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TRONG SỐ NÀY 
 

 Tập trung nguồn lực, tiếp tục 
đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 
phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình 
mới. (Tr.1) 

Nguyễn Xuân Lập 
 

 Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ 
và giải pháp trọng tâm trong công tác 
phòng, chống tệ nạn xã hội đến năm 2020 
và những năm tiếp theo. (Tr.4) 

Như Ngọc 
 

 Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu. 
(Tr.9) 

NC  
 

 Bảo vệ thế hệ trẻ trước tác hại 
của ma túy. (Tr.11) 

Tạ Đức Ninh 
 

 Sa chân vào ma túy - lằn ranh rất 
gần tới cái chết. (Tr.14) 

tiengchuong.vn 
 

 Các tỉnh, thành phố tăng cường 
công tác quản lý người sử dụng, người 
nghiện ma túy và cai nghiện trên địa 
bàn. (Tr.16) 

TM       
 

Phòng, chống ma túy trách nhiệm 
không của riêng ai 

 

 Phát huy hơn nữa vai trò của 
công tác tuyên truyền trong phòng ngừa 
sử dụng ma túy bất hợp pháp. (Tr.17)                                  

    Tạ Đức Ninh 
 

 Công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm 
ma túy của lực lượng cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy trong tình hình mới. 
(Tr.20)                           

           Đỗ Lường Thiện 

 Phát huy vai trò của phụ nữ trong 
công tác phòng, chống ma túy. (Tr.25)                                  

      Sơn Dương 
 

 Cần can thiệp sớm để hỗ trợ thanh 
thiếu niên phòng ngừa vấn đề sức khỏe tâm 
thần và sử dụng ma túy. (Tr.28)                                  

Cao Nhất Phiến 
 

 Phòng, chống sử dụng ma túy tại 
các cơ sở kinh doanh có điều kiện. (Tr.31)                                 

T.S  
 

 Sửa đổi Luật Phòng, chống ma 
túy là yêu cầu cấp thiết. (Tr.34)                                  

Hoàng Anh 
 

Sơn La đẩy mạnh công tác phòng, 
chống ma túy 

 

 Về giải pháp phối hợp phòng, 
chống tội phạm ma túy giữa Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Sơn La với lực lượng an ninh 
nước bạn Lào. (Tr.38)                                  

Trung tá, ThS. Nguyễn Huy Du 
             

 Sơn La: Phối hợp hành động 
phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu 
niên. (Tr.41)                                  

Hoa An  
 

 Tuổi trẻ Vân Hồ tích cực phòng 
chống ma túy. (Tr.42)                                  

Lam Giang 
 

 Suối Tọ nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma 
túy. (Tr.44)                                  

Lò Thái 
 

 Đồn Công an Nà Ớt đấu tranh đẩy 
lùi tội phạm ma túy. (Tr.45)                                  

Việt Anh 



Lời giới thiệu 
 

Trong những năm qua, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng và Nhà 
nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được nhiều 
kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức triển khai thực 
hiện, huy động các nguồn lực xã hội đã được các cơ quan, các cấp chính quyền quan 
tâm. Nhiều vụ án ma túy lớn, đường dây tội phạm ma túy bị điều tra bắt giữ và bị xử 
lý nghiêm theo pháp luật, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số điểm nóng; 
hoạt động kiểm soát ma túy trong đó có việc quản lý các loại tiền chất, chất gây 
nghiện đã được đẩy mạnh; tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy đã giảm rõ rệt; 
chương trình điều trị Methadone tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả; công 
tác cai nghiện đã chuyển biến tích cực theo hướng tăng cai nghiện tự nguyện, giảm 
bắt buộc, công tác tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã 
hội để điều trị, cắt cơn và phân loại đã được thực hiện tương đối tốt, bảo đảm an toàn 
trong các cơ sở cai nghiện. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn ma túy đang có chiều hướng 
phức tạp với nhiều hoạt động tinh vi, khó kiểm soát. Theo báo cáo, thống kê của Bộ 
Công an, tính đến 15/5/2018, cả nước có 224.690 người nghiện ma túy có hồ sơ quản 
lý, tăng 2.108 người so với năm 2017 (222.582 người). Tỷ lệ người sử dụng ma túy 
tổng hợp chiếm từ 60 - 70%. Điều đáng lo ngại là số người nghiện sử dụng đồng thời 
nhiều loại ma túy ngày càng tăng cao, gây nên rối loạn tâm thần (“ngáo đá”) dẫn đến 
các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân và 
ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội.  

Cuộc đấu tranh phòng chống ma túy là cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt và 
phức tạp, đòi hỏi 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 Thông tin Khoa học chuyên đề: “Kiên quyết đấu 
tranh phòng chống tội phạm ma túy”.  

Trân trọng giới thiệu! 

              BAN BIÊN SOẠN 



 

  
    

 

“Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2019 
  

1

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng kinh tế - xã hội, hơn 25 năm qua, Đảng và 
Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo, xác định phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 
là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 xác định, một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm giai đoạn 2016 - 2010 là: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và 
năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Do vậy, đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội không những góp phần quan trọng trong việc 
xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ, năng lực làm việc, xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh mà còn đóng góp to lớn vào nhiệm vụ giải quyết tốt những 
vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con 
người; bảo đảm an sinh xã hội. 

Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, những năm qua, công tác phòng chống ma 
túy, mại dâm đã thu được những kết quả quan trọng: Hệ thống chính sách, pháp luật ngày 
một hoàn thiện và đi vào cuộc sống; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, phong 
trào quần chúng được đẩy mạnh; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành; hệ thống 
giải pháp ngày càng đồng bộ, đổi mới và có chiều sâu; đội ngũ cán bộ chuyên trách và cơ 
sở vật chất phòng, chống tệ nạn xã hội được củng cố; nhiều địa bàn trọng điểm về chống tệ 
nạn xã hội đã được chuyển hóa theo hướng tích cực; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 
ngày càng gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Về công tác cai nghiện ma túy, hệ thống cơ sở cai nghiện đã được quy hoạch theo 
hướng đa dạng hóa các biện pháp, hình thức điều trị cai nghiện (bắt buộc, tự nguyện, điều 
trị thay thế…) và quy mô phù hợp với tình hình và nhu cầu cai nghiện ma túy từng địa 
phương, vùng miền. Thủ tục đưa vào cai nghiện bắt buộc từ chỗ do chủ tịch ủy ban nhân 
dân quyết định trước đây, nay do tòa án quyết định, đảm bảo quyền công dân theo hiến 
định. Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện tự nguyện với thủ tục 
thông thoáng, tạo điều kiện khuyến khích người nghiện tham gia cai nghiện để tăng người 
cai nghiện tự nguyện. 

Vấn đề chất lượng, hiệu quả cai nghiện được quan tâm thông qua việc xây dựng các 
tài liệu về tư vấn điều trị, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ 
chuyên môn trên cơ sở thực tiễn và hợp tác quốc tế. Đã khắc phục một bước tình hình cơ 
sở vật chất xuống cấp của các cơ sở cai nghiện thông qua đó góp phần hạn chế tình trạng 
bỏ trốn của học viên. Nhiều mô hình cai nghiện mới xuất hiện, trong đó, đáng chú ý là mô 
hình xây dựng cơ sở cai nghiện thân thiện, kết nối chặt chẽ với cộng đồng; mô hình điểm 
tư vấn, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng trong việc tư vấn, hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho 
người cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng bền vững; mô hình đội công tác xã hội tình 
nguyện phân công kèm cặp giúp đỡ người nghiện; mô hình xây dựng các câu lạc bộ, các tổ 
nhóm tự lực, đồng đẳng của người sau cai tự giúp đỡ nhau… chính sách cho gia đình 
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người cai nghiện vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống dù mới đang thí điểm tại 
15 tỉnh, thành phố nhưng đã mang lại những kết quả khả quan, qua đó làm giảm sự kỳ thị 
của cộng đồng với người nghiện. 

Một trong những điểm nhấn của công tác phòng, chống mại dâm thời gian qua là, 
cùng với việc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật, tác hại 
của tệ nạn mại dâm, phòng ngừa cho thanh thiếu niên không sa vào tệ nạn này và cảnh 
giác trước những thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em làm mại dâm, tăng 
cường xử lý theo pháp luật các vi phạm về phòng chống mại dâm thì các mô hình giảm tác 
hại, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm đã được các địa phương triển khai 
mạnh mẽ. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp giúp đỡ chị em trong việc tư vấn, khám 
chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS, bạo hành, bạo lực, bóc lột… thì ba mô hình giảm tác 
hại đang được triển khai (Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng 
đồng, Trung tâm công tác xã hội; mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động 
trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; mô hình hỗ trợ tăng 
cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm trong 
việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới). Việc thực hiện 
chính sách cho vay vốn làm ăn đã giúp nhiều chị em chuyển đổi công việc trước đây, dần 
ổn định cuộc sống. 

Mỗi năm, hàng trăm nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ kịp thời về ăn, mặc, ở, 
chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, trợ cấp pháp lý, trợ cấp khó khăn, ổn định cuộc sống 
thông qua các chương trình dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm. Công tác tập huấn cho cán bộ 
làm công tác hỗ trợ nạn nhân được chú trọng. Chính sách, chế độ đối với nạn nhân tiếp tục 
được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, tạo các điều kiện thuận 
lợi nhất cho họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. 

Nhìn tổng thể, công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy thời gian qua đã 
có nhiều nỗ lực và có nhiều kết quả quan trọng nhưng tình hình ma túy vẫn diễn biến phức 
tạp, nhiều loại ma túy tổng hợp mới, hết sức độc hại thâm nhập vào nước ta trong khi chưa 
có phác đồ điều trị. Số người nghiện vẫn tiếp tục tăng và có xu hướng trẻ hóa, số người tái 
nghiện vẫn chiếm tỷ lệ cao, người hòa nhập cộng đồng bền vững còn hạn chế, chất lượng 
cai nghiện của nhiều địa phương còn thấp, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, huy động 
nguồn lực và bố trí ngân sách một số nơi chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Tệ nạn mại dâm vẫn tồn tại trên nhiều địa bàn với những phương thức hoạt động 
tinh vi, trá hình mới, gây bất bình trong nhân dân. Các dịch vụ tiếp cận, hỗ trợ người bán 
dâm còn ít và hoạt động chưa hiệu quả. Số người bán dâm hòa nhập cộng đồng chưa 
nhiều. Công tác phòng ngừa cho thanh thiếu niên thông qua giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ 
những phụ nữ khó khăn về kinh tế, khủng hoảng về cuộc sống còn nhiều hạn chế. Còn có 
sự khác nhau về nhận thức, quan điểm về quản lý vấn đề mại dâm trong một bộ phận cán 
bộ và nhân dân. 

Để thực hiện các mục tiêu của Đảng đề ra và từ thực tiễn, đòi hỏi trong thời gian tới 
cần tập trung nguồn lực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, 
chống tệ nạn xã hội. Trong mọi hoạt động, cần quán triệt các nguyên tắc của Chỉ thị 33 
CT/TW ngày 01/4/1994 của Ban Bí thư về lãnh đạo công tác phòng chống tệ nạn xã hội: 
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“Điều kiện quyết định để phòng, chống có kết quả các tệ nạn xã hội là đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, phát động được phong trào nhân dân, tăng cường sự quản lý của các cơ 
quan Nhà nước, phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước”. 

Đối với công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cần tiếp tục phát động phong trào nhân 
dân và vai trò tích cực của các đoàn thể xã hội để làm tốt công tác phòng ngừa từ gia đình, 
cộng đồng, nhà trường, nơi làm việc. Với tinh thần “Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma 
túy”, các hoạt động phòng ngừa cần đổi mới sâu sắc, vừa mang tính phổ cập đến với mọi 
tầng lớp nhân dân, vừa tập trung cho các đối tượng có nguy cơ cao dẫn đến nghiện ma túy. 
Cần khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình dự phòng nghiện một cách bài bản 
và hiệu quả. 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 
năm 2013 và Chương trình đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội hỗ trợ người nghiện ma 
túy giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác 
điều trị và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện, 
người cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy. 

Xây dựng các tiêu chí xác định mức độ lạm dụng, nghiện ma túy và phác đồ điều trị 
nghiện, rối loạn do sử dụng ma túy phù hợp với các quy định pháp lý và thực tế trong 
nước; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy. 

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, nâng cấp, cải tạo các cơ sở cai nghiện ma túy theo 
hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người nghiện. Nghiên cứu, đổi mới 
công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp tình hình thực tế. Nghiên cứu, thí 
điểm, xây dựng quy trình và tiến hành điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với từng loại ma 
túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. 

Nâng cấp, cải tạo, chuyển đổi công năng các cơ sở cai nghiện ma túy, điều trị lồng 
ghép điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cộng đồng hoặc 
theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai 
nghiện. Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hạn chế người nghiện bỏ việc điều 
trị, khuyến khích cai nghiện tự nguyện; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện và 
quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa. 

Quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa làm trọng tâm trong công tác phòng, chống 
mại dâm. Chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do hoạt động mại 
dâm gây ra đối với đời sống xã hội. Tăng cường xây dựng các thể chế nhằm bảo vệ quyền 
con người, tăng khả năng tiếp cận của các nhóm yếu thế vào hệ thống an sinh xã hội. Từng 
bước xã hội hóa, xây dựng cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của các tổ chức cộng 
đồng và các thiết chế xã hội (gia đình, nhà trường...) vào công tác phòng ngừa mại dâm. 

Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền 
trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, các địa phương nghèo, địa phương 
có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm. Thực hiện chiến 
lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 
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thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; các hoạt 
động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học...; chú trọng 
nhóm có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người lao động chưa có việc làm, nữ thanh, thiếu 
niên, người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp,... đặc biệt là nhóm lao động di cư, tìm 
việc làm tại nơi khác) nhằm bảo đảm việc di cư lao động an toàn. 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa, phòng, chống mại 
dâm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp 
truyền thông giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 
dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. 

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các 
chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho 
lao động nông thôn, chương trình vay vốn, giải quyết việc làm. Xây dựng, triển khai các 
hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, 
phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Huy 
động đội công tác xã hội tình nguyện tham gia tuyên truyền và tiếp cận hỗ trợ, giúp đỡ 
người bán dâm. 

Xây dựng cơ chế huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính 
phủ, tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs), các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng 
tham gia các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập 
cộng đồng cho người bán dâm. 

 

                                                                                   Nguyễn Xuân Lập 
                                                                Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 

                                                                (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 11/01/2019) 
 

 
 

NỖ LỰC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG  
TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

 

Sau hơn ba thập kỷ thực hiện công 
cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã xây 
dựng được cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 
hội, từng bước đáp ứng sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều 
thành tựu quan trọng với mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”. Tuy nhiên, nhiều vấn đề xã 
hội phức tạp đang nảy sinh, trong đó, 
tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, mua 
bán người vẫn tiếp tục diễn biến phức 
tạp, đòi hỏi cần có giải pháp đổi mới 
đồng bộ nhằm từng bước hạn chế, ngăn 

chặn, loại bỏ khỏi đời sống xã hội. 

Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức 

Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội 
tiêu cực, trái với chuẩn mực, đạo đức, 

thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc và 
quy định của pháp luật; là vấn nạn gây 
nhức nhối trong cộng đồng, làm suy thoái 
đạo đức, nhân cách của con người, gây 
nhiều hệ lụy đến đời sống của cộng đồng, 
ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã 
hội, cản trở sự phát triển của đất nước. Tại 
Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã 

chỉ rõ: “Nhiều biểu hiện xuống cấp về đạo 
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đức, lối sống gây bức xúc trong xã hội. Tệ 
nạn xã hội còn diễn biến phức tạp”. 

Tình hình tệ nạn ma túy đang có 
chiều hướng gia tăng, phức tạp với nhiều 
hoạt động tinh vi, khó kiểm soát. Nếu như 
trước đây, đại đa số người sử dụng các 
chất dạng thuốc phiện (Opiats) thì hiện 
nay, phần lớn chuyển sang dùng ma túy 
tổng hợp (ATS). Theo báo cáo, thống kê 
của Bộ Công an, tính đến 15/5/2018, cả 
nước có 224.690 người nghiện ma túy có 
hồ sơ quản lý, tăng 2.108 người so với 
năm 2017 (222.582 người). Tỷ lệ người sử 
dụng ATS chiếm từ 60 - 70%, đặc biệt, tại 
các tỉnh khu vực miền Trung và Nam Bộ, 
tỷ lệ này lên tới 70 - 85%. Điều đáng lo 
ngại là số người nghiện sử dụng đồng thời 
nhiều loại ma túy ngày càng tăng cao, gây 
nên rối loạn tâm thần (“ngáo đá”) dẫn đến 
các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức 
xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân và 
ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội. Gần 
đây nhất là vụ một thanh niên “ngáo đá” 
chém hàng chục gương chiếu hậu ô tô ở 
thành phố Hồ Chí Minh (10/2017); vụ việc 
ca sỹ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 
dẫn đến hành động giết người (3/2018); vụ 
7 người hít “bóng cười” tử vong tại lễ hội 
âm nhạc Tây Hồ (9/2018)... 

Đối với tệ nạn mại dâm, tuy đã đạt 
được những kết quả nhất định trong giai 
đoạn trước song vẫn còn nhiều khó khăn, 
thách thức, bất cập. Hoạt động mại dâm 
vẫn diễn biến phức tạp; thiếu các chính 
sách và các chương trình can thiệp tích cực, 
phù hợp, đặc biệt là vấn đề giảm hại, 
phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi 
công việc đối với người bán dâm. Chính vì 
vậy, ngày 07/3/2016, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 361/QĐ-TTg với 
mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng tâm. 
Chú trọng các giải pháp mang tính xã hội 

nhằm giảm tác hại do hoạt động mại dâm 
gây ra đối với đời sống xã hội; bảo vệ 
quyền con người, tăng khả năng tiếp cận 
của người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì 
mục đích mại dâm; từng bước xã hội hóa, 
huy động sự tham gia của các tổ chức, cộng 
đồng trong công tác phòng ngừa mại dâm. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ 
đạo các địa phương tiếp tục thí điểm các 
mô hình can thiệp giảm hại, phòng, chống 
bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch 
vụ xã hội cho người bán dâm, hỗ trợ người 
bán dâm tái hòa nhập cộng đồng theo 
Quyết định số 361/QĐ-TTg. 

Theo báo cáo của các địa phương, 
tính từ năm 2014 đến 2018, có 5.993 lượt 
người bán dâm được hỗ trợ từ các mô hình 
thí điểm. Riêng năm 2018, có 1.194/3.709 
người bán dâm được hỗ trợ giảm hại và 
hòa nhập cộng đồng. Trong đó: 231 lượt 
người được hỗ trợ y tế, chăm sóc sức 
khỏe, cung cấp các dịch vụ về phòng, 
chống lây nhiễm HIV; tư vấn trợ giúp 
pháp lý cho 937 lượt người; 13 người 
được hỗ trợ học nghề và 13 người được 
vay vốn, tạo việc làm. 

