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TRONG SỐ NÀY 
 

 

   Chỉ thị của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

(Tr.1) 

HY 

 Triển khai Tháng hành động 

phòng, chống ma túy. (Tr.3) 

Ban biên tập 
 

  Tăng cường hợp tác quốc tế 

trong đấu tranh phòng, chống ma túy. 

(Tr.5) 

           Nhóm PV 

  Quốc tế đề cao vai trò của 

Việt Nam trong phối hợp phòng, 

chống ma túy xuyên quốc gia. (Tr.7)  
 

                                    Nhóm PV 

 Lập nhiều chiến công trên mặt 

trận đấu tranh với “cái chết trắng”. (Tr.9) 
  

Lê Đồng 

  
  Các biện pháp ngăn chặn, đẩy 

lùi tội phạm về ma túy. (Tr.11)                   
         

  Đỗ Thành Trường 
 

 Sửa đổi Luật Phòng, chống 

ma túy phù hợp với tình hình thực 

tiễn. (Tr.21) 

Nguyễn Hương 
                                      

 Phòng, chống tệ nạn ma túy 

dựa vào sức mạnh của cộng đồng. 

(Tr.23) 

                Thanh Thảo - Dạ Ngân 
 

Sơn La đẩy mạnh công tác 

phòng, chống ma túy 
 

  (Trích) Báo cáo tổng kết công 

tác phòng, chống ma túy năm 2019.  

(Tr.25)  

                           UBND tỉnh Sơn La 
  
  Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu 

tranh phòng, chống ma túy qua biên giới. 

(Tr.37) 

                            L.C 

 Chủ động trấn áp tội phạm ma 

túy ở địa bàn trọng điểm. (Tr.39) 

Lê Đồng 
 

 Sơn La: Không để hình thành 

điểm nóng ma túy trong các cơ sở giáo 

dục. (Tr.41) 

H.Anh 
 

 Nòng cốt trong phòng, chống tội 

phạm ma túy. (Tr.42) 

Minh Thu 
   

 Những đổi thay tại điểm nóng 

ma túy Vân Hồ. (Tr.43) 

(canhsat113.com) 
 

 Phòng chống ma túy ở Sơn La: 

Gia đình là trọng tâm. (Tr.45) 
 

Vì Quyền Trứ 
 

                        



Lời giới thiệu  
 

        Những năm gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng 

trái phép các chất ma túy trên thế giới cũng như ở nước ta ngày càng diễn biến phức 

tạp. Ma túy đang làm hủy hoại sức khỏe của chính người dùng và là nguồn gốc phát 

sinh tội phạm, gia tăng bạo lực.         

         Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy luôn được Đảng và Nhà 

nước ta quan tâm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, 

quyết liệt, kiên trì và đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay 

tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn sử dụng trái phép các chất ma túy vẫn không 

ngừng gia tăng, diễn biến về tội phạm ma túy vô cùng phức tạp, số vụ việc bị phát 

hiện ngày càng nhiều, hình thức buôn bán, tàng trữ ma túy tinh vi hơn. Thống kê sơ 

bộ cho thấy mỗi năm, nước ta có thêm mười nghìn người nghiện ma túy mới. Đáng 

lo ngại là người nghiện ma túy tiếp tục có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có những 

trường hợp là học sinh trung học cơ sở. 

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

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

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

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

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

ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy. Tính đến nay, toàn tỉnh 

có gần 9.200 người nghiện ma túy trong diện quản lý ở 12 huyện, thành phố. Từ 

năm 2014 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ được 5.137 vụ, 7.742 đối 

tượng, thu giữ 549kg heroin, 176kg thuốc phiện, 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp… 

         Việc bảo vệ cộng đồng, gia đình, xã hội và đặc biệt là thế hệ trẻ trước nguy 

cơ lan rộng của tội phạm ma túy đã và đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, đòi 

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

quả hơn nữa nhằm giảm thiểu thiệt hại do ma túy gây ra cho mỗi người, mỗi gia 

đình và toàn xã hội. 

