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Lời giới thiệu 
 

Từ những năm 90 của thế kỷ XX tình hình nghiện hút và buôn lậu ma túy diễn ra 
hết sức nghiêm trọng, đã trở thành thảm họa chung của toàn nhân loại. Không một 
quốc gia, một dân tộc nào thoát khỏi vòng xoáy khủng khiếp của nó. Ma túy làm gia 
tăng tội phạm, bạo lực, tham nhũng, vắt cạn nguồn nhân lực, tài chính đồng thời làm 
suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống gia đình yên vui, gây xói mòn đạo 
đức… Nghiêm trọng hơn, ma túy còn là tác nhân gây nên những hành vi phạm tội, gây 
mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt nhất là lây truyền 
HIV/AIDS trong cộng đồng. 

Trong những năm qua, công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy luôn được 
Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp 
đồng bộ, quyết liệt, kiên trì và đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, thời gian 
gần đây, xuất hiện nhiều loại ma túy mới; việc buôn bán, vận chuyển, sản xuất ma túy 
tổng hợp gia tăng; người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp tăng nhanh, nhất là 
trong thanh, thiếu niên và học sinh, gây bức xúc trong xã hội. Thống kê cho thấy, 6 
tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 12 nghìn vụ 
với gần 18 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu 442kg heroin, 778,5kg ma túy 
tổng hợp dạng đá và 347,5kg ma túy tổng hợp dạng viên; 81,7kg thuốc phiện; 84,83kg 
cần sa khô; 5,6 tấn lá khát; 1,6kg cocain; 4,73kg “cỏ Mỹ” và nhiều vật chứng có liên 
quan. Điều đáng lo ngại nhất, hiện nay có hàng nghìn thanh, thiếu niên nghiện ma túy 
và đang có nguy cơ tăng nhanh. 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 tội phạm ma túy đã và đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi các 
cấp, các ngành phải có các biện pháp ngăn chặn quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn 
nữa. Cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy còn nhiều cam go và khó khăn phía trước, 
đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cùng chung sức, đồng lòng, chung tay đẩy lùi tội phạm và 
tệ nạn ma túy, nhất là trong thanh, thiếu niên nhằm giảm thiểu thiệt hại do ma túy gây 
ra cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. 

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: “Chung tay đấu tranh, 

trấn áp tội phạm ma túy”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 

                                                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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CHUNG TAY ĐẨY LÙI TỆ NẠN MA TÚY 
 

Từ những năm 90 của thế kỷ XX tình hình nghiện hút và buôn lậu ma túy diễn ra hết sức 
nghiêm trọng, đã trở thành thảm họa chung của toàn nhân loại. Không một quốc gia, một dân 
tộc nào thoát khỏi vòng xoáy khủng khiếp của nó. Ma túy đang làm gia tăng tội phạm, bạo lực, 
tham nhũng, vắt cạn nguồn nhân lực, tài chính, hủy diệt những tiềm năng quý báu khác mà lẽ 
ra phải được huy động cho việc phát triển kinh tế, xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi 
người. Ma túy đã và đang làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống gia đình yên 
vui, gây xói mòn đạo đức… Nghiêm trọng hơn, ma túy còn là tác nhân gây nên những hành vi 
phạm tội, gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt nhất là lây truyền 
HIV/AIDS trong cộng đồng. 

Trước những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và trong khu 
vực, làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn ma 
túy vẫn chủ yếu là heroin và ma túy tổng hợp tiếp tục thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó 
tỷ lệ mua bán, sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang có sự gia tăng mạnh. 

Trên tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam hoạt động của tội phạm ma túy 
diễn biến phức tạp, nhất là các địa bàn có chung đường biên giới với Lào, Trung Quốc; các đối tượng 
trong nước móc nối với các đối tượng người nước ngoài để mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt 
Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục đưa đi nước thứ ba. Đặc biệt là hoạt động của các toán, nhóm đối tượng 
người Lào có trang bị vũ khí, đi bộ xuyên rừng, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ biên giới vào nội 
địa, mỗi chuyến hàng trăm bánh heroin, hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng 
chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. 

Thời gian gần đây, do lực lượng chức năng tấn công trấn áp mạnh nên tần xuất hoạt động của 
chúng có giảm so với trước và có dấu hiệu chuyển hướng sang địa bàn huyện Quế Phong, Tương 
Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển 
ma túy số lượng lớn, điển hình như: Ngày 03/8/2016, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây 
mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi tiếp tục mang sang Trung Quốc 
tiêu thụ, bắt 8 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng quốc tịch Lào), thu 260 bánh heroin, 1 khẩu súng và 
100 viên đạn; ngày 20/8/2016, Công an tỉnh Sơn La phát hiện 10 đối tượng có vũ trang, vận chuyển 
trái phép chất ma túy theo hướng từ phía biên giới vào nội địa, khi bị phát hiện, nhóm đối tượng dùng 
súng chống trả quyết liệt, buộc lực lượng công an nổ súng trấn áp, các đối tượng sau đó đã bỏ chạy về 
phía bên kia biên giới. Tại hiện trường thu giữ 20 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng... 

Trên tuyến hàng không quốc tế, mặc dù lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tích 
cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại các sân bay trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 
vận chuyển ma túy qua đường hàng không, tuy nhiên tình trạng người Việt Nam, người nước ngoài 
lợi dụng việc du lịch, thăm thân để mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam ra nước ngoài và từ 
nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ trong thời gian qua chưa giảm. 

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, tình hình mua bán, vận chuyển 
ma túy tổng hợp nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” tăng mạnh trong thời gian gần đây. Ma túy tổng 
hợp chủ yếu được thẩm lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, một phần từ Lào, Campuchia và các nước 
Tây Phi. Tình trạng sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp diễn biến hết sức phức tạp, nhất là 
địa bàn các tỉnh, thành phố lớn. Một số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp đã không kiểm soát được 
hành vi, dẫn đến các hành vi giết người hết sức dã man đã xảy ra trong thời gian qua, gây nhức nhối 
trong xã hội. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng ma túy được tẩm trong các loại thảo mộc thường gọi là “cỏ 
Mỹ” đang có chiều hướng gia tăng trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Việc xử lý các đối tượng mua bán, 
vận chuyển chất XLR-11 có trong “cỏ Mỹ ” thời gian qua gặp nhiều khó khăn do đây là loại chất ma 
túy mới xuất hiện tại Việt Nam. 
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Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều chất ma túy mới chưa có trong danh mục các chất ma túy do 
Chính phủ ban hành, các đối tượng đã có sự tìm hiểu, lợi dụng việc này để mua bán, vận chuyển từ 
nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ, nhằm trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng. Điển hình như 
ngày 28/10/2016, Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, bắt 02 đối tượng, thu 8kg tinh thể có thành phần 
chất Benzylisopropylamine. 

Ngoài ra, tình hình trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy thời gian qua đã được kiềm chế, 
tuy nhiên việc trồng và tái trồng cây thuốc phiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc và cây cần sa ở các 
tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và phía Nam vẫn tiếp diễn, số lượng tuy không nhiều nhưng nếu 
không được ngăn chặn kịp thời dễ dẫn đến nguy cơ bùng phát. Số người nghiện ma túy ở Việt Nam 
còn cao, đây cũng là nguyên nhân kéo theo sự gia tăng phức tạp về an ninh trật tự và cũng làm tăng 
nguồn “cầu” về ma túy. 

Việc lạm dụng ma túy đã gây ra những vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với sức khỏe con 
người. Rất nhiều trường hợp tử vong do việc lạm dụng các chất ma túy. Ma túy phá hoại thể xác và 
nhân cách người nghiện, gây di hại cho con cái từ trong bào thai. Khi chất ma túy vào cơ thể sẽ gây ra 
sự rối loạn về tâm, sinh lý và tàn phá, hủy hoại sức khỏe và điển hình là những rối loạn diễn ra trong 
hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và hệ thần kinh. 

Nghiện ma túy làm tiêu tốn tài sản, đây cũng là một hậu quả dễ nhận thấy nhất đối với những 
gia đình có người nghiện ma túy vì người nghiện ma túy thường có nhu cầu sử dụng ma túy ngày 
càng tăng, liều sau cao hơn liều trước, do phải sử dụng thường xuyên, liên tục nên người nghiện ma 
túy càng phải tiêu tốn nhiều tiền của hơn cho việc mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Khi đã nghiện 
ma túy và lên cơn nghiện thì người nghiện thường mất hết lý trí, không còn điều khiển được hành vi 
của mình, họ luôn mong và tìm cách để làm sao có tiền mua chất ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện. 
Nhưng khi không có khả năng đáp ứng những đòi hỏi đó, đối tượng nghiện có thể gây ra những hậu 
quả nghiêm trọng như: Hành hạ người thân, cha mẹ, vợ con, anh em. Từ đó dẫn đến hạnh phúc gia 
đình bị tan vỡ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cộng đồng. 

Tệ nạn ma túy còn gây ra những tác động xấu đối với nền kinh tế như: Làm suy giảm lực lượng 
lao động của gia đình và xã hội cả về số lượng và chất lượng; làm cho thu nhập quốc dân giảm, chi 
phí cho dự phòng và chăm sóc y tế lại tăng; người nghiện ma túy hầu hết ở trong độ tuổi lao động, vì 
vậy vấn đề đào tạo cán bộ, công nhân có tay nghề để thay thế họ là một vấn đề khó khăn; đầu tư nước 
ngoài giảm vì họ lo ngại đầu tư vào những nước có tỷ lệ người nghiện cao. 

Nạn nghiện hút, tiêm chích ma túy không những trực tiếp hủy hoại sức khỏe của con người, 
làm khánh kiệt kinh tế của gia đình và xã hội mà còn là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào 
con đường phạm tội. Thực tế cho thấy, ma túy là bạn đồng hành của tội phạm, ma túy là nguồn gốc 
sản sinh ra tội phạm. Do sử dụng các chất ma túy mà người nghiện không thể tự điều chỉnh được 
hành vi của mình dẫn đến họ sẵn sàng phạm tội. Đặc biệt trong trường hợp người nghiện đã trở thành 
nô lệ của ma túy, không có tiền, không có ma túy để đáp ứng cơn nghiện họ sẽ làm bất cứ việc gì kể 
cả giết người, cướp của… bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý, quên cả tính mạng bản thân miễn là có 
tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Ma túy là bạn đồng hành của tội phạm, điều này đặc biệt đúng với 
người nghiện khi họ trở nên nghèo khó, túng thiếu hoặc ở giai đoạn khi họ đã trở thành nô lệ của ma 
túy. Hành trình từ nghiện ma túy dẫn đến phạm tội là một quá trình diễn biến tâm lý vô cùng phức 
tạp, đa dạng, người nghiện luôn tìm cách để thỏa mãn cơn nghiện, nếu không được thỏa mãn chất ma 
túy người nghiện bị vật vã trong cơn nghiện, với tâm lý không ổn định, mất thăng bằng, không điều 
khiển nổi các hành vi trong hoạt động dẫn đến hành vi phạm tội là điều khó tránh khỏi. 

Đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy đã trở thành điểm nóng bỏng trên tất cả các 
phương diện của đời sống xã hội. Đấu tranh với ma túy đã không còn là vấn đề chống tệ nạn hay vấn 
đề bảo vệ sức khỏe hoặc dưới một góc độ riêng lẻ nào khác. Cuộc đấu tranh phòng, chống và kiểm 
soát ma túy đã trở thành vấn đề bảo vệ sự hưng thịnh của chế độ xã hội, sự phát triển nền kinh tế đất 
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nước, sự an toàn, an ninh trong quan hệ quốc tế, sự phát triển sức khỏe, trí tuệ, tinh thần và văn hóa 
của thế hệ tương lai… Trong điều kiện đất nước ta hiện nay mặc dù đang tồn tại tệ nạn ma túy và các 
tội phạm về ma túy, nhưng chúng ta có đủ cơ sở tin rằng tệ nạn ma túy sẽ bị đẩy lùi và các loại tội 
phạm ma túy sẽ được phòng ngừa, ngăn chặn một cách có hiệu quả. Điều đó được đảm bảo cùng với 
quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và hoàn thiện chế độ xã hội của đất nước ta, bằng sự nỗ 
lực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia cùng với các cơ quan chức năng thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma túy và tội phạm về ma túy. 

Những tác hại và hậu quả của ma túy vẫn đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta 
từng ngày, từng giờ. Vì vậy, “chung tay đẩy lùi ma túy” và “giảm thiểu tác hại” của ma túy không chỉ 
là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước hay các tổ chức liên quan đến việc phòng chống ma túy mà 
còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả làm giảm tệ nạn ma túy, 
cần làm tốt một số giải pháp như: 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy. Công tác giáo dục, 
tuyên truyền cần có hình thức phù hợp đối với từng đối tượng, từng vùng miền. 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... 

- Gia đình cần có thời gian gần gũi, quan tâm con cái, hướng con em mình vào những hoạt 
động vui chơi lành mạnh. Đối với gia đình có con em nghiện ma túy thì cần phối hợp kịp thời với các 
trung tâm cai nghiện để động viên đưa con em mình đến cai nghiện, tránh trường hợp bị nghiện nặng 
rất khó từ bỏ. Ngoài ra, cũng cần sự mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm của người dân và khi có sự 
chung tay như thế thì mới mong kéo giảm số lượng người nghiện như hiện nay. 

- Vận động thuyết phục đồng bào miền núi không trồng cây anh túc. 
- Kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển lưu thông các loại ma túy trên toàn bộ lãnh thổ Việt 

Nam. 
- 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 (Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An…) để nhân dân 
tự vươn lên, không bị đối tượng phạm tội ma túy mua chuộc lôi kéo. 

- Kiểm tra, xóa bỏ ngay các tổ chức ổ tiêm, chích, hút, uống… các loại ma túy. 
- Đặt nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy thành chương trình quốc gia đồng bộ với sự 

tham gia của mọi lực lượng tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể và mọi thành viên xã hội. 
Cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy còn nhiều cam go và khó khăn phía trước, đòi hỏi chúng 

ta phải nỗ lực hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, chung tay đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất 
là trong thanh, thiếu niên nhằm giảm thiểu thiệt hại do ma túy gây ra cho xã hội, cho mỗi gia đình và 
mỗi người. 

 

                                                                                                                         Nguyễn Ngọc Thương  
                                                                                                                         (csnd.vn - Ngày 18/4/2017) 

 

 
 

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CUỘC CHIẾN MA TÚY HIỆN NAY 
 

Theo ước tính của Cơ quan phòng, 
chống tội phạm và ma túy của Liên hợp 
quốc, mỗi năm tội phạm ma túy có thu lợi 
bất chính hàng trăm tỷ USD và thiệt hại trực 
tiếp, gián tiếp do tệ nạn và tội phạm nói 
chung cho mỗi quốc gia ước tính vào khoảng 
từ 0,07 - 1,7% GDP. 

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, 
chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống 
ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma 
túy” (26/6), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các 
bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng 
hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1 - 
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30/6/2017 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ 
trợ người nghiện ma túy”. 

Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao 
đổi với Trung tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Đồng 
Đại Lộc, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh 
sát, Bộ Công an để tìm hiểu rõ hơn về công tác 
phòng, chống ma túy tại nước ta. 

PV: Thưa Trung tướng, có nhận định rằng 
ma túy đang là một thách thức an ninh phi 
truyền thống đối với Việt Nam hiện nay? Ông 
đánh giá như thế nào về nhận định này? Xin 
ông cho biết sơ lược về tình hình tội phạm ma 
túy tại Việt Nam? 

Trung tướng Đồng Đại Lộc: Tội phạm 
ma túy ngày nay là loại tội phạm phi truyền 
thống, tính chất cực kỳ nguy hiểm, hoạt động 
manh động, ngày càng mang tính quốc tế cao, 
được hình thành bởi các tổ chức tội phạm xuyên 
quốc gia và vì thế có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhiều loại tội phạm có tổ chức khác như: Tham 
nhũng, khủng bố, rửa tiền, mua bán trái phép vũ 
khí, gian lận tài chính, buôn lậu cổ vật, động vật 
hoang dã, mua bán người,… 

Theo ước tính của Cơ quan phòng, chống 
tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc, mỗi 
năm tội phạm ma túy có thu lợi bất chính hàng 
trăm tỷ USD và thiệt hại trực tiếp, gián tiếp do 
tệ nạn và tội phạm nói chung cho mỗi quốc gia 
ước tính vào khoảng từ 0,07 - 1,7% GDP. Tiền 
lợi nhuận thu được từ mua bán ma túy bọn tội 
phạm thường đầu tư vào phát triển kinh tế của 
các nước, do vậy bọn tội phạm rất dễ thao túng 
và làm ảnh hưởng nền kinh tế của các nước. 
Việt Nam chúng ta cũng không là trường hợp 
ngoại lệ nếu không có các biện pháp tích cực và 
quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này. 

Tuy đã cơ bản xóa bỏ cây có chất ma túy, 
nhưng do nước ta nằm gần khu vực “Tam giác 
vàng” - một trong 3 khu vực trọng điểm về ma 
túy của thế giới, nên tình hình tội phạm buôn 
bán, vận chuyển ma túy diễn ra rất phức tạp, 
nhất là buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên 
giới. Nhiều loại ma túy mới xuất hiện trong khu 
vực chỉ sau một thời gian ngắn đã có mặt ở Việt 
Nam. 

Trên các tuyến biên giới phía Bắc, Tây 
Bắc, Bắc miền Trung, lực lượng cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, triệt xóa 

nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy 
lớn, có vụ thu hàng trăm bánh heroin, hàng trăm 
nghìn viên ma túy tổng hợp. Điểm mới là số 
lượng ma túy thu giữ trong các vụ án có dấu 
hiệu tăng lên; sự chống trả của tội phạm đối với 
lực lượng truy bắt ngày càng quyết liệt,… 

Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 
2017, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ gần 12 
nghìn vụ với gần 18 nghìn đối tượng phạm tội 
về ma túy (tăng gần 2 nghìn vụ, 2 nghìn đối 
tượng so với cùng kỳ năm trước); thu 442kg 
heroin, 778,5kg ma túy tổng hợp dạng đá và 
347,5kg ma túy tổng hợp dạng viên; 81,7kg 
thuốc phiện; 84,83kg cần sa khô; 5,6 tấn lá khát; 
1,6kg cocain; 4,73kg “cỏ Mỹ” và nhiều vật 
chứng có liên quan. 

Số vụ sản xuất trái phép các chất ma túy ở 
trong nước tuy không nhiều (mỗi năm từ 1 - 2 
vụ) nhưng gần đây có vụ xảy ra rất nghiêm 
trọng như vụ triệt xóa cơ sở sản xuất ma túy 
tổng hợp do Trần Ngọc Hiếu cầm đầu thu giữ 
hơn 220kg ma túy cùng nhiều phương tiện 
phạm tội. 

PV: Mặc dù lực lượng công an thời gian 
qua đã triệt phá rất nhiều đường dây ma túy lớn 
nhưng có vẻ như là chúng ta càng triệt phá thì 
trong xã hội càng tiếp tục sản sinh ra nhiều 
đường dây ma túy lớn khác. Tại sao vậy, thưa 
Trung tướng? Chúng ta phải làm như thế nào thì 
cuộc chiến chống ma túy mới có hiệu quả? 

Trung tướng Đồng Đại Lộc: Đúng là 
thời gian qua các lực lượng chức năng phát hiện 
và triệt xóa nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái 
phép các chất ma túy lớn với quy mô nghiêm 
trọng hoặc rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, không 
nên hiểu theo logic là phát hiện nhiều, triệt xóa 
nhiều thì tội phạm ma túy tăng lên, vì tội phạm 
ma túy là loại tội phạm ẩn, nếu tập trung đánh 
mạnh thì sẽ phát hiện được nhiều vụ, nếu không 
tập trung đấu tranh thì số vụ phát hiện sẽ giảm 
xuống. 

Những năm gần đây do các lực lượng 
chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp 
nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh quyết liệt hơn, sự 
phối hợp giữa các lực lượng chặt chẽ hơn và 
trình độ điều tra được nâng lên, nên triệt xóa các 
đương dây buôn bán vận chuyển ma túy được 
nhiều hơn. 
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Theo tôi, để công tác đấu tranh chống tội 
phạm ma túy đạt kết quả cao hơn thì phải nắm 
vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ: 
Coi công tác phòng, chống ma túy là một công 
tác trọng tâm, là việc làm thường xuyên, liên 
tục, lâu dài. Quá trình triển khai thực hiện cần 
bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban quốc 
gia và Chiến lược quốc gia phòng, chống ma 
túy; Chương trình phòng, chống ma túy đến 
năm 2020, theo đó, tiến hành đồng bộ các giải 
pháp: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại liên 
quan đến ma túy. 

Giảm cung tức là phải tập trung vào việc 
ngăn chặn thẩm lậu ma túy ngay từ biên giới, 
duy trì thành quả xóa cây thuốc phiện; kiểm 
soát chặt chẽ các loại tiền chất. Cần xác định rõ 
và có biện pháp tăng cường đấu tranh trên các 
tuyến, địa bàn trọng điểm và phát động phong 
trào phòng, chống ma túy gắn với các phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện đang 
được triển khai,… 

Giảm cầu tức là phải bắt đầu từ việc làm 
tốt công tác phòng ngừa. Tuyên truyền mạnh về 
tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất 
hướng thần; hướng dẫn kỹ năng tự phòng tránh 
cho mọi người, nhất là các nhóm có nguy cơ bị 
lôi kéo sử dụng ma túy nhằm khống chế đầu 
vào cho loại tệ nạn này. 

Đồng thời, thực hiện tốt đề án nâng cao 
hiệu quả công tác cai nghiện ma túy theo chỉ 
đạo của Chính phủ. Cần phải thực sự coi công 
tác phòng, chống ma túy là công tác trọng tâm 
của toàn xã hội để huy động sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị vào công tác này. Cùng với đó là 
việc nghiên cứu sửa đổi một số điểm bất cập 
trong các văn bản pháp luật về phòng, chống ma 
túy để tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực thi pháp luật. 

PV: Gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp 
sử dụng mạng xã hội để quảng bá, buôn bán, lôi 
kéo thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma 
túy. Theo Trung tướng, để ngăn chặn hiệu quả 
tình trạng này, cần thực hiện những giải pháp 
nào? 

Trung tướng Đồng Đại Lộc: Việc kẻ xấu 
lợi dụng các trang mạng xã hội để quảng bá các 
loại ma túy mới, quảng bá việc mua bán ma túy 
và nguy hại hơn là lôi kéo thanh, thiếu niên sử 

dụng ma túy là hành vi không mới và rất nguy 
hiểm; bởi vì bọn tội phạm nhằm vào nhu cầu và 
tâm lý của thanh, thiếu niên đang sử dụng rộng 
rãi các trang mạng xã hội phục vụ nhu cầu giao 
tiếp, giải trí và cũng bị ảnh hưởng ở các nước 
trên thế giới trong việc rao bán ma túy trên 
mạng xã hội. 

Tuy nhiên đã có một số nước như New 
Zealand triển khai các dự án sử dụng chính các 
trang mạng xã hội để phổ biến kiến thức phòng, 
chống ma túy và ngăn chặn hành vi này. Quan 
điểm của họ là tội phạm biết tận dụng thế mạnh 
của các trang mạng xã hội thì chúng ta, những 
người làm công tác phòng, chống ma túy cũng 
sẽ tận dụng thế mạnh này để đối phó với tình 
hình. 

Tại các phiên họp bàn về công tác phòng, 
chống ma túy do Chính phủ chủ trì cũng đã có 
chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp 
ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội để 
quảng bá, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng trái 
phép các chất ma túy. Để làm tốt việc này cần 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan an ninh, 
cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao 
và các cơ quan chức năng thuộc nhiều ngành, 
nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông. 

PV: Hiện nay, có nhiều kẽ hở pháp luật 
mà tội phạm ma túy lợi dụng để tuồn những 
chất hướng thần, chất gây nghiện mới vào Việt 
Nam như bóng cười, lá khát… Được biết, Bộ 
Công an dự kiến nghiên cứu bổ sung, sửa đổi 
một số văn bản pháp luật cho phù hợp với thực 
tiễn. Trung tướng có thể cho biết rõ hơn về 
những sửa đổi, bổ sung này? 

Trung tướng Đồng Đại Lộc: Thời gian 
gần đây, trước thực trạng trong xã hội xuất hiện 
nhiều loại ma túy mới, nhiều chất hướng thần, 
việc nghiên cứu, bổ sung các chất này vào danh 
mục cần kiểm soát là một trong các nhiệm vụ 
cấp bách giúp làm tốt hơn công tác phòng, ngừa 
và đấu tranh với tội phạm ma túy. 

Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 
9/12/2015 của Chính phủ ban hành danh mục 
các chất ma túy và tiền chất cần phải được cập 
nhật và bổ sung các loại ma túy mới. Theo quy 
định tại Nghị định này, hiện nay đang có 250 
chất được coi là ma túy và quản lý nhưng tại 
Hội nghị quốc tế về phòng, chống ma túy tổ 
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chức tại Áo vào tháng 3/2017 thì còn khoảng 
400 chất hướng thần khác cần phải được nghiên 
cứu và khuyến cáo các nước có lộ trình phù hợp 
đưa vào danh sách quản lý. 

Đối với một số chất như N2O (thường có 
tên là “bóng cười”, “nước vui”) tuy là chất gây 
nghiện nhưng chưa phải là ma túy thì cần có 
biện pháp tuyên truyền để phòng tránh hoặc đưa 
vào các quy định về quản lý kinh doanh. Còn lá 
khát mà thành phần chính là Cathonine thì đã có 
trong danh mục ma túy cần kiểm soát do Chính 
phủ ban hành. Hiện nay, Bộ Công an đang khẩn 
trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ khẩn 
trương đề xuất sửa đổi Nghị định 129/2015/NĐ-
CP. Tổng cục Cảnh sát đang chỉ đạo các cơ 
quan chức năng thực hiện nhiệm vụ này. Rất 
may là sau khi Chính phủ có chủ trương đơn 
giản hóa thủ tục sửa đổi nghị định quy định 
danh mục ma túy thì thời gian hoàn thiện sẽ 
được rút ngắn và việc thực hiện sẽ đơn giản 
hơn. 

PV: Chủ đề của Tháng hành động phòng 
chống ma túy năm nay là “Cộng đồng chung tay 
hỗ trợ người nghiện ma túy”. Trong thời gian 
qua, công tác cai nghiện đã đạt được một số kết 
quả tích cực, tuy nhiên, số người nghiện vẫn 
tăng hàng năm, tỷ lệ tái nghiện cao, việc quản lý 
người nghiện, người “ngáo đá” gặp nhiều khó 
khăn, vướng mắc. Theo Trung tướng, cần có 
những biện pháp gì để giúp đỡ những người 
nghiện ma túy cũng như nâng cao hiệu quả 
công tác cai nghiện? 

Trung tướng Đồng Đại Lộc: Công tác 
cai nghiện thời gian qua đã được Chính phủ, Ủy 
ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các bộ, ngành 
địa phương đặc biệt quan tâm đã xây dựng Đề 
án đổi mới công tác cai nghiện đã được Chính 
phủ ban hành, trong đó có rất nhiều điểm mới. 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được 
Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương thực hiện đề án. Chính phủ 

cũng đã đầu tư riêng một dự án tương đối lớn 
cho lĩnh vực này. 

Việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ sở cai nghiện tập trung theo hướng thân 
thiện, hiệu quả, gắn kết nhiều dịch vụ,… sắp 
hoàn thành ở hầu hết các địa phương. Từ đầu 
năm đến nay, Ủy ban quốc gia cũng đã tổ chức 
2 phiên họp bàn chủ yếu về chuyên đề cai 
nghiện và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ 
thị về tăng cường công tác phòng, chống và cai 
nghiện ma túy trong tình hình mới, trong đó có 
nội dung chỉ đạo rất sâu về lĩnh vực cai nghiện 
và điều trị nghiện. Điều này thể hiện sự quan 
tâm đặc biệt của Chính phủ về lĩnh vực cai 
nghiện. Hy vọng thời gian tới cùng với việc 
tháo gỡ những khó khăn trong công tác lập hồ 
sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện 
bắt buộc thì công tác điều trị cai nghiện phục 
hồi sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. 

Tình trạng người sử dụng hoặc nghiện ma 
túy tổng hợp dạng tinh thể có biểu hiệu tâm thần 
không kiểm soát được hành vi mà chúng ta 
quen gọi là “ngáo đá” là một vấn đề rất đáng lo 
ngại trong xã hội. Trong tình trạng như vậy 
những người này đã có những hành vi nguy 
hiểm cho xã hội như: Giết người, gây thương 
tích, hoặc tự sát. Việc có những biện pháp 
phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời là rất cần 
thiết. Khi phát hiện những trường hợp như vậy, 
cần có biện pháp cách ly và đưa vào các khoa 
tâm thần của bệnh viện tỉnh, thành phố hoặc 
bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Về lâu dài đề 
nghị Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội nghiên cứu hướng dẫn 
quy trình xử lý, điều trị người nghiện các loại 
ma túy này để giải quyết vấn đề một cách căn 
cơ hơn. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng! 
 

Hoàng Anh (thực hiện) 
(baomoi.com - Ngày 25/6/2017)

 

 
 

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM MA TÚY  

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRÊN TẤT CẢ CÁC TUYẾN 
 

6 tháng đầu năm 2017 do tác động của tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu 
vực, hoạt động tội phạm ma túy tại Việt Nam tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.  
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Qua công tác nắm tình hình và trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy cho 
thấy, trên tuyến biên giới Việt - Lào, tình trạng các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ 
Lào vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba hết sức phức tạp. 

Dọc tuyến biên giới Việt - Lào còn tồn tại nhiều điểm “nóng” phức tạp về ma túy như: 
Huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, tỉnh Sơn La; huyện Điện Biên Đông, Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên; huyện Mường Lát, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; huyện Tương Dương, Quế Phong, tỉnh 
Nghệ An… Tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn tỉnh Sơn La tình hình tội phạm ma túy có 
giảm, xong vẫn tiềm ẩn phức tạp; do phía biên giới Lào vẫn còn nhiều đối tượng người Lào thu 
gom tập kết ma túy, chờ thời cơ để vận chuyển vào Việt Nam. 

Trên tuyến biên giới Việt - Trung, ma túy chủ yếu là heroin được mua bán, vận chuyển từ 
nước ngoài về Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc. Ngược lại, các loại ma túy 
tổng hợp, chủ yếu là ma túy tổng hợp “dạng đá” được mua bán, vận chuyển từ Trung Quốc vào 
Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng vận chuyển ma túy thường là những người lao động phổ thông, 
không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, cư trú vùng giáp biên giới, thông thạo đường mòn, 
đường tiểu ngạch vận chuyển ma túy thuê cho các chủ đường dây ma túy lớn của cả người 
Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó trọng điểm là các khu vực biên giới, cửa khẩu thuộc tỉnh 
Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lào Cai. 