Tuy nhiên, hiện tình hình tệ nạn mại 
dâm và các nhóm tội phạm liên quan ngày 
càng hoạt động dưới nhiều hình thức tinh 
vi. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ 
và quá trình mở cửa hội nhập kinh tế, các 
hình thức mại dâm sử dụng công nghệ cao 
được nhóm đối tượng phạm tội lựa chọn 
sử dụng như thông qua mạng Internet, điện 
thoại thông minh, hệ thống máy tính, các 
kênh liên lạc trực tuyến… Bên cạnh đó, 
còn có sự tham gia của người nước ngoài 
và đưa người ra nước ngoài hoạt động mại 
dâm. Nhiều đường dây mua bán dâm cao 
cấp (diễn viên, người mẫu…) được hình 
thành và tổ chức chặt chẽ, khó phát hiện, 
dẫn đến hàng loạt hệ lụy cho xã hội, khiến 
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cho tình hình ngày càng phức tạp hơn. 

Về lĩnh vực phòng, chống mua bán 
người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Theo 
thống kê, từ năm 2012 - 2017, cả nước có 
3.090 người là nạn nhân và nghi bị mua 
bán; số trở về là 2.571 người. Nạn nhân chủ 
yếu là phụ nữ và trẻ em (chiếm hơn 90%), 
tập trung tại các vùng kinh tế khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa (80%). Các nạn nhân bị 
mua bán chủ yếu đưa ra nước ngoài (chiếm 
trên 98%), trong đó sang Trung Quốc trên 
90%. Đa số nạn nhân bị cưỡng ép kết hôn, 
làm vợ, đẻ thuê, bóc lột tình dục, sức lao 
động… Một số nạn nhân là nam giới bị lừa 
bán nội tạng. Đặc biệt, nhiều trẻ em là học 
sinh tại các nhà trường, cơ sở giáo dục - nơi 
được xem là an toàn nhất cũng bị các đối 
tượng mua bán người nhắm đến, dẫn đến 
tình trạng mua bán trẻ em trở thành vấn đề 
đáng báo động. 

Theo quy định, nhiều chính sách hỗ 
trợ nạn nhân bị mua bán trở về thực hiện 
rất kịp thời và nhân văn tại các cơ sở bảo 
trợ xã hội và cộng đồng: 100% nạn nhân 
tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm 
lý, khám sức khỏe, hỗ trợ pháp lý; trên 
50% nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học 
văn hóa - học nghề, vay vốn lãi suất thấp 
để phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng. 
Tuy nhiên, trên thực tế nhiều nơi chưa 
thực sự quan tâm, nhiều chính sách thực 
hiện chưa đồng bộ; mức hỗ trợ tiền ăn, 
khám bệnh trong thời gian tạm trú ở cơ sở 
bảo trợ xã hội còn thấp; thủ tục hỗ trợ khó 
khăn ban đầu, vay vốn còn rườm rà; cơ sở 
vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở tiếp 
nhận nạn nhân còn thiếu thốn, hạn chế… 
Ngoài ra, nhu cầu về việc làm, có thu nhập 
là một nhu cầu chính đáng của người lao 
động nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ. 
Một số người có tâm lý không muốn làm 
nhưng muốn hưởng thụ cuộc sống sung 

sướng đã trở thành nạn nhân của mua bán 
người hoặc bất chấp pháp luật trở thành tội 
phạm trong đường dây mua bán người. 

Có thể nói, công tác phòng, chống tệ 
nạn xã hội hiện vẫn nhiều khó khăn, thách 
thức và hạn chế, do: Quan điểm, nhận thức 
về phòng, chống tệ nạn xã hội của một số 
lãnh đạo địa phương, đơn vị chưa nhất 
quán, thiếu kiên quyết, triệt để. Một số 
nơi, chính quyền cơ sở và cơ quan chức 
năng còn có biểu hiện tắc trách, làm ngơ; 
Công tác thông tin, tuyên truyền chưa đạt 
hiệu quả; Một số chính sách, pháp luật 
thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với 
thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới - nhất là các chính sách giảm hại 
thực hiện tại cộng đồng chưa phát huy 
hiệu quả; Các nguồn lực đáp ứng yêu cầu 
của công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 
còn hạn chế; Đội ngũ cán bộ còn thiếu kỹ 
năng, trình độ, chưa được đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bài bản, 
nhất là cán bộ cấp cơ sở. 

Tăng cường các giải pháp đồng 
bộ, tập trung đổi mới có hiệu quả 

Phòng, chống tệ nạn xã hội là nhiệm 
vụ quan trọng trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước; là nhiệm vụ 
khó khăn, phức tạp và lâu dài của cả hệ 
thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở. 
Đảng, Nhà nước xác định, phát triển kinh 
tế phải gắn với giải quyết các vấn đề xã 
hội, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. 

Dự báo thời gian tới, tính chất, mức 
độ của các tệ nạn xã hội ngày càng phức 
tạp, nguy hiểm hơn. Hậu quả của nó không 
những xâm phạm nghiêm trọng đến tình 
hình an ninh - trật tự, kỷ cương xã hội, lợi 
ích của Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực 
tiếp tới cuộc sống của mỗi cá nhân, hạnh 
phúc của từng gia đình; các nhóm tội 
phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 
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công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn 
hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh; độ 
tuổi người vi phạm ngày một trẻ hóa; địa 
bàn hoạt động của các tệ nạn xã hội không 
chỉ tập trung ở các thành phố lớn, các 
tuyến trọng điểm mà lan rộng, chuyển 
hướng tới các vùng nông thôn, địa bàn khó 
khăn… Vì vậy, từ nay tới năm 2020 và 
giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành và 
địa phương tập trung thực hiện những nội 
dung trọng tâm sau: 

* Về nhiệm vụ chung 
- Nâng cao chất lượng thông tin, 

tuyên truyền theo nhiệm vụ, nội dung tại 
Quyết định 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 
nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
quần chúng nhân dân trong công tác phòng, 
chống tệ nạn xã hội. Chú trọng các biện 
pháp phòng ngừa xã hội ngay từ trong mỗi 
gia đình, cộng đồng dân cư. 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt của các cấp ủy đảng, đổi mới 
công tác quản lý, điều hành của chính 
quyền, đồng thời, phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 
trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn 
thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 
phòng, chống tệ nạn xã hội và các đạo luật 
có liên quan. Tăng cường sự phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan thường trực 
của Ủy ban Quốc gia phòng chống 
HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, 
mại dâm với các cơ quan tư pháp như Viện 
Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong 
việc phòng ngừa, đấu tranh, xét xử các vụ 
việc liên quan tới tệ nạn xã hội. 

- Tiếp tục bồi dưỡng năng lực, trình 
độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, tư vấn 
viên, tình nguyện viên ở cơ sở; từng bước 
tập trung đổi mới phương pháp, cách thức 

phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định 
565/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục 
tiêu phát triển dịch vụ hỗ trợ xã hội, giai 
đoạn 2016 - 2020. Xây dựng, hoàn thiện 
khung kinh tế - kỹ thuật, cung cấp các dịch 
vụ xã hội để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 
cho người nghiện ma túy, người bán dâm, 
nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Đảm 
bảo kinh phí cho công tác phòng, chống tệ 
nạn xã hội. Huy động các nguồn lực xã hội 
hóa, kể cả trong nước và ngoài nước. 

- Chủ động, tích cực mở rộng quan 
hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ, 
học tập kinh nghiệm, mô hình tiên tiến, 
nhân văn trong phòng, chống tệ nạn xã hội. 

* Giải pháp cụ thể 
- Đối với công tác điều trị, cai 

nghiện phục hồi: Tiếp tục tuyên truyền sâu 
rộng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết 
định số 2596/QĐ-TTg, Quyết định số 
424/QĐ-TTg, Chỉ thị số 25/CT-TTg theo 
hướng tăng cường công tác cai nghiện tự 
nguyện; tổ chức hội thảo giữa các bộ, 
ngành và địa phương nhằm thống nhất 
quan điểm về cai nghiện và thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả các hoạt động can thiệp, hỗ 
trợ, đáp ứng nhu cầu của người cai nghiện. 

Đẩy nhanh tiến độ rà soát sửa đổi, 
bổ sung những bất cập trong các quy định 
của pháp luật hiện hành. Trong đó, kiến 
nghị với Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa 
đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và 
Luật Xử lý vi phạm hành chính (phần liên 
quan đến lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma 
túy) phù hợp với quan điểm điều trị, cai 
nghiện mới, tiến bộ. 

Xây dựng hoàn thiện các chế độ, 
chính sách hỗ trợ người cai nghiện. Đảm 
bảo kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho các cơ sở cai 
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nghiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước 
mắt và lâu dài. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
làm công tác cai nghiện ma túy, nhất là 
cán bộ trực tiếp ở cơ sở theo Thông tư số 
04/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội. 

- Về lĩnh vực phòng, chống mại 
dâm: Tiếp tục triển khai Quyết định 
361/QĐ-TTg về Chương trình phòng, 
chống mại dâm, giai đoạn 2016 - 2020; 
nghiên cứu, xây dựng dự án luật về mại 
dâm, đảm bảo tính nhất quán và tăng 
cường hiệu quả quản lý Nhà nước về công 
tác này; tăng cường công tác thanh, kiểm 
tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy 
sinh tệ nạn xã hội; lồng ghép công tác 
phòng, chống mại dâm với các chương 
trình an sinh xã hội ở địa phương như 
chương trình xóa đói giảm nghèo; giải 
quyết việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; 
phòng, chống mua bán người… Trong đó, 
ưu tiên cho các khu vực trọng điểm, vùng 
sâu, vùng xa, khu vực biên giới. 

Phối hợp với các cơ quan báo chí, 
truyền thông tuyên truyền có hiệu quả về 
việc giáo dục hành vi tình dục an toàn, 
lành mạnh; phòng chống HIV/AIDS và tội 
phạm mua bán người tại cộng đồng, các 
nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ… 
nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế nguy 
cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm - 
nhất là đối với nhóm lao động di cư, tìm 
kiếm việc làm. 

Thực hiện nhân rộng các mô hình 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội tại cộng 
đồng cho người bán dâm nhằm từng bước 
phòng, chống bạo lực, giảm tác hại do mại 
dâm gây ra với đời sống xã hội; khuyến 
khích, hỗ trợ người bán dâm từng bước 
chuyển đổi việc làm, có thu nhập, tái hòa 

nhập cộng đồng bền vững. 

- Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua 
bán trở về: Các cấp, các ngành tổ chức triển 
khai có hiệu quả Quyết định số 2546/QĐ-
TTg, Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg. Tổ 
chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 
Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ 
trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 
2020 theo Quyết định 1057/QĐ-
LĐTBXH. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá 
thực trạng chính sách, pháp luật về công 
tác hỗ trợ nạn nhân, từ đó đề xuất, sửa đổi, 
bổ sung phù hợp với yêu cầu trong tình 
hình mới. 

Triển khai xây dựng thí điểm và 
nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại 
cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Đầu tư, 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 
vụ công tác hỗ trợ nạn nhân trong cơ sở 
bảo trợ xã hội tại các địa phương. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng, 
địa phương xây dựng hệ thống thông tin, 
dữ liệu về tình hình nạn nhân bị mua bán; 
tham mưu, đề xuất với Bộ trình Chính phủ, 
Ủy ban quốc gia tổ chức ký kết hợp tác 
song phương/đa phương với các nước 
(trước hết là các quốc gia có chung đường 
biên giới) nhằm hạn chế những rào cản 
trong việc xác minh, giải cứu, hồi hương và 
hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nói riêng và xử 
lý các tội phạm liên quan tới tệ nạn xã hội 
nói chung. 

 

                  Như Ngọc 
(pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 13/2/2019)
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Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu 

 

Ma túy để lại nhiều hậu quả nặng nề, tạo ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc chém 
giết, tệ nạn xã hội xảy ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng; những kẻ loạn thần do 
“ngáo đá” giết hại cả người thân. Ma túy cướp đi tuổi thơ, cướp đi bữa cơm đầm ấm 
của các em nhỏ trong nhiều gia đình, là “cái chết trắng” khiến hạnh phúc gia đình 
tan vỡ, để lại nỗi đau day dứt cho nhiều người. 

Ma túy có xu hướng lan rộng 
Do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn sử dụng trái phép các 

chất ma túy ở nước ta còn diễn biến rất phức tạp, tác động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội. 
Vì chạy theo lợi nhuận, tội phạm ma túy trong và ngoài nước vẫn đang cấu kết, tổ chức 
vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy với số lượng lớn vào nước ta. Phương thức, thủ 
đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động. Công 
tác cai nghiện và điều trị phục hồi cho người nghiện ma túy ở nhiều địa phương còn gặp 
khó khăn do một số vướng mắc về văn bản pháp luật chậm được tháo gỡ; hiệu quả của 
công tác này nhìn chung còn thấp. 

Bên cạnh một số loại ma túy rất nguy hiểm đang được dư luận đặc biệt lo ngại như 
ma túy “đá”, việc sử dụng các chất hướng thần mới với những cái tên khêu gợi tính tò mò 
của giới trẻ như “cỏ Mỹ”, “cần sa tổng hợp”,… đang có dấu hiệu lan rộng ở nhiều địa 
phương. Các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp đang có xu hướng trẻ hóa, đa dạng hóa 
thành phần xã hội. Đây thực sự là bài toán đau đầu cho các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà 
trường, gia đình và xã hội cần phải giải quyết. Cái khó là làm sao có thể tuyên truyền đến 
người dân, đặc biệt là giới trẻ những tác hại và hậu quả nghiêm trọng mà ma túy đá gây ra 
một cách hiệu quả. 

Một lần… thành “nô lệ” 
Hiện nay, rất nhiều người vẫn cho rằng ma túy tổng hợp kích thích như ma túy đá 

không gây nghiện như các loại ma túy khác là thuốc phiện, heroin và tác dụng kích thích 
của nó chỉ thoáng qua cho cuộc vui và tác hại thì không đáng ngại. 

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Đức, Trường Đại học Y dược thành phố Hổ 
Chí Minh, ma túy tổng hợp kích thích như ma túy đá đang được lạm dụng là thuốc gây 
nghiện thuộc loại nguy hiểm và gây tác hại khôn lường. Lưu ý rằng, nghiện thuốc là tình 
trạng không ngưng bỏ mà bắt buộc (như nô lệ) phải tiếp tục dùng thuốc. Nghiện ma túy đá 
cũng thế, đã quen dùng sẽ có sự lệ thuộc ghê gớm là cứ muốn tiếp tục dùng, nếu không sẽ 
cảm thấy rất khó chịu, tìm mọi cách dùng lại ma túy tổng hợp kích thích này. 

Hiện nay, chưa có phác đồ “dùng thuốc” cai nghiện ma túy đá, mà chỉ trị triệu chứng 
(như người bệnh được cho dùng thuốc an thần khi bị kích động, dùng thuốc chống trầm 
cảm khi bị trầm cảm, dùng thuốc trị tâm thần phân liệt khi bị loạn thần…). Đặc biệt, Bộ Y 
tế vừa ban hành phác đồ điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp. Thực chất, đây là phác 
đồ hoàn toàn dựa vào các biện pháp hỗ trợ tâm lý, nâng đỡ tinh thần của người bệnh, 
không có dùng thuốc cai nghiện đặc hiệu. Hiệu quả cai nghiện đương nhiên phụ thuộc rất 
nhiều vào nỗ lực của bệnh nhân. 

Cũng theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Đức, mỗi người cần có sự phản kháng 
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tự thân để nói “không” với ma túy. Đã đến lúc cần tập trung sức mạnh của các kênh thông 
tin đại chúng, trường học từ tiểu học đến đại học, các tổ chức, tôn giáo... tuyên truyền cho 
người dân (nhất là giới trẻ) hiểu đúng về tác hại của ma túy để mỗi người tự ý thức, tự thân 
nói “không” với ma túy. 

Tác hại của thuốc phiện, heroin là người nghiện gây tội ác khi đói thuốc, họ làm bất 
cứ hành động gây hại ghê gớm nào để có tiền mua ma túy. Còn tác hại của ma túy tổng 
hợp kích thích là thuốc lắc, ma túy đá làm người nghiện gây tội ác khi no say thuốc. Chính 
hai tác dụng: Kích thích tăng động và gây ảo giác của ma túy làm cho người dùng nó mất 
hết lý trí có thể gây tội ác tày trời. 

Gọi là chất gây ảo giác vì khi sử dụng đưa vào cơ thể sẽ gây nên sự hư hỏng tạm 
thời về mặt ý thức, liên quan đến sự nhận định sai lạc về không gian và thời gian. Chất gây 
ảo giác khi đưa vào cơ thể sẽ gây tác dụng như: Thay đổi tâm lý (khóc cười không kiềm 
chế), thay đổi rối loạn nhận thức, thị giác, thính giác làm cho thấy, nghe những gì không 
có thật. Nó cũng gây “giải thể nhân cách” như hoang tưởng, cứ tưởng mình là siêu nhân, 
đấng cứu thế. Dẫn đến các tác hại cho cá nhân và xã hội do các phản ứng tâm thần cấp 
(hoang tưởng, ảo thanh, ảo thị), có thể ở trạng thái điên loạn gây các tình huống nguy hiểm 
(ngã từ lầu cao, tai nạn giao thông, giết người hay tự sát). 

Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch 
Mai) cho biết, trước đây các ca nhập viện vì ma túy đá chủ yếu có dấu hiệu loạn thần, ảo 
giác, kích thích, rất ít ca tử vong. Thế nhưng, thời gian gần đây, Trung tâm đã tiếp nhận 
nhiều bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi dùng methamphetamin (thường gọi là ma túy đá) 
với biểu hiện chính là hôn mê, co giật, suy tim cấp, tụt huyết áp… Do bị tác động tim 
mạch, có người tử vong nhanh chóng, thậm chí chết trước khi tới được bệnh viện. 

Có thể nói, mặc dù các cơ quan chức năng, nhiều kênh tuyên truyền đã tăng cường 
đáng kể thời lượng phổ biến về tác hại của các loại ma túy này song dường như những 
cảnh báo này chưa tạo ấn tượng đủ mạnh trong giới trẻ. Không ít thanh niên hiện nay vẫn 
còn rất mơ hồ về sự nguy hại của các chất hướng thần này, coi đó đơn thuần chỉ là các chất 
kích thích, có thể dùng chúng như một trò chơi vô hại. Do phớt lờ cảnh báo của các cơ 
quan truyền thông mà không ít người, nhất là thanh, thiếu niên mắc nghiện và gánh chịu 
hậu quả nặng nề. 