           Tiếp tục 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: “Vì một xã 

hội không ma túy”. 

        Trân trọng giới thiệu!                              
                                                                                                           
                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 
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CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY 
 

 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng 

cƣờng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

 Chỉ thị nêu rõ: Ðể phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, 

tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, 

trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy. Hằng năm phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo; định kỳ 

hàng tháng hoặc hàng quý, nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo 

gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải 

chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ 

trách. Lấy hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ 

trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương hàng 

năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong 

phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân 

và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma 

túy. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống 

ma túy. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn công tác 

phòng, chống ma túy, có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy; có chính sách đối với đối tượng tội phạm ma túy đầu thú; tháo gỡ kịp 

thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa 

người nghiện đi cai nghiện tập trung; bổ sung kịp thời vào danh mục quản lý đối với 

những tiền chất, chất ma túy mới. Rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong 

công tác quản lý Nhà nước, nhất là quản lý biên giới, quản lý xuất nhập khẩu, quản 

lý tiền chất ma túy, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người 

nước ngoài cư trú và hoạt động tại Việt Nam... không để tội phạm lợi dụng hoạt 

động. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, 

nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Kịp 

thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, 

chống ma túy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
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xây dựng chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham 

gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma 

túy. 

 Phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò 

chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng công an nhân dân, 

chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận 

chuyển ma túy xuyên quốc gia. Phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ 

giữa các lực lượng công an, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển trong ngăn chặn 

nguồn ma túy từ nước ngoài đưa vào Việt Nam ngay từ khu vực biên giới. Thực 

hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các tụ 

điểm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự (vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà 

nghỉ...). Ðiều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm về ma túy, triệt để thu 

hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại 

tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất 

kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa. Kịp 

thời phát hiện, triệt phá diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy. 

 Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy để có sự điều chỉnh 

cho phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có 

hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau 

cai. Ðánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma 

túy, tập trung ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Có biện pháp quản lý chặt 

chẽ đối với người nghiện ma túy, không để phát sinh tội phạm. Tăng cường các 

nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tập trung củng cố, kiện 

toàn nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma 

túy từ Trung ương tới cơ sở, bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ. Hằng năm tăng mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đồng thời tích cực 

tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, 

các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư 

nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng, chống ma túy. Có chính 

sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán 

bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy. 
 

                                                                                 HY tổng hợp 

                                                                          (tinhuyquangtri.vn - Ngày 25/9/2019)    
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TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
 

 Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan thành 

viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ đạo 

triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 từ ngày 01 - 30/6 

với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, hãy hành động 

vì cộng đồng không ma túy”. 

 Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế 

phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy (ngày 26/6), Thủ 

tướng Chính phủ giao Bộ Công an phát động triển khai đợt cao điểm tấn công trấn 

áp tội phạm về ma túy. Chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra, triệt phá các tổ 

chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp về 

ma túy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tội 

phạm về ma túy, những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá 

trình tham gia giao thông. Kịp thời hướng dẫn, cung cấp, định hướng thông tin cho 

các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông để tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền phòng chống ma túy hiệu quả, thiết thực. Kiểm tra, đôn đốc và tổng 

hợp kết quả thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy. 

 Vì sức khỏe của mọi ngƣời - hãy tránh xa ma túy 
 Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông 

tin cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử 

dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là tác hại của các 

loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới; xây dựng và truyền tải thông điệp 

phòng chống ma túy trên các báo, tạp chí, trang thông tin; chú trọng truyền thông 

qua mạng xã hội, thông qua tin nhắn đến các thuê bao di động với các khẩu hiệu 

tuyên truyền: Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy; Ma túy đá, phá cuộc 

đời; Tương lai và ma túy không cùng tồn tại; Đừng để ma túy lãng phí tuổi xuân; 

Sống tuổi trẻ, nghĩ tương lai, nói không với ma túy; Vì sức khỏe của mọi người, 

hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy... 

