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 Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa 
ma túy. (Tr.6) 
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người nghiện 
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pctnxh.molisa.gov.vn 
 

 Cần tháo gỡ vướng mắc về pháp 
luật đối với công tác cai nghiện ma túy hiện 
nay. (Tr.26)                                  
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 Mộc Châu đẩy mạnh công 
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ma túy. (Tr.45)                                  
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Lời giới thiệu 
 

Cùng với xu hướng gia tăng của tệ nạn ma túy trên thế giới, những năm qua, tệ 

nạn ma túy ở nước ta cũng theo đà tăng lên, tình hình tội phạm ma túy diễn biến ngày 

càng phức tạp. Việc mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh và có khối 

lượng lớn hàng chục, hàng trăm bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp đã 

kéo theo tình hình người sử dụng, người nghiện ma túy gia tăng nhanh, nhất là trong lứa 

tuổi thanh, thiếu niên. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, tính đến cuối 

năm 2017, cả nước có trên 222.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và trong đó 

gần 50% sử dụng ma túy tổng hợp. Người nghiện ma túy đã có ở 100% các tỉnh, thành 

phố với gần 90% quận, huyện và khoảng 70% xã, phường, thị trấn. Người nghiện cũng 

đã xuất hiện ở mọi thành phần trong xã hội như: Học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động. Đáng lo ngại nhất là số người bị loạn thần do sử dụng ma 

túy tổng hợp gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân và 

tình hình an ninh trật tự xã hội; là nguyên nhân gây ra lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng 

cơ hội; gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Cuộc đấu tranh phòng chống ma túy là cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt và 

phức tạp, có cả sự hy sinh, mất mát, không thể thực hiện trong một sớm một chiều, đòi 

hỏi các cấp, các ngành phải có các biện pháp ngăn chặn quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả 

hơn nữa. Đồng thời phải có lộ trình, đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng giai đoạn 

ngắn hạn, dài hạn để đẩy lùi, giảm thiểu tiến tới loại bỏ hoàn toàn nạn nghiện hút và tội 

phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội.  

Nhằm góp phần tuyên truyền về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thư 

viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: 

“Vì một cộng đồng không 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 
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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. 

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 



 
 

 “Vì một cộng đồng không ma túy”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2018 3 

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 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. 
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 - 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) 

 

 
 

HIỂM HỌA MA TÚY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 

Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn đối 
với toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, 
làm suy thoái nòi giống, phá hoại hạnh 
phúc gia đình, là nguyên nhân dẫn đến 
nhiều loại tội phạm khác, đồng thời cũng 
là nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm 
HIV. 

Cùng với xu hướng gia tăng của tệ 
nạn ma túy trên thế giới, những năm qua, tệ 
nạn ma túy ở nước ta cũng theo đà tăng lên. 
Điều đáng lo ngại những năm gần đây, 
người nghiện có xu hướng sử dụng ma túy 
tổng hợp ngày càng tăng, gây ra hậu quả 
khôn lường vì nó gây rối loạn tâm thần, ảo 
giác, hoang tưởng, không kiểm soát được 
hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật như 
chém giết người vô cớ, cưỡng đoạt tài sản, 
cuồng dâm… 

Xuất hiện ở nước ta từ những năm 
2006, 2007, ma túy đá đang trở thành “món 
ăn” không thể thiếu trong các cuộc ăn chơi 
thác loạn của một bộ phận thiếu nhận thức. 
Độ phê, độ ảo của nó gấp nhiều lần so với 
thuốc lắc, ketamin… Nhưng hiện nay không 
ít thanh niên vẫn còn lầm tưởng cho rằng 
ma túy đá chỉ gây hưng phấn tức thời nhằm 
giải trí cho vui chứ không gây nghiện.  

Vài năm trở lại đây xuất hiện một số 
loại ma túy mới có chất hướng thần với 
mức độ nguy hại cao được ngụy trang bằng 
các tên gọi khác nhau như “cỏ Mỹ”, “tem 
giấy”, “bùa lưỡi”, “bánh lười”, “mặt 
quỷ”… đặc biệt là “lá khát” có mức độ độc 
hại gấp 500 lần so với ma túy thông 
thường. Những loại ma túy này nhằm vào 
thị hiếu muốn khám phá, thưởng thức cái 
mới của giới trẻ và tránh sự phát hiện của 
lực lượng chức năng khi các đối tượng 
buôn bán, vận chuyển. 

Do nghiện ma túy đá, nhiều đối tượng 
đã gây ra những vụ án giết người, cướp của 
rất dã man. Điển hình là vụ đối tượng Doãn 
Trung Dũng ở phường Trưng Vương, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giết chết cả 
bốn bà cháu rồi cướp tài sản vào đêm 
23/9/2016 đều có liên quan đến sử dụng ma 
túy đá, hoặc mới đây, ngày 1/5/2017, trong 
cơn phê ma túy, Tôn Thất Minh (quê ở 
Thừa Thiên - Huế) đã dùng dao chém liên 
tiếp vào người mẹ đẻ (53 tuổi) làm nạn 
nhân chết tại chỗ. 

Cùng với sự gia tăng người nghiện ma 
túy, tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ  
và sản xuất trái phép ma túy cũng phát triển 
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và diễn biến phức tạp, nhất là khu vực biên 
giới, cửa khẩu và trên biển. Gần đây, trên 
các tuyến biên giới Tây Bắc và miền Trung, 
xuất hiện nhiều đường dây vận chuyển ma 
túy, nhất là ma túy tổng hợp từ Lào vào 
Việt Nam tiêu thụ và đi các nước thứ ba... 

Tổng hợp trong hai mươi năm (tháng 
3/1997 - tháng 3/2017), lực lượng cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã 
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, 4.558kg thuốc 
phiện, hơn 1 tấn ma túy đá, 1,7 triệu viên 
ma túy tổng hợp, 30 tấn cần sa khô, hơn 4 
tấn cần sa tươi, trên 2 tấn lá khát, cỏ Mỹ, 
87kg cocain…  

Việc sản xuất ma túy trái phép trong 
thời gian gần đây cũng gia tăng ở nhiều địa 
phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh 
Hóa, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh… 
Đặc biệt mới đây, ngày 6/4/2017, Công an 
thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường 
dây sản xuất thuốc lắc với quy mô lớn nhất 
cả nước từ trước đến nay, do Văn Kính 
Dương (tên giả là Trần Ngọc Hiếu), sinh 
năm 1981, ở số 15 Ngõ Chợ, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cầm đầu, 
thu giữ trên 2 tạ thuốc lắc (nếu tính từ đầu 
năm 2016 đến khi bị bắt là gần 3 tạ), một 
lượng lớn tiền chất, 7 siêu xe ô tô cùng 
nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất 
ma túy. 

 Sự gia tăng số người nghiện và tội 
phạm ma túy hiện nay có nhiều nguyên 
nhân. Trước hết là thiếu sự quan tâm, giáo 
dục của gia đình, buông lỏng quản lý, ít 
quan tâm đến con cái hay nuông chiều thái 
quá, để giao du, chơi bời quá trớn, bị đối 
tượng xấu lôi kéo vào con đường nghiện 
hút. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ 
biến về tác hại của ma túy cũng như kiến 
thức pháp luật về phòng chống ma túy còn 
hạn chế. Công tác cai nghiện còn nhiều bất 
cập, nhiều trường hợp đi cai nghiện về lại 
tái nghiện.  

Mỗi năm Nhà nước chi hàng nghìn tỷ 
đồng cho công tác phòng, chống ma túy 
nhưng do các cấp, các ngành và các địa 
phương chưa quan tâm đúng mức đến công 
tác này nên hiệu quả còn thấp. Việc quản lý 
các tiền chất, tân dược gây nghiện còn lỏng 
lẻo, bất cập.  

Trong những năm tới, tình hình tội 
phạm và nạn nghiện hút ma túy ở nước ta 
vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó 
lường do áp lực của tình hình ma túy và tệ 
nạn ma túy trên thế giới cùng các nước 
trong khu vực luôn gia tăng, đặc biệt ở Lào, 
Trung Quốc, Thái Lan, Myanma… Để phòng 
chống ma túy có hiệu quả, phải đồng thời 
có biện pháp ngăn chặn nguồn cầu và 
nguồn cung về ma túy, đẩy mạnh sự hợp tác 
quốc tế để ngăn chặn có hiệu quả các đường 
dây vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên 
giới vào nước ta.  

Trước hết phải xác định công tác 
phòng chống ma túy là nhiệm vụ vừa trọng 
tâm, vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài, 
đồng thời phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Ở đâu, 
nơi nào để số người nghiện ma túy tăng, tội 
phạm ma túy lộng hành thì người đứng đầu 
phải chịu trách nhiệm như khẳng định của 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  

Bằng nhiều hình thức, tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp 
nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên, 
học sinh, sinh viên, đồng bào các dân tộc 
thiểu số. Thực hiện tốt công tác quản lý, 
cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người sau cai 
nghiện để họ có niềm tin vượt qua mặc 
cảm, tự ti, trở về với cuộc sống đời thường, 
đồng thời quan tâm tạo công ăn việc làm, 
khắc phục tình trạng thất nghiệp. 

Tăng cường các biện pháp quản lý cư 
trú, không để tội phạm ma túy và các đối 
tượng xấu có cơ hội lôi kéo, kích động làm 
gia tăng người nghiện mới. Huy động các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp… tham gia 
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vào công tác phòng chống ma túy. Quan hệ 
chặt chẽ với các nước, các tổ chức quốc tế 
trong việc chia sẻ, học tập kinh nghiệm và 
phương thức điều trị có hiệu quả đối với 
người nghiện ma túy, nhất là nghiện ma túy 
tổng hợp.  

Tăng cường sự phối hợp giữa các lực 
lượng chức năng trong việc phát hiện, điều 
tra, khám phá các đường dây mua bán, vận 
chuyển trái phép chất ma túy, các tụ điểm 
phức tạp về ma túy. Các bộ, ngành như Bộ 
Y tế, Bộ Công thương phải xiết chặt quản 
lý các tiền chất, tân dược gây nghiện, nhất 
là khâu tiêu thụ (đầu ra), không để các đối 
tượng lợi dụng, mua bán để điều chế, sản 
xuất ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt phá 
các tụ điểm sản xuất ma túy bất hợp pháp. 

Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia 
tố giác và truy bắt tội phạm, trong đó có tội 
phạm về ma túy. 

Cuộc đấu tranh phòng chống ma túy 
là cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt và 
phức tạp, có cả sự hy sinh, mất mát, không 
thể thực hiện trong một sớm một chiều. 
Song chúng ta phải có lộ trình, đề ra mục 
tiêu phấn đấu cụ thể cho từng giai đoạn 
ngắn hạn, dài hạn để đẩy lùi, giảm thiểu 
tiến tới loại bỏ hoàn toàn nạn nghiện hút và 
tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

 

Trần Phúc Dương 
(baodansinh.vn - Ngày 30/6/2017)

 

 
 

BẢO VỆ THẾ HỆ TRẺ TRƯỚC HIỂM HỌA MA TÚY 
 

Hôm nay là Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6). Diễn ra 
trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, chủ đề năm nay: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ 
trước hiểm họa ma túy” kêu gọi chúng ta ý thức hơn, quyết liệt hơn, chung tay hơn 
nữa trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, góp phần bảo vệ sự yên 
bình của mỗi gia đình, cộng đồng; bảo vệ sức khỏe giống nòi và thế hệ tương lai đất 
nước. 

Cả xã hội chú trọng hơn nữa không chỉ về thành tựu, mà còn cả với thách thức nặng 
nề để không ngừng hoàn thiện và thực thi chính sách của Ðảng, Nhà nước trong đấu tranh 
phòng, chống ma túy. Với mục tiêu đồng bộ “giảm cung ma túy, giảm cầu ma túy và giảm 
tác hại do ma túy gây ra”, những năm qua chúng ta đã ghi nhận nỗ lực của cả xã hội, cộng 
đồng từ nhiều hướng. 

Ðể trấn áp tội phạm ma túy, các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính (Tổng cục Hải 
quan) đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách tấn công tội phạm tại các địa bàn trọng điểm. Công 
tác cai nghiện, phục hồi có chuyển biến mới. Ðến nay, tất cả các tỉnh, thành phố đã triển 
khai chương trình điều trị cai nghiện bằng Methadone. Công tác tham mưu, tuyên truyền, 
giáo dục phòng ngừa tệ nạn ma túy được thực hiện đều khắp. Trung ương Ðoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Ðề án “Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia 
phòng, chống ma túy giai đoạn 2018 - 2022”; Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Ðề 
án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc 
Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Bộ Giáo dục và Ðào tạo xây dựng Ðề án 
“Tăng cường năng lực phòng và chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Ðề án 
“Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống tội phạm trong học sinh, sinh viên đến năm 
2020”… 

Nhiều mô hình phòng, chống ma túy đã bám sát thực tiễn và phát huy hiệu quả thiết 
thực như: Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống ma túy trong trường học tại một số điểm nhạy 
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cảm ma túy; mô hình hỗ trợ tâm lý xã hội tiền xét xử liên quan đến tòa ma túy… từng bước 
được nhân rộng. Ðó là những chuyển động đáng ghi nhận. 

Phòng, chống ma túy là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của toàn xã hội. Bảo vệ thế 
hệ trẻ khỏi tác hại của ma túy, đòi hỏi tầm nhìn xa và cả các giải pháp cấp thiết, thời sự từ 
mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh. Rộng hơn là từ mỗi họ mạc, thôn xóm, đoàn thể chính trị 
xã hội. Ðể trấn áp tội phạm reo rắc “cái chết trắng” và hạn chế nguồn cung, lực lượng chức 
năng cần đấu tranh giải quyết căn bản các địa bàn trọng điểm ma túy, tấn công các nhóm vũ 
trang vận chuyển ma túy qua biên giới, nhất là tại các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền 
Trung, Tây Nam; trên các tuyến đường không, đường biển; triệt phá các đường dây ma túy 
liên tỉnh, liên quốc gia, đồng thời kiểm soát chặt các tụ điểm kinh doanh vũ trường, nhà 
hàng… 

Liên Bộ Công an, Công thương, Y tế cần kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu và sản 
xuất, kinh doanh các tiền chất, chất gây nghiện có thể bị tội phạm lợi dụng để sản xuất ma 
túy trong nội địa… Ðể giảm số người sử dụng ma túy, cần tăng cường hơn nữa công tác 
giáo dục, tuyên truyền, vận động trong nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên… Các 
bộ, ngành liên quan cần đổi mới hình thức truyền thông để rộng khắp, đi vào chiều sâu, 
thay đổi nhận thức của học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức và người lao động; trong 
nhân dân các dân tộc vùng xa, vùng sâu; người hoạt động trong các ngành nghề đặc thù… 

Cần tổng kết đánh giá 10 năm triển khai chương trình điều trị cai nghiện bằng thuốc 
Methadone; nghiên cứu thí điểm mô hình hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối 
với người tham gia cai nghiện qua quyết định của tòa án; tập huấn nâng cao năng lực cho 
cán bộ, nhất là trong lĩnh vực điều trị nghiện ma túy tổng hợp... Ðẩy mạnh công tác cai 
nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nâng cao năng lực rà soát, thống kê, quản lý, điều trị cho 
người nghiện ma túy của ngành y tế, nhất là người nghiện ma túy tổng hợp, người sử dụng 
ma túy bị loạn thần. Thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, nhất là trong khối 
ASEAN, Tiểu vùng sông Mê Công, hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt 
Nam - Campuchia. 

Trước tình trạng tệ nạn ma túy ngày càng biến hóa tinh vi, nguy cơ lan rộng, các cơ 
quan, cấp, ngành, chính quyền địa phương và cả xã hội, cộng đồng cần vào cuộc quyết liệt 
hơn nữa, tăng cường tuyên truyền, giám sát, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, chung 
tay đẩy lùi tệ nạn ma túy để bảo vệ tương lai của chính con em chúng ta. Cần xem cuộc đấu 
tranh phòng, chống ma túy không phải chỉ là trách nhiệm của cơ quan công an, các bộ, 
ngành chức năng mà của toàn xã hội, là công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, tập thể, địa 
phương, tạo nên sự chuyển động trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở. 
Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy là trách nhiệm, là nghĩa vụ, lương tâm của mỗi 
chúng ta. 

 

                                                                             (baodienbienphu.com.vn - Ngày 26/6/2018) 
  

 
 

BẢO VỆ THẾ HỆ TRẺ TRƯỚC TÁC HẠI CỦA MA TÚY 
 

Để hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc: “Thế giới không còn ma 

túy”, thì nhiệm vụ trước mắt là kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Hầu hết các 

nước trên thế giới đều coi công tác phòng ngừa ma túy là giải pháp mang tính then 
chốt. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là việc phòng ngừa ma túy trong 
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nhà trường có ý nghĩa quyết định đối với việc bảo vệ học sinh, sinh viên trước tác hại 
của tệ nạn ma túy. 

Giải pháp then chốt 

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực và trên thế giới diễn 

ra rất phức tạp, tác động mạnh mẽ đến tình hình công tác phòng, chống ma túy ở nước ta. 
Theo báo cáo của Văn phòng Cơ quan kiểm soát ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, tại 

khu vực “Tam giác vàng” - trung tâm lớn thứ 2 thế giới về trồng cây thuốc phiện và điều 
chế bất hợp pháp heroin, sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới, đã phát hiện, thu giữ 

trên 600 tấn ma túy tổng hợp, chiếm 80% tổng lượng ma túy tổng hợp thu giữ trên toàn cầu. 

Cùng với việc đương đầu với các loại ma túy đã xuất hiện trước đây như thuốc phiện, 
heroin, cần sa, các loại ma túy tổng hợp nhóm ATS, thế giới trong hơn chục năm trở lại đây 

đang phải đối mặt với làn sóng lan nhanh của các loại chất hướng thần (NPS). Cũng theo 

báo cáo của Liên hợp quốc, từ năm 2009 đến nay, bình quân cứ mỗi tuần lại xuất hiện thêm 
một chất hướng thần mới. Việc phát hiện, ngăn chặn và điều trị những rối loạn tâm lý do 

lạm dụng các chất này đang là thách thức rất lớn cho cộng đồng quốc tế. 

Để hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc: “Thế giới không còn ma 
túy”, các nước trên thế giới đều nhất trí coi công tác phòng ngừa ma túy là giải pháp mang 

tính then chốt và dựa trên 4 trụ cột chính, đó là: Phòng ngừa ma túy từ gia đình; phòng 
ngừa ma túy trong cộng đồng; phòng ngừa ma túy cho công nhân, viên chức, người lao 

động tại nơi làm việc và phòng ngừa ma túy trong nhà trường. Theo đó, việc triển khai 

đồng bộ, hiệu quả các giải pháp này đồng nghĩa với việc từng thành viên trong xã hội sẽ 
được bảo vệ thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi trước sự tấn công của tệ nạn ma túy. 

Bởi lẽ, việc can thiệp cho nhóm đối tượng này sẽ tác động vào giai đoạn đầu của cả một đời 
người và có ảnh hưởng lớn đến cả quá trình phát triển sau này của họ. Hơn nữa, với tâm lý 

đặc trưng của tuổi trẻ: Thích khám phá, hiếu động, thiếu kỹ năng phòng vệ, thiếu kinh 

nghiệm sống, họ thường là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước sự cám dỗ của ma túy. 

Ở nước ta, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cũng không nằm ngoài xu thế của khu 

vực và đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều yếu tố khó lường. Bên cạnh các yếu tố khách 

quan như siêu lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy, mặt trái của quá 
trình hội nhập, sự thiếu đồng bộ trong quá trình đô thị hóa, còn không ít yếu tố chủ quan 

như việc chậm giải quyết các vướng mắc về pháp luật phòng, chống ma túy, hiệu quả giảm 
cung, giảm cầu chưa đạt mục tiêu như mong đợi, người nghiện chưa có chiều hướng giảm, 

v.v… 

Trước thực trạng đó, Đảng, Chính phủ, Quốc hội mà trực tiếp là Ủy ban quốc gia 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm rất chú trọng đến giải pháp 

phòng ngừa tệ nạn ma túy, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của tệ 

nạn này. Thông qua các dự án trong chương trình Hành động phòng, chống ma túy và các 
chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy từ 1988 đến 2015, Chính phủ đã 

đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho hệ thống nhà 

trường. Trong đó, chỉ tính riêng giai đoạn 2006 - 2015 đã có hàng trăm câu lạc bộ phòng, 
chống ma túy ở những khu vực trọng điểm về ma túy được hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị 

âm thanh, dụng cụ thể thao, tạo được phong trào ở một số địa phương, giúp mọi người tránh 
xa tệ nạn ma túy. 
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Sau 20 năm hội nhập quốc tế về phòng, chống ma túy, Việt Nam đã tiếp cận được 
nhiều kinh nghiệm quý giá của các nước trong lĩnh vực phòng ngừa ma túy trong trường 

học. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao trọng trách bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của 

tệ nạn ma túy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Chính phủ và chính quyền địa phương 
nhiều giải pháp về phòng, chống ma túy rất quan trọng. Trước tiên, phải kể đến việc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chủ động ký kết các Kế hoạch liên tịch số 01, 02, 03 và 07 với Bộ 

Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương nơi 
có các cơ sở trường học đóng trên địa bàn. Các bản kế hoạch này đề cập nhiều giải pháp, 

tập trung tạo môi trường lành mạnh xung quanh nhà trường; tăng cường quản lý sinh viên 
ngoại trú thông qua việc thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn 

của tội phạm ma túy, v.v… Các giải pháp nâng cao năng lực tuyên truyền cho đội ngũ thầy 

cô giáo của hệ thống nhà trường trong cả nước bằng việc tổ chức hàng trăm lớp tập huấn về 
kỹ năng truyền thông và cung cấp thông tin về tác hại của ma túy; xây dựng bộ tài liệu 

tuyên truyền phòng, chống ma túy để tuyên truyền và lồng ghép với các chương trình nội 
ngoại khóa để giảng dạy cho các cấp học, bậc học của cả nước… Có thể nói, những việc đã 

làm trong thời gian qua là rất đáng quý, nhất là trong bối cảnh đất nước ta còn nghèo, sự 

đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy trong trường học còn rất khiêm tốn so với nhiều 
nước trong khu vực. 