Từ thực tế đáng lo ngại này, năm 2019, trong rất nhiều nội dung phòng, chống ma 
túy cần phải triển khai, Chính phủ đã chọn chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” chính 
là muốn nhắc nhở chúng ta về nguy cơ, tác hại của ma túy và các chất hướng thần - Hiểm 
họa ma túy trở thành vấn đề nhức nhối đang hiện hữu ở nhiều nước trên thế giới. Từ chủ 
đề này, một thông điệp được đưa ra: Tuyệt đối không dùng thử ma túy dù chỉ một lần bởi 
nó sẽ phá hủy cuộc đời và gia đình bạn trước tiên. 

 

                                                                                                    NC  
                                                                      (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 05/6/2019) 
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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 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 (UBQG) 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 
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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. 

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 
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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 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) 
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SA CHÂN VÀO MA TÚY  

LẰN RANH RẤT GẦN TỚI CÁI CHẾT 
 

Những cuộc chơi đêm, tổ chức sinh nhật tại quán bar, phòng hát karaoke… của 
không ít nam, nữ thanh niên gần đây thường có thêm “món” ma túy tổng hợp để làm 
tăng độ phấn khích và “chịu chơi”. Trào lưu nguy hiểm này rất đáng lên án bởi không 
ít trường hợp đã dẫn đến tử vong ngay khi đang chơi vì “phê” ma túy quá liều. 

Quan niệm “chơi tới bến” bị giới trẻ hiểu lệch lạc dễ dẫn đến sai lầm, thậm chí là cái 
chết. Vụ việc 7 người tử vong và 5 người phải cấp cứu tại bệnh viện khi tham gia đêm 
nhạc DJ tại Công viên nước hồ Tây (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) vào đêm 16/9 đã 
khiến nhiều người giật mình về thú chơi lệch lạc của một bộ phận giới trẻ. Kết quả xét 
nghiệm của nạn nhân cho thấy dương tính với ma túy tổng hợp. Tại hiện trường, lực lượng 
công an đã thu được nhiều tang vật liên quan như vỏ túi nilon còn dính ma túy, thậm chí 
khám xét người của nạn nhân vẫn còn phần nhỏ ma túy tổng hợp chưa sử dụng hết. Những 
bữa tiệc sinh nhật có ma túy như thế hiện đã trở thành trào lưu nguy hiểm của một bộ phận 
giới trẻ. 

Liên hoan, chơi đêm dễ kèo thêm màn “bay lắc” 
Cứ đi chơi đêm, vào quán karaoke hoặc vào quán bar là họ có thể tìm đến những 

chất gây nghiện, nhẹ là bóng cười, còn nặng là ma túy. Chưa “đủ liều”, nhiều nhóm nam 
thanh nữ tú còn thuê phòng nhà nghỉ hoặc khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy như 
những con thiêu thân thâu đêm suốt sáng. Điển hình ngày 16/8, Công an huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hành chính phát hiện phòng hát số 203 quán karaoke “Phố Núi”, 
thôn Kép 1, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng đang có nhóm 7 nam thanh nữ tú sử dụng 
trái phép ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 đĩa sứ có chất bột màu trắng, 1 
túi nilon đựng chất tinh thể màu trắng, 1 túi khác có 2 viên nén màu xanh. Các đối tượng 
trên khai nhận, sau khi ăn nhậu đã rủ nhau đến quán hát để sử dụng ma túy tổng hợp.  

Trước đó, khoảng tháng 11/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - 
Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ 100 đối tượng sử dụng ma túy tại quán 
karaoke Cẩm Hương, có địa chỉ tại huyện Thường Tín. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối 
tượng này đã quen biết nhau và hẹn nhau tổ chức sinh nhật gộp. Bữa tiệc sinh nhật này chủ 
yếu là thanh niên, ngay sau khi ăn uống hát hò xong, họ đã chia phòng và “phê” ma túy, 
thuốc lắc tại đây. 

Theo cơ quan công an, lợi dụng thú chơi chết người của một bộ phận giới trẻ, các 
đối tượng buôn bán ma túy đã tìm cách tiếp cận và bán ma túy, thuốc lắc cho người chơi. 
Từ đó, các mối quan hệ xã hội của nhóm đối tượng và nhóm người “chịu chơi” đã trở 
thành vòng tròn khép kín, để bất cứ cuộc liên hoan, chơi bời nào, khi cần là có người cung 
cấp ma túy. Những quán karaoke, hoặc nhà nghỉ, quán bar… chỉ là “bến đỗ” của những 
đêm “bay lắc” mà giới trẻ lựa chọn. Nếu chủ cơ sở hay người quản lý những địa điểm này 
không tỉnh táo thì rất dễ trở thành đồng phạm cho việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma 
túy khi cơ quan công an kiểm tra, phát hiện. 

Cám dỗ chết người 
Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - 
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Công an thành phố Hà Nội phân tích, “phê” ma túy có nhiều trạng thái và rất có thể dẫn 
đến sốc, tử vong. Đơn cử như vụ việc tại Công viên nước hồ Tây, trong đám đông hàng 
nghìn người hỗn loạn nhún nhẩy theo tiếng nhạc đinh tai, tức ngực, không khí ngột ngạt 
cộng với việc sử dụng ma túy làm cho con người suy sụp rất nhanh vì không khí thở không 
có, lại cộng dồn hưng phấn do sử dụng ma túy. Đó là chưa kể đến việc mua phải ma túy 
giả hoặc kém chất lượng. Do lợi nhuận cao, trong khi lực lượng công an đánh mạnh, 
nguồn cung khan hiếm nên các đối tượng rất có thể vì tiền đã tự làm giả ma túy bằng các 
loại hóa chất. Khi mua phải, người sử dụng có thể sốc độc và tử vong. 

Theo phân tích của cơ quan chức năng, hiện nhiều thanh niên thường sử dụng 
ketamine. Đây là loại ma túy nguồn gốc ban đầu được sử dụng làm thuốc gây tê dùng 
trong phẫu thuật thú y. Người dùng ketamin có thể sinh ra ảo giác và tự gây hại cho chính 
bản thân, nếu nghiện có thể bị nghẽn bàng quang, mất trí nhớ và suy nhược tâm lý... Quan 
trọng hơn, khi bị sốc ketamine, khả năng tử vong cao vì không có thuốc đặc trị hiệu quả.  

Cùng với đó là ma túy “đá”, cũng là một trong những loại có tác dụng mạnh, có thể 
dẫn đến tử vong nhanh khi sử dụng. Trong ma túy “đá” có chất methamphetamine tác 
động trực tiếp lên thần kinh, hủy hoại cơ quan thụ cảm dopamin trong não bộ, khiến người 
dùng phải sử dụng liều lượng ngày càng lớn. Sử dụng ma túy “đá” lâu dài sẽ dẫn đến loạn 
thần, đau tim và người nghiện sẵn sàng phạm tội để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. 

Trong những giai đoạn trước, heroin là một trong những loại ma túy phổ biến. Sau 
cảm giác hưng phấn ban đầu, người dùng sẽ thấy buồn ngủ trong vài tiếng, chức năng thần 
kinh bị hạn chế, hoạt động của tim và hệ hô hấp chậm lại. Đôi khi, nhịp hô hấp bị ức chế 
tới mức quá chậm dẫn tới nguy hiểm tính mạng, gây hôn mê hoặc tổn hại vĩnh viễn tới não 
bộ. Việc cai nghiện heroin đặc biệt khó khăn vì cơn thèm thuốc xảy ra mãnh liệt chỉ vài 
tiếng sau lần cuối cùng sử dụng thuốc. Các triệu chứng này bao gồm: Đau cơ và xương, 
mất ngủ, tiêu chảy, nôn ọe, lạnh người và nổi da gà. 

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà 
Nội, việc ngăn chặn, bài trừ ma túy không chỉ riêng lực lượng công an mà phải cả xã hội 
vào cuộc. Việc đầu tiên là mỗi gia đình phải giáo dục, định hướng được chính con em 
mình tránh xa ma túy thì giới trẻ sẽ có đủ hiểu biết, bản lĩnh, tự tin để nói không với cám 
dỗ chết người này. 

Để ngăn chặn nạn ma túy xâm nhập vào giới trẻ, ngoài việc cơ quan công an chủ 
động phòng ngừa đấu tranh, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, thì các 
chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, quán bar, karaoke cũng cần nhạy bén khi phát hiện khách 
có biểu hiện nghi vấn, để kịp thời báo cơ quan công an giải quyết. 

  

                                                                               (tiengchuong.vn - Ngày 30/9/2018)   
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CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 
 

Ngày 25⁄12⁄2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 472⁄TB-VPCP thông báo 
ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp thường trực Ủy ban 
Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Theo đó, sau 
khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo tổng hợp, báo cáo bổ 
sung của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến phát 
biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận: 

Công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thời gian qua luôn được Đảng 
và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức triển khai thực 
hiện, huy động các nguồn lực xã hội đã được các cơ quan, các cấp chính quyền quan tâm. 
Nhiều vụ án ma túy lớn, đường dây tội phạm ma túy bị điều tra bắt giữ và bị xử lý nghiêm 
theo pháp luật, từng bước làm chuyển biến tình hình ở một số điểm nóng; hoạt động kiểm 
soát ma túy trong đó có việc quản lý các loại tiền chất, chất gây nghiện đã được đẩy mạnh; 
tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy đã giảm rõ rệt; chương trình điều trị 
Methadone tiếp tục được triển khai, thực hiện có hiệu quả; công tác cai nghiện đã chuyển 
biến tích cực theo hướng tăng cai nghiện tự nguyện, giảm bắt buộc, công tác tiếp nhận 
người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội để điều trị, cắt cơn và phân loại 
đã được thực hiện tương đối tốt, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy, nghiện ma túy trên thế giới và trong nước 
đang diễn biến phức tạp, theo báo cáo của Bộ Công an, tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng 
hợp đang gia tăng nhanh, nhất là ở các tỉnh phía Nam, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng 
hợp mới, nguy hiểm ở Việt Nam và trên thế giới, chưa có biện pháp tối ưu để kiểm soát, 
dự phòng và điều trị. 

Trách nhiệm của một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương nhất là vai trò, trách nhiệm 
người đứng đầu chưa được đề cao. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, có nơi 
còn buông lỏng, không chú trọng công tác này, nên đã để xảy ra việc người cai nghiện bắt 
buộc tại cơ sở cai nghiện ở một số địa phương phá cơ sở, bỏ trốn tập thể gây tâm lý hoang 
mang lo lắng trong nhân dân. 

Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách còn chưa đồng bộ, một số văn bản hướng dẫn 
còn chậm. Công tác phối hợp chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa đi vào thực chất, công tác 
thống kê người sử dụng, người nghiện ma túy chưa được thực hiện thống nhất trong toàn 
quốc. Nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu, chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội. 

Công tác tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao; 
một bộ phận nhân dân; nhất là thanh, thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ tác hại của ma túy, 
đặc biệt là ma túy tổng hợp; ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy và cai 
nghiện ma túy còn hạn chế. 

Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: Bộ Công an 
trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 
26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống 
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ma túy trước ngày 31/12/2018 để thống nhất về biểu mẫu thống kê người sử dụng, người 
nghiện ma túy trên toàn quốc. Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp 
liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp. 

Bộ Y tế tiếp tục duy trì việc điều trị thay thế cho người nghiện ma túy bằng 
Methadone trên cả nước; nghiên cứu, tổ chức thí điểm việc sử dụng các bài thuốc cắt cơn, 
điều trị ma túy phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam; tiếp thu ý kiến của các bộ, 
ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo 10 năm thực hiện chương trình điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; chủ động tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực 
hiện chương trình này. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu 90 - 90 - 90 theo cam kết 
của Chính phủ Việt Nam. Xây dựng chiến lược quốc gia kết thúc đại dịch AIDS ở Việt 
Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 12296/VPCP- KGVX ngày 
18/12/2018 của Chính phủ. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát 
việc bố trí, cấp, sử dụng kinh phí đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cải tạo, sửa 
chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy công lập tại 38 
tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 
6/10/2018 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản 
lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, bố trí kinh phí địa 
phương, sử dụng kinh phí đầu tư trung hạn đúng mục đích trong việc cải tạo, sửa chữa nâng 
cấp cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu 
cho người cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm 
không để xảy ra hiện tượng người cai nghiện ma túy phá cơ sở, bỏ trốn tập thể. 

 

                                                                                                    TM 
                                                                     (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày10/01/2019) 
 

 
 
 
 
 

 

PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG 

 PHÒNG NGỪA SỬ DỤNG MA TÚY BẤT HỢP PHÁP  
 

Nhiệm vụ phòng 
ngừa lạm dụng ma túy đã 
trở thành một phần 
không thể thiếu trong 
Chiến lược quốc gia về 
phòng, chống và kiểm 
soát ma túy đến năm 

2020, tầm nhìn 2030. Việc 
làm này giúp cho việc 
“phòng”, “chống” ma túy 
ngày càng phù hợp hơn 
với xu thế của thế giới. Để 
đạt được mục tiêu “kìm 
chế, ngăn chặn hướng tới 

đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi 
đời sống xã hội”, nhiều 
hình thức phòng ngừa đã 
được triển khai, trong đó, 
có hình thức phòng ngừa 
ban đầu cho các nhóm đối 
tượng chưa bao giờ liên 

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY  

TRÁCH NHIỆM KHÔNG CỦA RIÊNG AI 
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quan đến ma túy và 
phòng ngừa chuyên biệt 
cho những đối tượng có 
nguy cơ mắc nghiện cao. 

Hiệu quả của công 
tác tuyên truyền 

Ở Việt Nam, công tác 
phòng ngừa tệ nạn ma túy 
được sự quan tâm đặc biệt 
từ Chính phủ và trực tiếp là 
Ủy ban Quốc gia phòng, 
chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy. Một 
năm sau khi trở thành thành 
viên của 3 Công ước quốc 
tế về kiểm soát ma túy của 
Liên hợp quốc, việc thành 
lập một ủy ban có nhiệm vụ 
chỉ đạo, điều phối hoạt 
động phòng, chống ma túy 
của các bộ, ngành, địa 
phương với nhiệm vụ 
“PHÒNG” ngang với 
“CHỐNG” đã phản ánh rất 
rõ quan điểm của Chính 
phủ trong việc giải quyết 
tận gốc tệ nạn ma túy ở 
nước ta. Chính sự tham gia 
của gần 30 bộ, ngành, đoàn 
thể chính trị trong Ủy ban 
Quốc gia phòng, chống 
AIDS và phòng, chống tệ 
nạn ma túy và ban chỉ đạo 
của các địa phương (từ 
tỉnh, huyện xuống tới xã, 
phường, thị trấn), một mặt 
đã xác định nhiệm vụ cụ 
thể cho các ban, ngành, 
đoàn thể, mặt khác đã tạo 
điều kiện thuận lợi để mọi 
thành phần trong xã hội, 
gồm các cơ quan chính 
quyền, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức phi chính 
phủ,... tham gia tích cực 
vào công tác phòng, chống 
ma túy. 

Thông qua nhiều hoạt 
động bề nổi như tuyên 
truyền qua đài, báo, tờ rơi, 
pa-nô, áp phích, tọa đàm, 
mít tinh, ra quân,… nhiều 
thông tin bổ ích về diễn 
biến tình hình tệ nạn ma 
túy, chủ trương chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về 
lĩnh vực phòng, chống ma 
túy, đặc biệt là thông tin về 
tác hại của các loại ma túy 
đã được tuyên truyền tới 
đông đảo người dân trong 
cộng đồng. Trong khi đó, 
công tác phổ biến, giáo dục 
ý thức tuân thủ pháp luật 
cũng giúp mọi người nâng 
cao nhận thức về pháp luật 
và tự tránh xa tệ nạn này. 
Chính nhờ những công việc 
tưởng chừng rất đơn giản 
này mà trong nhiều năm 
liền chúng ta đã kìm chế 
tốc độ gia tăng người 
nghiện mới và hiện nay số 
người nghiện ma túy ở 
nước ta đang ở mức trên 
200 ngàn người (tương 
đương 0,21% dân số). Đây 
là một kết quả rất đáng tự 
hào nếu so sánh với một số 
nước trong khu vực như 
Thái Lan, Philippines,... 

Việc thường xuyên 
cải tiến nội dung và 
phương pháp tuyên truyền 
đã phần nào tăng tính hấp 
dẫn, sức lan tỏa trong cộng 

đồng, qua đó góp phần 
nâng cao chất lượng và 
hiệu quả của công tác 
phòng ngừa tệ nạn ma túy. 
Có thể thấy rất rõ sự 
chuyển biến này qua việc 
lồng ghép các nội dung 
tuyên truyền với các hoạt 
động thể thao, văn hóa ở cơ 
sở hoặc các hoạt động biểu 
diễn văn nghệ (thường gọi 
là “sân khấu hóa”). Trong 
hệ thống giáo dục, việc 
lồng ghép công tác tuyên 
truyền phòng, chống ma 
túy với các hoạt động ngoại 
khóa của học sinh, sinh 
viên, hoặc trong các cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống ma túy cũng 
nhận được sự hưởng ứng 
rất tích cực. Những cách 
này đã làm cho một công 
việc trước đây thường được 
xem là “khô cứng”, “khó 
tiếp thu” trở thành công 
việc dễ đi vào lòng người 
và có sức cảm hóa tốt hơn. 

  Để có những thành 
công kể trên, không thể 
không nhắc đến sự đóng 
góp to lớn của các đoàn thể 
- xã hội, các tổ chức chính 
trị, các tổ chức, cá nhân 
nằm ngoài hệ thống cơ 
quan Nhà nước. Trong đó,  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức 
thành viên như: Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Trung ương Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam, Tổng Liên đoàn Lao 
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động Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Hội Cựu 
chiến binh và các tổ chức 
kinh tế - xã hội khác đã 
phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan, chính quyền các 
cấp trong việc vận động, 
giáo dục đoàn viên, hội 
viên tích cực tham gia công 
tác phòng, chống tội phạm 
và phòng, chống tệ nạn ma 
túy. Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư” 
và phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc” do 
Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 
Việt Nam chủ trì phối hợp 
với các bộ, ngành đã góp 
phần đảm bảo trật tự, an 
toàn xã hội ở nhiều địa 
phương. 

Kết quả đạt được 
Trong giai đoạn 2012 

- 2015, trên 700 mô hình 
phòng, chống ma túy và 
phòng, chống tội phạm 
được triển khai, như: “Khu 
dân cư không có tội phạm”; 
“Câu lạc bộ phòng chống 
tội phạm”; “Câu lạc bộ tuổi 
trẻ với pháp luật”; “Câu lạc 
bộ giáo dục đồng đẳng”, 
“Gia đình không có người 
nghiện ma túy”; “Dòng họ 
không có người mắc tệ nạn 
xã hội”; “Xứ họ tiên tiến, 
gia đình công giáo gương 
mẫu”, “Sống tốt đời, đẹp 
đạo”, “Tổ an ninh nhân 
dân”, “Đội xung kích an 
ninh”, “Khu dân cư an toàn 

lành mạnh, không có tệ nạn 
ma túy”, “Cơ quan, đơn vị 
không có người nghiện ma 
túy”,... và các buổi tuyên 
truyền với hàng chục triệu 
lượt người tham gia, hàng 
ngàn lớp tập huấn nâng cao 
năng lực phòng, chống ma 
túy cho cán bộ ở cơ sở đã 
góp phần tạo chuyển biến 
sâu sắc về nhận thức, tác hại 
nhiều mặt của tệ nạn ma túy 
trong cộng đồng, đồng thời, 
hình thành một hệ thống 
tuyên truyền viên rộng khắp 
ở các địa phương. 