 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống 

ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng 

chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; trọng tâm tuyên truyền, phổ 

biến về hậu quả, tác hại của ma túy và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp 

bóng các vỏ bọc, hình thức như: Tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười... cho học 

sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh; phát động học sinh, sinh viên “Chung tay nói 

không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”.  

 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam 
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đa dạng hóa các hình thức truyền thông; tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên 

truyền về công tác phòng chống ma túy với nhiều thể loại: Phim, phóng sự điều tra 

vụ án, phóng sự về tác hại của ma túy và chất hướng thần trong giới trẻ hiện nay; 

đưa tin, bài tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong công tác phòng, 

chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mô hình phòng chống ma túy có hiệu quả tại cơ 

sở; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng 

đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... 

 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao 

khẩn trương hoàn thiện và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy 

ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Tòa 

án nhân dân tối cao. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành 

động phòng chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện. 

 Tập trung triệt phá các đƣờng dây ma túy trên tuyến biên giới 
 Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với 

lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma 

túy trên tuyến biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không 

tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy, không trồng cây có chứa chất ma 

túy. 

 Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiểm soát chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc phối hợp, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất 

trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất 

ma túy tổng hợp trong nội địa. 

 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào 

“Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy”. 

 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ 

quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với nội dung 

và hình thức đa dạng, phong phú. Chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền 

phòng chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao 

và du lịch; các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, giao lưu, 

sinh hoạt câu lạc bộ; tiếp cận tuyên truyền thông qua hội viên các hội, đoàn thể, 

cộng tác viên, tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện... Triệt phá các 

điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Vận động, yêu cầu chủ cơ sở kinh 

doanh dịch vụ có điều kiện ký cam kết không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng 

trái phép các loại ma túy, chất hướng thần. Tăng cường công tác phối hợp của các 

sở, ban, ngành trong thực hiện công tác cai nghiện; có chính sách ưu đãi, thu hút 

doanh nghiệp trong tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Bố trí kinh phí 

bảo đảm cho công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.  
 

              Ban Biên tập 
                          (bocongan.gov.vn - Ngày 01/6/2020) 
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TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
 

 Dƣới sự điều hành của Đại 

tƣớng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Bộ trƣởng Bộ Công an, trƣởng 

đoàn các nƣớc/đối tác dự Hội nghị 

cấp Bộ trƣởng về nâng cao hiệu quả 

hợp tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm ma túy xuyên quốc gia đã ra 

Tuyên bố chung trong đó kêu gọi nỗ 

lực quốc tế trong đấu tranh phòng, 

chống ma túy. 

 Chiều 10/9/2019, sau phiên 

khai mạc, dưới sự chủ trì, điều hành 

của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các 

đoàn đại biểu các nước/đối tác dự Hội 

nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu 

quả hợp tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã 

tiến hành phiên họp toàn thể. 

 Phát biểu chào mừng, Bộ 

trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị cấp 

Bộ trưởng lần này được tổ chức trong 

bối cảnh tình hình sản xuất, mua bán, 

vận chuyển ma túy trái phép trên thế 

giới và trong khu vực tiếp tục diễn 

biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là 

tình hình sản xuất ma túy tổng hợp tại 

khu vực Tam giác Vàng đang gia tăng 

đáng báo động, đặt ra yêu cầu cấp 

thiết cần tìm giải pháp kịp thời ứng 

phó nhằm kiểm soát hiệu quả tình 

hình. 

 Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, 

tội phạm ma túy là tội phạm của các 

loại tội phạm. Ma túy mang lại siêu lợi 

nhuận khiến các tổ chức tội phạm 

không từ mọi phương thức thủ đoạn, 

sẵn sàng chống trả quyết liệt với các 

lực lượng chức năng. Về tội phạm ma 

túy mang tính quốc tế, chúng hình 

thành các băng nhóm có tổ chức liên 

khu vực, liên lục địa và các đường dây 

sản xuất mua bán, vận chuyển khép 

kín, xuyên quốc gia. 