Ngổn ngang nhiều khó khăn 

Tuy nhiên, chỉ với những nỗ lực như trên là chưa đủ, chưa thể đảm bảo cho khoảng 23 
triệu học sinh, sinh viên các cấp ở nước ta đứng trước tệ nạn ma túy hiện nay hoàn toàn có 

thể “miễn dịch”, khi thủ đoạn lôi kéo của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tội 

phạm ma túy ở chừng mực nào đó đang đi trước các nhà quản lý, các viện nghiên cứu tâm 
lý thanh thiếu niên trong việc khai thác tâm lý thích nổi tiếng của giới trẻ, khai thác thế 

mạnh của mạng xã hội trong việc quảng bá ma túy. Chúng thừa nham hiểm để lôi kéo các 
em sử dụng các loại ma túy mới bằng cách những tên gọi mỹ miều, dễ được chấp nhận. Và 

khi các cơ quan quản lý chưa kịp cảnh báo về tác hại của chúng thì tội phạm ma túy đã nhồi 

nhét các tư tưởng sai lệch, thuyết phục các em rằng các chất đó không phải là ma túy, 
không gây nghiện, chỉ là chất tăng lực, v.v… 

Tại Hội thảo bàn về công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trong nhà trường mới 
được Vụ Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

tại Trường Đại học Hải Phòng và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 vừa 
qua, với sự tham gia của 63 sở giáo dục và đào tạo cùng một số trường đại học cho thấy còn 
rất nhiều vấn đề phải làm trong giai đoạn tới nếu như thực sự muốn chặn đứng sự xâm nhập 

của tệ nạn ma túy vào trường học. Nhiều cán bộ quản lý giáo dục bày tỏ nhiều trăn trở về 
việc, nếu không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ như giai đoạn 2011 - 2015, 
không ít thành quả trước đây về phòng, chống ma túy gây dựng trong giai đoạn trước khó 
có thể giữ vững. Bởi lẽ, với lộ trình tự chủ về ngân sách rất khó có thể cân đối từ nguồn học 
phí để chi cho các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy như trước đây. Việc 
quản lý sinh viên trong các trường đại học hiện rất khó khăn khi hệ thống đào tạo theo tín 

chỉ gần như làm mất hiệu lực quản lý sinh viên của ban quản lý lớp. Điều mà trước đây 
không phải là vấn đề do mọi học sinh có thời gian học tập, sinh hoạt gần như liên tục với 
nhau. Rồi có nên coi việc tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy của các 
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em sinh viên như một loại tín chỉ để xét kết quả học tập hay không? Hoặc lồng ghép nội 
dung phòng ngừa ma túy thế nào trong xu thế giảm tải chung của các trường? 

Việc thực hiện các kế hoạch phối hợp liên tịch về phòng, chống ma túy do thiếu kiểm 
tra, đôn đốc hoặc không được sơ kết, tổng kết nên khó có thể nói chúng có thực sự đi vào 
cuộc sống và phát huy hiệu quả như ban đầu đề ra. Điều dễ thấy là đến nay không ai biết 
chính xác có bao nhiêu học sinh, sinh viên mắc nghiện ở nước ta. Bao nhiêu em mắc nghiện 
đã cai nghiện thành công để quay lại giảng đường... 

Hiệu quả của hoạt động tuyên truyền cũng là vấn đề mà nhiều thầy cô giáo còn băn 
khoăn vì nếu địa phương nào thực sự cố gắng và có điều kiện thì việc tuyên truyền cũng 
chưa thể bao quát toàn bộ đối tượng học sinh, sinh viên. Công việc này thường mới dừng ở 
mức “xuân, thu, nhị, kỳ”. Hiện chưa có một nghiên cứu nào được tiến hành để xem việc 
tuyên truyền như vậy có phù hợp với tâm lý của các em hay không? Các em thích gì, nghĩ 
gì? Hơn nữa, việc cung cấp thông tin dù có tốt mấy cũng chắc chắn là chưa đủ bởi lẽ như 
một chuyên gia về lĩnh vực phòng ngừa ma túy đã phát biểu đâu đó trên diễn đàn quốc tế 
“một khoảng cách rất lớn từ nhận thức đến thay đổi hành vi” và “phòng ngừa ma túy phải 
được tiến hành liên tục từ lúc lọt lòng đến lúc nhắm mắt xuôi tay”. Vấn đề cơ bản nhất là kỹ 
năng phòng tránh, phương pháp đánh giá tình huống, xử lý tình huống… là những biện 
pháp hữu ích trong phòng ngừa xong còn đang bị xem nhẹ. 

Để bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của tệ nạn ma túy, trước hết, công tác phòng, 
chống ma túy cần tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư từ cấp Trung ương đến chính 
quyền địa phương. Tiếp tục có các đề án, dự án phòng, chống ma túy cho giai đoạn từ nay 
đến 2020 và những năm tiếp theo như đã từng có trong các giai đoạn trước đây. Quan trọng 
nhất, để khắc phục sự manh mún như hiện nay, không thể thiếu một chiến lược phòng ngừa 
tổng thể, dài hơi với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, viện nghiên cứu tâm lý thanh 
niên, viện nghiên cứu giáo dục để có những can thiệp tổng thể hơn về vấn đề này. Điều mà 
nhiều nước xung quanh chúng ta đã làm từ lâu. 

 

                                                                        Tạ Đức Ninh  
                       Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an 
                                                                         (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 03/5/2018) 

 

 
 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ  

TỆ NẠN MA TÚY TRONG THANH, THIẾU NIÊN HIỆN NAY 
 

Công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước và hội 
nhập quốc tế đã đạt được 
những thành tựu quan 
trọng, đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân 
ngày càng được nâng cao. 
Bên cạnh đó, những vấn 
đề xã hội bức xúc, những 

tác động từ mặt trái, tiêu 
cực của kinh tế thị 
trường, đặc biệt là đối với 
thanh, thiếu niên cũng 
nảy sinh. Đáng lo ngại 
hơn cả là tệ nạn ma túy, 
bởi nó gây ra nhiều tác 
hại rất lớn đối với cá 
nhân, gia đình và xã hội, 

làm suy thoái về đạo đức, 
lối sống, là nguyên nhân 
dẫn đến nhiều loại tội 
phạm.  

Tệ nạn ma túy đã và 
đang là một hiểm họa đối 
với nhiều nước trên thế 
giới, bởi vậy Liên hợp quốc 
đã lấy ngày 26/6 hàng năm 
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là Ngày toàn thế giới phòng 
chống ma túy. Ở Việt Nam, 
tệ nạn ma túy diễn ra phức 
tạp và ở nhiều đối tượng, 
nhưng số thanh, thiếu niên 
nghiện ma túy chiếm tỷ lệ 
cao. 

Số người nghiện ma 
túy liên tục tăng trong 
những năm gần đây. Cụ 
thể: Năm 2010 số người 
nghiện ma túy là 143.196  
người; năm 2011 là 158.414 
người, năm 2012 là 175.524 
người, năm 2013 là 183.396 
người, năm 2014 là 204.377 
người, năm 2015 là 200.134 
người. Trong đó, số người 
độ tuổi dưới 30: Năm 2011 
chiếm tỷ lệ 50%, năm 2012 
là 48,5%, năm 2013 là 
47,8%, năm 2014 là 
37,27%. Người nghiện ma 
túy có ở tất cả các tỉnh, 
thành phố trên toàn quốc. 
Thành phần, đối tượng 
nghiện ma túy những năm 
đầu 1990 chủ yếu là những 
thanh niên không nghề 
nghiệp, có tiền án, tiền sự, 
nhưng hiện nay tệ nạn ma 
túy đã lây lan ra các thành 
phần xã hội, đặc biệt là đã 
xâm nhập vào học sinh, 
sinh viên, cán bộ công 
chức, viên chức với khoảng 
5% số người sử dụng ma 
túy ở tuổi chưa thành niên 
(dưới 18 tuổi). 

Hình thức ma túy 
cũng đa dạng, với phương 
thức sử dụng ngày càng đơn 
giản, nhanh gọn (Heroin: 
87,4%; ma túy tổng hợp: 
5,3%, cần sa: 0,97%, tân 
dược gây nghiện: 0,22%, 
loại khác: 0,06%)... Người 

nghiện có thể thỏa mãn nhu 
cầu về ma túy ngay tại 
những quán nước, góc phố, 
khu vệ sinh, bãi rác... Bên 
cạnh đó, tỷ lệ người nghiện 
sử dụng ma túy bằng đường 
tiêm chích cũng tăng mạnh, 
từ 7,6% năm 1996 lên 
46,4% năm 2001 và 66,3% 
vào cuối năm 2010. 

Tác hại của ma túy rất 
lớn và để lại hậu quả 
nghiêm trọng. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, những 
thanh, thiếu niên nghiện ma 
túy, hệ thần kinh thường bị 
tổn thương nặng, trí tuệ 
giảm, lười biếng, ngủ 
nhiều, không thích lao 
động, khả năng hoạt động 
kém, chán nản và thiếu ý 
chí vươn lên... Mặt khác, 
nghiện ma túy còn làm gia 
tăng những tệ nạn xã hội và 
tội phạm hình sự. Để thỏa 
mãn cơn nghiện, người 
nghiện không từ một hành 
vi nào để kiếm tiền, như: 
Trộm cắp, lừa đảo,… Thậm 
chí, khi sử dụng ma túy đá 
còn gây ảo giác làm cho 
người nghiện có hành vi 
hung bạo, quậy phá, gây 
mất an ninh, trật tự xã hội. 
Nghiện ma túy còn làm lây 
lan HIV/AIDS trong cộng 
đồng qua hành vi tiêm 
chích ma túy chung bơm 
kim tiêm, quan hệ tình dục 
tập thể không an toàn do 
say thuốc và là một trong 
những nguyên nhân làm gia 
tăng tệ nạn mại dâm,… 

Nguyên nhân của sự 
gia tăng tệ nạn ma túy trong 
thanh, thiếu niên là: 

- Lứa tuổi thanh, thiếu 
niên suy nghĩ còn non nớt, 
nhạy cảm với cái mới, khác 
biệt, muốn thể hiện bản 
thân, tò mò, dễ bị rủ rê, lôi 
kéo, không hiểu tác hại của 
ma túy. Kết quả khảo sát số 
người nghiện cho thấy, số 
do bạn bè rủ rê là 75%; chủ 
động xin hút thử là 12,5%; 
tò mò mua hút 8,3%; cá độ 
được thua 4,2%. 

- Việc quản lý xuất 
nhập khẩu các chất ma túy, 
các chất độc dược có tính 
gây nghiện còn nhiều sơ hở, 
do vậy có thể dễ dàng mua 
các loại hóa chất để điều 
chế ma túy bất hợp pháp. 
Công tác tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức và 
chủ động phòng chống ma 
túy chưa đủ mạnh, còn dàn 
trải. Công tác phòng chống 
còn chung chung, chưa đi 
sâu vào các đối tượng thanh 
thiếu niên. 

- Việc quản lý thanh, 
thiếu niên lang thang, như: 
Đánh giầy, bán báo, thu 
nhặt phế liệu,… còn khó 
khăn. Hiện vẫn chưa có chủ 
trương, chính sách giúp đỡ 
một cách căn bản, mới có 
những biện pháp tạm thời 
như thành lập ra các lớp 
học tình thương, tổ bán báo 
xa mẹ,... 

- Công tác quản lý, 
chăm lo giáo dục của gia 
đình, nhà trường bị buông 
lỏng, thiếu phương pháp 
thích hợp. Hiện nay, nhiều 
gia đình thiếu trách nhiệm 
hoặc quá nuông chiều; thiếu 
phương pháp giáo dục thích 
hợp với tâm lý lứa tuổi, 
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thiếu tri thức về phòng 
chống ma túy. Nhiều em 
thiếu người chăm sóc, giáo 
dục (bố mẹ chết, bố mẹ ly 
dị, sống trong cảnh dì ghẻ, 
bố dượng,…), hoặc gia đình 
không hòa thuận, làm cho 
các em chán nản và bị kẻ 
xấu rủ rê. Nhiều nhà trường 
chưa quan tâm quản lý học 
sinh. Hoạt động của tổ chức 
Đoàn, Đội nặng về thành 
tích, hình thức, hành chính, 
chưa có chiều sâu, chưa 
thực sự là nơi để các thành 
viên trao đổi tâm tư, 
nguyện vọng và giúp đỡ 
nhau. 

Trước tình hình phức 
tạp về tệ nạn ma túy, những 
năm qua Đảng, Chính phủ 
đã có nhiều chỉ thị, nghị 
quyết, chương trình quốc 
gia về công tác phòng, 
chống ma túy và có nhiều 
văn bản chỉ đạo thực hiện. 
Chính phủ đã sớm ban hành 
Nghị quyết số 06/CP ngày 
29/1/1993, về tăng cường 
chỉ đạo công tác phòng, 
chống và kiểm soát ma túy. 
Tiếp đó, Bộ Chính trị ban 
hành Chỉ thị số 21-CT/TW 
ngày 26/3/2008 về việc tiếp 
tục tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác phòng, 
chống và kiểm soát ma túy 
trong tình hình mới. Chỉ thị 
đã nêu rõ: “Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên xây dựng 
chương trình hành động, tổ 
chức phát động phong trào 
phòng, chống ma túy, 
phòng chống tệ nạn xã hội 
gắn với cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư” và xây dựng 
xã, phường, thôn, xóm, 
làng, bản, tổ dân phố lành 
mạnh, không có tệ nạn ma 
túy. Trung ương Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh 
chủ trì xây dựng các 
chương trình, kế hoạch và 
giải pháp để đẩy mạnh 
phong trào phòng, chống tệ 
nạn xã hội nói chung và ma 
túy nói riêng trong thanh, 
thiếu niên”. 

Thể chế hóa quan 
điểm của Đảng, Quốc hội 
đã ban hành Luật Phòng 
chống ma túy (sau đó là 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Phòng 
chống ma túy); Chính phủ 
ban hành Chương trình mục 
tiêu quốc gia về phòng 
chống ma túy đến năm 2010 
và ra Quyết định số 2434/QĐ-
TTg ngày 13/12/2013 về 
thống kê người nghiện ma 
túy, đồng thời giao cho Bộ 
Công an chủ trì phối hợp 
với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, các địa 
phương rà soát thống kê 
người nghiện ma túy trên 
toàn quốc để khắc phục, 
chấn chỉnh những tồn tại, 
thiếu sót trong công tác 
thống kê người nghiện ma 
túy, đánh giá đúng thực 
trạng số người nghiện ma 
túy, số người sử dụng trái 
phép chất ma túy trên toàn 
quốc, làm cơ sở cho việc 
xây dựng, ban hành chính 
sách, kế hoạch phòng chống 
ma túy nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác phòng chống 

ma túy. Hàng năm, Chính 
phủ dành kinh phí hàng 
nghìn tỷ đồng cho công tác 
phòng chống ma túy, đã áp 
dụng nhiều biện pháp cai 
nghiện tại gia đình, cộng 
đồng, trung tâm cai nghiện. 

Ngày 2/4/2014, Ban 
Bí thư Trung ương ban 
hành Kết luận số 95-
KL/TW về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 21-CT/TW 
của Bộ Chính trị nhằm xác 
định công tác phòng, chống 
và kiểm soát ma túy là 
nhiệm vụ trọng tâm, vừa 
cấp bách, vừa thường 
xuyên, liên tục, lâu dài, đặt 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
trực tiếp của các cấp ủy 
Đảng, sự quản lý của chính 
quyền, huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và toàn dân tham 
gia. Ban Bí thư yêu cầu các 
cấp ủy Đảng phải thường 
xuyên nghe báo cáo và chỉ 
đạo thực hiện tốt các nhiệm 
vụ, giải pháp đã đề ra trong 
Chiến lược quốc gia phòng, 
chống và kiểm soát ma túy 
ở Việt Nam đến năm 2020 
và định hướng đến năm 
2030. 

Thực hiện sự lãnh đạo 
của Đảng, công tác phòng, 
chống ma túy đã được các 
bộ ngành, các tổ chức đoàn 
thể xã hội triển khai. 
“Phong trào toàn dân tham 
gia vận động, giúp đỡ 
người nghiện ma túy cai 
nghiện và quản lý, hỗ trợ 
người sau cai tái hòa nhập 
cộng đồng” được phát động 
với mục tiêu huy động toàn 
dân tham gia, vận động, 
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giúp đỡ người nghiện, gia 
đình tự giác khai báo và 
chủ động đăng ký, tham gia 
các chương trình cai 
nghiện; quản lý, giúp đỡ 
người sau cai nghiện tái hòa 
nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ 
tái nghiện. Các tổ chức 
Đoàn Thanh niên, Mặt trận 
Tổ quốc và đoàn thể các 
cấp cùng với các ban, 
ngành; sự chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền đã tạo 
được sự thống nhất đồng bộ 
trong quá trình thực hiện, 
với nhiệm vụ chung là 
hướng về cơ sở tạo điều 
kiện cho việc triển khai 
thực hiện có hiệu quả: Từ 
việc tổ chức các hoạt động 
thông tin, tuyên truyền; ký 
cam kết đến từng khu dân 
cư, từng gia đình; xây dựng 
các mô hình câu lạc bộ; tổ 
chức mít tinh, tọa đàm; họp 
khu dân cư, tổ chức các hội 
thi, cuộc thi ở cơ sở; đưa 
nội dung phòng chống ma 
túy vào thực hiện trong các 
quy ước, hương ước của 
khu dân cư; xây dựng nội 
dung kế hoạch, khảo sát 
tình hình thực tế, tổ chức sơ 
kết, tổng kết đánh giá kết 
quả. Đặc biệt, việc triển 
khai, tổ chức xây dựng và 
nhân rộng những mô hình, 
nhân tố điển hình tiên tiến 
đã, đang được áp dụng rộng 
rãi trong phạm vi toàn quốc 
như: “Khu dân cư không có 
người nghiện ma túy”, “Gia 
đình, dòng họ không có 
người phạm tội, mắc tệ nạn 
xã hội”, “Khu dân cư an 
toàn lành mạnh”; các mô 
hình tự quản như: “Tổ tự 

quản”, “Tổ liên gia”,... là cơ 
sở vững chắc để nâng cao ý 
thức tự quản của người dân, 
ngăn ngừa tội phạm ma túy, 
góp phần nâng cao hiệu quả 
cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư”. Các 
hoạt động trên đã tác động 
lớn đến nhận thức của nhân 
dân, giúp cho công tác 
phòng ngừa bước đầu đạt 
hiệu quả. Công tác cai 
nghiện đã được các địa 
phương chủ động tổ chức 
cho khoảng 40 - 50 ngàn 
người, chiếm 25 - 30% số 
người nghiện có hồ sơ quản 
lý. Số người được cai 
nghiện tại các trung tâm 
mỗi năm khoảng 30 - 35 
ngàn, trong đó khoảng 80% 
là cai bắt buộc, 20% cai tự 
nguyện. 

Như vậy, số thanh, 
thiếu niên nghiện ma túy và 
sử dụng trái phép các chất 
ma túy trên toàn quốc từng 
bước được quản lý. Tuy 
nhiên, trong quá trình quản 
lý, tổ chức đưa người 
nghiện vào trung tâm cai 
nghiện còn một số khó khăn 
vướng mắc: Theo Điều 96, 
Điều 103, Điều 104, Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 
được Quốc hội thông qua 
ngày 20/6/2012, quy định 
đưa người nghiện ma túy 
đến trung tâm cai bắt buộc 
vẫn chậm do một số giấy tờ 
thủ tục rườm rà, phải trải 
qua các bước: Giao cho 
công an xã lập hồ sơ, 
chuyển cho phòng tư pháp 
huyện thẩm định hồ sơ, 
chuyển cho phòng lao động 

thương binh và xã hội kiểm 
tra, sau đó chuyển cho tòa 
án nhân dân cấp huyện xem 
xét quyết định… Hơn nữa, 
theo Nghị định 221/2013/NĐ-
CP ngày 30/12/2013 và 
Thông tư liên tịch số 
03/2012/TTLT-BLĐTBXH-
BYT-BCA, người có thẩm 
quyền xác định tình trạng 
nghiện ma túy là bác sỹ 
hoặc y sỹ thuộc trạm y tế 
cấp xã, bệnh xá quân y, 
phòng khám khu vực, bệnh 
viện cấp huyện trở lên có 
chứng chỉ hành nghề khám 
chữa bệnh, có chứng chỉ tập 
huấn về điều trị cắt cơn 
nghiện do Sở Y tế tổ chức 
tập huấn. Song, thực tế vẫn 
chưa tổ chức tập huấn cho 
số y, bác sỹ này, nên việc 
kiểm tra ký xác nhận người 
nghiện rất khó khăn. Một số 
y, bác sỹ sợ trả thù không 
dám ký xác nhận người 
nghiện. Do vậy, mới chỉ 
đưa người nghiện ma túy 
vào trung tâm cai nghiện 
bắt buộc đã qua cai nghiện 
tại cộng đồng, nhiều địa 
phương chưa có điều kiện 
tổ chức cai nghiện tại cộng 
đồng. 

Đến nay, số thanh, 
thiếu niên nghiện ma túy ở 
ngoài xã hội còn nhiều; tệ 
nạn ma túy và tội phạm ma 
túy rất nghiêm trọng; nhiều 
ổ nhóm, đường dây buôn 
bán ma túy chưa được phát 
hiện, triệt phá; tệ nạn ma 
túy vẫn là vấn đề bức xúc, 
gây mất trật tự an ninh, an 
toàn xã hội. Trong những 
năm tới, tình hình tội phạm 
ma túy và tệ nạn ma túy của 
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Việt Nam sẽ có những diễn 
biến phức tạp bởi áp lực 
của tình hình ma túy, tệ nạn 
ma túy ở thế giới và các 
nước trong khu vực Đông 
Nam Á luôn gia tăng, đặc 
biệt ở Lào, Trung Quốc, 
Myama, Thái Lan… 

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

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

vui chơi lành mạnh, bổ ích 
đối với thanh, thiếu niên. 

