các kết quả điều tra xã hội học tại một số nước cho thấy: Ở các nước phát triển, hội chứng 
lạm dụng hóa chất dễ bay hơi trong giới thanh thiếu niên có nguyên nhân từ môi trường sống, 
sự tò mò, sự khao khát tự thể hiện và khuynh hướng nổi loạn của tuổi trẻ. Trong khi đó, ở các 
nước đang phát triển thì hành động nói trên được xem như là một phản ứng đối với sự bất toàn 
của cơ chế xã hội, đồng thời cũng để quên đi sự nghèo đói. Còn ở Việt Nam, khi nghiên cứu về 
nhân thân của một số đối tượng đã từng lạm dụng chất gây nghiện bằng các hình thức hít “keo” 
(hít dung môi hữu cơ), hút “pin” và hút “shisha” cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm 
dụng chất gây nghiện nói trên trong thanh, thiếu niên ở nước ta thời gian qua do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do sự buồn chán, áp lực học hành và sự tò mò đó là ba 
nguyên nhân chính khiến giới trẻ ngày càng “phê” cùng các túi “keo”, ống “pin” và “điếu cày 
Ả-rập” biến tướng hiện nay. Nguồn gốc phát sinh của những nguyên nhân nói trên là: 

Thứ nhất, nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự buồn chán của các thanh, thiếu niên lạm 
dụng chất gây nghiện với các hình thức nói trên là do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. 
Trong điều kiện xã hội hiện nay, các gia đình đều phải cố gắng để kiếm tiền nhiều hơn, làm việc 
nhiều hơn, lao động rất căng thẳng, thành ra thời gian quan tâm đến con cái cũng ít hơn, không 
đủ quỹ thời gian để gần gũi, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của con cái. Điều kiện giáo dục con trẻ, 
theo dõi các diễn biến tâm lý của chúng rõ ràng ít được quan tâm hơn. Gia đình có thanh, thiếu 
niên đang ở thời kỳ chuyển đổi tâm lý có những diễn biến phức tạp, người lớn thì chưa phải, trẻ 
bé cũng không, nếu thiếu sự quan tâm của gia đình rất dễ bị lôi kéo, dễ có hành động lệch 
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chuẩn. Chính sự thiếu quan tâm đó của gia đình cộng với sự lệch lạc tâm lý trong một bộ phận 
thanh thiếu niên do tiếp xúc với phim ảnh đồi trụy, các trang web “đen” trên mạng Internet... 
nên đã dẫn đến sự buồn chán và từ sự buồn chán đó một số thanh, thiếu niên đã bị lôi kéo và tìm 
sự khoái cảm nhằm giải tỏa sự buồn chán bằng việc hít “keo”, hút “pin” hay lạm dụng chất gây 
nghiện qua việc hút “shisha” và thậm chí sử dụng trực tiếp các loại ma túy để nhằm xóa đi sự 
buồn chán. 

Thứ hai, nguyên nhân cơ bản góp phần dẫn đến tình trạng hít keo, hút pin và lạm dụng hút 
shisha chính là áp lực học hành. Trong một số trường hợp, ở nhà trường, việc học hành quá tải, 
bị nhồi nhét kiến thức nhiều quá, một số trẻ có thể chịu được áp lực của việc học hành và trở 
thành những người rất tài giỏi, ngược lại là một bộ phận trẻ bị “tụt lại đằng sau”, học kém dần 
và lười học, kéo theo đó là hiện tượng trốn học, bỏ học và dùng thời gian “rảnh rỗi” đó để tụ tập 
chơi bời, và một bộ phận các em học sinh đã bị lôi kéo hoặc cố tình tìm đến việc sử dụng ma 
túy, lạm dụng các chất gây nghiện để giải tỏa áp lực học hành cũng như sự buồn chán do thiếu 
sự quan tâm của cha mẹ và dần dần trở thành người nghiện hít keo, hút pin, nghiện ma túy. 

Thứ ba, nguyên nhân nữa dẫn đến hành động hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng đó là 
sự tò mò, đua đòi của một bộ phận thanh, thiếu niên. Bản thân những em ở lứa tuổi từ 12 - 18 
muốn khẳng định mình là “người lớn”, nhưng thực chất chưa phải người lớn. Phổ biến nhất là 
tình trạng các em đua đòi theo bạn bè, tỏ ra “bản lĩnh”, “anh hùng” và nhiều đứa trẻ cũng vì 
muốn thử một lần cho biết xem có mùi vị như thế nào dẫn đến bị nghiện. Hiện nay ở một số 
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có rất nhiều trường hợp các em thường tụ tập, rủ 
rê nhau để hít keo, hút pin, thậm chí còn dùng ma túy. Các em thường không có chủ định sử 
dụng những chất đó nhưng do những lời kích bác của bạn bè và để chứng tỏ cho bạn bè mình 
thấy bản lĩnh, anh hùng nên đã vô tình sử dụng nó một cách vô tư. Một số trẻ khác lại thấy tò 
mò không biết các chất gây nghiện đó mùi vị như thế nào nên rất muốn thử cho biết. Chính sự 
vô tình, tò mò và thiếu hiểu biết đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đối với các em. 

3. Một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lạm dụng chất gây nghiện trong thanh, 
thiếu niên ở nước ta hiện nay 

Tình trạng thanh, thiếu niên lạm dụng các chất gây nghiện với các hình thức sử dụng đã 
trình bày ở phần trên thực sự là vấn đề đáng báo động với xã hội ta hiện nay, đòi hỏi phải kịp 
thời ngăn chặn bằng các biện pháp pháp lý - xã hội khác nhau, nếu tình trạng thanh thiếu niên 
lạm dụng các chất gây nghiện diễn ra trên phạm vi rộng, số lượng nhiều, tần số sử dụng cao sẽ 
để lại những hậu quả khôn lường và sẽ là thảm họa đối với cá nhân, gia đình và cả xã hội. 
Trước thực trạng lạm dụng chất gây nghiện nêu trên, đặc biệt là tệ nạn hít keo nhiều địa phương 
chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có biện pháp gì để ngăn chặn bởi dung môi 
hữu cơ trong các loại keo không nằm trong danh mục các chất gây nghiện bị cấm sử dụng. Tuy 
nhiên, ở một số địa phương, chính quyền và công an địa phương như ở thành phố Hồ Chí Minh 
cũng đã có biện pháp ngăn chặn, nhưng do thiếu công cụ pháp lý cho nên công tác ngăn chặn 
của chính quyền và công an địa phương còn chưa đồng bộ và ít hiệu quả, do vậy tệ nạn này vẫn 
tiếp tục phát sinh và phát triển lây lan đến mức báo động trong thanh, thiếu niên ở một số thành 
phố lớn. Còn đối với tình trạng hút pin, hút shisha biến tướng hiện nay, lực lượng chức năng 
cũng tiến hành các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và nhiều trường hợp cả người tổ chức, 
cung cấp lẫn người nghiện bị xử lý theo pháp luật hiện hành, nhưng chưa thực sự triệt để, nơi sử 
dụng chủ yếu là ở các quán bar, café nên rất khó phát hiện và xử lý. Để góp phần phòng ngừa, 
ngăn chặn ngay tình trạng lạm dụng các chất gây nghiện (hít “keo”, hút “pin”, hút “shisha” biến 
tướng) trong thanh, thiếu niên hiện nay, chúng tôi xin gợi mở một số giải pháp sau: 
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Một là, lực lượng công an phường, xã cần khẩn trương và triển khai ngay công tác tuyên 
truyền tới từng gia đình, cụm dân cư, trường học để mọi người thấy rõ hình thức, hậu quả tác 
hại và hậu quả pháp lý của việc lạm dụng các chất gây nghiện của thanh, thiếu niên thông qua 
hình thức hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động 
này, thì lực lượng công an phường, xã là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền trong 
cộng đồng dân cư. Hình thức thực hiện cụ thể là: Lực lượng công an phường, xã phối hợp chặt 
chẽ với tổ chức đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ xã, phường, nhà trường đến từng cụm dân 
cư, trường học tuyên tuyền cho thanh, thiếu niên thấy rõ tác hại khi hít keo, hút pin, hút shisha 
biến tướng và hậu quả pháp lý đối với hành vi lạm dụng chất gây nghiện trên với việc tuyên 
truyền bằng lời nói và phát các tờ rơi; đồng thời yêu cầu nhân dân ở từng cụm dân cư nếu thấy 
có những thanh, thiếu niên tụ tập hít keo, hút pin, hút shisha biến tướng cần phải có trách nhiệm 
báo ngay cho cơ quan công an. Hơn thế nữa, thông qua công tác tuyên truyền sẽ giúp các gia 
đình có trách nhiệm quan tâm đến con cái của họ nhiều hơn và đặc biệt là đối với những gia 
đình có con cái đang có biểu hiện lệch lạc về tâm lý. Đối với mỗi nhà trường cần có biện pháp 
quản lý chặt chẽ học sinh, khi phát hiện những em học sinh có biểu hiện hít keo hoặc lạm dụng 
chất gây nghiện khác phải kịp thời thông báo cho cơ quan công an và gia đình các em biết để có 
biện pháp phối hợp giáo dục, ngăn chặn. 

Hai là, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kết hợp với lực lượng công 
an phường, xã tiến hành rà soát và lập danh sách các hộ kinh doanh hàng tạp hóa có bán keo và 
các chất dung môi hữu cơ khác ở các khu vực, địa bàn có những thanh thiếu niên có biểu hiện 
hoặc đang lạm dụng dung môi hữu cơ ký vào các bản cam kết; khi bán keo cho thanh, thiếu 
niên phải ghi rõ số lần mua, nếu thanh, thiếu niên nào thường xuyên mua keo và có biểu hiện 
nghi vấn về việc hít keo, thì không bán keo, các chất dung môi khác cho những thanh, thiếu 
niên đó và có biện pháp báo cơ quan chức năng xem xét kết hợp với gia đình, nhà trường giáo 
dục, ngăn chặn. Bên cạnh đó lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp 
với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần thường xuyên và tăng cường kiểm tra 
các quán bar, cafe trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện nhằm ngăn chặn sự lạm dụng chất 
gây nghiện của thanh, thiếu niên thông qua việc hút pin, hút shisha biến tướng; xử lý nghiêm 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành những thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây nghiện 
và những chủ quán bar, cafe có biểu hiện tiếp tay để cho thanh, thiếu niên lạm dụng chất gây 
nghiện trong quán của mình tùy theo tính chất mức độ của hành vi. 

Ba là, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần kết hợp với lực lượng công an 
phường, xã nắm và quản lý được số lượng những thanh, thiếu niên đã từng hít keo, hút pin, hút 
shisha biến tướng cũng như những thanh, thiếu niên có nguy cơ lạm dụng chất gây nghiện này 
trong mỗi cộng đồng dân cư để đưa vào diện quản lý, đồng thời có biện pháp giáo dục thích 
hợp. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và 
phát hiện kịp thời những hành vi mua bán, vận chuyển, cung cấp các chất ma túy, chất gây 
nghiện đặc biệt là các loại “cỏ Malay” (thuốc lào Canada), cần sa cho những thanh, thiếu niên 
sử dụng với các hình thức hút pin và hút shisha. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên 
phòng, hải quan và cảnh sát biển ngăn chặn và bịt kín mọi nguồn cung cấp cỏ Malay và cần sa, 
cũng như các chất ma túy và chất gây nghiện khác từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Bốn là, Chính phủ cần khẩn trương ban hành nghị định về việc quản lý đối với việc mua 
bán, sử dụng các chất dung môi hữu cơ cũng như các chất gây nghiện khác có nguy cơ gây 
nghiện mà chưa được quy định trong danh mục các chất gây nghiện. Đồng thời bổ sung ngay 
vào Điều 23 Nghị định 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/12/2005 quy định về 
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội “hình thức xử phạt hành 
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chính đối với các hành vi mua bán, cung cấp, chứa chấp, tổ chức sử dụng và lạm dụng dung môi 
hữu cơ”. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới về việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng dung 
môi hữu cơ cho thấy, hầu hết chính phủ các nước đều chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành 
nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng dung môi hữu cơ, trong đó có việc ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật tạo ra công cụ pháp lý đủ mạnh để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn hít 
keo. Chẳng hạn, để ngăn ngừa tệ nạn hít keo gây hại ghê gớm cho sức khỏe con người, 
Singapore đã ban hành một đạo luật quy định không bán keo cho những người từng có tiền sự 
hít keo. Tất cả cửa hàng sẽ phải ghi lại chi tiết nhân thân của người mua keo để trình báo với 
nhà chức trách khi cần thiết. Những người vi phạm và tái phạm quy định trên sẽ bị phạt ở mức 
tối đa 5.000 SGD (3.500 USD) và chịu án hai năm tù. Với người nghiện hít keo, nếu bị bắt, sẽ 
bị phạt tù 6 tháng và chịu mức phạt 2.000 SGD (1.400 USD). Hoặc năm 2007 Quốc hội Liên 
bang Nga đã bổ sung vào Luật về trách nhiệm hành chính năm 1999 về việc xử lý hành chính 
đối với hành vi tổ chức, cung cấp và lạm dụng dung môi hữu cơ nhằm ngăn chặn trào lưu lạm 
dụng dung môi hữu cơ trong thanh, thiếu niên. 

Tóm lại, sẽ không phải là một tình cờ khi hội chứng lạm dụng dung môi và chất gây 
nghiện khác nêu trên ở nước ta thời gian qua và hiện nay, chủ yếu rơi vào những thanh thiếu 
niên đường phố hoặc lớn lên trong một gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Phương 
tiện để thực hiện hành vi lạm dụng chất gây nghiện nêu trên với chi phí khá rẻ và có thể tìm 
mua một cách dễ dàng và hình thức sử dụng đơn giản, do đó rất dễ tiếp tục lan tỏa trong một bộ 
phận thanh thiếu niên. Hậu quả của hội chứng này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cộng 
đồng và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn chỉ có thể có hiệu quả khi có đầy đủ công cụ 
pháp lý điều chỉnh cùng với vai trò của chính quyền, lực lượng công an cũng như sự quan tâm 
và góp sức của toàn xã hội. 

 

                                                                                  Nguyễn Minh Đức - Đặng Anh Tuấn 
                                                                                                       (hvcsnd.edu.vn) 
 

 
 

MA TÚY ĐÁ HỦY HOẠI CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? 
 

Không gây nghiện mạnh mẽ như 
heroin nhưng ma túy đá cũng làm cho 
người nghiện nó khốn đốn và làm băng 
hoại xã hội. 

Hiện nay, trào lưu sử dụng ma túy đá 
đang lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến một bộ phận giới trẻ. Báo Công an thành 
phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với PGS.TS.DS 
Nguyễn Hữu Đức (Khoa Dược - Đại học Y 
dược thành phố Hồ Chí Minh) để bạn đọc 
hiểu rõ về tác hại của ma túy đá cũng như 
cách phòng ngừa hợp lý. 

Ma túy đá là gì? 
Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng 

hợp từ thuốc kích thích amphetamine, có tên 
khoa học là methamphetamin (trước đây còn 

xuất hiện với tên dược phẩm là methedrine 
nên còn được gọi tắt là Met). Ma túy đá được 
xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần 
kinh trung ương. 

Trái với lời đồn đại cho rằng ma túy đá 
“an toàn”, các cuộc thử nghiệm khoa học cho 
thấy đây là hợp chất hoàn toàn độc hại. Về 
mặt tác dụng dược lý, khi thử trên súc vật, 
ma túy đá giống như thuốc lắc cho thấy có 
tác dụng hỗn hợp của sự kích thích hệ thần 
kinh trung ương và gây ảo giác bằng cách ảnh 
hưởng đến các chất sinh học trung gian của 
não là serotonin và dopamin, đặc biệt đối với 
serotonin. 

Do tác động đến chức năng “sinh 
serotonin” của não mà ma túy gây nên hội 
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chứng gọi là “hội chứng serotonin” (serotonin 
syndrome) gây thay đổi cách cư xử, thái độ, 
thuốc lắc còn gây tăng thân nhiệt (người nóng 
lên như bị sốt). 

Quan trọng hơn hết là nó gây độc tính 
đối với não. Việc sử dụng ma túy đá lâu dài 
không đưa đến cái chết tức khắc hay từ từ cũng 
dẫn đến các bệnh tâm thần, từ lo sợ vô cớ, trầm 
cảm đến loạn thần kinh thật sự. 

Loại thuốc gây nghiện nguy hiểm 
Thay vì uống như thuốc lắc (dạng 

thuốc viên nén), ma túy đá (dạng tinh thể 
lóng lánh) được dân chơi đốt lên để hút (gọi 
là “đập đá”) sẽ cho tác dụng “phê” nhanh và 
kéo dài hơn rất nhiều so với các dẫn chất 
amphetamin khác. 

Nhiều người vẫn cho rằng, ma túy đá 
không gây nghiện như các loại ma túy khác, 
tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua 
trong cuộc vui và tác hại thì không đáng 
ngại. Thực chất đây là thuốc gây nghiện 
thuộc loại nguy hiểm. 