 Loại hình tội phạm ngày càng 

có xu hướng gắn kết và có tổ chức 

cao, có sự móc nối giữa các đối tượng, 

các địa bàn bản địa và quốc tế để mua 

bán, vận chuyển ma túy. Do đó, không 

một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải 

quyết được vấn đề này và hợp tác 

quốc tế trong phòng, chống ma túy là 

một đòi hỏi tất yếu mà tất cả các quốc 

gia cần quan tâm, đẩy mạnh. 

 Trên cương vị Chủ tịch đương 

nhiệm cơ chế hợp tác Hội nghị cấp Bộ 

trưởng các nước ASEAN về vấn đề 

ma túy, với vai trò điều phối và dẫn 

dắt triển khai các hoạt động hợp tác về 

phòng, chống ma túy trong ASEAN, 

xác định mục tiêu tập trung giải quyết 

về vấn đề ma túy tại khu vực Tam 

giác Vàng, Việt Nam có sáng kiến tổ 

chức Hội nghị cấp Bộ trưởng với sự 

tham dự một số nước thành viên 

ASEAN; Trung Quốc; Cơ quan 

phòng, chống ma túy của Mỹ (DEA); 

Văn phòng Cảnh sát liên bang 

Australia (AFP) và Cơ quan phòng, 

chống ma túy tội phạm Liên hợp quốc 

(UNODC). 

 Xác định hội nghị là một cơ chế 

hợp tác bất thường, được nhóm họp 

khẩn cấp nhằm bàn các giải pháp ứng 

phó trước những diễn biến mới khó 

lường của tình hình ma túy trong khu 

vực, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, hội 

nghị là diễn đàn để các bên trao đổi 
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thông tin về tội phạm ma túy, bàn các 

giải pháp nâng cao hiệu quả, hợp tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm ma 

túy xuyên quốc gia trong thời gian tới. 

 Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, 

Việt Nam vừa được cộng đồng quốc tế 

tín nhiệm bầu làm Ủy viên không 

thường trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc và cũng đang gấp rút chuẩn 

bị tiếp nhận cương vị Chủ tịch 

ASEAN trong năm 2020. Vì vậy, Hội 

nghị cấp Bộ trưởng lần này tiếp tục 

thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ 

của Việt Nam và các nước thành viên 

trong công tác phòng, chống ma túy ở 

khu vực và trên thế giới. Qua đó, góp 

phần đảm bảo an ninh trật tự tại mỗi 

quốc gia vì sự phát triển, ổn định của 

khu vực. 

 Tại phiên họp, dưới sự điều 

hành trực tiếp của Bộ trưởng Tô Lâm, 

các nước, đối tác đã cung cấp nhiều 

thông tin phân tích và đánh giá tình 

hình, nắm bắt biến động mới của các 

tuyến, địa bàn và đối tượng mua bán, 

vận chuyển ma túy bất hợp pháp trong 

khu vực, đồng thời thảo luận thống 

nhất một số giải pháp cấp bách, chiến 

lược nhằm phối hợp đấu tranh có hiệu 

quả với tội phạm ma túy trên tuyến 

biên giới, đặc biệt là các tuyến vào và 

ra từ Tam giác Vàng tới các khu vực 

khác. 

 Hội nghị đã thống nhất chia sẻ 

danh sách, hồ sơ các đối tượng phạm 

tội về ma túy, các đối tượng truy nã 

đang lẩn trốn hoặc nghi đang lẩn trốn 

tại các nước; phối hợp xác minh thông 

tin, lập chuyên án điều tra và phối họp 

cử đoàn cán bộ sang nước sở tại để 

phối hợp, tổ chức hỏi cung các bị can 

nhằm bóc gỡ cả đường dây, bắt giữ 

được các đối tượng vận chuyển và các 

đối tượng chỉ huy, cầm đầu; tiến hành 

điều tra chung. 