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

- Củng cố mối quan 
hệ chặt chẽ 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 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”. 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. Tăng cường 
sự giám sát của nhân dân, 
tố giác tội phạm ma túy. 
Phát động phong trào toàn 
dân phát hiện và tố giác tội 
phạm ma túy, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của tổ tự 
quản. Việc phòng, chống tệ 
nạn ma túy nếu chỉ dùng 
biện pháp hành chính thì 
khó có thể ngăn ngừa có 
hiệu quả tệ nạn ma túy. Bên 
cạnh lực lượng phòng 
chống tội phạm ma túy thì 
việc ngăn chặn và đẩy lùi 
một cách vững chắc tệ nạn 
ma túy cần phải coi là 
nhiệm vụ của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội, 
trong đó vai trò lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng có tính 
quyết định và cần phải đánh 
giá đúng thực trạng, nhìn 
thẳng vào sự thật để có sự 
phối hợp đồng bộ trong 
công tác phòng chống ma 
túy. 

- 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 để 

nhân dân tự vươn lên, 
không bị đối tượng phạm 
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tội ma túy mua chuộc lôi 
kéo. Quan tâm tạo công ăn 

việc làm, khắc phục tình 

trạng thiếu việc làm trong 
thanh, thiếu niên. Đầu tư 

kinh phí, cơ sở vật chất cho 

công tác phòng, chống ma 
túy, công tác cai nghiện và 

đấu tranh với tội phạm ma 
túy. Tích cực tổ chức tập 

huấn cho các lực lượng 

chức năng để có đủ trình độ 
đảm nhiệm được nhiệm vụ 

được giao. Xem xét sửa lại 
một số điều luật về hồ sơ 

thủ tục đưa người nghiện 

vào trung tâm cai nghiện 
bắt buộc, vì nhiều quy định 

chưa phù hợp với thực tế ở 
Việt Nam, nhiều địa 

phương không đủ điều kiện 

lập hồ sơ đưa người nghiện 
ma túy vào trung tâm cai 

nghiện bắt buộc. 

- Các cơ quan chức 
năng, các tổ chức đoàn thể 

và gia đình chủ động phòng 

ngừa phát hiện, ngăn chặn 
kịp thời những tác động 

tiêu cực trong việc sử dụng 

Internet, trò chơi điện tử có 
nội dung xấu và không lành 

mạnh trong thanh, thiếu 
niên, định hướng cho các 

em vào các trang Web lành 

mạnh, phục vụ cho việc học 
tập. Các cơ quan chức năng 

thường xuyên kiểm tra, 
giám sát, xử lý những biểu 

hiện phức tạp về các tệ nạn 

xã hội, gây tác động xấu 
đến thanh, thiếu niên. 

- Nâng cao nhận thức 
của lãnh đạo các cấp có liên 
quan về nghiện ma túy và 
điều trị nghiện ma túy; tăng 
cường năng lực cho cán bộ 
làm công tác cai nghiện 
phục hồi thông qua việc xây 
dựng và triển khai các 
chương trình bồi dưỡng, 
đào tạo nghiệp vụ về điều 
trị nghiện ma túy, đồng thời 
chuẩn hóa và đưa nội dung 
đào tạo về điều trị nghiện 
ma túy vào giáo trình đào 
tạo cho sinh viên ngành 
công tác xã hội. 

 

TS Đoàn Nam Đàn 
Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 
(lyluanchinhtri.vn 
 Ngày 13/12/2017)

 

 
 

MỖI BẠN TRẺ LÀ MỘT  
TUYÊN TRUYỀN VIÊN VỀ HIỂM HỌA MA TÚY 

  

Tới dự lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Phòng chống ma túy với chủ đề 
“Hãy bảo thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, sáng 16/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
mong muốn các bạn trẻ trở thành những tuyên truyền viên về hiểm họa ma túy. 

Ma túy đã trở thành hiểm họa chung của toàn cầu. Số người sử dụng ma túy có xu 
hướng gia tăng, hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội rất lớn, trực tiếp và gián tiếp 
gây ra những bất ổn định về chính trị - xã hội. 

Tại Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, cuộc đấu tranh phòng chống ma túy luôn 
diễn ra cam go, gian nan, phức tạp từng ngày, từng giờ. Năm 2017, các lực lượng chức 
năng đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng về ma túy (tăng 3.031 vụ 
và 3.493 đối tượng so với năm 2016); thu giữ 906,7kg heroin (tăng 49%), 856,9kg và 
979.487 viên ma túy tổng hợp (tăng 129%), 376,4kg cần sa khô, 111kg cần sa tươi, 108kg 
cỏ Mỹ, 17,6kg ketamine cùng nhiều vật chứng, tài sản có liên quan.  

Hiện cả nước có trên 220.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên toàn quốc. 
Ước tính số tiền người nghiện dùng để mua ma túy khoảng 2.100 tỷ đồng/năm, thêm vào đó 
là hơn 1.000 tỷ đồng vận hành các trung tâm cai nghiện cùng những hệ lụy tiêu cực về trật 
tự, an toàn xã hội. 

“Mặc dù các lực lượng chức năng và toàn xã hội rất nỗ lực nhưng số người nghiện, 
các đối tượng mua bán, có liên quan đến hoạt động ma túy không ngừng gia tăng. Nhiều 
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năm nay Chính phủ luôn luôn tổ chức tháng hành động phòng chống ma túy nhưng hàng 
ngày, hàng giờ, cả ngày lễ, ngày nghỉ thậm chí trong đêm giao thừa thì các lực lượng công 
an, cơ quan chức năng vẫn làm việc không ngừng nghỉ, chống lại tội phạm liên quan đến 
ma túy và góp phần ngăn chặn tệ nạn này”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.  

Đáng chú ý, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới  như “ma 
túy đá”, “cần sa tổng hợp”, “thuốc lắc”… đang có dấu hiệu lan rộng ở nhiều địa phương. 
Tuy nhiên, không ít bạn trẻ hiện nay vẫn còn rất mơ hồ về sự nguy hại của ma túy, nhất là 
ma túy tổng hợp, coi đó đơn thuần chỉ là các chất kích thích, có thể dùng chúng như một trò 
chơi, nên đã mắc nghiện, chịu hậu quả nặng nề về thể chất lẫn tâm thần.  

Từ thực tế đáng lo ngại này, việc bảo vệ thế hệ trẻ trước làn sóng tấn công của các 
loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. 

Nói về lý do tổ chức lễ mít tinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng cho biết 
đó là thông điệp mong muốn các bạn sinh viên, thanh niên, nhóm đối tượng có nguy cơ sử 
dụng ma túy nhiều nhất, cần tìm hiểu kỹ về hiểm họa của tệ nạn này gây hại cho sức khỏe 
của người sử dụng, và trong rất nhiều trường hợp liên quan tới tội phạm, tội ác, gây ảnh 
hưởng rất lớn đến người thân, những người xung quanh, cộng đồng và xã hội. 

“Bên cạnh tìm hiểu các biện pháp phòng chống ma túy, các bạn trẻ cần tuyên truyền 
đến bạn bè, những người xung quanh, gia đình, người thân về hiểm họa ma túy. Công cuộc 
này phải bắt đầu rất sớm, thậm chí từ trong trường phổ thông để ngay cả các cháu học sinh 
nhỏ cũng biết ma túy là hiểm họa, là xấu và trong chừng mực nào đó dẫn tới tội ác. Phòng 
chống, tuyên truyền về hiểm họa ma túy là làm việc tốt, ngăn chặn cái xấu”, Phó Thủ tướng 
nhấn mạnh và đề nghị đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trong các sinh hoạt cộng đồng. 

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Truyền thông là vô cùng quan trọng bởi để phòng chống được 
ma túy thì cần phải nhận biết được nó như thế nào. Có khi chỉ là đốt một cái lá hay vui 
uống một cốc nước tưởng chừng vô hại nhưng vô tình nhiều người đã một chân bước vào 
con đường nghiện ma túy. 

“Những người đã sử dụng, nghiện ma túy, thì để cai nghiện là vô cùng khó khăn, phải 
tuân thủ các hướng dẫn của bác sỹ, đến các trung tâm cai nghiện nhưng quan trọng nhất là 
phải có ý chí, nghị lực phi thường. Những người chưa bước chân vào ma túy, các bạn trẻ 
đứng trước sự cám dỗ của ma túy cần tự nhắc mình phải có nghị lực vượt qua cám dỗ. Toàn 
xã hội, Nhà nước, các đoàn thể chính trị, các tổ chức, mọi cá nhân hãy tìm hiểu, phổ biến 
nguy cơ về ma túy và bằng tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, người thân, với xã 
hội kiên quyết nói không với ma túy”, Phó Thủ tướng kêu gọi và tin tưởng thời gian tới sẽ 
có thêm nhiều giải pháp thiết thực để công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội 
ngày càng tốt hơn, nhân dân có cuộc sống yên bình, những việc tốt được lan tỏa. 

 

                                                                                                           Đình Nam  
                                                                                      (baochinhphu.vn - Ngày 16/6/2018) 
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BỎ MA TÚY RẤT KHÓ NHƯNG KHÔNG PHẢI KHÔNG LÀM ĐƯỢC 
 

Bí quyết của những người cai 
nghiện thành công là gì? Trước hết với 
người nghiện là lòng quyết tâm tự giác 
cai nghiện cùng với sự kiên trì và nghị 
lực vượt qua những cám dỗ và thèm 
muốn về ma túy. 

Những năm gần đây, tình hình tội 
phạm ma túy trên cả nước diễn biến ngày 
càng phức tạp. Đặc biệt, việc mua bán, vận 
chuyển ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh và 
có khối lượng lớn hàng chục, hàng trăm 
bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy 
tổng hợp (nhóm ATS) đã kéo theo tình hình 
người sử dụng, người nghiện ma túy gia 
tăng nhanh, nhất là trong lứa tuổi thanh, 
thiếu niên. 

Theo số liệu thống kê của các cơ quan 
chức năng, tính đến cuối năm 2017, cả 
nước có trên 222.000 người nghiện ma túy 
có hồ sơ quản lý và trong đó gần 50% sử 
dụng ATS. Tại một số địa phương tỷ lệ 
người sử dụng ATS rất cao như: Đồng Nai 
87%, Đà Nẵng 85%, An Giang là 76% và 
Thành phố Hồ Chí Minh 68%... Người 
nghiện ma túy đã có ở 100% các tỉnh, thành 
phố với gần 90% quận, huyện và khoảng 
70% xã, phường, thị trấn. Người nghiện 
cũng đã xuất hiện ở mọi thành phần trong 
xã hội như: Học sinh, sinh viên, cán bộ 
công chức, viên chức, người lao động. 
Người sử dụng ma túy tổng hợp (trong đó 
khoảng 35 - 40% có tiền án tiền sự) thường 
bị rối loại tâm thần và có một số có hành vi 
vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp của 
giết người đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến trật tự an toàn xã hội, thành nỗi bất an 
và lo lắng ngày ngày của toàn dân. 

Năm nay, thông điệp của Liên hợp 
quốc nhân ngày Quốc tế phòng, chống ma 
túy 26/6/2018 là “Listen First - Listening to 
children and youth is the first steps to help 
them grow healthy and safe” (tạm dịch là 
“Trước tiên hãy lắng nghe - Lắng nghe trẻ 
em và thanh thiếu niên là bước đầu tiên 
giúp các em trưởng thành khỏe mạnh và an 
toàn”). Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, 
chống ma túy 26/6, Chính phủ đã triển khai 
Tháng hành động phòng, chống ma túy từ 
ngày 01 - 30/6/2018 với chủ đề “Hãy bảo 
vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”. Ý 
nghĩa sâu xa của chủ đề này chính là cần 
kiên quyết và kịp thời ngăn chặn hiểm họa 
của ma túy đối với thế hệ trẻ Việt Nam - 
tương lai và là dường cột của đất nước. 

Lâu nay, một câu hỏi được đặt ra 
không những cho các nhà khoa học, nhà 
quản lý, các cơ quan chức năng liên quan 
tới công tác phòng chống ma túy nói chung, 
lĩnh vực cai nghiện phục hồi nói riêng và 
đặc biệt là với bản thân người nghiện ma 
túy là: “Nghiện ma túy có thể cai được 
không và bằng cách nào?”. Đã có nhiều ý 
kiến khác nhau, thậm chí là ngược chiều về 
vấn đề này. Có không ít lý luận, phản biện, 
dẫn chứng là đã nghiện ma túy thì không 
thể cai được! Ngược lại có nhiều người cho 
rằng nghiện ma túy vẫn có thể cai được. 
Một vài nước đã dùng liệu pháp điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế Methadone. Hiện nay, chúng 
ta cũng đang áp dụng liệu pháp này ở nhiều 
tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, có 
thể khẳng định rằng đó là một biện pháp bất 
đắc dĩ và mục tiêu chủ yếu là nhằm giảm 

ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN  

MA TÚY CHO NGƯỜI NGHIỆN 
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hại lây nhiễm HIV/AIDS, chưa kể một số 
vấn đề tiêu cực phát sinh khi áp dụng liệu 
pháp này trên diện rộng và những khó khăn 
chúng ta sẽ gặp phải khi nguồn tài trợ của 
quốc tế cho chương trình Methadone bị cắt 
hẳn trong 1 - 2 năm tới. 

Giải đáp câu hỏi trên đây không dễ 
dàng có tính thuyết phục khi tỷ lệ tái nghiện 
trung bình hiện nay trên bình diện cả nước 
vẫn ở mức cao. Vì sao mà cai nghiện lại 
khó khăn như vậy? Bởi vì lẽ đơn giản, cai 
nghiện ma túy là một công việc đòi hỏi sự 
phối hợp các hoạt động thống nhất, đồng bộ 
và liên tục của nhiều ngành, nhiều cấp để 
giúp cho người nghiện từ bỏ được ma túy. 
Đó mới là những yêu cầu ngặt nghèo về 
mặt khách quan nhưng điều quyết định có 
cai được hay không chính là yếu tố chủ 
quan của bản thân người nghiện. Nếu người 
nghiện không có quyết tâm, nghị lực thì 
mọi nỗ lực cũng như sự can thiệp, giúp đỡ 
của các cơ quan chức năng và sự quan tâm 
hỗ trợ của cộng đồng cũng là vô nghĩa. 

Trong quy trình cai nghiện, cắt cơn 
nghiện tuy cũng khá quan trọng mở đầu cho 
quá trình cai nghiện nhưng không phải là 
khâu quyết định sự thành công. Chống tái 
nghiện mới là khâu có tính quyết định tới 
sự thành bại của quá trình cai nghiện. Cắt 
cơn nghiện chỉ cần 7 - 10 ngày là xong, 
nhưng người cai nghiện mới chỉ qua được 
chặng đường ngắn ngủi đầu tiên trên hành 
trình chông gai tìm lại cuộc đời coi như đã 
mất bởi sự quyến rũ, hủy hoại của ma túy. 

Trong thời gian cai nghiện tại các cơ 
sở cai nghiện, người cai nghiện sẽ được các 
thầy thuốc, các nhà tâm lý, các cán bộ quản 
lý giúp đỡ họ phục hồi cả về sức khỏe thể 
chất và tinh thần. Họ được tư vấn, học văn 
hóa, học nghề, tham gia các hoạt động văn 
hóa, thể thao, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc 
bộ đồng đẳng, tham gia lao động sản xuất 
để rèn luyện sức khỏe cũng như để cải thiện 
đời sống sinh hoạt hàng ngày. Người cai 

nghiện sẽ đi dần từ chuyển biến nhận thức 
sang thay đổi hành vi vốn từ lệch lạc sang 
sự đúng đắn, chuẩn mực. Đây sẽ là tiền đề 
thuận lợi để người sau cai hòa nhập cộng 
đồng, trở lại bình thường như bao người 
khác trong gia đình và cộng đồng. Tuy 
nhiên, khi hòa nhập cộng đồng, nếu người 
sau cai không được tiếp tục giúp đỡ, tư vấn, 
quản lý, giám sát và đặc biệt là được hỗ trợ 
tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định 
thì họ dễ chán nản, thất vọng và lại tìm sự 
cứu cánh nguy hiểm từ ma túy và bạn xấu. 

Cai nghiện, thoát khỏi sự lệ thuộc vào 
ma túy là một công việc vô cùng khó khăn. 
Thực tế đã chứng minh, mặc dù cai nghiện 
rất khó khăn, nhưng nếu bản thân người 
nghiện quyết tâm, kiên trì và có nghị lực 
cùng sự trợ giúp của các cán bộ y tế, cán bộ 
quản lý, nhân viên tư vấn, sự yêu thương 
của gia đình và người thân, sự giúp đỡ của 
chính quyền và các đoàn thể cũng như cả 
cộng đồng thì hoàn toàn có thể cai nghiện 
thành công. Minh chứng thực tế là đã có 
hàng trăm người sau cai nghiện 5 - 10 năm 
chưa tái nghiện. Nhiều người từng nghiện 
nặng, nghiện có thâm niên nhưng đã quyết 
tâm cai nghiện, trở về hòa nhập cộng đồng 
đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, 
làm chủ nhiệm câu lạc bộ sau cai, trưởng 
nhóm đồng đẳng được cộng đồng ghi nhận, 
có người được bầu làm công an viên, tổ 
trưởng tổ tự quản, được kết nạp vào Đảng... 
Một số người sau cai đã trở thành chủ cơ sở 
sản xuất, chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra 
và tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ 
người cùng cảnh ngộ.   

Bí quyết của những người cai nghiện 
thành công là gì? Trước hết với người 
nghiện là lòng quyết tâm, tự giác cai nghiện 
cùng với sự kiên trì và nghị lực vượt qua 
những cám dỗ và thèm muốn về ma túy. 
Một sự thật ít người biết rằng không ai chết 
vì thiếu ma túy nhưng lại có thể chết vì thừa 
ma túy khi bị sốc do tiêm ma túy quá liều! 
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Thời gian qua có hàng trăm nghìn người 
nghiện đã cai ở các cơ sở cai nghiện ma túy 
của ngành Lao động - Thương binh và Xã 
hội nhưng không có học viên nào chết trong 
quá trình cắt cơn nghiện. Trong khi đó, có 
không ít người hoặc trở về sau khi hoàn 
thành quá trình cai nghiện đã sử dụng ma 
túy quá liều mà dẫn tới cái chết oan uổng. 
Trong quy trình cai nghiện - phục hồi, giai 
đoạn quản lý, giám sát, giúp đỡ người 
nghiện sau cai lâu dài tại cộng đồng có vai 
trò, ý nghĩa quyết định kết quả công tác cai 
nghiện. Người nghiện vừa đi cai tập trung 
với thời gian 1 - 2 năm vẫn còn nhiều khả 
năng tái nghiện. Nếu người đã cai không 
tiếp tục rèn luyện, quyết tâm và thiếu sự hỗ 
trợ, quản lý giám sát của gia đình, cộng 
đồng thì thành quả công tác cai nghiện khó 
bền vững. Mặt khác, người nghiện đã cai tái 
hòa nhập cộng đồng nhưng bị bỏ rơi, buông 
lỏng hoặc bị hắt hủi thì rất dễ bị lôi kéo trở 
lại với ma túy và điều nguy hại hơn là khi 
tái nghiện, mức độ nghiện của họ thường 
nặng hơn. 

Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, 
cai nghiện phục hồi cho những người 

nghiện ma túy là một nhiệm vụ trọng tâm 
song song với việc ngăn chặn, triệt phá các 
nguồn cung cấp ma túy. Chủ trương và 
chính sách của Đảng, Nhà nước là tuyên 
truyền, giáo dục và động viên, khuyến 
khích người nghiện tự nguyện đi cai 
nghiện, tạo điều kiện thuận lợi để người cai 
nghiện được học tập, rèn luyện, được tư 
vấn, hướng nghiệp dạy nghề, tham gia lao 
động sản xuất, tham gia các hoạt động văn 
nghệ, thể thao để từng bước giúp họ chuyển 
biến nhận thức, dần thay đổi hành vi đoạn 
tuyệt với ma túy, hòa nhập cộng đồng trở 
thành những công dân tốt, có ích cho xã hội 
và đất nước. Năm 2014, Liên hợp quốc đã 
ra một thông điệp vô cùng ý nghĩa đối với 
những người nghiện ma túy, đó là “Những 
rối loạn do sử dụng ma túy có thể ngăn 
ngừa và điều trị được”. Như vậy, câu hỏi về 
nghiện ma túy có cai được không đã có lời 
giải rõ ràng. 

 

Việt Trung 
(pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 28/6/2018) 

 

 

 
 

ĐỂ CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY HỖ TRỢ THIẾT THỰC NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY 
 

Liên tiếp trong 2 năm, chủ đề Tháng hành động phòng chống ma túy của Chính 
phủ là “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” (2015), “Cộng đồng 
chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy” (2017). Giúp đỡ người nghiện là một trong 
những nội dung quan trọng của chương trình phòng chống ma túy. Vì sao người 
nghiện cần sự hỗ trợ và hỗ trợ thế nào cho hiệu quả. 

Người nghiện cần nhiều sự hỗ trợ 
Điều mong mỏi và cần hỗ trợ đầu tiên của người nghiện là cộng đồng giảm thiểu, tiến 

tới không còn bị kỳ thị. Không kỳ thị thì sẽ không còn phân biệt đối xử, người nghiện sẽ 
được sống trong một môi trường không còn đề phòng hay ghẻ lạnh, được tham gia các hoạt 
động chung của cộng đồng nơi họ sinh sống, bản thân họ và vợ chồng, con cái, thậm chí cả 
bố mẹ, họ hàng không còn mặc cảm, tự ty với những người xung quanh để từ đó vững tin 
vào con đường hòa nhập cộng đồng. 