Dùng ma túy đá lâu ngày sẽ dần dần đi 
đến dùng ma túy mạnh hơn là heroin, dùng 
đường uống, hút rồi sẽ đi đến dùng đường 
tiêm chích để “phê” nhanh, mạnh hơn. Và 
khi dùng độc chất ma túy bằng con đường 
tiêm chích sẽ không chóng thì chầy đi vào 
cửa “tử” vì bị nhiễm HIV/AIDS. Nói cứ 
thoải mái sa vào “cắn” (dùng thuốc lắc) hay 
“ục” (dùng ma túy đá) đều đưa vào cửa tử là 
do vậy. 

Chưa có phác đồ cai nghiện ma túy 
đá 

Nghiện thuốc là tình trạng không 
ngưng bỏ mà bắt buộc phải tiếp tục dùng 
thuốc. Nghiện ma túy đá cũng thế, đã quen 
dùng sẽ có sự phụ thuộc cứ muốn tiếp tục 
dùng, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu, 
tìm mọi cách dùng lại ma túy đá. 

Người mới sử dụng ma túy đá thì việc 
dứt bỏ, cai không dùng ma túy đá nữa dễ 
dàng hơn, miễn là người đó có ý chí, quyết 
tâm cai. Nhưng người nghiện ma túy đá lâu 
dài, đặc biệt đã bị ảo giác, bị rối loạn tâm 

thần kéo dài thì việc cai nghiện có rất nhiều 
khó khăn. 

Hội chứng cai của ma túy đá không 
giống hội chứng cai của heroin, có nghĩa là 
không có cảm giác đau nhức, không tiêu 
chảy, không ớn lạnh nổi da gà, không có cảm 
giác dòi bò trong xương, không vật vã… mà 
là buồn chán, luôn có cảm giác mệt mỏi, kiệt 
sức, chậm chạp hoặc lầm lỳ, rất dễ bị kích 
động, dễ nổi giận, có thể hoang tưởng ảo 
giác, không kiểm soát được cảm xúc, hành 
vi. 

Da nhăn nheo, lở loét, chảy máu mũi... 
là các biểu hiện của người nghiện ma túy đá 

Hiện nay chưa có phác đồ cai nghiện 
ma túy đá, mà chỉ trị triệu chứng như người 
bệnh được cho dùng thuốc an thần khi bị 
kích động, dùng thuốc chống trầm cảm khi bị 
trầm cảm, dùng thuốc trị tâm thần phân liệt 
khi bị loạn thần… Người nhà nên đưa người 
bệnh đến trung tâm sức khỏe tâm thần hay 
các trung tâm cai nghiện ma túy để chữa trị. 

Cần sự quan tâm của phụ huynh đến 
giới trẻ 

Giới trẻ đã lạm dụng ma túy đá chỉ để 
tìm cuộc vui tạm thời, nhất là đạt được sự tê 
mê, lâng lâng trong cảm giác mà thực chất là 
ảo giác. Nhờ ảo giác mà các bạn trẻ cảm thấy 
hưng phấn nhảy nhót tưng bừng,“mê mẩn 
không còn suy nghĩ hoặc lo lắng gì nữa”. 

Nguy hại là nếu lạm dụng chất gây ảo 
giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử dụng ma túy 
thật sự, Bởi vì, khi đã quen với cảm giác 
“phê” với ảo giác, các bạn trẻ rất dễ và sau 
đó có sự cưỡng chế, tìm đến thứ tạo cảm giác 
“phê” mạnh hơn là chơi thử heroin, từ hút 
đến tiêm chích và rồi chắc chắn sự nghiện 
tiêm chích ma túy cộng với sự nhiễm 
HIV/AIDS sẽ đến để gióng hồi chuông báo 
tử. 

Nhiều nguyên nhân dẫn đến giới trẻ 
dùng ma túy đá, nhưng chủ yếu là gia đình 
chưa quan tâm; một số gia đình khá giả, cha 
mẹ quá lo làm ăn nên không thường xuyên 
gần gũi, bảo vệ chăm sóc con em mình... Xin 
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các bậc cha mẹ vì tương lai của thế hệ trẻ hãy 
chăm sóc con em tốt hơn. 

Trong năm 2011, Bệnh viện Tâm thần 
thành phố Hồ Chí Minh nhập viện cấp cứu 
113 bệnh nhân và 560 bệnh nhân đến khám 
điều trị ngoại trú vì các triệu chứng hoang 

tưởng ảo giác và rối loạn hành vi liên quan 
đến sử dụng ma túy, trong đó có ma túy đá. 

 

PGS.TS.DS. Nguyễn Hữu Đức 
(congan.com.vn) 

 

 
 

RÙNG RỢN MA TÚY “ĂN THỊT NGƯỜI” KROKODIL 
 

Krokodil, loại ma túy tự chế, giá rẻ, có nguồn gốc từ châu Âu hiện có mặt tại Mỹ và 
nhiều nơi trên thế giới, gây chết người bằng cách gây hoại tử, lở loét, chết dần chết mòn. 

Nguồn gốc Krokodil 
Krokodil tiếng Nga có nghĩa là “cá sấu”. Krokodil tên chính thức là desomorphine hay ma 

túy cấp IV gốc heroin. Loại ma túy này có mặt tại Siberia (Nga) từ năm 2002 sau đó lan ra 
nhiều nơi khác, trước khi “phủ sóng” sang Tây Âu và tràn sang Mỹ. Sở dĩ ở Nga, loại ma túy 
này phát triển là vì độ phê không kém heroin, trong khi đó giá cả lại rẻ hơn và không bị kiểm 
soát nên con nghiện ngày càng đông. Thậm chí cả những người nghiện heroin nay cũng chuyển 
sang dùng Krokodil cho thỏa cơn nghiện. 

Với độ nguy hiểm cao, Krokodil còn được gọi là ma túy “ăn thịt người” (Fleshing-eating 
drug) hay “ma túy cá sấu”, vì sau khi tiêm chích, nó tạo ra những tổn thương cục bộ dưới da có 
màu xanh sần đen giống như da cá sấu. Từ đây, nó gây hoại tử, lở loét, thối rữa và gây tử vong 
trong khoảng thời gian chưa đầy 3 năm. Krokodil là một dạng ma túy tự chế, với thành phần 
chính là desomorphine, hóa chất được các nhà khoa học Mỹ tìm thấy đầu thập niên 30 ở thế kỷ 
trước. Desomorphine là một dẫn xuất của morphine (thuốc phiện) với tác dụng an thần, giảm 
đau và kích hoạt cực nhanh. Nó có mức độ gây “phê” cao hơn morphine 8 - 10 lần và được sử 
dụng ở Thụy Sĩ dưới tên Permonid, ít gây buồn nôn hoặc suy hô hấp so với liều tương tự của 
morphine. Việc bào chế desomorphine bắt đầu từ α-chlorocodide, thông qua phản ứng của 
clorua thionyl với codein.  

Bằng cách giảm chất xúc tác, α-chlorocodide tạo ra dihydrodesoxycodeine, và qua các 
bước tinh lọc tiếp theo để cuối cùng thành desomorphine. Như vậy, desomorphine là một dẫn 
xuất của morphine được chế từ một thứ hỗn hợp cực kỳ nguy hiểm như codeine, i-ốt, phốt pho 
và phụ gia, tạo ra hỗn hợp dạng dầu nhớt màu nâu nhạt, mùi nồng của i-ốt trước khi qua khâu 
tinh lọc và tiêm thẳng vào mạch máu. Lợi thế của Krokodil là con nghiện có thể tự chế ngay tại 
nhà, độ phê của nó cũng giống như heroin nhưng thời gian ngắn hơn khoảng 90 phút  

Ăn mòn xương và hoại tử da  
Theo bác sĩ Abhon Singh, người từng điều trị cho con nghiện Krokodil, đây là loại ma túy 

rất nguy hiểm cho con người. Do tự bào chế nên không cần đảm bảo độ thuần, còn sót nhiều 
hợp phần nguy hiểm như xăng dầu, i-ốt và các cặn phụ gia có thể gây phá hủy mạch máu. Vì 
vậy càng nghiện nặng, tuổi thọ con nghiện càng bị rút ngắn. 

 Một con nghiện ở Chicago (Mỹ) tên là Amber Neitzel mới đây đã thú nhận, độ nghiện 
của Krokodil giống như heroin nhưng nó lại gây tổn thương da ngay từ khi mới tiêm chích. Tổn 
thương bắt đầu từ một vết bỏng giống như bỏng thuốc lá, sau đó tím tái, tạo vẩy và sưng trong 
vòng 5 - 6 ngày. Đặc biệt vùng da quanh vết tiêm trở nên xanh xám, có dạng sần sùi giống như 
da cá sấu, sau đó đến giai đoạn lở loét, thối rữa và hoại tử. 
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Mặc dù được mệnh danh là ma túy “ăn thịt người” nhưng nhiều người vẫn vô tư sử dụng. 
Đặc biệt sau khi sử dụng mức độ phê cũng mạnh hơn nhưng hết phê là đến giai đoạn hành hạ, 
nhất là những người tiêm trực tiếp Krokodil vào các động mạch. Ví dụ, nếu tiêm vào động 
mạch cổ thì chính chất acid có trong Krokodil sẽ hủy hoại xương hàm dưới, làm cho lợi bị ăn 
mòn, thối rữa trước khi răng rụng hết. Điều nguy hiểm khác là những người nghiện Krokodil rất 
khó cai. Vì vậy, những người dùng Krokodil chẳng khác nào tự tiêm thuốc độc vào cơ thể. Do 
đó, Krokodil đã được xếp vào diện ma túy kinh khủng nhất thế giới.  

Tổn hại não và suy giảm trí nhớ 
Theo tờ Time của Mỹ, một phụ nữ Nga tên là Irina Pavlova từng nghiện Krokodil sau đó 

quyết tâm cai nghiện cho biết, đây là loại ma túy làm tổn hại não, gây suy giảm trí nhớ, rối loạn 
diễn đạt lời nói và kiểm soát hành vi. Nhiều người không qua khỏi vì bị nhiễm độc máu, viêm 
nhiễm và hoại tử các cơ mềm. Do bị hoại tử nên Irina Pavlova đã từ chối đến bệnh viện điều trị 
mà chỉ quyết tâm cai nghiện tại nhà. 

Tuy chỉ xuất hiện hơn 10 năm nhưng Krokodil thực sự là một “đại dịch” kinh hoàng, nó 
lan nhanh và có mức độ tàn phá khủng khiếp. Những người nghiện Krokodil phải đối mặt với 
tác hại cực kỳ khủng khiếp trong thời gian ngắn. Nếu gan và phổi của người nghiện đã có vấn 
đề thì khi dùng Krokodil, nó sẽ làm cho các căn bệnh này trầm trọng hơn. Trong khi người 
nghiện heroin có thể kéo dài cuộc sống từ 5 năm đến 7 năm, thời gian này ở người nghiện 
Krokodil chỉ kéo dài không quá 3 năm.  

Theo Reuters, năm 2011, Nga thu giữ hàng chục triệu liều Krokodil. Năm 2010, có gần 1 
triệu người Nga sử dụng loại ma túy này, nhất là những người dân ở vùng Cực Bắc, Siberia. 
Đại dịch Krokodil đã vượt khỏi biên giới nước Nga. Một số ca tử vong tại các quốc gia Đông 
Âu như Séc và Đức được xác định do dùng Krokodil.  

 

                                                                                                    Mai Nguyễn 
                                                                    (Báo Phụ nữ Việt Nam số 90 - Ngày 27/7/2016) 

 

 
 

CẢNH BÁO LOẠI MA TÚY MỚI 
 

Loại ma túy này có 
tên gọi “Spice” hoặc “K2” 
rất phổ biến với thanh 
thiếu niên tại Mỹ được bán 
trong các cửa hàng dược 
phẩm như là một loại 
hương liệu, dùng để hút 
thay thế cần sa một cách 
hợp pháp. Do không có 
những cảnh báo cần thiết, 
nên người sử dụng không 
nhận thức được những 
hiểm nguy mà họ đang 
phải gánh chịu khi sử dụng 
loại thuốc này. 

K2/Spice là một hỗn 
hợp các loại thảo mộc khô, 
gia vị và hoa phun với các 
hợp chất tổng hợp hoặc hóa 
học tương tự như THC 
(tetrahydrocannabinol) được 
tìm thấy trong cần sa và 
được bán như loại hương liệu 
(để hít). Nó còn có các tên 
khác như Pep Spice, Spice 
Sliver, Spice vàng, Spice kim 
cương, Genie, Ice và Fire 
khói, Sence, Skunk, Yucatan 
cháy, Orange Rồng khói, 
Black Mamba, Genie, Blaze, 
Red X Dawn, và Zohai và 

được phân biệt trên nhãn 
mác của sản phẩm và các dấu 
hiệu khác như màu sắc, 
hương vị. 

Tùy thuộc vào hợp chất 
tổng hợp và nhãn hiệu 
thương mại cụ thể, K2/Spice 
có tác động mạnh gấp 4 đến 
100 lần so với chất THC có 
trong cần sa và thường được 
dùng để hút, nhưng cũng có 
thể được trộn lẫn với thức ăn 
hoặc đồ uống. 

Người sử dụng loại 
K2/Spice nên biết rằng nhiều 
quốc gia đã cấm sử dụng loại 
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thảo dược này. Mặc dù hút 
thuốc lá hương liệu là hợp 
pháp theo quy định pháp luật 
của Mỹ, tuy nhiên cơ quan 
kiểm soát thuốc DEA (Drug 
Enforcement Administration) 
đã đưa nó vào diện các chất 
hóa học cần quan tâm. Nhiều 
thành phố và các quận đã 
hình sự hóa việc hút thuốc 
hoặc sở hữu nó một cách bất 
hợp pháp. Nó cũng đã bị cấm 
trong khu vực liên minh EU. 

Tại sao K2/Spice lại 
nguy hiểm 

Có thể khẳng định 
K2/Spice là rất nguy hiểm vì 
có chứa độc tính của chất 
JWH-018. Loại thảo mộc 
này chưa bao giờ được thử 
nghiệm trên người và cũng 
không được Cục quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm 
Hoa Kỳ (Food and Drug 
Administration) chấp thuận. 
Trên bao gói sản phẩm cũng 
đã cảnh báo rõ “Không sử 
dụng cho người”. 

Chất JWH-018 và nhiều 
“anh em họ” của nó như HU-
210/211, JWH-073 và CP 
47/4497 được tìm thấy trong 
những gói thuốc dạng K2/Spice 
có cấu trúc hóa học được biết 
đến như tác nhân gây ung thư. 

K2/Spice được cho là 
hợp pháp (theo luật hiện hành), 
nên nó không bị các cơ quan 
chức năng giám sát lưu hành, 
sử dụng và dễ dàng mua tại các 
cửa hàng dược và ngay cả trên 
mạng Internet. Đa số người 
dùng tin rằng nó là thảo mộc tự 
nhiên và an toàn cho sức khỏe. 
Họ đã không nhận biết ảnh 
hưởng độc hại của K2/Spice 

lên cơ thể mình trong một thời 
gian dài, đó là khoảng thời 
gian cơ thể tích tụ chất độc. 

K2/Spice có giá khá rẻ so 
với cần sa. Nó được bán với giá 
khoảng 600.000 - 800.000 
VNĐ (30 đến 40USD) cho mỗi 
ba túi gram (khoảng bằng 3 gói 
đường). 

Cho đến nay, không ai 
được biết về quá trình trao đổi 
chất (tương tác) của các chất 
hóa học trong các loại thuốc 
K2/Spice với các chất khác (đồ 
dùng hàng ngày), do đó dễ dẫn 
đến tình trạng sử dụng thuốc 
quá liều. 

Tác hại của việc sử 
dụng K2/Spice lên con người 
là gì? 

Các triệu chứng của việc 
sử dụng ma túy tổng hợp này 
bao gồm ảo giác, kích động 
mạnh, nhịp tim tăng cao đến 
mức nguy hiểm (có thể lên đến 
150) và huyết áp tăng đột biến 
(có thể lên đến 200/100), tăng 
nhịp hô hấp (thở gấp), giãn tĩnh 
mạch, tê/cảm giác như kiến bò, 
da rất nhợt nhạt, nôn mửa, gây 
tâm lý hoảng sợ và trong một 
số trường hợp gây co giật, hôn 
mê/bất tỉnh. 

Tác hại của K2/Spice đã 
được ghi nhận qua số liệu tại 
các bệnh viện và những người 
thực thi pháp luật trong hơn 
352 vụ việc trên toàn nước Mỹ. 
Tiến sĩ Anthony Scalzo (giáo 
sư khoa chất độc tại Đại học St. 
Louis) cho biết: Trong một 
tháng, ông chứng kiến gần 30 
trường hợp thanh thiếu niên có 
biểu hiện bị ảo giác, kích động 
nghiêm trọng, nhịp tim/ huyết 
áp cao, nôn mửa và run rẩy/ co 

giật là hậu quả của việc hút 
thuốc K2/Spice. Điều làm cho 
K2/Spice (và các dẫn xuất khác 
Spice) trở nên rất nguy hiểm là 
tác dụng phụ của nó ảnh hưởng 
đến hệ thống tim mạch và hệ 
thống thần kinh trung ương của 
người sử dụng. 

Tháng 12/2010, diễn viên 
hài Travis Lipski (39 tuổi) thừa 
nhận hút thuốc K2 trước khi lái 
xe đã đâm vào ba người đi bộ 
và va vào nhiều chiếc xe khác 
gần Pike Place Market ở 
Seattle. Một cuộc xét nghiệm 
đã chỉ ra rằng Lipski đã bị ảnh 
hưởng bởi K2 mà anh ta dùng 
trước đó. Xét nghiệm máu cũng 
xác định loại thuốc này trong 
hệ thống tuần hoàn của anh ta 
tại thời điểm đó. 