 Hội nghị đánh giá cao vai trò, 

ghi nhận sự quan tâm của Cơ quan 

phòng, chống ma túy Mỹ (DEA), 

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) 

và Cơ quan phòng, chống tội phạm và 

ma túy Liên hợp quốc (UNODC) đã 

có nhiều hoạt động hỗ trợ các nước 

khu vực trong đấu tranh với tội phạm 

ma túy thông qua đào tạo tập huấn 

nâng cao năng lực cho cán bộ phòng, 

chống ma túy, cung cấp trang thiết bị 

cho lực lượng phòng, chống ma túy 

các nước, chia sẻ thông tin... 

 Hội nghị cũng khuyến khích 

các đối tác và cơ quan, tổ chức tiếp 

tục dành sự quan tâm, ủng hộ quý báu 

cho các nước trong thời gian tới vì 

một khu vực không ma túy. 

 Trước tình hình tội phạm ma 

túy diễn biến phức tạp, để tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các nội dung 

hợp tác trong thời gian tới, Hội nghị 

đã thông qua Tuyên bố chung cấp Bộ 

trưởng, trong đó nhấn mạnh: Các nước 

khu vực cần tiếp tục nâng cao vai trò 

chủ đạo trong xây dựng các chính 

sách, chiến lược kiểm soát ma túy của 

quốc gia; chủ động đẩy mạnh các đợt 

truy quét tấn công trấn áp tội phạm ma 

túy trên diện rộng, tập trung vào các 

tuyến biên giới, tuyến vận chuyển ma 

túy và tiền chất trọng điểm từ khu vực 

Tam giác Vàng; nêu cao vai trò trách 

nhiệm trong việc trao đổi thông tin, 

phối hợp điều tra trấn áp tội phạm ma 

túy với cơ quan phòng, chống ma túy 

các nước và các đối tác; tăng cường 
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hợp tác giữa các nước trong phòng, 

chống ma túy; đẩy mạnh hợp tác song 

phương, đa phương, hợp tác giữa các 

nước có chung đường biên giới; xây 

dựng các kế hoạch, sáng kiến và triển 

khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác 

hiện có; giúp đỡ, hỗ trợ tăng cường 

năng lực thực thi pháp luật phòng, 

chống ma túy. 

 Tuyên bố chung cũng nêu bật 

khuyến nghị các nước trong khu vực 

xem xét đầu tư xây dựng và triển khai 

hệ thống các trạm kiểm soát ma túy 

công khai tại các địa điểm tiếp giáp 

khu vực Tam giác Vàng, nhằm phối 

hợp kiểm soát ma túy và tiền chất, tiến 

tới mục tiêu bao vây, cô lập khu vực 

sản xuất ma túy tại Tam giác Vàng; 

củng cố tăng cường các mối quan hệ 

hợp tác với các bên đối tác trong và 

ngoài khu vực; tranh thủ các nguồn 

lực của cộng đồng quốc tế cho các 

sáng kiến, chương trình, kế hoạch 

phòng, chống tội phạm ma túy ở các 

nước và trong khu vực. 
 

Nhóm PV 
(cand.com.vn - Ngày 10/9/2019) 

 

 

     
 

QUỐC TẾ ĐỀ CAO VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM  

TRONG PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA 
 

 Đại diện các cơ quan phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực, của Mỹ 

và Liên hợp quốc cùng đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Hội nghị 

cấp Bộ trƣởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

ma túy xuyên quốc gia; cũng nhƣ vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam 

trong cuộc chiến không khoan nhƣợng này. 
 Trả lời phỏng vấn Công an nhân dân online ngày 11/9/2019 bên lề Hội nghị 

cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma 

túy xuyên quốc gia diễn ra từ 10 đến 12/9, ông Russell Holske, Giám đốc Khu vực 

Viễn Đông, Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) đánh giá cao và ca ngợi 

sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong tổ chức Hội nghị. 

 Đại diện DEA cho rằng, Việt Nam có vai trò lớn và đã thành công trong việc 

kêu gọi và mời các nước tiếp giáp Tam giác Vàng và các nước khác ở khu vực tham 

dự Hội nghị. Đại diện DEA cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức của 

nước chủ nhà Việt Nam, bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với lực 

lượng chức năng Việt Nam và tham gia các sự kiện tương tự do Việt Nam khởi 

xướng trong tương lai. 