Việc triển khai hàng 
trăm mô hình phòng, chống 
ma túy ở hầu hết các địa 
phương như đề cập ở trên 
cho thấy công tác phòng, 
chống ma túy đã trở thành 
một công tác mang tính toàn 
dân, toàn diện, có sự phối 
hợp chỉ đạo chặt chẽ của  
nhiều ngành, nhiều cấp. Một 
biểu hiện rất đáng mừng của 
việc xã hội hóa công tác 
phòng, chống ma túy. 

Cùng với việc phòng 
ngừa đại trà cho toàn xã 
hội, thời gian gần đây, công 
tác phòng ngừa chuyên biệt 
dành cho nhóm đối tượng 
có nguy cơ cao đã được các 
cấp, các ngành, địa phương 
dành nhiều sự quan tâm 
hơn trước. Thông qua các 
hoạt động tư vấn nhóm, tư 
vấn cá nhân, tiếp cận trực 
tiếp với “nhóm thanh niên 
đường phố”,… các kỹ năng 
rất cần thiết như: Nhận biết 

và đánh giá nguy cơ mắc 
nghiện, cách thức hóa giải 
các vướng mắc về tâm lý 
trong cuộc sống, từ chối 
các cám dỗ,... thường có 
trong các nhóm đối tượng 
“có nguy cơ mắc nghiện 
cao” đã giúp họ đưa ra các 
quyết định đúng đắn, bảo 
vệ họ trước sự tấn công của 
tệ nạn ma túy. So với công 
tác phòng ngừa ban đầu 
được triển khai đại trà, 
những hoạt động trong lĩnh 
vực phòng ngừa mới mẻ 
này mới chỉ là sự khởi đầu, 
chưa đồng đều ở nhiều địa 
phương, mới chủ yếu ở giai 
đoạn tạo ra những cán bộ có 
năng lực tư vấn hơn là 
những hoạt động tác động 
trực tiếp đến nhóm đối 
tượng cần tư vấn. Hy vọng, 
khi đã có một số lượng 
tương đối những cán bộ có 
trình độ, kiến thức tương 
đối sâu về tâm lý, kỹ năng 
tư vấn việc tạo chuyển biến 
nhận thức, thay đổi hành vi 
trong nhóm thường được 
xem là đặc biệt khó tiếp cận 
này sẽ dần được cải thiện.   

Giải pháp khắc 
phục hạn chế 

Công tác phòng, 
chống ma túy ở nước ta 
đang trong giai đoạn rất 
khó khăn, quyết liệt. Hoạt 
động của tội phạm ma túy 
chưa có dấu hiệu thuyên 
giảm. Nhiều loại ma túy, 
đặc biệt là nhóm ma túy 
tổng hợp, các chất hướng 
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thần mới đang có xu hướng 
lan rộng, tác động đến 
nhiều nhóm đối tượng, 
nhiều địa bàn. Trong khi 
đó, Chương trình mục tiêu 
quốc gia về phòng, chống 
ma túy không còn nữa. 
Điều này đồng nghĩa với 
việc đầu tư về kinh phí của 
Trung ương cho công tác 
này sẽ ngày càng hạn chế. 
Trước thực trạng không 
còn dự án tuyên truyền 
phòng, chống ma túy không 
cho phép chúng ta xem nhẹ 
công tác tuyên truyền 
phòng, chống ma túy nói 
riêng, hoạt động phòng 
ngừa lạm dụng ma túy nói 
chung mà thực chất yêu cầu 
đề ra các giải pháp mới cho 
công tác này. 

- Trước hết, các cơ 
quan có liên quan nêu cao 
nhận thức về tầm quan 
trọng của công tác phòng 
ngừa tệ nạn ma túy trong 
chiến lược chung về phòng, 
chống ma túy. Từ đó có sự 
phân bổ thật hợp lý kinh 
phí giữa các nhóm giải 

pháp giảm cung và giảm 
cầu ma túy. Trong điều  
kiện có thể, đề nghị Chính 
phủ tiếp tục duy trì dự án 
tuyên truyền về phòng, 
chống ma túy để tạo điều 
kiện cho các bộ, ngành, 
đoàn thể tổ chức các hoạt 
động truyền thông tập huấn 
nâng cao năng lực cho cán 
bộ cốt cán ở địa phương. 

- Thứ hai, tiếp tục 
nâng cao hơn nữa chất 
lượng của công tác tuyên 
truyền nhằm phát huy hiệu 
quả đầu tư; tránh dàn trải, 
phô trương hình thức nhằm 
hỗ trợ cho các bộ, ban 
ngành và địa phương trong 
công tác này. Cơ quan 
thường trực về phòng, 
chống ma túy cần được 
quan tâm, đầu tư hơn nữa 
để có những chuyên gia đủ 
tầm về khả năng định 
hướng cho công tác tuyên 
truyền, công tác tư vấn, 
v.v… Bên cạnh đó, việc tận 
dụng kinh nghiệm sẵn có 
của các viện nghiên cứu 
như: Viện Nghiên cứu về 

thanh niên, Viện Báo chí và 
tuyên truyền, Viện Sức 
khỏe tâm thần, v.v… hoặc 
của các nước khác là điều 
không thể thiếu được. 

- Thứ ba, cần khẩn 
trương biến chủ trương “Xã 
hội hóa công tác phòng, 
chống ma túy” của Chính 
phủ thành những hành 
động thiết thực, qua đó huy 
động các nguồn lực tiềm 
tàng trong xã hội vào công 
tác này. Mặt khác, khẩn 
trương rà soát và có biện 
pháp tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc về cơ 
chế, chính sách pháp luật 
để động viên, khuyến khích 
các tập thể, cá nhân trong 
và ngoài nước tham gia hỗ 
trợ các nguồn lực, từng 
bước có thể bù đắp những 
thiếu hụt về kinh phí cho 
hoạt động này. 

 

Tạ Đức Ninh  
(pctnxh.molisa.gov.vn  

Ngày 05/10/2018)

 

 
 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA PHÒNG NGỪA  

TỘI PHẠM MA TÚY CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy là một 
nội dung quan trọng trong công tác vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của 
lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và 
khảo sát thực tiễn tình hình công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 
phòng ngừa tội phạm ma túy tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác này trong thời gian tới. 
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Biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ma túy là 
cách thức lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sử dụng các phương tiện, phương 
pháp để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, động viên thuyết phục, tổ chức quần chúng 
tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn, 
tội phạm về ma túy và góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững 
mạnh. 

Thời gian qua, nhờ làm tốt biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm tập 
hợp, thu hút, hướng dẫn nâng cao năng lực hoạt động của quần chúng trong việc giải quyết 
những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Thông qua công tác vận động quần 
chúng góp phần tạo thế trận phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các 
hành vi vi phạm pháp luật, các tai, tệ nạn xã hội. Hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống 
ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”, công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy được xác định là một trong những nội 
dung quan trọng của công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực 
lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo Bộ 
Công an, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tích cực, chủ động đổi mới nội 
dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp quần chúng nắm rõ được chủ 
trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của các bộ, ngành trong 
việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong đó có công tác phòng, chống tội phạm. 

Vì vậy, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 
phòng ngừa tội phạm ma túy của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có 
nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, 
ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh, trật tự. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, các tội phạm hoạt động trên tuyến, địa 
bàn trọng điểm đang có những diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng cấu kết 
thành băng, ổ, nhóm hoạt động lưu động, liên tuyến và xuyên quốc gia, tính chất và mức 
độ phạm tội có chiều hướng nghiêm trọng, âm mưu, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. 
Theo báo cáo thống kê của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, chỉ tính riêng trong 
năm 2017 lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ 17.821 vụ, 
27.675 đối tượng, thu giữ 988,7kg heroin, 54,5kg cocain, 101,03kg thuốc phiện, 100,29kg 
cần sa khô, 2.468kg cần sa tươi, 631,7kg và 41.867 viên ma túy tổng hợp, 112 khẩu súng, 
1.607 viên đạn, 37 tỷ VND... Để có được kết quả như trên, quần chúng nhân dân đóng một 
vai trò hết sức quan trọng. Trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 6/2018 quần chúng 
nhân dân đã cung cấp 857 thông tin tố giác về tình hình tội phạm cho lực lượng cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy, trong đó có trên 80% thông tin có giá trị. Có được kết quả như 
trên là do, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực 
trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng ngừa tội 
phạm ma túy. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì thực tế cho thấy công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm của lực lượng cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót dẫn đến hiệu quả công tác này 
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còn chưa cao. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân như: 

Thứ nhất, hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, 
vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy chưa được xây dựng, bổ sung 
hoàn thiện sát hợp với thực tế làm cơ sở cho quá trình tiến hành. 

Thứ hai, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 
phòng ngừa tội phạm ma túy còn chưa được thường xuyên đổi mới, thiếu tính đa dạng; 

Thứ ba, hoạt động xây dựng nhân điển hình tiên tiến, lực lượng nòng cốt tham gia 
phòng ngừa tội phạm ma túy còn chưa được chú trọng; 

Thứ tư, cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các 
cơ quan, tổ chức, lực lượng nghiệp vụ trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 
phòng ngừa tội phạm ma túy còn chưa phát huy được hiệu quả. 

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phòng 
ngừa tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tập trung thực 
hiện tốt một số giải pháp sau: 

- Một là, tiến hành xây dựng, bổ sung hoàn thiện các văn bản có liên quan đến công 
tác của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tuyên truyền, vận động nhân 
dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy. 

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần xây dựng, bổ sung hệ thống các 
văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành công an quy định về vai trò trách nhiệm 
của lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
nói riêng trong phòng ngừa tội phạm cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân chấp hành các quy định của pháp luật và tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy. Trên 
cơ sở đó khái quát hóa, thể chế hóa để lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy dễ tổ 
chức, thực hiện. 

Trong đó, cần tập trung hệ thống hóa và triển khai hướng dẫn các nội dung có liên 
quan tới chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được quy 
định trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 
2012; Luật Công an nhân dân sửa đổi, bổ sung; Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Quyết định số 
10954/QĐ/2010/QĐ-X11 ngày 24/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực 
lượng công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Quyết định số 9587/2011/QĐ-X11 ngày 
18/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Cảnh sát Điều tra tội 
phạm về ma túy. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như phối hợp với 
các lực lượng trong và ngoài ngành công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm và thực hiện đúng. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ 
chức thực hiện cũng như phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm và thực hiện. 

- Hai là, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần đổi mới, đa dạng hóa về 
nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội 
phạm ma túy. 
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Để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy có hiệu 
quả, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần căn cứ vào đặc điểm tình hình địa 
bàn, trình độ văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và thái độ tham gia phòng ngừa tội phạm 
của người dân, căn cứ vào từng thời điểm cụ thể để có những hình thức, biện pháp vận 
động nhân dân phù hợp. Tổ chức các hình thức, phương pháp công tác tổ chức vận động 
nhân dân tham gia cần phải vận dụng sáng tạo phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Lực 
lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần phải tăng cường phối hợp với các cơ quan 
chức năng có liên quan để đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động nhân dân tham 
gia như: 

+ Đổi mới về nội dung tuyên truyền, vận động: Nội dung tuyên truyền, vận động 
nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy phải bao gồm các thông tin pháp luật về 
an ninh trật tự, kiến thức pháp luật cơ bản về các văn bản pháp luật thực định; các thông 
tin về việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quy định về 
phòng, chống tội ma túy; thông tin về thực trạng, tình hình tội phạm, xu thế diễn biến, 
động thái, những âm mưu, thủ đoạn mới của tội phạm, những sơ hở thiếu sót mà các đối 
tượng thường xuyên lợi dụng để phạm tội, tuyên truyền về các biện pháp, cách thức để 
nhân dân chủ động phòng ngừa, cũng như tuyên truyền về trách nhiệm, quyền lợi của công 
dân trong việc tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy... Bằng việc cung cấp, trang bị 
thường xuyên những loại thông tin trên, cá nhân, cơ quan tổ chức sẽ có những tri thức cần 
thiết về phòng ngừa tội phạm ma túy từ đó có khả năng sử dụng những tri thức đó để 
phòng ngừa tội phạm cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội. 

+ Đổi mới về hình thức tuyên truyền, vận động: Có thể khẳng định hiệu quả của 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy không chỉ 
phụ thuộc vào nội dung mà còn phụ thuộc vào các hình thức vận động. Qua thực tiễn cũng 
như qua nghiên cứu lý luận cho thấy công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 
phòng ngừa tội phạm ma túy cần phải thực hiện bằng các hình thức như phổ biến, nói 
chuyện, tập huấn về phòng ngừa tội phạm tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội; tổ 
chức các câu lạc bộ pháp luật, các đội thông tin cổ động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 
ma túy, về tác hại của ma túy; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; các 
báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình nên có chuyên mục phòng ngừa tội phạm cụ 
thể; sử dụng các loại panô, áp phích tuyên truyền pháp luật đặt tại những nơi công cộng, 
những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, để nhân dân đề phòng; động viên, 
tuyên truyền nêu gương những người chấp hành tốt, tham gia phòng ngừa, đấu tranh, 
chống tội phạm; tổ chức các hội nghị để tôn vinh những cá nhân điển hình, tiên tiến trong 
phòng ngừa tội phạm ma túy. 

+ Đổi mới về biện pháp tuyên truyền, vận động: Xây dựng, củng cố các tổ chức 
quần chúng nòng cốt gắn với các nội dung, yêu cầu về công tác phòng ngừa tội phạm ma 
túy; tăng cường xây dựng mô hình các hình thức tự quản về phòng, chống tội phạm ma 
túy; phối hợp các tổ chức quần chúng, các tổ chức khác có liên quan ở địa bàn để tuyên 
truyền vận động; phối hợp các hình thức giữa tuyên truyền vận động tập trung với tuyên 
truyền vận động cá biệt, kết hợp lồng ghép và đưa các nội dung về phòng ngừa tội phạm 
này vào các cuộc vận động lớn ở địa bàn cơ sở. 
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- Ba là, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần đẩy mạnh công tác xây 
dựng nhân điển hình tiên tiến, xây dựng các mô hình, hình thức tự quản, xây dựng lực 
lượng nòng cốt tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy. 

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ 
Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy xây dựng chương trình, kế hoạch và 
thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”. Huy động đông 
đảo lực lượng chức năng trong ngành công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia. 

Phối hợp với công an cấp tỉnh, cấp huyện và công an xã tổng kết đánh giá đúng thực 
trạng tình hình phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tội phạm ma túy nói riêng. 
Phân tích những kết quả đã đạt được, những tồn tại, bức xúc nổi cộm, xu hướng tình hình 
tội phạm trong những năm tới. 

Xác định rõ vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức quần chúng và 
vai trò của ngành công an nhân dân, của nhân dân ở cộng đồng dân cư trong công tác 
phòng ngừa tội phạm ma túy. Lựa chọn một số nội dung trong công tác bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội đang bức xúc nổi cộm, mở hội nghị điển hình từ cơ sở để nhân dân tham gia 
bàn bạc, hiến kế, tập trung thảo luận trả lời câu hỏi làm thế nào để huy động được đông 
đảo nhân dân tham gia; tổng hợp kết quả hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi 
đua “Vì an ninh Tổ quốc” ở cơ sở, các phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tham 
mưu cho ban giám đốc công an các tỉnh xây dựng một số tổ chức quần chúng điển hình 
tiên tiến ở cộng đồng dân cư, trong cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức kinh tế, xã hội, 
nghề nghiệp, trong các trường học... giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy tổ chức, hướng dẫn các tổ chức này tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội, trên cơ sở đó nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp với cơ quan thông tin đại 
chúng báo hình, báo nói, báo viết, tận dụng các loại hình thông tin, tuyên truyền vận động 
quảng bá những gương người tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; kịp thời 
tổ chức khen thưởng động viên để nhân dân phấn khởi yên tâm tham gia, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa vi phạm pháp luật 
thường xuyên, ổn định lâu dài. Mặt khác lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa vi phạm pháp luật cũng tự kiểm 
điểm phê bình những thiếu sót, hạn chế, xây dựng nhiều hình ảnh đẹp về cảnh sát điều tra 
tội phạm về ma túy tận tụy, hết mình vì nhân dân phục vụ. 

- Bốn là, xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy với các cơ quan, tổ chức, lực lượng nghiệp vụ trong tổ chức vận động nhân dân tham 
gia phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự. 

+ Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong ngành công an: Lực lượng cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy cần tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ 
của ngành công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa tội phạm 
ma túy trên các mặt công tác sau: Phối hợp trong việc xác minh về nhân thân đối tượng vi 
phạm để lựa chọn các phương pháp tuyên truyền phù hợp; phối hợp trong xây dựng nội 
dung, kế hoạch, biện pháp tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến đối tượng; 
phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công. 
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+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức ngoài ngành công an: Để thực hiện tốt công tác 
quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức để tuyên truyền, vận động nhân dân 
chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung cần tăng cường xây dựng 
cơ chế phối hợp gồm: Phối hợp trong nắm tình hình, thu thập, trao đổi thông tin về tình 
hình chấp hành các quy định của pháp luật Nhà nước về ma túy; phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức trong kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý... 

Ngoài ra, cần phối hợp với các sở giáo dục - đào tạo để tăng cường công tác giáo 
dục các quy định của pháp luật về phòng ngừa tội phạm ma túy, phối hợp chặt chẽ giữa 
nhà trường và ban đại diện phụ huynh để nhắc nhở con, em tự giác chấp hành các quy định 
của pháp luật tại nhà trường và địa bàn dân cư xung quanh, đồng thời kiên quyết xử lý triệt 
để học sinh có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Bên cạnh đó, tích cực thúc đẩy mối 
quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên giữa lực lượng cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy với nhà trường và các phụ huynh học sinh, tăng cường 
quản lý, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn hóa, tránh xa các tệ nạn ma 
túy tại địa bàn sinh sống, tăng cường sự phối hợp trong công tác xử lý vi phạm của lực 
lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với việc xử lý kỷ luật của nhà trường. 

Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội, Mặt trận Tổ 
quốc và các thành viên, các tế bào gia đình nâng cao trách nhiệm trong tổ chức vận động 
nhân dân phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội tiến hành ký cam 
kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ma túy tại cơ quan, nghiêm cấm các 
hành vi vi phạm luật về ma túy của các cán bộ, công nhân, viên chức của các đơn vị đó. 
Phối hợp chặt chẽ giữa việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy của lực lượng 
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và việc xử lý bằng các hình thức kỷ luật của lãnh đạo 
các đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội đó. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, đài phát thanh, đài truyền hình, báo 
chí tập trung phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định của 
pháp luật phòng ngừa tội phạm ma túy, tạo dư luận xã hội ủng hộ các biện pháp quản lý 
hành chính phòng ngừa vi phạm pháp luật về ma túy của lực lượng cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy. Kịp thời nêu gương người tốt, đi đôi với phê phán nghiêm khắc cá nhân, 
tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. 