Tháng 10/2011, Brandon 
Rice (13 tuổi) ở Pennsylvania 
đã qua đời sau nhiều tháng nằm 
viện cấy ghép phổi. Em đã hút 
thuốc K2 và phổi bị đốt cháy 
nghiêm trọng. Các bác sỹ đã 
làm tất cả những gì có thể 
nhưng tổn thương là quá 
nghiêm trọng và cơ thể của em 
từ chối lá phổi mới. 

Một thanh niên 18 tuổi ở 
Indianola, bang Iowa nhiều 
năm hút thuốc K2 đã trở nên lo 
âu, tuyệt vọng và cho rằng cuộc 
sống là “Địa ngục” và đã tự sát 
bằng súng. 

Ba thanh thiếu niên ở 
Roswell, GA đã được nhập 
viện sau khi sử dụng Spice. 
Một thiếu niên đã có một phản 
ứng nghiêm trọng với thuốc, 
dẫn đến sưng não. 

Hãy ra tay trước khi 
quá muộn 
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Căn cứ vào mức độ nguy 
hiểm do các cuộc điều tra chỉ 
ra, nhiều nước như Đức, Pháp, 
Chile, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, 
Thụy Điển, Thụy Sĩ, Áo và 
Anh đã đưa Spice vào diện bị 
cấm. Tuy nhiên, hiện nay ở Mỹ 
mới có 11 bang thông qua việc 
cấm sử dụng K2/Spice, 7 bang 
khác cũng đang xem xét việc 
cấm loại chất này.  

Hiện nay không có cách 

nào để kiểm soát việc sử dụng 

của K2/Spice, vì nó không phải 
là một loại thuốc trong diện bị 

cấm theo luật định, nên thuốc 
này vẫn là hợp pháp ở nhiều 
nước. Điều này cần phải được 

thay đổi. Phụ huynh, giáo viên 
và các nhà lập pháp cần phải 

nhận thức được thuốc này có 
nguy cơ gây tổn hại cho cuộc 

sống của con em. 

Để ngăn chặn việc sử 
dụng K2/Spice là trao đổi, cảnh 

báo về các nguy hiểm của 
K2/Spice với giới trẻ. 

Điều cha mẹ nên làm là 
thường xuyên kiểm tra con trẻ 
để sớm phát hiện chúng đang 
sử dụng K2/Spice hay không. 

 

(hvcsnd.edu.vn) 
 

 

 
 

CẢNH GIÁC CHIÊU TRÒ ẨN NẤP CỦA THỨ MA TÚY GÂY ẢO GIÁC MẠNH ĐANG GÂY HIỂM HỌA? 
 

Hiện nay có nhiều bạn trẻ đang bị cuốn theo trào lưu sử dụng các “chất thức thần” 
gây nên cảm giác lạ cho người dùng. Để biện hộ cho việc sử dụng chất lạ này nhiều bạn trẻ 
đã đưa ra lý do các “chất thức thần” không gây nghiện và là một loại chất hóa học có 
nguồn gốc từ thực vật có tác dụng thức thần, giúp kết nối con người với các cảm xúc về 
tâm linh. Vậy tại sao “thức thần” lại có ở nhiều dạng khác nhau, phải chăng đây là chiêu 
trò ẩn nấp ma túy của những kẻ muốn đầu độc thế hệ trẻ? 

“Thức thần” nằm trong nhóm ma túy gây ảo giác mạnh 
Ma túy là chất gây hại cho biết bao con người, hàng vạn gia đình phải tan vỡ hạnh phúc vì  

sử dụng ma túy. Hơn thế hiện nay có nhiều loại ma túy ẩn nấp ở các dạng khác nhau. Mỗi một 
lần tạo cho mình một vỏ bọc dưới hình thức mới nó lại gây sự cuốn hút khiến không ít người, 
đặc biệt là giới trẻ bị “cắn câu”. Từ những cảm giác mới lạ, giới trẻ lại đua nhau thưởng thức 
như một trào lưu nhưng mối nguy hại chết người đang tiềm ẩn thì đâu phải ai cũng nhận ra và 
biết điểm dừng. 

Cùng với “thuốc lắc”, “ma túy đá”, gần đây thông tin về “chất thức thần” - tên gọi được 
một số thành viên cộng đồng mạng sử dụng để chỉ những loại ma túy gây ảo giác đang được 
nhiều “dân chơi” tìm đến. Tại Việt Nam, loại “chất thức thần” có tên gọi “bùa lưỡi”, ‘tem” hay 
“viên giấy” đang được một bộ phận giới trẻ ưa chuộng bởi sự tiện dụng và kín đáo của nó. Đáng 
lo ngại khi giới trẻ dùng “chất thức thần” đang được coi là một thú vui sành điệu, bất chấp việc 
lạm dụng các chất gây ảo giác có thể dẫn tới những hậu quả hết sức nghiêm trọng cả về thể xác 
lẫn tinh thần. Mỗi một lần trải nghiệm “chất thức thần” này được mô tả là một “trip” (chuyến 
đi). Mỗi trip có thể cho ra những hiệu ứng khác nhau trên người sử dụng tùy theo liều lượng và 
chủng loại “chất thức thần” được sử dụng. 

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Đỗ Xuân Long, Đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội để tìm hiểu về “thức thần” là gì mà 
lại có thể khiến nhiều bạn trẻ cuốn hút và bị lôi cuốn như vậy. “Chất thức thần” là tên gọi riêng 
được một số thành viên cộng đồng mạng sử dụng để chỉ những loại ma túy trong nhóm gây ảo 
giác. Đây là một loại ma túy nằm trong danh mục cấm. Trên thế giới phong trào trải nghiệm 
“chất thức thần” được biết đến từ khá lâu, hiện nay thì đã có xu hướng giảm. 
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Một số các loại “chất thức thần” thường được sử dụng nhiều trên thế giới đó là cần sa, 
LSD, psilocybin mushrooms (hay còn được gọi là nấm thần kỳ), salvia, ayahuasca, và mạnh 
nhất là DMT. Nhưng loại “chất thức thần” được giới trẻ nhắc đến thường là những thể dạng nhẹ 
như cần sa, LSD và nấm thần. Nếu như cần sa (tiếng lóng hiện nay gọi là “bồ đà”, “bu”, “cỏ”, 
“tài mà”, “pin”…) là loại “chất thức thần” phổ biến nhất được sử dụng chủ yếu dưới dạng hút 
thì LSD (viết tắt của Lysergic acid diethylamide) khiến giới trẻ khá chuộng bởi nó tiện dụng và 
kín đáo. 

LSD cũng là một trong những hoạt chất thông dụng nhất trong nhóm thuốc “thức thần” và 
nó còn được biết đến với nhiều tên gọi như: Bùa lưỡi, tem hay viên giấy. LSD được mô tả là 
không màu, không mùi, không vị, tồn tại ở dạng viên nhộng, viên nén và “viên giấy”. Loại ma 
túy gây ảo giác cực kỳ mạnh này được tẩm vào miếng giấy nhỏ có in hình các nhân vật hoạt 
hình, hoặc hình thù ngộ nghĩnh có nhiều màu sắc vui mắt để hấp dẫn dân chơi và qua mặt cơ 
quan phòng chống ma túy. Mỗi miếng LSD chỉ có kích thước khoảng 1,5 x 1,5cm. 

Người sử dụng sẽ xé một miếng và dán vào lưỡi, ngậm trong miệng hoặc mút. Khác với 
các loại ma túy tổng hợp khác, LSD có tác dụng trực tiếp vào cơ thể người sử dụng thông qua 
cơ quan vị giác trực tiếp là lưỡi. Thời gian tác dụng của “bùa lưỡi” xuất hiện trong vòng chưa 
đầy 5 phút, thời gian tan hết trong miệng thường là 2 - 3 tiếng và có tác dụng đến 12 giờ đồng 
hồ. 

Loại ma túy gây ảo giác ẩn nấp vào Việt Nam? 
Trên thế giới “trải nghiệm” thức thần không phải là mới nhưng gần đây những chia sẻ về 

trải nghiệm “thức thần” được nhiều thành viên trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook chia sẻ, 
điều đó có thể là những mối nguy hại khôn lường đang du nhập vào nước ta. Theo quy định của 
pháp luật, tất cả các chất gây ảo giác đều bị nghiêm cấm sử dụng. Tuy nhiên hiện nay, không ít 
người trong giới trẻ có thể dễ dàng đặt mua các chất thức thần trên một số trang bán hàng “độc” 
online trên mạng Internet, thủ tục thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế để có thể trải nghiệm 
cảm giác của mình. Bên cạnh việc giới trẻ phải cẩn trọng trước sự mê hoặc của “bùa lưỡi”, các 
cơ quan chức năng hữu quan cần chung tay ngăn chặn nguy cơ bùng phát dạng ma túy mới này. 

Theo nhận định của Trung tá Long, có thể dòng ảo giác từ “thức thần” du nhập vào nước 
ta là mới. “Thức thần” được du nhập vào Việt Nam có thể từ một số người đã từng có thời gian 
đi học tập, công tác tại nước ngoài và đưa về bằng hình thức xách tay. Ở nước ngoài thì xu 
hướng sử dụng “thức thần” có phần giảm. Việc mua bán ở nước ngoài có thể dễ dàng hơn 
nhưng để xuất hiện ở Việt Nam thì rất khó và nếu có đường dây mang về được nước ta thì giá 
thành cũng sẽ rất cao. 

Qua việc nhận định ở khía cạnh trên, ông Long cũng cho biết thêm, có thể những hình ảnh 
mà một số người sử dụng rồi chụp lại đưa lên trang mạng xã hội chưa chắc đã chụp và sử dụng 
ở Việt Nam. Họ trải nghiệm với chất này ở nước ngoài chụp lại hình ảnh sau đó đưa lên mạng 
khiến nhiều người tham gia bình luận gây nên một làn sóng. 

“Chỉ nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội chúng tôi chưa phát hiện thấy một trường 
hợp nào sử dụng “thức thần” trong các lần kiểm tra đột xuất hoặc thông qua các biện pháp kiểm 
tra, xét nghiệm khi bị bắt giữ liên quan đến ma túy. Chúng tôi không thể khẳng định là ở Việt 
Nam không có “thức thần” nhưng cơ quan chức năng đang tích cực nắm bắt tình hình để đấu 
tranh phòng ngừa. Qua đây chúng tôi cũng khuyến cáo với tất cả mọi người, tất cả các loại ma 
túy đều có khả năng gây nghiện vì thế bất kỳ dưới hình thức nào thì cũng không nên sử dụng 
“thức thần”, ông Long nhấn mạnh.  

PGS.TS.DS. Nguyễn Hữu Đức (khoa Dược - Đại học Y dược thành phố Hồ Chi Minh) đã 
chia sẻ: “Giới trẻ đã lạm dụng ma túy đá và một số chất gây nghiện chỉ để tìm cuộc vui tạm 
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thời, nhất là để đạt được sự tê mê, lâng lâng trong cảm giác mà thực chất là ảo giác. Nhờ ảo 
giác mà các bạn trẻ cảm thấy hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, “mê mẩn không còn suy nghĩ 
hoặc lo lắng gì nữa”. Nguy hại là nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử 
dụng ma túy thật sự. Bởi vì, khi đã quen với cảm giác “phê” với ảo giác, các bạn trẻ rất dễ và 
sau đó có sự cưỡng chế, tìm đến thứ tạo cảm giác “phê” mạnh hơn là chơi thử heroin, từ hút 
đến tiêm chích, và rồi, chắc chắn sự nghiện tiêm chích ma túy cộng với sự nhiễm HIV/AIDS sẽ 
đến để gióng hồi chuông báo tử”. 

 

                                                                                                 An Nguyên 
                                                                (Báo Hôn nhân pháp luật số 90 - Ngày 28/7/2016)  
 

 
 

CẢNH BÁO VỀ LOẠI MA TÚY CỰC ĐỘC TỪ TRUNG QUỐC 
 

Giới chức y tế Mỹ vừa cảnh báo về nạn nghiện thuốc giảm đau đang ở mức báo 
động đối với fentanyl, một loại chất ma túy tổng hợp mạnh hơn heroin tới 50 lần, nhưng 
sản xuất lại dễ dàng và có giá thành rẻ hơn nhiều. Và theo Cơ quan phòng chống ma túy 
Mỹ (DEA), nhiều lô hàng ma túy loại này được phân phối bởi một mạng lưới lớn có xuất 
phát từ Trung Quốc. Theo tờ The Wall Street Journal, mạng lưới kể trên, chuyên cung cấp 
chất fentanyl tới Mỹ, Mexico và Canada. Và loại ma túy này đang khiến nhiều người Mỹ tử 
vong ở mức đáng báo động vì dùng quá liều. Giới chức y tế Mỹ cho biết, nhiều người ban 
đầu chỉ nghiện thuốc giảm đau, sau quay sang chơi ma túy. Theo báo cáo mới đây của 
DEA, có nhiều hiểm họa đến từ làn sóng thuốc giả - giống loại thuốc được kê đơn hợp 
pháp, nhưng lại chứa fentanyl, để dễ bề qua mắt cơ quan chức năng. Được biết, có 13 
người ở phía Bắc bang California và 3 người ở bang Florida đã thiệt mạng vì dùng quá 
liều thuốc giả chứa fentanyl. Vẫn theo thông tin từ DEA, Mỹ tuy giới hạn và kiểm soát gắt 
gao những thành phần chính được sử dụng để sản xuất fentanyl, nhưng mạng lưới kể 
trên thường giao fentanyl thành phẩm và những sản phẩm liên quan không chịu sự quản 
lý ở Trung Quốc, nên không bị truy bắt gắt gao. Điều đáng nói, fentanyl không phải là lựa 
chọn ưa thích của người nghiện ở Trung Quốc, nên Bắc Kinh không mấy mặn mà với việc 
kiểm soát hoạt động mua bán chất này. Và lỗ hổng này đã tạo điều kiện cho bọn buôn lậu 
ma túy dễ dàng tiếp cận vật liệu ở Trung Quốc để tự sản xuất fentanyl. 

Thượng nghị sĩ Pat Toomey vừa hối thúc Washington tăng cường sức ép đối với 
Bắc Kinh để Trung Quốc tăng cường quản lý và trấn áp mạnh tay hơn đối với fentanyl. 
Washington cho rằng, cuộc chiến chống ma túy, nhất là thành phẩm chứa fentanyl gặp 
khó khăn khi các hiệp ước kiểm soát mua bán hóa chất và ma túy của Liên hợp quốc vẫn 
chưa quan tâm tới fentanyl. Bởi trong bài phát biểu mới đây của bà Barbara Remberg, 
nhà tư vấn cấp cao của Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (trực thuộc Liên hợp quốc), họ 
có kế hoạch tìm hiểu fentanyl, nhưng bất cứ hành động nào cũng cần có thời gian. Gần 9 
tháng trước (15/10/2015), DEA tuyên bố đã tịch thu 10.000kg nguyên liệu cần sa và ma 
túy đóng gói, 15 triệu USD tài sản, 39 vũ khí và bắt 151 người thuộc một mạng lưới ma 
túy tổng hợp Trung Quốc. Và các cuộc truy bắt được tiến hành tại 16 bang ở Mỹ và đó là 
một phần của chiến dịch kéo dài 15 tháng do DEA thực hiện. DEA cho biết, bọn buôn bán 
ma túy tổng hợp kể trên đã tạo ra những loại thuốc có thành phần nằm ngoài danh sách 
thuốc cấm của Mỹ. Và những loại ma túy tổng hợp chủ yếu được nhập khẩu từ Trung 
Quốc đã được bán công khai ở các cửa hàng tiện lợi, trạm xăng... Giám đốc Xuất nhập 
cảnh và hải quan Mỹ Sarah Saldana cho biết, việc dễ dàng mua và quảng cáo trái phép 
đã tạo ra ấn tượng sai lầm về ma túy tổng hợp. 
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Giới chuyên môn đang quan tâm tới một loại thuốc viên mới cũng đến từ Trung 
Quốc, nhưng mạnh hơn fentanyl, được biết tới với tên gọi “ma túy W-18”. Cảnh sát Mỹ và 
Canada từng gọi fentanyl là loại ma túy lớn nhất năm 2015, nhưng mới qua mấy tháng 
của năm 2016, W-18 đã chiếm lĩnh ngôi vị này. Theo tờ Daily Mail, W-18 đang xâm nhập 
và được giao dịch với tốc độ chóng mặt tại các chợ ma túy đường phố Mỹ bởi tạo ra ảo 
giác giống heroin, nhưng mạnh gấp nhiều so với các loại ma túy khác. Giới chức Canada 
cho biết, W-18 độc hại gấp hàng trăm lần so với những loại ma túy từng xuất hiện tại 
nước này. Giới chức Mỹ và Canada có chung kết luận: W-18 được bào chế từ phòng thí 
nghiệm ở Trung Quốc, sau đó được chuyên chở tới Canada và Mỹ bằng đường hàng 
không. Bộ trưởng Y tế Canada Jane Philpott từng tuyên bố, vấn đề lớn nhất mà Canada 
đang phải đối mặt chính là số người sử dụng fentanyl tăng rõ rệt, và trong tương lai W-18 
là nghiêm trọng nhất. 