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động của tội phạm ma túy đã và đang 
diễn biến phức tạp. Các đối tượng ở trong nước tìm cách móc nối với các đối tượng người 
nước ngoài sống tại Campuchia hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên 
quốc gia. Ma túy chủ yếu là heroin và các loại ma túy tổng hợp được mua bán, vận chuyển từ 
Campuchia qua các cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh; Tịnh Biên, An Giang 
hoặc các đường tiểu ngạch dọc biên giới về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố phía Nam. 

Tuyến hàng không, đường biển và đường bưu điện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, 
đặc biệt là trên tuyến đường biển. Trong các ngày 21/3 và 12/5/2017, lực lượng chức năng 
thành phố Hải Phòng đã phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển lá khát bằng đường biển qua cảng 
Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, thu giữ tổng cộng 5,6 tấn lá khát. 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, thường xuyên 
thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động, nhất là trong khâu cất giấu, vận chuyển, giao nhận 
cũng như phương thức trao đổi thông tin mua bán ma túy. Như việc các đối tượng hòa chất ma 
túy vào nước, đóng vào các chai nước để ngụy trang; vận chuyển ma túy qua dịch vụ chuyển 
phát nhanh, địa chỉ người gửi và người nhận được chúng ghi không cụ thể; sử dụng phương 
tiện thông tin liên lạc hiện đại, các mạng xã hội như Zalo, Facebook… gây khó khăn cho công 
tác đấu tranh của lực lượng chức năng. 

Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp diễn biến hết sức 
phức tạp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố lớn. Một số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp đã 
không kiểm soát được hành vi, dẫn đến các hành vi giết người hoặc cố ý gây thương tích đã 
xảy ra trong thời gian qua, gây nhức nhối trong xã hội. Nắm được nhu cầu sử dụng ma túy tổng 
hợp trong nước tăng cao, một số đối tượng đã tổ chức các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp 
lớn, điển hình như vụ ngày 6/4/2017, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa đường dây 
sản xuất ma túy tổng hợp ở nhiều tỉnh bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 230kg ma túy tổng hợp các 
loại. 

Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở một số vùng đồng bào dân tộc phía Bắc vẫn còn tái 
diễn. Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của công an còn cao (210.700 người). Đây là 
nguyên nhân kéo theo sự gia tăng phức tạp về an ninh trật tự và cũng làm tăng quy luật “cung - 
cầu” về ma túy. 

Trước tình hình ma túy phức tạp Chính phủ và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính 
đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm ma 
túy. Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/5/2017, bắt giữ 11.834 vụ, 17.680 đối tượng liên quan 
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đến tội phạm ma túy (trong đó 14 vụ, 23 đối tượng có yếu tố nước ngoài). Thu 442,01kg heroin; 
778,5kg và 347.911 viên ma túy tổng hợp; 81,7kg thuốc phiện; 84,828kg cần sa khô; 1,6kg 
cocaine; 4,73kg “cỏ Mỹ”; 5.600kg lá khát; 95 khẩu súng; 809 viên đạn; 34,2 tỷ VNĐ cùng nhiều 
phương tiện, tài sản liên quan (tăng 1.808 vụ, 1.851 đối tượng; 222,11kg heroin; 364,68kg ma 
túy tổng hợp, trong đó ma túy tổng hợp tăng đột biến gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016). 

Điển hình như: Ngày 23/01/2017, Công an Nam Định phối hợp với các đơn vị bắt 2 đối 
tượng thu 30 bánh heroin và 45kg ma túy tổng hợp; ngày 18/3/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy bắt 4 đối tượng, thu 130 bánh heroin; ngày 06/4/2017, Công an Thành phố Hồ 
Chí Minh bắt 20 đối tượng thu giữ 230kg ma túy tổng hợp. 

Ngoài tích cực đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp, lực lượng 
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đặc biệt chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung và hình thức ngày càng 
phong phú, đa dạng (phát phiếu khảo sát, phát tờ rơi, tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy 
cho học sinh, thanh thiếu niên, phát các video clip tại các điểm chờ xe buýt, in bảng tin cấp phát 
cho công an các cấp, tổ chức tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không vi phạm và không tái 
phạm đối với các đối tượng có nguy cơ cao...). 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, 
ANTV đưa nhiều thông tin về phòng chống tội phạm ma túy, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà 
Nội tổ chức tuyên truyền cho thanh niên phụ nữ của 20 quận huyện tại Hà Nội, phối hợp với 
thanh niên, Hội Phụ nữ Công an Thành phố Phủ Lý, phụ nữ phường Thanh Châu, tỉnh Hà Nam 
tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh 2 trường phổ thông trung học của 
Thành phố Phủ Lý, trao 300 suất quà cho phụ nữ, học sinh trường trung học cơ sở trên địa 
bàn.  

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các địa phương tổ chức nhiều 
hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho quần chúng nhân dân, nội dung tuyên truyền 
gồm: Tuyên truyền về tác hại của ma túy, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng 
mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm, không có ma túy; tuyên truyền vận 
động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động đối tượng truy nã ra 
đầu thú; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có nghi vấn liên quan tội phạm ma túy, yêu cầu ký cam 
kết không vi phạm pháp luật... 

6 tháng đầu năm 2017, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, lượng 
ma túy từ nước ngoài vào luôn gia tăng, đặc biệt là ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vào Việt 
Nam. Tình trạng sản xuất ma túy tổng hợp tái diễn phức tạp. Công tác cai nghiện chưa hiệu 
quả, hầu hết các địa phương chưa có đủ nguồn lực để tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng 
đồng hoặc tổ chức cai nghiện tại cơ sở cộng đồng với hình thức “đánh trống ghi tên” thực sự 
không có tác dụng cao; việc chuyển đổi chức năng của các trung tâm cai nghiện còn chậm; 
chính sách pháp luật về công tác cai nghiện còn lúng túng làm cho tình hình tội phạm ma túy 
cũng như tệ nạn ma túy không những không giảm mà gia tăng. 

6 tháng cuối năm, tình tình tội phạm ma túy tiếp tục có diễn biến phức tạp, do tình hình tội 
phạm ma túy ở các nước láng giềng, công tác cai nghiện hiệu quả chưa cao, nếu Chính phủ, 
các ngành chức năng không chủ động tăng cường lực lượng tuyên truyền, đấu tranh với tội 
phạm ma túy thì tình hình tội phạm ma túy sẽ vẫn có những diễn biến phức tạp, do nhu cầu đối 
tượng sử dụng heroin của Trung Quốc và nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp của người nghiện 
ở Việt Nam sẽ tạo quy luật “cung - cầu” kích thích lòng tham của các đối tượng mua bán ma túy 
làm cho tình hình an ninh trật tự xã hội sẽ phức tạp hơn. 

 

                                                                            Đại tá Phạm Văn Chình 
                                       Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an 
                                                                    (tiengchuong.vn - Ngày 26/6/2017) 
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CUỘC CHIẾN CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY LUÔN CAM GO VÀ QUYẾT LIỆT 
 

Thời gian gần đây, lực 
lượng chức năng bắt giữ 
nhiều đường dây mua bán, 
vận chuyển trái phép chất 
ma túy lớn, với hàng trăm 
bánh heroin, hàng chục 
kilôgam ma túy tổng hợp. 
Cùng với số lượng ma túy 
tăng lên, thì các đối tượng 
phạm tội ma túy cũng ngày 
càng trở lên liều lĩnh, thủ 
đoạn tinh vi. 

Phóng viên báo Công an 
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 xung 
quanh vấn đề này. 

PV: Theo báo cáo tổng 
kết của các năm, hầu như năm 
nào tỷ lệ khám phá các vụ án 
ma túy cũng tăng lên, số lượng 
ma túy thu giữ được nhiều 
hơn. Thưa đồng chí Cục 
trưởng, như vậy có nghĩa là 
vẫn còn nhiều đường dây, đối 
tượng phạm tội ma túy đang 
hoạt động trong xã hội? 

Thiếu tướng Nguyễn 
Anh Tuấn: Thời gian qua, với 
sự nỗ lực chung của các cấp, 
các ngành, đặc biệt là sự phát 
huy cao vai trò chủ công, nòng 
cốt của lực lượng cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy, hoạt 
động phạm tội về ma túy ở 
nước ta đã được kiềm chế, 
ngăn chặn. 

Tuy nhiên, do áp lực rất 
lớn của hoạt động tội phạm ma 
túy tại các nước trên thế giới 
và khu vực, đặc biệt là khu vực 
“Tam giác vàng” làm cho tình 

hình tội phạm về ma túy của 
nước ta tiếp tục diễn biến phức 
tạp. 

Quy mô các đường dây 
mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy ngày càng lớn, 
tính chất ngày càng phức tạp. 
Khối lượng các chất ma túy 
thẩm lậu vào trong nước bị các 
lực lượng chức năng thu giữ 
ngày càng nhiều hơn và đa 
dạng về thành phần, chủng 
loại. 

Nhiều đường dây mua 
bán, vận chuyển trái phép chất 
ma túy hàng trăm bánh heroin, 
hàng chục kilôgam ma túy 
tổng hợp. Đối tượng tham gia 
phạm tội về ma túy ngày càng 
đa dạng về thành phần, lứa 
tuổi và quốc tịch. 

Tỷ lệ phát hiện, bắt giữ 
tội phạm ma túy các năm đều 
tăng càng thể hiện sự quyết 
tâm của lực lượng cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy 
trong việc ngăn chặn cái chết 
trắng, điều đó cũng đồng nghĩa 
với tình hình hoạt động của tội 
phạm ma túy hiện nay đang 
tiếp tục diễn biến phức tạp. 

PV: Theo khoản 4, Điều 
194 Bộ luật Hình sự, nếu tàng 
trữ, vận chuyển, mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt heroin 
hoặc cocain có trọng lượng từ 
100 gam trở lên thì có thể bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình. 

Qua theo dõi các vụ án 
ma túy thì ngày càng nhiều, có 
các vụ án mà số lượng ma túy 
thu được hoặc các đối tượng 
tham gia mua bán cực khủng, 
vài trăm, thậm chí vài nghìn 
bánh heroin. 

Đồng chí Cục trưởng có 
thể giải thích về hiện tượng 
này? Phải chăng các đối tượng  
không sợ án tử hình? 

Thiếu tướng Nguyễn 
Anh Tuấn: Như đã nói ở trên, 
quy mô các đường dây mua 
bán, vận chuyển trái phép chất 
ma túy ở nước ta thời gian gần 
đây ngày càng lớn, tính chất 
ngày càng phức tạp. 

Các đường dây mua bán, 
vận chuyển trái phép ma túy 
với khối lượng lớn thường 
hoạt động chuyên nghiệp, lâu 
năm, có sự tham gia của nhiều 
đối tượng, hoạt động trên địa 
bàn rộng lớn liên tuyến, liên 
tỉnh và xuyên quốc gia. 

Mặc dù biết hình phạt 
nghiêm khắc của pháp luật đối 
với các hành vi phạm tội liên 
quan đến ma túy, nhưng do lợi 
nhuận từ việc mua bán quá lớn 
nên các đối tượng vẫn chấp 
nhận lao vào con đường phạm 
tội. Nhiều đối tượng không có 
việc làm ổn định, nghiện ma 
túy nên đã vận chuyển ma túy 
thuê cho các đối tượng khác để 
có tiền ăn chơi, tiêu xài. 

Khi mua bán, vận 
chuyển ma túy với khối lượng 
lớn như vậy, các đối tượng 
phạm tội ma túy biết khi bị bắt 
sẽ phải đối mặt với các hình 
phạt nghiêm khắc của pháp 
luật, nên thường xuyên thay 
đổi phương thức, thủ đoạn hoạt 
động nhằm tránh bị phát hiện 
và rất manh động liều lĩnh, sẵn 
sàng sử dụng vũ khí quân dụng 
chống lại lực lượng chức năng 
khi bị vây bắt. 

PV: Như vậy, khi vận 
chuyển số lượng ma túy lớn, 
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các đối tượng đã biết nếu bị 
bắt chắc chắn phải đối mặt với 
án tử hình. Thế nên, chúng sẽ 
có nhiều thủ đoạn đối phó với 
lực lượng công an để che giấu 
hành vi phạm tội của mình. 
Xin đồng chí có thể cho biết 
một số thủ đoạn hoạt động của 
tội phạm ma túy hiện nay? 

Thiếu tướng Nguyễn 
Anh Tuấn: Qua theo dõi và 
thực tiễn đấu tranh phòng, 
chống tội phạm ma túy, thời 
gian qua, lực lượng chức năng 
đã phát hiện nhiều phương 
thức, thủ đoạn phạm tội rất 
tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn 
tránh sự phát hiện, bắt giữ của 
các lực lượng chức năng để 
vận chuyển trót lọt các chất ma 
túy, như thông qua hệ thống 
giao thông đường bộ, đường 
thủy, đường biển, đường hàng 
không, đường bưu điện... để 
vận chuyển trái phép chất ma 
túy. 

Các đối tượng là “trùm” 
ma túy không trực tiếp mang 
hàng, mà chỉ đạo từ xa thông 
qua các phương tiện thông tin 
liên lạc: Điện thoại, bộ đàm,… 

Các đối tượng buôn bán 
nhỏ, lẻ thường hoạt động cả 
ngày lẫn đêm; thường xuyên 
thay đổi chỗ ở, phương tiện đi 
lại, điện thoại, nơi giao nhận 
hàng. Thường dùng tiếng 
“lóng”, ám tín hiệu để trao đổi, 
thỏa thuận việc mua bán ma 
túy, khi bị phát hiện hoặc truy 
đuổi là vứt hàng phi tang. 

Một số đường dây lợi 
dụng vận chuyển ma túy qua 
dịch vụ chuyển hàng hóa 
nhanh của một số công ty vận 
tải do dịch vụ không cần địa 

chỉ người giao nhận mà chỉ 
cần số điện thoại của người gửi 
và người nhận. 

Sử dụng nhiều thủ đoạn 
cất giấu ma túy trong quá trình 
vận chuyển như: Lợi dụng 
những khoảng trống tự nhiên 
hoặc tạo ra những vị trí bí mật 
của ôtô, xe máy, tàu thuyền… 
để cất giấu ma túy; lợi dụng 
vật dụng, đồ dùng: Khuy áo, 
đế giày dép, mũ bảo hiểm, đầu 
video, loa đài, quạt điện, sách 
vở, cuộn vải, đồ chơi trẻ em, 
hộp sữa, hộp bánh kẹo, hộp 
thực phẩm, thậm chí cất giấu 
ma túy ở vị trí nhạy cảm trên 
người; cất giấu ma túy trong 
các thùng hàng vô chủ gửi ôtô, 
lái xe đến địa điểm hẹn trước 
là vứt hàng, chủ hàng sẽ tiếp 
cận để nhận. 

Thời gian gần đây, tội 
phạm ma túy còn câu kết chặt 
chẽ với tội phạm kinh tế, tội 
phạm hình sự và các loại tội 
phạm khác để hoạt động phạm 
tội, rất manh động liều lĩnh, 
sẵn sàng sử dụng vũ khí 
“nóng” chống lại lực lượng 
chức năng khi bị vây bắt. 

PV: Bên cạnh các thủ 
đoạn tinh vi, xảo quyệt để 
tránh sự kiểm soát của lực 
lượng công an, trong nhiều vụ 
án, các đối tượng vận chuyển, 
mua bán trái phép chất ma túy 
thường mang theo vũ khí 
nóng, sẵn sàng chống trả lực 
lượng công an khi bị bắt. 

Sự hy sinh lúc nào cũng 
có thể xảy ra đối với các cán 
bộ chiến sỹ của lực lượng cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma 
túy. 

PV: Thưa đồng chí Cục 
trưởng, đồng chí đã có những 
chỉ đạo như thế nào với cán 

bộ, chiến sỹ của mình để vừa 
khám phá các vụ án thành 
công, vừa đảm bảo an toàn lực 
lượng như trong thời gian qua? 

Thiếu tướng Nguyễn 
Anh Tuấn: Tại một số địa bàn 
trọng điểm phức tạp về ma túy 
như khu vực các tỉnh Tây Bắc 
và Bắc miền Trung, tội phạm 
ma túy trang bị vũ khí nóng, 
sẵn sàng chống lại các lực 
lượng chức năng khi bị phát 
hiện vây bắt, gây hậu quả 
nghiêm trọng, làm hy sinh và 
bị thương một số cán bộ chiến 
sỹ và hư hỏng tài sản của lực 
lượng chức năng. 

Như vụ chống người thi 
hành công vụ ở Hòa Bình năm 
2010 làm 3 đồng chí hy sinh, 
4 đồng chí bị thương; ở Sơn 
La làm 1 đồng chí hy sinh; ở 
Lạng Sơn làm 2 đồng chí hy 
sinh, 2 đồng chí bị thương; ở 
Nghệ An làm 3 đồng chí bị 
thương... 

Đây là một thực trạng 
rất đáng lo ngại, gây ra những 
tổn thất nặng nề cả về con 
người, vật chất, cũng ảnh 
hưởng tiêu cực đến tinh thần 
chiến đấu của một bộ phận 
cán bộ chiến sỹ trong các lực 
lượng chuyên trách đấu tranh 
phòng, chống tội phạm về ma 
túy. 

Trước thực trạng như 
vậy, Cục C47 luôn đặt yêu cầu 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
cán bộ chiến sỹ lên trên hết. 

Yêu cầu các đơn vị 
trước khi tham gia bắt giữ các 
đối tượng tội phạm ma túy 
phải làm tốt công tác nắm tình 
hình địa bàn, đối tượng để từ 
đó xây dựng kế hoạch, 
phương án đấu tranh phù hợp, 
không để bị động, bất ngờ 
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đảm bảo tuyệt đối an toàn về 
lực lượng. 

Quá trình đấu tranh với 
các đường dây, tụ điểm ma túy 
tại các địa bàn “nóng” cần có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
lực lượng chức năng, bố trí lực 
lượng, phương tiện, vũ khí, 

công cụ hỗ trợ cho phù hợp và 
mang tính áp đảo, khống chế 
tội phạm. 

Bên cạnh đó, Cục C47 
thường xuyên tổ chức các lớp 
tập huấn nghiệp vụ, quân sự võ 
thuật để nâng cao trình độ kỹ 
năng nghiệp vụ, tư duy chiến 

thuật trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm ma túy cho 
cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. 

 

T. Hòa - M. Hiền 
(cand.com.vn 

Ngày 24/10/2016)

 

 
 

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM MA TÚY KHU VỰC ASEAN VÀ VIỆT NAM NĂM 2015  
 

Sau 15 năm thực hiện kế hoạch hành động “Vì một ASEAN không ma túy”, đến nay mặc 
dù Chính phủ các nước ASEAN đã nỗ lực nhằm loại bỏ tệ nạn ma túy, song tình hình sản xuất, 
mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và lợi dụng sử dụng hợp pháp các chất ma túy, 
chất gây nghiện trong khu vực ASEAN hiện vẫn đang rất phức tạp, trong đó có cả Việt Nam. 

Tình hình tội phạm ma túy khu vực ASEAN 
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, năm 2015 khu vực Đông Nam Á có trên 760 tấn thuốc phiện 

(tương đương 76 tấn heroin), 20 tấn Methamphetamine dạng tinh thể (ma túy đá) và 500 triệu viên ma 
túy tổng hợp được sản xuất và lưu hành bất hợp pháp. 

Các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp được phát hiện tập trung chủ yếu tại Myanmar, Trung 
Quốc, Campuchia… Việc triệt phá các cơ sở này đã thu giữ hàng chục tấn ma túy và hàng chục tấn 
tiền chất. Phần lớn số tiền chất này được nhập khẩu bất hợp pháp từ Trung Quốc, Ấn Độ. 

Tình trạng mua bán, vận chuyển và lạm dụng các chất hướng thần mới vẫn diễn ra rất nghiêm 
trọng. Trong số gần 600 chất hướng thần mới thì có trên 100 chất bị lạm dụng ở nhiều nước, song hầu 
hết các nước vẫn còn lúng túng trong biện pháp đối phó, từ khâu xây dựng văn bản pháp luật để kiểm 
soát, giám định… Ủy ban Kiểm soát ma túy, Tổ chức Y tế thế giới đang đưa ra các đánh giá về tác 
động của các chất này đối với sức khỏe cộng đồng và đề ra lộ trình đưa 10 chất hướng thần đầu tiên 
trong tổng số 600 chất dạng này vào diện kiểm soát theo Công ước quốc tế. 

Trước tình hình phức tạp trong khu vực nêu trên, các nước ASEAN đều có chung quyết tâm là, 
trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động ASEAN. 

Tình hình tội phạm ma túy tại Việt Nam 
Do chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực ASEAN, tội 

phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam trong năm 2015 tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu 
tố phức tạp, khó lường. 

Theo báo cáo của Bộ Công an - Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy của Ủy ban quốc gia 
cho thấy, trên tuyến biên giới Tây Bắc và Bắc miền Trung, các lực lượng chức năng thường xuyên 
phát hiện các đường dây vận chuyển ma túy lớn từ bên ngoài vào nội địa để tiếp tục vận chuyển đi 
nước thứ ba. Tình hình phức tạp nhất tại địa bàn huyện Vân Hồ, Sông Mã, Mộc Châu (Sơn La) 
thường xuyên có nhiều toán tội phạm ma túy có vũ trang vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào nội 
địa, mỗi chuyến tới hàng trăm bánh heroin. Các băng nhóm tội phạm ma túy rất manh động, sẵn sàng 
chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt gây nhiều tổn thất về người và tài sản cho các lực lượng 
chức năng. Trên các tuyến này, đã phát hiện, bắt giữ 5.283 vụ (chiếm 27% cả nước) với 7.222 đối 
tượng vận chuyển 327kg heroin (chiếm 22%). Mặc dù bị trấn áp mạnh nhưng tình hình vẫn còn phức 
tạp, trong đó có nhiều vụ tội phạm ma túy đã vận chuyển trót lọt lượng ma túy lớn vào sâu nội địa. 

Trên tuyến biên giới phía Bắc, thuộc địa phận các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, lực lượng chức năng 
liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển heroin qua Trung Quốc. Tại Quảng Ninh, phát hiện nhiều vụ 
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ma túy tổng hợp dạng “đá” và viên được vận chuyển từ Trung Quốc vào nước ta có vụ với số lượng 
lớn. 

Trên tuyến hàng không quốc tế và tuyến đường biển, đã phát hiện 7 vụ, thu giữ 6,06kg heroin; 
20kg ma túy tổng hợp và 56kg cocaine. Trong đó, lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã 
phát hiện và thu giữ một lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay, được vận chuyển từ các nước Nam 
Mỹ qua Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển đi các nước khác tiêu thụ. 

Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp tăng nhanh, với gần 983kg được phát hiện và 
thu giữ, tăng 631kg (179%) so với năm 2014. Giá thành loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể tiếp tục 
giảm mạnh (từ 500 triệu xuống dưới mức 300 triệu VNĐ/kg), cho thấy hoạt động sản xuất ma túy 
tổng hợp gia tăng. Nguồn cung chủ yếu từ các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, một phần từ Lào hoặc 
các nước Tây Phi. 

Phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy rất tinh vi và thường xuyên thay đổi, có hiện tượng 
móc nối với cán bộ các cơ quan chức năng, người nước ngoài để vận chuyển ma túy. Đã phát hiện thủ 
đoạn cất giấu ma túy trong các bình ga, ép ma túy vào trong các pallet gỗ để vận chuyển bằng đường 
biển, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào dịp Tết Nguyên đán hoặc lợi dụng chính sách thuận lợi 
trong hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nhất là trong thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu để vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh chính 
trị trong nước, trong năm 2015, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh 
phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Trong đó, Bộ Tài chính (Tổng 
cục Hải quan) đã triển khai Kế hoạch số 17/KH-TCHQ về chống buôn lậu tiền chất, chất hướng thần, 
vận chuyển trái phép chất ma túy tại cảng biển, sân bay, đường bưu điện; Kế hoạch số 72/KH-TCHQ 
chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất tại khu vực biên giới phía Bắc. 

Kết quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy năm 2015 
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia, công tác đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán, vận 

chuyển trái phép các chất ma túy năm 2015 có sự chỉ đạo sát sao từ các cơ quan chức năng. Sự phối 
hợp giữa lực lượng phòng, chống ma túy ở Trung ương với địa phương tương đối chặt chẽ, hiệu quả. 
Đã triệt phá được hàng trăm chuyên án lớn, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay. Tình hình 
hoạt động của tội phạm ma túy ở nhiều địa bàn trọng điểm đã cơ bản được kiềm chế, số vụ tội phạm 
ma túy có vũ trang chống trả lực lượng chức năng đã có dấu hiệu giảm ở một số địa bàn trọng điểm 
như: Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình… 

Công tác phòng ngừa ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, đã chú trọng vào 
các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến Tây Bắc, biên giới Việt - Lào, Việt - Trung, Tây Nam, các 
sân bay quốc tế; đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây ma túy rất lớn. 

Kết quả, đã phát hiện 19.517 vụ, bắt 29.963 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 9,7% về số vụ, 
5% về số đối tượng so với năm 2014), thu giữ 1.510kg heroin (tăng 63%); 133,8kg thuốc phiện; hơn 
4,5 tấn cần sa các loại; 983kg + 696.632 viên ma túy tổng hợp (tăng 179%); 178kg cocaine cùng 
nhiều tang vật, tài sản khác. 

Công tác kiểm soát và quản lý tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần ngày càng chặt chẽ. 
Các bộ, ngành đã chú trọng các biện pháp phòng ngừa việc lạm dụng các chất gây nghiện, chất hướng 
thần và sử dụng sai mục đích các loại tiền chất. Theo đó, Bộ Công Thương đã tổ chức tập huấn nâng 
cao nhận thức về công tác quản lý, kiểm soát tiền chất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, bảo quản, 
kinh doanh, xuất nhập khẩu tiền chất; Bộ Công an xây dựng Nghị định số 126/2015/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành danh mục các chất ma 
túy và tiền chất; xây dựng Kế hoạch số 4104/2014/KH-TCTLN của Tổ công tác liên ngành phối hợp 
kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy về kiểm tra, khảo sát công tác quản lý tiền 
chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trên tuyến biên giới; xây dựng phần mềm quản lý chất gây 
nghiện và khởi động hoạt động của Trung tâm Dữ liệu kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan 
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đến ma túy; đánh giá tình hình quản lý tiền chất, chất gây nghiện và rà soát, bổ sung các quy định của 
pháp luật, bổ sung một số chất ma túy mới trong danh mục các chất ma túy; đề xuất củng cố hoạt 
động của Tổ công tác liên ngành và tăng cường phối hợp giữa các ngành Công an, Quân đội, Hải 
quan, Y tế, Công Thương trong việc kiểm soát các chất ma túy và tiền chất; đồng thời tăng cường 
phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy thế giới và các nước thực hiện kiểm soát tiền chất, thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần theo cơ chế thông báo tiền chất xuất khẩu trực tuyến (PenOnline); trao đổi 
xử lý nhiều thông tin về kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần với các nước, tổ 
chức quốc tế, tham gia các chiến dịch quốc tế để chia sẻ các thông tin liên quan đến các hoạt động 
buôn bán, xuất nhập khẩu tiền chất nguy cơ cao. 

Năm 2015, có 450 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 
và sử dụng tiền chất công nghiệp, số lượng tiền chất và hóa chất có chứa tiền chất nhập khẩu khoảng 
400.000 tấn và 500.000 lít các loại. Các tiền chất nhập khẩu từ nước ngoài chủ yếu ở dạng hỗn hợp và 
các loại dung môi hữu cơ như acetone, toluene, methyl ethyl ketone. Các loại tiền chất nhập khẩu sử 
dụng đều được cấp giấy phép và sử dụng đúng mục đích, trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa phát 
hiện sử dụng tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp. 

Như vậy, trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực ASEAN đang diễn 
biến phức tạp, kinh phí bị cắt giảm, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban quốc gia, 
sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, công tác phòng, chống ma túy trong năm 
2015 đã đạt được những kết quả quan trọng.  

 

                                                                                                                  Danh Nam  
                                                                                   (haiquan.hochiminhcity.gov.vn - Ngày 27/3/2016) 

 

 
 

ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TÚY  

TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG: CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 
 

Tính đến cuối năm 2016, 7 tỉnh biên giới với Trung Quốc có khoảng 25.000 người nghiện 
có hồ sơ quản lý. Số lượng người nghiện tại các tỉnh trên tuyến Việt - Trung chưa có xu hướng 
giảm, đặc biệt là số người nghiện của Trung Quốc quá lớn, sẽ tạo ra nguồn cầu về ma túy và là 
một trong những nguyên nhân làm phức tạp thêm tình hình trên tuyến này. 

70% ma túy được thẩm lậu từ Trung Quốc 
Tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc bao gồm 7 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao 

Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Được xác định là một trong những tuyến trọng điểm 
phức tạp về ma túy.  

Với đặc điểm địa hình phần lớn là đồi núi hiểm trở, đường biên giới dài 1.463km giáp với 2 
tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc, trên toàn tuyến biên giới này hiện có 4 cửa khẩu quốc tế, 
3 cửa khẩu quốc gia, 14 cửa khẩu địa phương và hàng trăm đường tiểu ngạch, đường mòn dân sinh, 
sông suối qua lại dễ dàng. Dân số toàn tuyến là 4.740.052 người bao gồm các dân tộc: Kinh, Mông, 
Thái, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì, Dáy, Lào Lự, Hoa, Kháng, Mảng, Tày, Cống, Xi Mun, Lô Lô, Si La, La 
Chí, Nùng, Mường, Phù Lá, Sán Chay…  

Nhân dân ở hai bên biên giới có mối quan hệ gia đình, dòng tộc từ lâu đời nên việc đi lại, giao 
lưu, tiếp xúc, thăm nhân dân diễn ra thường xuyên. Đời sống đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, trình độ dân trí thấp nên dễ bị các đối tượng phạm tội dụ dỗ, lợi dụng lôi kéo tham gia vào các 
đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ và 
ngược lại. 

Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong những năm qua cho thấy ma túy chủ 
yếu là heroin từ Lào về Việt Nam qua các tỉnh Tây Bắc và Bắc miền Trung được mua bán, vận 
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chuyển lên các tỉnh biên giới phía Bắc sang Trung Quốc tiêu thụ. Ngược lại, các loại ma túy tổng hợp 
với đa dạng chủng loại (ma túy đá, ma túy ngụy trang dưới dạng trà sữa, nước vui, đông trùng hạ 
thảo…) được mua bán, vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Cao Bằng… rồi tiếp tục được vận chuyển đi qua các tỉnh thành trong cả nước tiêu thụ. Qua 
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy cho thấy số ma túy tổng hợp từ Trung Quốc thẩm lậu 
vào Việt Nam chiếm khoảng 70% lượng ma túy tiêu thụ trong cả nước. 

Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động 
và liều lĩnh. Chúng triệt để khai thác sự thông thương tại các cửa khẩu cũng như việc qua lại thuận tiện 
giữa hai nước qua tuyến đường bộ, đường hàng không, thông qua các đường mòn, đường tiểu ngạch để 
vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. 

Các đối tượng phạm tội ở Việt Nam cũng như người Việt sinh sống ở Trung Quốc tìm cách móc 
nối với các đối tượng phạm tội người Trung Quốc để hình thành các đường dây ma túy xuyên quốc gia. 
Chúng lợi dụng những người nghèo, người lao động phổ thông, không nghề nghiệp, cư trú vùng giáp 
biên giới để vận chuyển ma túy thuê. Nhiều đối tượng người Trung Quốc tìm cách thâm nhập sâu vào 
nội địa Việt Nam móc nối với đối tượng người Việt Nam để buôn bán, vận chuyển ma túy sang Trung 
Quốc tiêu thụ. 

Mỗi năm, phía Trung Quốc bắt khoảng 30 - 40 người Việt Nam mua bán, vận chuyển ma túy trái 
phép sang Trung Quốc. Ma túy được cất giấu trên phương tiện giao thông, giấu lẫn với các loại hàng 
hóa, hàng xuất, nhập khẩu qua biên giới chủ yếu bằng đường bộ đi theo các đường mòn, đường tàu hỏa, 
đường hàng không… Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để vận 
chuyển ma túy qua Việt Nam đi đến nước thứ 3. Điển hình như năm 2008, C47 đã phối hợp với Công 
an tỉnh Quảng Ninh bắt 5 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển hơn 8 tấn nhựa cần sa được giấu 
trong các container quần áo bò vào cảng Hải Phòng để xuất khẩu đi Trung Quốc và Canada. 

Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc vẫn diễn biến phức tạp. Mỗi năm 
các tỉnh đã phát hiện, phá nhổ khoảng 4 - 5ha cây thuốc phiện được trồng chủ yếu ở huyện Mường Tè, 
huyện Phong Thổ, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu); huyện Mường Nhé, huyện Tuần Giáo, huyện Nậm 
Pồ, huyện Mường Ảng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên); huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Phục Hòa 
(tỉnh Cao Bằng); huyện Đồng Văn, huyện Vị Xuyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). 

Tính đến cuối năm 2016, 7 tỉnh biên giới có khoảng 25.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Số 
lượng người nghiện tại các tỉnh trên tuyến chưa có xu hướng giảm, đặc biệt là số người nghiện của 
Trung Quốc quá lớn, sẽ tạo ra nguồn cầu về ma túy và là một trong những nguyên nhân làm phức tạp 
thêm tình hình trên tuyến này. 

Vận chuyển heroin lên tới hàng trăm bánh 
Từ năm 2012 đến nay, trên tuyến biên giới Việt - Trung xuất hiện nhiều đường dây mua bán ma 

túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Ma túy được mua bán, vận chuyển với số lượng đặc biệt 
lớn (hàng trăm bánh heroin, hàng chục kg ma túy tổng hợp). Điển hình, ngày 26/7/2013, Cục Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt Tráng A Tàng, thu 265 bánh heroin; ngày 25/7/2015, Cục 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt Nguyễn Quốc Hùng, thu 490 bánh heroin; ngày 
05/02/2015, Phòng PC47 - Công an tỉnh Cao Bằng phá chuyên án 115CB bắt Triệu Đức Hạnh ở Bắc 
Kạn thu giữ 156 bánh heroin; ngày 29/03/2014 tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với PC47 - Công an tỉnh 
Quảng Ninh phá chuyên án 356T bắt quả tang Sình A Lâu, Sình A Minh trú tại Na Ư, Điện Biên và 
Bountkeut (quốc tịch Lào) vận chuyển 60 bánh heroin. Số heroin các đối tượng mua tại Mộc Châu, Sơn 
La vận chuyển đi Trung Quốc tiêu thụ. 

Trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Trung phức tạp, thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các lực lượng chức năng phối 
hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc, các tỉnh biên giới của hai nước hàng năm 
đều mở cao điểm tuyên truyền đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến, thường xuyên tổ chức sơ kết, 
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tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Trung đạt kết quả tốt. 
Bước đầu các đơn vị giữa hai nước đều có sự phối hợp trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các 
chuyên án chung có công dân của hai nước tham gia mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang 
Trung Quốc và ngược lại. 

Qua thông tin của Cảnh sát Trung Quốc trao đổi, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy của Trung 
Quốc rất phức tạp, Trung Quốc là một trong những trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp của thế giới. Tại 
các tỉnh của Trung Quốc giáp với biên giới Việt Nam có hàng trăm các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, 
có khu vực cả làng sản xuất ma túy tổng hợp (đã bị triệt xóa năm 2013). 

Hiện tại, Trung Quốc có trên 3 triệu người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của công an. Công tác 
cai nghiện cũng chưa có hiệu quả cao. Mục đích của cai nghiện của Trung Quốc là phòng chống các đối 
tượng nghiện tự tử, có hành vi vi phạm pháp luật và lây lan sang người khác. Riêng tỉnh Quảng Đông 
có 600.000 người nghiện. Đây là tỉnh có nhiều cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, năm 2014 đã bắt trên 
300 cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, năm 2015 bắt trên 200 vụ sản xuất ma túy tổng hợp, năm 2016 bắt 
195 vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Qua công tác điều tra cơ bản của Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc phát hiện có khoảng 6.000 đối tượng nghi liên quan sản xuất trái phép chất ma túy tổng hợp. Có 
những vụ, Cảnh sát Trung Quốc bắt, thu giữ hàng tấn ma túy tổng hợp. 

Nguyên nhân do đồng bào dân tộc của các tỉnh có chung biên giới còn nghèo khó, việc mua bán 
ma túy với lợi nhuận lớn, số người nghiện của hai nước liên tục gia tăng. Công tác tuyên truyền, vận 
động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới hai nước còn hạn chế. Cấp ủy chính quyền địa phương 
các tỉnh còn khó khăn, nên chưa có điều kiện đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy. Công tác phối 
hợp của các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới bước đầu có kết quả nhưng còn hạn chế, chưa 
tương xứng với tình hình do lực lượng mỏng, kinh phí phương tiện còn khó khăn… Lợi nhuận mua bán 
ma túy rất lớn nên các đối tượng phạm tội ma túy rất dễ lừa gạt, lôi kéo người dân tham gia mua bán, 
vận chuyển ma túy. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
Tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Việt - Trung sẽ còn diễn biến phức tạp. Từ năm 

2015 đến nay, ma túy “đá” từ Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng lớn, đã gây tác hại nghiêm trọng 
đến trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp sau khi “phê thuốc, ngáo đá” không 
làm chủ được bản thân đã gây ra một số vụ án đặc biệt phức tạp, thảm sát nhiều người, gây hoang 
mang, lo lắng trong nhân dân. Nếu các lực lượng chức năng không được tăng cường đấu tranh ngăn 
chặn để ma túy tổng hợp nhất là ma túy tổng hợp “dạng đá” từ Trung Quốc vận chuyển vào Việt Nam 
mỗi ngày hàng chục kg sẽ gia tăng người nghiện gây phức tạp về an ninh trật tự. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương đã bắt giữ 
những vụ mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp rất lớn, như ngày 23/1/2017, Công an tỉnh Nam Định 
bắt 2 đối tượng thu 45kg ma túy tổng hợp, 30 bánh heroin; ngày 20/2/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy bắt 2 đối tượng, thu giữ 8kg ma túy tổng hợp… 

Để giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy, các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương 
cần tăng cường lực lượng, kinh phí, phương tiện, phải thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân rõ hậu 
quả, tác hại của ma túy. Các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng kiểm soát biên giới, tích cực 
đấu tranh ngăn chặn bằng được ma túy từ Lào vào Việt Nam đi Trung Quốc và ma túy tổng hợp từ 
Trung Quốc vào Việt Nam. Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí cần thường 
xuyên tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về pháp luật, để quần chúng nhân dân có nhận thức sâu 
sắc về tác hại ma túy, không để tội phạm ma túy mua chuộc, lôi kéo vào mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy; đồng thời, tích cực tham gia phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống ma túy nói 
riêng. 

 

                                                                               Đại tá Phạm Văn Chình 
                                        Phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an 

                                                                              (pcmatuy.canhsat.vn - Ngày 21/3/2017) 
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ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY THỜI KỲ HỘI NHẬP 
 

Trong giai đoạn hiện 
nay, nước ta thực hiện chính 
sách mở cửa, hội nhập quốc 
tế sâu rộng trên tất cả các 
lĩnh vực. Đây cũng là dịp để 
nước ta nắm bắt được nhiều 
thời cơ, vận hội mới để phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhưng 
cũng chính từ môi trường 
này đã nảy sinh nhiều khó 
khăn và thách thức lớn đối 
với công tác phòng, chống tội 
phạm nói chung và tội phạm 
về ma túy nói riêng. 

Còn nhiều thách thức 
Những năm gần đây, 

hoạt động của bọn tội phạm 
ma túy ở nước ta có chiều 
hướng gia tăng và hành động 
vô cùng liều lĩnh. Tình trạng 
mua bán, vận chuyển ma túy 
từ nước ngoài vào Việt Nam 
và ngược lại vẫn diễn biến hết 
sức phức tạp, nhất là tuyến 
biên giới đường bộ và tuyến 
đường biển, đường hàng 
không. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
phòng, chống tội phạm ma túy 
trong thời kỳ hội nhập quốc tế 
gặp không ít khó khăn, thách 
thức lớn đối với các lực lượng 
chức năng. 

Theo đánh giá của lực 
lượng phòng chống ma túy và 
tội phạm của bộ đội biên 
phòng thời gian gần đây, hoạt 
động của tội phạm ma túy có 
chiều hướng gia tăng cả về số 
vụ, số đối tượng phạm tội và 
lượng ma túy thu giữ. Phương 
thức, thủ đoạn hoạt động của 
các đối tượng phạm tội về ma 
túy ngày càng tinh vi, xảo 
quyệt và thường xuyên thay 
đổi địa điểm nhằm trốn tránh 
pháp luật, khi bị phát hiện, bắt 

giữ, chúng sẵn sàng sử dụng 
vũ khí nóng chống trả lực 
lượng chức năng để tẩu thoát, 
thậm chí tự sát để bịt đầu mối. 

Theo Đại tá Từ Quốc Lệ, 
Phó cục trưởng Cục Phòng 
chống ma túy và tội phạm Bộ 
đội Biên phòng: “Khi nước ta 
hội nhập quốc tế thì công tác 
phòng, chống tội phạm ma túy 
có những cơ hội thuận lợi để 
triển khai thực hiện như: Hiệp 
đồng chặt chẽ với lực lượng 
chức năng các nước bạn, mở 
rộng các hoạt động nghiệp vụ 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm ma túy từ bên ngoài, 
tăng cường công tác nắm tình 
hình chủ động phòng ngừa, tấn 
công bóc gỡ, triệt phá các 
đường dây tội phạm ma túy 
xuyên quốc gia. Nước ta có 
điều kiện mở rộng quan hệ hợp 
tác với các nước, các tổ chức 
quốc tế trong phòng chống tội 
phạm ma túy”. 

Tuy nhiên, hội nhập 
quốc tế cũng làm cho tình hình 
tội phạm ma túy ở nước ta 
phức tạp hơn, tạo áp lực lớn và 
tác động trực tiếp đến tình hình 
an ninh trật tự trong nước. Vì 
vậy, Việt Nam rất dễ trở thành 
địa bàn trung chuyển ma túy đi 
nước thứ 3. Bên cạnh đó, lợi 
dụng chính sách mở cửa, hội 
nhập quốc tế, các tổ chức, 
đường dây tội phạm ma túy có 
yếu tố nước ngoài sẽ tiếp tục 
gia tăng và liên quan chặt chẽ 
với các loại tội phạm khác như 
tội phạm lợi dụng công nghệ 
cao, phương tiện thông tin liên 
lạc hiện đại liên lạc móc nối 
với nhau để hoạt động. 

Nâng cao công tác phối 
hợp 

Chính phủ Việt Nam rất 
coi trọng việc hợp tác quốc tế 
trong đấu tranh phòng, chống 
tội phạm ma túy bằng việc 
tăng cường, mở rộng quan hệ 
hợp tác song phương, đa 
phương với các nước, các tổ 
chức phi chính phủ, đặc biệt 
với sự hỗ trợ của Tổ chức 
Phòng, chống tội phạm và ma 
túy của Liên hợp quốc, với các 
nước tiểu vùng sông Mê Kông 
và với các quốc gia có chung 
đường biên giới... 

Bên cạnh đó, lực lượng 
chuyên trách đã triển khai 
đồng bộ, toàn diện nhiều kế 
hoạch nghiệp vụ và biện pháp 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm ma túy thu được nhiều 
kết quả quan trọng. Cuộc đấu 
tranh cam go phức tạp với tội 
phạm ma túy của lực lượng 
chức năng đã nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo, điều hành 
của các cấp, các ngành, huy 
động được nhiều nguồn lực xã 
hội, động viên được đông đảo 
nhân dân tham gia. 

Trong đó, chú trọng 
công tác phòng ngừa mà điển 
hình là phong trào “Toàn dân 
tham gia phòng ngừa, phát 
hiện, tố giác tội phạm ở địa 
bàn dân cư” được triển khai 
sâu rộng, gắn với cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” đã 
mang lại hiệu quả rõ nét, góp 
phần ngăn ngừa tội phạm ngay 
từ cơ sở. Các lực lượng chuyên 
trách tập trung lực lượng, 
phương tiện, biện pháp mở 
nhiều đợt cao điểm tấn công 



“Chung tay đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2017 17

trấn áp tội phạm ma túy trên 
các tuyến, địa bàn trọng điểm, 
triển khai phương án, chủ động 
mở rộng điều tra, tăng cường 
công tác phối hợp với các 
nước láng giềng có chung 
đường biên giới để đấu tranh 
phòng ngừa từ xa. Kết quả, 
hàng trăm đường dây mua bán, 
vận chuyển ma túy đã được 
triệt phá, bóc gỡ, thu giữ hàng 
chục tấn ma túy. 

Dự báo thời gian tới, tội 
phạm ma túy ở Việt Nam cũng 
như nhiều quốc gia trong khu 
vực và thế giới có xu hướng 
gia tăng và nhiều diễn biến 
phức tạp khó lường. Tính chất 
hoạt động của chúng ngày 
càng nguy hiểm, có tổ chức 
với mạng lưới xuyên quốc gia 
và sử dụng công nghệ cao. 
Đứng trước những thời cơ và 
thách thức, công tác đấu tranh 
phòng chống tội phạm ma túy 
thời kỳ hội nhập quốc tế đã đặt 

ra nhiều mục tiêu mới trong 
chủ động phòng ngừa, phát 
hiện, xử lý kịp thời các tình 
huống, không để bị động bất 
ngờ. 

Bên cạnh đó, tăng cường 
công tác phối hợp giữa lực 
lượng chức năng các nước có 
chung đường biên giới, mở 
rộng điều tra, nâng cao sức 
chiến đấu của lực lượng đấu 
tranh phòng, chống tội phạm 
ma túy, đảm bảo phòng ngừa, 
ngăn chặn loại tội phạm nguy 
hiểm này từ ngoài biên giới 
thâm nhập vào Việt Nam, xây 
dựng biên giới hòa bình, hữu 
nghị, hợp tác và phát triển. 

Để đạt được mục tiêu 
đó, Đại tá Từ Quốc Lệ cho biết 
thêm: “Trong thời gian tới, lực 
lượng phòng chống tội phạm 
ma túy trong bộ đội biên 
phòng cần nâng cao trình độ 
nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời 
yêu cầu tình hình và nhiệm vụ 

mới; tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm ma túy từ bên 
ngoài, tập trung đánh mạnh các 
đường dây mua bán, vận 
chuyển ma túy lớn, xuyên 
quốc gia, các tụ điểm ma túy 
phức tạp; nâng cao hiệu quả 
công tác phối hợp giữa bộ đội 
biên phòng với các lực lượng 
chức năng trong nước, nhất là 
các lực lượng chức năng đấu 
tranh phòng, chống tội phạm 
ma túy ở khu vực biên giới, 
cửa khẩu và trên biển. Đồng 
thời, tăng cường công tác hợp 
tác quốc tế về phòng, chống tội 
phạm ma túy với các nước 
trong khu vực, đặc biệt là các 
nước có chung đường biên giới 
với Việt Nam...”. 

 

Lê Đồng 
(bienphong.com.vn 
Ngày 27/2/2016) 

 

 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM  

BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN MA TÚY TRÊN ĐƯỜNG BỘ TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO 
 

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy ở nước ta vẫn diễn biến 
phức tạp. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy cho 
thấy: Từ năm 2005 đến năm 2014 cả nước đã xảy ra 147.159 vụ phạm tội về ma túy, với 
222.933 đối tượng; trong đó tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra 
142.098 vụ (chiếm 81,539%) và 181.652 đối tượng (chiếm 76,302%). Năm 2014,  cả nước 
đã xảy ra 17.959 vụ với 26.663 đối tượng tăng 449 vụ (tăng 2,5%) và 723 đối tượng (tăng 
2,7%) so với cùng kỳ năm 2013.  

Thực tế cho thấy các tuyến hoạt động tội phạm về ma túy luôn gắn liền với các tuyến giao 
thông, trong đó chủ yếu là giao thông đường bộ. 

So với địa bàn cả nước, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy trên tuyến đường bộ biên 
giới Việt - Lào liên tục gia tăng, diễn ra rất phức tạp, “nóng bỏng” hơn so với các tuyến đường 
bộ khác. Toàn tuyến dài 2.067km, qua 10 tỉnh là Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum; có 31 huyện, 139 xã, 
01 thị trấn; có 03 thị trấn, 06 cửa khẩu quốc gia, 13 cửa khẩu địa phương và hàng trăm đường 
mòn; là tuyến có địa hình rừng núi hiểm trở rất khó kiểm soát. 

Đối với tuyến này, ma túy chủ yếu đi theo hướng từ Lào vào Việt Nam, tập trung tại khu 
vực biên giới các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Lượng ma 
túy phát hiện tại khu vực biên giới thuộc các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 
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Kon Tum rất hạn chế. Các đối tượng thường tập kết, vận chuyển ma túy từ Lào áp sát các bản 
thuộc huyện biên giới các tỉnh Poly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xiêng Khoảng giáp với Hà Tĩnh, 
Nghệ An; Luông Pha Băng, Hủa Phăn giáp với Lai Châu, Sơn La để vận chuyển vào Việt Nam. 
Đặc biệt, 05 huyện của 02 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng là: Pắc Xèng, Viêng Thong, Xiềng 
Khọ, Mường Ít, Sốp Bâu giáp với Sơn La có số vụ vận chuyển ma túy vào nước ta cao nhất so 
với các địa bàn khác trên tuyến Việt - Lào cũng như cả nước. Nhiều nhóm mua bán vận chuyển 
ma túy quy mô lớn xâm nhập vào một số địa bàn có tuyến đường bộ thuận lợi như Bản Mống, 
Pa Háng, Ta Điếng... (Lóng Sập, Sơn La); Kim Đăm - Na Mèo (Thanh Hóa); Tương Dương 
(Nghệ An); Cầu Treo (Hà Tĩnh)... Tại các khu vực này các đối tượng phạm tội về ma túy của 
Việt Nam và Lào trốn truy nã lẩn trốn tiếp tục móc nối với các đối tượng khác hoạt động với 
phương thức, thủ đoạn táo tợn, nguy hiểm hơn như hình thành các nhóm vận chuyển ma túy 
có vũ trang, có lực lượng đi trước thăm dò; khi bị phát hiện chúng chống trả quyết liệt bằng vũ 
khí nóng để tẩu thoát... Các đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy có sự nghiên cứu và lợi 
dụng triệt để các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng ở một số 
lĩnh vực để hoạt động phạm tội. Phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, ngày càng tinh vi hơn. 
Các đối tượng thường hoạt động ở khu vực đường mòn giáp biên, sống chui lủi trong các lán, 
lều dựng tạm trên đồi; lợi dụng đường mòn, lối tắt biên giới địa hình hiểm trở, núi cao, rừng 
sâu, giao thông liên lạc khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào 
dân tộc ít người, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn để mua bán vận chuyển  ma 
túy từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Các đường dây tội phạm tìm cách vận chuyển ma túy qua các cửa khẩu chính ngạch 
hoặc các đường mòn, đường tiểu ngạch dọc biên giới. Tội phạm đã sử dụng các phương tiện 
giao thông chất lượng cao, điện thoại di động hiện đại để liên lạc, thậm chí sử dụng cả internet 
để quảng cáo, lôi kéo các đối tượng vào đường dây buôn bán ma túy. 

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cho thấy, trong 10 năm 
(2005 - 2014), trên tuyến Việt - Lào xảy ra 3.4818 vụ mua bán vận chuyển các chất ma túy 
(chiếm 24%) và 4.6975 đối tượng (chiếm 21%) trong cả nước; thu giữ 283,897kg thuốc phiện, 
1.437,94kg heroin, 70,16kg + 947.775 viên ma túy tổng hợp, 307,42kg cần sa khô + 48,6kg cần 
sa tươi; hàng năm giao động từ 2.538 vụ đến 4.278 vụ; từ 3.542 đến 5.750 đối tượng.   

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy trên tuyến đường bộ biên giới Việt - Lào, 
công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã tiến 
hành rà soát lại toàn bộ các đường dây, đối tượng nghi vấn mua bán vận chuyển ma túy qua 
biên giới; thống kê các đối tượng truy nã về ma túy nghi trốn sang nước ngoài để lên phương 
án đấu tranh triệt phá. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy các tỉnh trên tuyến đã tiến 
hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, 
qua đó nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán vận 
chuyển trái phép các chất ma túy trên tuyến; đẩy mạnh lập các chuyên án để phá các đường 
dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua biên giới. Trong 10 năm (2005 - 2014) 
chỉ riêng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trên tuyến đường bộ biên giới Việt - Lào 
đã xác lập 3.366 chuyên án, đã phá 3.283 chuyên án. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào 
công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tình hình tội phạm về ma túy trên tuyến nói riêng, cả 
nước nói chung. 

Đặc biệt, để đấu tranh có hiệu quả tội phạm mua bán vận chuyển ma túy trên đường bộ 
tuyến biên giới Việt - Lào, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã chú trọng phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành như bộ đội biên phòng, hải quan, an ninh, 
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông… Nội dung 
phối hợp chủ yếu là trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các đối tượng mua bán vận 
chuyển trái phép chất ma túy; tình hình về địa bàn, đối tượng; về phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của tội phạm; chia sẻ thông tin và phối hợp trong điều tra, khám phá án; trong truy bắt đối 
tượng, trong tuần tra, kiểm soát trên địa bàn… Cụ thể, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma 
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túy đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong việc 
rà soát, thu thập các thông tin về các đối tượng hoạt động trên địa bàn qua công tác quản lý 
nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; những đối tượng đã bị xử lý vi phạm hành chính về ma 
túy; những người có quan hệ với đối tượng phạm tội về ma túy; đối tượng nghiện ma túy; đối 
tượng phạm tội từ nơi khác đến nghi vấn hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma 
túy… Chủ động phối hợp với lực lượng an ninh các cấp khai thác các thông tin có liên quan đến 
hoạt động của các đối tượng nghi vấn mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến 
biên giới, đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu… 

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thường xuyên phối hợp với lực lượng hải 
quan tại các cửa khẩu; định kỳ hàng quý, sáu tháng giao ban trao đổi thông tin liên quan đến 
tình hình mua bán vận chuyển ma túy qua khu vực cửa khẩu, nhất là thông tin về ngành nghề, 
loại phương tiện, nguồn hàng, mặt hàng chủ yếu được khai thác, vận chuyển thường xuyên 
qua cửa khẩu có thể bị lợi dụng cất giấu ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội 
phạm về ma túy; xây dựng quy chế, kế hoạch, phương án phối hợp.   

Lực lượng bộ đội biên phòng và công an các tỉnh trên tuyến biên giới Việt - Lào trong 
những năm qua đã sát cánh, tích cực phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma 
túy đạt hiệu quả cao; trong đó tập trung phối hợp trong việc trao đổi thông tin, tình hình tội phạm 
về ma túy trên tuyến đường bộ; xây dựng các kế hoạch điều tra cơ bản; trao đổi cung cấp thông 
tin, tài liệu về đối tượng; phối hợp trong điều tra, khám phá án; triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm 
ma túy phức tạp, được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. 

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã chú trọng phối hợp với lực lượng 
cảnh sát giao thông trong công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, trong tác chiến bắt giữ, dẫn 
giải đối tượng; đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến giao thông khi tiến hành phá án. Cụ thể, lực 
lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã phối hợp với cảnh sát giao thông các tỉnh trong khai 
thác các thông tin, tài liệu phục vụ điều tra cơ bản các tuyến hoạt động phức tạp về ma túy trên 
đường bộ, nhất là khu vực từ biên giới, cửa khẩu về địa bàn tiêu thụ hoặc trung chuyển ma túy; 
khai thác hồ sơ điều tra cơ bản của lực lượng cảnh sát giao thông về các tuyến giao thông; tình 
hình an ninh trật tự trên các tuyến; trong đăng ký, quản lý, lưu hành phương tiện giao thông... 
Hàng năm, qua quan hệ phối hợp, lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh biên giới Việt - Lào đã 
cung cấp hàng nghìn thông tin về tuyến giao thông, về phương tiện giao thông, về đối tượng nghi 
vấn hoạt động trên tuyến giao thông cho lực lượng cảnh sát  phục vụ công tác nghiệp vụ, qua đó 
nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy; phối hợp xác minh 
phương tiện giao thông, chủ phương tiện giao thông có liên quan đến tội phạm về ma túy; phối 
hợp, trao đổi thông tin về đối tượng điều tra cơ bản; cung cấp, chuyển giao cho nhau thông tin tội 
phạm về ma túy; đối tượng phạm tội về ma túy đang hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ… 
Trong đấu tranh chuyên án, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và cảnh sát giao thông 
luôn có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, nhất là các tình huống bắt giữ đối tượng trên 
đường vận chuyển; thu giữ, bảo vệ tang vật. Đây là một trong những phương án phá án rất hiệu 
quả khi sử dụng lực lượng công khai kiểm tra phương tiện để phát hiện tang vật, bắt giữ đối 
tượng; tạo sự bất ngờ, hạn chế được việc đối tượng chống trả, tiêu hủy tang vật, bỏ trốn, đảm 
bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Vì vậy, rất nhiều chuyên án về ma túy trên 
tuyến đường bộ biên giới Việt - Lào đều có sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng cảnh 
sát giao thông. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và lực lượng cảnh sát giao thông 
thường bàn bạc, trao đổi các phương án tác chiến phù hợp với tính chất, các tình huống nghiệp 
vụ, đặc điểm của địa bàn giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho lực lượng trinh sát tiến hành các 
các biện pháp nghiệp vụ an toàn, hiệu quả.  

Tuy vậy, công tác phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm mua bán vận chuyển ma túy 
trên đường bộ tuyến biên giới Việt - Lào trong những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế.  

Tuyến đường bộ biên giới Việt - Lào có phạm vi rất rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, địa 
hình phức tạp do đó việc phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an gặp nhiều 
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khó khăn. Công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương trên tuyến còn 
nhiều bất cập, chưa cởi mở; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, 
chống ma túy của công an, bộ đội biên phòng, hải quan cũng như giữa các cơ quan chức năng 
Việt Nam và nước bạn chưa thường xuyên, thiếu quy chế phù hợp, vẫn còn theo vụ việc nên 
chưa đáp ứng được yêu cầu. Các cơ quan chức năng chưa thực sự chú ý kiểm tra để phát 
hiện ma túy, chủ yếu là do lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy có thông tin và yêu cầu 
phối hợp kiểm tra mới tiến hành kiểm tra và phát hiện ra đối tượng mua bán vận chuyển ma 
túy. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra hành lý, hàng hóa của lực 
lượng chức năng tại các cửa khẩu có lúc còn lỏng lẻo; ý thức của một số cán bộ chưa cao, 
chưa nhiệt tình, trách nhiệm trong phối hợp; các phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu nên không 
phát hiện kịp thời các đối tượng cất giấu, vận chuyển ma túy trái phép... 

Trong những năm tới hoạt động tội phạm mua bán vận chuyển ma túy trên đường bộ biên 
giới Việt - Lào vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng cả về tính chất 
và mức độ; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, 
thường xuyên thay đổi để đối phó lại các biện pháp đấu tranh trấn áp của các lực lượng chức 
năng. Tội phạm ma túy sẽ ngày càng triệt để lợi dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật, 
công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội. Với tính chất nghiêm khắc của hình phạt với tội phạm 
về ma túy, sẽ tiếp tục xảy ra nhiều vụ các đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả táo bạo, 
quyết liệt vào lực lượng chức năng thực thi pháp luật. 

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán 
vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường bộ biên giới Việt - Lào, theo chúng tôi cần 
thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:  

Một là, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy các cấp và các lực lượng trên địa bàn 
cần tiếp tục duy trì, tổ chức tốt việc quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch liên quan đến đấu tranh phòng, chống ma túy của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ và Bộ Công an, đặc biệt là Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và 
Chương trình quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015; Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ 
Chính trị (Khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống 
và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 phê 
duyệt chương trình quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 

Hai là, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá dự báo về xu hướng, diễn 
biến về hoạt động của các loại tội phạm về ma túy; trong đó, tập trung phân tích, đánh giá lại 
toàn bộ và toàn diện về đối tượng, các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp, các đường dây, ổ 
nhóm, tụ điểm phức tạp về tội phạm về mua bán vận chuyển ma túy cần tập trung đấu tranh... 
Đây là cơ sở để chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy; đồng thời cũng là cơ sở để tổ chức 
phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành công an trong phòng chống tội phạm mua 
bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến.   

Ba là, các lực lượng phối hợp, nhất là các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm 
về ma túy của bộ đội biên phòng, hải quan và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy điều 
tra tội phạm ma túy cần xây dựng quy chế cụ thể đối với từng lực lượng, từng thời điểm, từng 
địa bàn trọng điểm trên tuyến đường bộ. Nội dung quy chế phải xác định rõ phần việc, trách 
nhiệm của mỗi bên; chú ý nội dung phối hợp về thông tin liên quan đến địa bàn, đối tượng, 
phương thức, thủ đoạn của tội phạm; định kỳ tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm để sự phối hợp 
đi vào thực chất, hiệu quả.     