Mặt khác, xóa bỏ kỳ thị là xóa bỏ rào cản, tạo tiền đề của mọi giúp đỡ, hỗ trợ thiết 
thực các vấn đề xã hội: Sẻ chia, đồng cảm, kèm cặp, tư vấn, học nghề, vay vốn, tạo việc 
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làm, hợp tác phát triển sinh kế… Đó cũng là những nội dung quan trọng thuộc nguyên tắc 
và nội dung của công tác cai nghiện (y tế, tâm lý, xã hội). Kỳ thị như “kẻ thù” dai dẳng của 
sự hỗ trợ. 

Sống gần như xa dời và cách biệt với lối sống thường nhật của cộng đồng, lại đã từng 
gây ra nhiều tổn thương cho cuộc sống bình yên của mọi người, người nghiện dần tự kỳ thị, 
tự ty, thấy mình bị cô lập, không bình thường như những người xung quanh. Tính tự kỳ thị 
theo thời gian càng thêm cực đoan. Do đó, người nghiện rất cần cộng đồng không kỳ thị, 
đồng cảm để xóa bỏ tự kỳ thị. 

Người nghiện mang nhiều bệnh tật, không những rối loạn tâm thần (trầm cảm, hưng 
cảm, hoang tưởng, ảo giác…) mà còn mang nhiều chứng bệnh khác do nghiện ma túy gây 
ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thống như tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, tiêu hóa, nội 
tiết… chưa kể đến các bệnh xã hội như HIV/AIDS, viêm gan C, các bệnh lây qua đường 
tình dục… Do vậy, phục hồi sức khỏe cho người nghiện là hết sức cần thiết và nan giải, 
không phải chỉ phục hồi sức khỏe tâm thần liên quan đến rối loạn hành vi, nhân cách và còn 
phải đồng thời giúp họ điều trị nhiều loại bệnh khác. 

Một bộ phận không nhỏ người nghiện trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp, 
không có thói quen lao động và trân trọng những giá trị của lao động. Để họ có thể đứng 
vững trên đôi chân của mình, tự lao động, tự trang trải cuộc sống, cũng là để ngăn ngừa 
nguy cơ tái nghiện thì gia đình, xã hội cần giúp họ học văn hóa, học nghề, học kỹ năng 
sống, vốn liếng làm ăn và các điều kiện khác để họ tự kiếm sống sau khi cai nghiện. 

Tóm lại, trong hoàn cảnh đã “khuynh gia bại sản”, đa bệnh tật cả thể xác và tinh thần, 
học vấn thấp và không nghề nghiệp, bị kỳ thị và tự kỳ thị, nếu không được cộng đồng đồng 
cảm, hỗ trợ điều trị, cai nghiện thì người nghiện sẽ càng dấn sâu vào ma túy, dẫn đến những 
kết cục đã được báo trước. 

Truyền thống nhân ái của dân tộc kết hợp với những nhận thức, giá trị của chế độ xã 
hội mới, nhất là về quyền con người dẫn đến quan điểm, chủ trương coi người nghiện là 
nạn nhân của tệ nạn ma túy, không lấy bỏ mặc hay trừng trị là phương châm đối xử, cần 
được hỗ trợ, cứu giúp để trở lại những người bình thường, mặc dù công việc này hết sức 
khó khăn, tốn kém, lâu dài, phức tạp. Hỗ trợ người nghiện hòa nhập cộng đồng, góp phần 
làm cho đất nước bình yên và phát triển cũng chính là để thực hiện mục tiêu phát triển của 
Đảng, Nhà nước ta. 

Hỗ trợ thế nào cho hiệu quả 
Để tiến tới xóa bỏ kỳ thị của cộng đồng, để cộng đồng hỗ trợ người nghiện có hiệu 

quả cần làm tốt hơn nữa trên 3 mặt trận: Tuyên truyền - Chính sách - Tổ chức thực hiện ở 
cơ sở. 

Công tác tuyên truyền cần phổ biến sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về 
người nghiện ma túy, thông qua các quy định pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, các chính sách 
hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện cai nghiện, hòa nhập cộng đồng. Có thể nói, trong điều kiện 
kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn khẳng định, điều trị, cai nghiện là 
nhiệm vụ trọng yếu của phòng chống ma túy. Nghiện ma túy hoàn toàn có thể phục hồi, 
Nhà nước thực hiện nhiều biện pháp để giúp đỡ người nghiện. Phát biểu chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 
Tháng hành động phòng chống ma túy ngày 10/6/2017: “Điều trị, cai nghiện ma túy là quá 
trình lâu dài, khó khăn, phức tạp. Nghiện ma túy hoàn toàn có thể điều trị, cai nghiện được. 
Người nghiện ma túy cần được đối xử bình đẳng, không kỳ thị, phân biệt, cần thật sự yêu 
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thương, giúp đỡ người nghiện điều trị, cai nghiện tạo các điều kiện cho họ hòa nhập cộng 
đồng”. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Hội nghị nhân 
rộng điển hình người cai nghiện thành công ngày 22/6/2017 đã khẳng định: Nghiện ma túy 
có thể cai nghiện thành công và người nghiện hoàn toàn có thể trở thành người có ích cho 
xã hội. 

Tuyên truyền cần tập trung biểu dương các cộng đồng không còn kỳ thị với người 
nghiện, các mô hình, tổ chức, cá nhân giúp đỡ người nghiện có hiệu quả, những người cai 
nghiện thành công điển hình. Nhưng để “có bột mới gột lên hồ”, có “nguyên mẫu” để tuyên 
truyền thì trước hết, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã (bên cạnh việc trấn áp tội phạm 
ma túy) cần làm gương trực tiếp và phối hợp với các đoàn thể, tình nguyện viên thực hiện 
nhiều hoạt động: Gần gũi, quan tâm động viên, thăm hỏi, đồng cảm với hoàn cảnh của 
người nghiện, động viên họ cai nghiện, giúp đỡ những khó khăn của họ bằng các việc làm 
thiết thực như trợ cấp khó khăn, tạo điều kiện cho con cái họ không bị bỏ học, bố trí việc 
làm ngay tại địa phương, kết nối cho họ làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cho 
vay vốn để làm ăn; thành lập và đưa họ tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí 
của cộng đồng, thành lập, hỗ trợ các câu lạc bộ, các tổ, nhóm đồng đẳng… Để cộng đồng 
không kỳ thị thì hệ thống chính trị cơ sở cần đi đầu xóa bỏ kỳ thị. 

Trong điều kiện hiện nay, sự hỗ trợ cho người nghiện trong việc phục hồi sức khỏe, 
hòa nhập cộng đồng là động viên họ tham gia điều trị, cai nghiện bằng mọi hình thức trên 
cơ sở nâng cao chất lượng, mở rộng các dịch vụ cai nghiện, kết nối tốt giữa cơ sở cai 
nghiện chính quyền nơi họ cư trú và tạo mọi điều kiện và huy động cộng đồng giúp đỡ 
thông qua các giải pháp về xã hội như đã nêu. 

Công việc trước mắt và căn cơ lâu dài, để hỗ trợ người nghiện trở thành thuộc tính của 
cộng đồng thì điều trị, cai nghiện phải đổi mới, thực tiễn hơn nữa từ chính sách đến tổ chức 
thực hiện. Xây dựng một mạng lưới hệ thống dịch vụ cai nghiện có chất lượng cao, đa 
dạng, tiện ích, người nghiện có rất nhiều điều kiện, cơ hội lựa chọn phù hợp với điều kiện 
của gia đình và bản thân họ. Một khi người nghiện vào cai nghiện tự nguyện ở bất cứ cơ sở 
nào cũng thuận tiện, tự tin như bước vào cơ sở khám chữa bệnh thông thường, khi về cộng 
đồng được chính quyền và xã hội đùm bọc, giúp đỡ mọi mặt thì lúc đó không còn phải lo 
các chỉ tiêu số lượng cai nghiện hàng năm không đạt; chữ “tỷ lệ tái nghiện còn cao” đã tồn 
tại từ lâu sẽ dần biến mất. Chính sách phải thực sự mở đường cho xã hội hóa công tác cai 
nghiện. 

Trong thực tế, chính sách dù thể hiện tính nhân văn đến đâu nhưng thiếu tính thực tiễn 
thì không thể đi vào cuộc sống. Đòi hỏi khắc nghiệt của cai nghiện không chấp nhận một 
nơi nào đó sự chỉ đạo hời hợt, hô hào chung chung; sự “non tay”, thiếu tính tổng kết thực 
tiễn, thiếu tính chiến lược của những người tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện 
chính sách dẫn đến những nội dung xa rời thực tế, manh mún, chồng chéo, trì trệ hoặc vừa 
ban hành đã bất cập, khó thực hiện, gây rất nhiều phiền toái cho công tác khắc phục. Rõ 
ràng, để thực sự “hỗ trợ” người nghiện, cần sự tâm huyết nhìn nhận và đổi mới thực sự, 
tăng cường, đầu tư, nâng cấp, bố trí lại một loạt vấn đề: Hệ thống và tổ chức bộ máy cán bộ 
làm công tác cai nghiện, xây dựng hệ thống mạng lưới và cơ sở vật chất cai nghiện, kinh 
phí cai nghiện cả ở cơ sở cai nghiện và cộng đồng… 

 

                                                                                                  Lê Hiền 
                                                                         (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 27/6/2017) 
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TUYÊN TRUYỀN ĐỂ CỘNG ĐỒNG KHÔNG CÒN KỲ THỊ VỚI NGƯỜI NGHIỆN 
 

Chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay của Chính phủ là 
“Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy”. Để “chung tay hỗ trợ”, trước hết, 
cộng đồng phải không còn kỳ thị với người nghiện. Cách tuyên truyền cần được tổ 
chức như thế nào để góp phần vào công việc đó. 

Kỳ thị ngăn cản sự hỗ trợ 
Kỳ thị là một từ Hy Lạp mà nguồn gốc của nó nói đến một loại dấu được khắc hoặc  

đóng vào da, xác định những người là tội phạm, nô lệ hoặc những kẻ phản bội phải xa lánh. 

Kỳ thị, phân biệt đối xử đã xuất hiện từ hàng ngàn năm nay, được thể hiện ở nhiều 
dạng như: Chủng tộc màu da, tín ngưỡng tôn giáo, thể chế chính trị, khuynh hướng tình 
dục, phân biệt giới tính, địa vị xã hội, giàu nghèo, chuẩn mực đạo đức, bệnh tật hiểm 
nghèo... 

Ngày nay có thể hiểu, kỳ thị là thái độ không chấp nhận và áp đặt cái nhìn tiêu cực, 
gán nhãn cho một người hoặc một nhóm người trên cơ sở sự khác biệt về một phẩm chất 
hay đặc điểm nào đó. 

Trong các nhóm yếu thế hiện nay như người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, 
người già cô đơn… thì làm giảm kỳ thị, tiến tới không còn kỳ thị, với người nghiện ma túy 
(hoặc với người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS) là khó khăn nhất. Vì người nghiện, bên 
cạnh là người mang trạng thái bệnh lý, cần được chia sẻ để chữa bệnh còn là người mang 
dấu ấn về khác biệt chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, gây ra nhiều việc ảnh 
hưởng và tổn hại đến trật tự an ninh xã hội và cuộc sống an bình của cộng đồng. Mặt khác, 
việc người nghiện từ bỏ được ma túy cũng rất chật vật, tái nghiện thường xuyên dẫn đến 
cộng đồng không tin là họ có thể cai được. 

Kỳ thị với người nghiện có nhiều dạng thức và biểu hiện khác nhau: Kỳ thị trong cảm 
nhận là cảm giác và thái độ đối với họ; kỳ thị về thể chất là ghê sợ những hành vi liên quan 
đến sử dụng và nghiện ma túy; kỳ thị về mặt đạo đức là sự khinh bỉ, phê phán và lên án; kỳ 
thị từ bên ngoài là đối xử khác biệt, không công bằng, gây áp lực, hắt hủi, trừng phạt, gây 
phiền hà, đổ lỗi hoặc loại trừ những người này; tự kỳ thị là tự họ có thái độ không chấp 
nhận hoặc áp đặt cách nhìn tiêu cực đối với chính bản thân mình như tự căm ghét, xấu hổ, 
tự phê phán, cảm thấy đang bị người khác xét đoán nên tự cô lập, từ đó tự tách mình ra khỏi 
gia đình và cộng đồng. 

Từ thái độ kỳ thị sẽ chuyển thành hành động phân biệt đối xử, thể hiện qua sự đối xử 
không công bằng đối với người nghiện. Phân biệt đối xử cũng được thể hiện trên nhiều khía 
cạnh, việc làm mang tính tiêu cực với người bị kỳ thị. Mà đã như vậy, thật khó vận động 
cộng đồng có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện. 

Không còn kỳ thị với người nghiện có ý nghĩa gì cho cai nghiện? 
Ở đây chỉ xin đề cập việc tác động đến mục tiêu của cai nghiện. Mục tiêu của cai 

nghiện là thực hiện đồng bộ các giải pháp y tế, tâm lý, xã hội để từng bước giúp họ hồi 
phục, hòa nhập cộng đồng. Để đạt mục tiêu đó, thì khi thực hiện các giải pháp và ở mọi giai 
đoạn của quy trình cai nghiện đều đòi hỏi không kỳ thị với người nghiện. 

Chúng ta không thể hình dung được người nghiện sẽ an tâm điều trị ở giai đoạn cắt 
cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe thế nào nếu như các thầy thuốc tỏ ra khô lạnh, coi thường, 
thờ ơ với nỗi đau do hội chứng cai, sự hoành hành của các bệnh cơ hội, không động viên, 
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quan tâm chăm sóc, lời nói thì hách dịch, đặc sệt mệnh lệnh hành chính, ban phát… Ngược 
lại, sự yêu thương, tôn trọng, sẻ chia của người thầy thuốc chính là tạo động lực giúp họ 
vượt qua giai đoạn cai nghiện ban đầu. 

Cũng như vậy, những người làm công tác điều trị tâm lý - vốn có vai trò hết sức quan 
trọng trong giai đoạn phục hồi - lại tỏ ra thiếu kiến thức, kỹ năng về tư vấn, tỏ thái độ xa 
cách, không hiểu và thông tỏ những khó khăn, những khủng hoảng của người nghiện đang 
gặp phải để cùng người nghiện bàn cách vượt qua. 

Nói chung, cơ sở cai nghiện phải xây dựng trở thành thân thiện, trong đó các biện 
pháp y tế, tâm lý phải trở nên đặc biệt thân thiện. Còn các giải pháp xã hội thì chủ yếu thực 
hiện khi người nghiện trở về cộng đồng. Ở đây, cần huy động tổng lực sự ân cần, quan tâm 
giúp đỡ thiết thực của gia đình, hàng xóm, khu dân cư, các đoàn thể, chính quyền cơ sở, các 
cơ sở sản xuất, doanh nghiệp… nhưng chính cộng đồng cũng là nơi dễ xảy ra sự kỳ thị nặng 
nề. 

Nhiều người từ bỏ được ma túy chia sẻ: Em có ngày hôm nay là do được vợ con, bố 
mẹ, các bác trong chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể không “bỏ” em, không coi em là người “hết 
phương cứu chữa”, đã giúp đỡ em rất nhiều về tinh thần và công việc. 

Rất nhiều tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện ở cơ sở đã gặp tình huống: 
Tiếp cận gia đình có người cai nghiện từ cơ sở cai nghiện trở về lúc đầu vô cùng khó khăn 
như bất hợp tác, không cho tình nguyện viên vào nhà, thậm chí chửi bới, đe dọa. Nhưng 
bằng tình thương và trách nhiệm, có kỹ năng công tác xã hội, sau nhiều lần, có khi hàng 
chục lần, người tình nguyện đã chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của bản thân và gia 
đình người nghiện. Để có được điều đó, người tình nguyện, ngoài lòng kiên trì, tình thương, 
trách nhiệm còn thực hiện rất nhiều hoạt động để tư vấn, tìm công ăn, việc làm, vận động 
mọi người không kỳ thị… 

Tóm lại, vận động không kỳ thị sẽ giúp cán bộ cai nghiện và cộng đồng tham gia, hỗ 
trợ để công tác cai nghiện, giúp người nghiện có hiệu quả. Thông qua kết quả xóa bỏ kỳ thị 
với người nghiện, cộng đồng thêm gắn bó, phát huy bản sắc văn hóa nhân ái, giàu tình 
thương, thúc đẩy các phong trào xây dựng cộng đồng vững mạnh. 

Cách tuyên truyền góp phần không còn kỳ thị với người nghiện 

Xóa bỏ kỳ thị là quá trình từng bước, lâu dài. Tốc độ giảm kỳ thị còn phụ thuộc vào 
người nghiện được giúp đỡ. Không bỏ kỳ thị thì không giúp được người nghiện hồi phục. 
Nhưng giúp đỡ mà người nghiện chậm tiến bộ cũng làm giảm niềm tin và sự giúp đỡ của 
cộng đồng. Hai vấn đề có sự bổ sung, gắn bó hữu cơ. 

Để cộng đồng không còn kỳ thị với người cai nghiện thì trước hết cần tuyên truyền 
tạo chuyển biến trước cho đội ngũ cán bộ chính quyền, đoàn thể và tập trung vào các nội 
dung: Bản chất nghiện ma túy là một dạng bệnh lý tâm thần, có khi họ muốn thoát ra mà 
không tự làm được, rất cần sự trợ giúp của xã hội hoặc nhiều hành vi của họ ảnh hưởng đến 
gia đình và xã hội nhưng không phải do họ cố ý thực hiện mà là hậu quả của bệnh tật. 
Tuyên truyền về mục tiêu của cai nghiện, khẳng định nghiện ma túy hoàn toàn có thể cai 
được; tuyên truyền về lòng vị tha, bản chất nhân ái của dân tộc, về tác động tiêu cực của sự 
kỳ thị và những lợi ích của xã hội, của cộng đồng khi không còn kỳ thị… Khi đội ngũ cán 
bộ đã thông suốt, hỗ trợ người nghiện nhiệt thành, sẽ là đầu tàu kéo giảm sự kỳ thị của xã 

hội. 
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Cần tuyên truyền sinh động, rộng rãi, người thật, việc thật những người có quyết tâm 
và nghị lực, vượt khó, cai nghiện thành công, hòa nhập cộng đồng, có nhiều hoạt động trợ 
giúp xã hội, nhất là giúp đỡ người nghiện. 

Tuyên truyền cụ thể những tập thể và cá nhân nhân ái, nhiệt huyết, những chủ cơ sở 
sản xuất, doanh nghiệp đã có công lao giúp đỡ người cai nghiện, giúp họ phòng chống tái 
nghiện bằng công sức, công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. 

Tuyên truyền về những cách làm, mô hình giúp đỡ người nghiện có hiệu quả; các cơ 
sở cai nghiện thân thiện; quan điểm của Đảng, những cơ chế, chính sách của Nhà nước về 
chống kỳ thị và hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện… 

Tất cả những tuyên truyền đó sẽ tác động đến cộng đồng, giúp mọi người suy nghĩ, 
noi theo, vận dụng vào công việc để giảm dần sự kỳ thị. 

Khi tuyên truyền cần làm rõ hai ý. Thứ nhất, người nghiện là người có bệnh, cộng 
đồng có thể tha thứ cho những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội không do chủ ý, 
không làm tổn thương nhiều cho xã hội. Những hành vi tương tự của họ sẽ biến mất khi 
giúp họ từ bỏ được ma túy. Thứ hai, những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, tổn hại 
nghiêm trọng, có chủ ý, hoặc cố tình chối bỏ sự giúp đỡ, cưu mang của cộng đồng thì 
không phải chỉ bị cai nghiện bắt buộc mà còn phải xử lý bằng các biện pháp pháp luật 
nghiêm khắc khác để giáo dục, cải tạo, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Việc áp dụng các 
biện pháp này không phải là sự “tái” kỳ thị với người nghiện. Tất cả người dân đều được 
pháp luật đối xử công bằng. Xóa bỏ kỳ thị không phải là sự dễ dãi, một chiều, cần cả sự hợp 
tác và có bằng chứng sự tiến bộ, phục thiện của người nghiện. 

Đương nhiên, việc tuyên truyền, vận động chống kỳ thị phải linh hoạt, sáng tạo cả nội 
dung và hình thức để phù hợp với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng tuyên 
truyền. Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng 
tuyên truyền chống kỳ thị cũng phải được quan tâm thường xuyên. 

 

                                                                                                  Lê Hiền 
                                                                        (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 01/6/2017) 

 

 
 

ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY CHO NGƯỜI NGHIỆN 
XÃ HỘI CẦN HỖ TRỢ NHỮNG GÌ? 

 

Thời gian qua, ở 
nhiều địa phương trong 
cả nước đã xảy ra một số 
vụ việc gây rối trật tự, tự 
hủy hoại bản thân, đe dọa 
an toàn tài sản, tính mạng 
của nhân dân do những 
người sử dụng ma túy 
tổng hợp và các chất 
hướng thần gây ra, làm 
hoang mang dư luận. Câu 
hỏi đặt ra là liệu nghiện 
ma túy nói chung và 

nghiện ma túy tổng hợp 
nói riêng có điều trị được 
hay không? Xã hội cần hỗ 
trợ họ những gì để họ có 
thể thoát khỏi tình trạng 
lệ thuộc vào ma túy tổng 
hợp, chấm dứt được 
những hành vi nguy hiểm 
cho mình và nguy hiểm 
cho cộng đồng? 

Cai nghiện ma túy là 
một quá trình lâu dài 

Theo Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO), điều trị 
cai nghiện ma túy là một 
phương pháp tiếp cận toàn 
diện kéo dài qua một loạt 
các hoạt động can thiệp cụ 
thể cho tới khi đạt được kết 
quả cao nhất về thể chất và 
tâm thần. Như vậy, có thể 
thấy, cai nghiện ma túy có 
thể điều trị được nhưng đó 
là một quá trình lâu dài, 
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chưa xác định được điểm 
kết thúc. 