Ngày 23/6, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) 
cho công bố báo cáo cho thấy, trong năm 2014 số người nghiện ma túy đã tăng kỷ lục - 
gần 250 triệu người ở độ tuổi từ 15 đến 64, và khoảng 207.000 người chết do ma túy. 
Ngoài ra, có khoảng 12 triệu người sử dụng ma túy bằng cách tiêm chích, và 14% bị 
nhiễm HIV. Có một điều đáng quan tâm, trong khi nam giới sử dụng ma túy làm từ cây gai 
dầu, cocaine, thuốc kích thích cao gấp 3 lần nữ giới, nhưng chị em lại lạm dụng thuốc an 
thần cao hơn đấng mày râu. Cùng ngày 23/6, Ủy ban Phòng chống ma túy tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc cho biết, từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2016, Quảng Đông đã bắt giữ 
243 nghi phạm mang quốc tịch nước ngoài và 509 nghi phạm đến từ Hongkong, Ma Cao 
và Đài Loan. 

 

                                                                                                 Nhiệm Bình 
                                                                (Báo Cảnh sát toàn cầu số 319 - Ngày 28/6/2016) 

 

 
 
 
 

 

 

CHUNG TAY BẢO VỆ THẾ HỆ TRẺ KHỎI HIỂM HỌA MA TÚY 
 

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đổi mới công tác cai nghiện ma túy cũng 
như nâng cao nhận thức của cộng đồng về ma túy và điều trị dựa trên các bằng chứng 
khoa học, kinh nghiệm quốc tế, vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội tổ chức Hội 
thảo Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đổi mới công tác cai nghiện ma túy… 

60% số người nghiện dưới 25 tuổi 
Ý thức được tác hại của tệ nạn ma túy đến sức khỏe, kinh tế, văn hóa, xã hội, thời gian 

qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải 
pháp phòng chống ma túy trên cả 3 lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu và giảm hại, đặc biệt là công 
tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy. Mặc dù các cấp, các ngành đã triển khai 
nhiều biện pháp phòng chống ma túy song chưa mang lại nhiều kết quả như mong muốn. Trước 
thực tế này, năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020”. Với mục tiêu đổi mới, 
nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, 
kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. 

 

CÔNG TÁC CAI NGHIỆN VÀ GIÚP ĐỠ 
NGƯỜI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP 

CỘNG ĐỒNG 
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Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã thông tin về thực 
trạng điều trị, cai nghiện ma túy hiện nay cũng như định hướng trong thời gian tới và cho biết: 
Theo báo cáo của các ngành chức năng, đến cuối năm 2015, cả nước có 200.134 người nghiện. 
Người nghiện có xu hướng ngày càng trẻ hóa, theo thống kê có 76% người nghiện ở độ tuổi 
dưới 35; 60% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 25 tuổi trong đó 8% sử dụng ma túy lần 
đầu ở độ tuổi dưới 18. Ngoài nghiện thuốc phiện, heroin, nghiện ma túy tổng hợp, nhóm chất 
kích thích dạng amphetamine (ATS) đặc biệt là methamphetamine (ma túy đá), cocaine, cần sa, 
“cỏ Mỹ” và các chất hướng thần khác đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều, gây khó khăn cho 
việc kiểm soát của các cơ quan chức năng... Chính vì vậy, thông điệp của Tháng hành động 
phòng chống ma túy, Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy năm nay Chính phủ lấy chủ đề là 
“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”. 

Chưa như mong đợi 
Điều trị nghiện ma túy là một công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi triển khai 

đồng bộ các giải pháp y tế, tâm lý, xã hội, pháp luật nhưng kết quả rất hạn chế. Các quốc gia 
trên thế giới hiện cũng đang tìm kiếm các biện pháp điều trị nghiện hiệu quả. Từ nhiều thập kỷ 
trước, do thiếu các bằng chứng khoa học về cơ chế tác động của ma túy lên người nghiện và do 
nhận thức nghiện ma túy gắn liền với vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và 
quan hệ xã hội, người ta cho rằng để chữa trị, cai nghiện, giải pháp đơn giản là tách người 
nghiện ra khỏi môi trường có ma túy một thời gian họ sẽ hết nghiện, dẫn đến nhiều nước đã áp 
dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện khép kín. 

Ở Việt Nam, trong một thời gian dài, mô hình điều trị nghiện bắt buộc được nhìn nhận đã 
góp phần bảo đảm trật tự xã hội và làm giảm tội phạm liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, mô 
hình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện tập trung có nhiều hạn chế như tỷ lệ tái nghiện cao, tốn 
kém, thiếu các dịch vụ hỗ trợ xã hội khác như học nghề, giới thiệu việc làm dẫn đến hạn chế cơ 
hội tái hòa nhập cộng đồng của người nghiện. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhìn nhận, sau 3 năm triển khai, đến nay Đề án về cơ bản 
các địa phương đã triển khai nhưng một số nơi còn lúng túng dẫn đến các trung tâm không còn 
học viên, cơ sở vật chất lãng phí, nguồn lực con người chưa được sử dụng hết, các địa phương 
chưa chú trọng triển khai nhân rộng mô hình điều trị nghiện ma túy dựa vào cộng đồng. Kết quả 
chưa đạt được chỉ tiêu đề án đề ra cả về tiến độ chuyển đổi trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao 
động xã hội sang cơ sở điều trị nghiện tự nguyện. 

Nguyên nhân là do nhận thức của lãnh đạo chính quyền một số ngành, địa phương chưa 
thực sự đầy đủ về nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy do vậy chưa đồng thuận cao trong việc 
triển khai đề án cũng như chưa thực sự quan tâm, chưa chủ động nghiên cứu và đưa ra mô hình 
chuyển đổi phù hợp. Bên cạnh đó, trong cộng đồng, xã hội còn nhiều quan niệm, ý kiến, mức độ 
khác nhau về việc điều trị cai nghiện ma túy. Do đó, Thứ trưởng Đàm đề nghị thời gian tới cần 
tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa, tác hại 
của ma túy; biểu dương những mô hình, con người cụ thể, vượt lên trên ma túy để hòa nhập 
cộng đồng, bên cạnh đó cần phê phán những địa phương chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, 
vừa phê phán nhưng cũng chỉ ra hạn chế, tuyên truyền phải đi sâu, đi sát xuống cộng đồng, lắng 
nghe ý kiến, tiếng nói để tháo gỡ khó khăn ngay cả về pháp luật. Tập trung làm tốt công tác 
truyền thông sẽ là giải pháp quan trọng, hiệu quả để tiếp tục vừa phòng ngừa sự lạm dụng ma 
túy vừa hỗ trợ những người đã từng lạm dụng ma túy hòa nhập cộng đồng. 

 

                                                                                                 N. Thương  
                                                              (Báo Pháp luật Việt Nam số 177 - Ngày 25/6/2016) 
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY 
 

Trước những tác hại tới sức khỏe, kinh tế, văn hóa, xã hội… của tệ nạn ma túy, thời gian 
qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp phòng, chống ma túy trên cả ba lĩnh vực: Giảm cung, giảm cầu và giảm hại. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy không 
ngừng được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện: Từ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 đến 
Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, cho tới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống ma túy năm 2008… Năm 2013, Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-
TTg, phê duyệt đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020”, mục 
đích thay đổi toàn diện về cai nghiện theo hướng tiếp cận, giải quyết vấn đề nghiện ma túy dựa 
vào bằng chứng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cơ quan phòng, chống 
ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC). Đề án đưa ra quan điểm mới về vấn đề 
nghiện và cai nghiện ma túy, chú trọng vào đa dạng hóa các hình thức, biện pháp điều trị theo 
hướng tự nguyện, tiến tới chỉ điều trị bắt buộc đối với những người nghiện có hành vi ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. 

Sau ba năm, đề án này về cơ bản đã được các địa phương triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, 
một số nơi còn lúng túng, có “độ trễ” trong công tác nhân rộng mô hình điều trị nghiện ma túy 
dựa vào cộng đồng, dẫn đến cảnh nhiều trung tâm cai nghiện không còn học viên, cơ sở vật 
chất, nguồn nhân lực bị lãng phí, tỷ lệ tái nghiện vẫn còn ở mức cao. Kết quả, đề án đã không 
đạt được chỉ tiêu đề ra về tiến độ chuyển đổi trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội 
sang cơ sở điều trị nghiện tự nguyện. Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động 
Thương binh - Xã hội), tính đến hết năm 2015, tổng số người trong chương trình điều trị, cai 
nghiện và quản lý sau cai là 82.468, chỉ đạt 46% kế hoạch đề án đề ra. 

Nguyên nhân là do nhận thức của một số ngành, địa phương về nghiện ma túy, điều trị 
nghiện ma túy chưa đầy đủ; chưa chủ động nghiên cứu, đưa ra mô hình chuyển đổi phù hợp. 
Bên cạnh đó, trong xã hội còn nhiều quan niệm khác nhau về việc điều trị cai nghiện ma túy. 
Nhiều người vẫn giữ ý kiến: Cai nghiện ma túy là phải điều trị bắt buộc tại các cơ sở tập trung, 
mà quên đi tầm quan trọng của những biện pháp hỗ trợ từ cộng đồng. Những người đi cai 
nghiện ở trung tâm thường có mặc cảm do bị cách ly trong thời gian dài, gia đình họ cũng 
không thể tham gia quy trình trị liệu tâm lý cho con em, dẫn đến sự thiếu tin tưởng vào các 
trung tâm. Thực tế này khiến tỷ lệ cai nghiện thành công thấp, có địa phương lên tới hơn 90%. 

Trong khi đó, một số mô hình chuyển đổi từ cơ sở cai nghiện bắt buộc sang điều trị tự 
nguyện lại thu được kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, cả nước đã có 28 trung tâm chữa bệnh - 
giáo dục - lao động xã hội chuyển hoàn toàn sang cơ sở điều trị tự nguyện, với 1.298 người 
tham gia; 23 tỉnh, thành phố thành lập điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng 
đồng, với 42 điểm thường trực. Nếu như trước đây, tại Hà Nội, hình thức cai nghiện tự nguyện 
chỉ chiếm 10%, thì sau 18 tháng triển khai thực hiện quy trình chuyển đổi nêu trên, con số này 
đã tăng lên 73%; lượng người được điều trị trên tổng số người nghiện tại Thủ đô hiện cũng đạt 
50,2%. 

Để có thể bảo đảm lộ trình giảm số người cai nghiện ma túy bắt buộc xuống còn 6% vào 
năm 2020, cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, qua đó thay đổi toàn diện, căn bản về tư 
duy, nhận thức của người dân. Theo đó, coi nghiện ma túy như một căn bệnh, người nghiện ma 
túy có thể điều trị tự nguyện trên cơ sở khuyến khích quyền được khám, chữa bệnh của người 
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dân; chuyển đổi các trung tâm cai nghiện thành những cơ sở đa chức năng, khuyến khích người 
có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại đây. Để làm được điều này, các trung tâm phải có giải pháp thiết 
thực để nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên theo hướng 
thân thiện với người nghiện, coi họ là khách hàng, thay vì kỳ thị, phân biệt đối xử. 

 

                                                                                                           Linh Phan   
                                                                                      (nhandan.com.vn - Ngày 26/6/2016) 
 

 
 

         HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM: 

                                            CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
 

Lâu nay, khi nhắc đến hoạt động phòng, chống ma túy tại các cấp hội phụ nữ, chúng ta 
thường nghĩ đến những mô hình giúp đỡ tại gia đình, những cuộc mít tinh vào các dịp cao điểm, 
những biểu ngữ trên đường phố, tại các điểm có nhiều nguy cơ, những hoạt động cho vay vốn 
giúp người nghiện và gia đình tạo dựng cuộc sống... Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin 
và các thiết bị công nghệ thông minh, tội phạm về ma túy đang sử dụng nhiều hình thức tinh vi 
hơn để dễ tiếp cận, lôi kéo nhiều người sa vào vòng vây của ma túy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã mạnh dạn tiếp cận những cách làm mới để cho ra đời những hoạt động truyền thông 
giàu cảm xúc lay động lòng người, tiếp cận được những địa bàn trọng điểm, những đối tượng 
đặc thù, tạo nên sức hút truyền thông để lan tỏa mạnh mẽ tầm ảnh hưởng của sự kiện. 

Thách thức đặt ra cho công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của hội là phải tổ chức 
được những sự kiện tuyên truyền quy mô lớn, đưa những câu chuyện chân thực sống động, 
chọn được những tình tiết đắt giá, chạm được vào cảm xúc sâu thẳm trong tâm tư, tình cảm của 
những người trong cuộc mới có hiệu quả cao và thực sự lôi cuốn được sự chú ý của giới truyền 
thông. Vì vậy, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực tế và lựa 
chọn những vấn đề nóng, khó, những đối tượng khó tiếp cận và đang bị bỏ ngỏ trong tuyên 
truyền. Hội lựa chọn những địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm như: “Trẻ em nghiện ma 
túy trong trường giáo dưỡng, phụ nữ nghiện ma túy, buôn bán ma túy trong các trại cải tạo, 
những phụ nữ tái hòa nhập thành công”... Trung ương hội xác định đây là mảng tối, khuyết cần 
được khơi gợi để nhen lên ước muốn tươi sáng trong tâm trí những người đã sa vào con đường 
phạm tội, nhằm cảnh báo cho những người đang lầm lũi trên đường lạc lối, để nâng đỡ mầm 
thiện tốt đẹp trong những con người đang hoàn lương... Tuy nhiên, tiếp cận được đến đối tượng 
này đã khó, làm sao xây dựng được một chương trình truyền thông có sức lan tỏa còn khó hơn. 
Chính vì vậy, ngay từ khâu xây dựng kịch bản, Trung ương hội đã phải rất công phu, tinh tế để 
làm sao đánh vào cảm xúc của người xem, đối tượng tham dự. Mỗi sự kiện truyền thông, hội 
thường mời những nhân vật lầm lỗi để họ kể về câu chuyện của mình. Những nhân vật có thể là 
một em thiếu niên vì sự bỏ bê của bố mẹ, lỡ sa vào nghiện ngập, đang chấp hành án phạt tại trại 
giáo dưỡng; có thể là một nữ phạm nhân vì giải quyết gánh nặng gia đình nên sa vào đường dây 
buôn bán ma túy; có thể là một người chồng vì đua đòi bạn bè mà bỏ mái nhà êm ấm bị cuốn 
theo “nàng tiên nâu”, cũng có thể là một phụ nữ đã hoàn lương và bước đầu thành công trên con 
đường làm lại cuộc đời... Để có được nhân vật chân thực, hội phải trải qua quá trình tìm kiếm, 
xác minh công phu; cần sự phối hợp của các cấp hội và lực lượng công an. 

Trong những sự kiện thì thông điệp của hội đưa ra không quá to tát nhưng đó là những 
điều gần gũi, dễ lay động lòng người; gia đình là bến đỗ, là tổ ấm nâng đỡ mọi bước chân kể cả 
khi sa cơ lỡ bước; ma túy rất khốc liệt nhưng không bao giờ quá muộn để quay lại... Trong quá 
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trình thực hiện, hội đẵ thẳng thắn tiếp cận ngay những đối tượng nguy cơ để họ nhận được 
những thông điệp truyền thông từ sự kiện. Những sự kiện như: Mẹ, gia đình và con đường 
tương lai của con; Thắp lửa trên đường về; Ước mơ ngày trở về; Giao lưu vượt qua nỗi đau cái 
chết trắng... thực sự đã thành công, thức tỉnh lương tri của những đối tượng đang vi phạm pháp 
luật đặc biệt là những người sử dụng, buôn bán ma túy. Để sự kiện được thành công thì phải lôi 
cuốn được sự quan tâm, chú ý của báo đài để lan tỏa tầm ảnh hưởng sự kiện, từ số ít nhân vật 
thật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để làm được điều đó, hội đã phối hợp chặt chẽ 
với các báo, đài, các kênh truyền thông để từ một sự kiện tạo ra được hiệu ứng tích cực, cộng 
hưởng mức độ khai thác thông tin nhiều nhân vật thật, câu chuyện thật, giới thiệu cho toàn xã 
hội để mang tính cảnh tỉnh, khuyến cáo, nhắc nhở. 

Sau khi sự kiện thành công, để sự kiện có được dư âm lâu dài, hội đã tiếp tục nhân rộng 
những mô hình truyền thông ấy bằng cách “chuyển giao công nghệ”, hướng dẫn cho các cấp hội 
tổ chức những sự kiện tương tự ở địa phương. Hội tiếp tục phối hợp với các lực lượng công an 
để theo dõi, giúp đỡ cho những “hạt thiện” vừa được ươm mầm có cơ hội phát triển. Hội cũng 
tìm kiếm, duy trì nguồn lực để tiếp tục công cuộc giúp đỡ người nghiện cai nghiện, tái hòa nhập 
cộng đồng... Những người làm công tác hội nuôi hy vọng sẽ thức tỉnh, nâng đỡ được dù là rất ít 
những đối tượng lỡ sa vào ma túy - miễn sao những tác động đó bền vững, lâu dài. Dù hành 
trình về nẻo thiện không bằng phẳng, tác động quá nghiệt ngã của hoàn cảnh làm những con 
người chấp chới trở về nẻo thiện không giữ được ngọn lửa của mình... nhưng với quan điểm của 
hội, tình người có sức mạnh hơn những cám dỗ từ ma túy. 