 Bình luận về tình hình tội phạm ma túy ở khu vực, ông Russell Holske nhận 

định việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép các loại ma túy tổng hợp ở khu 

vực đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ma túy đá có nguồn gốc từ Tam giác 

Vàng. Tình trạng này có ảnh hưởng đến tất cả các nước thành viên trong khu vực 
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Đông Nam Á. Đặc biệt, trong 2 - 3 năm vừa qua, số lượng ma túy do DEA và các 

nước phát hiện và thu giữ được tại khu vực này đã gia tăng đột biến. 

 Đại diện DEA cho biết cơ quan này đã và sẽ tích cực phối hợp với cơ quan 

chức năng của các nước sở tại tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao năng lực, 

cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật, trang thiết bị cũng như hỗ trợ điều phối hoạt động 

điều tra song phương và đa phương để đối phó với vấn nạn này. 

 Theo đại diện DEA, cơ quan phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ đã nhận được 

sự phối hợp hiệu quả của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam 

trong khuôn khổ các kế hoạch hợp tác giữa hai bên cũng như các khuôn khổ quốc tế 

mà hai bên là thành viên. Kinh nghiệm do chuyên gia của DEA chia sẻ trong các 

lớp tập huấn được cán bộ điều tra Việt Nam vận dụng hiệu quả. 

 “Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ tiếp tục thắt chặt và tăng cường hợp 

tác hơn nữa với lực lượng thực thi pháp luật tại Việt Nam cũng như cam kết cung 

cấp thêm nhiều hơn những khóa huấn luyện chuyên môn cho lực lượng phòng 

chống ma túy”, đại diện DEA nói, nhấn mạnh hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm 

là điểm nhấn trong mối quan hệ song phương giữa DEA và Cục Cảnh sát điều tra 

tội phạm ma túy, Bộ Công an Việt Nam. 

 Trước đó, ông Jeremy Douglas, Trưởng Đại diện khu vực Đông Nam Á - 

Thái Bình Dương của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc 

(UNODC) khẳng định với phóng viên báo Công an nhân dân rằng, trong năm vừa 

qua, Việt Nam đã có những nỗ lực lớn trong việc ngăn chặn, triệt phá các vụ ma túy 

lớn với số lượng ma túy thu được chủ yếu được tuồn vào từ Lào, Campuchia và đặc 

biệt từ Myanmar. 

 Dựa trên những báo cáo đánh giá thường kỳ, UNODC nhận định những thay 

đổi về tình trạng buôn ma túy ở Myanmar và xu hướng dịch chuyển của các đường 

dây buôn ma túy. Ông Douglas cho rằng ASEAN cần làm nhiều hơn nữa để ứng 

phó với tình hình tội phạm ma túy đang ngày càng có nhiều biến động. 

 Đại diện UNODC cũng nhấn mạnh, cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam 

nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống ma túy, nhất là khi Việt Nam sẽ chuẩn bị 

đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, nhằm xây dựng các hoạt động 

hợp tác thiết thực, trong đó sẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội nghị chiến lược bàn về 

phương pháp phòng ngừa hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực. 

 UNODC hiện đang bắt đầu khởi động dự án mới giữa Trung Quốc và 

ASEAN nhằm ngăn ngừa dòng tiền chất chuyển từ Trung Quốc sang Tam giác 

Vàng. Ông Douglas bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ trở thành đối tác hợp tác vững 

mạnh trong dự án này. 