Trong việc tổ chức triệt xóa tụ điểm, đường dây cần bên cạnh đảm bảo các yêu cầu bí 
mật nghiệp vụ cần huy động tối đa các lực lượng tham gia trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của 
từng lực lượng. Phối hợp trong công tác nghiệp vụ tránh “thần bí hóa”; cần xây dựng phương 
án cụ thể cho từng lực lượng như sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; tuần tra kiểm 
soát công khai; trong mật phục, tấn công trực diện; trong truy bắt đối tượng bỏ trốn... Đặc biệt, 
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trong đấu tranh chống tội phạm mua bán vận chuyển ma túy trên tuyến giao thông đường bộ 
biên giới Việt - Lào cần hết sức chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng mua bán vận 
chuyển, nhất là khảo sát, nắm chắc địa bàn giao thông; tình hình an ninh trật tự trên tuyến; địa 
hình, địa vật; phương tiện hoạt động trên tuyến; nắm các đối tượng có liên quan thường xuyên 
di chuyển trên tuyến giao thông. Trong điều tra, khám phá án cần chú trọng phối hợp với lực 
lượng mua bán vận chuyển trong các tình huống nghiệp vụ cụ thể; trong tuần tra, kiểm soát; 
bảo vệ an toàn, an ninh trật tự tại địa điểm phá án; việc huy động phương tiện; kiểm tra người 
và phương tiện trên tuyến giao thông...   

Bốn là, cần chú trọng phối hợp thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát phát hiện, bắt 
giữ tội phạm mua bán vận chuyển ma túy trên các tuyến đường bộ, nhất là các quốc lộ trọng 
điểm, tại địa bàn biên giới, cửa khẩu đường bộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác 
trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy với nước bạn Lào để các mối quan hệ phối 
hợp ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao. 

 

                                                                            Đại tá, TS Đỗ Cảnh Thìn 
                     Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu TPH & ĐTTP - Học viện Cảnh sát nhân dân 

                                                                                    (csnd.vn - Ngày 06/10/2016) 
 

 
 

BÁO ĐỘNG TỘI PHẠM MA TÚY TUỔI VỊ THÀNH NIÊN 
 

Người dân hiện nay thường phản ánh, bức xúc về tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy đang 
tràn lan ở khắp các làng quê. Đáng báo động là đối tượng phạm tội này ngày càng trẻ, phần lớn 
ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh. Tệ nạn này đã gây ra mất an ninh trật tự 
địa phương, người dân sống trong lo lắng. 

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) 7 tỉnh - thành khu vực sông Hậu (An Giang, 
Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ) đã có khoảng 9.000 
người nghiện ma túy, thì trong đó có 2/3 ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đáng quan ngại, số người nghiện 
sống trong cộng đồng đang có chiều hướng gia tăng, lôi kéo các con nghiện mới. 

Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa 
Theo nhận xét của công an các địa phương, hiện nay tội phạm ma túy tại nhiều vùng quê nổi 

lên một số vấn đề mới, phức tạp. Số đối tượng nghiện có xu hướng trẻ hóa, chúng cấu kết thành ổ 
nhóm, tổ chức tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép ma túy. 

Bên cạnh loại ma túy truyền thống là heroin, cần sa thì những năm gần đây nổi lên tình trạng 
thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá) gây ra nhiều hệ lụy trong xã hội và người dân 
bất an. 

Hiện đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có chiều hướng 
tăng theo từng năm. Đối tượng này sống lêu lổng, cờ bạc dẫn đến nợ nần và mua bán ma túy kiếm 
tiền, cung cấp ma túy lấy lời sử dụng. 

Các đối tượng ở tuổi thanh thiếu niên nghiện ngập đều không có nghề nghiệp, sẵn sàng tiếp tay 
cho tội phạm hoặc trực tiếp tham gia hoạt động phạm tội, tụ tập thành băng nhóm chuyên đột nhập 
trộm cắp, cướp giật tài sản và thậm chí giết người khi cơn nghiện bộc phát. 

Nghiện ma túy - cái chết trắng được báo trước 
Nghiện ma túy không những làm suy kiệt kinh tế, thân tàn ma dại mà còn cảnh báo trước cái 

chết trắng. Nghiện ma túy là con đường ngắn nhất lây lan căn bệnh HIV/AIDS, trở thành gánh nặng 
cho gia đình và xã hội. 

Gần đây, nhiều đối tượng sử dụng ma túy đá gây tác hại lớn đến sức khỏe (lo sợ vô cớ, trầm 
cảm đến loạn thần) không đưa đến cái chết thì cũng dẫn tới bệnh tâm thần. 
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Nguy hiểm hơn, các đối tượng ngáo đá không còn kiểm soát được bản thân gây ra nhiều thảm 
cảnh đau lòng như giết nhiều người, leo lên ban công, cột điện bất chấp nguy hiểm. 

Tệ nạn ma túy trong giới thanh thiếu niên cũng một phần do các em bị lôi kéo, dụ dỗ. Trong 
trường học, các em được biết tác hại ma túy nhưng khi vướng vào nghiện ngập thì các em không đủ 
quyết tâm “đoạn tuyệt”. 

Các em nghiện ma túy thường nghỉ học sớm, tụ tập bạn bè làm chuyện phi pháp để có tiền thỏa 
mãn cơn nghiện. 

Trước “thảm họa” tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy gây cho xã hội bất an, công an các địa 
phương thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Đồng thời, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, tệ nạn hoạt động có tổ chức, 
trộm cắp, cướp giật tài sản, ma túy. Xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm kịp thời phát hiện ngăn 
chặn không để hình thành tổ chức đường dây, tụ điểm. 

Song song đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phối hợp tuyên truyền, tập trung vào 
nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; các chủ nhà trọ, 
khách sạn, quán karaoke, quán bar, vũ trường là nơi có nguy cơ xảy ra tệ nạn ma túy. 

Để thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma túy, công an các cấp 
ở Vĩnh Long chú trọng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, kịp thời bắt giữ 
và xử lý nhiều đối tượng tàng trữ ma túy. 

Điều quan trọng hơn là mọi người cùng nói không với ma túy và cùng ngành chức năng phòng, 
chống tội phạm ma túy loại bỏ chất nguy hiểm này ra ngoài đời sống xã hội. 

Theo ý kiến của các cử tri, bên cạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của 
ngành chức năng thì nhà trường, gia đình, cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương cần quan tâm, tập 
trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về tác hại của ma túy. Các bậc phụ huynh, các 
em học sinh, sinh viên nắm được kiến thức để nhận dạng các loại ma túy, nhất là khi các chất ma túy 
tổng hợp ngày càng biến tướng, đang len lỏi vào mọi ngõ ngách ở vùng quê gây mất an ninh trật tự 
địa phương. 

 

                                                                                                                  Ngọc Thuận                                                                                                              
                                                                                          (baovinhlong.com.vn - Ngày 22/2/2017) 

 

 

 
 
 

 
 

ĐA DẠNG CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT MA TÚY TOÀN CẦU 
 

Theo Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Thường trực Phòng chống tội 
phạm và ma túy (Bộ Công an), chính sách kiểm soát ma túy toàn cầu hiện nay đang có một số 
xu hướng mới, ngoài truyền thống coi việc sử dụng ma túy sẽ nhất định sẽ dẫn đến nghiện, mà 
nghiện thì dẫn đến tội phạm. Do hệ quả nghiêm trọng, phạt tù là biện pháp thỏa đáng để đối xử 
với người nghiện. Với người sản xuất, mua bán, vận chuyển và cung cấp ma túy, biện pháp răn 
đe cần mạnh mẽ hơn. 

Đại tá Hoàng Anh Tuyên khái quát 4 xu hướng mới trong nhận thức và chính sách kiểm soát 
ma túy trên thế giới hiện nay gồm: (1) Phi hình sự hóa; (2) Không áp dụng án phạt tù đối với một 
hành vi cụ thể như không áp dụng hình phạt tù có giam giữ đối với hành vi tàng trữ hoặc sử dụng trái 

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG  
TỘI PHẠM MA TÚY 
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phép ma túy; (3) Y tế hóa trong xử lý việc sử dụng và lệ thuộc vào ma túy; (4) Hợp pháp hóa: Các 
chất ma túy và hành vi liên quan đến ma túy được Nhà nước quản lý tương tự như các chất gây 
nghiện khác như đồ uống có cồn, thuốc lá. Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, mọi hành vi hợp pháp hóa 
các hoạt động liên quan đến ma túy trái phép đều trái với các công ước kiểm soát ma túy quốc tế 
hiện hành. Tại các công ước quốc tế về kiểm soát ma túy đã quy định rõ: Các chất ma túy chỉ được 
phép sử dụng vào mục đích y tế và nghiên cứu khoa học, mọi hành vi sử dụng ngoài hai mục đích 
này đều được coi là bất hợp pháp. Đối với hành vi sử dụng ma túy thuần túy, Công ước 1988 đã 
khuyến nghị có thể hình sự hóa và cho phép các quốc gia có quyền rộng rãi hơn trong việc quyết 
định áp dụng chế tài phù hợp.  

Trước những xu hướng khác biệt nêu trên và tình hình ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, 
Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề ma túy (UNGASS) từ ngày 17 - 21/4/2016 
tại New York. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mới trong chính sách phòng, chống ma túy toàn 
cầu. Văn kiện Hội nghị được thông qua mang tên “Cam kết chung nhằm đấu tranh và ứng phó một 
cách hiệu quả đối với vấn đề ma túy thế giới” là sự thỏa hiệp giữa những quốc gia ủng hộ chính 
sách truyền thống và các quốc gia theo đuổi các xu hướng mới. Nội dung văn kiện bao gồm toàn 
diện các khía cạnh của công tác kiểm soát ma túy. Trong đó: Phần lớn cho rằng chính sách kiểm 
soát ma túy hiện nay được thể hiện trong 3 công ước Liên hợp quốc vẫn phát huy tác dụng, góp 
phần kiềm chế, không để tệ nạn ma túy phức tạp hơn. Số khác, nhất là đại diện các nước Nam Mỹ, 
các tổ chức phi chính phủ cho rằng, việc thực hiện chính sách hiện tại không thành công, không đạt 
được các mục tiêu đề ra và không đáp ứng được đòi hỏi với những diễn biến mới của tình hình ma 
túy. 

Phần lớn các nước đều nhấn mạnh vào nội dung phải có chính sách phòng, chống ma túy toàn 
diện, cân bằng cả giảm cung và giảm cầu, vừa đấu tranh chống tội phạm vừa phòng ngừa. Văn kiện 
thể hiện: “Chúng tôi nhận thấy rằng, những thách thức mới và liên tục về vấn đề ma túy cần được 
giải quyết phù hợp với 3 công ước kiểm soát ma túy quốc tế, các công ước này cho phép các quốc 
gia có sự linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách kiểm soát ma túy theo các ưu 
tiên và nhu cầu riêng của mỗi nước, trên nguyên tắc cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chung và pháp 
luật quốc tế”. Với nội dung này, Liên hợp quốc, một mặt khẳng định hiệu lực của thể chế kiểm soát 
ma túy hiện hành, đồng thời có tính đến tính chất linh hoạt cho phép các quốc gia có thể xây dựng 
và thực hiện chính sách riêng phù hợp. 

Vấn đề “nghiện và điều trị nghiện” gây nhiều tranh luận do lập trường và chính sách rất khác 
biệt. Các nước châu Á và nhiều nước khác ứng xử với vấn đề này hoàn toàn dựa trên nguyên tắc 
truyền thống, không nhân nhượng với ma túy, cho hành vi sử dụng ma túy là phạm tội, phải xử lý 
nghiêm khắc bằng phạt tù hoặc cai nghiện bắt buộc. Một số nước khác, điển hình ở châu Âu, hoàn 
toàn coi đây là vấn đề y tế xã hội, phản đối việc áp dụng các chế tài, việc điều trị phải tự nguyện và 
được thực hiện tại cộng đồng. Trong văn kiện của hội nghị, dường như xu hướng mới đang chiếm 
ưu thế. 

Văn kiện công nhận “việc lệ thuộc vào ma túy như một tình trạng rối loạn sức khỏe phức tạp, 
đa yếu tố, mãn tính và dễ tái phát, với các nguyên nhân và hậu quả xã hội” - cách tiếp cận hoàn toàn 
từ góc độ y tế. Rằng việc lệ thuộc này có thể phòng ngừa và điều trị được “thông qua các chương 
trình điều trị, chăm sóc và phục hồi hiệu quả dựa trên cơ sở khoa học, bao gồm các chương trình tại 
cộng đồng, chăm sóc sau điều trị và tái hòa nhập cộng đồng”. Văn kiện “khuyến khích các cá nhân 
tình nguyện tham gia các chương trình điều trị rối loạn do sử dụng ma túy” và yêu cầu các nước 
“xây dựng và triển khai các chương trình và chiến dịch tiếp cận cộng đồng đối với người sử dụng 
ma túy, giảm thái độ kỳ thị”. 

Đáng chú ý là văn kiện khuyến khích các quốc gia “xem xét các biện pháp hiệu quả nhằm 
giảm tối thiểu các hệ quả tiêu cực đối với xã hội và y tế cộng đồng từ việc lạm dụng ma túy, bao 
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gồm các chương trình điều trị từ dược phẩm, chương trình trang bị bơm kim tiêm, liệu pháp kháng 
virus và các biện pháp can thiệp có liên quan khác”, và “xem xét việc bảo đảm tiếp cận các biện 
pháp can thiệp nêu trên vào trong nhà tù và các cơ chế tạm giam khác”. Đây là nội dung mới, chưa 
từng được phản ánh trong các văn kiện chính thức trước đây của Liên hợp quốc. 

Những tranh luận tại hội nghị như trên phản ánh tính chất phức tạp của vấn đề ma túy, và thể 
hiện những bất đồng trong chính sách kiểm soát ma túy toàn cầu hiện nay. Qua Hội nghị UNGASS và 
nội dung văn kiện chung vừa được thông qua, có thể thấy, chính sách phòng, chống ma túy toàn cầu 
vẫn tiếp tục dựa trên nền tảng của 3 công ước quốc tế về kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, xu hướng ủng 
hộ các tiếp cận tự do đang có sự ủng hộ ngày càng tăng. 

“Nếu so sánh với nội dung văn kiện, có thể nhận thấy, về cơ bản, chính sách phòng, chống ma 
túy của Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những xu hướng mới. Trong thời gian tới, có thể chứng kiến 
sự đa dạng hơn của chính sách kiểm soát ma túy các nước, khi họ tìm tòi con đường đi phù hợp với 
tình hình cụ thể của mình. Trong sự đa đạng ấy, chính sách phòng, chống ma túy Việt Nam cũng cần 
dựa trên mẫu số chung là các công ước quốc tế hiện vẫn đang là dòng chảy chính. Việc vận dụng các 
xu hướng mới cần được nghiên cứu thận trọng, dựa trên điều kiện cụ thể ở Việt Nam”, đại tá Hoàng 
Anh Tuyên cho hay. 

 

                                                                                                                    Kim Khánh 
                                                                                        (Tạp chí Gia đình và Trẻ em - Ngày 23/8/2016) 
 

 
 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống 
và cai nghiện ma túy trước tình hình tội 
phạm ma túy, nghiện ma túy tại Việt Nam 
còn diễn biến rất phức tạp. 

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác 
phòng, chống và cai nghiện ma túy luôn được 
Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, quản lý, chỉ 
đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết 
liệt, kiên trì và đạt được kết quả quan trọng, góp 
phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện 
nhiều loại ma túy mới; việc buôn bán, vận 
chuyển, sản xuất ma túy tổng hợp gia tăng; 
người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp 
tăng nhanh, nhất là trong thanh, thiếu niên và 
học sinh, gây bức xúc trong xã hội. Nguyên 
nhân chủ yếu là do nhận thức, quan điểm của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về 
sử dụng ma túy, nghiện, cai nghiện ma túy chưa 
đầy đủ, chưa thống nhất; trách nhiệm của người 
đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương 
chưa được đề cao; hệ thống pháp luật, cơ chế 
chính sách chậm đổi mới, chưa đồng bộ; công 

tác tuyên truyền chưa đạt được hiệu quả mong 
muốn; việc huy động nguồn lực trong và ngoài 
nước cho công tác phòng, chống và cai nghiện 
ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ 
đặt ra. 

5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 
tới 

Để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống và cai nghiện ma túy 
trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính 
phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm 
chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 
98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về 
tăng cường chỉ đạo phòng, chống, kiểm soát và 
cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghị 
quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 phiên họp 
thường kỳ tháng 2/2017 của Chính phủ; Thông 
báo kết luận số 43/TB-VPCP ngày 25/1/2017 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác 
phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; 
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đồng thời tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm 
vụ trọng tâm. 

Thứ nhất, xác định rõ công tác phòng, 
chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng 
tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội; tập 
trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, 
giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh xã hội hóa, 
tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các 
nguồn lực trong và ngoài nước để bảo đảm cho 
công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. 

Thứ hai, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ 
thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, 
chống và cai nghiện ma túy theo hướng bảo 
đảm đồng bộ, thống nhất, tăng cường công tác 
phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đối với người có hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện 
tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng 
hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù 
hợp với từng đối tượng, chú trọng truyền thông 
qua mạng xã hội về hiểm họa ma túy; phát động 
phong trào toàn dân tham gia phòng, chống và 
cai nghiện ma túy; nhân rộng mô hình hiệu quả 
trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma 
túy. 

Thứ tư, tăng cường các biện pháp đấu 
tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến và địa 
bàn trọng điểm, xóa bỏ các điểm nóng về mua 
bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 
tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp 
liên quan đến ma túy; trồng cây có chất ma túy. 
Đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, kịp 
thời bắt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội 

phạm về ma túy. Rà soát, phân loại, quản lý 
chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy 
gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. 

Cuối cùng, đa dạng hóa các hình thức 
điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện bắt buộc, 
cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng 
Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội 
sẵn có tại địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở 
vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; 
nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện 
công tác quản lý người nghiện ma túy tại các cơ 
sở cai nghiện. Tổ chức nghiên cứu, sản xuất các 
bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện 
ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các 
rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp. Nhân rộng 
sử dụng các bài thuốc đông y do Việt Nam sản 
xuất như Cedemex, Heantos, Bông Sen… 

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Tòa 
án nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng quy 
định về miễn, tạm hoãn việc chấp hành quyết 
định của tòa án nhân dân đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc và bổ sung các quy định về truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm 
tội thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp 
hành biện pháp xử lý hành chính; tạm thời đưa 
người đang chấp hành biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 
sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính theo yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng. Hoàn thiện, trình cấp có 
thẩm quyền Đề án thành lập Tòa ma túy ở Việt 
Nam trong quý IV năm 2017… 

 

Nhật Thy 
Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội 
(tiengchuong.vn - Ngày 14/9/2016)

 

 
 

GIẢI PHÁP PHÒNG, NGỪA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA 
 

Một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm về ma túy xuyên quốc gia là do chúng 
ta còn thiếu kinh nghiệm quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong bối cảnh Việt Nam hội 
nhập quốc tế. 

Tội  phạm về ma túy hoạt động có phạm vi xuyên quốc gia (tội phạm về ma túy xuyên quốc 
gia) trong những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp có chiều hướng gia tăng không chỉ về số 
vụ, đối tượng, chủng loại chất ma túy mà còn cả về phạm vi địa bàn, tuyến hoạt động và nhất là tính 
chất hành vi của chúng ngày càng manh động, táo tợn hơn nhằm chống trả lực lượng thi hành pháp 
luật. 
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Theo số liệu thống kê của Cục Điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C47) trung bình 5 
năm trở lại đây, mỗi năm tội phạm về ma túy xuyên quốc gia xảy ra và bị lực lượng chức năng phát 
hiện bắt giữ trên phạm vi toàn quốc hơn 9.000 vụ, với gần 18.000 đối tượng, thu giữ 250kg heroin, 
30.000 viên methamphetamine, 130.000 viên ma túy tổng hợp các loại, 35 khẩu súng K54, K59, 
AK… cùng nhiều tài sản khác giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. 

Điển hình như: Chuyên án 408P do lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an 
tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hải quan tỉnh Quảng Ninh dưới sự chỉ 
đạo của lãnh đạo Cục C47 đã tiến hành phá án bắt giữ 5 đối tượng là người Trung Quốc tại Quảng 
Ninh vận chuyển 8,8 tấn nhựa cần sa từ khu vực Trung Đông - Pakistan vào Việt Nam và đi sang 
Canada. Đây là vụ án vận chuyển trái phép cần sa lớn nhất vào Việt Nam, giá trị số lượng cần sa 
tương đương với 90 triệu đô la, có phạm vi hoạt động đi qua 3 quốc gia và đều do các đối tượng là 
người nước ngoài thực hiện đã bị phát hiện, bắt giữ tại Việt Nam vào năm 2008. 

Chuyên án 006N do đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Bích Ngọc, 42 tuổi, thường trú tại 
Hiệp Hòa, Bắc Giang đứng ra tổ chức đường dây gồm 125 đối tượng chuyên vận chuyển heroin từ 
Việt Nam bán sang cho các đối tượng người Trung Quốc với số lượng trên 32.000 bánh heroin, 
tương đương với 12 tấn heroin đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dưới sự chỉ đạo 
của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an bắt giữ. Đây là chuyên án đấu tranh chống tội phạm 
mua bán heroin lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam mà đối tượng cầm đầu là nữ giới, có phạm 
vi xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Trung Quốc. Các đối tượng tham gia trong tổ chức đường dây 
này bao gồm người Việt Nam cấu kết chặt chẽ với người Trung Quốc, thời gian hoạt động kéo dài. 
Giai đoạn đầu xét xử 99 đối tượng trong chuyên án vận chuyển, mua bán 32.000 bánh heroin do 
Nguyễn Thị Bích Ngọc cầm đầu, có 98 đối tượng thành án, trong đó có 30 bản án tử hình và nhiều 
mức án tù có thời hạn khác. 

Nguyên nhân phát sinh tội phạm về ma túy xuyên quốc gia thời gian qua chủ yếu là do chúng 
ta còn thiếu kinh nghiệm quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 
quốc tế, nhất là kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Khu vực Tự do thương 
mại Asian (AFTA) tình hình tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm về ma túy cũng gia 
tăng đáng kể. Tội phạm về ma túy ở trong nước đã cấu kết với tội phạm về ma túy nước ngoài, nhất 
là ở khu vực Tam giác vàng, Lưỡi liềm vàng ngày càng chặt chẽ hơn, tính chất táo bạo, manh động 
hơn với số lượng chất ma túy lớn hơn. Một nguyên nhân nữa đó là do lãi suất siêu lợi nhuận từ việc 
buôn bán ma túy trái phép nên đã kích thích số đối tượng tham gia vào mua bán ma túy ngày càng 
nhiều; sự phối hợp giữa các quốc gia trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy xuyên 
quốc gia vẫn chưa đáp ứng thực tiễn cuộc đấu tranh chống tội phạm về ma túy mang tính chất toàn 
cầu như hiện nay; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế dẫn đến vi phạm 
pháp luật hình sự… 

Để phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy hoạt động có tổ chức, tính chất 
chuyên nghiệp và phạm vi xuyên quốc gia, chúng tôi xin trao đổi một số biện pháp sau: 

Thứ nhất, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần thực hiện tốt công tác điều tra 
cơ bản, kịp thời nắm bắt tình hình đối tượng 

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần chủ động rà soát các tuyến trọng điểm và 
có đối sách, nhất là các tuyến hoạt động của tội phạm ma túy có phạm vi từ nước ngoài vào Việt 
Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể là các tuyến trọng điểm xuyên quốc gia như tuyến Lào - 
Việt Nam bao gồm cả tuyến đường bộ, đường hàng không và tuyến bưu điện quốc tế. Đây là tuyến 
phức tạp nhất, thường xuyên diễn ra các hoạt động vận chuyển ma túy là heroin, ma túy tổng hợp từ 
khu vực Tam giác vàng vào Việt Nam với số lượng rất lớn. Đặc biệt đối tượng hoạt động trên tuyến 
này gồm người dân tộc H’mông, người Hán… đi thành từng toán từ 15 đến 25 đối tượng có vũ 
trang đem theo súng AK, AR15 gần như công khai và rất manh động chống trả lực lượng thi hành 
pháp luật. 
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Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, lên danh mục các đối tượng sưu tra trên 
tuyến Việt Nam đi Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm các tuyến đường bộ, đường sắt, 
đường hàng không và đường bưu điện quốc tế. 

Rà soát, chủ động lên danh mục đối tượng cần theo dõi trên tuyến Việt Nam đi Campuchia 
đây cũng là tuyến phức tạp vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng người 
Campuchia cấu kết với đối tượng phạm tội về ma túy người Việt Nam vận chuyển, mua bán trái 
phép ma túy tổng hợp khá lớn. Tuyến này bao gồm đường bộ, đường biển, đường hàng không và 
tuyến bưu điện quốc tế. Đặc biệt, lợi dụng sự quản lý đường biển của Việt Nam còn sơ hở nên các 
đối tượng người Campuchia đã cấu kết với người Việt Nam vận chuyển cần sa với số lượng lớn từ 
cảng Xihanucvin của Campuchia vào các cảng biển phía Nam của Việt Nam. 

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam nhằm phục 
vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa và điều tra khám phá tội phạm. 

Xu hướng hoạt động của tội phạm về ma túy có phạm vi rộng qua nhiều quốc gia và có sự cấu 
kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Do vậy, cần phải có sự hợp tác quốc tế giữa 
các nước có chung đường biên giới với nhau nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu 
tranh chống tội phạm về ma túy. Trước hết, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở các 
tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia cần 
thường xuyên, chủ động trong việc trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phát hiện, phòng 
ngừa và điều tra khám phá tội phạm nói chung trong đó có tội phạm về ma túy nói riêng. Duy trì tốt 
và có hiệu quả, thiết thực các buổi họp giao ban định kỳ với cảnh sát nước bạn nhằm kịp thời cung 
cấp, trao đổi thông tin về tội phạm và phối hợp hành động trong việc truy tìm, bắt giữ tội phạm về 
ma túy hoạt động xuyên quốc gia. 

Thứ ba, tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin tình báo giữa các cơ quan chức năng nhằm 
phục vụ có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Thực tế chứng minh nếu chúng ta chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh 
phòng, chống tội phạm của Liên hợp quốc UNODC thì sẽ đem lại kết quả tốt trong việc ngăn chặn, 
phát hiện và bắt giữ tội phạm một các chủ động, hiệu quả. 

Thứ tư, chủ động và tích cực ngăn chặn các băng nhóm tội phạm vận chuyển trái phép chất 
ma túy có vũ trang từ Lào vào Việt Nam. Quán triệt Phương án 279 ngày 27/7/2015 của Chính phủ 
về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy có vũ trang các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, 
chống tội phạm về ma túy cần chủ động, tích cực ngăn chặn và đẩy đuổi các toán vận chuyển ma 
túy có vũ trang ra khỏi biên giới. 

Thứ năm, tăng cường vai trò tổ chức chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy đối các lực lượng đơn vị cơ sở trong đấu tranh chống tội phạm về 
ma túy. 

Tội phạm về ma túy hoạt động xuyên quốc gia thường có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp 
liên quan đến nhiều quốc gia. Do vậy cần có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh 
đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an 
các địa phương. Sự phối hợp chỉ đạo là một đòi hỏi thực tiễn khách quan. Kinh nghiệm cho thấy, 
nếu đơn vị địa phương có sự phối hợp chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an thì các 
đơn vị đó thường thành công trong việc bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy là người 
nước ngoài… 

Sự phối hợp trong việc chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới về tổ chức đấu tranh, áp dụng 
các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp trong trao đổi thông tin và cùng hành động với Cảnh sát nước 
bạn trong hoạt động đấu tranh chống tội phạm về ma túy hoạt động xuyên quốc gia. 

 

                                                                                                  Đại tá, PGS.TS Bùi Minh Trung 
                                                                                                        Học viện Cảnh sát nhân dân 
                                                                                                      (kiemsat.vn - Ngày 15/6/2017) 



“Chung tay đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2017 28

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY 
 

Trong những năm gần đây, tình hình tệ nạn ma túy ở Việt Nam có nhiều diễn biến phức 
tạp. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm gia 
tăng các tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh 
tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng. Tội phạm và tệ nạn ma túy thực sự đã trở thành hiểm họa 
lớn, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ là nguy cơ đe dọa sự phát triển của giống nòi, gây 
mất ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội. 

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tệ 
nạn ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là việc mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy 
tổng hợp (nhóm ATS - Amphetamine Type Stimulant). Tính đến tháng 6 năm 2016, cả nước có 
202.604 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 2.470 người so với cùng kỳ năm 2015); trong 
đó, trên 60% sử dụng ATS, một số địa phương tỷ lệ người sử dụng ATS cao như: Đồng Nai 87%, 
Đà Nẵng 85% và An Giang là 76%... Người sử dụng ma túy tổng hợp có rối loại tâm thần và một số 
có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. 

Có thể nói tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng phát triển cả về quy mô và hình thức, để hạn 
chế vấn nạn này chúng ta cần phân tích một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình tội phạm và 
tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp khó kiểm soát: 

Nguyên nhân từ gia đình 
Có thể nói gia đình là môi trường xã hội đầu tiên của trẻ nhỏ. Những chuẩn mực văn hóa xã 

hội được đứa trẻ tiếp nhận trực tiếp đầu tiên từ phía gia đình thông qua bố mẹ và các thành viên 
khác trong gia đình. Vì vậy, môi trường cuộc sống gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành 
và phát triển tâm lý cũng như nhân cách của trẻ. Không khí gia đình vô cùng quan trọng, ảnh hưởng 
lớn đến quá trình tiếp cận và trở thành đối tượng nghiện của thanh thiếu niên. Những gia đình phẩm 
chất đạo đức của các thành viên không tốt (lệch chuẩn), ảnh hưởng đến khả năng nhận thức xã hội 
của trẻ cũng dẫn đến việc trẻ em nghiện ma túy. Những gia đình có điều kiện khá giả về kinh tế bố 
mẹ lại nuông chiều, với quan niệm cung cấp đầy đủ tiền cho con ăn học, hoàn toàn tin tưởng tính tự 
giác của trẻ, phó mặc cho nhà trường, xã hội... do vậy các bậc cha mẹ thường chỉ mải làm ăn để 
kiếm tiền, không quan tâm đến việc giáo dục con cái. Ngoài ra, một số gia đình khác lại không làm 
tròn chức năng quản lý, giáo dục con cái: Trẻ em thường xuyên đi chơi buổi tối, la cà quán nước, tụ 
tập bạn bè xấu và thường hay xem phim bạo lực,… Đây là lỗ hổng trong việc quản lý con cái của 
các gia đình, chúng có thể thoải mái tự do làm theo ý thích trong khi những nhận thức chưa được 
hoàn thiện và trưởng thành theo định hướng tốt. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến 
đứa trẻ tiếp cận với ma túy và trở thành kẻ nghiện ma túy. Tuy nhiên nguyên nhân không phải hoàn 
toàn từ phía gia đình mà chúng ta cần xem xét nó từ phía nhà trường. 