Có thể nói, bằng cách tiếp cận nhân văn, hội đã tìm ra góc khuất trong cuộc đời những 
người lầm lỗi, những khao khát yêu thương, những hy vọng về gia đình, về tình yêu. Đó thực sự 
là những cảm xúc trong lành, thánh thiện, nuôi dưỡng những ước mơ, mầm thiện trong những 
con người và níu chân họ khi đứng trước nguy cơ sa chân vào tội lỗi. Đó là những hoạt động 
truyền thông thực sự hiệu quả. 

 

                                                                                                       Ngân Hoa 
                                                                           (Tạp chí Bảo hộ lao động số tháng 6/2016) 
 

 
 

GIÚP NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 
 

Hiện nay, việc tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện ma túy sau khi tham gia các 
chương trình điều trị và cai nghiện phục hồi vẫn còn không ít khó khăn, nhất là vấn đề việc làm. 
Vì vậy, tăng cường hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm đối tượng này sẽ là giải pháp thiết thực không 
chỉ giúp họ giảm nguy cơ tái nghiện, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần bảo đảm an ninh - 
trật tự và phát triển kinh tế địa phương. 

Theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người 
nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế,... có hiệu lực từ ngày 15/6/2014, người sau cai nghiện ma túy từ ba tháng trở lên 
có giấy chứng nhận của cơ sở cai nghiện bắt buộc và Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ được vay vốn 
ưu đãi để sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, số người sau cai nghiện tiếp cận được vốn vay, việc 
làm vẫn chưa nhiều. Chính sách đã có rồi, nhưng cho đến nay ngân hàng chính sách vẫn chưa 
được cấp nguồn vốn bổ sung để triển khai. 

Tại nhiều địa phương, các mô hình việc làm cho người sau cai nghiện đã ra đời và hoạt 
động hiệu quả, như: Tại Hà Nội, 10 Câu lạc bộ Đồng Cảm do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba 
Vì triển khai đang hoạt động có hiệu quả, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tăng thu nhập cho người 
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nghiện ma túy có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và những người thân của họ; hay Tổ rửa xe 
thuộc Câu lạc bộ B39, một mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn giúp đỡ người sau cai nghiện, 
chống tái nghiện, tái hòa nhập cộng đồng của phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. Tại 
Quảng Ninh, việc hỗ trợ kinh phí, mặt bằng, cho vay vốn ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, cơ 
sở sản xuất, doanh nghiệp có tiếp nhận dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện được 
các cấp, ngành quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 330 triệu đồng xây dựng và duy trì hoạt 
động sáu mô hình thí điểm Câu lạc bộ Hỗ trợ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng... 
Bên cạnh sự hỗ trợ, ưu đãi từ chính quyền, nhiều cơ sở sản xuất, công ty, với trách nhiệm xã hội 
của mình cũng đã tạo việc làm cho nhiều người sau cai nghiện. 

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số người nghiện ma túy có 
hồ sơ quản lý là hơn 204 nghìn người, trong đó có hơn 84 nghìn người đang trong các chương 
trình cai nghiện, quản lý sau cai, điều trị bằng methadone và quản lý tại cơ sở xã hội. Vì vậy, 
việc hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp 
chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể cũng như sự nỗ lực vươn lên của từng cá nhân người 
sau cai nghiện. Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát động phong trào “Tình 
nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng”, trong đó việc hỗ 
trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các đội 
tình nguyện có trách nhiệm kết nối với chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất để giới 
thiệu, giúp đỡ người sau cai nghiện có việc làm ổn định, hòa nhập cộng đồng. Đề xuất với chính 
quyền địa phương tạo điều kiện cho họ tiếp cận các dịch vụ dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm 
của các cơ sở dạy nghề tư nhân đóng trên địa bàn; các chương trình dạy nghề, vay vốn ưu đãi 
của Nhà nước và của các tổ chức đoàn thể... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã 
kiến nghị với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước có những hướng dẫn cụ thể để người sau 
cai nghiện có thể tiếp cận nguồn vốn vay tạo việc làm và phát triển kinh tế... Có thể nói, sự 
chung tay, vào cuộc tích cực hơn nữa của các doanh nghiệp, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội 
trong việc hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng này sẽ trở thành động lực giúp họ tái hòa nhập 
cộng đồng, đoạn tuyệt với ma túy, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế địa phương. 

 

                                                                                                              Lan Vũ 
                                                                                      (nhandan.com.vn - Ngày 26/6/2015) 

 

 
 

CHIA SẺ KINH NGHIỆM CAI NGHIỆN PHỤC HỒI VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 
 

Đa số người nghiện ma túy có trình độ văn hóa thấp với khoảng 10% không biết 
chữ, 59% có trình độ văn hóa từ tiểu học tới trung học cơ sở. Khoảng 75% số người 
nghiện chưa từng được đào tạo nghề; gần 20% đã được học nghề nhưng không được cấp 
bằng, chứng chỉ và chỉ có khoảng 12% được đào tạo nghề chính quy. 

Đây là thông tin được công bố tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình cai nghiện 
phục hồi và giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 
(Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức sáng ngày 25/12/2015. 

Thống kê rà soát cuối năm 2014 của Bộ Công an cho biết, cả nước có hơn 204 nghìn 
người nghiện, tăng gần 55 nghìn người so với năm 2010, bình quân mỗi năm tăng 7%. Người 
nghiện ma túy xuất hiện ở mọi thành phần xã hội và lứa tuổi song chủ yếu ở lớp trẻ: 76% dưới 
35 tuổi, 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 25 tuổi; 8% dưới 18 tuổi. Hầu hết 
người nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định, chi tiêu chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của gia 
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đình, thu nhập hợp pháp chỉ bằng 30% số tiền chi cho ma túy. Khoảng 50% người nghiện đã 
gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất. 

Cũng theo thông tin từ hội thảo, qua báo cáo và rà soát của Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội, trong điều kiện khó khăn về kinh phí và những bất cập của một số văn bản pháp luật, 
một số địa phương trên cả nước bằng sự sáng tạo và điều kiện thực tế của cơ sở đã có cách làm 
hiệu quả để triển khai công tác cai nghiện phục hồi và hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập 
cộng đồng. 

Tiêu biểu phải kể đến tỉnh Nam Định, trong giai đoạn 2011 - 11/2015, toàn tỉnh tổ chức 
cai nghiện ma túy cho hơn 3 nghìn lượt người và điều trị thay thế bằng methadone cho gần 
1.600 người, trong đó kết quả cai nghiện tại gia đình cộng đồng chiếm tỷ lệ cao. Trong quá trình 
cắt cơn, cán bộ y tế xã đã đến từng gia đình đối tượng để điều trị, hỏi thăm, động viên và hỗ trợ; 
đồng thời tư vấn dạy nghề, tạo việc làm và kết nối các dịch vụ phù hợp với điều kiện của người 
cai nghiện. 

Tương tự, ngay khi tiếp nhận người nghiện vào điều trị, các trung tâm của thành phố Hà 
Nội tiến hành phân loại độ tuổi, đánh giá mức độ nghiện, nhóm sử dụng ma túy, trình độ học 
vấn, thời gian vào điều trị, số lần cai nghiện… để làm căn cứ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp 
với từng nhóm đối tượng nhằm phục vụ công tác quản lý và điều trị đạt hiệu quả. Học viên còn 
được tham gia các lớp giáo dục chuyên đề, giáo dục về hành vi nhân cách, giá trị sống cùng các 
hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao phục hồi sức khỏe. Từ tháng 1 đến tháng 11/2015, các 
trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 1.600 người. 

Đến nay, cả nước có 142 trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai, trong đó có 123 trung 
tâm Nhà nước quản lý và 19 trung tâm do các tổ chức và cá nhân thành lập. Trong số các trung 
tâm do Nhà nước quản lý có 49 trung tâm, chỉ thực hiện nhiệm vụ cai nghiện; 58 trung tâm vừa 
có chức năng cai nghiện vừa quản lý sau cai; 16 trung tâm chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý sau 
cai. Tính từ năm 2011 đến năm 2014, các trung tâm đã tiếp nhận gần 91 nghìn lượt người, trung 
bình mỗi năm cai nghiện cho khoảng 40 nghìn lượt người. 

 

                                                                                                             Diệp Anh 
                                                                                    (laodong.com.vn - Ngày 25/12/2015) 
 

 
 

Cai không khó nhưng tái nghiện… rất dễ 
 

Nhằm chặn nguồn cầu về ma túy, từ 
đó kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã 
hội liên quan đến đối tượng buôn bán, vận 
chuyển, sử dụng ma túy, những năm trước 
đây thành phố Hồ Chí Minh đã gồng mình 
chi ngân sách để hỗ trợ hơn 20.000 người 
nghiện đang sinh sống ở thành phố đi cắt 
cơn, cai nghiện tập trung. Chỉ tính ở mức 
thấp nhất, chi phí ngân sách cấp cho mỗi 
người đi cắt cơn cai nghiện tập trung ở 
mức 3 triệu đồng/tháng, số tiền thành phố 
chi ra trong nhiều năm là một con số 
không hề nhỏ. Song chỉ bẵng đi vài năm, 

khi thành phố không còn được quyền tự 
quyết định đưa người sử dụng ma túy đi 
cắt cơn, cai nghiện tập trung, số lượng 
người có biểu hiện sử dụng ma túy mới 
phát sinh và người tái nghiện trên địa bàn 
được công an thành phố lập danh sách 
hiện đã quay trở lại con số 22.342 người. 

Tiến sỹ Tâm lý Bùi Hồng Quân, Cố 
vấn Khoa học Trung tâm Đào tạo và Chăm 
sóc tinh thần Ý tưởng Việt - thành phố Hồ 
Chí Minh trao đổi với phóng viên báo Công 
an nhân dân nguyên nhân của tái nghiện sau 
cai và làm thế nào giải được bài toán “cai mà 
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không nghiện” cho một bộ phận giới trẻ Việt 
Nam đang lao như thiêu thân vào các loại ma 
túy mới nguy hại. 

Theo phân tích của Tiến sỹ Quân, khi 
một loại ma túy mới thâm nhập, thẩm lậu vào 
nội địa, đương nhiên giới trẻ sẽ là lớp người 
chịu sự tác động lớn nhất. Tâm lý người trẻ 
thường ưa mạo hiểm, phiêu lưu. Heroin trong 
ánh mắt, nhìn nhận của dân chơi hiện nay 
không còn được chuộng; trong khi chơi 
shisha, cỏ Mỹ trông sành điệu, phì phèo nhả 
khói lập tức có sức hút. Lực hút đầu tiên với 
người trẻ luôn là mới, lạ. Từ đó mà thành 
một trào lưu cùng tụ tập trong nhóm, rồi rộng 
hơn các nhóm chơi với nhau trong cộng 
đồng, trên mạng, nên xu hướng tất yếu là 
nguy cơ hình thành nên một dòng “nghiện” 
mới của ma túy đá, ma túy kích thích, là 
chuyện rất có thể xảy ra tại Việt Nam. 

Mặt khác, việc tiếp cận với hàng loạt 
ma túy mới, với cấp độ mạnh hơn lại càng 
thu hút hơn với giới trẻ khi mà bản thân họ 
kiến thức về sức khỏe, pháp luật còn rất thiếu 
hụt. Cùng với sự phát triển của Internet, 
mạng toàn cầu thì sự tiếp cận càng nhanh. 
Giới buôn bán ma túy chỉ chờ có thế mà đẩy 
ma túy tới tận tay giới trẻ. Đây là điều nguy 
hiểm cho họ. 

Thực tế công tác cai nghiện heroin thời 
gian qua mà thành phố Hồ Chí Minh thực 
hiện cho thấy, vấn đề cai không khó nhưng 
khó là để người cai không tái nghiện. Trong 
thời gian cắt cơn, giải độc, hoàn toàn có thể 
cách ly người nghiện ra khỏi môi trường cám 
dỗ, với thời gian trước đây là từ 1 - 2 năm tới 
4 năm theo đề án cũ thành phố thực hiện. 
Nhưng nan giải là khi họ trở lại với cộng 
đồng để đoạn tuyệt với ma túy. 

Cũng theo Tiến sỹ Quân, trong nhiều 
nguyên nhân gây tái nghiện, nguyên nhân 
đứng đầu là do môi trường, cộng đồng. Môi 
trường “sạch” ma túy có tính chất quyết định 
làm giảm tình trạng thanh thiếu niên nói 
riêng, người nghiện ma túy nói chung tái 

nghiện. Rõ ràng môi trường của ta chưa thể 
sạch ma túy thì khi về cộng đồng, chỉ cần đi 
lại nơi đã từng chơi sẽ gợi nhớ và họ tìm 
cách mua để sử dụng. 

Yếu tố thứ 2 là tâm lý. Người nghiện 
luôn đối mặt với cách nhìn nhận của người 
xung quanh, không hẳn kỳ thị như HIV 
nhưng sự e ngại, cảnh giác... khiến họ luôn tự 
ti vì bị đánh giá là thuộc nhóm tệ nạn xã hội. 
Điều này làm cho họ lại càng trở nên sống 
thu mình. Họ luôn mặc cảm bị xã hội rẻ 
khinh, không được nhìn nhận như người bình 
thường. Giá trị họ không được coi trọng, họ 
càng trở nên mất niềm tin vào cuộc sống và 
con người. Khi đó, một trong sức mạnh để 
giúp họ tồn tại thì lại chính là ma túy, luồng 
sức mạnh cứu giúp họ. Với heroin hay ma 
túy kích thích thì cũng vậy. Nó trở thành có 
giá trị “rất thật” đối với người nghiện, để họ 
trở nên tự tin, giúp họ “sống”, rồi sau đó lại 
thất vọng với chính bản thân vì không bỏ 
được ma túy. Họ luẩn quẩn và lại lệ thuộc 
vào ma túy. Ở khía cạnh tích cực, người 
nghiện đôi lúc cũng nhìn vào cộng đồng, họ 
cũng biết những người đã bỏ được ma túy, là 
động lực thôi thúc họ đi theo, làm theo nhưng 
thực tế tỷ lệ người bỏ được ma túy thật ít ỏi. 
Mà tỷ lệ người tái nghiện lại quá cao, từ đây, 
người nghiện càng không đủ nỗ lực để từ bỏ 
ma túy. 

Cũng theo Tiến sỹ Quân, yếu tố nữa 
gây tái nghiện cao là điều kiện công ăn việc 
làm, môi trường tích cực cho người nghiện 
hòa nhập, những chương trình hoạt động để 
giúp họ hoàn toàn quên đi ma túy thì ta làm 
còn hạn chế. Thế nên, người nghiện của ta 
sau cai dễ dàng tái nghiện trở lại. Tóm lại, 3 
nguyên nhân cơ bản để kéo giảm người 
nghiện cần phải được giải quyết trong bài 
toán cộng đồng: Môi trường ta chưa sạch, kỳ 
thị của xã hội, và các điều kiện cơ sở vật 
chất, việc làm cho người nghiện. 

“Do đó, vấn đề cai cho người nghiện 
ma túy hay “cai khi không nghiện” cho giới 
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trẻ đang bị hấp lực của các loại ma túy mới, 
thì bài toán cộng đồng phải được giải đáp. 
Nó nhân văn nhưng khó. Ta đi đã đúng 
hướng nhưng ta chưa đủ điều kiện, sức mạnh 
để giúp hiệu quả công tác này, vì đây là vấn 
nạn toàn cầu. Chỉ có thể giải quyết được khi 
có sự phối hợp đồng bộ của mọi lực lượng. 
Không chỉ một gia đình, không chỉ một lực 

lượng công an, hay một tổ chức... mà làm 
được”, Tiến sỹ Bùi Hồng Quân nhấn mạnh. 

 

Nhóm PV 
(Báo Công an nhân dân số 4023  

Ngày 01/8/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2016 (từ ngày 1/6 đến 30/6) và Ngày toàn 
dân phòng chống ma túy (26/6) nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động; 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; tập trung đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy 
góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Để thực hiện hiệu quả Tháng hành động phòng chống ma túy, trước đó, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND triển khai “Tháng hành động phòng chống ma 
túy” năm 2016. Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng 
trên địa bàn triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và 
“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp cơ sở 
thực hiện, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc, phức tạp mới nổi lên và giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống ma túy. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy dưới nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa bàn. Nâng cao chất lượng phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, tiểu khu văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để mọi người, mọi nhà tích cực, chủ động tham 
gia phát hiện, tố giác và lên án tội phạm liên quan đến ma túy. 

Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, phát giác, tố giác tội phạm 
ma túy, người nghiện ma túy các điểm, tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; tham 
gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; giúp đỡ người sau cai nghiện 
ma túy sớm hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. 

Tăng cường công tác rà soát, phát hiện, kiểm tra, xác định, kết luận người nghiện ma túy 
trên địa bàn để tổ chức cai nghiện với các hình thức phù hợp; xác định người nghiện mới, người 
tái nghiện ma túy; nắm chắc tình hình, di biến động của người nghiện ma túy trên địa bàn. Đẩy 
mạnh công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đối với người kết luận nghiện 
ma túy; tổ chức điều trị hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện có hiệu quả. Duy trì và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả các cơ sở điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone 

 

PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
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đúng quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, phát hiện, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các đối 
tượng đang có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn hoặc có liên quan 
đến địa bàn tỉnh. Huy động các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân tham gia công tác 
quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế hoạt động của tội phạm 
và tệ nạn ma túy. Xây dựng, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa các điểm, đối 
tượng hoạt động bán lẻ, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các đường dây, đối 
tượng mua bán, vận chuyển ma túy đường dài, liên tỉnh, xuyên quốc gia, qua biên giới. Đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án ma túy, đặc biệt là các vụ án lớn, có 
tính nghiêm trọng, các đối tượng lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để giới thiệu, mua bán, 
khuyến khích sử dụng ma túy. Tăng cường xét xử lưu động các vụ án phạm tội về ma túy để 
tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung và răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm. 