Ở Việt Nam, cai 
nghiện ma túy (nói chung) 
được chia làm 02 giai đoạn 
chính: Cai nghiện và quản 
lý sau cai, tương ứng với 
các khoảng thời gian là 2 
năm và 5 năm. Sau khi 
hoàn thành chương trình cai 
nghiện, người sau cai 
nghiện cần tiếp tục được 
quản lý lâu dài trong quá 
trình tái hòa nhập cộng 
đồng. Trong giai đoạn này, 
người cai nghiện ma túy 
thường gặp rất nhiều khó 
khăn và nếu không được 
giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời thì 
họ sẽ rất dễ buông xuôi, 
đồng thời sẽ tái sử dụng ma 
túy. 

Khó khăn đầu tiên là 
về tình cảm, tinh thần, bị xa 
lánh, kỳ thị và phân biệt đối 
xử. Trong quá trình sử dụng 
ma túy, người nghiện 
thường có những hành vi 
gây ra ức chế, lo ngại cho 
cộng đồng. Vì vậy nói đến 
người sử dụng ma túy là nói 
đến thiệt hại, bệnh tật, căng 
thẳng, lo âu… nên người sử 
dụng ma túy bị xã hội xa 
lánh, kỳ thị là hệ quả tất 
yếu, không tránh khỏi. 

Thứ hai, khó khăn về 
tâm lý và giao tiếp xã hội. 
Trong quá trình nghiện, 
người nghiện chỉ tập trung 
đối phó với vấn đề sử dụng 
ma túy của mình, dành toàn 
thời gian để kiếm tiền mua 
ma túy, sau khi có ma túy 

sử dụng thì lại chìm vào 
cơn phê, cuộc sống chỉ cần 
ma túy, không cần giao 
tiếp, không cần quan hệ xã 
hội, chỉ cần quan hệ với 
nhóm nghiện là đủ, không 
cần tư duy. Quy trình này 
lặp đi lặp lại và kéo dài 
ngày này qua ngày khác, 
tháng này qua tháng khác, 
năm này qua năm khác dẫn 
đến phần “xã hội” (khả 
năng giao tiếp, tương tác xã 
hội) của người nghiện dần 
dần bị mai một. Như vậy, 
người nghiện đã tự mình 
tách dần và cô lập khỏi đời 
sống xã hội và cộng đồng. 

Thứ ba, khó khăn về 
nghề nghiệp, việc làm và ổn 
định cuộc sống. Theo kết 
quả điều tra, khảo sát, phần 
lớn người sử dụng ma túy 
có trình độ văn hóa thường 
là thấp, kỹ năng nghề 
nghiệp, việc làm - nhất là 
việc làm đòi hỏi có sự khéo 
léo, kỹ thuật cao và tính 
kiên trì - rất hạn chế. Vì 
vậy, người sau cai rất khó 
kiếm được việc làm để ổn 
định cuộc sống. 

Thứ tư, khó khăn về 
sức khỏe. Sử dụng ma túy, 
ngoài sự suy nhược cơ thể 
do bản thân người nghiện 
thiếu nhu cầu dinh dưỡng, 
hành vi sử dụng ma túy 
thường đi kèm với những 
hành vi nguy cơ cao mắc 
các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm như lao, viêm 
gan siêu vi B, C, bệnh lây 
truyền qua đường tình dục 

và đặc biệt là HIV/AIDS. 
Những người sau cai chẳng 
may mắc bệnh sẽ gặp khó 
khăn nhiều hơn trong quá 
trình tái hòa nhập cộng 
đồng. 

Điều trị tâm lý, xã 
hội - điểm then chốt 

Như vậy, để giúp đỡ 
người cai nghiện ma túy nói 
chung, người cai nghiện ma 
túy tổng hợp và các chất 
hướng thần mới nói riêng, 
theo ông Nguyễn Văn Lập, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục 
Phòng chống tệ nạn xã hội, 
Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội Hà Nội, song 
song với việc tuyên truyền 
về giảm kỳ thị và phân biệt 
đối xử, cần hỗ trợ người cai 
nghiện tham gia các hoạt 
động xã hội và các hoạt 
động liên quan tới giá trị 
tinh thần để dần xóa bỏ mặc 
cảm và tự kỳ thị. 

Bên cạnh đó, đối với 
các khó khăn về tâm lý và 
giao tiếp xã hội, người cai 
nghiện cần được hỗ trợ 
“điều trị tâm lý, xã hội”. 
Đây là điểm then chốt với 
phương châm “Giúp người 
nghiện để người nghiện biết 
cách tự giúp mình”. 

Đồng thời, người tái 
hòa nhập cộng đồng cần 
được hỗ trợ sinh kế, tạo 
việc làm (phù hợp với khả 
năng và điều kiện thực tế) 
để ổn định cuộc sống, giảm 
thời gian “nhàn cư vi bất 
thiện”, dễ dẫn đến sử dụng 
lại ma túy; hỗ trợ các dịch 



 
 

“Vì một cộng đồng không ma túy”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2018 26 

vụ y tế đối với những người 
gặp khó khăn hoặc có “vấn 
đề” về sức khỏe. 

Theo Kế hoạch số 
56/KH-BCĐ ngày 8/3/2017 
của Ban chỉ đạo Phòng, 
chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy thành 
phố Hà Nội về triển khai 
công tác cai nghiện và quản 
lý sau cai nghiện ma túy 
năm 2017, Hà Nội đang có 
34 “Mô hình quản lý - giáo 
dục, tư vấn giúp đỡ người 
cai nghiện ma túy tái hòa 
nhập cộng đồng và phòng, 
chống tái nghiện - Câu lạc 
bộ B93”. Đây là mô hình 
được thiết kế đặc biệt để 
cung cấp các dịch vụ phù 
hợp cho người sau cai. Câu 
lạc bộ bố trí sinh hoạt hàng 
tuần nên sẽ có điều kiện 
quản lý và giúp đỡ những 
người sau cai được sâu sát 
và kịp thời. 

Về hoạt động giảm kỳ 
thị và tạo thu nhập, câu lạc 
bộ vận động và tổ chức cho 
hội viên tham dự các sự 
kiện, các phong trào, các 
chiến dịch do địa phương tổ 
chức hoặc tự tổ chức các 
hoạt động có tính chất cộng 

đồng; tuyên truyền phổ biến 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà 
nước đối với công tác 
phòng, chống tệ nạn xã hội, 
đặc biệt là công tác cai 
nghiện và quản lý sau cai; 
tuyên truyền, vận động cai 
nghiện tự nguyện; tuyên 
truyền, vận động người sau 
cai tham gia sinh hoạt câu 
lạc bộ. 

Tư vấn, định hướng 
cho hội viên chấp nhận và 
tìm kiếm việc làm phù hợp 
với thực tế và năng lực bản 
thân, chú trọng những nghề 
dễ học, dễ làm, có thời gian 
học ngắn, hình thức học 
đơn giản như kèm cặp, 
truyền nghề; tổ chức sản 
xuất tại chỗ nếu địa phương 
có điều kiện đối với công 
việc đơn giản như: Trông 
xe, rửa xe, tham gia vào các 
tổ tự quản, bảo vệ dân 
phố... 

Bên cạnh đó, câu lạc 
bộ tổ chức các hoạt động trị 
liệu, gồm: Giao ban Daytop 
và các nội dung tập dượt 
tâm lý, trải nghiệm các tình 
huống dự phòng chống tái 
nghiện; tổ chức tư vấn cá 

nhân, tư vấn nhóm và tư 
vấn gia đình các nội dung 
hỗ trợ tâm lý và các vấn đề 
khác theo nhu cầu của hội 
viên, nhu cầu thực tế của 
từng người và theo điều 
kiện hoàn cảnh kinh tế xã 
hội, phong tục, tập quán tại 
nơi cư trú; tuyên truyền phổ 
biến pháp luật, giá trị văn 
hóa truyền thống, cách giao 
tiếp, ứng xử văn minh, 
thanh lịch. 

Câu lạc bộ cũng thực 
hiện tuyên truyền các nội 
dung bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe, phòng, chống nguy 
cơ mắc phải các bệnh lây 
nhiễm qua đường tiêm 
chích không an toàn, đường 
tình dục không an toàn và 
các nguồn nguy cơ khác; 
thực hiện giới thiệu, chuyển 
gửi những người có nhu cầu 
đến các dịch vụ điều trị 
(điều trị thay thế bằng 
Methadone, điều trị 
ARV…).                              

 

(pctnxh.molisa.gov.vn 
 Ngày 23/3/2018)

 

 
 

CẦN THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ PHÁP LUẬT 

 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY HIỆN NAY 
  

Hiện nay các văn bản hướng dẫn về công tác cai nghiện ma túy đã được Quốc 
hội, Chính phủ ban hành khá đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn những nội dung chưa được 
thống nhất, còn bất cập dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện ở các địa phương. 

Đến cuối năm 2016, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh 
thành phố, trong 3 năm 2014 - 2016, cả nước đã tổ chức cai nghiện cho 66.552 lượt học 
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viên (Cơ sở công lập: 42.502 lượt học viên, cơ sở ngoài công lập: 11.240 lượt học viên, 
quản lý sau cai: 12.810 lượt học viên), trong đó: Cai nghiện bắt buộc theo quyết định của 
tòa án trong 3 năm đã tiếp nhận cai cho 28.340 học viên, tăng dần qua các năm: Năm 2014: 
6.373 học viên; năm 2015: 5.253 học viên; năm 2016: 16.714 học viên; cai nghiện tự 
nguyện cho 14.162 học viên, cụ thể, năm 2014: 3.105 học viên; năm 2015: 7.587 học viên; 
năm 2016: 3.470 học viên. 

Điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trong cơ sở cai nghiện ma túy: Năm 2014 
điều trị cho 1.039 học viên; năm 2015 điều trị cho 1.434 học viên; năm 2016 điều trị cho 
2.434 học viên. Tại thời điểm cuối năm 2016, các cơ sở công lập đang điều trị, cai nghiện 
cho 22.618 người, chiếm 10,7% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý. 

Quản lý sau cai nghiện: Tại cơ sở quản lý sau cai: Tổng số người được quản lý sau cai 
là 12.810; số người sau cai trong các cơ sở giảm do các tỉnh, thành phố không thực hiện 
quản lý sau cai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP (năm 2014: 5.605 người; năm 2015: 
4.262 người; năm 2016: 2.943 người). Tại nơi cư trú: Số người có danh sách quản lý sau cai 
tại nơi cư trú tăng do chuyển từ cơ sở cai nghiện về (năm 2014: 14.799 người; năm 2015: 
18.200 người; năm 2016: 21.937 người). 

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành 3 nghị định liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma 
túy nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện tại địa phương, rút ngắn 
thời gian, đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc; quy định cụ thể việc chấm dứt giáo dục tại xã, phường; giảm thủ tục, điều kiện thành 
lập cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone; giảm thủ tục hành chính trong đăng ký 
điều trị Methadone. Đó là: Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 56/2016/NĐ-
CP ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 
30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn; Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thay thế Nghị định số 96/2012/NĐ-CP).  

Trong 3 năm qua, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, số người nghiện được 
điều trị, cai nghiện tăng nhưng công tác cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về 
văn bản quy phạm pháp luật. Quy định tại các văn bản chưa đồng bộ, thống nhất, cơ quan 
thi hành pháp luật ở địa phương có cách giải thích khác nhau đó cũng là một trong nhiều 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng các cơ sở cai nghiện ma túy trong thời gian qua nơi thì quá 
tải, nơi thì không đưa được người nghiện vào chữa trị, cai nghiện. Ở một số trung tâm do 
chính quyền các cấp muốn làm sạch địa bàn đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ để 
đưa được nhiều người vào cơ sở cai nghiện dẫn đến quá tải, người nghiện bức xúc, gây rối, 
khống chế lực lượng bảo vệ, bỏ trốn gây mất an ninh trật tự xã hội. 

Cụ thể, về Luật Phòng chống ma túy năm 2000; sửa đổi và bổ sung năm 2008 quy 
định: Người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đã được giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đã cai nghiện tại gia đình cộng đồng mà vẫn còn nghiện thì được đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc và không coi là biện pháp xử lý hành chính. Trong khi Luật Xử lý vi 
phạm hành chính (năm 2012) chỉ quy định đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc cho 
người nghiện đủ 18 tuổi trở lên. Do vậy, có áp dụng biện pháp đưa người dưới 18 tuổi đến 
đủ 12 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nữa hay không đến nay còn có ý khiến khác nhau 
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giữa các cơ quan gây khó khăn cho địa phương. Luật Xử lý vi phạm hành chính Điều 131 
quy định giao cho gia đình hoặc tổ chức xã hội quản lý người có hành vi vi phạm trong thời 
gian làm các thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quy định này là không phù hợp nên 
từ khi ban hành đến nay chưa trường hợp nào thực hiện được. Bên cạnh đó, Luật Phòng, 
chống ma túy quy định áp dụng biện pháp quản lý sau cai đối với người chấp hành xong 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tuy 
nhiên, Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định vấn đề này, do vậy sau khi người 
nghiện hết thời gian chữa trị tại trung tâm nên có địa phương thực hiện, có địa phương 
không thực hiện dẫn đến lúng túng, không thống nhất trong tổ chức thực hiện. 

Về việc xác định người không nơi cư trú ổn định, bàn giao người về nơi cư trú để lập 

hồ sơ và quản lý người trong thời gian xác định nơi cư trú: Theo Nghị định số 56/2016/NĐ-
CP sửa đổi Nghị định 111 quy định “người không có nơi cư trú ổn định là người không xác 

định được nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú mà thường xuyên đi lang thang 

không có nơi ở cố định hoặc xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú nhưng không ở đó 
mà thường xuyên đi lang thang không có nơi ở cố định”. Trong khi không có tiêu chí cụ thể 

thế nào là thường xuyên đi lang thang dẫn đến cách hiểu và vận dụng pháp luật khác nhau ở 
các địa phương, do đó mỗi địa phương đưa ra các tiêu chí khác nhau thiếu tính thống nhất 

trong quá trình tổ chức thực hiện. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định: Trường hợp 

người vi phạm có nơi cư trú không thuộc xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm thì bàn 
giao người và biên bản vi phạm cho cơ quan công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú để 

tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy 
nhiên, nghị định chưa quy định hình thức chuyển, trách nhiệm của các bên liên quan trong 

việc chuyển người vi phạm. 

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan xử lý hành chính phải có 
căn cứ, tài liệu và có trách nhiệm chứng minh tình trạng nghiện ma túy của người bị đề nghị 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, thực tế việc xác định tình trạng nghiện vẫn 

gặp rất nhiều khó khăn: Số chất ma túy được quy định trong Nghị định 82/NĐ-CP của 
Chính phủ là hơn (250 chất) trong khi quy định của Thông tư 17 chỉ quy định tiêu chuẩn 

xác định nghiện chất dạng Opiat và Amphetamine; quy trình xác định nghiện ma túy quy 
định tại Thông tư 17, trong đó cần có thời gian để xác định nghiện 48 giờ đối với người xác 

định nghiện OPIAT và 72 giờ đối với người xác định nghiện ATS trong khi không có quy 

định tạm giữ người trong thời gian chờ xác định tình trạng nghiện. Vì vậy, những quy định 
này không phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt đối với những loại ma túy mới đang được người 

nghiện sử dụng hiện nay như ma túy đá, cỏ Mỹ, lá khát, tem giấy, bùa lưỡi  v.v… Theo Bộ 

Y tế, hiện nay chưa có tiêu chí xác định tình trạng nghiện cũng như chưa có phác đồ điều trị 

nghiện ma túy tổng hợp. 

Do đó, trong thời gian tới, việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực cai nghiện ma túy là 

rất quan trọng, đặc biệt là các bộ, ngành cần nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội 
sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, hướng tới quan điểm 

coi nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn não bộ, người nghiện ma túy là người bệnh, 
điều trị nghiện là quá trình lâu dài, bao gồm tổng thể các can thiệp về y tế, tâm lý, xã hội. 

Theo đó cần khẩn trương xây dựng nghị định cai nghiện tự nguyện, mở rộng việc cai 

nghiện theo hình thức tự nguyện, cung cấp dịch vụ cho người nghiện, tạo tâm lý thoải mái 
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để người nghiện xóa bỏ mặc cảm hòa nhập cộng đồng. Tăng số người điều trị, cai nghiện tự 
nguyện, giảm số điều trị, cai nghiện bắt buộc, phấn đấu đến năm 2020 cai nghiện bắt buộc 

còn 6% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý. Cụ thể, đối với Luật Phòng, chống ma túy 

bổ sung chương can thiệp dự phòng nghiện ma túy; bỏ việc đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi 
đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bỏ biện pháp quản lý sau cai đối với người 

đã hết thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Đối với Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định xử lý người 
nghiện ma túy theo hướng xử lý hành vi sử dụng ma túy; đối với những người cố tình sử 

dụng ma túy, vi phạm pháp luật phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
đề xuất sửa đổi Điều 131 theo hướng giao người nghiện không có nơi cư trú ổn định cho cơ 

sở xã hội quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 

                                                                                            Cao Nhất Phiến 
                                                                         (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 19/4/2017) 

 

 
 

DỰ PHÒNG NGHIỆN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ CAI NGHIỆN MA TÚY 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phòng 
chống ma túy đến năm 2020, theo đó, xây dựng và triển khai hoạt động “dự phòng 
nghiện” chính thức được đưa vào chương trình. Cũng như “phòng bệnh hơn chữa 
bệnh”, “phòng cháy hơn chữa cháy”… thì dự phòng nghiện có vai trò và giá trị không 
thua kém điều trị, cai nghiện ma túy. 

Dự phòng nghiện - hoạt động vừa “cũ”, vừa “mới” 
Trong lĩnh vực giảm cầu, dự phòng nghiện là hoạt động phòng ngừa. Cai nghiện là 

hoạt động khắc phục hậu quả nghiện ma túy. 
Hoạt động “dự phòng nghiện” hay “can thiệp dự phòng”, trên thực tiễn, vừa “cũ”, vừa 

“mới” ở nước ta. 

“Cũ” vì nhiều năm qua, Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa với rất nhiều 
hoạt động mang tính chất “dự phòng nghiện” (ở đây xin đề nghị không nhầm với dự phòng 
hay phòng chống tái nghiện) như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông với sự 
tham gia của lực lượng hùng hậu các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức 
đa dạng khác (pano, apphich, tờ rơi, sách mỏng, triển lãm, chiếu phim, mittinh, thi tìm hiểu 
chính sách, pháp luật…). Đặc biệt, có sự vào cuộc của các bộ, ngành, chính quyền các cấp, 
tổ chức chính trị xã hội truyền thông cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người 
lao động, bà con vùng biên giới… 

Đồng thời, để hỗ trợ, giúp đỡ những người có nguy cơ cao, gặp các khủng hoảng 
trong cuộc sống không mắc nghiện ma túy, nhiều địa phương đã lồng ghép với các chương 
trình kinh tế - xã hội, phân công đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên đội công tác xã hội 
tình nguyện, dựa vào những người có uy tín trong cộng đồng như cựu chiến binh, già làng, 
trưởng bản, trưởng tộc khuyên nhủ, kèm cặp. 

 Các hoạt động truyền thông, tư vấn, hỗ trợ trên đã góp phần giảm nguy cơ nghiện ma 
túy, giảm áp lực cho công tác điều trị, cai nghiện. 

Nhưng “mới” vì ta chưa có một chương trình tổng thể, một chiến lược dự phòng 
nghiện. Công tác phòng ngừa mới thiên về truyền thông và tư vấn. So với nhiều nước, cách 
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tiếp cận, các nội dung về dự phòng còn chưa có chiều sâu với nhiều hoạt động can thiệp đa 
dạng: Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, biện pháp can thiệp tại gia đình, nhà 
trường, nơi làm việc, hệ thống dịch vụ dự phòng… 

“Mới” cũng là vì bên cạnh nhiều nước đã đi trước chúng ta nhiều năm và đã có nhiều 
tiến bộ trong việc phát triển các chương trình nhưng “dự phòng nghiện” cũng vẫn là vấn đề 
mới của nhiều nước khác. Chương trình của các nước không hoàn toàn giống nhau. 

Từ đâu có chương trình dự phòng nghiện? Xuất phát từ sử dụng và lạm dụng chất gây 
nghiện tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm tăng tỷ lệ bệnh tật và 
tử vong tại Hoa Kỳ, Canada và trên toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, đã có nhiều nỗ lực 
nghiên cứu về dịch tễ học và nguyên nhân của việc sử dụng và lạm dụng chất gây nghiện. 
Kiến thức thu được từ công việc này rất quan trọng trong việc xác định và phát triển các 
phương pháp phòng ngừa vì đa phần người lớn bị các vấn đề lạm dụng chất gây nghiện 
trong thời kỳ thanh thiếu niên của họ. Các sáng kiến phòng ngừa dành cho thanh thiếu niên 
bao gồm các chương trình giáo dục và đào tạo kỹ năng cho thanh thiếu niên ở nhà trường. 
Các chương trình hướng dẫn cho phụ huynh một cách hiệu quả để theo dõi và giao tiếp với 
con cái, thiết lập và thực thi các quy tắc gia đình về việc ngăn chặn sử dụng chất gây 
nghiện. Ngăn ngừa việc sử dụng chất giai đoạn đầu hoặc trì hoãn việc bắt đầu sử dụng là 
một mục tiêu của nhiều sáng kiến phòng ngừa. Rất nhiều nghiên cứu đã kiểm chứng hiệu 
quả của các chương trình phòng ngừa cho lạm dụng chất gây nghiện từ tuổi vị thành niên. 
Các kết quả cho thấy các chương trình hiệu quả nhất nhằm vào những rủi ro và các yếu tố 
bảo vệ nổi bật ở cấp độ cá nhân, gia đình và cộng đồng, phát huy các yếu tố tích cực, thực 
hiện theo các thuyết tâm lý xã hội học liên quan đến nguyên nhân sử dụng và lạm dụng chất 
gây nghiện. 