Nguyên nhân từ nhà trường 
Nhà trường là môi trường xã hội hóa tiếp theo của trẻ em sau gia đình. Đây là một thiết chế xã 

hội hóa chính thức, là môi trường truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và cung cách ứng xử trong 
giao tiếp xã hội. Nhà trường là nơi trẻ em tiếp cận với nền văn minh nhân loại, là nơi mở rộng tầm 
hiểu biết của mình để trưởng thành. Vậy mà việc giáo dục, tu dưỡng đạo đức trong nhà trường còn 
nhiều bất hợp lý và phiến diện. Nhiều giáo viên đôi khi phải lo kiếm sống hoặc do cơ chế thị trường 
đã coi nhẹ việc đầu tư cho chất lượng bài giảng, coi nhẹ việc giáo dục đạo đức cho học sinh khiến cho 
những điều bổ ích thu được từ nhà trường rất ít ỏi. Đôi khi kỷ cương nhà trường không nghiêm, thầy 
cô có thái độ phân biệt đối xử với học sinh làm cho các em dễ cảm thấy mình bị thất thế, hụt hẫng, 
không tìm được chỗ đứng trong môi trường học tập quá nặng nề về kiến thức trừu tượng, rất ít hoặc 
không có chỗ cho văn nghệ, thể thao… không giúp cho học sinh hợp tác vui vẻ hơn với nhau; trái lại 
lấy việc hơn thua làm cứu cánh. Tình trạng bỏ học do mâu thuẫn với giáo viên, do học tập quá vất vả 
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đã làm cho học sinh bị cô lập, rơi vào trạng thái thu mình, ích kỷ và trầm uất. Các em lựa chọn tìm 
đến các địa điểm để vui chơi tự do mà ở đó vì lợi nhuận, không ít những kẻ xấu không từ một thủ 
đoạn nào để dụ dỗ, lôi kéo các em sa ngã đi vào con đường nghiện ma túy... Tuy nhiên chúng ta cần 
kể đến một môi trường nữa cũng là nguyên nhân khiến trẻ em rơi vào cạm bẫy ma túy, đó là nguyên 
nhân từ phía xã hội. 

Nguyên nhân từ xã hội hay hoàn cảnh xã hội xung quanh tác động 

Nói về tầm quan trọng của môi trường xã hội như là môi trường xã hội hóa thứ ba sau gia đình 
và nhà trường. Xã hội chứa đựng nhiều điều mới lạ, là môi trường áp dụng kiến thức học được từ gia 
đình và nhà trường. Tuy nhiên xã hội cũng chứa đựng không ít sự xấu xa, nguy hiểm, cám dỗ đối với 
trẻ em. Xã hội trước đây cũng như hiện nay vẫn đang tồn tại chất ma túy và ngày càng đa dạng, khó 
kiểm soát hơn. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng chính xã hội rộng lớn đã cung cấp ma túy cho 
các em, nếu không có sự lưu thông và tồn tại thuốc phiện, các tụ điểm chích hút ma túy… thì chắc 
chắn sẽ không có nhiều người nghiện ma túy. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, Đảng, Chính 
phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy có liên quan đến vấn đề phòng, chống ma 
túy như: Luật Phòng, chống ma túy số: 23/2000/QH10 ngày 09/12/2000 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính 
trị ban hành về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma 
túy trong tình hình mới; Quyết định số 1101/QĐ/TTg, ngày 27/6/2011 của Chính phủ ban hành về 
phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030; Nghị định số 126/2015/NĐ-CP, ngày 09/12/2015 sửa đổi, bổ sung danh mục 
các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của 
Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-
BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 quy định thẩm quyền thủ tục và quy trình xác định tình trạng 
nghiện ma túy; Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT, ngày 22/01/2015 hướng dẫn 
công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại 
giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng… 

Qua đó, để công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy có hiệu quả có thể 
thực hiện các giải pháp cơ bản sau: 

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy. 

Đối với công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú hơn nữa về nội dung và hình thức nhằm 
giúp cho mọi người dân hiểu được tác hại của ma túy đối với đời sống cộng đồng. Công tác giáo dục, 
tuyên truyền cần có hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền. Cùng với truyền thông 
đại chúng, còn bằng công tác giáo dục trực tiếp, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các buổi học 
ngoại khóa của nhà trường, trung tâm văn hóa… nhằm giúp người dân có cái nhìn khách quan về ma 
túy. 

Thứ hai: Cần phải củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức 
năng trong việc giáo dục, phòng ngừa tội phạm ma túy. Các cấp xã, phường cần gắn kết hơn nữa với 
các gia đình, với tổ tự quản của khu dân cư để “đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh, 
thiếu niên về tác hại của ma túy” như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nêu. Có thể tổ chức hình 
thức “liên gia” nhiều gia đình cùng giúp nhau ngăn chặn tệ nạn ma túy. Hình thức “liên gia” này có 
thể là những gia đình làm việc cùng cơ quan; cũng có thể là cùng nơi ở; cũng có thể là trong cùng 
dòng họ… 

Thứ ba: Các cơ quan chính quyền địa phương cần có sự phối hợp, thống nhất trong công tác 
nhằm hạn chế tình hình nghiện ma túy trên địa bàn. Tiếp tục có những biện pháp tăng cường sự giám 
sát của nhân dân, tố giác tội phạm ma túy. Phát động nhiều hơn nữa những phong trào toàn dân phát 
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hiện và tố giác tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tự quản. Bên cạnh đó, cần xóa bỏ 
mặc cảm của người nghiện ma túy khi trở về xã hội, giúp họ có sự hòa nhập cộng đồng khi trở về từ 
các trung tâm cai nghiện; đồng thời, tạo công ăn việc làm cho các đối tượng trên giúp họ có môi 
trường làm việc, sinh hoạt lành mạnh, đảm bảo cuộc sống; để họ tránh xa các đối tượng xấu rủ rê 
quay lại con đường nghiện ngập. 

Thứ tư: Tăng cường các hoạt động văn hóa để giải trí, vui chơi lành mạnh, bổ ích đối với từng 
lứa tuổi tạo môi trường lành mạnh, có nhóm tự quản giúp họ tránh xa những đối tượng xấu lôi kéo, sa 
ngã vào ma túy. 

Thứ năm: Có thể thấy, phòng, chống tệ nạn ma túy là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, xã 
hội, không phải là trách nhiệm của riêng ai, riêng bất cứ cơ quan nào. Nó cần trở thành một phong 
trào quần chúng, mang tính chất rộng khắp để thực hiện có hiệu quả.        

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần quan tâm, tạo nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác 
phòng, chống tệ nạn ma túy. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ma túy, đồng thời nêu 
cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình; sự tu dưỡng, rèn luyện của 
bản thân mỗi cá nhân. Khi làm rõ được các nguyên nhân dẫn đến phạm tội và thực hiện tốt đồng bộ 
các giải pháp thì công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy sẽ có nhiều kết quả 
khả quan, hạn chế, ngăn chặn đến mức thấp nhất các tội phạm và tệ nạn về ma túy. 

 

                                                                                                                 Lê Quang 
                                                                                              (skhcn.bacgiang.gov.vn - Ngày 27/3/2017) 
 

 
 

NHÂN DÂN GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC 

 PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY 
 

Nhân ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục 
trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia sẻ với phóng viên báo Công an nhân dân 
về vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, vốn đang nhức 
nhối trong xã hội hiện nay. 

PV: Thưa Cục trưởng, xin đồng chí cho biết về tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy hiện 
nay? 

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn: Có thế nói rằng tình hình tội phạm ma túy ở nước ta đang 
diễn biến hết sức phức tạp, thể hiện ở số vụ, số đối tượng và lượng ma túy chúng ta bắt giữ qua các 
năm không ngừng tăng lên. Trung bình mỗi năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 
18.000 đến 19.000 vụ, với khoảng 29.000 đến 31.000 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối 
hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 11.834 vụ, 17.680 đối tượng liên quan đến tội 
phạm ma túy (tăng 1.808 vụ, 1.851 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016), thu 442kg heroin, 778kg 
và 347.911 viên ma túy tổng hợp, 5.600kg lá khát, cùng hàng trăm cân ma túy khác. 

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, 
đồng thời thường xuyên thay đổi nhằm trốn tránh pháp luật, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả 
quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ để tẩu thoát, thậm chí tự sát để bịt đầu mối. 

Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy qua các tuyến biên giới đường bộ giữa Việt Nam với 
các nước láng giềng, đặc biệt là tuyến biên giới Việt - Lào; Việt - Trung vẫn rất nóng bỏng. Các 
đường dây phạm tội về ma túy có yếu tố nước ngoài, nhất là các đường dây ma túy do đối tượng 
người gốc Phi, Việt kiều Úc, Đài Loan cầm đầu tiếp tục tìm cách lợi dụng tuyến đường hàng không, 
đường biển, đường bưu điện để vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp 
tục vận chuyển đi nước thứ ba. 
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Tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” tiếp tục gia 
tăng. Ma túy tổng hợp thẩm lậu vào Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc vận chuyển qua các tuyến 
biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn vào nội địa. Số người nghiện ma túy ở Việt Nam 
đang có xu hướng gia tăng (hiện nay có 204.377 người nghiện có hồ sơ quản lý). Qua theo dõi tình 
hình tội phạm ma túy những năm gần đây cho thấy tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái 
phép các loại ma túy tổng hợp, nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” có xu hướng gia tăng mạnh. 

PV: Trong bảng vàng danh dự được treo ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tri ân 
những liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy có không ít liệt sỹ là 
người dân. Vậy trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy, vai trò của người dân như thế nào, 
thưa Cục trưởng? 

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn: Cuộc chiến chống tội phạm ma túy là cuộc chiến cam go, 
khốc liệt, cán bộ chiến sỹ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn phải đứng giữa 2 bờ 
sinh - tử. Qua 20 năm thành lập lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã có 20 cán bộ 
chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bộ đội biên phòng cùng 2 quần 
chúng nhân dân anh dũng hy sinh, hàng ngàn cán bộ và quần chúng nhân dân bị thương. 

Có thể khẳng định, quần chúng nhân dân giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong công tác 
đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Hàng năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
nhận hàng nghìn đơn thư, tin báo của công dân tố giác tội phạm về ma túy, từ đó đã điều tra, triệt 
phá được nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp. 

Mỗi một người dân trong cộng đồng nếu họ đồng thuận cộng tác, hợp lực để đấu tranh thì 
chắc chắn sẽ có hiệu quả. Bởi vì “nhân dân có hàng chục triệu tai mắt, việc gì họ cũng có thể nghe, 
có thể thấy, có thể biết”. Chính vì vậy, trong đấu tranh với tội phạm ma túy của chúng ta phải phát 
huy sự phát giác, tố giác của người dân. 

Không chỉ phát giác, tố giác tội phạm, người dân còn trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh, 
hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm ma túy. Hai quần chúng nhân dân hy sinh trong cuộc 
truy bắt tội phạm ma túy là minh chứng rõ nét cho thấy sự ủng hộ, bất chấp cả sinh mạng của mình 
để giúp sức cùng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngăn chặn “cái chết trắng”. 

PV: Tuy nhiên hiện nay có một bộ phận không nhỏ người dân có thái độ vô cảm, thờ ơ đối 
với những tiêu cực, sai trái trong cuộc sống. Vậy chúng ta phải làm gì để động viên, khích lệ tinh 
thần của người dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, thưa đồng chí? 

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn: Thực tế cho thấy, việc phát huy vai trò quần chúng nhân dân 
trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay vẫn còn những khó khăn, trở ngại. Kinh tế thị 
trường làm cho một bộ phận người dân có thái độ thờ ơ, biết là đối tượng mua bán, vận chuyển ma 
túy nhưng không dám trình báo tới cơ quan chức năng do lo sợ bị trả thù. 

Trong thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy ở nước ta dự báo sẽ 
tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ cảnh sát về 
vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 
về ma túy; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia cùng 
đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Trước những vấn đề đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn 
xã hội hiện nay rất cần sự cộng đồng trách nhiệm, chung tay, giúp sức của mỗi người dân, hộ gia 
đình. Cán bộ cảnh sát lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải đề cao tinh thần phục vụ 
nhân dân, cần chủ động gần gũi, tích cực thăm hỏi, động viên, khuyến khích nhân dân nâng cao ý 
thức cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia 
phát hiện và tố giác tội phạm ma túy. 

Tuyên truyền vận động trong nhân dân để cho mỗi người hiểu rõ tình hình tội phạm và tác hại 
của ma túy đối với cộng đồng dân cư và chính con em họ, từ đó hợp tác tích cực với cơ quan chức 



“Chung tay đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2017 32

năng. Đồng thời có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời, thường xuyên nêu gương người tốt, 
việc tốt những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân phòng, chống ma 
túy. Bảo vệ người tố cáo, không để xảy ra tình trạng người tố cáo bị phát hiện trả thù. 

Đối với những quần chúng hy sinh trong khi tham gia đấu tranh, truy bắt tội phạm ma túy, 
đồng thời với công nhận liệt sỹ thì Nhà nước cũng có nhiều chính sách ưu đãi cho thân nhân của liệt 
sỹ hy sinh. 

PV: Có đồng chí lãnh đạo đã nói, muốn huy động được sức mạnh của người dân trong cuộc 
chiến phòng, chống tội phạm ma túy thì người cán bộ phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, làm 
cho dân tin, dân phục, dân thương yêu. Thưa Cục trưởng, về phía lực lượng cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, chúng ta đã triển khai những biện pháp gì để tạo hình ảnh đẹp và niềm tin yêu cho 
người dân? 

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn: Có thể khẳng định trong suốt chặng đường 20 năm xây 
dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn xác định công 
tác phòng, chống ma túy là cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, muốn thành công phải dựa vào nhân 
dân, huy động sức mạnh tổng thể của nhân dân. 

Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến đấu vì giống nòi, vì tương lai của dân tộc, 
nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chúng tôi cũng là nguyện vọng của đại 
bộ phận quần chúng nhân dân là loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội, vì vậy trong những năm 
qua dù ở bất cứ hoàn cảnh nào nhân dân luôn giúp đỡ hết mình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy. 

Bên cạnh công tác đấu tranh, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn chú trọng 
các hoạt động xã hội, tình nghĩa, hướng về cơ sở, chia sẻ khó khăn với nhân dân, xây dựng hình ảnh 
đẹp của người chiến sỹ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong lòng người dân như: Giúp chỉ 
đạo, hướng dẫn phụ nữ xã Thôm Mòn, Thuận Châu, Sơn La làm nòng cốt trong phòng chống tệ nạn 
ma túy; xây dựng xã Nghĩa An, Nghĩa Lộ, Yên Bái thành địa bàn không ma túy; phối hợp đảm bảo 
an ninh trật tự ở phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội; phường Thanh Châu, thành phố Phủ 
Lý, Hà Nam; đỡ đầu và giúp đỡ xây dựng 4 trường học không ma túy ở vùng cao, biên giới phía 
Bắc, và địa bàn cách mạng khó khăn, gian khổ là: Trường Trung học cơ sở xã Nàn Xỉn - Xín Mần; 
Trường Trung học cơ sở xã Bản Nhùng - Hoàng Su Phì; Trường Trung học cơ sở xã Lương 
Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn; Trường Trung học cơ sở Phan Ngọc Nhân, Điện Nam Bắc, 
Điện Bàn, Quảng Nam;… 

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp 
cùng Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát đã đến thăm hỏi, tặng quà tết cho học sinh khuyết tật của 
Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ thiệt thòi, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. 

Tất cả những việc làm trên tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của 
cán bộ cảnh sát Cục Cảnh sát điều tra về ma túy, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy gần dân, tạo hình ảnh đẹp và niềm tin yêu trong lòng nhân dân vì bình 
yên và hạnh phúc của người dân. 

PV: Xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng! 
 

                                                                                                          T. Hòa - M. Hiền (thực hiện)                                   
                                                                                                                (cand.com.vn - Ngày 26/6/2017) 
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VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM MA TÚY TRONG CÔNG TÁC  

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Ma túy không chỉ là vấn nạn riêng của quốc gia nào, nó mang tính toàn cầu, là tội 
phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia. Do siêu lợi nhuận, bất chấp sự 
trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương 
thức, thủ đoạn hoạt động một cách tinh vi, liều lĩnh, mua bán vận chuyển ma túy với số 
lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường bộ, đường không, đường biển... Với 
tính chất phức tạp của tội phạm ma túy, ở Việt Nam với tác động, ảnh hưởng của tình 
hình tội phạm ma túy trên thế giới nhất là ở khu vực Tam giác vàng, mỗi năm cung cấp 
hàng tấn ma túy các loại; tình hình người nghiện ma túy ở Việt Nam những năm qua luôn 
gia tăng, bình quân mỗi năm tăng từ 5% đến 12%. Theo thống kê đến tháng 9 năm 2014 
cả nước có 204.377 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tăng 12,27% so với năm 2013.  

Tội phạm ma túy đã làm ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm 
bức xúc trong nhân dân. Ma túy đã gây ra biết bao nỗi khổ cho gia đình, cho xã hội, ảnh hưởng 
đến kinh tế, chính trị, xã hội, đến hạnh phúc, giống nòi, là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm 
hình sự, đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm HIV. Thủ đoạn hoạt động của tội 
phạm ma túy ngày càng tinh vi với tổ chức chặt chẽ, vận chuyển với số lượng lớn, có địa bàn 
tội phạm ma túy hoạt động công khai, trắng trợn, trang bị vũ khí chống trả quyết liệt lại lực 
lượng chức năng như tại một số huyện của Sơn La, Điện Biên, Nghệ An… Nguồn ma túy vào 
Việt Nam chủ yếu là heroin từ Lào, tội phạm ma túy từ Trung Quốc, Lào và Campuchia. Những 
năm gần đây ma túy tổng hợp (ma túy đá) không ngừng gia tăng từ nước ngoài vào Việt Nam 
đã làm bao nhiêu gia đình tan nát, nhiều trường hợp “ngáo đá” hoang tưởng không làm chủ 
được hành vi đã giết hại người thân, ... 

Trước tình hình ma túy phức tạp, những năm qua Đảng, Chính phủ đã có nhiều chỉ thị, 
nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia về công tác phòng chống ma túy, các bộ, các ngành 
đã vào cuộc quyết liệt đấu tranh hạn chế tội phạm và tệ nạn ma túy nhưng tình hình tội phạm 
ma túy còn rất phức tạp. Hàng năm Chính phủ và các địa phương đã chi hàng ngàn tỷ đồng 
cho công tác tuyên truyền, công tác cai nghiện và công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Các 
lực lượng chức năng đã tích cực đấu tranh trung bình mỗi năm bắt từ 25.000 - 30.000 đối 
tượng phạm tội ma túy: 

- Năm 2014: Bắt 15.500 vụ; 25.250 đối tượng; thu giữ 584kg heroin; 118,5kg cần sa; 
229,5kg và 396.000 viên ma túy tổng hợp. 

- Năm 2015: Bắt 17.821 vụ; 27.675 đối tượng; thu giữ 988,7kg heroin; 54,8kg cocain; 
101kg thuốc phiện; 631,7kg và 421.867 viên ma túy tổng hợp; 112 khẩu súng; trên 37 tỷ đồng 
và nhiều phương tiện tài sản khác. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2016: Bắt 10.022 vụ; 15.829 đối tượng; thu giữ 220kg heroin; 
48kg thuốc phiện; 414kg và 148.500 viên ma túy tổng hợp; 11,6kg cocain; 3120kg cỏ Mỹ; 75 
khẩu súng; 29,1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản, phương tiện khác. 

Xu hướng mua bán, sử dụng và sản xuất ma túy tổng hợp nhất mà ma túy tổng hợp dạng 
“đá” vẫn đang gia tăng ở các thành phố lớn. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm 
tội ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi để đối phó lại các biện pháp đấu 
tranh trấn áp của các lực lượng chức năng. Hầu hết đối tượng trong các đường dây ma túy lớn 
đều có trang bị vũ khí nóng, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Bên cạnh đó, hoạt 
động các điểm, tụ điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng ma túy có biểu hiện tái diễn và phức tạp trở 
lại tại một số địa phương. Dự báo trong thời gian tới, hoạt động tội phạm ma túy tại Việt Nam 
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ. 
Đáng chú ý là xu hướng gia tăng của việc mua bán, vận chuyển, sản xuất ma túy tổng hợp tại 
các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn nhất là ở các thành phố lớn tiếp tục gia tăng và 
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có xu hướng lan sang các tỉnh vùng ven, các khu công nghiệp; hoạt động của các đường dây 
mua bán, vận chuyển ma túy có yếu tố nước ngoài, vận chuyển ma túy qua đường biển, 
đường hàng không; tội phạm ma túy có xu hướng câu kết với tội phạm hình sự và các loại tội 
phạm khác hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và 
xuyên quốc gia. Trong đó đặc biệt phức tạp là các địa bàn trọng điểm như: Huyện Mộc Châu, 
Vân Hồ - tỉnh Sơn La, Tương Dương, Quế Phong - Nghệ An, Quan Hóa, Mường Lát - Thanh 
Hóa… do điều kiện tự nhiên, vùng biên giới hiểm trở, chủ yếu là dân tộc Mông, người dân còn 
khó khăn, lạc hậu bị tội phạm ma túy mua chuộc, lôi kéo, khống chế (như ở Tà Dê, Lũng Xá - 
Lóng Luông, Vân Hồ tỉnh Sơn La) nên ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” được bọn tội phạm 
vận chuyển với số lượng lớn, về một số xã của huyện Vân Hồ, Mộc Châu hình thành nên các 
điểm nóng về tội phạm ma túy, sau đó vận chuyển tới những địa bàn phức tạp về ma túy: Hòa 
Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí 
Minh… 

Đứng trước những thử thách của cuộc chiến đấu phòng, chống ma túy lực lượng cảnh 
sát điều tra về ma túy với vai trò chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng chống ma túy đã chủ 
động phối hợp với các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội triển khai 
có hiệu quả nhiều chương trình hành động, nhiều biện pháp công tác để phòng ngừa và đấu 
tranh với tội phạm ma túy. Trong đó, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tội phạm 
ma túy có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng đóng vai 
trò quan trọng trong xã hội hiện đại. Ngoài việc cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết phục vụ 
cho nhu cầu sinh hoạt và đời sống của người dân một cách thiết thực và hiệu quả. Để nâng 
cao nhận thức người dân, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phải được 
tiến hành đồng bộ, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, tập trung chủ yếu vào những đối 
tượng có nguy cơ về nghiện ma túy, có điều kiện khả năng phạm tội về ma túy; thường xuyên 
đổi mới hình thức, nội dung và biện pháp tuyên truyền, giáo dục; triển khai đồng loạt các 
phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện thông tin đại chúng. Lực lượng làm công 
tác tuyên truyền thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và trách 
nhiệm cá nhân. Tệ nạn ma túy có đặc điểm là: Vừa tiềm ẩn lại vừa biến động; phương thức, 
thủ đoạn hoạt động của tội phạm thường xuyên thay đổi, tinh vi và xảo quyệt hơn, triệt để lợi 
dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong hoạt động phạm tội; ngày càng có nhiều loại 
ma túy mới được tội phạm đưa ra thị trường tiêu thụ trái phép, trong khi nhận thức xã hội 
chưa kịp. Vì vậy, việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng hiểu biết về tác 
hại của việc sử dụng ma túy và các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để tham gia 
phòng, chống là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống 
ma túy cũng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Phải tổ chức tập huấn cho các 
lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân nắm vững những quy phạm pháp luật, sẽ góp 
phần quan trọng vào công tác phòng, chống ma túy. 

Trong những năm qua công tác tuyên truyền luôn được Chính phủ, các bộ, ngành quan 
tâm. Đã đạt được những kết quả nhất định, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống 
ma túy được triển khai rộng khắp trong toàn xã hội nhất là ở những địa bàn phức tạp về ma 
túy. Nhận thức về tác hại của tệ nạn ma túy trong tầng lớp nhân dân đã có những chuyển 
biến tích cực. Đồng thời trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương được nâng cao 
trong việc tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy, góp phần ngăn chặn, kiềm chế hiểm họa 
do tệ nạn ma túy gây ra. Nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu 
quả, thiết thực thông qua việc triển khai dự án “Xã, phường, cơ quan không có ma túy, tổ 
chức phòng, chống ma túy trong học đường” đã được nhân rộng. Nhiều bài học kinh nghiệm, 
phương thức tuyên truyền, giáo dục phong phú và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, 
thành phần dân cư đã được phổ biến và phát huy tác dụng. 

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy còn tồn tại 
hạn chế: 
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Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại địa bàn dân cư trọng điểm phức 
tạp, các đối tượng có hành vi nguy cơ cao về tệ nạn ma túy vẫn còn nhiều bất cập, chưa được 
thường xuyên, làm có thời vụ: Chưa thật sự xuống tới cơ sở, các hình thức, biện pháp chưa 
tiếp cận đầy đủ các đối tượng cần được tuyên truyền, giáo dục. 

Tài liệu tuyên truyền giáo dục còn thiếu: Nội dung và biện pháp tuyên truyền, giáo dục 
chưa sáng tạo, khô cứng, thiếu sức thu hút; chưa tạo ra động lực mạnh mẽ để thay đổi nhận 
thức, từ đó tác động tích cực đến hành vi của mỗi người. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân phòng chống ma túy 
cũng có nhiều hạn chế, hiệu quả thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh. 
Chưa tạo ra được các phong trào toàn dân lên án và đấu tranh với tệ nạn ma túy ở mọi lúc mọi 
nơi. Vẫn còn nhiều quần chúng chưa được trang bị những kiến thức cơ bản về tác hại của ma 
túy, về đấu tranh phòng, chống ma túy cũng như trách nhiệm công dân trong cuộc đấu tranh. 
Nên dẫn đến một bộ phận nhân dân lao động do thiếu hiểu biết hoặc vì mưu sinh bị đối tượng 
phạm tội ma túy mua chuộc lôi kéo, khống chế, sa vào con đường vận chuyển, tàng trữ trái 
phép chất ma túy cho bọn tội phạm mà không biết mình đang đồng lõa với bọn tội phạm gây tội 
ác với đồng bào, con em mình. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21 ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về phòng chống tội 
phạm ma túy trong tình hình mới chưa được thường xuyên, sâu rộng, còn hình thức, nhiều cơ 
sở thực hiện chưa nghiêm, nhiều con em, vợ chồng của cán bộ, đảng viên ở cơ sở liên quan 
đến tội phạm ma túy nhưng không bị xử lý. 

Hệ thống chính quyền cơ sở (xã, phường, thôn, bản) yếu, chưa vào cuộc quyết liệt, phó 
mặc cho lực lượng chức năng, có những làng bản đối tượng phạm tội ma túy khống chế chính 
quyền, dân bản (như ở Tà Dê, Lũng Xá - Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) không ủng hộ lực 
lượng chức năng vận động tuyên truyền, truy bắt tội phạm. Có khu vực hàng trăm hộ dân sinh 
sống nhưng không có tổ chức dân phố, các đoàn thể hoạt động như ở khu vực bãi rác, phường 
Trung Liệt, Hà Nội… 

Kinh nghiệm: 

- Công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy phải đặt dưới sự chỉ đạo toàn diện, sâu 
sắc, quyết liệt cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ 
của các ban, ngành, đoàn thể. Đi đôi với “xây dựng địa bàn không ma túy” phải đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo 
lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền trong thời kỳ đổi mới. 

- Đối với lực lượng công an nhất là công an cơ sở với vai trò chủ công nòng cốt phải chủ 
động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đề xuất thành lập ban chỉ đạo, dự 
trù phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
đoàn thể để tổ chức thực hiện hàng năm phải tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất 
thi đua khen thưởng. Tích cực gọi hỏi, răn đe, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy góp 
phần làm trong sạch địa bàn khu dân cư. 

- Tuyên truyền phải thường xuyên liên tục, nội dung phong phú sâu sắc, phù hợp với văn 
hóa vùng miền, đúng đối tượng; người tuyên truyền phải là người có trình độ, uy tín với nhân 
dân. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, dòng họ, nhà trường và xã hội để quản lý con em, tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; địa phương nào giữa gia đình, nhà 
trường, xã hội quản lý tốt thì ở đó tình hình tội phạm ít phức tạp. 

Để công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đạt hiệu quả tốt, cần thực hiện tốt 
các giải pháp sau: 

1. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp ban hành các văn bản huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia 
phòng, chống ma túy, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của 
Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
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Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 
22/10/2010 của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống 
ma túy trong tình hình mới”. Đề xuất bổ sung, sửa đổi, xây dựng mới các văn bản quy phạm 
pháp luật, chủ trương chính sách trong phòng, chống tội phạm về ma túy; chủ động xây dựng 
các kế hoạch phòng chống tội phạm về ma túy để cấp ủy, chính quyền, công an các cấp hướng 
dẫn, tổ chức thực hiện cũng như các kế hoạch triển khai thực hiện phòng ngừa tội phạm về ma 
túy. Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thông qua việc kiểm tra 
thực hiện kế hoạch, nội dung các hoạt động phòng chống tội phạm về ma túy một cách có hệ 
thống và toàn diện trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội. 

Trong các kế hoạch phòng chống tội phạm về ma túy phải kết hợp lồng ghép việc thực 
hiện các nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực kinh tế, xã hội với việc động viên, khuyến khích 
các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt, chấn chỉnh, phát hiện những sai phạm yếu kém trong phòng 
chống tội phạm về ma túy. Công tác tham mưu phải bám sát các nội dung của Chương trình 
quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình quốc gia phòng chống ma túy các giai đoạn; 
Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, động viên nhân dân tham gia 
tích cực vào các hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy. 

2. Tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 21 ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về phòng chống tội 
phạm ma túy trong tình hình mới. Đặc biệt là phải chấn chỉnh đội ngũ cán bộ viên chức Nhà 
nước, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và cá nhân ở cương vị lãnh đạo đối với 
tình hình an ninh trật tự nói chung và trách nhiệm về tình hình ma túy nói riêng để không một cơ 
quan quản lý Nhà nước cấp nào, không một cán bộ nào thờ ơ, thiếu trách nhiệm với tình hình 
tội phạm ma túy ở địa phương mình. Cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 
trong việc để xảy ra tình hình tội phạm ma túy phức tạp, các tụ điểm tổ chức sử dụng và bán lẻ 
ma túy để xử lý nghiêm minh, không cho phép những phần tử cơ hội, biến chất trong các cơ 
quan Nhà nước bao che, bảo kê cho tội phạm và tệ nạn ma túy. Nếu như chưa làm được việc 
này thì chưa thể tạo ra áp lực tâm lý xã hội cần thiết cho cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy. 