 

                                                                                          Đỗ Lường Thiện 
                                                                     Văn phòng - Học viện Cảnh sát nhân dân 
                                                                                (csnd.vn - Ngày 22/3/2019) 

 

 
 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
 

Theo số liệu thống kê của cơ quan 
chức năng, hiện cả nước có hơn 222.000 
người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và 

mỗi năm gây thiệt hại khoảng 10.000 tỷ 
đồng. Trong đó, phụ nữ liên quan đến ma 
túy đang có dấu hiệu gia tăng, trên 40% 
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phụ nữ nghiện ma túy là gái mại dâm và 
trong số đó trên 30% nhiễm HIV.  

Hiện nay, tệ nạn ma túy diễn biến có 
chiều hướng ngày càng phức tạp, tấn công 
mạnh mẽ vào các gia đình. Điều đáng lo 
ngại nhất là một bộ phận không nhỏ phụ nữ 
trở thành nạn nhân, trong đó một số người 
tham gia hoạt động phạm tội về ma túy. 
Những năm trước, đối tượng là phụ nữ 
phạm tội về ma túy chủ yếu dưới vai trò là 
người vận chuyển, mang vác thuê. Tuy 
nhiên, trong thời gian gần đây, đã phát hiện 
nhiều vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy số lượng lớn do đối tượng là 
phụ nữ giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu. 

Nguyên nhân chính là do các đối 
tượng hám lời, không nghĩ đến hậu quả do 
hành vi phạm tội của mình gây ra cho bản 
thân, gia đình và xã hội. Nhiều phụ nữ bị 
các đối tượng khác lợi dụng vận chuyển 
trái phép chất ma túy. 

Phòng chống ma túy từ gia đình là 
trách nhiệm của mọi thành viên trong gia 
đình, khi gia đình bền vững sẽ là pháo đài 
chống lại các tệ nạn xã hội, vai trò của 
người phụ nữ ngày càng được coi trọng 
trong việc vận động người thân, giáo dục 
con em mình tránh xa tệ nạn ma túy, cũng 
như các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
Chính vì xác định như vậy, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam đã có sự đổi mới về nội 
dung, phương thức hoạt động, thực hiện 
vai trò nòng cốt trong nhiều mặt công tác 
về phòng chống ma túy như: Tuyên 
truyền, mít tinh vào các dịp cao điểm; xây 
dựng những mô hình giúp đỡ tại gia đình; 
treo biểu ngữ trên các tuyến phố có nhiều 
nguy cơ gia tăng tệ nạn xã hội; cho vay 
vốn tạo dựng cuộc sống cho những người 
lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. 

Vừa qua, hội liên hiệp phụ nữ các 
tỉnh, thành phố đã phối hợp với lực lượng 

công an tiến hành tổng kết 5 năm việc thực 
hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, 
giáo dục con em trong gia đình không 
phạm tội và tệ nạn xã hội” trong giai đoạn 
2012 - 2017 và xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện Nghị quyết liên tịch trong 
giai đoạn 2017 - 2020. Giữa hai ngành đã 
từng bước nâng cao ý thức pháp luật và 
nhận thức của nhân dân nói chung, của 
phụ nữ nói riêng về tác hại của tệ nạn xã 
hội; đề cao trách nhiệm của cá nhân, gia 
đình, cộng đồng trong việc quản lý, giáo 
dục con em mình. 

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, 
duy trì và phát triển phong trào ở địa 
phương, phát huy vai trò quan trọng mang 
tính đặc thù của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Xây 
dựng được nhiều tổ chức, mô hình, câu lạc 
bộ với nhiều tên gọi đa dạng, có mục đích 
hoạt động và hình thức mang tính đặc thù 
cao, thể hiện sự năng động, sáng tạo của 
hội liên hiệp phụ nữ trong các hoạt động 
hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, tích cực 
tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn 
ma túy. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp đẩy 
mạnh việc tuyên truyền và tổ chức các 
hoạt động phòng chống ma túy, phối hợp 
với các đơn vị, bộ, ngành tuyên truyền về 
“Giáo dục người thân trong gia đình không 
phạm tội và tệ nạn xã hội”; phong trào thi 
đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 
cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch”; thực hiện tiêu chí “Gia 
đình không tội phạm và tệ nạn xã hội trong 
thực hiện cuộc vận động xây dựng gia 
đình 5 không, 3 sạch” và nhân rộng các 
mô hình câu lạc bộ phòng chống ma túy. 
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Bên cạnh đó, thông qua các hội thi, 
sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ phụ nữ, 
các cấp hội đã đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, hội viên về Luật Phòng chống ma 
túy, các kiến thức, nội dung liên quan đến 
phòng chống ma túy… Thường xuyên tổ 
chức các buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý tại nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng 
sâu, vùng xa. Đồng thời, hướng dẫn các 
đơn vị cơ sở lồng ghép nhiệm vụ phòng 
chống ma túy vào quy định, quy ước thực 
hiện xây dựng đơn vị văn hóa, khu phố 
văn hóa và gia đình văn hóa; chú trọng xây 
dựng các mô hình, câu lạc bộ và các hoạt 
động hỗ trợ. 

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình 
trạng trẻ em trong các gia đình nghèo 
vướng vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ 
nạn ma túy, các cấp hội đã đẩy mạnh hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với 
nhiều hoạt động thiết thực đó là: Đào tạo 
nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, 
phụ nữ và con em gia đình khó khăn; hỗ 
trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; 
phân công đỡ đầu chủ hộ là phụ nữ nghèo 
dưới nhiều hình thức như: Cho vay vốn, 
tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, 
vật nuôi. 

Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, 
thành phố đã tập trung tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ, tập 
trung tuyên truyền về các vấn đề nổi cộm 
về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, 
phòng chống ma túy và các loại tội phạm 
khác. Hình thức tuyên truyền qua nhiều 
phương pháp khác nhau như: Sinh hoạt 
câu lạc bộ, truyền thông trực tiếp tại 
cộng đồng, tuyên truyền lồng ghép giữa 
các chương trình với nhiều nội dung 
khác nhau về phòng chống tội phạm, 
phòng chống ma túy, phòng chống mua 

bán người… 

Điển hình, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ đã tích cực duy trì các mô hình 
phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, 
mại dâm, tích cực hỗ trợ cai nghiện và 
quản lý sau cai cho các đối tượng phụ nữ 
và gia đình hội viên có người nghiện, tổ 
chức các buổi tập huấn cho cán bộ xã, 
phường về công tác phòng chống ma túy; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tiếp 
tục duy trì sinh hoạt 949 loại hình, mô 
hình câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với 
26.278 thành viên tham gia như: Nữ tiểu 
thương phòng chống tội phạm; nữ chủ nhà 
trọ, phụ nữ bán vé số phòng, chống tội 
phạm; chi hội phụ nữ không ma túy; hỗ trợ 
hòa nhập bền vững… 

Đồng thời, hội liên hiệp phụ nữ các 
tỉnh, thành phố cũng tiếp tục triển khai 
nhiều hoạt động phối hợp giữa hội với các 
trại giam. Theo đó, đã ban hành chương 
trình phối hợp năm 2017 tập trung vào các 
hoạt động truyền thông, giao lưu phổ biến 
kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, gia 
đình và ý thức rèn luyện đạo đức cho nữ 
phạm nhân trong các trại giam và hỗ trợ tái 
hòa nhập đối với những phụ nữ chấp hành 
xong án phạt. Những địa phương có nữ 
phạm nhân trở về đã tiến hành các hoạt 
động thăm hỏi, nắm bắt nhu cầu để hỗ trợ 
chị em tái hòa nhập cộng đồng. 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt 
được, để tiếp tục phát huy vai trò của 
người phụ nữ trong công tác phòng chống 
ma túy, hội phụ nữ các cấp thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết liên 
tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản 
lý, giáo dục người thân trong gia đình 
không phạm tội và tệ nạn xã hội” gắn với 
việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới và 
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Chiến lược quốc gia phòng chống ma túy 
ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. 

Duy trì sự phối hợp giữa Bộ Công 
an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt 
động hội. Trong đó tập trung phối hợp 
giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người 
chấp hành xong án phạt tù, người sau cai 
nghiện... trở về gia đình, giúp họ sớm hòa 
nhập cộng đồng. Để đạt được hiệu quả 
thiết thực, phải tiếp tục phát huy đồng thời 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 
cấp ủy, chính quyền các cấp; vai trò nòng 
cốt của lực lượng công an nhân dân, cán 
bộ hội viên phụ nữ các cấp và tính tích 
cực, tự giác của nhân dân. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
thường xuyên chỉ đạo các cấp hội tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục hội 
viên, về vai trò trách nhiệm của phụ nữ 
trong việc phòng chống ma túy. Mỗi người 
phụ nữ trong gia đình phải là tấm gương 
mẫu mực trong chấp hành pháp luật. Đồng 
thời xác định trách nhiệm và lựa chọn 

được phương pháp đúng đắn trong quản 
lý, giáo dục người thân, tăng cường khả 
năng phát hiện các hành vi phạm tội, vi 
phạm pháp luật liên quan đến ma túy. 

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên 
phạm vi toàn quốc; triển khai nhiều hình 
thức tuyên truyền, phát huy sự sáng tạo để 
thu hút, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác 
phòng chống ma túy. Nhân rộng những 
biện pháp, những mô hình mới, hiệu quả 
trong quản lý giáo dục người thân không 
phạm tội, không tham gia các tệ nạn xã hội 
phù hợp với từng loại đối tượng, từng gia 
đình, địa phương góp phần làm giảm tội 
phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội ngày 
càng tốt đẹp hơn. 

 

             Sơn Dương 
(moha.gov.vn -  Ngày 23/10/2018)

 

 
 

CẦN CAN THIỆP SỚM ĐỂ HỖ TRỢ THANH THIẾU NIÊN PHÒNG NGỪA  

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ SỬ DỤNG MA TÚY 
 

Thời niên thiếu và những năm đầu của tuổi trưởng thành của cuộc đời là 
khoảng thời gian có nhiều thay đổi diễn ra, như chuyển trường, sống xa gia đình, bắt 
đầu học đại học hoặc một công việc mới. Với nhiều người, đây chắc hẳn là quãng thời 
gian tươi đẹp đầy hứng thú, tuy nhiên đó cũng có thể là thời điểm dồn dập những lo 
âu và căng thẳng. Trong một số trường hợp, nếu những căng thẳng đó không được 
nhận biết và xử trí kịp thời, rất có thể những cảm giác đó sẽ dẫn đến rối loạn sức 
khỏe tâm thần. Sự áp dụng ngày càng phổ biến của công nghệ online, bên cạnh 
những lợi ích không thể phủ nhận, cũng sẽ mang tới thêm những căng thẳng khi mà 
áp lực về việc kết nối liên tục - “ngày và đêm” ngày một tăng. Một bộ phận lớn các 
thanh thiếu niên cũng đang sống ở các khu vực trong tình trạng khấp cấp nhân đạo 
như tranh chấp, thiên tai và dịch bệnh. Những thanh thiếu niên phải sống trong điều 
kiện như vậy thường đặc biệt dễ tổn thương trước các căng thẳng tâm trí và mắc các 
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bệnh về sức khỏe tâm thần. 
Một nửa các bệnh lý về tâm thần khởi phát ở độ tuổi 14 
Theo Tổ chức Y tế thế giới, một nửa các bệnh lý về tâm thần khởi phát ở độ tuổi 14, 

nhưng phần lớn đều không được phát hiện hay điều trị. Trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ 
biến thứ ba trong thanh thiếu niên. Tự sát là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trong nhóm 
độ tuổi từ 15 đến 29. Việc sử dụng rượu và ma túy gây hại trong thanh thiếu niên là vấn đề 
nổi cộm tại nhiều quốc gia và có thể dẫn đến các hành vi nguy cơ như có quan hệ tình dục 
hoặc điều khiển phương tiện giao thông không an toàn. Bên cạnh đó, rối loạn ăn uống 
cũng bắt đầu là một mối lo ngại. Tại Việt Nam, theo báo cáo mới nhất của UNICEF (2018) 
về tình hình sức khỏe tâm thần trong trẻ em và thanh niên độ tuổi từ 14 đến 18 thì tỷ lệ 
trung bình mắc các rối loạn tâm thần của nhóm này là 12%, phổ biến là trầm cảm, rối loạn 
lo âu, sợ cô đơn và tăng động giảm chú ý. Như vậy, ước tính tại Việt Nam có ít nhất 3 triệu 
thanh thiếu niên có các vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần nhưng chỉ có khoảng 20% 
trong số đó nhận được các hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết, khiến cho một bộ phận các bạn 
tìm kiếm và sử dụng rượu, thuốc lá và ma túy để “tự chữa”, xoa dịu các dấu hiệu của rối 
loạn tâm thần. Tuy nhiên điều này không những không giúp ích trong việc điều trị các rối 
loạn tâm thần mà còn làm tăng nguy cơ lạm dụng chất dẫn đến phụ thuộc và nghiện. 

Sức khỏe tâm thần trong nhóm thanh thiếu niên có sử dụng ma túy 
Chia sẻ tại hội thảo Sức khỏe tâm thần và sử dụng ma túy trong thanh niên: Thấu 

hiểu và hỗ trợ do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức ngày 
27/10 tại Hà Nội, bác sỹ Nguyễn Song Chí Trung, Trung tâm Chuyển giao công nghệ điều 
trị nghiện và HIV (VHATTC), Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, cho biết có rất 
nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng ma túy ở thanh thiếu niên. Thông thường là sức 
ép của việc khẳng định bản thân, rủ rê từ bạn bè, bị bạo hành, bị lạm dụng, bố mẹ ly hôn, 
cuộc sống quá cơ cực. 

Hầu hết thanh thiếu niên sử dụng ma túy ban đầu chỉ với mục đích thử nghiệm, sau 
đó lạm dụng và nghiện. “Do buồn và áp lực cuộc sống nên em tìm đến cần sa để giải muộn 
phiền. Bây giờ cứ buồn chuyện gì là em lại hút mới thoải mái. Em ước gì gia đình em 
không giàu có, bố mẹ em không cãi vã nhau, có lẽ em đã không như bây giờ”, một bạn trẻ 
chia sẻ. 

Cũng theo bác sỹ Trung, sự kỳ thị và phân biệt đối xử đã hạn chế người sử dụng ma 
túy có nhu cầu chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ. Đến 66% người được hỏi nói rằng 
họ lo sợ phản ứng của mọi người nếu biết mình sử dụng ma túy, gần 54% cảm thấy cần 
thiết phải che giấu tình trạng nghiện của mình. 

“Họ càng bị cô lập thì việc chẩn đoán rối loạn tâm thần càng muộn, điều trị bị trì 
hoãn khiến cho tổn thương ở não bộ khó hồi phục và mất thời gian hơn rất nhiều”, bác sỹ 
Trung cho biết. 

Có rất nhiều nguyên nhân đa dạng dẫn đến việc sử dụng ma túy ở thanh thiếu niên, 
nhưng thông thường luôn có những lý do “nghiêm túc” đằng sau như: Sức ép của việc 
khẳng định bản thân và thuộc về nhóm bạn bè, bị bạo hành, bị lạm dụng, bố mẹ ly hôn, 
cuộc sống quá cơ cực. Hầu hết thanh thiếu niên sử dụng ma túy ban đầu chỉ với mục đích 
thử nghiệm và ngưng sử dụng sau một thời gian, nhưng có một bộ phận sẽ có nguy cơ cao 
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hơn với việc lạm dụng và nghiện ma túy do có chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau: Khiếm 
khuyết bẩm sinh trong hệ thần kinh; di truyền; gen; căng thẳng; trải nghiệm tiêu cực thời 
thơ ấu; sang chấn tâm lý; rối loạn tâm thần. 

Trong một nghiên cứu trên gần 600 thanh thiếu niên có sử dụng ma túy độ tuổi 16 - 
24 tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh do Dự án Bảo vệ tương lai thực hiện, 
cho thấy chỉ riêng với trầm cảm có tới 43% người tham gia cho biết có những dấu hiệu 
trầm cảm ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng. Các vấn đề rối loạn tâm thần có thể 
xuất hiện trước (là nguyên nhân) hoặc xuất hiện sau (là hệ quả) việc sử dụng - lạm dụng 
ma túy ở thanh thiếu niên. Tuy nhiên, cần nhận thức việc điều trị rối loạn tâm thần và điều 
trị nghiện là không giống nhau bởi đây là hai phạm trù bệnh khác biệt, nhưng nếu chỉ điều 
trị một trong hai thì kết quả hồi phục sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc điều trị cả hai cùng 
một lúc. 

Dự phòng bắt đầu từ thấu hiểu 
Một tín hiệu đáng mừng là ngày càng có nhiều người nhìn nhận tầm quan trọng của 

việc hỗ trợ thanh thiếu niên trang bị khả năng phục hồi tâm trí từ những năm tháng đầu đời 
để có thể đương đầu với các thử thách trong thế giới hiện nay. Ngày càng có nhiều bằng 
chứng về việc thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe thời niên thiếu không chỉ đem lại lợi ích cho 
chính thiếu niên đó về ngắn hạn và dài hạn, mà còn ảnh hưởng tích cực đến xã hội và nền 
kinh tế khi những người trưởng thành khỏe mạnh có thể lao động hiệu quả hơn và đóng 
góp nhiều hơn cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. 

Có rất nhiều việc có thể làm giúp xây dựng tính dẻo dai về tinh thần cho trẻ em và 
thiếu niên để phòng chống các căng thẳng và bệnh lý về tâm thần cho các em, cũng như để 
xử trí và phục hồi sau khi mắc các bệnh về tâm thần. Dự phòng bắt đầu từ việc nhận thức 
và hiểu những triệu chứng và dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tâm thần. Cha mẹ và 
thầy cô giáo có thể giúp trang bị các kỹ năng sống của trẻ em và thiếu niên để các em có 
thể tự xoay sở được với những thách thức tại trường học và gia đình. Hỗ trợ tâm lý có thể 
được cung cấp tại trường học hoặc các cơ sở cộng đồng khác và không thể thiếu việc nâng 
cao hoặc mở rộng đào tạo năng lực cho nhân viên y tế để họ có thể phát hiện và xử trí các 
rối loạn sức khỏe tâm thần. 