Giá trị và các cấp độ của dự phòng nghiện 
Theo Tiến sỹ John Hamilton – Giám đốc Mạng lưới các Chương trình hồi phục Hoa 

Kỳ cho biết: Trong vòng 50 năm qua, Mỹ đã thay đổi dự phòng nghiện từ đơn thuần là các 
chiến thuật răn đe, giáo dục và thông tin về ma túy tới cách tiếp cận dựa theo khoa học bằng 
giáo dục cảm xúc, đào tạo kỹ năng xử lý tình huống. Mỹ đã tốn khoảng 600 triệu USD cho 
chiến dịch tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy tới thanh thiếu niên nhưng các 
nghiên cứu sau đó cho thấy việc tuyên truyền này không những không có tác dụng mà còn 
làm tăng sự tò mò, quan tâm về ma túy của thanh thiếu niên. 

Dựa vào các bằng chứng khoa học và các nghiên cứu về chi phí, nước Mỹ đã chuyển 
sang cách tiếp cận mới dựa vào bằng chứng khoa học bao gồm: Giáo dục xúc cảm, hợp tác, 
nhân rộng các mô hình và tiếp cận dựa vào nghiên cứu. Kết quả là: Nếu chi phí cho dự 
phòng 1 thì  giảm được từ 2 đến 20 lần so với chi phí cho điều trị, cai nghiện và các vấn đề 
xã hội khác. 

Ở Việt Nam, nếu làm tốt công tác phòng ngừa nghiện ma túy thì giá trị, hiệu quả 
không hề thấp hơn ở Mỹ khi thực tế một người mắc nghiện gây ra biết bao hậu quả cho gia 
đình và xã hội; việc điều trị, cai nghiện cũng hết sức tốn kém, lâu dài và sự thành công còn 
nhiều khó khăn. 

Tầm quan trọng của dự phòng nghiện chất cũng thể hiện trong chương trình đào tạo 
của Trung tâm Quốc tế đào tạo và cấp chứng chỉ về điều trị nghiện chất (ICCE) mà hiện 
nay 39 nước trên thế giới đã hợp tác với ICCE để sử dụng bộ giáo trình đào tạo, cấp chứng 
chỉ trên 2 lĩnh vực: Dự phòng nghiện và điều trị nghiện chất. Nếu như chương trình giảng 
dạy trung cấp (trên cấp cơ bản) cho điều trị nghiện chất gồm 10 quyển với 278 giờ thì 
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chương trình đào tạo cấp độ 2 cho chuyên gia dự phòng, những người làm việc trong lĩnh 
vực thiết kế chính sách và thực hiện can thiệp dự phòng là 45 quyển với 755 giờ bao gồm 7 
phần liên quan đến các chủ đề: Nhà trường - Gia đình - Môi trường - Truyền thông - Nơi 
làm việc - Hệ thống dịch vụ dự phòng - Giám sát và Đánh giá. 

Theo ông John Hamilton, can thiệp dự phòng được phân chia thành 03 cấp độ gồm: 

1. Dự phòng phổ cập: Là cách tiếp cận rộng, hướng tới “công chúng nói chung hoặc 
một nhóm dân số chưa được xác định trên cơ sở mức độ nguy cơ cá nhân”. 

2. Dự phòng chọn lọc: Hướng tới “các cá nhân hoặc một nhóm dân cư có nguy cơ 
phát sinh các rối loạn thần kinh (hay các rối loạn lạm dụng chất) cao hơn nhiều so với trung 
bình”, trước khi chẩn đoán rối loạn. 

3. Dự phòng chỉ định: Hướng tới “các cá nhân có nguy cơ cao được xác định là có các 
dấu hiệu hoặc triệu chứng tối thiểu nhưng có thể nhận thấy báo hiệu rối loạn thần kinh, cảm 
xúc, hoặc hành vi” trước khi chẩn đoán rối loạn. 

Ở Việt Nam, một dạng mô hình “Dự phòng chọn lọc” đang được triển khai tại phường 
Thọ Quang (quận Sơn Trà) và phường Hòa Minh (quận Linh Chiểu), thành phố Đà Nẵng. 
Với sự hỗ trợ của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội thành phố Đà Nẵng, tại 2 phường đã thành lập câu lạc bộ “Can thiệp sớm, dự phòng 
nghiện ma túy”. Phường Thọ Quang đã vận động 50 thanh thiếu niên mới sử dụng ma túy, 
thanh thiếu niên có nguy cơ cao tham gia câu lạc bộ. Giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt 
nhóm, tư vấn, xây dựng mối quan hệ với gia đình, giao lưu tham quan, tặng quà, dạy nghề, 
tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế… là những hoạt động chính của câu lạc bộ. Sau một thời gian, 
nhiều em đã từ bỏ sử dụng ma túy, thay đổi lối sống, có việc làm, thu nhập. Chính câu lạc 
bộ cũng gắn kết sự nhiệt huyết và trách nhiệm của ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo phường, 
nâng cao nhận thức xã hội. Để “dự phòng chọn lọc” có kết quả đòi hỏi sự tập trung đầu tư 
công sức và lâu dài. 

Xây dựng và triển khai chương trình 
Để xây dựng chương trình dự phòng nghiện cần có kế hoạch nghiên cứu, tham khảo 

các tài liệu, mô hình của các nước trên thế giới, sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và 
chắt lọc, vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nước ta trên cơ sở phát triển 
các hoạt động phòng ngừa có hiệu quả đã và đang thực hiện. 

Dự phòng nghiện là chương trình lớn của phòng chống ma túy, là công việc khoa học, 
công phu, bài bản, cần có sự kết hợp giữa các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các 
trường đại học, người làm chính sách và người làm thực tiễn phòng chống ma túy, đồng 
thời, việc triển khai phải tiến hành từng bước, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, trực 
tiếp tác động hàng triệu người, đến từng gia đình, học sinh và phụ huynh, thanh thiếu niên, 
nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…, với nhiều hoạt động rất đa dạng, đòi hỏi sự 
thống nhất nhận thức và vào cuộc của cả xã hội, có cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực 
quốc gia cần thiết để thực hiện. Các việc cần làm là: Xây dựng chương trình, giáo trình, tài 
liệu/triển khai thí điểm/xây dựng chính sách/chuẩn bị nguồn lực/đào tạo giảng viên và cán 
bộ dự phòng/phát triển tổng thể chương trình. Vì những giá trị thực tiễn to lớn của dự 
phòng nghiện như đã nêu, việc xây dựng và triển khai chương trình có thể coi là một công 
việc cấp bách hiện nay. 

 

                                                                                                  Lê Hiền 
                                                                        (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 27/4/2017) 
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 TỰ TIN CAI NGHIỆN MA TÚY TỔNG HỢP 
 

Hàng nghìn người được cai nghiện các chất ma túy tổng hợp dạng Amphetamine 
và đang phục hồi tốt. Sẽ là quá sớm nếu so sánh mức độ khó khăn và sự thành công 
của cai nghiện Amphetamine với cai nghiện heroin, song có thể tự tin khẳng định, 
nghiện Amphetamine không phải là bó tay, vô phương cứu chữa. Điều này dựa trên 
cơ sở khoa học và từ thực tiễn có bằng chứng. 

Tình hình cai nghiện Amphetamine ở Việt Nam 
Mỗi ngày, người nghiện Amphetamine ở nước ta vẫn tăng với tốc độ cao. Tại nhiều 

tỉnh, thành phố, trước đây người nghiện chủ yếu nghiện heroin thì nay, 85 - 90% sử dụng 
Amphetamine như Đồng Nai 87%, Đà Nẵng 85%, An Giang 76%... Người nghiện 
Amphetamine vào cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa từ năm 2013 đến nay, tính chung chiếm 
80% - 85% (1800/2000 người). Cơ sở cai nghiện Gia Minh (thành phố Hải Phòng) tiếp 
nhận và điều trị cho 80% người nghiện Amphetamine trong hàng nghìn người vào cai 
nghiện mỗi năm. 

Người nghiện Amphetamine nước ta có đặc điểm sau: Đã từng sử dụng heroin rồi 
chuyển sang Amphetamine; nghiện heroin sang điều trị thay thế bằng Methadone rồi dùng 
kèm Amphetamine; điều trị Methadone rồi dùng lại heroin lẫn Methamphetamine, “hàng 
đá” (METH); nhưng cũng nhiều người (chủ yếu là thanh thiếu niên) ngay lần đầu đã dùng 
Amphetamine: Hồng phiến, Estasy, “đá”, cỏ Mỹ... Đương nhiên, đã sử dụng nhiều loại ma 
túy trong thời gian dài thì cai nghiện càng khó khăn hơn. 

Trước thực tế đó, dù chưa có phác đồ điều trị Amphetamine, trong khi cơ sở vật chất 
còn thiếu thốn, các cơ sở cai nghiện đã chủ động, vượt qua muôn vàn khó khăn, vận dụng, 
áp dụng các phác đồ cai nghiện cho người nghiện Amphetamine. Đối với học viên khi tiếp 
nhận có biểu hiện rối loạn tâm thần, cơ thể suy kiệt, ăn uống kém, có nhiều bệnh lý kèm 
theo, cơ sở cai nghiện thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về “Chẩn đoán và điều trị các rối 
loạn tâm thần thường gặp do sử dụng Amphetamine” áp dụng liệu pháp hóa dược, sử dụng 
nhiều loại thuốc hướng thần, chống trầm cảm… Với kinh nghiệm cai nghiện hơn 20 năm, 
các cơ sở cai nghiện đã vận dụng linh hoạt phác đồ điều trị nhóm Opiat kết hợp với các 
phương pháp của quốc tế, các bài thuốc đông y, liệu pháp tâm lý, giáo dục thể chất, có chế 
độ dinh dưỡng phù hợp, giáo dục kỹ năng sống và lao động, tổ chức sinh hoạt nhóm, tư vấn 
điều trị… 

Tất cả đã được cắt cơn êm dịu, không vật vã, an toàn, phù hợp với điều kiện kinh tế. 
Các cơ sở cai nghiện của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, 
Thái Nguyên, Đồng Nai… đã cai nghiện an toàn cho hàng trăm, hàng nghìn lượt người. 
Hàng trăm người cai nghiện Amphetamine tại cơ sở cai nghiện Gia Minh tự đánh giá và 
theo nhận xét của cán bộ y tế, cán bộ tư vấn đã phục hồi sức khỏe, tinh thần tỉnh táo, vui vẻ, 
tham gia lao động, hoàn thành công việc được giao. Trung tâm điều dưỡng và cai nghiện 
ma túy Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở cai nghiện tự nguyện, có nhiều nghiên 
cứu, kinh nghiệm, phác đồ cai nghiện Amphetamine được nhiều người nghiện và gia đình 
tin tưởng… Tại Thanh Hóa, qua khảo sát người cai nghiện hòa nhập cộng đồng hàng năm 
cho thấy, tỷ lệ chưa tái nghiện đạt hơn 15% sau 1 - 5 năm, hơn 5% bỏ nghiện trong thời 
gian 6 - 10 năm. 

Câu lạc bộ Kết nối thành công do cơ sở cai nghiện Gia Minh thành lập cho những 
người sau cai nghiện trở về cộng đồng để giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, phát triển sinh 
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kế, trong đó, có nhiều thành viên nòng cốt, tích cực như anh Nguyễn Văn L, Lê Thanh S, 
Đào Quang A, Phạm Hồng T, Phạm Minh T, Bùi Mạnh P, Vũ Hồng N… đã từng nghiện 
heroin, Amphetamine. 

Hội nghị biểu dương những người cai nghiện thành công do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội tổ chức tháng 6/2017, trong số gần 200 người cai nghiện tham dự có khoảng 
1/3 đã từng nghiện Amphetamine và dừng sử dụng ít nhất 3 năm, nhiều nhất 16 năm, nhiều 
người đã trở thành chủ cơ sở sản xuất, doanh nhân, trưởng thôn, công an viên cấp xã, cán 
bộ tư pháp, đảng viên… 

Sẽ là quá sớm nếu đánh giá sự thành công khi phần lớn mới cắt cơn hoặc ở cơ sở cai 
nghiện 1 - 2 năm, vì cũng như cai nghiện heroin, đó là quá trình lâu dài nhưng những kết 
quả bước đầu ấy là một thành tựu để tự tin cai nghiện Amphetamine. 

Nghiện Amphetamine - lệ thuộc về thể chất và tâm lý nhưng vẫn có thể cai được 
“Mọi rối loạn do sử dụng ma túy đều có thể điều trị được” (thông điệp của Liên hợp 

quốc). Vậy bản chất nghiện nhóm Amphetamine giống và khác gì nhóm Opiat. 

Ma túy nhóm Opiat (thuốc phiện, morphine, dolargan, heroin, Methadone…) và ma 
túy nhóm Amphetamine giống nhau ở chỗ đều tác động lên não, ức chế gây tăng giải phóng 
các chất dẫn truyền như dopamine, serotonin tạo ra trạng thái êm ái, dễ chịu, giảm đau, 
khoan khoái (Opiat) hoặc kích thích thần kinh (Amphetamine). Cả 2 nhóm đều dẫn đến lệ 
thuộc về cả tâm lý và thể chất. 

Cụ thể, nhóm Opiat, trong đó, heroin là mạnh nhất và được sử dụng nhiều nhất. Các 
chất này khi vào cơ thể theo các đường khác nhau (tiêm, hít, uống) đều chuyển hóa thành 
morphin. Morphin sẽ tác động lên các thụ cảm thể morphin trên não, gây ra khoái cảm cho 
người dùng. Các khoái cảm này rất mạnh mẽ khiến cho họ luôn nhớ và thèm chúng, tìm 
cách sử dụng lại để có lại cảm giác khoái cảm đó. Cường độ khoái cảm cũng khác nhau tùy 
thuộc loại ma túy sử dụng. 

Nhóm Amphetamine kích thích mạnh mẽ lên thần kinh trung ương. Chỉ sau vài phút 
đến vài chục phút sử dụng (tùy đường tiêm, đường uống hay đường hít) bệnh nhân sẽ có hội 
chứng hưng cảm vô cùng mạnh mẽ, hưng phấn cảm xúc, hưng phấn tư duy, hưng phấn vận 
động, giảm nhu cầu ngủ… Amphetamine có nhiều loại, từ rối loạn tâm thần ít như hồng 
phiến, đến gây rối loạn nặng như “đá” (METH), thuốc “lắc” (MDMA), thời gian tác động 
của mỗi loại, lâu hay mau, cường độ kích thích, cách sử dụng, đơn chất hay kết hợp nhiều 
chất. 

Ngoài tác động não gây rối loạn - loạn thần cấp (ngáo), Amphetamine gây rối loạn 
cảm xúc lưỡng cực với các hội chứng trầm cảm, rối loạn lo âu, có thể có hành vi tự sát. 
Amphetamine là chất tác động tâm thần điển hình, cũng gây nghiện, cũng có hội chứng cai 
nhưng so với nhóm Opiat khác nhau ở triệu chứng lâm sàng nổi trội về triệu chứng thần 
kinh hay nổi trội về triệu chứng tâm thần. 

Về thể chất, Amphetamine lúc đầu gây giảm cảm giác thèm ăn, khô miệng, đau đầu, 
buồn nôn, tăng huyết áp, nhịp tim; sử dụng Amphetamine lâu dài dẫn đến suy kiệt cơ thể, 
khó thở, mất ngủ, bệnh tật, động kinh hoặc đột quỵ… 

Tóm lại, cả 2 nhóm đếu có trạng thái phụ thuộc chất gây nghiện cả về tâm lý và thể 
chất. Điểm khác biệt thì ít, điểm giống nhau thì nhiều như đã phân tích… Theo Liên hợp 
quốc, nghiện ma túy là bệnh nhiễm độc, rối loạn hoạt động não bộ, tâm lý, hành vi nhưng 
có thể chữa khỏi hoàn toàn và phòng tránh được. 



 
 

“Vì một cộng đồng không ma túy”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2018 34 

Từ ngàn xưa, các chất gây nghiện có nguồn gốc tự nhiên như cần sa, cây dầu gai, 
cocain cũng tác động kích thích lên não tương tự như Amphetamine. Chỉ có điều, 
Amphetamine ngày càng đa dạng chủng loại, tác động lên não mãnh liệt gấp nhiều lần, tính 
chất độc hại ngày càng nghiêm trọng do được pha trộn phức hợp nhiều loại hóa chất, tiền 
chất. 

Các nước trên thế giới điều trị Amphetamine như thế nào 

Thế giới không hề bó tay với Amphetamine và đã có nhiều phương pháp điều trị khác 
nhau. Điểm chung của các phương pháp là thực hiện một hệ thống liệu pháp điều trị toàn 
diện gồm: Đánh giá ban đầu (về tính chất, mức độ ảnh hưởng của ma túy, sức khỏe) - Chăm 
sóc y tế (thuốc chống loạn thần và thuốc chữa bệnh, nâng cao sức khỏe) - Liệu pháp cá 
nhân (các hoạt động tư vấn tích cực) - Liệu pháp nhóm (sinh hoạt nhóm, tư vấn) - Liệu 
pháp gia đình (đưa gia đình tham gia vào quá trình điều trị) - Liệu pháp hành vi nhận thức 
(thay đổi tư duy chủ động đối phó với ma túy, xây dựng kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết 
vấn đề, tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh…) - Phỏng vấn tạo động lực - 
Chăm sóc sau cai - Phòng chống tái nghiện… 

Về mô hình: Kết hợp giữa điều trị nội trú và điều trị ngoại trú, “Nhà nửa chừng” với 
thời gian ngắn - dài khác nhau tùy từng trường hợp. 

Để điều trị cai nghiện Amphetamine, các nước đã huy động hệ thống các bác sỹ tâm 
thần, nhà tâm lý học, gia đình, các nhóm hỗ trợ cộng đồng, các phòng khám, cơ sở y tế, tôn 
giáo, cơ sở xã hội… tham gia. 

Một trong những mô hình điều trị Amphetamine được nhiều nước áp dụng là Matrix, 
được Trung tâm nghiên cứu Matrix, Hoa Kỳ đề ra. Mục tiêu của mô hình là giúp người 
nghiện ngừng sử dụng ma túy và gắn bó với quá trình điều trị; hiểu những vấn đề cốt lõi 
liên quan đến cơ chế nghiện và nguy cơ tái nghiện; tiếp nhận những hướng dẫn, hỗ trợ từ 
nhân viên điều trị; giáo dục tâm lý cho các thành viên trong gia đình; làm quen với các 
chương trình “bạn giúp bạn”… Matrix có một số dạng chương trình điều trị ngoại trú như 
chương trình điều trị tích cực cho các bệnh nhân ngoại trú (kéo dài 4 tháng); chương trình 
điều trị tích cực cho từng cá nhân (6 tháng); chương trình can thiệp sớm (4 tuần). 

Mô hình Matrix được Viện nghiên cứu quốc gia về lạm dụng ma túy của Hoa Kỳ 
(NIDA) giới thiệu như một phương pháp điều trị và đã được khoa học chứng minh là một 

phương pháp điều trị có hiệu quả và có bổ sung chương trình phòng ngừa tái nghiện. Nhiều 
cơ sở cai nghiện Việt Nam cũng đã áp dụng một phần Matrix. 

Tại Thái Lan, những năm gần đây, khi nghiện Amphetamine chiếm gần 90% tổng số 
người nghiện, Chính phủ đã áp dụng mô hình Matrix một cách mạnh mẽ, đồng thời, đã xây 
dựng thực hiện nhiều mô hình khác như Jirasa (phục hồi tâm lý phù hợp với đặc điểm văn 
hóa Thái Lan kết hợp giáo lý đạo Phật); mô hình FAST (gồm 4 thành tố chính: Gia đình - 
Hoạt động điều trị - Tự giúp đỡ - Cộng đồng trị liệu) - TC (Cộng đồng trị liệu), tạo môi 
trường thân thiện giữa gia đình người nghiện, bạn bè giúp đỡ động viên nhau. 

Những cái “thiếu” cho cai nghiện Amphetamine ở Việt Nam 

Từ tình hình cai nghiện Amphetamine của Việt Nam và thế giới, có thể nhìn nhận một 
số cái “thiếu” của ta như sau: 

Cai nghiện Amphetamine cũng như các loại ma túy khác, mỗi loại đều có khó khăn 
khác nhau nhưng Amphetamine không phải là “con ngáo ộp” khiến ai đã mắc vào là “vô 
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phương cứu chữa”, nhận thức như vậy là vừa thiếu cơ sở khoa học, chuyên môn, vừa thiếu 
tính thực tiễn, gây mất lòng tin cho người cai nghiện và cán bộ làm công tác cai nghiện, ảnh 
hưởng và để lại những hệ lụy không tốt cho công tác cai nghiện. Đó là cái “thiếu” thứ nhất. 
Việt Nam hoàn toàn có thể cai nghiện Amphetamine bằng cách làm sáng tạo của mình với 
sự tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. 

Phục hồi là một quá trình suốt đời mà không có kết thúc cả khi đã hoàn thành một 
chương trình điều trị. Điều trị loạn thần, cắt cơn giải độc, thời gian 1 - 2 năm ở cơ sở cai 
nghiện và trải qua nhiều liệu pháp cai nghiện cũng mới chỉ là một giai đoạn. Từ nhận thức 
này, qua mấy chục năm, nhiều lãnh đạo, quản lý vẫn lơ mơ, cho rằng: Cai một, hai lần là 
phải “khỏi” vĩnh viễn, rồi có những chỉ đạo không “chuyên môn”. Đó là cái “thiếu” thứ hai. 