 “Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn để triển khai hiệu 

quả và thiết thực những kết quả gặt hái được sau Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng 

cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia và 

chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc đấu tranh chống 

tội phạm ma túy với Việt Nam”, ông Douglas khẳng định. 
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  Nằm trong chuỗi Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Công an Việt 

Nam để bàn về giải pháp ứng phó kịp thời trước diễn biến phức tạp của tình hình 

ma túy trong nước thời gian qua, bên lề Hội thảo Tổ công tác ASEAN về phòng, 

chống ma túy qua đường biển lần thứ tư diễn ra ngày 9 và 10/9,  trả lời báo Công an 

nhân dân bên lề hội thảo, ông Ade Jun, Điều tra viên cấp cao của Cơ quan phòng 

chống ma túy quốc gia Indonesia nhấn mạnh, hợp tác phòng chống ma túy, nhất là 

đấu tranh với ma túy được vận chuyển qua đường biển là một công tác cam go và 

phức tạp, không nước nào có thể đơn lẻ giải quyết mà cần sự phối hợp nhuần 

nhuyễn với các nước, với cộng đồng quốc tế. 

 Tại Đông Nam Á, hợp tác giữa các thành viên của ASEAN cùng các đối tác 

khu vực trong công tác này rất được chú trọng. Đại diện Cơ quan phòng chống ma 

túy quốc gia Indonesia đánh giá rất cao vai trò tích cực của Việt Nam trong phối 

hợp cùng các nước ASEAN để đấu tranh hiệu quả chống lại loại tội phạm này. 

 Về phối hợp giữa Việt Nam và Indonesia, ông Ade Jun nói rằng hai nước 

thường xuyên chia sẻ thông tin về hoạt động của bọn tội phạm ma túy để từ đó đề ra 

những biện pháp đấu tranh hiệu quả. Cũng theo ông Ade Jun, các nước ASEAN cần 

cải thiện hơn nữa hệ thống liên lạc, cơ chế phối hợp chung để đề ra những biện 

pháp chung hiệu quả trong đấu tranh chống lại các băng đảng tội phạm ma túy từ 

khâu sản xuất, đến tàng trữ rồi vận chuyển qua các nước. 
 

                                                                                                       Nhóm PV 

                                                                                  (cand.com.vn - Ngày 11/9/2019) 
 

     
 

LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG TRÊN MẶT TRẬN  ĐẤU TRANH VỚI “CÁI CHẾT TRẮNG” 
 

 Trong thời gian qua, lực lƣợng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội 

Biên phòng đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều đƣờng dây ma túy lớn, 

xuyên quốc gia. Đáng chú ý, trong các đƣờng dây tội phạm ma túy, các đối 

tƣợng cầm đầu thƣờng không trực tiếp tham gia mà chỉ đạo “chân rết” thực 

hiện gây khó khăn cho việc triệt phá tận gốc tội phạm ma túy. 

 Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, kín kẽ 

 Việt Nam nằm gần khu vực “Tam giác Vàng”, là trung tâm sản xuất ma túy 

lớn của khu vực và thế giới, tuyến biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng 

trải dài, phần lớn là rừng núi hiểm trở. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng 

tội phạm lợi dụng vận chuyển ma túy vào nước ta, nhất là tuyến biên giới Việt Nam 

- Lào và Việt Nam - Campuchia. 

 Thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng người nước ngoài cầm đầu các 

đường dây mua bán, vận chuyển ma túy mang tính chất quốc tế, sử dụng công nghệ 

thông tin hiện đại, mọi hoạt động, giao dịch đều diễn ra khép kín từ khâu giao dịch 

http://cand.com.vn/
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đến việc vận chuyển. Tinh vi hơn, chúng đội lốt các doanh nghiệp núp bóng sản 

xuất kinh doanh xuất, nhập khẩu để ngụy trang ma túy rồi vận chuyển đi nước thứ 3 

tiêu thụ. Chúng tăng cường đầu tư tài chính, sử dụng công nghệ mới để sản xuất ma 

túy với số lượng lớn, giá thành rẻ và móc nối với các đối tượng người Việt Nam 

hình thành các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam để vận 

chuyển đi nước thứ 3. 

 Khi mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn, các đối tượng biết khi 

bị bắt sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nên rất manh 

động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống lại lực lượng chức năng khi 

bị vây bắt. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng chính sách hải quan với hàng hóa 

xuất, nhập khẩu, quá cảnh để cất giấu ma túy trong các phương tiện hàng hóa nhập 

khẩu, quá cảnh vận chuyển ma túy vào Việt Nam để vận chuyển ma túy đi nước thứ 

3 tiêu thụ. 