Đầu tư từ chính phủ và sự tham gia của các khu vực xã hội, y tế và giáo dục trong 
các chương trình can thiệp lồng ghép dựa trên bằng chứng mang tính toàn diện về sức 
khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên là vô cùng cần thiết. Các đầu tư này nên kết nối với các 
chương trình nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên cách chăm sóc sức khỏe tâm thần 
cho bản thân, cũng như dạy cho các em cách hỗ trợ bạn bè cùng trang lứa, cho phụ huynh 
và giáo viên hỗ trợ con em mình. 

Cô lập và trừng phạt không phải là giải pháp 
Kỳ thị và phân biệt đối xử có tác động một cách tiêu cực đến quá trình điều trị và hồi 

phục của người sử dụng ma túy nói chung và đặc biệt đối với thanh thiếu niên nói riêng. 
Theo Dự án Bảo vệ tương lai, các bạn thanh thiếu niên sử dụng ma túy thường xuyên bị 
gia đình, hàng xóm và bạn bè kỳ thị, coi thường hoặc miệt thị. Các tin tức và hình ảnh tiêu 
cực về người sử dụng ma túy trên truyền thông như thường xuyên gắn với tình trạng “ngáo 
đá”, gây rối trật tự công cộng, phạm pháp, giết người v.v…cũng là những định kiến có tác 
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động không nhỏ tới thanh thiếu niên có sử dụng ma túy. Có đến gần 60% tự kỳ thị và căm 
ghét bản thân dựa trên phản ứng của mọi người xung quanh khi biết tình trạng sử dụng ma 
túy của họ, hơn 40% trong số các bạn thường xuyên cảm thấy cô đơn và có ý định tự tử. 
Chính vì thế, kỳ thị và phân biệt đối xử là một rào cản nghiêm trọng hạn chế việc chia sẻ, 
tìm kiếm sự giúp đỡ và tiếp cận hỗ trợ của các bạn thanh thiếu niên sử dụng ma túy, khi có 
đến 65.9% lo sợ phản ứng của mọi người nếu biết mình sử dụng ma túy và 53.8% cảm 
thấy cần thiết phải giấu tình trạng. Hiện chưa có một nghiên cứu riêng biệt về kỳ thị - phân 
biệt đối xử trên thanh thiếu niên có vấn đề về sử dụng ma túy và mắc rối loạn tâm thần, 
nhưng có thể dễ dàng nhận thấy nhóm này sẽ phải chịu sức ép rất lớn từ việc bị kỳ thị kép 
khiến các em càng khép kín và bế tắc hơn. Càng bị cô lập thì việc chẩn đoán các rối loạn 
sẽ càng muộn, điều trị sẽ bị trì hoãn, khiến cho những tổn thương do nghiện ma túy và rối 
loạn tâm thần gây ra cho não bộ sẽ khó hồi phục và mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. 

Gia đình và bạn bè đóng vai trò quan trọng trong việc giúp phát hiện sớm các dấu 
hiệu của lạm dụng ma túy và rối loạn tâm thần khi và chỉ khi tạo được một mối quan hệ 
chân thành, một không gian an toàn để các bạn thanh thiếu niên có thể tin tưởng và cảm 
thấy thoải mái chia sẻ các vấn đề của mình. Các bạn có thể tham gia điều trị đã tốt, nhưng 
đó mới chỉ là một khía cạnh trong toàn bộ quá trình hồi phục của người nghiện ma túy 
và/hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần và luôn cần sự đồng hành lâu dài của gia đình, bạn 
bè và cộng đồng. 

 

                                                                                        Cao Nhất Phiến 
                                                                    (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 31/10/2018) 
 

 
 

PHÒNG, CHỐNG SỬ DỤNG MA TÚY TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN  
 

Tuy các lực lượng chức năng đã liên tục mở các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi 
phạm nhưng hiện tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có 
điều kiện tại các đô thị lớn vẫn liên tiếp xảy ra. 

Thời gian vừa qua, tại một số đô thị lớn ở nước ta, tình trạng sử dụng trái phép chất 
ma túy (nhất là các loại ma túy tổng hợp) tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện (vũ trường, 
quán bar, nhà nghỉ, khách sạn…) diễn ra phổ biến trong đó phần lớn người vi phạm là 
thanh thiếu niên. 

Điển hình như, khoảng 3h ngày 19/3/2018, Công an quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Hồng Ngọc tại địa chỉ số 08 đường vòng 
Hồ Sen, quận Lê Chân, phát hiện tại một số phòng hát có gần 40 đối tượng đang có dấu 
hiệu “bay lắc” trong ánh đèn màu và âm thanh chát chúa. 

Khi lực lượng công an ập vào, tất cả vẫn đang say sưa “thác loạn”. Lực lượng công 
an cũng thu giữ tại các phòng hát này vật chứng là chất ma túy tổng hợp (“thuốc lắc”, 
ketamin). Đáng chú ý là “động lắc” này mới hoạt động trở lại sau hơn một năm đóng cửa 
(tháng 6/2016 bị lực lượng chức năng của Bộ Công an kiểm tra, phát hiện vi phạm. 

Đêm ngày 3/2/2018, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy 
cùng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang đã ập vào quán bar New Club ở phường 
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5, thành phố Mỹ Tho kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ hơn 100 viên ma túy tổng 
hợp, 17 bịch “cỏ Mỹ”. Kiểm tra nhanh hơn 200 người, có 50 người dương tính với chất ma 
túy. Điều đáng nói, đây chỉ là một quán bia, dù không đủ chuẩn cấp phép hoạt động vũ 
trường nhưng hàng đêm New Club vẫn hoạt động như một vũ trường. 

Khoảng 0h30' ngày 14/02/2018, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an 
thành phố Biên Hòa phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động, Công an tỉnh 
Đồng Nai đột kích vào kiểm tra hành chính bất ngờ quán bar 86 ở đường Hưng Đạo 
Vương, khu phố 2, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Lúc này, có khoảng 100 
“dân chơi” đang nhảy nhót điên cuồng nghi vấn sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra, công 
an phát hiện 01 gói màu hồng, 01 gói màu vàng, 01 viên nén có màu xanh (qua giám định 
cho kết quả là ecstasy, tức “thuốc lắc”), 01 gói thảo mộc khô (kết quả giám định là cần sa), 
các vật dụng như tiền mặt, 04 ly có dính ma túy. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra 
toàn bộ những người đang có mặt trong quán bar, phát hiện có 69 người dương tính với 
chất ma túy. 

Đó chỉ là 3 trong rất nhiều vụ sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh 
doanh có điều kiện bị lực lượng chức năng đã triệt phá. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc 
xử lý loại tội phạm này đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Khó khăn trong việc xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện 
Trong phạm vi cả nước, tuy các lực lượng chức năng đã liên tục mở các đợt ra quân 

kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng hiện tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh 
doanh có điều kiện tại các đô thị lớn vẫn liên tiếp xảy ra. Một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng trên là mức xử phạt còn quá nhẹ nên nhiều cơ sở sẵn sàng chấp nhận 
phạt để tồn tại. 

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 
12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh 
trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 
chống bạo lực gia đình, người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho 
thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi 
dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý sẽ bị phạt tiền từ 5 
triệu đồng đến 10 triệu đồng. Số tiền phạt này chẳng thấm vào đâu so với mức thu nhập 
mà hoạt động kinh doanh mang lại. 

Bên cạnh đó, việc rút giấy phép của các cơ sở này cũng gặp khó khăn. Theo Luật 
Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp chỉ bị rút giấy phép trong các trường hợp: Nội 
dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; doanh nghiệp hình thành do 
những người bị cấm thành lập doanh nghiệp; doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 
một năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; doanh 
nghiệp không gửi báo cáo theo quy định đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 
06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản và trường hợp 
khác theo quyết định của tòa án. 

Chiếu theo đó thì những vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh quán bar, vũ trường 
không thuộc phạm vi điều chỉnh nên không thể rút giấy phép. Những trường hợp bị rút 
giấy phép lại có thể nhờ người nhà (hoặc thuê người khác) đứng tên thành lập doanh 
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nghiệp mới và tiếp tục hoạt động trên mặt bằng cũ. Nguyên nhân là do pháp luật không 
cấm việc thành lập doanh nghiệp trên địa điểm bị rút giấy phép trước đó. 

Một vấn đề khác là các chủ cơ sở thường đổ hết cho khách tự ý mang ma túy vào, cơ 
sở không kiểm soát được. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: “Những trường hợp cùng 
nhau sử dụng trái phép chất ma túy ở dạng giản đơn, mang tính tự phát, không có đối 
tượng cầm đầu (chỉ huy, phân công, điều hành…) thì chỉ là hành vi sử dụng trái phép chất 
ma túy, còn tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ xử lý đối với những trường hợp 
tổ chức ở cấp độ cao hơn, có đối tượng cầm đầu”. Theo quan điểm đó, để xác định tổ chức 
sử dụng ở mức độ cao và tổ chức sử dụng ở mức độ thấp không có tiêu chí đánh giá. 

Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP 
ngày 24/12/2007 quy định tại Điểm a Khoản 6.2: “Người nghiện ma túy có chất ma túy 
(không phân biệt nguồn gốc ma túy do đâu mà có) cho người nghiện ma túy khác chất ma 
túy để cùng sử dụng trái phép thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái 
phép chất ma túy” nên rất khó cho cơ quan điều tra ở địa phương trong việc thực hiện, bóc 
tách vai trò… Do đó, không ngạc nhiên khi trong thời gian qua cơ quan chức năng rất ít xử 
lý hình sự được những việc lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để phạm tội về ma túy. 

Kết hợp nhiều giải pháp 
Trước tình hình đó, công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, pháp luật phòng, 

chống ma túy cần được đẩy mạnh, đặc biệt tập trung vào các loại ma túy tổng hợp nguy 
hiểm như ma túy “đá”, “thuốc lắc”, chất hướng thần mới như “cỏ Mỹ”. Đối tượng tuyên 
truyền hướng đến các nhóm ca sỹ, diễn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; trong đó 
chú ý nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường trong quản lý con em, không để đối tượng 
xấu lôi kéo tham gia sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đồng thời tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức cho chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết 
phòng, chống ma túy để hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đi vào khuôn 
khổ, trở thành hoạt động giải trí lành mạnh. 

Siết chặt kinh doanh dịch vụ có điều kiện và tăng mức phạt, chế tài xử lý đối với chủ 
cơ sở cố tình vi phạm, tiếp tay hoặc làm ngơ cho tình trạng sử dụng ma túy. Các cơ quan, 
ban ngành chức năng cần sửa đổi việc gia hạn cấp giấy phép kinh doanh theo hạn mức 
nhất định để ràng buộc trách nhiệm của chủ cơ sở, đồng thời, dựa trên việc cấp phép đó, cơ 
quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa 
phương cũng phải có ý kiến thống nhất trong quy định về việc thu hồi giấy phép đối với 
những cơ sở ngừng kinh doanh 6 tháng trở lên, với những trường hợp liên quan đến việc 
thu phí, cấp phép kinh doanh, thay đổi tên chủ kinh doanh... 

Các lực lượng liên ngành văn hóa - xã hội cần kiểm tra, xử lý nghiêm và triệt để các 
vi phạm. Công an các địa phương tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng 
cường kiểm tra cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke... 
không để tội phạm lợi dụng ẩn náu, hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. 

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong công tác quản lý hộ khẩu, quản lý địa 
bàn, chú ý nơi có nhiều người đến tạm trú, nơi có nhiều thanh thiếu niên lêu lổng, không 
có nghề nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà đối tượng phạm tội về 
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ma túy lợi dụng để hoạt động. 

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tập trung tiến hành 
rà soát các điểm nóng về an ninh trật tự ở các thành phố, đô thị lớn để nắm chắc tình hình, 
bảo đảm triệt phá thành công những đường dây, tụ điểm ma túy lớn. Qua thực tế đấu tranh 
cho thấy, ma túy được tuồn vào quán bar, vũ trường chỉ là phần ngọn, phần cốt lõi vẫn là 
những đường vận chuyển, mua bán liên tỉnh; chúng thường lập ra những mạng lưới bán lẻ 
bao phủ các tụ điểm vui chơi giải trí nên muốn kéo giảm thì trước hết phải chặt đứt các 
“nguồn cung” trên. 

 

                                                                                                    T.S  
                                                                      (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 01/7/2019) 
 

 
 

SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY LÀ YÊU CẦU CẤP THIẾT 
 

Sau hơn 15 năm thi 
hành, Luật Phòng, chống 
ma túy đã bộc lộ nhiều bất 
cập, các văn bản quy 
phạm pháp luật về công 
tác phòng, chống ma túy 
chưa bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ với quy định 
của Bộ luật Hình sự, Bộ 
luật Tố tụng hình sự, Luật 
Xử lý vi phạm hành chính; 
nhiều quy định không còn 
phù hợp làm hạn chế hiệu 
lực và hiệu quả của công 
tác phòng, chống ma túy. 

Ngày càng có nhiều 
bạn trẻ sa chân vào con 
đường nghiện ngập. Đây là 
hình ảnh một vụ kiểm tra 
một quán bar ở thành phố 
Hồ Chí Minh, phát hiện 
hàng chục thanh thiếu niên 
dương tính với ma túy.  

Luật Phòng, chống 
ma túy năm 2000 được 
Quốc hội thông qua ngày 
9/12/2000, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 1/6/2001 và 
được sửa đổi, bổ sung một 
số điều năm 2008 (gọi 
chung là Luật Phòng, 
chống ma túy), đã tạo hành 
lang pháp lý cho công tác 
phòng, chống ma túy, góp 
phần quan trọng trong cuộc 
đấu tranh phòng, chống ma 
túy, đảm bảo trật tự, an 
toàn xã hội. 

Theo Bộ Công an, 
trong những năm qua việc 
triển khai thực hiện Luật 
Phòng, chống ma túy, đã 
thu được nhiều kết quả tích 
cực trên các lĩnh vực như: 
Công tác quản lý Nhà nước 
về phòng, chống ma túy đi 
vào nề nếp và có hiệu quả; 
nhận thức của cán bộ, công 
chức các cấp và đông đảo 
người dân trong xã hội về 
tác hại của ma túy được 
nâng lên; công tác cai 
nghiện ma túy, tổ chức tốt 
cai nghiện và quản lý sau 

cai được đổi mới; công tác 
đấu tranh phòng chống tội 
phạm về ma túy đạt được 
nhiều kết quả tốt,... 

Những kết quả triển 
khai Luật Phòng, chống ma 
túy nêu trên đã giúp kiềm 
chế sự gia tăng của tệ nạn 
ma túy, góp phần đảm bảo 
trật tự, an toàn xã hội, phục 
vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế, xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, sau hơn 
15 năm thi hành, Luật 
Phòng, chống ma túy đã 
bộc lộ nhiều bất cập, các 
văn bản quy phạm pháp 
luật về công tác phòng, 
chống ma túy chưa bảo 
đảm tính thống nhất, đồng 
bộ với quy định của Bộ luật 
Hình sự, Bộ luật Tố tụng 
hình sự, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính; nhiều 
quy định không còn phù 
hợp làm hạn chế hiệu lực 
và hiệu quả của công tác 
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phòng, chống ma túy... đã 
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả 
của công tác này và đặt ra 
vấn đề cần sửa đổi luật. 

Công tác tuyên 
truyền phòng, chống ma 
túy còn dàn trải, chưa được 
tiến hành thường xuyên, 
liên tục. Một số nơi, công 
tác tuyên truyền còn chưa 
thực sự xuống tới cơ sở, 
nhất là đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, chưa tạo ra 
chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức trong thanh thiếu 
niên và nhóm đối tượng có 
nguy cơ cao, đồng bào 
vùng sâu, vùng xa. 

Tài liệu tuyên truyền 
còn thiếu, nội dung tuyên 
truyền chưa thực sự sáng 
tạo để vừa truyền tải được 
những yêu cầu tuyên truyền 
vừa thu hút được công 
chúng cùng tham gia. Một 
bộ phận cán bộ, người dân 
chưa thực sự nhận thức 
được tác hại, sự nguy hiểm 
của ma túy và tầm quan 
trọng của công tác tuyên 
truyền phòng, chống ma túy 
nên chưa hợp tác với các cơ 
quan chức năng trong công 
tác phòng, chống tội phạm 
ma túy và tuyên truyền 
phòng, chống ma túy dẫn 
đến hiệu quả của công tác 
tuyên truyền phòng, chống 
ma túy chưa cao. 

Đội ngũ tuyên truyền 
viên còn thiếu và yếu về 

kiến thức, tài liệu và kỹ 
năng tuyên truyền do chưa 
được đào tạo, bồi dưỡng 
đúng theo yêu cầu. Công 
tác tuyên truyền ở cơ sở 
còn yếu, nhiều địa phương 
chủ yếu tập trung tuyên 
truyền vào “Tháng hành 
động phòng, chống ma túy” 
(tháng 6). Kinh phí dành 
cho hoạt động tuyên truyền 
còn hạn chế, chủ yếu là 
lồng ghép vào nhiệm vụ 
chính trị của các cơ quan, 
đơn vị chức năng và đưa 
vào xã hội hóa, do vậy các 
ban, ngành, đoàn thể gặp 
khó khăn trong việc triển 
khai các kế hoạch tuyên 
truyền theo nhiệm vụ được 
phân công. Ở một số nơi, 
các cấp lãnh đạo chưa thực 
sự sâu sát chỉ đạo và quan 
tâm, tạo điều kiện cho hoạt 
động tuyên truyền phòng, 
chống ma túy. 

Tình hình số người 
nghiện mới gia tăng trong 
khi công tác cai nghiện nói 
chung, công tác cai nghiện 
tại gia đình và cộng đồng 
hiệu quả chưa cao, tỷ lệ tái 
nghiện ma túy nhiều; cán bộ 
làm công tác cai nghiện 
chưa có kinh nghiệm, chưa 
được đào tạo chuyên sâu về 
quản lý, điều trị cho người 
nghiện ma túy tổng hợp, 
chất hướng thần; chưa có 
quy định xử lý, quản lý và 
cai nghiện đối với người 
nước ngoài. Công tác xã hội 

hóa cai nghiện tự nguyện 
còn nhiều khó khăn về thủ 
tục pháp lý khi thành lập. 

Lực lượng chuyên 
trách đấu tranh chống tội 
phạm ma túy còn mỏng; 
phương tiện, kỹ thuật phục 
vụ công tác còn hạn chế; 
chế độ, chính sách cho đội 
ngũ cán bộ, chiến sỹ thực 
hiện nhiệm vụ đấu tranh 
với tội phạm ma túy chưa 
đáp ứng với thực tế, chưa 
thực sự tạo động lực yên 
tâm công tác. 

Vì vậy, việc sửa đổi 
Luật Phòng, chống ma túy 
là yêu cầu cấp thiết khách 
quan, nhằm khắc phục một 
số hạn chế, khó khăn hiện 
nay, bảo đảm đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu của đẩy mạnh 
phòng, chống ma túy trong 
thời gian tới. 