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy, 
trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục; tổ chức cai nghiện, cai tái nghiện và 
quản lý sau cai nghiện; đấu tranh kiên quyết với tội phạm ma túy; giữ vững và xây dựng đơn vị 
không có ma túy; từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi 
trường lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

 

                                                                                                     Khánh Minh 
                                                                               (Báo Sơn La số 5916 - Ngày 23/6/2016) 
 

 
 

                 TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ĐẤU TRANH   

                          PHÒNG CHỐNG MA TÚY QUA BIÊN GIỚI 
  

Sau 7 năm (2009 - 2015) thực hiện Kế hoạch phối hợp phòng, chống và kiểm soát ma túy 
qua biên giới giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, đã tạo chuyển biến tích cực, hệ thống chính 
trị xã, bản khu vực biên giới được quan tâm, củng cố, kiện toàn; lực lượng công an các bên đã 
tăng cường trao đổi, thông tin, phối hợp đấu tranh, phát hiện và bắt giữ hàng trăm vụ, hàng trăm 
đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh khu vực 
biên giới. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, tỉnh ta đã triển khai nhiều 
giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống ma túy, huy 
động các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp và toàn dân vào cuộc và đã thu được kết quả 
quan trọng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới vẫn diễn 
biến phức tạp, lượng heroin, ma túy tổng hợp vẫn thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn với số 
lượng lớn, tội phạm ma túy vẫn hoạt động trắng trợn và rất manh động. Vì thế, việc giải quyết 
có hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa 
bàn tỉnh trở nên bức thiết. 

Trước tình hình đó, công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới. Mục tiêu 
trọng tâm của kế hoạch là: Củng cố vững chắc và phát huy sự chủ động, sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm 
là phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn các xã giáp 
biên giới, để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Khảo sát, đánh 
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giá tình hình, xác định các địa bàn, tuyến trọng điểm hoạt động của tội phạm mua bán, vận 
chuyển ma túy hai bên biên giới và qua biên giới; các điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới; 
nhận diện, danh tính đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động, nguồn gốc ma túy mua bán, 
vận chuyển ma túy và vũ khí quân dụng qua biên giới. Phối hợp cùng lực lượng chuyên trách 
phòng, chống ma túy của tỉnh, của các huyện biên giới tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng các biện pháp nghiệp 
vụ đấu tranh với tội phạm ma túy. Tập trung lực lượng, trong đó công an, bộ đội biên phòng 
làm nòng cốt, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội về ma túy, 
ngăn chặn tối đa các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến 
biên giới. 

Qua 7 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới 
giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, tỉnh ta đã xây dựng và duy trì 1.421 “Nhóm liên gia tự 
quản” giữ gìn an ninh trật tự ở 17 xã biên giới. Hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp 
điều tra, đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội ma túy phức tạp, 
nguy hiểm. Tại địa bàn các xã biên giới và các xã giáp ranh, các lực lượng chức năng đã phát 
hiện, bắt giữ 1.894 vụ, 2.789 đối tượng; thu giữ hơn 351kg heroin, gần 448.000 viên ma túy 
tổng hợp, trên 72kg thuốc phiện. Tại địa bàn ngoại biên, các tổ công tác đã phối hợp với Công 
an các tỉnh Bắc Lào xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 247 vụ, 497 đối 
tượng. Tang vật, thu giữ hơn 157kg heroin, 200kg chất phụ gia để điều chế heroin, hơn 40kg 
thuốc phiện, 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp. Riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, 
Cục Phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng 
nghiệp vụ của Công an tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào) phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn. 

Những kết quả đạt được rất quan trọng, song hiện nay, trước những tác động ảnh hưởng 
của tình hình quốc tế, khu vực và siêu lợi nhuận của việc mua bán ma túy, tuyến biên giới Sơn 
La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng vẫn là điểm phức tạp về tội phạm mua bán, vận chuyển ma 
túy xuyên quốc gia. Thời gian tới, lực lượng chức năng của mỗi tỉnh cần tiếp tục tham mưu có 
hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị, xây dựng phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với triển khai nhóm liên gia tự quản tại các xã, bản 
biên giới; tập trung vào những bản phức tạp về ma túy. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao 
đổi thông tin, đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma 
túy ở khu vực giáp biên giới và qua biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - 
Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.  

 

                                                                                                          Minh Thu 
                                                                                (Báo Sơn La số 5918 - Ngày 27/6/2016)  
 

 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA MA TÚY TỪ NGOÀI BIÊN GIỚI 
 

Trước tình hình hoạt động của tội phạm ma túy có vũ trang trên khu vực biên giới 
tỉnh Sơn La ngày càng manh động, phức tạp, ngày 11/10/2015, Cục Phòng chống ma túy 
và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã triển khai Kế hoạch 1355/KH-CPCMT&TP về điều tra 
khảo sát hoạt động tội phạm ma túy từ thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) vào huyện 
Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau một thời gian triển khai, thực hiện, Kế hoạch 
1355 được xem là mô hình sáng tạo mang tính đột phá. 
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Điểm nóng Mộc Châu, Vân Hồ 

Theo đánh giá của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, thời gian 
qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới huyện Mộc Châu 
và Vân Hồ, tỉnh Sơn La vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên về tần xuất hoạt động của các đối 
tượng mang vác, vận chuyển ma túy qua biên giới giảm so với thời gian trước đây. Chủng loại 
ma túy được các đối tượng vận chuyển chủ yếu là heroin và ma túy tổng hợp, riêng heroin được 
các đầu nậu điều chế lại hàm lượng, sau đó mang vác, vận chuyển đến tập kết ở các địa bàn giáp 
biên giới tỉnh Sơn La. Sau đó chúng tổ chức nhiều đường dây, ổ nhóm có vũ trang vận chuyển 
ma túy qua khu vực biên giới về huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La tập kết hoặc tiếp tục 
đưa về xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình phương thức hoạt động của chúng 
ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động hơn. 

Trước tình hình trên, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng đã triển 
khai Kế hoạch 1355/KH-CPCMT&TP về điều tra khảo sát hoạt động tội phạm ma túy từ thị xã 
Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) vào huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Quá trình thực hiện 
Kế hoạch 1355, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các tổ, đội 
xây dựng các kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế địa bàn, tăng cường phối hợp với 
lực lượng chức năng nước bạn Lào nắm chắc tình hình tội phạm ma túy, từ đó lập án và tổ chức 
đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy nhằm ngăn chặn, kiềm chế hoạt 
động mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”, qua các tỉnh Bắc Lào vào Việt 
Nam. 

Bằng biện pháp đấu tranh linh hoạt, Kế hoạch 1355 đã mang lại hiệu quả cao, các toán, 
nhóm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang phải chuyển địa bàn hoạt động, không đi theo 
một đường cố định và hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm. Quá trình vận chuyển ma túy được 
các đối tượng cử người canh gác nghiêm ngặt, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng, thu 
thập tin tức, dò, dẫn đường cho các đối tượng vận chuyển ma túy. Quá trình vận chuyển chúng 
tổ chức thành đường dây khép kín từ ngoại biên vào nội biên và ngược lại, không lộ liễu như 
trước, chủ động xóa dấu vết, kiểm tra các địa điểm nghi ngờ bị mật phục, sẵn sàng nổ súng nếu 
bị lực lượng chức năng truy bắt. Bị kiểm tra gắt gao, một số đối tượng chuyển dần lên dọc các 
đỉnh núi hoạt động, vòng tránh các khu vực bị nghi ngờ. Các đối tượng còn trang bị áo giáp 
chống đạn, ống nhòm nhiệt để theo dõi, phát hiện lực lượng chức năng. 

Những kết quả đáng ghi nhận 
Sau hơn 6 tháng thực hiện Kế hoạch 1355, các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp với lực 

lượng chức năng nước bạn Lào phát hiện 7 đường dây lớn vận chuyển ma túy có vũ trang, 17 tụ 
điểm phức tạp về ma túy ở khu vực giáp biên giới. Qua đó, đấu tranh thắng lợi 6 chuyên án, 3 
vụ án, tang vật thu giữ 16kg ma túy tổng hợp, 63 bánh với 23,5kg heroin, 39.081 viên ma túy 
tổng hợp, 5kg thuốc phiện, 13kg hạt thuốc phiện, 7 khẩu súng các loại, 19 quả lựu đạn và nhiều 
tang vật khác có liên quan... 

Nổi bật trong việc thực hiện Kế hoạch 1355 là đấu tranh thành công 3 chuyên án ma túy 
lớn mang tầm cỡ quốc tế, đó là Chuyên án 043Av, 038Av và 041Av. Đặc biệt, Chuyên án 
041Av ngày 12/3/2016, tại nhà nghỉ Sạ Nề Khem Xăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, lực 
lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa; Bộ đội Biên phòng Sơn La; Đoàn Đặc nhiệm 
miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ban Chỉ huy 
An ninh tỉnh Hủa Phăn, Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, đã bắt 
giữ 3 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ 20 bánh heroin, 1 ô tô, 1 xe máy. 

Tiếp đó, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 12/3/2016, tại bản Thạt Mương, thị xã Sầm Nưa, 
tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng phối hợp nói trên đã phá thành công Chuyên án 038Av, bắt quả 
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tang đối tượng Nàng Pheng, quốc tịch Lào, đang trên đường vận chuyển ma túy từ tỉnh Viêng 
Chăn bán cho đối tượng người Việt Nam tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án 038Av đã 
thu được 16kg ma túy dạng đá, 3 khẩu súng ngắn, 48 viên đạn và nhiều tang vật khác. 

Chuyên án 038Av và 041Av kết thúc thắng lợi, lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - 
Lào đã bóc gỡ một phần đường dây mua bán, vận chuyển các chất ma túy, xóa bỏ một trong 
những cơ sở sản xuất ma túy lớn, góp phần hạn chế nguồn ma túy thẩm lậu từ tỉnh Hủa Phăn 
(Lào) vào tỉnh Thanh Hóa, Sơn La (Việt Nam). Thành công của hai chuyên án thể hiện sự phối 
hợp chặt chẽ, đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng phòng chống tội phạm hai nước Việt Nam - Lào. 
Đồng thời khẳng định tính hiệu quả của việc triển khai Biên bản hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng với Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào trong đấu tranh phòng chống ma túy và 
tội phạm qua biên giới. Qua thực hiện Kế hoạch 1355, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kinh 
nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng chức năng hai bên được 
nâng lên một bước, góp phần ngăn chặn hoạt động của các toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ 
trang qua biên giới. 

Tổng kết Kế hoạch 1355, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng chức năng hai nước Việt 
- Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Theo Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, thời 
gian tới, dự báo tuyến biên giới Việt Nam - Lào vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, 
hoạt động của bọn tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, ma túy có vũ trang ngày càng tinh vi, 
manh động, liều lĩnh và nguy hiểm hơn. Mặt khác, xu hướng cấu kết giữa tội phạm ma túy với 
các loại tội phạm có tổ chức ngày càng rõ nét với quy mô lớn, xuyên quốc gia. Do vậy, lực 
lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục đẩy mạnh, duy trì các hoạt động phối hợp, 
khắc phục khó khăn, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - 
Lào. Hướng tới mục tiêu triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ khu vực “Tam 
giác vàng” qua địa bàn các tỉnh Bắc Lào vào Sơn La và các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. 

Thành công của Kế hoạch 1355 cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của các 
cấp, các ngành, các lực lượng phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng đấu tranh quyết liệt với 
các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Đặc biệt là sự đổi mới phương thức hoạt động, sử dụng 
đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, lấy biện pháp nghiệp vụ trinh sát làm mũi nhọn, 
đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cửa ngõ biên giới của Tổ quốc. 

 

                                                                                                       Lê Đồng 
                                                                    (Báo An ninh biên giới số 24 - Ngày 12/6/2016) 

 

 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC Ở ĐƠN VỊ CHỦ CÔNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã kiên quyết tấn công tội 
phạm, dũng cảm chiến đấu, bắt hàng nghìn đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy. 

Thượng tá Cầm Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 
Công an tỉnh, cho biết: Qua thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tổ chức kỷ luật, trách 
nhiệm của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên, điều đó thể hiện trong từng chuyên án, vụ án 
và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương 
điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng 
chống tội phạm ma túy. 
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Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Sơn La đã gắn việc thực hiện Chỉ 
thị 03 của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua cùng các kế hoạch cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm ma túy... nhất là các chuyên án trọng điểm tại các tuyến biên giới; phối 
kết hợp vận động đầu thú và xác minh truy bắt, truy nã, trong đấu tranh chuyên án 279-LL 
với các toán người có vũ trang vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào địa bàn tỉnh thu 
được kết quả lớn... Ý thức, trách nhiệm và sự năng động, quyết đoán thể hiện rõ trong 
từng cán bộ chiến sỹ và qua từng trận đánh. 

Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, bất chấp hiểm nguy, 5 năm qua, những chiến sỹ 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh luôn dũng cảm, tiên phong trong 
cuộc chiến với tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” đã lập nhiều chiến công xuất sắc, trực 
tiếp và phối hợp bắt giữ 469 vụ, 738 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy, thu giữ vật chứng 403,2kg heroin, gần 300 nghìn viên ma túy tổng hợp, 
trên11kg thuốc phiện, 2,4kg ma túy đá, 39 khẩu súng, trên 1.100 viên đạn các loại và 
nhiều tang vật có liên quan khác. Con số này đã thể hiện ý chí kiên quyết đấu tranh không 
khoan nhượng với tội phạm và cũng chính là sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả của việc 
thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị trong công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát 
điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh thời gian qua. 

Trung tá Vũ Quốc Tuấn, Đội trưởng Phòng PC47 Công an tỉnh, chia sẻ: Chúng tôi 
luôn xác định nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao về đấu tranh phòng chống ma túy rất 
cam go phức tạp, thậm chí nguy hiểm và hy sinh tính mạng, song anh em trong đơn vị 
luôn học tập, tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. Để phòng chống ma túy đạt được hiệu quả cao và thành công thì phải nói tới sự chỉ 
đạo sát sao, thống nhất của lãnh đạo, sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ  
trong thực thi nhiệm vụ.  

Xung kích đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, 5 năm 
qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 5 năm liền nhận Cờ thi 
đua xuất sắc của Bộ, của tỉnh; hàng chục lượt cán bộ chiến sỹ được tặng thưởng Huân 
chương chiến công các hạng, Bằng khen của Thủ tướng, của Bộ, của tỉnh. 

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở Sơn La vẫn còn đang tiếp diễn. Điều đó đòi hỏi 
mỗi cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh phải tiếp 
tục rèn luyện, học tập và làm theo lời Bác; tăng cường đấu tranh mạnh mẽ với các 
phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, 
vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho 
nhân dân. 
 

                                                                                                       Minh Phong  
                                                                                (Báo Sơn La số 5917 - Ngày 24/6/2016) 

 

 
  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ TRÊN MẶT TRẬN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Hoạt động ở huyện mới thành lập, địa  

bàn rộng, 100% là xã vùng cao, biên giới, 

tình hình an ninh trên địa bàn tương đối phức 

tạp; trong khi lực lượng của Viện Kiểm sát 

Nhân dân huyện Vân Hồ chỉ có 12 cán bộ, 

kiểm sát viên, viên chức và người lao động. 

Song, với tinh thần đoàn kết, thống nhất 

trong đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ với các 

lực lượng chức năng, phong trào phòng, 

chống tội phạm ma túy đã đạt được nhiều kết 
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quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, 

văn hóa xã hội và giữ vững an ninh trật tự 

trên địa bàn. 

Trao đổi với Viện trưởng Viện Kiểm 
sát Nhân dân huyện Vân Hồ Trần Công Tiến, 
được biết: Vân Hồ là địa bàn có nhiều điểm 
nóng về tội phạm ma túy; tình hình an ninh 
trật tự tương đối phức tạp, nhất là khu vực xã 
Lóng Luông. Vì vậy, năm 2013, tỉnh ta đã 
triển khai thực hiện Phương án 279, đến nay, 
Phương án 279 đã thực hiện qua 5 giai đoạn, 
tiêu diệt và bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 410 
bánh heroin, 16 nghìn viên ma túy tổng hợp, 
15 súng quân dụng; tình hình buôn bán trên 
địa bàn xã có chiều hướng giảm... Song, tại 
một số địa bàn thuộc khu vực biên giới của 
huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu, đối 
tượng buôn bán các chất ma túy hoạt động 
tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và phức tạp hơn; 
tình hình mua bán ma túy với số lượng lớn 
qua địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp, 
các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi 
hiểm trở, thường đi theo đoàn từ 10 đến 20 
người trang bị vũ khí quân dụng, mang theo 
ma túy theo đường mòn xâm nhập từ biên 
giới vào địa bàn, sẵn sàng chống trả lực 
lượng chức năng khi bị vây bắt... Để góp 
phần làm giảm tình hình buôn bán chất ma 
túy, lực lượng kiểm sát đã tăng cường phối 
hợp với các ngành chức năng đấu tranh 
không khoan nhượng với các loại tội phạm, 
đặc biệt là tội phạm về ma túy; góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn... 