3. Về nội dung tuyên truyền cần chú ý tuyên truyền giáo dục sâu rộng về tác hại của ma 
túy, những vấn đề cơ bản nhất về pháp luật phòng chống ma túy để nhân dân hiểu biết và 
phòng chống kịp thời, có hiệu quả về Bộ luật Hình sự phải tập trung vào Chương XVIII hoặc 
Chương XX, Bộ luật Hình sự năm 2015, phần các tội phạm về ma túy; về Luật Xử lý vi phạm 
hành chính, Nghị định 221 của Chính phủ về đưa người nghiện ma túy tại các trung tâm chữa 
bệnh, cai nghiện… 

Cần coi trọng tuyên truyền tác hại của ma túy, thủ đoạn của tội phạm ma túy; đưa các vụ 
án ma túy xét xử lưu động để mọi người dân biết chủ động phòng ngừa. Biểu dương khích lệ, 
nhân rộng những nhân tố tích cực điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh, trong phong trào xây 
dựng và phát triển mô hình cơ quan, trường học, xã, bản, họ tộc… không có ma túy. Sớm 
nghiên cứu đưa ra các nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào giảng dạy thường xuyên 
trong trường học mà cốt lõi là làm cho học sinh, sinh viên thấy được tác hại của ma túy, cách 
phòng, chống ma túy và những quy định của pháp luật xử lý các hành vi liên quan đến ma túy, 
nhất là tội phạm ma túy. 

4. Về đối tượng tuyên truyền, giáo dục: Yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động của tội 
phạm ma túy là tình hình kinh tế, xã hội, phong tục tập quán, gia đình dòng họ, vai trò chỉ đạo 
của chính quyền cơ sở vùng sâu, vùng xa, nơi vùng dân tộc, do đồng bào còn lạc hậu khó khăn 
về kinh tế dễ bị tội phạm mua chuộc lôi kéo. Ở các thành phố, thị xã thì các đối tượng dễ bị tác 
động là học sinh, sinh viên, người không công ăn việc làm, con em gia đình ly tán, những người 
nghiện ma túy, đối tượng hình sự là những đối tượng dễ bị mua chuộc lôi kéo cần phải tuyên 
truyền. Đối với đồng bào dân tộc do trình độ hạn chế nên việc tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ 
hiểu, dịch ra tiếng dân tộc. Hình thức tuyên truyền bằng các hình ảnh, truyền thanh, truyền 
hình, đài báo, tập trung tuyên truyền vào những người có độ tuổi từ 13 đến 40 tuổi. Thực tế 
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hiện nay tuyên truyền cho những đối tượng này rất khó khăn vì họ không tham gia đoàn thể, 
không theo dõi phương tiện thông tin đại chúng nên việc tuyên truyền phải giao cho gia đình, 
người thân vận động tuyên truyền về phòng chống ma túy. Các vùng trọng điểm trồng cây 
thuốc phiện, cây cần sa; các xã biên giới nơi có đường giao thông, đường mòn, cửa khẩu qua 
lại biên giới mà bọn tội phạm ma túy dễ lợi dụng để buôn bán và lôi kéo người dân tộc, người 
không hiểu biết pháp luật tham gia vận chuyển ma túy thuê cho chúng. 

Trong nội địa cần chú ý các phường, xã, thị trấn có đối tượng và tụ điểm bán lẻ, tổ chức 
sử dụng ma túy, các địa bàn mà tội phạm ma túy thường lợi dụng như các khu vực “xóm liều”; 
khu vực dân cư phong trào yếu kém hoặc có nhiều người cư trú trái phép, nhiều người đi làm 
ăn buôn bán ở các nơi khác, ven chợ, đầu mối giao thông, các khu công nghiệp. 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế, xã 
hội khác nhất là đối với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”. 
Tận dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức văn hóa, nghệ thuật, vừa 
trực tiếp, vừa gián tiếp để chuyển tải đến các đối tượng cần tuyên truyên truyền, giáo dục. 
Trong đó cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục trực tiếp thông qua các đội xung kích thanh 
niên, thiếu niên tại xã, phường, cụm dân cư, học sinh, sinh viên: Qua các áp phích, biểu ngữ, 
tranh cổ động… sao cho mọi nơi, mọi chỗ, mọi tầng lớp, đối tượng đều có thể tiếp cận được 
những vấn đề rất cơ bản của phòng, chống ma túy. 

5. Phải phân công những cán bộ có uy tín để tuyên truyền, tốt nhất là đào tạo bồi dưỡng 
giao cho bí thư đoàn, chủ tịch hội phụ nữ, cựu chiến binh, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản, 
trưởng dòng họ (như mô hình ở huyện Yên Mô - Ninh Bình). Đối với các đạo giáo, giao cho cha 
đạo, sư sãi tuyên truyền đối với giáo dân, Phật tử, vận dụng các điều răn dạy của Chúa, của 
Phật để tuyên truyền giáo dục, biểu dương cái thiện, lên án cái ác (như ở Nam Định). Đây là 
việc làm có ý nghĩa hợp với lòng dân. Thường xuyên mở hội nghị đào tạo cho các tuyên truyền 
viên từ Trung ương đến cơ sở, Trung ương đào tạo cho tỉnh huyện, tỉnh huyện đào tạo cho 
huyện xã (như C47 đã mở các lớp đào tạo tuyên truyền viên cho lãnh đạo PC47 các địa 
phương, cán bộ chủ chốt của các huyện, xã trọng điểm về ma túy, ở Quan Hóa, Thanh Hóa; 
Yên Lập, Vĩnh Phúc; Phù Yên, Sơn La…). Đây là những hạt nhân nòng cốt cho công tác tuyên 
truyền xuống tận dân bản. Có chế độ chính sách cho các tuyên truyền viên. Công tác tuyên 
truyền giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy là chủ công, phối hợp với lực 
lượng khác như Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường xã… vì lực lượng 
này được đào tạo có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực ma túy. Công tác tuyên truyền phải thực sự 
sâu rộng, làm thường xuyên, liên tục, phải làm như tuyên truyền về an toàn giao thông, có 
chương trình, chuyên mục riêng biệt hàng ngày trên các sóng phát thanh, đài truyền hình Trung 
ương cũng như địa phương. 

6. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng nhất là tuyên 
truyền qua thôn, bản, tổ dân phố tuyên truyền qua báo chí, phát thanh, truyền hình. Hàng năm 
thế giới lấy tháng 6 và ngày 26/6 là ngày Phòng chống ma túy, đề nghị Ủy ban Phòng chống 
ma túy của Chính phủ chỉ đạo, các phương tiện thông tin đại chúng phải tăng cường mở các 
chuyên mục phòng, chống ma túy có thời lượng phát hành, phát sóng hàng ngày, hàng tuần 
với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, khả năng nhận 
biết như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống ma túy; giải thích Luật 
Phòng, chống ma túy; khuyến khích sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về phòng chống ma túy, 
coi đây là một nội dung và trách nhiệm thường xuyên của các cơ quan thông tin đại chúng, nhà 
văn hóa các cấp. Xây dựng những đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân như: Xã, làng bản, trường học không có ma túy. Những tấm gương người tốt 
việc tốt trong phòng, chống tội phạm ma túy. 

 

                                                                                                              Đại tá Phạm Văn Chình 
                                                                                                             Phó cục trưởng 

                                                                                                    (pcmatuy.canhsat.vn - Ngày 28/7/2016) 
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LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY: 

 CHỦ CÔNG TRÊN MẶT TRẬN MA TÚY “NÓNG BỎNG” 
 

Từ khi được thành lập 
đến nay, lực lượng cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy 
đã không ngừng lớn mạnh và 
từng bước trưởng thành, 
xứng đáng với sự quan tâm, 
niềm tin tưởng của Đảng, 
Nhà nước, Bộ Công an và 
quần chúng nhân dân, đóng 
góp vào sự nghiệp bảo vệ an 
ninh trật tự của Tổ quốc vì 
cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc của nhân dân. 

Thề không khoan 
nhượng với tội phạm ma túy 

Trước diễn biến phức 
tạp của các loại tội phạm ma 
túy trong nước và quốc tế, 
ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ 
Công an đã ký quyết định 
thành lập Cục Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về ma túy, nay 
là Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy.  

Do tính chất của cuộc 
đấu tranh chống tội phạm ma 
túy vô cùng khó khăn, nguy 
hiểm và quyết liệt, đòi hỏi mỗi 
cán bộ chiến sỹ trong lực 
lượng phải tuyệt đối trung 
thành, có ý chí tấn công không 
khoan nhượng với tội phạm 
ma túy; mưu trí, dũng cảm, 
không sợ gian khổ hy sinh nên 
Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ 
đạo Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy xây dựng 4 lời 
thề danh dự của riêng lực 
lượng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy. 

Ngày 15/7/1997, Cục 
Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy đã tổ chức lễ tuyên thệ 
trước Đảng, Nhà nước và nhân 

dân, thề chiến đấu không 
khoan nhượng với tội phạm 
ma túy; sẵn sàng vượt qua mọi 
gian khổ, hy sinh hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
vì bình yên hạnh phúc của 
nhân dân. Đây là hệ lực lượng 
nghiệp vụ đầu tiên trong ngành 
Công an được Bộ Công an trực 
tiếp chỉ đạo tổ chức tuyên thệ 
khi triển khai tổ chức đi vào 
hoạt động. 

Theo Thiếu tướng 
Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy, 20 năm qua, được 
Đảng, Nhà nước và lãnh đạo 
Bộ Công an quan tâm chăm lo, 
sự phối hợp của các cấp, các 
ngành, các tổ chức chính trị xã 
hội, sự động viên ủng hộ nhiệt 
tình của các tầng lớp nhân dân, 
lực lượng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy đã không 
ngừng lớn mạnh và trưởng 
thành về mọi mặt, toàn lực 
lượng đã nỗ lực vượt bậc, thực 
hiện nghiêm túc lời tuyên thệ 
của mình, vượt qua mọi khó 
khăn, gian khổ, hy sinh hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trên 
cả 5 mặt công tác lớn: Tham 
mưu hướng dẫn; tổ chức thực 
hiện; trực tiếp chiến đấu; xây 
dựng lực lượng và hậu cần 
đảm bảo, lập nên những chiến 
công đặc biệt xuất sắc, điều tra 
khám phá nhiều chuyên án lớn 
đặc biệt phức tạp xuyên quốc 
gia góp phần nâng cao vị thế 
của lực lượng Cảnh sát Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Nòng cốt trên trận 
tuyến phòng, chống ma túy 

Trong đấu tranh chống 
tội phạm ma túy, lực lượng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy luôn nêu cao tinh thần 
kiên quyết đấu tranh không 
khoan nhượng với tội phạm 
ma túy; vận dụng và phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội 
để phòng ngừa và nâng cao 
hiệu quả đấu tranh chống tội 
phạm ma túy, với những cách 
làm năng động, sáng tạo. 

Lực lượng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy đã triển 
khai xây dựng thế trận phối 
hợp với bộ đội biên phòng, 
cảnh sát biển, hải quan trong 
phòng, chống ma túy ở biên 
giới, cửa khẩu; lập các đội đặc 
nhiệm liên ngành ở các tuyến, 
địa bàn trọng điểm. Hàng năm 
đã tham mưu cho Bộ Công an, 
Tổng cục Cảnh sát mở từ 2 - 3 
đợt cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm ma túy trên phạm vi 
cả nước, kết hợp với tổ chức 
đấu tranh chuyên sâu ở các 
tuyến, địa bàn trọng điểm, các 
thành phố lớn như: Tuyến Tây 
Bắc, Đông Bắc, Bắc miền 
Trung, Tây Nam, tuyến hàng 
không, tuyến đường biển, địa 
bàn Thành phố Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khu 
vực biên giới giữa tỉnh Sơn La, 
Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, 
Lào.  

Nhờ vậy, đã từng bước 
kiềm chế ma túy thẩm lậu vào 
nước ta, đẩy lùi phức tạp ở các 
tuyến, địa bàn trọng điểm. Số 
vụ, số lượng ma túy bị phát 
hiện, bắt giữ năm sau luôn cao 
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hơn năm trước; đặc biệt, lực 
lượng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy đã khám phá 
thành công nhiều chuyên án 
lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, 
nâng cao tỷ lệ khám phá các 
vụ án về ma túy ngay tại khu 
vực biên giới tăng từ 15% lên 
25% số vụ; thu giữ các loại ma 
túy ở các tỉnh biên giới đường 
bộ và đường hàng không 
chiếm tỷ lệ ngày càng cao (từ 
60 - 80% so với cả nước). 

Đi đôi với chỉ đạo, tổ 
chức đấu tranh chống tội 
phạm, lực lượng trên toàn quốc 
còn phối hợp và hỗ trợ đắc lực 
cho ngành Lao động Thương 
binh và Xã hội xây dựng và 
bảo vệ an toàn các trung tâm 
chữa bệnh bắt buộc với quy 
mô hàng trăm người 
nghiện/trung tâm. Hàng năm, 
trung bình lực lượng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy 
phối hợp với các lực lượng 
hoàn thiện hồ sơ đưa vào các 
trung tâm từ 25.000 đến 
35.000 người nghiện. 

Đồng thời, phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan thông tin 
đại chúng tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và 
vận động quần chúng nhân dân 
tích cực tham gia đấu tranh 
phòng, chống ma túy và tội 
phạm ma túy. Phối hợp chặt 
chẽ với các ngành liên quan tổ 
chức nắm tình hình, vận động 
nhân dân không trồng và tái 
trồng các loại cây có chất ma 
túy một cách bền vững. 

Đấu tranh thành công 
17 nghìn chuyên án mỗi năm 

Trong trực tiếp chiến 
đấu, lực lượng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy đã luôn 
chủ động nắm chắc tình hình, 

phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của tội phạm ma túy, từ  
đó chỉ đạo đơn vị triển khai 
nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc 
bén; mưu trí, sáng tạo trong 
chiến đấu bằng cách huy động 
sức mạnh của các lực lượng 
nghiệp vụ, các đơn vị trong 
công an nhân dân tham gia; 
chú ý cả 2 mặt phòng ngừa xã 
hội và phòng ngừa nghiệp vụ; 
coi trọng phát động phong trào 
quần chúng tham gia phòng, 
chống ma túy; tăng cường cán 
bộ trinh sát, điều tra bám 
tuyến, bám địa bàn, thực hiện 
phương châm “lấy dân làm 
gốc” để có phương án, chiến 
thuật, đối sách cụ thể trong 
phòng ngừa và đấu tranh. 

Lực lượng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy đã triển 
khai đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ, bám tuyến, bám địa 
bàn chủ động nắm chắc tình 
hình, làm tốt công tác nghiệp 
vụ cơ bản. Trung bình mỗi 
năm lực lượng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy xác lập 
và đấu tranh thành công 
17.000 chuyên án, bắt 21.000 
đối tượng phạm tội về ma 
túy…  

Qua gần 20 năm xây 
dựng, chiến đấu và trưởng 
thành lực lượng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về ma túy toàn 
quốc đã phát hiện, triệt phá 
trên 172.000 chuyên án, bắt 
giữ trên 283.000 đối tượng 
phạm tội về ma túy, thu giữ 
hơn 3.179kg heroin, hơn 
4.558kg thuốc phiện, 30.000kg 
cần sa khô, 4.105kg cần sa 
tươi, gần 10 tấn nhựa cần sa, 
87kg cocain, hơn 1 triệu viên 
thuốc tân dược gây nghiện, 
1.044kg và gần 1,7 triệu viên 

ma túy tổng hợp, cùng nhiều 
tang vật có liên quan. Đã triệt 
xóa và vô hiệu 7.872 điểm và 
tụ điểm mua bán và tổ chức sử 
dụng ma túy phức tạp; trong 
đó có nhiều tụ điểm phức tạp 
kéo dài nhiều năm gây nhức 
nhối trong xã hội, đem lại lòng 
tin của quần chúng nhân dân 
đối với lực lượng công an nhân 
dân.  

Điển hình như: Tụ điểm 
mua bán trái phép chất ma túy 
tại khu vực Thôn Mòn, Pa 
Háng, Lóng Luông, tỉnh Sơn 
La; Hang Kia, Pà Cò, tỉnh Hòa 
Bình; Na Ư, tỉnh Điện Biên; 
Quan Hóa, Mường Lát, tỉnh 
Thanh Hóa; Cống Vị, Thanh 
Nhàn, Tăng Bạt Hổ, Tân 
Triều, Thành Công, Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội; Đồng 
Đăng, Tân Thanh, tỉnh Lạng 
Sơn; Cầu Kho, Phạm Ngũ Lão, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
Hồng Hà, tỉnh Yên Bái; Quỳnh 
Hồng, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình; xã Hưng Long, thị trấn 
Đô Lương, tỉnh Nghệ An; khu 
vực đường tàu hỏa thuộc quận 
Lê Chân, Hải Phòng; phường 
Thanh Châu, Thành phố Phủ 
Lý, Hà Nam... Hoàn thành kết 
luận điều tra trên 96% số vụ và 
94% số đối tượng, chuyển 
Viện Kiểm sát truy tố nghiêm 
minh trước pháp luật, đảm bảo 
không để sót lọt tội phạm, 
không có oan sai. 

Bên cạnh đó, lực lượng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy thường xuyên coi trọng 
cơ chế phối hợp với các lực 
lượng trong và ngoài ngành 
công an để phát huy trách 
nhiệm của từng ngành, từng 
lực lượng bằng các quy chế, kế 
hoạch cụ thể; đồng thời, mở 
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rộng hợp tác quốc tế trong 
công tác phòng, chống ma túy 
với các nước… nhờ đó đã 
ngăn chặn có hiệu quả nguồn 
ma túy từ nước ngoài thẩm lậu 
vào Việt Nam, không để các 
thế lực thù địch vu khống Việt 
Nam là địa bàn trung chuyển 
ma túy và nâng cao được vị thế 
của Cảnh sát Việt Nam trên 
trường quốc tế. 

Trong công tác xây dựng 
lực lượng, đáp ứng yêu cầu 
công tác và chiến đấu, lực 
lượng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy luôn coi trọng 
xây dựng đơn vị thật sự trong 
sạch, vững mạnh; rèn luyện 
cho mỗi cán bộ chiến sỹ phong 
cách làm việc “Vì nhân dân 
phục vụ”; tích cực học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh. Chú trọng các 
hoạt động xã hội, tình nghĩa, 
luôn hướng về cơ sở, chia sẻ 
khó khăn với nhân dân, xây 
dựng hình ảnh đẹp của người 
chiến sỹ Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy trong lòng 
người dân như: Giúp chỉ đạo, 
hướng dẫn phụ nữ xã Thôm 
Mòn, Thuận Châu, Sơn La làm 
nòng cốt trong phòng chống tệ 
nạn ma túy; xây dựng xã 
Nghĩa An, Nghĩa Lộ, Yên Bái 
thành địa bàn không ma túy; 
phối hợp đảm bảo an ninh trật 
tự ở phường Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội; phường 
Thanh Châu, Thành phố Phủ 
Lý, Hà Nam; đỡ đầu và giúp 
đỡ xây dựng 4 trường học 
không ma túy ở vùng cao, biên 
giới phía Bắc...  

Càng đánh càng mạnh 

Trong 20 năm qua đã có 
trên 300 lượt cấp Cục, cấp 
phòng và cán bộ, chiến sỹ 
được Ủy ban quốc gia Phòng 
chống AIDS, phòng chống ma 
túy và mại dâm; Bộ Công an; 
các bộ ngành Trung ương; Ủy 
ban nhân dân các địa phương 
và Tổng cục Cảnh sát tặng 
bằng khen. 37 lượt tập thể 
Cục, các phòng và cá nhân 
được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen. 42 đơn vị cấp 
phòng và cá nhân được tặng 
thưởng Huân chương Chiến 
công các hạng. 

Đặc biệt, Cục Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy 
vinh dự được trao tặng một 
Huân chương Quân công hạng 
Ba; 2 Huân chương Chiến 
công hạng Nhất; một đơn vị 
cấp phòng (Phòng 2, nay là 
Phòng 3) được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân (năm 2006). Năm 2013, 
tập thể Cục Cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân. Đã có 4 tập thể 
Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy các địa 
phương gồm: Nghệ An, Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Nam Định 
và 3 cá nhân được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân… 

Từ khi thành lập năm 
1997 đến nay, đã có 22 cán bộ 
chiến sỹ, quần chúng nhân dân 
anh dũng hy sinh và hàng trăm 
cán bộ, chiến sỹ bị thương, 

nhiều cán bộ, chiến sỹ đối mặt 
với nguy cơ phơi nhiễm 
HIV/AIDS. Máu đã đổ, nước 
mắt đã rơi, nhưng sự hy sinh 
trong cuộc chiến đấu đầy cam 
go, quyết liệt này đã chứng 
minh bản chất, hình ảnh cao 
đẹp của người chiến sỹ Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy 
luôn thấm nhuần và làm theo 
lời Bác dạy: Vì nước quên 
thân, vì dân phục vụ. 

Theo Thiếu tướng 
Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy, hiện nay cuộc chiến 
đấu chống tội phạm ma túy 
ngày càng cam go, quyết liệt 
hơn, bởi tội phạm ma túy là 
loại tội phạm nguy hiểm đối 
mặt với mức hình phạt cao nên 
thủ đoạn hoạt động ngày càng 
tinh vi, xảo quyệt và manh 
động, sẵn sàng chống trả khi bị 
phát hiện, bắt giữ. Vẫn biết 
còn rất nhiều những thử thách, 
chông gai phía trước, cuộc 
chiến đấu chống tội phạm ma 
túy còn nhiều gian khổ, hy 
sinh, nhưng lực lượng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy 
toàn quốc đã và sẽ phát huy 
truyền thống đoàn kết, trên 
dưới một lòng, không quản 
ngại hy sinh, gian khổ kề vai 
sát cánh chia sẻ ngọt bùi, đắng 
cay, siết chặt đội ngũ, càng 
đánh, càng mạnh đủ sức vượt 
qua thử thách, hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 

Hoàng Anh 
(tiengchuong.vn 

 Ngày 08/3/2017)
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ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY CÓ TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VŨ KHÍ NÓNG 

 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TÂY BẮC 
  

Từ năm 2005 đến nay, tình hình tội phạm ma túy có tổ chức, sử dụng vũ khí “nóng” trên 
tuyến Tây Bắc luôn có xu hướng phức tạp gia tăng. 

I. Tình hình và kết quả đấu tranh 
Tuyến Tây Bắc bao gồm 6 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Với 

đặc điểm địa hình phần lớn là đồi núi hiểm trở, đường biên giới dài 1.098,5km (trong đó 620km 
đường biên của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, giáp với các tỉnh Hủa Phăn, Phong Xa Lì và Luông Pha 
Băng của Lào; 478,5km đường biên của tỉnh Lai Châu và Lào Cai giáp với tỉnh Vân Nam của Trung 
Quốc). Dọc tuyến này có 02 cửa khẩu quốc tế, 04 cửa khẩu quốc gia và 06 cửa khẩu địa phương. Đây 
là tuyến tình hình tội phạm ma túy phức tạp nhất cả nước, cả về quy mô, tính chất nguy hiểm trong 
cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc đã để lại nhiều thương vong cho các lực lượng.  

Từ năm 2005 đến nay, tình hình tội phạm ma túy có tổ chức, sử dụng vũ khí “nóng” trên tuyến 
Tây Bắc luôn có xu hướng phức tạp gia tăng. Theo kết quả bắt giữ, hàng năm có trên 70% lượng 
heroin được vận chuyển trái phép từ khu vực “Tam giác vàng” về Việt Nam tiêu thụ hoặc đi nước thứ 
ba qua tuyến biên giới thuộc các tỉnh Tây Bắc. 

- Ma túy bao gồm heroin, thuốc phiện và ma túy tổng hợp (chủ yếu là heroin) được mua bán, 
vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi 
nước thứ ba. Tội phạm ma túy móc nối với các đối tượng phạm tội mang quốc tịch Lào để thu gom 
ma túy rồi tập kết ở khu vực biên giới sau đó lợi dụng tuyến biên giới đường bộ, đặc biệt là các đường 
mòn, đường tiểu ngạch để vận chuyển ma túy vào sâu nội địa trên các tuyến đường như: 

+ Tuyến Quốc lộ 6 từ Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội rồi đi các tỉnh hoặc vận chuyển 
sang Trung Quốc. 

+ Tuyến Quốc lộ 15 nối với đường 6 qua Mai Châu - Hòa Bình và các huyện vùng cao Thanh 
Hóa về Thanh Hóa rồi đi các tỉnh. 

+ Tuyến Quốc lộ 12B nối với đường 6 qua Tân Lạc - Hòa Bình, cắt qua đường Hồ Chí Minh về 
Tam Điệp - Ninh Bình rồi đi các tỉnh. 

+ Tuyến Quốc lộ 37 là tuyến đường nối 7 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, 
Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình. 

+ Tuyến Quốc lộ 4D là tuyến quốc lộ chạy dọc theo tuyến biên giới Việt - Trung từ Lai Châu 
qua thị trấn Sa Pa - Lào Cai về Hà Nội và đi các tỉnh. 

+ Tuyến đường sông bao gồm sông Mã, sông Đà, sông Hồng, sông Chảy…  
+ Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Yên Bái. 
+ Tuyến đường không từ Hà Nội lên Điện Biên. 
- Đối tượng phạm tội ma túy thường là các đối tượng ở gần biên giới hoặc thường xuyên qua lại 

khu vực biên giới. Trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có sự câu kết chặt chẽ giữa các 
đối tượng người nước ngoài, các đối tượng là người dân tộc ở khu vực giáp biên giới và các đối tượng 
ở các tỉnh dưới xuôi. Một số đối tượng bị truy nã về ma túy lẩn trốn ở khu vực giáp biên hoặc trốn 
sang Lào, móc nối hình thành các đường dây đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Đặc biệt, trên địa bàn 
tỉnh Sơn La còn tình trạng các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới Việt - Lào có vũ trang diễn 
biến hết sức phức tạp. Theo tài liệu trinh sát thu được từ năm 2010 đến 2013, mỗi ngày có 02 - 03 tốp 
đối tượng người Lào, mỗi tốp có 05 - 07 người, thậm chí có tốp 15 - 20 người, móc nối với người 
Việt Nam có trang bị vũ khí nóng, mỗi đối tượng đeo 01 balo khoảng 15 - 20 bánh heroin và 01 khẩu 
súng AK hoặc Săm lếch, tập kết vào các xã biên giới Việt Nam để tiêu thụ. Hầu hết các đối tượng 
trong các đường dây ma túy lớn đều trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi 
bị phát hiện, bắt giữ, giải cứu đồng bọn hoặc tự sát để bịt đầu mối. Riêng ở địa bàn một số xã như 
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Chiềng Sơn, Chiềng Xuân, Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La và huyện Mai Châu, Hòa Bình 
đang tồn tại nhiều đường dây ma túy lớn móc nối với người Lào vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt 
Nam tiêu thụ, gây nên tình hình hết sức phức tạp.  

Xác định tính chất phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy tại đây sẽ tác động, gây ảnh hưởng 
trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từ năm 2005 đến 
nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên đã có nhiều giải pháp, kế hoạch huy động 
các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy 
nhưng tình hình vẫn chưa giảm. Ngày 23/11/2011 Cục C47 phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy, 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Sơn La xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 
1048 để giải quyết tình hình phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy tại địa bàn biên giới Việt Nam - 
Lào (huyện Sốp Bâu/Hủa Phăn/Lào và huyện Mộc Châu/Sơn La/Việt Nam). Ngày 16/5/2013 Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt Phương án số 279 để giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại 
xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (nay là huyện Vân Hồ), tỉnh Sơn La. Quá trình thực hiện Phương 
án, thông qua các biện pháp trinh sát đã xác định: Số ma túy thu được và số ma túy mà các đối tượng 
ở địa bàn tổ chức mua bán và vận chuyển trái phép đều do các toán đối tượng người H’Mông, quốc 
tịch Lào có vũ trang vận chuyển trái phép qua biên giới đưa vào nội địa, mỗi toán thường có từ 5 đến 
7 tên, có toán từ 10 đến 15 đối tượng, thậm chí có những toán trên 30 đối tượng; ước tính mỗi ngày 
chúng vận chuyển vào địa bàn hàng trăm bánh heroin.  

Để giải quyết tình hình nói trên, những năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì phối hợp với 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị trinh sát kỹ 
thuật lập kế hoạch tổ chức đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng này.   

- Ngày 18/6/2013 phát hiện 6 đối tượng khoác ba lô, vác súng đi cắt rừng hướng về địa bàn xã 
Lóng Luông. Khi các đối tượng đến khu vực rừng núi thuộc bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện 
Vân Hồ, các lực lượng nổ súng bắn cảnh cáo, các đối tượng lập tức sử dụng súng bắn trả về phía có 
tiếng nổ và bỏ chạy về phía biên giới. Lực lượng công an đã truy kích, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 
bánh heroin, 02 dao nhọn… 

- Ngày 19/7/2014 phát hiện một nhóm gồm 25 đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang xâm 
nhập trái phép qua biên giới hướng vào khu vực xã Lóng Luông. Khi đến khu vực rừng núi thuộc bản 
Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, cách biên giới Việt - Lào khoảng 40 km, các lực lượng của 
Ban Chuyên án, dùng loa thông báo các đối tượng đã bị bao vây, đồng thời bắn cảnh báo và yêu cầu 
các đối tượng hạ vũ khí đầu hàng và giao nộp ma túy nhưng các đối tượng dùng súng bắn trả liên tiếp 
về phía có tiếng loa, ánh đèn và các địa điểm chúng nghi có lực lượng công an mật phục, làm đồng 
chí Lường Phát Chiêm, cán bộ Phòng PC65 Công an tỉnh Sơn La hy sinh, và đồng chí Nguyễn Thái 
Hà, cán bộ Phòng PC47 bị thương. Trước tình huống đó, buộc lực lượng phá án phải nổ súng trấn áp; 
các đối tượng đã tháo chạy về phía biên giới. Lực lượng công an đã truy kích, bắt giữ 5 đối tượng, 
trong đó có 2 đối tượng bị thương nặng đã tử vong, thu giữ tại hiện trường 110 bánh heroin, 02 súng 
AK, 02 súng Cạc bin, 01 súng ngắn, 70 viên đạn. 

- Ngày 26/9/2014 phát hiện một toán gồm 08 đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy từ biên 
giới vào nội địa; khi đến khu vực rừng núi thuộc bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Ban 
chuyên án phát lệnh nổ súng bắn chỉ thiên, dùng loa phóng thanh yêu cầu các đối tượng hạ vũ khí đầu 
hàng và giao nộp ma túy; ngay lập tức số đối tượng trên đã nổ súng chống trả quyết liệt và bỏ chạy về 
phía biên giới. Lực lượng công an đã nổ súng trấn áp, bắn chỉ thiên và tổ chức lực lượng truy bắt các 
đối tượng. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 60 bánh heroin, 16.000 viên ma túy tổng 
hợp, 04 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu AK), 54 viên đạn; bắt 03 đối tượng. 

- Ngày 07/3/2015, lực lượng chức năng của Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện một nhóm 10 đối 
tượng có vũ trang, mang theo chó săn, vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới vào nội địa. Khi đến 
khu vực bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu chúng nghi ngờ có lực lượng chức năng phục 
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kích, các đối tượng đã xua chó săn tấn công, đồng thời manh động dùng súng quân dụng bắn thẳng 
về phía tổ công tác. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng làm nhiệm vụ, tổ 
công tác buộc phải nổ súng tiêu diệt 01 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. 
Tại hiện trường, thu giữ 40 bánh heroin; 01 súng AK, 01 súng K59, 32 viên đạn. 