Chưa bảo đảm tính 
thống nhất của hệ thống 
pháp luật 

Theo Bộ Công an, 
một số quy định của Luật 
Phòng, chống ma túy chưa 
bảo đảm tính thống nhất, 
đồng bộ với quy định Bộ 
luật Tố tụng hình sự, Bộ 
luật Hình sự. Điều 3 Luật 
Phòng, chống ma túy quy 
định nghiêm cấm các hành 
vi: “Trồng cây có chứa chất 
ma túy; sản xuất, tàng trữ, 
vận chuyển, bảo quản, mua 
bán, phân phối, giám định, 
xử lý, trao đổi, xuất khẩu, 
nhập khẩu, quá cảnh, 
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nghiên cứu trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất ma túy, 
tiền chất, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần...”. Tuy 
nhiên, Điều 259 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 quy định 
thêm một số hành vi mới 
như: “Vi phạm quy định về 
tạm nhập, tái xuất, giao 
nhận, quản lý, kiểm soát, 
lưu giữ, cấp phát, cho phép 
sử dụng chất ma túy, thuốc 
gây nghiện hoặc thuốc 
hướng thần”. 

Bên cạnh đó, một số 
quy định của Luật Phòng, 
chống ma túy chưa bảo 
đảm tính thống nhất, đồng 
bộ, còn nhiều quy định mâu 
thuẫn với quy định của 
Luật Xử lý vi phạm hành 
chính như: Điều 5 Luật 
Phòng, chống ma túy quy 
định: “Cá nhân, tổ chức 
nước ngoài nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú, đi 
lại trên lãnh thổ Việt Nam 
có trách nhiệm tuân thủ các 
quy định của luật này và 
các quy định khác của pháp 
luật Việt Nam về phòng, 
chống ma túy”. 

Tuy nhiên, việc áp 
dụng các biện pháp xử lý 
người nước ngoài sử dụng 
trái phép chất ma túy còn 
lúng túng. Theo quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Luật Xử 
lý vi phạm hành chính thì 
các biện pháp xử lý hành 
chính không áp dụng đối 
với người nước ngoài, dẫn 

đến tình trạng người nước 
ngoài nghiện ma túy nhưng 
không có biện pháp xử lý, 
gây mất an ninh trật tự, an 
toàn xã hội. 

Khoản 1 Điều 27 
Luật Phòng, chống ma túy 
quy định: Trường hợp 
người nghiện ma túy không 
tự nguyện cai nghiện thì áp 
dụng biện pháp cai nghiện 
ma túy bắt buộc tại cộng 
đồng theo quyết định của 
chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp xã, nhưng Luật Xử lý 
vi phạm hành chính chưa 
quy định nội dung này. 

Khoản 2 Điều 28 
Luật Phòng, chống ma túy 
quy định việc đưa người 
nghiện vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc được thực hiện 
theo quyết định của chủ 
tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện, nhưng Luật Xử lý vi 
phạm hành chính lại quy 
định tòa án nhân dân cấp 
huyện mới có thẩm quyền 
áp dụng đưa người nghiện 
vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc. Cũng tại khoản này 
của luật quy định thời hạn 
cai nghiện bắt buộc là 1 
đến 2 năm nhưng khoản 2 
Điều 95 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính lại quy 
định thời gian này là 06 
tháng đến 24 tháng. 

Điều 29 Luật Phòng, 
chống ma túy quy định 
người từ đủ 12 tuổi đến 
dưới 18 tuổi được áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc dành riêng 
cho họ nhưng Luật Xử lý vi 
phạm hành chính quy định 
người đủ 18 tuổi trở lên 
mới được áp dụng biện 
pháp đưa người nghiện vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Điều 30 Luật Phòng, 
chống ma túy quy định về  
lao động, học tập, chữa 
bệnh để cai nghiện và góp 
phần đảm bảo đời sống 
trong thời gian cai nghiện. 
Tuy nhiên, Điều 95 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 
còn có biện pháp “học văn 
hóa, học nghề” cho người 
nghiện từ 18 tuổi trở lên. 

Điều 32a Luật Phòng, 
chống ma túy quy định 
“Người đang cai nghiện ma 
túy bắt buộc tại cơ sở cai 
nghiện mà phạm tội, nếu 
thời gian bị phạt tù ít hơn 
thời gian cai nghiện ma túy 
thì sau khi chấp hành xong 
hình phạt tù phải tiếp tục cai 
nghiện ma túy tại cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; trường hợp 
phải chấp hành hình phạt 
cải tạo không giam giữ hoặc 
phạt tù nhưng cho hưởng án 
treo thì vẫn phải thực hiện 
cai nghiện ma túy tại cơ sở 
cai nghiện bắt buộc”. 

Trong khi đó, Điều 
117 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính quy định: Truy 
cứu trách nhiệm hình sự 
đối với hành vi phạm tội 
được thực hiện trước hoặc 
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trong thời gian chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính 
trường hợp bị tòa án xử 
phạt tù thì người đó được 
miễn chấp hành phần thời 
gian còn lại trong quyết 
định áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính; nếu hình 
phạt được áp dụng không 
phải là hình phạt tù thì 
người đó có thể phải tiếp 
tục chấp hành quyết định 
áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính. 

Điều 33 Luật Phòng, 
chống ma túy quy định về 
thời gian quản lý sau cai là 
01 đến 02 năm, còn Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 
không quy định về thời 
gian quản lý sau cai. 

Ngoài ra, một số quy 
định tại Luật Phòng, chống 
ma túy đang mâu thuẫn với 
Luật Đầu tư, Luật Tương 
trợ tư pháp... Để đáp ứng 
đầy đủ, kịp thời yêu cầu 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm nói chung, công tác 
phòng, chống ma túy nói 
riêng cần tiến hành sửa đổi 
các quy định cho phù hợp. 
Do đó, Bộ Công an đề xuất 
sửa đổi toàn diện các nội 
dung không còn phù hợp 
của luật để đảm bảo phù 
hợp với quy định của các 
bộ luật, luật có liên quan. 

Hoàn thiện thể chế 
để có nguồn lực cho các 
giải pháp 

Liên quan đến lộ 
trình sửa đổi Luật Phòng, 
chống ma túy, trả lời tại 
phiên chất vấn Quốc hội 
sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ 
Công an Tô Lâm cho biết, 
theo kế hoạch chung, Bộ 
Công an đang báo cáo 
Chính phủ để trình Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và 
Quốc hội lộ trình sẽ xây 
dựng vào năm 2020. 

Hiện nay, Bộ Công 
an đang tiến hành tổng kết, 
đánh giá lại việc thi hành 
luật, điều bất cập và tác 
động thực tế đối với vấn đề 
này. Cùng với đó, trao đổi 
với các ngành để có những 
định hướng chỉnh sửa Luật 
Phòng, chống ma túy và 
phù hợp với Luật Xử lý vi 
phạm hành chính... Lộ trình 
theo quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật. Kế hoạch sẽ đưa 
ra tại kỳ họp thứ 10 của 
Quốc hội, dự kiến thông 
qua sửa đổi tại kỳ họp thứ 
11 đầu năm 2021. 

Ông Đặng Thuần 
Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban các vấn đề xã hội của 
Quốc hội đánh giá, vấn đề 
hoàn thiện thể chế phòng 

chống ma túy rất quan 
trọng, khi hoàn thiện rồi thì 
mới có nguồn lực cho các 
giải pháp giảm cung, giảm 
cầu, giảm tác hại là 3 trụ 
cột chính trong phòng, 
chống ma túy. 

Theo ông Đặng 
Thuần Phong, Luật Phòng, 
chống ma túy đã lạc hậu, 
nếu nhiệm kỳ này không 
kịp sửa, để sang nhiệm kỳ 
sau thì quá muộn so với 
yêu cầu hiện nay.  

Tại đây, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân cũng yêu cầu Bộ 
Công an tổng kết, rà soát 
một cách tổng thể và đề 
xuất sửa đổi các quy định 
pháp luật về phòng, chống 
ma túy (sửa đổi Luật 
phòng, chống ma túy...) để 
sớm đề xuất hướng xử lý 
các bất cập trong hệ thống 
pháp luật, tạo cơ sở pháp lý 
cho việc xử lý tội phạm 
trong lĩnh vực này. 

 

Hoàng Anh 
(tiengchuong.vn  
Ngày 01/7/2019)
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VỀ GIẢI PHÁP PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY  

GIỮA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH SƠN LA VỚI LỰC LƯỢNG AN NINH NƯỚC BẠN LÀO 
 

Tỉnh Sơn La là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy. Thời gian qua, nhiều 
đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy đã bị bóc gỡ, nhưng tình hình còn 
phức tạp. Đấu tranh ngăn chặn, triệt phá loại tội phạm nguy hiểm này ở khu vực 
biên giới là trách nhiệm trước hết của Bộ đội Biên phòng. Để đạt hiệu quả, cần tiến 
hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng 
tỉnh với lực lượng An ninh của nước bạn Lào là nội dung, giải pháp quan trọng. 

Hiện nay, ma túy đã thực sự trở thành mối hiểm họa đối với con người và xã hội; 
làm suy thoái giống nòi và băng hoại đạo đức; ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn 
xã hội, an ninh quốc gia. Đối với nước ta, theo thống kê, chỉ 05 tháng đầu năm 2019, số 
ma túy thu được lên tới 07 tấn. Đây là minh chứng và cũng là cảnh báo về loại tội phạm 
này đã chuyển sang hình thức hoạt động mới - bất chấp pháp luật, liều lĩnh thực hiện 
những phi vụ với số lượng ma túy ngày càng lớn. Khu vực biên giới tỉnh Sơn La có địa 
hình hiểm trở, đường cơ động về thủ đô Hà Nội và các tỉnh nội địa thuận lợi. Lợi dụng 
chính sách mở cửa của Nhà nước, mối quan hệ thân tộc của đồng bào hai bên biên giới, 
nhất là các bản giáp biên có đồng bào người H’Mông sinh sống, tội phạm thường cấu kết, 
móc nối, lôi kéo, mua chuộc các đối tượng trên địa bàn và ngoại biên, hình thành các 
đường dây xuyên quốc gia, tổ chức mua, bán trái phép các chất ma túy từ vùng “Tam giác 
vàng” và các nơi khác của Lào qua biên giới vào nước ta tiêu thụ hoặc vận chuyển sang 
các nước thứ ba. 

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã quán triệt, thực hiện nghiêm 
các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp có hiệu 
quả với các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương trong phòng, chống 
tội phạm ma túy ở khu vực biên giới. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực 
tiếp phối hợp với Ty An ninh của hai tỉnh: Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào) thông qua 
ký kết biên bản ghi nhớ, quy chế, quy định hoạt động, xây dựng, triển khai thực hiện hàng 
chục kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy, trong đó có kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch 
đấu tranh phá án, v.v… Nhờ làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng và triển khai kịp thời 
các biện pháp nghiệp vụ, từ năm 2013 đến tháng 02/2019, Bộ đội Biên phòng Sơn La cùng 
lực lượng An ninh của bạn đã đấu tranh thành công 14 chuyên án; bắt giữ 23 đối tượng 
(quốc tịch Lào), thu 78 bánh và 29kg bột heroin, 10,3kg thuốc phiện, 13kg hạt thuốc 
phiện, 16kg ma túy dạng đá, 94.991 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan 

SƠN LA ĐẨY MẠNH  

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY  
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khác. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, qua đánh giá, rút kinh nghiệm cho 
thấy, công tác phối hợp giữa hai bên bộc lộ một số hạn chế, như: Còn biểu hiện nhận thức 
đơn giản; phương pháp tổ chức phối hợp nhiều khi chưa đồng bộ, có lúc còn máy móc, 
cứng nhắc, thiếu kịp thời; chất lượng trao đổi thông tin, tình hình hoạt động và kết quả 
phối hợp của hai lực lượng có lúc chưa cao, v.v... Để khắc phục những hạn chế đó, theo 
chúng tôi, cần chú trọng một số giải pháp sau: 

Trước hết, làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhất là thành phần trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống 
tội phạm ma túy về vị trí, vai trò quan trọng của công tác phối hợp với lực lượng An ninh 
của bạn. Hiện nay, tội phạm ma túy được tổ chức hết sức chặt chẽ, tinh vi, với nhiều 
đường dây xuyên quốc gia; trong khi đó, lực lượng bộ đội biên phòng trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ trên tuyến biên giới đất liền mỏng, địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, 
v.v… Vì vậy, việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng của bạn trong công tác 
phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này là vấn đề cấp thiết và phải được chú trọng hơn 
bao giờ hết; coi đây vừa là yêu cầu, vừa là nguyên tắc để tạo sức mạnh tổng hợp trong thực 
hiện nhiệm vụ phức tạp này. Để làm tốt nhiệm vụ này, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần giáo 
dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận rõ tầm quan trọng của việc phối hợp hoạt động trên các mặt 
công tác trong phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới. Qua đó, làm cho cán 
bộ, chiến sỹ nắm chắc quan điểm, đường lối, chỉ thị,... của Đảng và cấp ủy, chỉ huy các 
cấp về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trực tiếp là Chỉ thị 1302/CT-BTL, ngày 
05/5/2015 và Kế hoạch 2339/KH-BTL, ngày 15/7/2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và 
định hướng đến năm 2030, v.v… Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là cấp cơ sở 
cần tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ nắm chắc quy định, quy chế phối hợp đã được ký kết và kế hoạch hoạt động 
thường xuyên cũng như kế hoạch cụ thể thực hiện các chuyên án giữa hai bên, v.v… Đây 
là vấn đề cần thiết, trực tiếp nhất để sự phối hợp, hiệp đồng giữa hai bên được nhịp nhàng, 
ăn khớp, đạt hiệu quả cao. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 
giữ vững định hướng và năng lực thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần 
xây dựng lòng tin, sự gắn kết và hợp tác tích cực giữa hai bên. Trong quá trình thực hiện, 
các cấp cần bám sát thực tiễn, đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, vận dụng linh hoạt 
các biện pháp giáo dục, chú trọng lồng ghép giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo 
nhiệm vụ,... đảm bảo cho công tác giáo dục tạo thành hệ thống, được tiến hành liên tục, tạo 
sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ giữa ta và bạn. 

Hai là, cùng với lực lượng An ninh của bạn rà soát, thống nhất bổ sung, xây dựng 
hoàn chỉnh các quy chế, kế hoạch phối hợp phù hợp tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt giải 
pháp này, sẽ tạo đầy đủ cơ sở pháp lý trong phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy ở khu 
vực biên giới giữa hai lực lượng chuyên trách. Là những bộ phận, thành phần cùng có 
nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy, nên Bộ đội Biên phòng Sơn La và các Ty An 
ninh của bạn trên địa bàn biên giới đã có mối quan hệ gắn bó lâu dài, nhưng đây là hai lực 
lượng vũ trang thuộc hai quốc gia khác nhau, mỗi bên có chức năng, phạm vi hoạt động và 
phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo khác nhau, nhất là nhiệm vụ thường xuyên có sự phát triển. 
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Vì thế, để bảo đảm tính pháp lý trong các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới nói 
chung, trong phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng, Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực 
lượng của bạn cần thống nhất về nguyên tắc, mục đích, nội dung, quy trình phối hợp,... và 
phải được thể hiện bằng các quy chế, kế hoạch do đại diện hợp pháp của cơ quan chức 
năng hai bên ký kết theo phân cấp. Để thực hiện, Bộ đội Biên phòng Sơn La và các Ty An 
ninh của bạn trên địa bàn hai bên biên giới cần căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính 
sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước; các hiệp ước, hiệp định,... mà Chính phủ hai 
nước đã ký kết. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt 
động của mình để rà soát, bổ sung các loại quy chế, biên bản ghi nhớ, kế hoạch hoạt động, 
phương án, chuyên án, v.v… Đây là văn bản pháp lý rất cần thiết, là sự thống nhất trong tổ 
chức, hành động, có sự phối hợp để công tác phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực 
biên giới phù hợp với thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Trong đó, nội dung phối hợp phải cụ 
thể, tỷ mỷ, sâu sát; quy định rõ trách nhiệm, phạm vi, phương thức, lực lượng, phương 
tiện,... phối hợp trong các hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất, trong mọi điều kiện, 
thời gian, tình huống, bảo đảm tính khả thi cao. 

Ba là, sáng tạo, linh hoạt tổ chức thực hiện công tác phối hợp, kết hợp với bạn trong 
phòng, chống tội phạm ma túy. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phức tạp này là vấn đề đặc 
biệt quan trọng, quyết định đến kết quả các chuyên án, vụ án phòng, chống ma túy. Trong 
đó, công tác phối hợp, kết hợp giữa lực lượng chuyên trách hai bên biên giới cần có sự vận 
dụng khéo léo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo đó, Bộ đội Biên phòng Sơn 
La và các Ty An ninh của bạn cần duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung phối 
hợp đã thống nhất, trọng tâm là các hoạt động chuyên môn, như: Luân phiên giao ban, 
cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất; tổ chức canh trực, tuần tra chung; tổ chức 
luyện tập, diễn tập; thu thập tin tức, điều tra địa bàn, tụ điểm, quản lý nghiệp vụ các đối 
tượng về ma túy; thực thi các phương án phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, v.v… 
Với hình thức trao đổi thông tin, cần cung cấp đầy đủ tình hình, tin tức phục vụ yêu cầu 
điều tra, xác minh,... một cách cụ thể; từ đó, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác điều 
tra địa bàn, sàng lọc đối tượng, đường dây, ổ, nhóm, thu thập tài liệu về hoạt động của tội 
phạm ma túy để cùng ngăn chặn hành vi có nguy cơ vi phạm, đồng thời xác lập chuyên án 
đấu tranh với đối tượng đã vi phạm. Trong đấu tranh với tội phạm, phối hợp xử lý, giải 
quyết các vụ việc về ma túy, phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật của mỗi nước, đảm bảo yêu 
cầu về chính trị, ngoại giao. Lực lượng mật, trinh sát nội tuyến, ngoại tuyến hai bên cần 
được xây dựng, sử dụng một cách linh hoạt, phù hợp, chú trọng phối hợp đi sâu vào đối 
tượng trong từng ổ, nhóm, đường dây, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của 
chúng, cùng thống nhất tạo tình huống nghiệp vụ để phá án, v.v… 

Cùng các giải pháp trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương hai bên đẩy mạnh công tác đối ngoại, ngoại giao nhân 
dân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị, 
“thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích 
cực tham gia phong trào xây dựng thôn, bản không có tội phạm ma túy, chủ động phát 
hiện và tố giác tội phạm ma túy. Mặt khác, tổ chức các lớp học tiếng của hai nước cho cán 
bộ, chiến sỹ hai bên, tạo tiện lợi trong phối hợp hoạt động; phối hợp tổ chức tốt công tác 
sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy khu vực biên giới. Qua 



 

  
    

 

“Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 7/2019 
  

41

đó, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp phối hợp hiệu quả, góp phần tăng cường sự 
hiểu biết, củng cố niềm tin, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, bảo vệ biên giới nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

 

                                                                            Trung tá, ThS. Nguyễn Huy Du 
                                                                              (Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 7/2019) 

 

 
  

SƠN LA: PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

 TRONG THANH, THIẾU NIÊN 
 

Thời gian gần đây, tình hình sử dụng ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp trong 
thanh, thiếu niên diễn biến phức tạp; số người nghiện trong độ tuổi này chiếm tỷ lệ 
tương đối cao. Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt 
chẽ với các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên nâng 
cao nhận thức, tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, 
thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020, những năm qua, các cấp bộ đoàn và lực lượng Công an 
tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh, thiếu niên tích cực tham gia phòng, chống ma 
túy; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ và lực lượng công an trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.  

Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều 
cuộc ra quân hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống ma túy; trực tiếp chỉ đạo các huyện, 
thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai lồng ghép hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma 
túy vào các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với nhiều 
nội dung đa dạng, thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức 24 hoạt động cấp tỉnh và 
hơn 1.800 hoạt động cấp huyện, cơ sở với sự tham gia của trên 200.000 lượt đoàn viên, 
thanh thiếu niên; đăng tải 162 tin bài, ảnh hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa 
phương, đơn vị tổ chức trên 400 buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về hiểm họa ma 
túy và các mối nguy đối với thanh, thiếu niên, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm 
của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia ngăn chặn, phòng, chống tệ nạn xã hội nói 
chung, tệ nạn ma túy nói riêng, hạn chế thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật và tệ 
nạn xã hội trong thanh, thiếu niên. 

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, việc nhân rộng các mô hình phòng, 
chống ma túy được công an tỉnh và đoàn thanh niên các địa phương phát động mạnh mẽ 
thông qua nhiều hình thức như cuộc vận động “Ba không với ma túy” là: “Không sử dụng; 
không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che 
cho tội phạm và tệ nạn ma túy”. Đến nay, 100% các cơ sở đoàn đã xây dựng được mô hình 
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phòng, chống ma túy với hơn 500 hòm thư tố giác được đặt tại các cơ quan, đơn vị, trường 
học và khu dân cư. Các hòm thư tố giác đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin 
báo phản ánh về tội phạm liên quan đến ma túy, trong đó, nhiều tin báo có giá trị giúp lực 
lượng công an triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an 
thường xuyên phối hợp với các cấp đoàn cơ sở quan tâm công tác quản lý người nghiện 
sau cai nghiện trên địa bàn, đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, tổ chức gặp 
gỡ động viên các thanh thiếu niên sau cai nghiện vận động họ không tái nghiện; quản lý, 
giám sát và giúp đỡ thanh thiếu niên sau khi cai nghiện ổn định cuộc sống tại địa phương, 
như: Hướng nghiệp, tạo việc làm; tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế; chăm sóc 
sức khỏe; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao... 

Với những nỗ lực của các cấp bộ đoàn và lực lượng công an tỉnh Sơn La đã góp 
phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu 
niên. Thời gian tới, để công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đạt hiệu quả 
hơn nữa, tổ chức đoàn các cấp và lực lượng công an tiếp tục đa dạng hóa hoạt động giáo 
dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, gắn công tác tuyên truyền 
với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người 
nghiện ma túy tại cộng đồng. Đồng thời, tăng cường các hoạt động văn hóa, giải trí lành 
mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích giúp thanh, thiếu niên 
tránh xa các tệ nạn xã hội; quan tâm tạo công ăn việc làm cho thanh niên, nhất là thanh 
niên nông thôn, duy trì có hiệu quả các mô hình thanh niên xung kích phòng, chống ma 
túy tại cơ sở. 

 

                                                                                                  Hoa An 
(bocongan.gov.vn - Ngày 20/02/2019) 

 

 
 

TUỔI TRẺ VÂN HỒ TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG MA TÚY 
 

Những năm gần đây, tình hình vi 
phạm pháp luật nói chung và mắc các tệ 
nạn về ma túy nói riêng trong thanh, 
thiếu niên trên địa bàn huyện Vân Hồ có 
chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng 
đó, Huyện đoàn Vân Hồ đã thực hiện 
nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận 
thức cho đoàn viên, thanh niên về tác hại 
của ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma 
túy trên địa bàn. 

Trao đổi với đồng chí Triệu Đức 
Minh, Bí thư Huyện đoàn Vân Hồ được 
biết: Huyện đoàn Vân Hồ có 35 cơ sở đoàn 
với 4.470 đoàn viên, là huyện mới thành 
lập, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, lại 

là điểm nóng về tình hình buôn bán, vận 
chuyển và tàng trữ các chất ma túy. Tình 
hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa 
bàn huyện diễn ra phức tạp, đặc biệt, việc 
vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn ma túy 
trong lực lượng thanh, thiếu niên có chiều 
hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây 
mất an ninh trật tự. Xác định vai trò của tổ 
chức đoàn và trách nhiệm của tuổi trẻ trong 
việc phòng, chống các loại tội phạm, đặc 
biệt là tội phạm ma túy, những năm qua, 
Huyện đoàn Vân Hồ đã thực hiện hiệu quả 
chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 
chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và 
chương trình phòng chống ma túy đến năm 
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2020 của Chính phủ; Nghị quyết liên tịch 
số 03/TW giữa Bộ Công an với Trung 
ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh về phối hợp hành động phòng, chống 
ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 
2010 - 2015 và kế hoạch phối hợp giai 
đoạn 2016 - 2020. Hàng năm, xây dựng kế 
hoạch và triển khai công tác phòng, chống 
ma túy sâu rộng tới các cơ sở đoàn trong 
toàn huyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ 
với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh 
tuyên truyền phòng chống ma túy trong 
thanh, thiếu niên phù hợp với từng địa bàn 
bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút 
đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia 
hưởng ứng như: Tổ chức các buổi sinh 
hoạt, các diễn đàn tuyên truyền về phòng 
chống ma túy, giáo dục pháp luật, chương 
trình quốc gia phòng chống tội phạm, mua 
bán phụ nữ, trẻ em và những tác hại của ma 
túy, mại dâm… Từ 2012 - 2017, các cơ sở 
đoàn đã tổ chức 28 diễn đàn thanh niên, 14 
hội thi, trên 500 buổi sinh hoạt chi đoàn; 
in, treo 63 khẩu hiệu, pa nô; phát trên 6.000 
cuốn tài liệu truyền thông về phòng chống 
ma túy, trên 500 cuốn Luật Phòng chống 
ma túy cho đoàn viên thanh niên tại địa bàn 
các xã trọng điểm; tổ chức trên 50 buổi 
giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao lồng ghép tuyên truyền phòng chống 
ma túy, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn 
viên thanh niên. 

Bên cạnh đó, cán bộ đoàn các cấp 
thường xuyên nắm bắt tâm tư của đoàn 
viên, thanh niên, giúp đỡ nhiều thanh niên 
tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện 
thông qua mô hình “Bạn giúp bạn”, tiêu 
biểu như các xã Vân Hồ, Song Khủa, 
Chiềng Khoa, Tô Múa. Đoàn xã Lóng 
Luông với mô hình thành lập các đội 
“Thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật 
tự bản” và thực hiện tốt nội dung chương 

trình kết nghĩa thi đua “Vì bình yên bản 
làng” với Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát 
truy nã tội phạm C52 Bộ Công an về việc 
vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú 
và công tác phối hợp phòng, chống ma túy 
trong thanh thiếu niên xã Lóng Luông; 
phối hợp với lực lượng thực hiện Phương 
án 279 của Ban Giám đốc Công an tỉnh 
Sơn La tổ chức công tác tuyên truyền về 
phòng chống ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, 
Đoàn Thanh niên Công an huyện là lực 
lượng xung kích, tiên phong trong công tác 
đấu tranh, trấn áp tội phạm, phòng chống 
ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt 
động có tổ chức, xuyên quốc gia, có sử 
dụng vũ khí, các đường dây vận chuyển, 
mua bán trái phép các chất ma túy. 

Với chủ đề năm 2018 “Hãy bảo vệ 
thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, thời 
gian tới, Huyện đoàn Vân Hồ tăng cường 
giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, 
tác hại của ma túy và công tác phòng, 
chống ma túy trong thanh, thiếu niên, tập 
trung vào các đối tượng học sinh, thanh 
niên ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên 
giới. Gắn công tác tuyên truyền với phát 
động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát 
hiện, tố giác tội phạm ma túy và người 
nghiện ma túy tại cộng đồng. Tổ chức các 
hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ 
ích đối với từng lứa tuổi, nhằm tạo sân chơi 
bổ ích giúp thanh, thiếu niên tránh xa các tệ 
nạn xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền, vận động các cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường hỗ trợ vốn, tạo việc làm 
cho thanh niên, góp phần ngăn chặn và đẩy 
lùi tội phạm ma túy. 

 

               Lam Giang 
(baosonla.org.vn - Ngày 18/10/2018)
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SUỐI TỌ NỖ LỰC ĐẨY LÙI TỆ NẠN MA TÚY 
 

Xã Suối Tọ (Phù Yên) là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, 
nhất là tệ nạn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Để đẩy lùi tội phạm, Ban 
Công an xã đã chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh, triệt phá các 
điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giữ vững an ninh trật tự, mang lại 
cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Chúng tôi đến xã vào đầu tuần, nhưng hầu hết các cán bộ công an xã đã về các bản 
để thu thập thông tin dân cư. Ở lại xã nhận nhiệm vụ trực ban và tiếp công dân, anh Thào 
A Dê, Phó trưởng Công an xã Suối Tọ, thông tin: Toàn xã có 684 hộ, 4.115 nhân khẩu, 
100% đồng bào dân tộc Mông, dân cư phân bố không đồng đều nên việc kiểm soát các đối 
tượng tham gia mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy gặp nhiều khó khăn. Ban 
công an xã đã phối hợp với Ban quản lý bản và trưởng các dòng họ, người có uy tín trong 
bản thành lập các tổ tuyên truyền, thường xuyên đến từng hộ gia đình giải thích cho dân 
hiểu về những tác hại và hệ lụy của ma túy, phối hợp với lực lượng công an huyện phụ 
trách xã quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. 

Sắp xếp công việc tại trụ sở, Phó trưởng công an xã dẫn chúng tôi tới thăm gia đình 
đối tượng Tráng A Vàng ở bản Suối Tọ vừa bị xét xử lưu động tại xã, do phạm tội tàng trữ 
trái phép chất ma túy. Trong ngôi nhà gỗ lụp xụp, không có gì đáng giá, bà Sồng Thị Sú, 
mẹ đẻ của Vàng khắc khổ, đôi mắt ngấn lệ: Con trai nghiện 8 năm rồi. Giữa tháng 7 năm 
nay, trong lúc nó lấy bộ bàn đèn và gói thuốc phiện cất giấu trên gác nhà ra hút thì bị công 
an bắt quả tang, bị Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái 
phép chất ma túy. Tôi buồn lắm, giờ chỉ mong nó cải tạo thật tốt, để mau đoàn tụ cùng với 
gia đình. Giống như Tráng A Vàng, hiện nay, trên địa bàn xã vẫn còn 65 người nghiện ma 
túy, trong đó, 10 người được đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, số còn lại được quản 
lý tại cộng đồng và được điều trị cắt cơn bằng phương pháp uống Methadone. So với vài 
năm trước, số lượng này đã giảm rất nhiều, nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính 
quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn. 

Tìm hiểu thêm được biết, để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm về ma túy,  
ngay từ đầu năm, Ban công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công 
nhiệm vụ cho từng công an viên chủ động bám nắm địa bàn, vận động bà con không tái 
trồng cây thuốc phiện. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể của bản tổ chức cho nhân dân 
ký cam kết “Không tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”. Hướng dẫn, đôn đốc, duy trì 
hoạt động của 45 nhóm liên gia tự quản, 9 tổ an ninh nhân dân, bố trí 10 hòm thư tố giác 
tội phạm đặt tại 9 bản và trụ sở xã, giúp lực lượng công an nắm được nhiều nguồn tin có 
giá trị, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm 
nóng. Xác định việc tuyên tuyền, vận động, giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu, Ban công an 
xã phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp ở 9 bản về các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với hơn 500 lượt người nghe. 
Tính đến hết tháng 10, Công an xã Suối Tọ đã phối hợp triệt phá 7 vụ sử dụng, tàng trữ trái 
phép chất ma túy, trong đó, khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng; xử lý hành chính 2 vụ, 3 đối tượng. 
Đặc biệt, vào đầu tháng 3 năm nay, lực lượng công an xã và công an huyện Phù Yên đã tổ 
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chức triệt phá được 1.000m² cây thuốc phiện trên địa bàn giáp ranh xã Làng Nhì, huyện 
Trạm Tấu (Yên Bái). 

Già bản Vàng A Chu, ở bản Suối Khang, cho biết: Vài năm trước, trong bản thường 
xuyên xảy ra trộm cắp, phá rừng xẻ gỗ lấy tiền mua ma túy, nhiều gia đình vì có người 
nghiện ma túy mà lâm vào cảnh nghèo khó. Thời gian gần đây, qua nghe tuyên truyền tại 
các cuộc họp bản, bà con đã tự giác thực hiện theo đúng quy ước của bản; chủ động tham 
gia giữ gìn an ninh trật tự, không tiếp tay, bao che cho các đối tượng mua bán, vận chuyển, 
tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; không tái trồng cây thuốc phiện. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã, nhất là lực lượng công an xã, 
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã dần ổn định, bà con đoàn kết, đồng lòng quyết tâm 
đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

 

                                                                                                   Lò Thái 
                                                                            (baosonla.org.vn - Ngày 12/11/2018) 
 

 
   

ĐỒN CÔNG AN NÀ ỚT ĐẤU TRANH ĐẨY LÙI TỘI PHẠM MA TÚY 
 

Thời gian gần đây, tuyến quốc lộ 4G 
đoạn qua địa phận huyện Mai Sơn trở 
thành nơi hoạt động của bọn tội phạm, 
nhất là tội phạm về ma túy có chiều hướng 
gia tăng và diễn biến phức tạp. Bằng nhiều 
biện pháp nghiệp vụ, Đồn Công an Nà Ớt 
(Công an huyện Mai Sơn) chủ động xây 
dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, góp 
phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đồn Công an Nà Ớt được thành lập 
năm 2013 có nhiệm vụ đảm bảo an ninh 
trật tự địa bàn 6 xã: Nà Ớt, Chiềng Ve, 
Chiềng Kheo, Chiềng Dong, Phiêng Cằm 
và Chiềng Nơi. Đây là khu vực địa hình 
hiểm trở, chủ yếu là đồi núi, vực sâu, đèo 
cao, đường sá đi lại rất khó khăn, đặc biệt 
là vào mùa mưa, mật độ dân cư thưa thớt, 
chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, là 
nơi các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. 
Đặc biệt, thời gian gần đây, tội phạm về 
ma túy có những diễn biến phức tạp, ma 
túy dạng đá có nguồn gốc từ biên giới 
chuyển về bị phát hiện, bắt giữ trên địa 
bàn đồn quản lý ngày càng lớn... 

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi 

đến Đồn Công an Nà Ớt, đúng ngày cán 
bộ, chiến sỹ nơi đây tổ chức giao ban triển 
khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên 
địa bàn. Nhiều vấn đề được bàn thảo triển 
khai, trong đó nổi bật là công tác đấu tranh 
phòng, chống ma túy. Tranh thủ giờ giải 
lao, Thiếu tá Trưởng đồn Nguyễn Đức 
Thắng, chia sẻ: Trước tình hình các loại tội 
phạm, nhất là tội phạm về ma túy tiếp tục 
diễn biến phức tạp, đồn đã xây dựng 
chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp 
tình hình địa bàn, vạch rõ phương thức, 
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, chỉ 
đạo cán bộ, chiến sỹ bám nắm chắc địa 
bàn phân công; phối hợp với các lực lượng 
chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vụ 
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma 
túy. Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường bám nắm cơ sở, 
tuyên truyền vận động bà con nhân dân 
các dân tộc nâng cao nhận thức, tích cực 
đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, nhất là 
tội phạm và tệ nạn ma túy; phát hiện, tố 
giác, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại 
gia đình và cộng đồng dân cư... 
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Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình 
và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp 
vụ, từ đầu năm đến nay, đồn đã chủ trì 
phối hợp với các lực lượng chức năng điều 
tra, khám phá, đấu tranh 9 vụ liên quan 
mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 
chất ma túy, bắt 11 đối tượng, tang vật thu 
giữ 1.224g heroin, 3.198 viên hồng phiến, 
6.598g ma túy đá, 47,9g thuốc phiện, 1 xe 
ô tô, 4 xe máy, 13 điện thoại di động và 
một số tang vật khác. Điển hình, hồi 0 giờ 
30 phút ngày 6/4, đồn phối hợp với Đội 
Kinh tế - ma túy Công an huyện Mai Sơn 
tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 4G 
địa phận xã Nà Ớt, phát hiện Trương Văn 
Hải (sinh năm 1983) trú tại Đắk Lắk và 
Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1989), trú 
tại Đắk Nông có hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma túy, thu giữ 5,8kg ma túy đá, 200 
viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật 
khác. Hồi 19h30 phút ngày 11/6, đồn phối 
hợp với Phòng PC04-Công an tỉnh và Đội 
Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn tuần 
tra trên quốc lộ 4G địa phận xã Nà Ớt, bắt 
quả tang Vi Thị Thanh Hương (sinh năm 

1979), trú tại tỉnh Lạng Sơn tàng trữ trái 
phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 
797,5g ma túy đá và 1.973 viên hồng 
phiến cùng một số tang vật khác... 

Xác định rõ hoạt động của tội phạm 
về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, phương 
thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, manh 
động và nguy hiểm, cán bộ, chiến sỹ Đồn 
Công an Nà Ớt động viên nhau đoàn kết, nỗ 
lực cố gắng, phát huy hết khả năng, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với 
cấp ủy, chính quyền các xã vận động nhân 
dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành 
pháp luật, tham gia phong trào toàn dân 
phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần 
giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn, làm tốt 
công tác nghiệp vụ, phát hiện ngăn chặn 
kịp thời các vụ mua bán, tàng trữ, vận 
chuyển trái phép chất ma túy, góp phần 
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

 

Việt Anh 
(Báo Sơn La số 6695- Ngày 26/6/2019) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 

Hồ Thị Kim Dung 
 Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La 

 
BIÊN TẬP CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

Dương Thị Thúy Hồng 
 

BIÊN TẬP 

Phạm Hương Thảo 
 

TRÌNH BÀY MINH HỌA 

Phạm Hương Thảo 
 

BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Tạ Thị Huyền Thanh 
 

SỬA BẢN IN 

Dương Thị Thúy Hồng 
 
 

  
IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
TỈNH SƠN LA. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN 02/GP-XBBT NGÀY 04/01/2019 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP.  IN XONG VÀ 
NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 07 NĂM 2019. XUẤT BẢN 1 THÁNG/1 KỲ. 

 
 