Với người cai nghiện Amphetamine, thời gian sau cai nghiện trở về cộng đồng (tương 
đương với giai đoạn “chăm sóc sau cai” hoặc “điều trị sau điều trị” ở các nước) càng rất cần 
những giải pháp tiếp tục được thực hiện căn cơ (không hình thức, qua loa cho có như phần 
lớn địa phương hiện nay) như được sống trong môi trường không ma túy, cộng đồng không 
kỳ thị, gia đình yêu thương, được sinh hoạt trong các câu lạc bộ, tổ nhóm tự lực, đồng đẳng; 
cán bộ đoàn thể xã hội, tình nguyện viên có “nghề” về công tác xã hội, có hiểu biết về cai 
nghiện, khích lệ sự quyết tâm của người nghiện, kèm cặp, tư vấn, hỗ trợ sinh kế… Các 
phương pháp cai nghiện của thế giới cũng hết sức quan tâm đến các liệu pháp tâm lý - xã 
hội này. Đấy chính là “cái nôi” giúp họ phục hồi. Đó là cái “thiếu” thứ ba. 

Hai nhiệm vụ cần phải triển khai sớm và bài bản theo quyết định của thủ tướng Chính 
phủ, đó là chương trình dự phòng nghiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cai nghiện. 
Một chương trình dự phòng nghiện tốt, tổng thể sẽ giúp nhiều thanh thiếu niên không sa 
vào nghiện Amphetamine, đồng thời, can thiệp sớm sẽ giúp nhiều người sớm “thoát 
nghiện”, giảm thiểu tình trạng nghiện quá lâu, sử dụng quá nhiều loại ma túy, nghiện nặng 
Amphetamine rồi mới được cai, sẽ muôn vàn khó khăn. Về nâng cao chất lượng cai nghiện 
cần ra sức đào tạo, huấn luyện, chia sẻ những kiến thức mới về cai nghiện Amphetamine 
cũng như quan tâm sâu sắc đến chính sách, giải pháp, mô hình, kỹ năng tâm lý - xã hội 
trong cai nghiện cho hệ thống cán bộ cơ sở cai nghiện và cộng đồng, cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý từ trên xuống dưới. Nếu không, dù số lượng mỗi năm cai cho hàng chục 
nghìn lượt người cũng không có ý nghĩa. Đó là cái “thiếu” thứ tư, thứ năm. 

Phác đồ cai nghiện Amphetamine là cần thiết nhưng cần chủ động với những kiến 
thức, phác đồ của Việt Nam và thế giới đã có, không nên quá trông chờ phác đồ điều trị 
Amphetamine, sẽ rất khó có phác đồ cho hàng trăm loại Amphetamine khác nhau. 

Tháng 3/2016, trước xu hướng sử dụng các loại ma túy mới tăng lên (đặc biệt 
Amphetamine), trên cơ sở tiến bộ khoa học, đúc kết kinh nghiệm và trước yêu cầu từ thực 
tiễn các nước, Liên hợp quốc thông qua tài liệu chuẩn quốc tế về điều trị rối loạn sử dụng 
ma túy gồm 7 nguyên tắc chung nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên thiết lập và mở rộng 
các dịch vụ điều trị hiệu quả và nhân đạo. Đây có thể coi là tài liệu gốc cho điều trị mọi loại 
ma túy, đặc biệt là Amphetamine, rất cần được nghiên cứu thấu đáo để áp dụng, vận dụng ở 
nước ta. 

 

                                                                                                  Lê Hiền 
                                                                        (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 29/5/2018) 
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THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ TẠO NHIỀU CƠ HỘI CHO TRẺ EM ĐƯỢC CAI NGHIỆN 
 

Trẻ em nghiện ma túy là trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt. Dù đã có nhiều hình 
thức cai nghiện nhưng trong thực tế còn 
nhiều em thuộc diện “cá biệt” không được 
cai nghiện, cần có cách tiếp cận mới để xử 
lý tình hình cấp bách hiện nay. 

 Nhiều em không thể cai nghiện tự 
nguyện 

Trước năm 2014, người nghiện chưa 
thành niên (từ 12 đến dưới 18 tuổi) thuộc 
diện cai nghiện bắt buộc nhưng không phải là 
biện pháp xử lý hành chính. Ở các tỉnh, thành 
phố, cơ sở cai nghiện bố trí khu vực riêng 
dành cho các em và thực hiện 1 chương trình 
cai nghiện riêng phù hợp với đặc thù lứa tuổi. 
thành phố Hồ Chí Minh có 1 cơ sở riêng là 
Trung tâm thanh thiếu niên 2 (đóng trên địa 
bàn huyện Củ Chi) chủ yếu cai cho lứa tuổi 
thiếu niên, lúc nào cũng có vài trăm em. Sau 
2014, Luật Xử lý vi phạm hành chính không 
quy định cai nghiện “bắt buộc” cho lứa tuổi 
này nữa. Từ đây, cai nghiện cho các em chủ 
yếu là cai nghiện tự nguyện với các hình 
thức: Cai tại gia đình, cai tự nguyện trong các 
cơ sở cai nghiện của Nhà nước, cai tự nguyện 
tại các cơ sở tư nhân… Một số ít cai tại các 
trường giáo dưỡng khi các em là đối tượng 
vào các trường này. 

Tuy nhiên, quy định mới tạo ra một 
khoảng trống, hiện tại có nhiều gia đình 
không thể tiếp tục đưa con em đi cai nghiện 
do điều kiện kinh tế một phần mà chủ yếu do 
các em chống đối, bất hợp tác. 

Tâm sự của 1 người đàn ông sống ở Hà 
Nội trong hoàn cảnh đau khổ, bế tắc: “Bên họ 
ngoại gia đình tôi có 2 đứa cháu, không may, 
cả 2 đều nghiện ma túy, đều đã từng đi cai 
nghiện tự nguyện rất nhiều lần nhưng về lại 
tái nghiện. 

 Việc này đã diễn ra nhiều năm nay, gia 
đình chúng tôi sống rất khổ sở. Chúng thường 
xuyên đập phá đồ đạc, đánh đập và dùng vũ 
lực với ông bà, thậm chí, cả mẹ chúng khi 
không xin được tiền. Ông bà tôi đã kiệt quệ, 
chỉ sống bằng đồng lương hưu mà bị 2 đứa 
cháu bóc lột, hành hạ, tra tấn tinh thần ngày 
này qua ngày khác. Gần đây nhất, ông tôi do 

không chịu được sự hành hạ tinh thần, đã 
mất. Tôi rất buồn, mong chúng ngộ ra nhưng 
chúng không hề thay đổi gì, vẫn ngày đêm 
đập phá, thậm chí, đám tang ông chúng còn 
không thèm đi. Vừa rồi, chúng tôi đã chuyển 
bà lên nhà mới ở khu đô thị Linh Đàm (trước 
ở Nguyễn Thái Học) để tránh xa tệ nạn nhưng 
chúng vẫn hút chích, thậm chí, còn mời bạn 
bè lên nhà để hút. Khi gọi công an phường 
đến, họ chỉ khuyên giải, lần 1, lần 2, họ 
không lên nữa, họ nói phải có đơn cai tự 
nguyện của hai đứa, nhưng có bao giờ chúng 
muốn đi cai. Chúng tôi cũng không biết cầu 
cứu vào ai. Sáng nay, chúng lại đánh mẹ, 
thằng nhỏ đấm vào mặt mẹ nó chảy máu 
mắt…”. 

Tình trạng trên khá phổ biến. Không ít 
trường hợp, để có tiền dùng ma túy, nhiều trẻ 
em đã lừa đảo gia đình, người thân, ra đường 
ăn cắp, ăn trộm, bỏ nhà đi lang thang, tụ tập 
cãi nhau, đánh lộn, sử dụng ma túy trước mặt 
anh em trong nhà, “phê, ngáo” tại chỗ… và 
bỏ trốn, thậm chí đe dọa (đánh, giết bố mẹ, 
đốt nhà…) mỗi khi được khuyên nhủ đi cai 
nghiện. Những gia đình như vậy sống trong 
kiệt quệ, lo lắng, hoang mang. 

Trước thực trạng đáng lo đó, mấy năm 
trước, Thường trực Hội đồng nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Thường 
trực Ủy ban nhân dân bàn về cai nghiện cho 
lứa tuổi dưới 18. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho 
rằng: “Mấy em còn nhỏ, mình không lo cho 
nó, cứ giải độc cắt cơn 15 ngày xong lại trả 
về cho gia đình theo như quy định hiện nay 
mà không theo dõi, quan tâm để rồi các em 
nghiện đi nghiện lại mãi ảnh hưởng đến việc 
học hành, công ăn việc làm thì không ổn”. 
Cùng mối quan tâm, ông Trần Trung Dũng, 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, cho rằng, những em nhỏ mới nghiện là 
đối tượng rất cần được quan tâm, cần phải 
được tiếp cận ngay để đưa các em trở về con 
đường sáng. Bà Tâm đề nghị sắp tới nên giao 
cho các cơ sở xã hội chăm sóc người nghiện 
dưới 18 tuổi với những điều kiện đặc biệt hơn 
so với người nghiện lớn tuổi, nghiện lâu năm 
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để bảo đảm an toàn cho nhóm đối tượng này 
trong quá trình cai nghiện. “Chỉ cần gia đình 
tự nguyện giao các em cho mình để mình lo 
vụ này thì đây là việc thành phố rất nên làm” 
- bà Tâm nói. 

Tuy nhiên, đến nay, thành phố Hồ Chí 
Minh vẫn chưa thực hiện được tinh thần của 
cuộc họp vì vướng mắc quy định của luật 
pháp. 

Vấn đề bức xúc của xã hội 
Theo số liệu báo cáo, khoảng 8% trong 

số người nghiện có hồ sơ quản lý sử dụng ma 
túy lần đầu dưới 18 tuổi. Trong bối cảnh các 
loại ma túy tổng hợp dạng Amphetamine xuất 
hiện ngày càng nhiều cùng với sự lôi kéo của 
bọn xấu, nhiều em 13 - 14 tuổi đã nghiện ma 
túy. Nếu không được cai nghiện sớm thì liều 
lượng ma túy sử dụng hàng ngày tăng lên, sự 
lệ thuộc thể chất và tâm lý, tính chất bệnh lý 
tâm thần, sự lệch chuẩn hành vi ngày càng 
trầm trọng, các bệnh khác từ ma túy ngày 
càng phát triển nặng nề… khiến cho việc cai 
nghiên phục hồi hết sức khó khăn. Theo một 
số chuyên gia, nghiện ma túy ở lứa tuổi đang 
lớn “khôn khôn dại dại”, nhân cách chưa 
hoàn thiện, mang nhiều cá tính, mạnh mẽ, bất 
cần, thường lôi kéo nhiều bạn bè vào nghiện 
đã để lại nhiều hậu quả bất an cho xã hội và 
nỗi đau của các gia đình. Việc họ mất đi tuổi 
trẻ trong sáng và cống hiến thay vào đó là 
những người bệnh hoạn, phạm tội đã thấy 
trước mắt. 

Nếu căn cứ theo văn bản pháp luật hiện 
hành về quyền công dân, quyền trẻ em thì sẽ 
có một lớp trẻ không tiếp cận được các dịch 
vụ cai nghiện cần thiết đối với họ. Suy cho 
cùng, chính sách, pháp luật ban hành để phục 
vụ con người. Tính ưu việt của chính sách, 
pháp luật là tiệm cận những mong muốn hay 
giải quyết những bức xúc chính đáng của 
cuộc sống đặt ra. Chính sách cần bám sát 
thực tiễn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung được các 
luật, đề xuất Chính phủ và cơ quan chức năng 
xem xét có cách tiếp cận mới như một giải 
pháp xử lý tình huống cấp thiết về trẻ em 
nghiện mà vẫn đảm bảo tính pháp lý. 

Một cách tiếp cận thực tế cai nghiện 
trẻ em 

Luận điểm tiếp cận mới là không dùng 
khái niệm cai nghiện “bắt buộc”, “cưỡng chế” 
hay áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà 
là chăm sóc sức khỏe, cách ly môi trường ma 
túy và bạo lực cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 
theo Luật Trẻ em. Cụ thể, về cơ sở pháp lý: 
Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về 
sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch 
vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh 
(Điều 14); trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi 
mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, 
mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 
(Điều 29); các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ 
can thiệp, bao gồm: a) Chăm sóc y tế, trị liệu 
tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ 
em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
cần can thiệp; b) Bố trí nơi tạm trú an toàn, 
cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe 
dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ 
em (Điều 50). 

Đối chiếu các quy định trên, đúng một 
cách “điển hình” với trẻ em nghiện ma túy. 
Nghiện ma túy là bệnh tâm thần đặc biệt cần 
phải chữa trị công phu; cách ly chữa trị là 
một hình thức rõ nhất để bảo vệ các em khỏi 
ma túy; cai nghiện là thực hiện quy trình, 
phác đồ chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục 
hồi thể chất và tâm hồn; cai nghiện tại cơ sở 
cai nghiện là biện pháp can thiệp tốt nhất 
cách ly tạm thời các em khỏi môi trường bị 
đe dọa, bạo lực (từ bọn tội phạm, thậm chí, từ 
bạn bè sử dụng ma túy, người thân…), hơn 
nữa còn ngăn được bạo lực “ngược” từ trẻ em 
với bố mẹ, người thân. 

Về cơ sở thực tiễn rất phong phú: Hàng 
chục năm nay, các cơ sở cai nghiện đã có 
kinh nghiện tiếp nhận trẻ em dưới 18 tuổi vào 
cai nghiện và không có vấn đề gì xảy ra. 
Những hình thức cai nghiện tự nguyện hiện 
nay (tại cơ sở Nhà nước, tư nhân) cũng là 
cách ly các em khỏi môi trường ma túy trong 
thời gian nhất định. 

Về biện pháp thực hiện: Áp dụng theo 
Điều 52 Luật Trẻ em, khi kế hoạch hỗ trợ tại 
cộng đồng cho trẻ em nghiện ma túy không 
thực hiện được, trẻ em từ chối cai nghiện tự 
nguyện, sau khi có ý kiến của gia đình, chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan lao 
động - thương binh và xã hội cấp huyện đề 
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nghị tòa án cấp huyện ra quyết định cách ly 
cha mẹ, áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế 
bằng cách đưa trẻ em vào cơ sở cai nghiện 
(được coi là một dạng cơ sở trợ giúp xã hội vì 
các cơ sở khác không có nghiệp vụ bảo vệ và 
tổ chức cai nghiện) trong thời gian nhất định. 
Cơ sở cai nghiện bố trí khu vực riêng và tổ 
chức cai nghiện phục hồi cho trẻ em, thực 
hiện các chế độ theo quy định. Việc tòa án 
quyết định thời gian cách ly, chăm sóc như 
trên là đảm bảo quyền trẻ em theo quy định. 

Nếu thực hiện được cách tiếp cận này 
sẽ có hàng nghìn trẻ em được cai nghiện phục 
hồi, ngăn chặn được nhiều vấn đề mang tính 
tiêu cực về sức khỏe, nhân cách của các em, 
góp phần hạn chế lây lan nghiện ma túy trong 
giới trẻ. Trên khía cạnh bảo vệ con người và 

xã hội, việc cai nghiện cho trẻ em theo cách 
tiếp cận này thực sự mang tính nhân đạo sâu 
sắc. 

Và cùng với việc thực hiện đồng bộ các 
giải pháp khác như triển khai chương trình dự 
phòng nghiện trong thanh thiếu niên, học 
sinh, sinh viên, can thiệp sớm khi mới sử 
dụng ma túy, phát triển cai nghiện tự nguyện 
cho người mới mắc nghiện, xây dựng môi 
trường xã hội lành mạnh thì cách tiếp cận mới 
cai nghiện trẻ em là thiết thực thực hiện chủ 
đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma 
túy”. 

Lê Hiền 
(pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 05/6/2018)

 
 
 
 
 

 
 
 

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA  

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH VÀ NHÂN DÂN TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh đã vào 
cuộc quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, kiểm 
soát, đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy. 

Phát huy hiệu quả hoạt động của 17.740 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 
3.152 tổ an ninh nhân dân, 99 cụm liên kết về an ninh trật tự, 102 tổ bảo vệ dân phố, 31 câu 
lạc bộ phòng, chống ma túy tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa bàn 
cơ sở. Nhờ vậy, tệ nạn ma túy trên địa bàn giảm dần; nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh 
giữ vững danh hiệu không có ma túy. 

Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép chất 
ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ tháng 11/2017 đến 15/5/2018, các lực lượng 
chức năng toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 609 vụ, 831 đối tượng phạm tội liên quan đến ma 
túy; tang vật thu giữ gồm 15,7kg heroin, 124.263 viên ma túy tổng hợp, 25,98kg thuốc 
phiện, 61,6kg quả thuốc phiện khô, 35,5kg quả thuốc phiện tươi, 1,18kg ma túy đá; triệt 
xóa 55 điểm, 64 đối tượng có liên quan đến ma túy; xác minh, bắt, vận động đầu thú 10 đối 
tượng truy nã về tội liên quan đến ma túy... 

Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ 
trước hiểm họa ma túy” và các hoạt động nhân Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) 
nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp 

SƠN LA ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN 

PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
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ủy, chính quyền các cấp; cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống ma 
túy. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần ổn định chính trị, 
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Trước hết, cần xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ 
chiến lược, cấp bách và thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các cấp, các 
ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai tốt các hoạt động ra 
quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống 
ma túy”; thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp cơ sở giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống ma túy. 

Tập trung tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại 
ma túy tổng hợp và các chất hướng thần để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, 
đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên....); lồng ghép nội dung tuyên 
truyền phòng chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên, gắn với 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói 
chuyện chuyên đề... Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản, tiểu 
khu, tổ dân phố văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư” để mọi người, mọi nhà tích cực, chủ động tham gia phát hiện, tố giác và 
lên án tội phạm liên quan đến ma túy. 

Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông phòng chống ma túy gắn với chủ đề 
“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” trong hệ thống các trường học. Phát động 
phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy; tham gia phát giác, tố giác tội phạm ma 
túy, người nghiện ma túy; các điểm, tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; 
tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; giúp đỡ người sau 
cai nghiện ma túy sớm hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện, điều trị 
cho người nghiện ma túy. Tăng cường công tác rà soát, phát hiện, kiểm tra, xác định, kết 
luận người nghiện ma túy trên địa bàn để tổ chức cai nghiện với các hình thức phù hợp. 
Quản lý chặt địa bàn, quản lý đối tượng để phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế hoạt động của 
tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh triệt xóa các 
điểm, đối tượng hoạt động bán lẻ, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các 
đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy đường dài, liên tỉnh, xuyên quốc gia, 
qua biên giới. 

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

 

                                                                                                  Khánh Vân  
                                                                                (baosonla.org.vn - Ngày 26/6/2018) 
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CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỈNH:  

GIÚP HỌC VIÊN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 
 

Hiện nay, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh quản lý 1.620 học viên, phần lớn sức 
khỏe yếu, mắc các bệnh xã hội, thiếu hợp tác với cán bộ quản lý... 

Vì vậy, đội ngũ cán bộ, nhân viên của cơ sở phải tổ chức tiếp nhận, phân loại học viên 
đúng quy trình; bố trí công việc, quản lý học viên theo khu, buồng, lập hồ sơ tự quản theo 
buồng học viên; sàng lọc học viên đáp ứng các hoạt động lao động sản xuất, học tập và rèn 
luyện; phối hợp giữa các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi 
diễn biến tư tưởng, tư vấn tâm lý cho học viên và giải quyết kịp thời các vướng mắc, động 
viên học viên yên tâm điều trị. 

Hàng tuần, cơ sở tổ chức cho học viên sinh hoạt tổ, đội theo lịch; tổ chức đón tiếp 
thân nhân học viên theo quy định vào chủ nhật, thông qua việc thăm nuôi, trực tiếp tuyên 
truyền, tư vấn cho thân nhân học viên để cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và 
giáo dục học viên. Trong công tác giáo dục, quan tâm phổ biến tới học viên các quy định 
của pháp luật; tư vấn những kiến thức về đạo đức, các kỹ năng, giá trị của cuộc sống; tác 
hại của ma túy, HIV/AIDS đối với sức khỏe bản thân và cộng đồng xã hội, từ đó tạo chuyển 
biến về ý thức, tự giác trong quá trình chữa trị cai nghiện, tham gia lao động sản xuất và các 
hoạt động khác. Từ năm 2017 đến nay, cơ sở đã tuyên truyền gần 150 buổi về đạo đức lối 
sống, phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh theo mùa và phòng HIV/AIDS cho trên 9.500 
lượt học viên, giáo dục thể chất 270 buổi với gần 12.000 lượt học viên tham gia, tư vấn 150 
buổi cho trên 9.000 lượt học viên về công tác điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện 
bằng Methadone; tuyên truyền, tư vấn 26 buổi cho gần 400 học viên sắp hết thời gian quản 
lý tại cơ sở về cách phòng chống tái nghiện; xây dựng kế hoạch chuẩn bị tái hòa nhập cộng 
đồng... 

Cơ sở điều trị nghiện ma túy luôn chú trọng phục hồi sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt 
đối trong quá trình tiếp nhận, điều trị học viên. Các lượt học viên vào cơ sở đều được tổ 
chức cắt cơn nghiện theo đúng phác đồ, không để xảy ra tai biến, 100% học viên phục hồi 
sức khỏe tốt, được khám bệnh, phát thuốc và kiểm tra việc uống thuốc 2 lượt/ngày; cơ sở đã 
tiếp nhận phân loại gần 950 lượt bệnh nhân, cắt cơn đói ma túy theo đúng phác đồ điều trị, 
khám và điều trị cho hơn 19.000 lượt bệnh nhân mắc các bệnh: Đường hô hấp, đau mắt, 
nhọt, huyết áp, hội chứng dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đường tiết niệu; siêu âm 195 ca, X 
quang 168 ca về các bệnh tràn dịch màng phổi, viêm tinh hoàn, dịch ổ bụng, sỏi thận, viêm 
đại tràng, viêm ruột thừa; chuyển tuyến 63 ca bệnh nhân nặng lên các bệnh viện tuyến trên 
điều trị, đảm bảo an toàn cho các học viên. Lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc HIV cho gần 
1.200 học viên để tiến hành điều trị thuốc ARV cho những bệnh nhân dương tính với HIV. 
Triển khai trồng các loại cây thuốc đông y kết hợp với thuốc tây y để điều trị các bệnh tăng 
huyết áp, cúm, viêm đường tiết niệu, lợi gan mật, chứng lỵ, cùng với liệu pháp trị liệu để 
học viên phục hồi sức khỏe nhanh. Thường xuyên tiến hành các phương án phòng dịch như: 
Phun thuốc CloraminB, muối canxi khử trùng tại các khu sinh hoạt, lao động và bếp ăn... 