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng trong công tác tiếp nhận, xử 
lý tin báo tội phạm về ma túy và đề ra nhiều 
giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Theo đó, chủ 
trì phối hợp với cơ quan điều tra và tòa án 
xác định 15 vụ án điểm, chủ yếu là án ma túy 
để điều tra, truy tố, xét xử; trong quá trình xử 

lý các vụ việc về ma túy, kiểm sát viên thực 
hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế  
nghiệp vụ của ngành, tập trung hướng về cơ 
sở, nắm bắt tình hình, từ đó có biện pháp cụ 
thể để kiểm soát việc tiếp nhận, xử lý thông 
tin tội phạm về ma túy; chất lượng các khâu 
công tác kiểm sát trong lĩnh vực ma túy được 
nâng lên rõ rệt; phong trào thi đua về chuyên 
môn nghiệp vụ, về công tác xây dựng ngành, 
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 
được đẩy mạnh, quá trình thực hành quyền 
công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp 
không xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội 
phạm. 

Nhằm ngăn chặn điểm nóng về ma túy 
và tiến tới khống chế việc buôn bán các chất 
ma túy qua biên giới vào địa bàn, thời gian 
tới, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vân Hồ 
tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành 
quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 
ở các khâu công tác, đẩy mạnh nhiệm vụ cải 
cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư 
pháp đến năm 2020; trong đó, chú trọng công 
tác quản lý, xử lý tin báo tội phạm xảy ra trên 
địa bàn, nhất là tội phạm về ma túy, không để 
xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tiếp tục triển 
khai các nhiệm vụ trọng tâm đột phá; tập 
trung xác định án điểm về ma túy đưa đi xét 
xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục nhân 
dân chấp hành nghiêm túc pháp luật; tăng 
cường công tác phối hợp liên ngành tố tụng 
hình sự và dân sự trong việc đấu tranh phòng, 
chống các loại tội phạm, phòng, chống ma 
túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên 
địa bàn, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, văn 
hóa xã hội. 
 

Mai Thị Thu 
(Báo Sơn La số 5916 - Ngày 23/6/2016) 
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VỀ XÃ KHÔNG CÓ MA TÚY 
 

Là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, có nhiều 
khách vãng lai qua lại, nhất là khách vãng lai ở các phiên chợ tuyến đường sông... nhưng xã Bắc 
Phong (Phù Yên) vẫn luôn giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, trong đó làm tốt 
công tác phòng chống ma túy, trong hơn 30 năm qua giữ vững danh hiệu địa bàn không có ma 
túy... 

Những ngày cuối tháng 6, theo chân cán bộ Ban Chỉ đạo 2118 và 2968 huyện Phù Yên, 
chúng tôi đến với Bắc Phong. Đang vào mùa mưa, nên con đường qua các bản dẫn vào trung 
tâm xã đi lại thêm phần khó khăn hơn bởi đất đá phía tà luy dương sạt lở xuống lòng đường rất 
nhiều. Có những đoạn đường dẫn vào xã chỉ có thể đi bộ, ô tô không thể qua được... 

Như đã hẹn trước về lịch trình làm việc, khi có mặt tại trụ sở xã đã thấy các đồng chí lãnh 
đạo xã và các khối đoàn thể của xã chờ sẵn. Không để chúng tôi chờ lâu, đồng chí Bí thư Đảng 
ủy xã Nguyễn Bá Tú thông tin ngay: Để duy trì được kết quả trong công tác phòng chống tội 
phạm nói chung, phòng chống ma túy nói riêng, xã đã chỉ đạo quyết liệt các khối đoàn thể từ xã 
đến các bản làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội, nhất là các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn xã. Đồng thời, chỉ đạo Ban 
Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa 
bàn, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ nếu có các vụ việc xảy ra. Ngoài ra, xã nâng cao trách nhiệm 
của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở và vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong 
việc quản lý giáo dục những người lầm lỗi tại động đồng dân cư. Cùng với những giải pháp 
trên, xã còn đặc biệt quan tâm tới việc phát huy vai trò của các già bản, người có uy tín trong 
cộng đồng dân cư cũng như các bí thư, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Do vậy, bà con trong xã luôn nhận thức 
rõ được tác hại của ma túy và tích cực tuyên truyền, giáo dục con, cháu mình tránh xa ma túy. 

Trong nhiều năm qua, cùng với các giải pháp đã triển khai để đảm bảo địa bàn xã không 
có ma túy, xã còn tổ chức các đoàn tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra đối với những khách 
vãng lai đánh bắt tôm, cá trên sông ở khu vực địa bàn quản lý; chỉ đạo lực lượng an ninh, các 
ban nắm chắc di biến động của các đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến địa bàn với mục đích buôn 
bán, du lịch, thăm thân; nắm chắc những người sau cải tạo trở về địa phương để tổ chức giáo 
dục, cảm hóa, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Hoàng Ngọc Lan, Phó Ban thường trực 
Ban Chỉ đạo 2118 huyện Phù Yên, cho biết: Hiện tại, huyện Phù Yên đã có 25/27 xã, thị trấn và 
100% đơn vị, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Trong đó, xã Bắc Phong là 
một trong những xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền về phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức tại các bản hay thông qua những cuộc họp 
của xã. Thông qua những cuộc họp chủ hộ, xã viên, các đoàn thể, mỗi năm xã đã tổ chức 2 - 3 
lần tuyên truyền về cách phòng chống và tác hại của ma túy với hơn 1.000 lượt người tham gia. 
Cùng với đó, xã còn chủ động tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch xã với các trưởng bản, giữa các 
trưởng bản với từng hộ về việc cam kết không vi phạm, không tàng trữ và sử dụng chất ma túy. 
Góp phần vào công tác phòng chống ma túy. Hiện tại, xã còn phát huy hiệu quả vai trò của 37 
nhóm liên gia tự quản, 7 tổ an ninh nhân dân và 6 tổ hòa giải.  

Từ những kết quả trên, hằng năm, xã tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định, đề nghị Ủy  ban 
nhân dân huyện công nhận 10 đơn vị, cơ quan và xã, bản đạt chuẩn không có ma túy. Xã còn 
gắn chức năng nhiệm vụ chuyên môn của các khối, đoàn thể, các đơn vị và các bản thông qua 
việc đưa nội dung phòng chống ma túy vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Già bản 
Mùi Văn Lịa, bản Đá Phổ, nói: Hằng năm, chúng tôi được xã, bản mời tham gia các buổi tuyên 
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truyền về công tác phòng chống ma túy tại bản hoặc tại các trường học. Thậm chí, còn tham gia 
các buổi tuyên truyền tại các hộ dân trong bản. Như bản chúng tôi có 94 hộ, đã thành lập được 6 
nhóm liên gia tự quản và trong hương ước của bản đều quy định rất rõ về việc cam kết không 
tàng trữ, buôn bán hay liên quan tới ma túy, nếu hộ nào vi phạm sẽ căn cứ vào hương ước của 
bản để xử lý rất nghiêm. Do vậy, mấy chục năm qua, bản tôi không có người nào vi phạm về 
vấn đề này. 

Từ những nỗ lực trên, hơn 30 năm qua, xã Bắc Phong đã trở thành điểm sáng trong phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tiêu biểu trong công tác phòng chống ma túy của 
huyện Phù Yên. Từ chỗ làm tốt công tác phòng chống ma túy, an ninh trật tự được giữ vững, 
Bắc Phong đã ổn định được đời sống người dân, các phong trào thi đua được xã triển khai hiệu 
quả, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc... 

 

                                                                                                         Quốc Tuấn 
                                                                                 (Báo Sơn La số 5916 - Ngày 23/6/2016)  

 

 
 

MƯỜNG TÈ KHÔNG CÓ MA TÚY 
 

Mường Tè là xã vùng III của huyện Vân Hồ, 10 năm nay xã không còn “bóng dáng” ma 
túy và liên tục được tỉnh công nhận xã không có ma túy; an ninh trên địa bàn được giữ vững. 
Đó là điều kiện để Mường Tè từng bước vươn lên thoát nghèo và xây dựng vùng đất anh hùng 
của thời kháng chiến ngày một giàu, mạnh. 

Nằm trên vùng đất rộng trên 4.000ha bên hồ Thủy điện Hòa Bình, về Mường Tè có thể đi 
thuyền trên lòng hồ hoặc đường bộ; đó là điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế xã hội, 
nhưng cũng dễ phát sinh các tệ nạn xã hội từ ngoài xâm nhập vào địa bàn xã. Một trong những 
nhiệm vụ có tính cấp bách được Đảng ủy xã Mường Tè thường xuyên quan tâm, đó là chỉ đạo 
13 chi bộ bản, trạm y tế, trường học, cơ quan đóng trên địa bàn lãnh đạo nhân dân tích cực tham 
gia cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào phòng, chống tội phạm, 
đặc biệt là phòng, chống tội phạm về ma túy. Theo đó, xã đã thành lập và sắp xếp 9 tổ an ninh 
nhân dân, 9 tổ hòa giải trung bình mỗi tổ từ 7 - 9 người và 78 tổ liên gia tự quản với 234 người 
tham gia. Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo 2968 từ xã đến 13/13 bản và thực hiện tốt quy 
chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện công tác phòng, chống 
ma túy, trọng tâm là phát hiện giải quyết ngay những biểu hiện về ma túy tại địa bàn. Đồng 
thời, tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện các giải pháp tự quản, phòng, chống ma túy xâm 
nhập vào địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát giác, tổ chức ký kết giao ước 
thi đua giữa trưởng bản với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, giữa chủ tịch Mặt trận Tổ quốc với 
trưởng các đoàn thể, trưởng công an với các công an viên và các hộ gia đình với trưởng bản, 
trưởng các đoàn thể với hội viên, đoàn viên trong công tác phòng, chống ma túy. Cùng với đó, 
Đảng ủy đã chỉ đạo, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở. 
Hằng tháng, Ban chỉ đạo 2968 báo cáo với cấp ủy về tình hình an ninh trong xã; tăng cường 
công tác kiểm tra hộ khẩu, hộ tịch, quản lý tốt các trường hợp tạm trú, tạm vắng, phát hiện kịp 
thời người dân trong xã đi làm ăn xa về, người lạ vào địa bàn để có giải pháp kịp thời kiểm tra, 
quản lý, theo dõi để ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, các biểu hiện xấu có liên quan đến tệ 
nạn xã hội, tệ nạn ma túy. Từ đó ngăn ngừa và có biện pháp đấu tranh kiên quyết đối với các 
hiện tượng nghi vấn liên quan đến ma túy, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào địa bàn. 
Xây dựng ý thức hợp tác với cơ quan chức năng, không để tội phạm lợi dụng địa bàn để hoạt 
động mua, bán, vận chuyển các chất về ma túy. Từ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự vào 
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cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của lực 
lượng công an xã với Ban chỉ đạo 2968 và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên... hơn 
10 năm nay, Mường Tè luôn là mảnh đất sạch về ma túy, tình hình trật tự an ninh được giữ 
vững, người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.  

Không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc xã Mường Tè tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”, trước hết, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống ma túy 
đến người dân trong xã. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác và xác định rõ công tác phòng, chống 
ma túy là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, của các cấp, các ngành, đoàn thể, của mỗi gia 
đình và của toàn xã hội; trong đó, lực lượng công an là nòng cốt tập trung tuyên truyền,vận 
động nhân dân trong xã làm tốt công tác phòng, chống ma túy, chung tay giữ môi trường trong 
sạch về các tệ nạn xã hội, sạch về ma túy để người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 
nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. 

                                                                                                       Nguyễn Tuấn 
                                                                                 (Báo Sơn La số 5917 - Ngày 24/6/2016) 

 

 
 

TỰ PHÒNG, TỰ QUẢN, TỰ BẢO VỆ Ở BẢN LAO KHÔ 
 

Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu là bản biên giới, những năm qua, 
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 
duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình nhóm 
liên gia tự quản về an ninh trật tự, bản Lao 
Khô đã phát huy tốt vai trò tự phòng, tự 
quản, tự bảo vệ của người dân trong đấu 
tranh, phòng chống ma túy. 

Bản Lao Khô có 111 hộ, 565 nhân 
khẩu. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền các cấp, về đẩy mạnh đấu tranh phòng 
chống ma túy, những năm qua, chi bộ bản 
luôn quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò 
nòng cốt, tiên phong của đảng viên và nhân 
dân trong phong trào phát triển kinh tế, giữ 
gìn an ninh trật tự, nhất là phòng chống ma 
túy. Các đảng viên luôn nêu cao trách nhiệm, 
nắm tình hình, vận động người thân, gia đình 
và bà con gương mẫu chấp hành chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, cùng cam kết không 
buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. 
Bản đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu 
quả 5 tổ liên gia tự quản. Mỗi tổ có từ 10 đến 
20 hộ, tính tự quản rất cao, khi địa bàn xuất 
hiện đối tượng lạ hoặc có dấu hiệu khác 
thường đều được nhân dân phát hiện và báo 

với lực lượng chức năng. Cùng với đó, để bà 
con hiểu được tác hại của ma túy, không để 
ma túy xâm nhập vào địa bàn, trưởng bản 
cùng với các đoàn thể đến từng nhà dân và 
vận động bà con thực hiện tốt cam kết giữa 
bản - bản hai bên biên giới; chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế 
gia đình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân 
dân. 

Đồng chí Tráng Lao Lánh, Bí thư Chi 
bộ bản, thông tin: Từ năm 2004 đến nay, bản 
Lao Khô không có tình trạng buôn bán, sử 
dụng ma túy, không có người mắc nghiện, 
không có các tệ nạn xã hội. Vì thế tình hình 
an ninh trật tự trong bản luôn ổn định, đời 
sống của người dân những năm gần đây 
khấm khá hơn. Nhân dân trong bản luôn 
quan tâm tới việc học hành của con cháu. 
Ban quản lý bản luôn đẩy mạnh tuyên truyền 
tác hại của ma túy và tranh thủ sự tham gia 
của các già làng, trưởng bản, người có uy tín 
trong cộng đồng. 

Tham gia phong trào phòng, chống ma 
túy, chi hội phụ nữ bản đã tuyên truyền giáo 
dục hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm đối 
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với công tác phòng chống ma túy và tệ nạn 
xã hội. Các hội viên chủ động tuyên truyền 
cho chồng, con và người thân hiểu rõ tác hại 
của ma túy, trao đổi cách nuôi dạy con trong 
môi trường tốt, tránh xa ma túy và tệ nạn xã 
hội. Chi đoàn Thanh niên thường xuyên tổ 
chức sinh hoạt, trao đổi tọa đàm về tác hại 
của ma túy, cách phòng ngừa và chủ động 
tuyên chiến với tội phạm và tệ nạn ma túy, 
không để ma túy xâm nhập vào lớp trẻ. Ban 
đại diện người cao tuổi trong bản luôn giáo 
dục con cháu giữ gìn truyền thống, nề nếp 
gia phong, xây dựng nếp sống lành mạnh, 
giản dị, thường xuyên dạy bảo điều hay, lẽ 
phải… do vậy, những biểu hiện sai trái được 
phát hiện và kịp thời ngăn chặn, không để 
phát sinh vấn đề phức tạp. 

Ông Tráng Lao Lử, già làng của bản, 
cho biết: Để duy trì được địa bàn không có 
ma túy, với vai trò là người có uy tín trong 
bản, tôi thường xuyên vận động con cháu 
chăm chỉ học hành, lao động sản xuất, không 
nghe theo kẻ xấu. Hằng năm, bản đều tổ chức 
hội nghị tuyên truyền về ma túy, ký cam kết 

thực hiện công tác phòng chống ma túy, được 
nhân dân đồng tình ủng hộ... Qua đó, góp 
phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại 
của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã 
hội cho nhân dân...; đồng thời nâng cao ý 
thức trách nhiệm của mỗi người trong công 
tác đấu tranh phòng chống ma túy và tệ nạn 
xã hội. Cuộc sống của người dân bản Lao 
Khô đang đổi thay từng ngày. Hệ thống điện, 
đường, trường, trạm đã được đầu tư, xây 
mới. Người dân hăng hái thi đua lao động 
sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thực 
hiện tốt các quy ước, hương ước của bản, của 
xã về đấu tranh phòng chống ma túy. Nhân 
dân bản Lao Khô luôn tự hào về truyền thống 
cách mạng, và truyền thống đó đã giáo dục, 
hun đúc thêm tình yêu quê hương, làng bản 
cho thế hệ trẻ, giữ vững bản không ma túy 
ngày một phát triển, vì cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc.  

 

Vũ Tuấn 
(Báo Sơn La số 5918 - Ngày 27/6/2016) 

 

 
 

QUẢN LÝ, GIÚP ĐỠ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY 

TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 
 

Nằm cách trung tâm thành phố gần 20km, Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh được xây 
dựng khang trang, sạch đẹp, từng dãy nhà, khu trị liệu, dạy nghề, nhà đa năng tổ chức thể thao - 
văn hóa - văn nghệ, sân bóng đá... cho học viên trong quá trình trị liệu đã được đầu tư, xây 
dựng, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học viên cai nghiện, học nghề sau cai, tái hòa 
nhập cộng đồng. 