- Ngày 03/5/2015, Công an Sơn La chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ 
Công an trong khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện một nhóm 28 đối tượng có vũ trang, mang theo chó 
săn, vận chuyển trái phép ma túy từ phía biên giới vào nội địa. Khi đến khu vực bản Khò Hồng, xã 
Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ chúng nghi vấn có tổ công tác phục kích, các đối tượng đã xua chó 
săn tấn công, dùng súng quân dụng bắn liên tiếp nhằm áp đảo lực lượng chức năng. Để trấn áp tội 
phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác buộc phải nổ súng tiêu 
diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, đã phát hiện, thu 
giữ 160 bánh heroin, 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu súng AK, 1 khẩu Các bin, 85 viên 
đạn.  

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy rất tinh vi, xảo quyệt và ngày 
càng manh động hơn. Các đối tượng cầm đầu thường ít khi bộc lộ thân phận mà thường chỉ đạo 
đồng bọn tìm nguồn hàng, cung cấp về tài chính và thuê đối tượng vận chuyển. Dựa vào các quan 
hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em thân tộc trong gia đình để vận chuyển ma túy qua biên 
giới vào Việt Nam sau đó móc nối với các đối tượng khác để đưa ma túy đi tiêu thụ ở các tỉnh hoặc 
vận chuyển sang nước thứ ba. Nguy hiểm hơn là bọn tội phạm ma túy tìm cách lợi dụng, lôi kéo, 
mua chuộc một số cán bộ thoái hóa, biến chất ở các xã, bản như ở Tà Dê, Lũng Xá, Cô Tang, xã 
Loóng Luông, vùng giáp biên tham gia đường dây hoặc bảo kê để bọn chúng hoạt động.  

Tại 6 tỉnh Tây Bắc vẫn còn tồn tại một số địa bàn phức tạp về hoạt động phạm tội ma túy 
như: Huyện Mai Châu - Hòa Bình; huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Sông Mã - Sơn  La; huyện Điện 
Biên Đông, Điện Biên - tỉnh Điện Biên; Thành phố Lào Cai, huyện Mường Khương - Lào Cai... tại 
các điểm nóng này, đối tượng phạm tội ma túy rất manh động; theo phong tục tập quán và để bảo vệ 
hàng (ma túy), hầu hết các đối tượng thường tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ 
trợ, chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ, gây khó khăn, thách thức cho lực 
lượng chức năng. 

Tình trạng trồng và tái trồng các loại cây có chứa chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Nhằm 
tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng tìm cách trồng cây thuốc phiện ở các 
vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, thậm chí vượt biên sang đất của nước bạn Lào để trồng. Mặc 
dù các diện tích tái trồng cây thuốc phiện bị phát hiện, bắt giữ không nhiều nhưng đây cũng là vấn 
đề đáng báo động nếu không có biện pháp giải quyết sẽ xảy ra nguy cơ bùng phát trở lại. Trong 
năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá một số diện tích tái trồng cây thuốc phiện 
như: Tỉnh Sơn La 2,59ha; tỉnh Điện Biên 3,854ha; tỉnh Lai Châu 11,36ha...  

Số người nghiện ma túy thuộc các tỉnh Tây Bắc có khoảng 29.000 người có hồ sơ quản lý, ở 
mức cao so với cả nước (chiếm 14,3% so với cả nước), cũng là nguyên nhân làm tăng lượng cầu về 
ma túy, gây mất ổn định về trật tự xã hội. Trong khi đó, hiệu quả công tác cai nghiện rất thấp, đặc 
biệt việc lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai bắt buộc thời gian qua gặp nhiều khó khăn. 

Trung bình hàng năm, tội phạm ma túy bị bắt giữ trên tuyến Tây Bắc khoảng 2.200 vụ, với 
3.000 đối tượng, chiếm khoảng 12% so với cả nước. Lượng ma túy thu giữ mỗi năm khoảng 250kg 
đến 400kg heroin, hàng vạn viên ma túy tổng hợp, chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Hàng loạt các vụ 
mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất cả nước đều bắt trên tuyến này như vụ Tráng A Tàng thu 
giữ 265 bánh heroin; vụ Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng bọn thu giữ 490 bánh heroin; vụ ở Lào Cai 
thu giữ 227 bánh heroin,... Cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc những năm 
qua đầy cam go quyết liệt đã làm thương vong nhiều cán bộ chiến sỹ của công an, biên phòng như: 
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- Ngày 06/11/2001 Công an tỉnh Điện Biên tổ chức bắt một số đối tượng mua bán trái phép 
chất ma túy ở Na Ư - Điện Biên. Các đối tượng ma túy đã dùng súng AK chống trả làm hy sinh 
đồng chí Phạm Văn Cường - cán bộ PC47 và 2 quần chúng. 

- Ngày 30/7/2010 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức bắt giữ đối tượng phạm tội ma túy 
ở khu vực biên giới huyện Mộc Châu. Khi bắt giữ một đối tượng đang trên đường dẫn giải về trụ 
sở, để giải vây cho đồng bọn, các đối tượng bắn hy sinh đồng chí Lù Công Thắng - trinh sát Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Sơn La. 

- Ngày 05/2/2010 Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức bắt đối tượng Vàng A Khua, trú tại bản 
Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu là đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy, đã có quyết định truy nã. Khi phát hiện có lực lượng bao vây, Vàng A Khua cố thủ 
trong nhà. Mặc dù đã được vận động, thuyết phục nhiều giờ nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống 
đối, dùng người thân trong gia đình làm lá chắn cản trở lực lượng truy bắt và dùng súng tiểu liên 
AK bắn trả quyết liệt lực lượng công an làm 3 đồng chí hy sinh và 11 đồng chí cán bộ Công an tỉnh 
Hòa Bình bị thương. 

- Ngày 19/5/2011 Cục C47 phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức bắt đối tượng Tráng 
A Chư ở Mộc Châu mua bán ma túy. Khi bị chặn bắt đối tượng này đã lao xe ô tô vào đội hình vây 
bắt của lực lượng công an làm đồng chí Đỗ Mạnh Linh - cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh. 

- Ngày 16/11/2012 Cục C47 phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức bắt đối tượng Vũ 
Ngọc Sơn ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang. Khi đối tượng bỏ chạy vào rừng dùng súng bắn lại 
làm đồng chí Bùi Văn Tuấn - cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình bị thương 

- Ngày 19/7/2014, Công an tỉnh Sơn La tổ chức truy bắt các đối tượng từ Lào vận chuyển ma 
túy vào Việt Nam tại khu vực xã Loóng Luông. Khi bị vây bắt, các đối tượng dùng súng chống trả 
quyết liệt, khiến đồng chí Lường Phát Chiêm hy sinh, đồng chí Nguyễn Thái Hà bị thương. Cả hai 
đồng chí đều là cán bộ Công an tỉnh Sơn La. 

- Ngày 28/01/2015, tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu truy bắt đối tượng phạm tội ma 
túy. Khi phát hiện có công an truy đuổi, đối tượng bắn trả làm đồng chí Bùi Công Nguyên, cán bộ 
Công an huyện Mộc Châu bị hy sinh. 

Sở dĩ tuyến Tây Bắc trở thành một trong những tuyến trọng điểm về hoạt động phạm tội ma 
túy là do các nguyên nhân chủ yếu sau: 

1. Việt Nam nằm tiếp giáp nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của khu vực “Tam giác vàng” - là 
trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn trên thế giới; công tác kiểm soát tại các khu vực biên giới, 
cửa khẩu rất khó khăn do đường biên giới trải dài, lại chủ yếu là địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều 
cửa khẩu và các đường mòn, đường tiểu ngạch.  

2. Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế - xã hội nhưng đời sống của đồng bào dân tộc ở các tỉnh Tây Bắc đặc biệt là các 
vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp biên giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn 
nhiều hạn chế. Đồng bào ở hai bên biên giới (đặc biệt là người Mông) thường có quan hệ thân tộc, 
thường xuyên qua lại với nhau nên rất dễ bị các đối tượng ma túy lôi kéo, mua chuộc, tham gia vận 
chuyển ma túy.  

3. Mặc dù các tỉnh tuyến Tây Bắc là các tỉnh miền núi nhưng mạng lưới giao thông nối liền 
với các tỉnh miền xuôi rất thuận lợi. Trong đó có 01 sân bay dân sự từ Hà Nội lên Điện Biên, có 
tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Yên Bái. Bên cạnh đó, còn có một số tuyến đường sông có điều 
kiện thuận lợi, các đối tượng phạm tội ma túy mua ma túy rồi vận chuyển về các tỉnh miền xuôi tiêu 
thụ bằng nhiều con đường khác nhau. 

4. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy tại các tỉnh Tây Bắc tuy đã được tăng cường 
nhưng vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu còn 
hạn chế, đặc biệt là ở các địa bàn biên giới. Công tác phòng ngừa, kể cả phòng ngừa nghiệp vụ và 
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phòng ngừa xã hội chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, mối quan hệ phối hợp 
giữa các lực lượng như công an, biên phòng, hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy 
ở khu vực biên giới theo Quyết định 133/TTg của Thủ tướng Chính phủ tuy đã được cải thiện nhưng 
chưa thường xuyên, liên tục. Các cấp, các ngành vào cuộc chưa thật sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao. 

5. Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới 
còn yếu, nhiều cán bộ cốt cán chịu sự tác động ràng buộc về phong tục tập quán, dòng họ nên chưa 
thực sự kiên quyết trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống các 
loại tội phạm về ma túy. Các cuộc vận động, tuyên truyền giáo dục cho đồng bào dân tộc nhằm nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần đấu tranh chống tội phạm chưa được thường xuyên. 

6. Mặc dù nhận thức được chính sách hình sự nghiêm khắc của pháp luật với các loại tội phạm 
về ma túy nhưng vì siêu lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật và tìm mọi cách để mua 
bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nhằm mục đích kiếm lời phi pháp. 

7. Tại địa bàn các tỉnh Tây Bắc, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí 
tự tạo, vật liệu nổ còn diễn ra hết sức phức tạp. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động, kêu gọi 
thu nộp vũ khí nhưng nhiều đối tượng vẫn không chịu giao nộp. Nhiều đối tượng bị truy nã tìm cách 
lẩn trốn tại các khu vực biên giới, trang bị vũ khí và tiếp tục móc nối hình thành các đường dây vận 
chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trong khi đó, các đối tượng người Lào, người Trung Quốc cũng lợi 
dụng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, thường xuyên qua lại khu vực biên giới với mục đích ngụy tạo 
là du lịch, thăm thân hoặc thương mại để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.  

8. Mối quan hệ hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa cơ quan 
chức năng Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào, Trung Quốc tuy đã được mở rộng nhưng 
hiệu quả đạt được còn nhiều hạn chế. Việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm ma 
túy ở mỗi nước chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đấu tranh, thông tin trao đổi chưa được thường 
xuyên và kịp thời. 

II. Giải pháp 

Trong thời gian tới, tình hình hoạt động phạm tội ma túy ở khu vực “Tam giác vàng” và ở 
Trung Quốc tiếp tục gia tăng là áp lực lớn tác động trực tiếp đến tình hình ma túy và tội phạm ma túy 
trong nước nói chung và tuyến các tỉnh Tây Bắc nói riêng. Do tính chất “siêu lợi nhuận” của việc mua 
bán ma túy, cũng như chịu ảnh hưởng của một số yếu tố địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội, các đối 
tượng phạm tội sẽ tiếp tục tìm cách gia tăng hoạt động với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh 
vi, xảo quyệt và manh động hơn. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói 
chung và trên tuyến các tỉnh Tây Bắc nói riêng sẽ ngày càng cam go và quyết liệt hơn. Để góp phần 
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy trên tuyến Tây Bắc, chúng tôi xin trao đổi một 
số kinh nghiệm giải pháp sau: 

1. Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là cuộc đấu tranh phức tạp, gay go, quyết liệt, 
lâu dài. Muốn giải quyết được triệt để tình hình tội phạm ma túy phải được sự đồng tình, ủng hộ, sự 
chỉ đạo sát sao, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã), huy động được 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia, nhằm phát huy sức mạnh, sự đồng thuận của 
nhân dân bằng nhiều biện pháp như: Tuyên truyền thông qua đảng bộ, chi bộ thôn, bản, đoàn thể, 
truyền thông, báo chí, pa nô, áp phích, chiếu phim, văn nghệ… tuyên truyền cá biệt, gọi hỏi, răn đe, 
giao cho những người có uy tín trong dòng họ, già làng, trưởng bản động viên giáo dục, kết hợp ký 
cam kết… nếu cộng đồng làm tốt, dòng họ, gia đình làm tốt thì tệ nạn ma túy sẽ giảm. 

2. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thuyết phục để người dân thấy tác hại của ma 
túy, hiểu về pháp luật từ đó tự giác không trồng cây có chứa chất ma túy; không sử dụng, tàng trữ, 
vận chuyển ma túy, vũ khí; cảnh giác khi bị các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây mua bán 
ma túy dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo, thậm chí khống chế. Đồng thời phải làm tốt công tác phát động 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh với tội 
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phạm; tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, tạo nên sức mạnh toàn dân, làm cho tội phạm không còn 
chỗ dựa, từ bỏ tư tưởng hành vi phạm tội. 

3. Đối với tội phạm ma túy là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm hoạt động tinh vi xảo quyệt, 
luôn tự trang bị vũ khí chống trả lại các lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Do vậy phải làm tốt công 
tác điều tra cơ bản, xây dựng cộng tác viên bí mật, nắm chắc tuyến, địa bàn, đối tượng. Chú trọng 
nắm các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, HIV có tính chất lưu manh côn 
đồ cầm đầu các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn tại địa 
bàn, đối tượng có vũ khí để lập án và chủ động lên kế hoạch tổ chức xác minh truy bắt. 

4. Trước khi tổ chức bắt phải điều tra tỉ mỉ về lý lịch đối tượng, nơi cư trú, quan hệ gia đình, 
bạn bè, xã hội, đặc điểm thể chất, sở trường của đối tượng, đối tượng có vũ khí không, vũ khí loại gì, 
trình độ sử dụng vũ khí, tính chất nguy hiểm của đối tượng ở mức độ nào, vẽ sơ đồ nhà, đường đi, xác 
định các vị trí đối tượng có thể lẩn trốn như ở nhà, lều lán, hầm, hố bí mật. Có kế hoạch thật tỉ mỉ cụ 
thể, nguyên tắc bắt phải đảm bảo bí mật, bất ngờ, đối với địa bàn phức tạp khi bắt phải huy động 
nhiều lực lượng như sự hỗ trợ của cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an xã, huyện… có đủ lực 
lượng mạnh với tính chất áp đảo đối tượng, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, dự kiến được các 
tình huống đột xuất có thể xảy ra như: Chống trả, chạy trốn, tiêu hủy chứng cứ, tàng trữ vũ khí, tự sát, 
giải cứu của đồng bọn… Cũng như các biện pháp xử lý tình huống. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng lực lượng, từng cán bộ tham gia, ai chỉ huy, ai tiếp cận đối tượng, vòng 1, vòng 2, vòng 3, khi 
tiếp cận đối tượng phải bố trí những cán bộ nhanh nhẹn, mưu trí, dũng cảm nhanh chóng khống chế, 
khám xét, tước vũ khí (vũ khí đối tượng thường giấu ở thắt lưng, ống chân, ống tay áo…). Nếu đối 
tượng cố thủ trong nhà, phải tạo các tình huống giả, đánh lạc hướng đối tượng. Nếu có điều kiện thì 
tấn công theo nhiều hướng, không được đồng loạt tiến vào một cửa, đối tượng bắn trả sẽ thương vong 
nhiều. 

- Sau khi bắt giữ được đối tượng phải khóa trói ngay, quá trình dẫn giải chú ý bảo vệ chặt chẽ, 
không để đối tượng trốn, tự sát, tiêu hủy chứng cứ. Nếu có điều kiện thì dùng xe chuyên dụng để dẫn 
giải đối tượng về trụ sở chính quyền địa phương gần nhất và có phương án đối phó với các tình huống 
chống đối, giải cứu đối tượng trên đường dẫn giải, đối với đối tượng đặc biệt nguy hiểm nếu bắt ở nơi 
cư trú không an toàn cách tốt nhất là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều đối tượng ra khỏi nhà để 
bắt. 

5. Cần xây dựng các phương án, quy trình bắt khám xét các đối tượng phạm tội nguy hiểm, 
phức tạp thường xuyên tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm với sự tham gia của các lực lượng trực tiếp 
làm công tác phòng chống tội phạm ma túy như lực lượng cảnh sát, bộ đội biên phòng, hải quan… 
của các tỉnh, thành phố thường xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ. Qua đó tìm ra những sơ 
hở, thiếu sót trong các vụ chống người thi hành công vụ, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, 
thông báo kịp thời cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu truy bắt tội phạm.  

6. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác 
tội phạm nhất là đối với các đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí. Tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân 
về Bộ luật Hình sự, các điều luật về chống người thi hành công vụ. Đặc biệt phải quán triệt sâu Pháp 
lệnh số 16 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ; đặc biệt là Điều 3, Điều 22 quy định nguyên tắc các trường hợp được sử dụng vũ khí, 
để cán bộ chiến sỹ nắm và chủ động sử dụng vũ khí trong các trường hợp pháp luật cho phép. Đối với 
những vụ chống người thi hành công vụ dù ở mức độ nào cũng phải khởi tố, đưa ra xét xử lưu động, 
với mức án nghiêm khắc để tuyên truyền, răn đe tới các đối tượng phạm tội khác. 

7. Tăng cường công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, tuyên truyền, vận động để quần 
chúng nhân dân, đồng bào dân tộc nhận thức được các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật 
của Đảng và Nhà nước, tự giác giao nộp các loại vũ khí quân dụng, vũ khí tự tạo. Làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống 
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tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng. Qua đó giúp nhân dân, đặc biệt là 
những khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa trên các tuyến địa bàn trọng điểm hiểu được trách nhiệm 
của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, từ đó ủng hộ giúp đỡ lực lượng làm 
nhiệm vụ.  

8. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh trong bắt đối 
tượng phạm tội ma túy ở khu vực biên giới. Đặc biệt cần đào tạo, giúp đỡ phương tiện, kinh phí cho 
cảnh sát của Lào để bạn tích cực đấu tranh triệt xóa các đường dây ma túy trên đất Lào, góp phần 
ngăn chặn, hạn chế tối đa ma túy vào Việt Nam. 

9. Tiếp tục tăng cường lực lượng, bổ sung biên chế cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy nhất là ở những địa bàn quận, huyện, các tuyến và địa bàn trọng điểm, địa bàn biên giới. Đối 
với các huyện biên giới, tình hình tội phạm ma túy phức tạp phải thành lập đội cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, đầu tư, trang bị các loại vũ khí như súng ngắn, AK, súng bắn tỉa, súng bắn điện, các 
loại áo giáp, mũ chống đạn, đặc biệt là các loại áo giáp chống đạn tiểu liên… Thường xuyên mở các 
lớp tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, các chiến thuật truy bắt đối tượng 
cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác đấu tranh chống tội phạm. Các trường và Học viện Cảnh 
sát, An ninh cần tăng thêm thời gian học quân sự võ thuật cho các học viên, nhằm không ngừng nâng 
cao trình độ quân sự, võ thuật thành thạo để đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm. 

10. Cần có kế hoạch, biện pháp mạnh để bắt các đối tượng truy nã về tội ma túy có vũ khí tiếp 
tục mua bán ma túy đang lẩn trốn ở khu vực biên giới (nhất là 35 đối tượng truy nã ở xã Loóng 
Luông). Đối với các đối tượng nguy hiểm có vũ khí, co cụm chống đối quyết liệt lại lực lượng chức 
năng, phải xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Bộ Công an xin chủ 
trương tiêu diệt, có tác dụng răn đe. Không để tội phạm ma túy lộng hành. 

11. Có hình thức khen thưởng kịp thời các cán bộ chiến sỹ lập công, đồng thời quan tâm chu 
đáo đến chế độ chính sách đối với nhân thân các đồng chí bị thương, hy sinh trên mặt trận đấu tranh 
phòng chống tội phạm. Tạo niềm tin củng cố tinh thần, ý chí tấn công tội phạm cho cán bộ, chiến sỹ 
công tác trên mặt trận đấu tranh đầy cam go, nguy hiểm này. 

 

                                                                                                        Đại tá Phạm Văn Chình  
                                                                                                              Phó Cục trưởng C47 

                                                                                                              (bvhttdl.gov.vn - Ngày 18/4/2017) 
  

 
 

NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT MA TÚY 
 

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra ban hành công văn nêu rõ các thủ tục về giải 
quyết các vụ ma túy; đồng thời xử lý nghiêm các vụ ma túy theo đúng luật nhằm nỗ lực 
ngăn chặn tệ nạn ma túy lây lan. 

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, hiện nay, tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến 
phức tạp với mức độ nguy hiểm và tính chất ngày càng đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan 
chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý được nhiều vụ án ma túy lớn góp phần đấu tranh phòng, 
chống loại tội phạm này. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an các 
cấp đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc trưng cầu giám định trọng lượng các chất 
ma túy. 

Một phần nguyên nhân xuất phát từ nội dung yêu cầu trong quyết định trưng cầu giám 
định của cơ quan cảnh sát điều tra chưa cụ thể, rõ ràng để các cơ quan có thẩm quyền giám 
định ra kết luận giám định đúng với những nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật làm 
căn cứ xử lý vụ án nên đã dẫn đến tình trạng tòa án hủy án, trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra 
lại hoặc tòa án trực tiếp yêu cầu giám định để xác định trọng lượng chất ma túy. 
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Để giải quyết các vụ án về ma túy đạt hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, không để lọt tội phạm cũng như không làm oan người không có 
tội; sau khi thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan 
Cảnh sát điều tra Bộ Công an quán triệt, chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp 
nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên 
tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của liên ngành hướng 
dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự 
năm 1999 và Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 
14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17 trong giải quyết các vụ 
án về ma túy như sau: 

Một là, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung tiết 1.4 Mục I Phần I Thông tư liên tịch số 
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định: “1.4. Trong mọi trường hợp, khi thu giữ 
được các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy 
thì đều phải trưng cầu giám định để xác định loại và trọng lượng chất ma túy, tiền chất thu giữ 
được”. 

Vì vậy, đối với những trường hợp không bắt buộc phải trưng cầu giám định để xác định 
hàm lượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp khi ra quyết định trưng cầu giám định 
đối với các chất nghi là chất ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy 
đã thu giữ được thì nội dung yêu cầu giám định cần ghi rõ: “Mẫu gửi giám định có phải là chất 
ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy không? Loại chất ma túy, tiền 
chất gì? Trọng lượng (khối lượng) của mẫu gửi giám định là bao nhiêu?”. 

Đối với cơ quan giám định, trong kết luận giám định phải xác định rõ về chất ma túy để 
phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự. Ví dụ như chất heroin, chất cocain... Không được 
kết luận “là chế phẩm heroin” hoặc “có thành phần heroin”. 

Hai là, chỉ bắt buộc phải trưng cầu giám định hàm lượng để xác định trọng lượng chất ma 
túy nêu tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP 
sửa đổi, bổ sung tiết 1.4 Mục I Phần I Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC-BTP trong các trường hợp sau: 

“a) Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể rắn được hòa thành 
dung dịch; 

b) Chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma túy ở thể lỏng đã được pha 
loãng; 

c) Xái thuốc phiện; 

d) Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;” 

Với các trường hợp trên, cơ quan Cảnh sát điều tra công an các cấp khi ra quyết định 
trưng cầu giám định thì nội dung yêu cầu giám định cần ghi rõ: 

Đối với các mẫu gửi giám định ở thể rắn (là thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần...): 
“Mẫu gửi giám định (chất bột, viên nén...) có chứa chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất 
trái phép chất ma túy không? Loại chất ma túy, tiền chất gì? Hàm lượng chất ma túy, tiền chất? 
Trọng lượng (khối lượng) chất ma túy, tiền chất là bao nhiêu?”. 

Đối với các mẫu gửi giám định ở thể lỏng: “Mẫu gửi giám định (dung dịch, chất lỏng...) có 
chứa chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy không? Loại chất ma 
túy, tiền chất gì? Hàm lượng chất ma túy, tiền chất? Thể tích (trọng lượng, khối lượng) chất ma 
túy, tiền chất là bao nhiêu?”. 

Trong kết luận giám định của cơ quan giám định cũng phải nêu cụ thể chất ma túy, tiền 
chất được giám định theo đúng tên gọi để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự. 

Ba là, về việc trích mẫu các chất nghi là chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái 
phép chất ma túy để gửi đi giám định. 
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Đối với các vụ án khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy, tiền chất dùng vào việc 
sản xuất trái phép chất ma túy với số lượng lớn, cơ quan cảnh sát điều tra mời cơ quan giám 
định phối hợp trích mẫu giám định theo quy trình để giám định thì cơ quan giám định chịu trách 
nhiệm trả lời về trọng lượng (khối lượng) của chất ma túy, tiền chất trong mẫu gửi giám định và 
tổng trọng lượng (khối lượng) của chất ma túy, tiền chất thu giữ được. Việc niêm phong, mở 
niêm phong phải thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn thực hiện việc này. 

Đối với các trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra gửi toàn bộ chất nghi là chất ma túy, 
tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thu giữ được, yêu cầu cơ quan giám định 
trả lời kết luận giám định thì cơ quan giám định chịu trách nhiệm trả lời về tổng trọng lượng 
(khối lượng) của chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thu giữ 
được. 

Cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp không tự trích mẫu để gửi giám định, rồi tự 
căn cứ vào kết luận giám định về phần mẫu gửi đi giám định để xác định tổng trọng lượng (khối 
lượng) chất ma túy, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy đã thu giữ được. Vì 
tòa án sẽ không công nhận cách tính của cơ quan cảnh sát điều tra khi tổng trọng lượng (khối 
lượng) này không được trả lời trong kết luận giám định. 

 

                                                                                                                        Thu Hà 
                                                                                                            (tiengchuong.vn - Ngày 11/5/2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIỀM CHẾ TỘI PHẠM MA TÚY VẬN CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI  

SƠN LA, VIỆT NAM VÀ HỦA PHĂN, LÀO 
 

Ngày 26/4/2017, tại Sơn La, Tổng cục 
Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục 
Cảnh sát, Bộ An ninh Lào phối hợp tổ chức 
Hội nghị tổng kết Phương án phối hợp giải 
quyết tình hình phức tạp về ma túy trên biên 
giới Sơn La, Việt Nam và Hủa Phăn, Lào. 
Các đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc, 
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ 
Công an; Đại tá Khăm Hùng Sẻng Pá Sợt, 
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ 
An ninh Lào; lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đại 
diện các cơ quan, đơn vị chức năng của hai 
nước Việt Nam - Lào dự hội nghị. 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, 
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy, báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện 

phương án. Do tác động của tình hình tội phạm 
ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” làm cho 
tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới 
Việt Nam - Lào có diễn biến phức tạp, đặc biệt 
là tình hình mua bán, vận chuyển ma túy qua 
khu vực biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn của Lào 
và tỉnh Sơn La, Việt Nam. Trước tình hình đó, 
ngày 05/11/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục 
Cảnh sát hai nước bàn, ký Phương án giải quyết 
tình hình phức tạp về ma túy tuyến biên giới 
Sơn La, Việt Nam và Hủa Phăn, Lào. 

Để từng bước ngăn chặn tiến tới đẩy lùi 
tình trạng mua bán và vận chuyển trái phép các 
chất ma túy qua biên giới Việt - Lào, thời gian 
qua các đơn vị trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, 
công an 10 tỉnh biên giới Việt - Lào, công an 

SƠN LA 
VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY 
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các tỉnh, thành phố liên quan, cùng sự phối hợp 
của lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan đã 
triển khai thực hiện các phương án đấu tranh, 
chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, nắm 
chắc tình hình tuyến, địa bàn, đối tượng, 
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm 
ma túy tại khu vực biên giới, thực hiện phòng 
ngừa tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh với 
các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy nhất 
là các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy 
xuyên quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả đấu 
tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, 
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến 
biên giới Việt - Lào.  

Qua triển khai thực hiện phương án, đã có 
sự chuyển biến tích cực về tình hình hoạt động 
của tội phạm ma túy tại địa bàn tỉnh Sơn La, 
nhất là các toán đối tượng có vũ trang vận 
chuyển ma túy số lượng lớn từ biên giới vào nội 
địa đã giảm về tần xuất, không hoạt động công 
khai như trước đây.  

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy 10 tỉnh biên giới Việt - Lào đã phối hợp 
với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 
2.626 vụ, 5.538 đối tượng phạm tội về ma túy. 
Thu giữ: 128,3kg heroin; 64,1kg thuốc phiện; 
97,5kg cần sa khô; 20,1kg + 271.953 viên ma 
túy tổng hợp và nhiều tài sản, tài liệu liên quan. 
Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt 
Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng 
của nước bạn Lào đấu tranh triệt phá nhiều 
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên 
đất bạn.  

Mặc dù công tác phối hợp triển khai thực 
hiện phương án đã đạt được một số kết quả nhất 
định, nhưng tình trạng mua bán, vận chuyển ma 
túy qua biên giới Việt - Lào vẫn diễn biến hết 
sức phức tạp. Hoạt động của các toán, nhóm đối 
tượng có vũ trang, vận chuyển ma túy số lượng 
lớn từ Lào vào Việt Nam tuy giảm về tần suất 
nhưng vẫn còn hoạt động và có dấu hiệu chuyển 
hướng sang địa bàn huyện Quế Phong, Tương 
Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Điều đó cho 
thấy hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, 
nghiên cứu, đề ra cơ chế, nội dung phối hợp để 
đạt kết quả cao hơn. 

Đại tá Khăm Hùng Sẻng Pá Sợt, Phó tổng 
cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào 

khẳng định, thực hiện phương án, tình hình tội 
phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua tuyến 
biên giới Sơn La - Bắc Lào đã từng bước được 
kiềm chế. Công an các tỉnh Việt Nam đã hỗ trợ, 
giúp đỡ Công an các tỉnh Bắc Lào về đào tạo 
cán bộ, phương tiện, trang thiết bị phục vụ đấu 
tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời rà soát, 
lập danh sách đối tượng cầm đầu các đường dây 
buôn bán ma túy và đối tượng vận chuyển ma 
túy, xây dựng kế hoạch đánh bắt tội phạm ma 
túy. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung 
tướng Đồng Đại Lộc, Phó tổng cục trưởng Tổng 
cục Cảnh sát biểu dương và đánh giá cao kết 
quả hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm ma túy và nhấn 
mạnh các đường dây tội phạm ma túy có sự 
móc nối của các đối tượng ở hai nước đã và 
đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động, mua 
bán, vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng 
lớn với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh 
vi, xảo quyệt, manh động nhằm đối phó với các 
biện pháp đấu tranh của các cơ quan chức năng.  