Bên cạnh đó, cơ sở tổ chức lao động, trị liệu cho học viên thông qua liên doanh, liên 
kết với các doanh nghiệp gia công các phần việc sản xuất dụng cụ phục vụ các môn thể thao 
như: Bóng đá, bóng chuyền; đổ cột bê tông, đan rọ sắt, sản xuất nhựa PE, sản xuất hương, 
vàng mã... Đồng thời,  tăng cường tăng gia, chăn nuôi, nâng tổng đàn lợn lên gần 100 con, 
sản xuất được hơn 100 tấn rau các loại, tạo thu nhập; cải thiện bữa ăn cho học viên. Đặc 
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biệt, các học viên tham gia lao động sản xuất đã tự giác trong quản lý, rèn luyện ý thức kỷ 
luật, phục hồi sức khỏe, làm giảm bức xúc về trật tự an toàn xã hội. 

Với những phương pháp quản lý và chăm sóc sức khỏe học viên phù hợp, cơ sở điều 
trị nghiện ma túy tỉnh đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi các 
tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

 

                                                                                                  Minh Tuấn 
                                                                                 (baosonla.org.vn - Ngày 02/4/2018) 
 

 
 

MỘC CHÂU ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Mộc Châu là huyện du lịch phát triển, 
có đường biên giới với nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào, địa bàn rộng, dân cư 
đông đúc. Đây được xem là địa bàn thuận 
lợi để các đối tượng buôn bán, vận chuyển 
trái phép chất ma túy hoạt động và Mộc 
Châu được coi một trong những trọng điểm 
phức tạp về tình hình các loại tội phạm ma 
túy của tỉnh Sơn La. 

Xác định công tác đấu tranh với các 
loại tội phạm về ma túy là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an 
huyện Mộc Châu, ngay từ những tháng đấu 
năm, Công an huyện Mộc Châu đã lên các 
kế hoạch, phương án ra quân quyết tâm 
ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ra khỏi địa bàn. 
Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng 
buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép 
chất ma túy, lực lượng chủ công là Đội 
Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công 
an huyện Mộc Châu đã tăng cường bám, 
nắm địa bàn trọng điểm; vận động nhân dân 
tố giác, đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội 
và tội phạm ma túy; đề ra các biện pháp đấu 
tranh phù hợp với từng đối tượng, tổ chức 
triệt phá, bóc gỡ các tụ điểm, đường dây  
mua bán ma túy. Cùng với đó, công an 
huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể 
trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai 
nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 
Trong 6 tháng đầu năm, đã đưa 179 đối 
tượng đi cai nghiện bắt buộc; giáo dục tại 
địa phương 263 đối tượng. Phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tổ 
chức cho nhân dân ký cam kết, quản lý, 

giáo dục chồng, con, người thân trong gia 
đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên 
quan đến ma túy. Xây dựng, nhân rộng các 
mô hình tiên tiến, những các làm hay, sáng 
tạo, hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ 
sở. 

Trung tá Tạ Văn Tuệ, Phó đội trưởng 
Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy 
(Công an huyện Mộc Châu) cho biết: Các 
loại tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện 
hoạt động ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn 
khó lường, đặc biệt là rất manh động, chúng 
sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả  
khi bị truy bắt. Bên cạnh đó, địa bàn rộng, 
cùng với số lượng đối tượng phạm tội 
nhiều, lực lượng lại mỏng, đã gây không ít 
khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện 
nhiệm vụ. 

Để đấu tranh hiệu quả, bên cạnh công 
tác nghiệp vụ, đội đã tích cực thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa xã hội. Đặc biệt, 
thông qua đội ngũ công an xã, tổ chức 
tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân những 
quy định của pháp luật về xử lý các hành vi 
sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái 
phép các chất ma túy, đi sâu vận động quần 
chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội 
phạm… Đồng thời, thu thập nhiều nguồn 
tin báo từ địa phương và trong quá trình 
điều tra để truy quét, phá bỏ các tụ điểm 
nóng của các đối tượng. Với quyết tâm cao, 
từ đầu năm đến nay Đội Cảnh sát điều tra 
về tội phạm ma túy Công an huyện Mộc 
Châu đã phát hiện 149 vụ, bắt giữ 224 đối 
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tượng; khởi tố 148 vụ với 182 bị can; triệt 
xóa 30 điểm phức tạp về tội phạm ma túy. 
Bắt 3 đối tượng truy nã về ma túy, thu giữ: 
2.776,33gam heroin, 28.764 viên ma túy 
tổng hợp, 3,6gam nhựa thuốc phiện, 37 xe 
máy, 43 điện thoại di động cùng một số vật 
chứng khác liên quan đến ma túy. 

Để công tác phòng, chống ma túy đạt 
hiệu quả trong thời gian tới, Công an huyện 
Mộc Châu tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp 
vụ, công an các xã, thị trấn tiến hành khảo 
sát tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn, tập 
trung vào các đối tượng, điểm và tụ điểm 
ma túy. Phối hợp với các địa phương lập hồ 

sơ theo dõi số người nghiện ma túy. Số 
người nghiện nặng đã được giáo dục tại địa 
phương hoặc đã qua cai nghiện tại cộng 
đồng mà không có chuyển biến thì lập hồ 
sơ đề nghị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt 
buộc; tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến 
các bản, tiểu khu để nâng cao nhận thức của 
người dân nhằm giảm thiểu tối đa tệ nạn ma 
túy và những hệ lụy để lại trong mỗi cá 
nhân, gia đình, cộng đồng. 

 

Đức Anh 

(Báo Sơn La số 6435 - Ngày 26/6/2018)

 

 
 

CHIỀNG DONG 9 NĂM KHÔNG CÓ MA TÚY 
 

Từ năm 2009 đến nay, xã Chiềng Dong (Mai Sơn) không có người nghiện ma túy, 
không có tụ điểm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trở thành điểm sáng trong 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện Mai Sơn, 9 năm liên tục 
được công nhận đơn vị không có ma túy. 

Cách đây hơn 10 năm, trên địa bàn xã có 14 người sử dụng ma túy; nhân dân 2 bản 
Pha Đin, Pặc Ngần vẫn tái trồng cây thuốc phiện, gây mất trật tự an ninh, trên địa bàn 
thường xảy ra các vụ trộm cắp vặt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Với quyết tâm loại 
bỏ ma túy ra khỏi cộng đồng, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các đoàn thể triển khai 
nhiều biện pháp phòng, chống ma túy. Ông Hoàng Văn Than, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
cho biết: Xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy tới từng bản, 
hộ dân, trường học. Phân công cán bộ trực tiếp về cơ sở vận động bà con phá bỏ diện tích 
tái trồng cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi; tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy đến người dân, nội dung tuyên truyền tập 
trung vào tác hại của ma túy đối với sức khỏe của bản thân và hạnh phúc gia đình; trách 
nhiệm của cá nhân đối với công tác phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm... 

Là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống ma túy ở xã, hàng năm, ban công 
an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, rà soát những vấn đề nhạy 
cảm, bức xúc về an ninh trật tự để chủ động phòng ngừa. Phân công công an viên phụ trách 
bản phối hợp với ban quản lý các bản làm tốt công tác phát hiện, đấu tranh với các loại tội 
phạm. Trong các cuộc họp bản, mời những người cao tuổi, người có uy tín nói chuyện, 
tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, từ đó động viên, giáo 
dục con cháu, người thân trong gia đình không mắc tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, duy trì hoạt 
động của 58 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự trong việc cung cấp, theo dõi những 
đối tượng tình nghi có liên quan đến ma túy hoạt động trên địa bàn, thực hiện tốt công tác 
quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là những người đi làm ăn xa... Ông Tòng Văn Xoan, công 
an viên nói: Trong hoạt động, chúng tôi luôn dựa vào người dân để nắm tình hình thực tế. 
Đồng thời, phối hợp với các nhóm liên gia tự quản để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các 
vụ việc phát sinh tại cơ sở. 

Với phương châm nói không với ma túy, các đoàn thể xã phát động sâu rộng phong 
trào toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy tới toàn thể hội viên, đoàn viên. Trong 
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đó, hội liên hiệp phụ nữ xã tích cực vận động hội viên phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma 
túy từ gia đình. Đoàn thanh niên xã lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nội dung tuyên 
truyền về tác hại của ma túy, hướng đoàn viên tránh xa tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động 
văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. Các trường học trên 
địa bàn xã lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các buổi chào cờ đầu tuần; 
tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng các chất gây nghiện, trong đó có ma túy... 

Với ý thức tốt của nhân dân trong xã về công tác phòng chống ma túy, tin rằng Chiềng 
Dong sẽ giữ vững danh hiệu đơn vị không có ma túy, là điều kiện quan trọng để xã phát 
triển kinh tế, xã hội, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

 

                                                                                                   Mạnh Hùng 
                                                                                (baosonla.org.vn - Ngày 26/3/2018)  

 

 
 

TƯỜNG THƯỢNG TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Cuộc sống bình yên, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây 
dựng đời sống văn hóa. Đó là những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh 
trật tự, đấu tranh phòng, chống ma túy ở Tường Thượng (Phù Yên) trong năm qua. 

Năm 2017, công tác xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy được cấp ủy, 
chính quyền và các đoàn thể xã triển khai thực hiện hiệu quả. Ngay từ đầu năm, ủy ban 
nhân dân xã đã tổ chức ký giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể của 
xã. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường bám chắc địa bàn, theo dõi, nắm 
bắt tình hình, kịp thời báo cáo với xã và các cơ quan chức năng của huyện khi có nguồn tin 
về các đối tượng liên quan đến ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 
người dân về tác hại của ma túy; vận động người mắc nghiện đi cai nghiện, phát động toàn 
dân tham gia phong trào phòng, chống ma túy, xây dựng xã, bản, gia đình, trường học 
không có ma túy. 

Ông Đinh Văn Ín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cho biết: Tường Thượng có 13 bản, 
1.310 hộ, 5.942 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Mường, Tày, Kinh; địa hình rộng lại nằm 
hai bên sông Đà, nên công tác phòng chống ma túy nhiều khó khăn. Do đó, cấp ủy, chính 
quyền xã xác định phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia phòng 
chống ma túy, nếu bản, hay cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. 

Để triển khai kế hoạch, công an xã đã chủ động tham gia phối hợp với các lực lượng 
chức năng của huyện triển khai nhiều đợt cao điểm về công tác phòng, chống tội phạm nói 
chung và phòng, chống ma túy nói riêng. Bên cạnh đó, củng cố và duy trì hoạt động hiệu 
quả các nhóm liên gia tự quản trên địa bàn, phát huy vai trò “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” 
của nhân dân và kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh ngay tại cơ sở. Gắn công tác 
vận động, kết hợp với tăng cường các biện pháp đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn; tổ chức lập hòm thư vận động cán bộ, 
đảng viên và nhân dân phát giác, tố giác tội phạm ma túy tại các bản, kịp thời cung cấp 
thông tin cho lực lượng công an rà soát, xử lý kịp thời. 

Ông Đinh Văn Thiêm, Trưởng Công an xã thông tin: Trong năm qua, trên địa bàn xã, 
các lực lượng chức năng đã xử lý 3 vụ tàng trữ trái phép ma túy, bắt 4 đối tượng; thực hiện 
cai nghiện ma túy tại gia đình cho 2 người tái nghiện. Ngoài ra, xử lý 1 vụ cố ý gây thương 
tích, bắt 1 đối tượng chuyển công an huyện giải quyết; xử lý 1 vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm 
đoạt tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, mỗi người dân đã tự ý thức được tác 



 
 

“Vì một cộng đồng không ma túy”   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2018 44 

hại của ma túy, các bản thực hiện tốt công tác tự quản, tích cực tham gia tố giác, phát giác 
người nghi nghiện ma túy, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xã hội. 

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, 
tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn, 
Tường Thượng đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn không có ma túy, góp phần quan trọng phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu 
nhập. 

 

                                                                                                     A Trứ 
                                                                               (baosonla.org.vn - Ngày 01/02/2018) 
 

 
 

MƯỜNG TÈ GIỮ VỮNG KHÔNG CÓ MA TÚY 
 

Là xã vùng III của huyện Vân Hồ, hơn 10 năm nay, xã luôn được công nhận là 
xã không có ma túy. Cuộc sống của người dân nơi đây bình yên, bà con yên tâm lao 
động sản xuất, xây dựng đời sống mới - Đó là chia sẻ tự hào của ông Lường Văn Liên, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Tè, Trưởng ban Chỉ đạo 2968 của xã với chúng 
tôi trong lần trở lại xã vào dịp cuối năm này. 

Để liên tục giữ vững kết quả xã không có ma túy, hàng năm, Đảng ủy xã Mường Tè 
đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng chống ma túy. Trong đó, Ban Chỉ 
đạo 2968 xã Mường Tè giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các bản; tham dự các 
cuộc họp bản, cuộc họp của các đoàn thể để nắm bắt tình hình, giúp cơ sở giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc, cũng như có giải pháp kịp thời nếu có nghi ngờ về tệ nạn ma túy 
phát sinh. Cùng với đó, công tác phòng chống ma túy thường xuyên được tuyên truyền trên 
hệ thống loa truyền thanh của xã, của bản, trong các buổi họp dân. Chỉ đạo các bản tổ chức 
cho nhân dân tố giác, phát giác người nghiện và tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép chất 
ma túy và việc tái trồng cây thuốc phiện (nếu có). Nếu nghi ngờ có người mắc nghiện, Ban 
Chỉ đạo 2968 xã sẽ tổ chức test thử ma túy để có kế hoạch cai nghiện cho người mắc 
nghiện. Hàng năm, xã còn tổ chức ký cam kết công tác phòng, chống ma túy giữa nhân dân 
với trưởng bản và giữa trưởng bản với ủy ban nhân dân xã. Nội dung phòng, chống ma túy 
còn được đưa vào quy ước, hương ước của 9 bản trong xã để bà con thống nhất thực hiện. 

Trong công tác phòng chống ma túy, các đoàn thể của xã đã có nhiều hoạt động thiết 
thực về phòng, chống ma túy, thu hút hội viên, đoàn viên tham gia. Hội Phụ nữ xã vận động 
hội viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ phòng, chống ma túy; ký cam kết không để chồng, 
con mắc các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy... Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhiều 
hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên và các em 
học sinh các trường học tránh xa ma túy. Anh Vì Văn Trình, Bí thư Đoàn xã Mường Tè, 
cho biết: Đoàn xã đã triển khai tới các chi đoàn trực thuộc công tác phòng, chống ma túy 
cho toàn thể đoàn viên thanh niên, học sinh các trường học và nhân dân hiểu sâu sắc về tác 
hại của ma túy, từ đó tích cực tham gia tố giác, phát giác người nghi nghiện ma túy, tham 
gia giữ gìn an ninh trật tự... quyết tâm không để ma túy xâm nhập vào địa bàn. 

Cùng góp sức để ma túy không xâm nhập được vào địa bàn xã phải kể đến hoạt động 
hiệu quả của 84 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự với gần 900 hộ dân tham gia. Để 
các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự các bản hoạt động hiệu quả, ban công an xã đã 
phân công công an viên tham gia sinh hoạt cùng các nhóm, qua đó, nắm chắc tình hình cơ 
sở để tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy 
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ra điểm nóng hoặc mâu thuẫn kéo dài. Hàng năm, nhóm trưởng, nhóm phó các nhóm liên 
gia tự quản và các tổ an ninh nhân dân được tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên 
truyền và phương pháp giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, 
cấp ủy, chính quyền xã đã giao nhiệm vụ cho ban công an xã đến các trường học trên địa 
bàn xã tuyên truyền về tác hại của ma túy, giúp các em học sinh tránh xa tệ nạn xã hội, nhất 
là tệ nạn ma túy. 

Chia sẻ với chúng tôi về công tác phòng chống ma túy của xã, ông Lường Văn Liên 
cho biết thêm: Nhờ có sự kiên quyết trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã, 
sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, chưa bao giờ ma 
túy xâm nhập được vào địa bàn xã. Tình hình an ninh trật tự địa bàn luôn được đảm bảo, 
nhiều năm qua, trong xã không xảy ra nạn trộm cắp vặt, không có vụ việc làm mất an ninh 
trật tự. 

Không tự bằng lòng với kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Mường 
Tè tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xác định rõ công tác 
phòng chống ma túy là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, của các đoàn thể gắn với 
mỗi gia đình và của toàn xã hội, chung tay giữ gìn môi trường trong sạch về các tệ nạn xã 
hội, sạch về ma túy để người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và chung 
sức xây dựng nông thôn mới. 

 

                                                                                                       Khải Hoàn 
                                                                               (baosonla.org.vn - Ngày 28/12/2017) 
 

 
 

TỔ PHỤ NỮ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NGƯỜI THÂN KHÔNG MẮC NGHIỆN MA TÚY 
 

Nhiều năm qua, Chi hội phụ nữ bản Mảy, xã Chiềng Pấc (Thuận Châu) đã xây 
dựng được mô hình tổ phụ nữ tuyên truyền vận động người thân không mắc nghiện 
ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Bản Mảy có 81 hộ, hơn 400 nhân khẩu, với 100% là dân tộc Thái. Trước năm 2006, 
bản có 2 người nghiện ma túy, cũng từ đó, tình trạng trộm cắp vặt xảy ra thường xuyên, bà 
con không yên tâm lao động sản xuất. Trước thực trạng đó, mô hình tổ phụ nữ tuyên truyền 
vận động người thân không mắc nghiện ma túy bản Mảy được thành lập, với 42 thành viên 
tham gia, đến nay đã phát triển lên 65 thành viên. Khi mới thành lập, tổ gặp không ít khó 
khăn, do phần đông chị em chủ yếu làm nông nghiệp, quỹ thời gian để họp, tuyên truyền, 
vận động người dân rất ít, nhưng không vì thế mà các thành viên nản lòng. Chị Lường Thị 
Biên, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Mảy cho biết: Hội viên phụ nữ vừa là mẹ, là vợ, 
cũng là tuyên truyền viên đắc lực vận động chồng, con, người thân không mắc tệ nạn xã 
hội. Vì vậy, từ khi đưa mô hình vào hoạt động, các thành viên của tổ không quản ngày đêm, 
luôn có mặt kịp thời, tư vấn trực tiếp, kiên nhẫn thuyết phục người nghiện với phương 
châm “mưa dầm thấm lâu”. Được sự đồng cảm, sẻ chia, những người nghiện trong bản đã 
tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng. 

Điểm nổi bật trong tuyên truyền, vận động người thân không mắc nghiện ma túy của 
tổ thời gian qua là đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi 
hội; nhiều hội viên còn tranh thủ những buổi làm nương để tâm sự, tuyên truyền ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy trong việc xây dựng gia đình ấm no, 
hạnh phúc. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, công tác cho vay vốn xóa đói, 
giảm nghèo đối với những hội viên có chồng, con nghiện ma túy nhưng đã cai nghiện thành 
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công được chi hội quan tâm. Chính nhờ sự nhiệt tình và không kỳ thị với những người mắc 
tệ nạn xã hội, nghiện ma túy, chỉ một năm sau, tổ đã tuyên truyền, vận động giúp đỡ 2 
người trong bản cai nghiện thành công, hiện đã có việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc. 
Năm 2017, ủy ban nhân dân tỉnh đã công nhận bản Mảy đạt tiêu chuẩn không có ma túy... 
Chúng tôi đến thăm gia đình hội viên Lò Thị Tuyết, năm 2005, chồng chị Tuyết bị mắc 
nghiện ma túy, chị đã cùng các thành viên trong tổ tuyên truyền, vận động, thuyết phục, 
động viên chồng đi cai nghiện. Sau khi được hỗ trợ cắt cơn nghiện tại xã, chồng chị Tuyết 
đã từ bỏ hẳn ma túy và cùng gia đình phát triển sản xuất có thu nhập ổn định. Hiện, gia đình 
chị trồng 0,8ha cây cà phê xen với cây mận hậu; đầu tư chăn nuôi 4 con trâu, bò, nhờ chăm 
chỉ làm ăn, năm 2014, gia đình chị đã thoát nghèo. 

Không có ma túy, an ninh trật tự được bảo đảm, nhân dân yên tâm phát triển sản xuất. 
Bản Mảy đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao như: Trồng cà phê, trồng 
cây ăn quả; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... Đời sống vật chất, tinh thần của người 
dân ngày càng được cải thiện, năm 2017, bản có 8 hộ đạt danh hiệu hộ kinh doanh giỏi các 
cấp; 3 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15%. Hưởng ứng chương trình xây dựng 
nông thôn mới, nhân dân trong bản đã góp hơn 45 triệu đồng làm nhà văn hóa; hơn 1,2 tỷ 
đồng mua đá, cát và đóng góp ngày công lao động hoàn thành tuyến đường giao thông nông 
thôn gần 0,5km từ Quốc lộ 6 vào bản... 

Bằng những hoạt động thiết thực, Chi hội Phụ nữ bản Mảy đã và đang góp phần ngăn 
ngừa, hạn chế tệ nạn xã hội từ trong gia đình, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, 
phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

 

                                                                                                    Nguyễn Thư 
                                                                                 (baosonla.org.vn - Ngày 24/5/2018) 
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