Hiện Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh đang quản lý, giáo dục, chữa trị, cai nghiện cho 
805 học viên. Từ năm 2011, trung tâm đưa công tác quản lý sau cai nghiện là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm. Học viên quản lý sau cai nghiện được tiếp nhận từ các trung tâm giáo dục   
- lao động trên địa bàn và những người đã hoàn thành quy trình cai nghiện nhưng có nguy cơ tái 
nghiện cao. Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý sau cai, trung tâm đã thực hiện đúng quy 
trình và quy định của pháp luật. Trong thời gian ở trung tâm các học viện được tuyên truyền, 
giáo dục về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tái nghiện và được học nghề theo nguyện 
vọng phù hợp với bản thân. 

Công tác điều trị đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, việc rèn luyện thể chất, phục hồi 
sức khỏe cho học viên được đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã khám và phát 
thuốc điều trị các bệnh thông thường cho trên 4.460 lượt học viên; chữa bệnh trên 1.000 lượt 
học viên;... Cùng với đó, cung cấp đầy đủ thuốc men, dụng cụ y tế phục vụ điều trị bệnh cho 
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học viên. Xuất nhập và quản lý thuốc theo đúng quy định của Bộ Y tế. Công tác tuyên truyền 
được đẩy mạnh với các nội dung về: Giá trị đạo đức, lối sống; giá trị của lao động; cơ chế, 
chính sách của tỉnh trong công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tái nghiện; phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm, bệnh theo mùa và phòng, chống HIV/AIDS... đã tổ chức 30 buổi tuyên 
truyền với 1.357 lượt học viên tham gia. Bên cạnh đó, trung tâm đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền 
cho 20 học viên sắp hết thời gian quản lý về nội dung, phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa 
nhập cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của trung tâm 3 buổi 
trong ngày với các nội dung: Tin an ninh trong tỉnh; các bài viết tuyên truyền về phòng, chống 
ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống lao; phòng, chống sốt xuất huyết; gương điển 
hình người tốt, việc tốt… Giúp học viên ổn định tư tưởng, tâm lý, yên tâm hoàn thành chương 
trình cai nghiện, quản lý sau cai. 

Công tác dạy nghề được trung tâm đặc biệt chú trọng, nhằm hỗ trợ các học viên có cơ hội 
tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống khi trở về tái hòa nhập cộng đồng. Căn cứ 
vào nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương, trình độ, sức khỏe, nhu cầu của học viên và 
điều kiện cơ sở vật chất, trung tâm liên kết với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức các lớp dạy nghề cho học viên với các hình thức 
dạy nghề ngắn hạn. Học viên hoàn thành chương trình học nghề được kiểm tra, đánh giá và 
được cấp chứng chỉ nghề. Trong năm 2015, đã đào tạo được 8 lớp với 257 học viên học các 
nghề: Trồng nấm, nuôi gà, lợn, nuôi và trị bệnh cho trâu, bò... tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho 
205 học viên. Hiện, trung tâm đang liên kết với các doanh nghiệp như: Tập đoàn thể thao Động 
Lực (Hà Nội); hợp đồng với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo việc làm và cải thiện đời sống 
cho học viên. 

Học viên Lò Văn Quyền, xã Đông Sang (Mộc Châu) chia sẻ: Ở trung tâm tôi được các  
cán bộ quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ cắt cơn nghiện, thông qua lao động tập thể, tham gia các 
hoạt động vui chơi, giải trí, tôi thấy tinh thần phấn khởi, lạc quan, nay mai trở về địa phương tôi 
sẽ vận động gia đình trồng nấm vì tôi đã được học và thấy quy trình trồng nấm đơn giản, 
nguyên liệu ở địa phương có sẵn, chi phí đầu tư ít mà hiệu quả kinh tế cũng cao. 

Việc dạy nghề cho người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tại trung tâm kết hợp 
giữa trị liệu với lao động sản xuất nhằm phục hồi sức khỏe được triển khai đồng bộ và hiệu quả, 
giúp họ có cơ hội tìm được việc làm, ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện, 
góp phần vào việc phòng, chống tái nghiện, phòng ngừa không để phát sinh người mắc nghiện 
ma túy mới trên địa bàn. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho công 
tác dạy nghề, phù hợp với nhu cầu việc làm của địa phương, giúp người nghiện sau cai nghiện 
có môi trường và điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng. 

 

                                                                                                          Minh Thu 
                                                                                (Báo Sơn La số 5898 - Ngày 30/5/2016)  
 

 
 

 
 

10 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐÁ 
 

Luôn có suy nghĩ hoang tưởng, nghi ngờ có người theo làm hại, không có nhu cầu 
ngủ vài ngày tới cả tuần, chà xát nhiều vùng da ngứa tới chảy máu hay mồ hôi có mùi 
nước tiểu mèo là những biểu hiện của người nghiện ma túy đá. 

Bạn có biết? 
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Những ngày qua liên tiếp xảy ra các vụ án kẻ nghi ngáo đá sát hại người thân. Trao đổi 
với Tiền phong, Tiến sỹ Trần Thị Hồng Thu - Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần Mai 
Hương cho biết 10 dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy đá: 

1. Không có cảm giác ngon miệng. Một dấu hiệu chắc chắn bạn đang nghiện ma túy đá là 
bị giảm cân nhanh trong thời gian rất ngắn. 

2. Lơ là việc học, năng suất công việc giảm và vắng mặt quá nhiều là một dấu hiệu chỉ 
điểm nghiện ma túy đá. Nhiều người không thể giữ được vị trí công việc tới 3 tháng. 

3. Dấu hiệu “miệng meth”. Điển hình người nghiện ma túy đá bị sâu răng, đen răng, thiếu 
răng và nướu răng đỏ đau. 

4. Ngửi thấy mùi nước tiểu mèo. Nghiện ma túy đá đổ mồ hôi rất nhiều và mùi giống như 
nước tiểu mèo. 

5. Mùi răng bị hôi và thối rữa, người nghiện ma túy đá thường không vệ sinh răng miệng 
sạch sẽ và thường có những mụn trứng cá lớn trên mặt. 

6. Người nghiện meth thường có suy nghĩ hoang tưởng, nghi ngờ có người theo làm hại. 
7. Không có nhu cầu ngủ, luôn trong trạng thái tỉnh táo, có khi không cần ngủ tới cả tuần. 
8. Trong nhà hoặc phòng ngủ rải rác các mảnh giấy bạc hình vuông bị cháy và các vỏ chai 

lavie hoặc ống hút được sử dụng để hút ma túy đá. 
9. Ngứa ở nhiều vùng da tới mức không thể chịu đựng được, chà xát nhiều tới chảy máu. 
10. Tâm trạng (cảm xúc) thất thường, dễ cáu bẳn và suy nghĩ kỳ quặc. Khi thức dậy mỗi 

buổi sáng, việc đầu tiên là phải dùng ma túy đá. Cảm thấy không thể sống qua ngày nếu không 
có ma túy đá (đây là dấu hiệu nghiện mức độ nặng). 

Nữ trưởng khoa Lâm sàng cũng cho biết, người sử dụng ma túy đá dù ngáo hay không thì 
đều có hiện tượng thay đổi thái cực tâm trạng cực nhanh. Người sử dụng ma túy đá rất dễ nổi 
nóng. Đang vui vẻ bình thường có thể bất ngờ tức giận vì một lý do nhỏ nhặt, khác hẳn với tính 
cách trước đây. Những tác hại và hậu quả của ma túy đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất 
cả chúng ta từng ngày, từng giờ. Mối hiểm họa này đe dọa cuộc sống bình yên của mọi người, 
mọi nhà và toàn xã hội. 

Nhiều người lầm tưởng rằng khi ma túy đá thải sạch khỏi cơ thể thì mọi chuyện sẽ ổn. 
Đào thải sạch sau 7 - 10 ngày, nhưng những tổn thương do ma túy đá gây ra cho não thì còn đó, 
không nhiều thì ít. Sử dụng nhiều hay ít, nhiều lần hay 1 lần duy nhất đều có thể gây ra hậu họa 
tức thời hoặc rất lâu về sau. Nhiều trường hợp đã ngưng sử dụng sau vài tháng hoặc vài năm êm 
ả, tưởng đã được yên, thì bệnh tâm thần xuất hiện. 

Để giúp người nghiện vượt qua trạng thái cai và phòng chống tái nghiện hiệu quả cần phối 
hợp nhiều phương pháp điều trị (hóa dược, liệu pháp tâm lý cá nhân, liệu pháp gia đình, liệu 
pháp nhóm, liệu pháp lao động tái thích ứng tại cộng đồng…). Cần thiết lập tốt mối quan hệ 
điều trị sau cai để giải quyết tốt các rối loạn trầm cảm và suy giảm nhận thức thường tồn tại rất 
lâu về sau. 

 

                                                                                                             Nguyễn Hoàn 
                                                                                            (tienphong.vn - Ngày 09/7/2016) 
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3 NHÓM NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÁI NGHIỆN MA TÚY 
 

Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy vừa công bố nghiên cứu về nguyên nhân 
tái sử dụng, tái nghiện ở người sau cai nghiện ma túy. 

Theo đó, có 3 nhóm nguyên nhân dẫn đến hành vi tái sử dụng ma túy ở người sau cai 
nghiện ma túy. Thứ nhất là nhóm nguyên nhân từ các hình ảnh trực quan (những người liên 
quan trong quá trình sử dụng ma túy, các đồ vật, dụng cụ sử dụng ma túy, các địa điểm từng sử 
dụng ma túy); tiếp đến là nhóm các cảm xúc; cuối cùng là nhóm tình huống và hành vi nguy cơ. 

Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ 
trợ tâm lý người nghiện ma túy, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) đã thực hiện 
khảo sát trên 1.300 học viên đang cai nghiện tại 7 Trung tâm chữa bệnh Giáo dục và Lao động 
Xã hội thuộc 6 tỉnh thành phía Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy có một mối liên hệ đặc biệt 
giữa 3 nhóm nguyên nhân trên với hành vi tái sử dụng ma túy của người nghiện. Trong đó việc 
nhớ lại “hình ảnh người bạn nghiện” có ảnh hưởng lớn nhất (chiếm 87,7%), tới hành vi tái sử 
dụng ma túy, tiếp theo là “đôi mắt”, “mùi của người bạn nghiện” là 31% và 45,5%. 

Đối với đồ vật/dụng cụ “gợi nhớ” thì “giấy bạc thuốc lá” và “bơm kim tiêm” có mức ảnh 
hưởng là 32,7% và 68%; “quán nước hay ngồi với bạn nghiện”, “nơi mua bán ma túy” là 43,1% 
và 56,9%. 

Bên cạnh đó, tái nghiện khi người nghiện rơi vào các cảm xúc tiêu cực như “bị kỳ thị/xa 
lánh là 52,7%”, “cảm thấy trầm uất/cô đơn là 43,2%”, “tức giận/bực bội” là 38,2%, “mất niềm 
tin là 37,7%”. Ngoài ra, tái nghiện với các tình huống như: “gặp lại nhóm bạn cùng nghiện là 
62,3%”, “bị bạn nghiện rủ rê dùng lại ma túy là 48,2%”, “khi sử dụng các chất kích thích là 
47,7%”, nói chuyện với bạn bè về ma túy cũng đều kích thích ham muốn sử dụng ma túy đối 
với người nghiện. 

Từ những kết quả nghiên cứu, theo Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy, cần 
sử dụng phương pháp trị liệu tâm lý nhằm giải quyết triệt để những nhóm nguyên nhân đó, giúp 
người nghiện có thể phòng chống tái nghiện một cách hiệu quả. 

Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy cũng đang sử dụng phương pháp trị liệu 
tâm lý được chia làm 3 giai đoạn chính nhằm giảm sức hút của ma túy đến từ các tác nhân kích 
thích, giúp chủ thể có những kỹ năng cần thiết để vượt qua cơn thèm nhớ ma túy, quản lý sự 
căng thẳng tâm lý hiệu quả; và từ đó giúp chủ thể hình thành những dạng phản xạ mới, định 
hướng hành vi không sử dụng ma túy. 
 

                                                                                               (tuoitre.vn - Ngày 12/01/2016)  
 

 
 

HIỂM HỌA TỪ LOẠI MA TÚY NÚP BÓNG TRÀ SỮA 
 

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xuất hiện một số loại ma túy tổng hợp 
mới với những tên gọi như trà sữa, nước vui. Mặc dù có nhiều tên gọi và chủng loại khác 
nhau nhưng các loại ma túy tổng hợp này đều có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc, 
mang trong mình những đặc tính gây nguy hại cho sức khỏe. 

Hàng “cấm” núp bóng tên gọi đời thường 
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian 

gần đây trong quá trình làm việc đã phát hiện trên địa bàn đang tồn tại một số loại ma túy tổng 
hợp mới “núp bóng” dưới những tên gọi như: Trà sữa, kẹo, nước vui… 
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 Trên thực tế, mặc dù có nhiều tên gọi và chủng loại khác nhau nhưng các loại ma túy 
tổng hợp này đều có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc. Hình thức sử dụng mặt hàng cấm này 
là hòa vào nước giải khát có ga, sau đó uống trực tiếp vào cơ thể. Theo tìm hiểu, lý do các đối 
tượng chọn loại nước giải khát có ga bởi nó có tác dụng như “chất dẫn”, giúp tăng độ “phê” 
nhanh hơn. Theo kết quả giám định, thành phần chủ yếu có trong các loại ma túy tổng hợp này 
là amphetamine và metamphetamine, đây là 2 chất có tác dụng kích thích trực tiếp lên hệ thần 
kinh trung ương. 

Đáng chú ý, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp sẽ gây nguy hiểm đối với bản thân 
người sử dụng, khiến sức khỏe suy kiệt, làm giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát về hành 
vi, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình và xã hội. Trong khi đó, nhận thức của giới 
trẻ còn rất mơ hồ, cho rằng các loại ma túy mới này không gây nghiện và còn cho rằng nếu biết 
sử dụng các loại ma túy tổng hợp mới thể hiện mình là sành điệu, đẳng cấp... Đồng thời, việc 
các chất cấm như ma túy tổng hợp hiện nay được các đối tượng sử dụng trái phép với những tên 
gọi hết sức đời thường như trà sữa, kẹo khiến cho quá trình phát hiện hành vi sai trái càng khó 
khăn và chậm tiến độ hơn. 

“Báo động đỏ” đối với ma túy tổng hợp 
Trước mắt, mặt hàng ma túy tổng hợp này mới chỉ phát hiện có ở Quảng Ninh do địa bàn 

ở đây gần với cửa khẩu nên lượng lưu thông khá lớn. Tuy nhiên, trước khi để thú chơi hại người 
này lây lan tới Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung mỗi người cần nắm rõ được 
tác hại của ma túy tổng hợp nhằm định hướng cho bản thân ý thức rời xa những chất gây nguy 
hại cho cơ thể vừa vi phạm pháp luật. 

Trả lời báo chí về ma túy tổng hợp đang len lỏi vào đời sống của giới trẻ, bác sỹ Nguyễn 
Hữu Khánh Duy - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa, thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết: Theo nhiều người, họ sử dụng ma túy tổng hợp vì đem lại cảm giác hưng 
phấn mạnh mẽ, gây khoái cảm, phấn khích, tinh thần mẫn tiệp; không còn cảm giác đói mệt, 
thiếu ngủ; tăng cường (đôi khi giả tạo) sức lao động chân tay và trí não. Ai cũng cho rằng việc 
sử dụng amphetamine với mục đích tăng sự tỉnh táo, chống mệt mỏi... nhưng sau đó nhanh 
chóng trở thành lạm dụng và bị nghiện. Khi sử dụng lâu ngày, người nghiện amphetamine sẽ bị 
loạn thần với các biểu hiện như nhiều ảo thị (sinh động, nhiều màu sắc, cấp diễn và ảo thanh), 
xuất hiện các ảo giác, các hoang tưởng thường gặp như hoang tưởng liên hệ, bị truy hại nên có 
thể dẫn đến hành vi giết người. 

Theo các chuyên gia y tế, do bị ảo giác chi phối nên người nghiện thường sẽ tăng hoạt 
động hoặc rối loạn hành vi, tăng tình dục, xuất hiện bối rối lẫn lộn, đôi khi tư duy rời rạc, không 
liên quan. Triệu chứng thường xuất hiện cấp tính ở những người nghiện lâu ngày hoặc kèm 
nhiễm độc rượu, stress. Có thể nói, nghiện ma túy tổng hợp rất khó chữa và loại ma túy này làm 
cho não bộ bị tổn thương nặng nề. Những tổn thương này còn tồn tại rất lâu sau khi người 
nghiện ngừng sử dụng ma túy. 

Từ những cơ sở trên cho thấy, tác hại của ma túy tổng hợp được bác sỹ phân tích rõ như 
trên là hồi chuông cảnh tỉnh tới những ai đã đang và có ý định sử dụng, bởi nguy cơ tiềm ẩn ở 
ma túy tổng hợp nằm ở mức “báo động đỏ”. 

 

                                                                                                             Nhuận Bảo 
                                                                                        (baophapluat.vn - Ngày 01/5/2016) 
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