Vẫn còn nhiều đối tượng truy nã đang lẩn 
trốn tại các khu vực biên giới tiếp tục tìm cách 
hoạt động phạm tội. Đặc biệt, nguy hiểm hơn là 
hoạt động vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt 
Nam do các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, 
liều lĩnh, vận chuyển trái phép số lượng lớn 
heroin, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả 
cơ quan chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. 

Trên cơ sở phương án được hai bên bàn 
bạc, thống nhất, thời gian qua Cục Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy và công an các tỉnh 
trên tuyến biên giới Việt - Lào đã chủ động xây 
dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp 
công tác đấu tranh có hiệu quả với các đường 
dây, đối tượng phạm tội ma túy nhất là các 
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua 
biên giới, tổ chức vận động và truy bắt các đối 
tượng truy nã hiện đang lẩn trốn ở khu vực biên 
giới. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp đấu 
tranh các lực lượng chức năng và công an các 
địa phương trên tuyến biên giới Việt - Lào đã 
đặc biệt quan tâm tiến hành công tác tuyên 
truyền phòng, chống ma túy do vậy đã huy động 
được các cấp, ngành và đông đảo quần chúng 
nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma 
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túy, tạo sự chuyển biến tích cực tại các địa bàn 
góp phần không nhỏ vào sự thành công của 
phương án do 2 đồng chí Tổng cục trưởng đã ký 
kết.  

Trong thời gian tới, trên cơ sở thực tiễn 
triển khai thực hiện phương án giải quyết tình 
hình phức tạp về ma túy tuyến biên giới Sơn La, 
Việt Nam và Hủa Phăn, Lào, các cơ quan chức 
năng Việt Nam sẽ tổ chức rút kinh nghiệm; kịp 
thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong 
công tác quản lý biên giới nhằm đổi mới và 
nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm 
này trong thời gian tới kết hợp với việc triển 
khai kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí 
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam về giải quyết 
tình hình phức tạp về ma túy tại các địa bàn 
huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La và 
huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. 

Lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, hải 
quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm 
chắc tình hình, tổ chức đấu tranh với các đối 
tượng phạm tội ma túy nhất là các đường dây 

mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên 
giới; tập trung điều tra mở rộng các vụ án để 
bóc gỡ triệt để các đường dây phạm tội. Thường 
xuyên tiến hành công tác tuyên truyền phòng, 
chống ma túy tại các địa bàn biên giới, nhất là 
tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, qua đó vận 
động quần chúng nhân dân tham gia đông đảo 
và tích cực vào công tác phòng, chống ma túy. 

Kết quả phối hợp giải quyết tình hình 
phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Sơn La, 
Việt Nam - Hủa Phăn, Lào cần được tiếp tục 
phát huy và nhân rộng trên toàn tuyến biên giới 
giữa hai nước. Đấu tranh có hiệu quả với các 
đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma 
túy qua biên giới góp phần đảm bảo an ninh trật 
tự tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển 
thương mại, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị, 
hợp tác truyền thống giữa hai nước.  

 

Huy Hà 
(pcmatuy.canhsat.vn - Ngày 05/5/2017) 

 

 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM 

MUA BÁN, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY CÓ VŨ TRANG QUA BIÊN GIỚI  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 
 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc Việt Nam có vị trí chiến lược và đặc biệt 
quan trọng về quốc phòng - an ninh, có 250km đường biên giới trải dài qua 69 bản thuộc 17 
xã của 06 huyện, giáp hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào. Tuyến biên giới chủ yếu là rừng núi hiểm trở. Tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn - 
Luông Pha Băng trong những năm qua luôn là tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động 
trung chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng, qua địa bàn Lào, vào Việt Nam và đi nước 
thứ ba. 

Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ 
trang qua biên giới của Công an tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng 
kể như: Đấu tranh triệt phá được một số đường dây tội phạm ma túy, tạo áp lực hạn chế, ngăn chặn 
từng bước nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn Sơn La; tranh thủ và phát huy hiệu quả 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các huyện, 
xã biên giới và các ngành, nhân dân Sơn La cùng như các tỉnh Bắc Lào, trọng tâm là tỉnh Hủa Phăn, 
tỉnh Luông Pha Băng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy; củng cố 
niềm tin của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của nhân dân đối với lực lượng công an, bộ đội 
biên phòng và các đơn vị chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; công tác phối 
hợp phòng chống ma túy qua biên giới được củng cố, tăng cường hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc 
biệt Việt Nam - Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và nâng 
cấp quan hệ phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sơn La với lực lượng phòng chống 
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ma túy các tỉnh Bắc Lào, trọng tâm là tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng lên tầm cao mới, chặt chẽ 
hơn, góp phần thiết thực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

Bên cạnh những thành tích trên, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển 
trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số những hạn 
chế như: Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp công tác 
theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công 
an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhưng công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên 
tuyến biên giới vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; hiệu quả trong việc đánh trúng, 
đánh đúng các đường dây tội phạm ma túy lớn qua biên giới vào Sơn La và đi tiêu thụ tại các tỉnh 
miền xuôi chưa cao. Trên địa bàn xã Lóng Luông việc triển khai, thực hiện các đề án, phương án, kế 
hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, 
nhưng tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn chưa được giải quyết triệt để; cấp ủy, chính quyền xã, 
bản chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, chưa huy động được người dân tham gia phòng, chống ma 
túy; một số lãnh đạo chủ chốt có người thân liên quan đến ma túy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bố 
trí lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống ma túy của công an các tỉnh Bắc Lào chưa được 
quan tâm đúng mức, cán bộ chiến sỹ được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia còn thiếu kinh nghiệm và 
chưa được duy trì thường xuyên. Mặt khác do pháp luật quy định về xử lý tội phạm ma túy của mỗi 
nước có khác nhau; số cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ của cả 2 bên không biết 
tiếng của nhau; nguồn kinh phí, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh còn rất hạn chế do đó chưa 
phục vụ kịp thời các yêu cầu về công tác phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy có vũ trang qua biên giới Công an tỉnh Sơn La đã nghiên cứu, đặt ra những mục tiêu, 
nhiệm vụ, phương án trong giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể: 

Tiếp tục duy trì các biện pháp công tác để theo dõi, thu thập thông tin từ các toán, tốp đối tượng 
vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang xâm nhập trái phép qua biên giới; triển khai các biện 
pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin về các đối tượng đầu nậu trong nội địa và cách thức phân phối tiêu 
thụ nguồn ma túy của chúng; đồng thời phối kết hợp với việc thực hiện Kế hoạch phòng chống ma 
túy qua biên giới (SH09) năm 2016 đã được triển khai thành lập các tổ công tác nội, ngoại biên phối 
hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Lào để thu thập thông tin, tài liệu, đấu tranh với các đối 
tượng cầm đầu, chủ hàng lớn bên kia biên giới. Khi có tài liệu cụ thể, chính xác thì báo cáo và đề xuất 
lãnh đạo các cấp để xin chủ trương, tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh phù hợp. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án đấu tranh với tội phạm ma túy để giải 
quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xác định nhiệm 
vụ trọng tâm gồm: Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị xã, bản; nâng cao chất lượng công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã, bản 
và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ 
sở; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước vững mạnh; đấu tranh bóc gỡ, 
triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn và từ biên giới 
vào địa bàn; bắt giữ các đối tượng truy nã, góp phần giữ vững an ninh chính trị; ổn định trật tự an 
toàn xã hội, kiềm chế hoạt động của tội phạm, đem lại lòng tin cho quần chúng nhân dân trong công 
tác bảo đảm an ninh trật tự. 

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới nhằm củng cố, tăng 
cường hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong lĩnh 
vực đảm bảo an ninh trật tự và nâng cấp quan hệ phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy tỉnh 
Sơn La với lực lượng phòng chống ma túy các tỉnh Bắc Lào, trọng tâm là tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông 
Pha Băng lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, góp phần thiết thực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu 
nghị và phát triển. Nâng cao nhận thức, năng lực thực tiễn đối với lực lượng chức năng của bạn trong 
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công tác quản lý địa bàn, phòng chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy; nhận diện, xác định 
rõ hơn về tuyến, địa bàn, đường dây, nguồn, chủng loại ma túy; phương thức, thủ đoạn của tội phạm 
ma túy tại tuyến, địa bàn này. Thu thập tài liệu về địa bàn, địa hình, địa vật, dân cư; đối tượng, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ở ngoại biên, khu vực biên giới, phục vụ yêu 
cầu đấu tranh với tội phạm ma túy trước mắt cũng như công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền 
lãnh thổ lâu dài. 

Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau: Công an tỉnh 
Sơn La tiếp tục tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn đại 
biểu sang thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm phòng chống ma túy giữa tỉnh Sơn La với các 
tỉnh Bắc Lào; duy trì tổ chức giao ban công tác đảm bảo an ninh trật tự cấp tỉnh và cấp cơ sở. 

Tập trung triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an 
tỉnh Luông Pha Băng đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ 
ma túy ở khu vực giáp biên giới Sơn La - Hủa Phăn, Luông Pha Băng và qua biên giới. 

Tổ chức các hoạt động phối hợp có hiệu quả với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy - Bộ An 
ninh Lào đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Sơn La - Hủa Phăn theo Phương án phối 
hợp phòng, chống ma túy qua biên giới do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Việt Nam ký với Tổng 
cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào tháng 11/2015 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Chỉ đạo công an 6 
huyện biên giới của tỉnh Sơn La phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn thực 
hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống 
tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới. 

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo tiếng Việt cho công an các tỉnh 
Bắc Lào; đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hỗ trợ kinh phí, phương tiện nghiệp vụ phục 
vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cho bạn và cho lực lượng nghiệp vụ của Sơn La. 

Các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên: Tiếp tục thu thập tài liệu xác định rõ vị trí, 
đánh giá đặc điểm, tình hình trên toàn tuyến biên giới gồm địa bàn 17 xã thuộc các huyện Mộc Châu, 
Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp; vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn xã, bản; rà soát, đánh giá 
hoạt động của hệ thống chính trị, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố, kiện toàn hệ 
thống chính trị ở xã, bản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với mô hình 
“Nhóm liên gia tự quản”; lập các hòm thư tố giác tội phạm. Tập trung tại các địa bàn phức tạp trọng 
điểm về ma túy hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, quản lý cư trú để phát hiện các đối tượng có liên 
quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng có quyết định truy nã đang 
lẩn trốn trên địa bàn; lập danh sách từng hộ ở các bản giáp ranh với biên giới, làm rõ nhân thân, mối 
quan hệ liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy. Lựa chọn xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật 
để nắm bắt, xác định đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây mua bán, vận 
chuyển trái phép các chất ma túy; chú ý xây dựng đặc tình ngoại biên. 

Đánh giá tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn, xác định các đối tượng hoạt 
động mua bán, vận chuyển ma túy và các đường dây, đối tượng, tuyến hoạt động mua bán, vận 
chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa và từ xã biên giới đi các địa bàn khác; tổ chức mật phục, 
chặn bắt đối tượng; xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa, ngăn không cho ma túy thẩm lậu sâu vào 
nội địa. Phối hợp thực hiện công tác rà soát, phát hiện, thu gom cai nghiện ma túy; công tác rà soát, 
phát hiện, triệt xóa cây thuốc phiện tái trồng. 

Thành lập tổ công tác phối hợp giữa lực lượng công an và bộ đội biên phòng của Sơn La sang 
tập huấn, hướng dẫn cho lực lượng nghiệp vụ phòng, chống ma túy của bạn về biện pháp triển khai, 
thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào những địa bàn trọng điểm ngoại biên và 
các đối tượng thường xuyên có mặt ở tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, số có biểu hiện nghi vấn hoạt 
động phạm tội về ma túy. Đồng thời đi sâu điều tra, nghiên cứu mối liên hệ giữa hoạt động về ma túy 
với dấu hiệu liên quan đến an ninh quốc gia. 
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Rà soát nắm chắc, kỹ toàn bộ số người Việt Nam có mặt tại các huyện Sốp Bâu, Mường Ét, 
Xiềng Khọ, tập trung vào số người Sơn La, ở các huyện biên giới sang làm ăn, buôn bán; số đối 
tượng người Lào và người Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới. 

Hướng dẫn lực lượng nghiệp vụ của bạn tổ chức các hoạt động đấu tranh triệt phá các đường 
dây, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy ngay trên đất bạn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới. Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn đại biểu sang thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm 
phòng chống ma túy giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào; duy trì tổ chức giao ban công tác đảm 
bảo an ninh trật tự; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả chế độ trao đổi thông tin theo biên bản đã ký 
kết; củng cố và tăng cường trao đổi thông tin về hoạt động của tội phạm ma túy qua Văn phòng BLO. 

Tập trung triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an 
tỉnh Luông Pha Băng đấu tranh với các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ 
ma túy ở khu vực giáp biên giới Sơn La - Hủa Phăn, Luông Pha Băng và qua biên giới. Phối hợp với 
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an tổ chức các hoạt động phối hợp có hiệu quả 
với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy - Bộ An ninh Lào đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực 
biên giới Sơn La - Hủa Phăn theo Phương án phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới do Tổng 
cục Cảnh sát - Bộ Công an Việt Nam ký với Tổng cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào tháng 11/2015 tại 
huyện Mộc Châu, Sơn La. 

Chỉ đạo công an 6 huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn 
thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới; tiếp tục 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện 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. 

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công an các tỉnh Bắc Lào. Tiếp tục 
thực hiện Phương án 279 về đấu tranh với tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng điểm về ma 
túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và vùng phụ cận, giai đoạn 2016 - 2020. 

 

                                                                                                                                   Vũ Thúy 
                                                                                                               (sonla.gov.vn - Ngày 28/12/2016) 
  

 
 

GIAN NAN CUỘC CHIẾN CHỐNG MA TÚY Ở BIÊN GIỚI SƠN LA 
 

Từ đầu năm 2016 đến 
nay, Bộ đội Biên phòng Sơn 
La đã đấu tranh thắng lợi 17 
chuyên án, bắt giữ, xử lý 103 
vụ với 161 đối tượng, tang 
vật thu được 115 bánh 
heroin và 23,8kg heroin; 
16,8kg ma túy tổng hợp 
dạng đá; gần 50 nghìn viên 
ma túy tổng hợp; 17,6kg 
thuốc phiện; 45kg quả thuốc 
phiện; 18 khẩu súng các 
loại; 20 quả lựu đạn; 80 viên 
đạn và nhiều tang vật có liên 
quan. Đây là những chiến 
công mà Bộ đội Biên phòng 

Sơn La đã đạt được trong 
cuộc chiến không khoan 
nhượng với bọn tội phạm 
ma túy trên khu vực biên 
giới. 

Khốc liệt ngay từ khu 
vực biên giới 

Khu vực biên giới tỉnh 
Sơn La có địa hình núi rừng 
hiểm trở với nhiều tuyến 
đường một bên là vực sâu, 
một bên vách đá thẳng đứng, 
có nhiều đường mòn, đường 
dân sinh xuyên rừng, lại gần 
“rốn” ma túy Tam giác vàng, 
những yếu tố đó đã trở thành 

điều kiện thuận lợi để bọn tội 
phạm buôn bán, vận chuyển 
ma túy hoạt động. Hoạt động 
của các đối tượng phạm tội 
ma túy cũng rất tinh vi và hết 
sức liều lĩnh, đặc biệt là trên 
địa bàn biên giới huyện Mộc 
Châu, Vân Hồ. Các đối tượng 
ở ngoại biên tiếp tục tìm cách 
móc nối với một số đối tượng 
ở nội biên và một số trong nội 
địa để hình thành các đường 
dây vận chuyển ma túy. 

Thời gian qua, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La và các lực 
lượng chức năng tổ chức tuần 
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tra, kiểm soát gắt gao và đánh 
bắt nhiều vụ án lớn về ma túy, 
tuy tội phạm có giảm, tần suất 
hoạt động ít hơn nhưng chưa 
ngăn chặn được triệt để. 
Chúng thay đổi về phương 
thức, thủ đoạn, quy luật hoạt 
động, đường đi, thời gian vận 
chuyển để tránh bị phát hiện 
của lực lượng chức năng. 
Chúng thường xuyên xóa các 
dấu vết, nhất là những khu 
vực nhạy cảm, dùng các “hoa 
tiêu” để thăm dò, dẫn đường 
nhằm vận chuyển ma túy trái 
phép qua biên giới. Ma túy 
được chúng cất giấu trong 
rừng, trong hang động, thậm 
chí cất giấu ngay trong nhà, 
sau đó dùng người nhà hoặc 
thuê người vận chuyển đi tiêu 
thụ. 

Đặc biệt gần đây, các 
đối tượng người Lào móc nối 
với người Việt Nam, tổ chức 
thành từng tốp từ 5 đến 7 
người, có tốp 10 đến 20 
người, có trang bị vũ khí nóng 
vận chuyển ma túy vào Việt 
Nam qua địa bàn huyện Mộc 
Châu, Vân Hồ, gây phức tạp 
về an ninh trật tự. Để tiện cho 
việc cơ động, vận chuyển, các 
đối tượng phạm tội thường 
dùng ba lô đựng “hàng” mỗi 
lần từ 10 - 15 bánh heroin 
(trước đây từ 20 - 25 bánh 
heroin) và trang bị vũ khí, các 
trang thiết bị hiện đại như: 
Ống nhòm nhiệt, áo giáp 
chống đạn loại gọn, nhẹ, mang 
theo dụng cụ như xoong, nồi, 
bếp ga du lịch, đồ ăn sẵn để cố 
thủ trong rừng sâu mỗi khi có 

“động”. Trước đây, mỗi 
chuyến “hàng” vận chuyển 
đến địa điểm giao nhận chỉ 
một đêm nhưng đến nay, 
chúng thận trọng, cảnh giác 
hơn, khi thấy không an toàn là 
tìm nơi ẩn nấp, cất giấu heroin 
vào hang đá sâu trong rừng, 
cho nên mỗi chuyến vận 
chuyển “Hàng” phải mất từ 2 
đến 3 ngày. Điều này đã gây 
khó khăn cho việc đánh bắt 
của lực lượng chức năng. 

Đánh mạnh vào các 
đường dây, ổ nhóm 

Trước những diễn biến 
phức tạp của tội phạm ma túy 
trên khu vực biên giới, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La đã xây 
dựng, triển khai 72 kế hoạch, 
trong đó có 54 kế hoạch 
nghiệp vụ, phối hợp với Cục 
Phòng chống ma túy và tội 
phạm bộ đội biên phòng thực 
hiện Phương án 3597/PA-
BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng và các chỉ thị, kế 
hoạch của cấp trên. Trên cơ sở 
đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La 
đã tăng cường công tác điều 
tra cơ bản, chủ động nắm chắc 
tình hình tội phạm và tệ nạn 
xã hội, tạo nguồn lập án đấu 
tranh, đánh đúng, trúng đối 
tượng chính, chủ mưu, cầm 
đầu, nổi bật là Chuyên án 
176LV, bắt 2 đối tượng cùng 
tang vật 20 bánh heroin; 
Chuyên án 128L, bắt giữ 2 đối 
tượng, tang vật thu giữ 4 bánh 
heroin, 600 viên ma túy tổng 
hợp... Gần đây, ngày 
31/8/2016, tại khu vực ngã ba 
đường lên bản Móng Nặm, 

huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa 
Phăn (Lào), lực lượng Phòng 
Phòng chống ma túy và tội 
phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn 
La phối hợp với Công an 
huyện Sốp Bâu, Lào phá 
thành công Chuyên án 183LV, 
bắt giữ 2 đối tượng, tang vật 
thu giữ 10 bánh heroin và 
nhiều tang vật khác có liên 
quan.  

Đại tá Lò Quý Dân, 
Trưởng phòng Phòng chống 
ma túy và tội phạm, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La cho biết: 
“Xác định công tác đấu tranh 
với tội phạm ma túy ngày 
càng cam go quyết liệt, thời 
gian tới, Bộ đội Biên phòng 
Sơn La tăng cường triển khai 
các kế hoạch nghiệp vụ, chỉ 
đạo các đơn vị tăng cường lực 
lượng, sử dụng đồng bộ các 
biện pháp nghiệp vụ, chủ 
động nắm chắc tình hình địa 
bàn, đối tượng. Bên cạnh đó, 
triển khai hiệu quả các chương 
trình, kế hoạch thực hiện mục 
tiêu quốc gia phòng chống tội 
phạm ma túy, tệ nạn xã hội, 
tiếp tục đấu tranh chuyên án, 
triệt xóa các đường dây, tụ 
điểm phức tạp về ma túy. 
Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế, trao đổi thông tin, xử 
lý giải quyết các vụ việc liên 
quan đến hoạt động mua bán, 
vận chuyển ma túy qua biên 
giới, đặc biệt là phối hợp 
trong đấu tranh chuyên án”. 

 

Lê Đồng  
(bienphong.com.vn 
Ngày 24/11/2016)
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CÔNG AN TỈNH SƠN LA CHÚ TRỌNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM 
  

Trong năm 2016 lực lượng Công an tỉnh Sơn La chú trọng nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng 
nghiệp vụ xác lập và đấu tranh các chuyên án, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân 
dân ý thức cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự 
nguy hiểm. 

Tăng cường quản lý chặt chẽ các loại đối tượng ở địa bàn cơ sở, chủ động kiểm danh, kiểm 
diện, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, quản lý tại cộng đồng đối với các 
đối tượng có khả năng, điều kiện và biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, năm 2016 đã quản lý 
1.785 đối tượng sưu tra, gọi hỏi răn đe 2.523 lượt đối tượng, gặp gỡ, giáo dục 2.616 đối tượng, kiểm 
điểm trước dân 550 đối tượng, quản lý, theo dõi và giúp đỡ 4.026 người sau cai nghiện ma túy tái hòa 
nhập với cộng đồng, lập 2.761 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 13 hồ sơ đưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Công an tỉnh còn phối hợp tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ, điều 
kiện và các tiêu chuẩn xét đặc xá đối tượng có án tù đang được hoãn thi hành án, tổ chức 58 cuộc vận 
động nhân dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí tự chế. 

Bên cạnh đó công tác phòng chống kiểm soát ma túy cũng được đặt lên hàng đầu, Công an tỉnh 
đã tiếp tục thực hiện Phương án 279 giải quyết địa bàn trọng điểm tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ 
và vùng lân cận. Công tác đấu tranh triệt xóa với tội phạm ma túy được đẩy mạnh, tiếp tục duy trì và 
phát huy hiệu quả hoạt động của hơn 17.000 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, hơn 3.000 tổ an 
ninh nhân dân… và tích cực, chủ động huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng 
ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa bàn cơ sở. Từ ngày 16/11/2015 đến 15/11/2016 các lực 
lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 860 vụ, 1.391 đối tượng, đã thu giữ 47,073kg heroin; 
135.154 viên ma túy tổng hợp, 41,72kg thuốc phiện và một số tang vật liên quan, triệt xóa 112 điểm, 
167 đối tượng tệ nạn ma túy, đã phát hiện và triệt xóa 1.775m² diện tích tái trồng cây có chứa chất ma 
túy tại các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, Sông Mã và Sốp Cộp. 

Tiếp tục thực hiện Phương án 279, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp 
vụ Bộ Công an tổ chức đánh giai đoạn 6 chuyên án 279 - LL: Ngày 20/8/2016 tại địa bàn bản Pa Cốp, 
xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ đã phát hiện một toán người hơn 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái 
phép chất ma túy từ biên giới vào nội địa. Lực lượng công an buộc phải nổ súng trấn áp, nhóm đối 
tượng đã bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường thu giữ 20 bánh heroin và 1 súng quân dụng. 

Để công tác phòng ngừa tội phạm năm 2017 đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, các lực lượng 
chức năng cần tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh trật tự ở địa 
bàn cơ sở, đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng trong diện quản lý để ngăn ngừa và hạn chế tái phạm, 
áp dụng các biện pháp giáo dục, quản lý cai nghiện phù hợp, làm trong sạch địa bàn. Tổ chức các đợt 
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các tuyến, địa bàn lĩnh vực 
trọng điểm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện, ngăn 
chặn, triệt xóa kịp thời các băng, ổ nhóm, đường dây, tổ chức hoạt động tội phạm. Tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục 
phòng, chống ma túy với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 
và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân không tái trồng cây 
thuốc phiện niên vụ 2017 - 2018. 

 

                                                                                                                                 Quốc Tuấn 
                                                                                                               (sonla.gov.vn - Ngày 28/12/2016)  
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 07 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SH-09  

PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY QUA BIÊN GIỚI  

GIAI ĐOẠN 2009 - 2015 CỦA CÔNG AN TỈNH SƠN LA 
 

Ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn 
La và Công an các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo của 
nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện kế 
hoạch số 40/KH-CAT ngày 18/5/2009 của Công an tỉnh Sơn La (gọi tắt là Kế hoạch SH-09) về 
Phối hợp giữa Công an tỉnh Sơn La/Việt Nam và Công an tỉnh Hủa Phăn/Lào trong đấu tranh với 
tội phạm ma túy qua biên giới. Quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo phối hợp phòng, chống tội phạm 
ma túy qua biên giới của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã Chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La nhiều lần 
sơ kết, rút kinh nghiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, hạn chế, khắc phục những thiếu sót 
còn tồn tại và mở rộng việc phối hợp thực hiện kế hoạch với Công an các tỉnh Bắc Lào (gồm các 
tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà và Bò Kẹo). 

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an 
và đồng chí Hoàng Văn Chất, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã đến dự và phát 
biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. 

Báo cáo đánh giá kết quả sau 7 năm thực hiện kế hoạch (2009 - 2015) của Ban Chỉ đạo phối 
hợp phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới tỉnh Sơn La đã nêu rõ: (1) Lực lượng công an, bộ 
đội biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, bản ở khu vực biên giới quan tâm 
củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở xã, bản; phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong 
trào quần chúng trong đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội; (2) Tại địa bàn các xã biên giới đã phát hiện và bắt giữ 631 vụ, với 836 đối tượng 
phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ hơn 194kg heroin; 43,77kg thuốc phiện; 161.868 viên ma túy 
tổng hợp; (3) Tại các địa bàn nội biên có liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua 
biên giới đã phát hiện và bắt giữ 1.263 vụ, với 1.953 đối tượng; tang vật thu giữ hơn 157kg heroin; 
29kg thuốc phiện; 285.941 viên ma túy tổng hợp; (4) Đặc biệt, sau hơn 2 năm thực hiện phương án 
279/PA-CAT-PV11 (Đấu tranh với tội phạm ma túy để giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại 
xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (nay là huyện Vân Hồ), tỉnh Sơn La) các lực lượng chức năng đã 
phát hiện và bắt giữ 110 vụ phạm tội về ma túy; xác lập và đấu tranh 25 chuyên án; bắt giữ 186 đối 
tượng; tang vật thu giữ 373,3kg heroin; 265.364 viên ma túy tổng hợp; 966,3 gram ma túy tổng hợp 
dạng đá; 21 khẩu súng quân dụng; 02 quả lựu đạn; 16 xe ô tô và nhiều tang vật khác. Đã bắt và vận 
động 18 đối tượng truy nã ra đầu thú. 

Kết quả đạt được sau 7 năm thực hiện kế hoạch đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, 
tăng cường hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam và Lào nói chung và tỉnh 
Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng; nâng mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng phòng, chống ma 
túy của tỉnh Sơn La với lực lượng phòng, chống ma túy các tỉnh Bắc Lào lên tầm cao mới, chặt chẽ 
hơn, thiết thực xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

Tuy nhiên, với vị trí địa lý là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí quan trọng chiến lược về quốc 
phòng - an ninh ở khu vực Tây Bắc; kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Bắc được Đảng, Nhà nước 
quan tâm đầu tư, xây dựng đã có sự đổi thay về nhiều mặt nhưng đời sống của nhân dân các dân tộc 
trong vùng còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng cao biên giới. Những năm qua, 
mặc dù công tác phòng, chống ma túy đã được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt nhưng lượng ma túy thu giữ được hàng năm hầu như không giảm, đây là nguyên nhân chủ yếu 
ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 
Sơn La, đặc biệt là công tác cai nghiện, quản lý sau cai, triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy. 
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Để giải quyết đồng bộ các yếu tố cung - cầu ma túy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các 
hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của tỉnh Sơn La với các 
lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Lào để phòng ngừa, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa 
bàn. 

Tại Hội nghị tổng kết, Công an tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và 
Công an các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo của nước 
Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào đã ký kết Kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm 
ma túy qua biên giới giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung: (1) Phối hợp tuyên truyền phòng, 
chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới; (2) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về tội phạm 
ma túy; (3) Phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội 
phạm ma túy; (4) Phối hợp điều tra, làm rõ các vụ án đã xảy ra; (5) Phối hợp xác minh, truy bắt đối 
tượng phạm tội bỏ trốn, đối tượng phạm tội đang bị truy nã; (6) Phối hợp tổ chức điều tra cơ bản; 
(7) Phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án triệt xóa tội phạm ma túy; (8) Phối hợp đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phòng, chống ma túy; (9) Hỗ trợ, phối 
hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các lực 
lượng của Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh Bắc Lào đã đạt được sau 7 
năm thực hiện kế hoạch phối hợp, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La phải phối hợp chặt 
chẽ với các lực lượng chức năng của các tỉnh Bắc Lào nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 
khắc phục những hạn chế còn tồn tại sau 7 năm thực hiện kế hoạch. Giai đoạn tiếp theo (2016 - 
2020) phải: (1) Triển khai và thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương gắn với các 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân ở địa phương; (2) Tập trung tuyên truyền và triển khai sâu rộng 
các biện pháp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
phát hiện và tố giác tội phạm; (3) Các lực lượng chức năng phải tiếp tục duy trì các hoạt động phối 
hợp trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
hoạt động phạm tội về ma túy; (4) Giao cho Tổng cục cảnh sát chủ trì, phối hợp với Tổng cục Cảnh 
sát, Bộ An ninh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào triển khai thực hiện các nội dung trong 
biên bản ghi nhớ giữa đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và đồng 
chí Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ An ninh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký 
kết tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ngày 05/11/2015; (5) Đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, hoạt động để đấu tranh ngăn chặn các toán, 
nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang từ bên kia biên giới vào nội địa thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; (6) 
Đề nghị Công an các tỉnh Bắc Lào phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam rà soát, có 
kế hoạch triệt xóa việc tái trồng cây có chứa chất ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, 
kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào vào 
Việt Nam; (7) Phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy là người Việt 
Nam đang lẩn trốn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

 

                                                                                                                              Ngô Hải 
(pcmatuy.canhsat.vn - Ngày 29/6/2016) 

 
 