 Chủ động mọi phƣơng án, kế hoạch 

 Trước hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp trên các 

tuyến biên giới, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tham 

mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo, nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng 

chống tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ 

động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiều đợt vận động, tấn công 

chính trị, giáo dục cảm hóa đối tượng, tội phạm ma túy ở các xã, bản trọng điểm về 

ma túy. Cùng với đó, tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng chức năng 

trong và ngoài nước trong công tác phòng chống tội phạm; tích cực nghiên cứu, đổi 

mới, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, xác lập và tổ chức đấu tranh thành 

công nhiều chuyên án, vụ án lớn. Từ đó, kết quả đấu tranh phòng chống ma túy và 

tội phạm được toàn diện hơn, hiệu quả hơn cả về số lượng và chất lượng, không để 

xảy ra các điểm nóng về tội phạm, ngăn chặn, kiềm chế cơ bản hoạt động mua bán, 

vận chuyển ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La. 

 Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm 

Bộ đội Biên phòng cho biết: “Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo các nghị 

quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng 

trong tình hình mới, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã 

thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư 

lệnh Bộ đội Biên phòng các chủ trương, đối sách, phương án, kế hoạch phòng, 

chống hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. 

 Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong công tác 

nắm tình hình, thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Chủ động phối hợp với 

các lực lượng chức năng trong nước và hợp tác quốc tế trong phòng chống tội 
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phạm, nhất là tội phạm ma túy. Đồng thời, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, vận 

dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, từ năm 2015 đến tháng 5/2020, 

các đơn vị bộ đội biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 636 chuyên án, chủ 

trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 53.337 vụ/87.476 đối tượng. Tang vật thu giữ 15,95 tấn 

ma túy các loại”. 

 Với những chiến công và thành tích đạt được, từ năm 2015 đến năm 2020, 

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã vinh dự đón nhận: 1 

Huân chương Quân công hạng 2; 12 Huân chương Chiến công; 2 Cờ thi đua, 15 

Bằng khen, 4 Thư khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 Cờ thi đua, 36 Bằng khen; 21 

Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Cục Phòng, chống ma túy và 

tội phạm Bộ đội Biên phòng đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi 

nhận, đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước xét 

tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. 
 

                     Lê Đồng 

                 (bienphong.com.vn - Ngày 6/6/2020) 
 

     
 

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 
 

 Tác động của tệ nạn ma túy và tình hình tội phạm về ma túy trong nƣớc: 

Do tác động của tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới và trong khu vực, 

tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nƣớc ta giai đoạn 2016 - 2020 đƣợc dự 

báo vẫn diễn biến phức tạp. Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi tập trung 

trình bày hệ thống biện pháp phòng ngừa tội phạm, cụ thể là: Các biện pháp 

ngăn chặn tội phạm về ma túy và các biện pháp đẩy lùi tội phạm về ma túy. 

 Về cơ bản, có thể hiểu một cách hệ thống và khái quát về các biện pháp loại 

trừ và ngăn chặn tội phạm (tình hình tội phạm) như sau: Nếu như các biện pháp loại 

trừ tội phạm là các biện pháp mà Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các cơ 

quan Nhà nước, các tổ chức, các đoàn thể và mọi công dân tiến hành nhằm nâng 

cao mọi mặt của đời sống xã hội, loại trừ những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng xấu đến 

lối sống cộng đồng, đến quá trình hình thành nhân cách con người và là những biện 

pháp mang tính chiến lược, cơ bản, lâu dài để khắc phục tận gốc các yếu tố làm phát 

sinh tình hình tội phạm, từng bước đẩy lùi tội phạm ra khỏi đời sống xã hội, thì biện 

pháp ngăn chặn tội phạm lại có mục đích tác động trực tiếp đến những khía cạnh có 

khả năng phát sinh tội phạm, cũng như những đối tượng có khả năng sẽ phạm tội, 

các đối tượng đã phạm tội và đã được thống kê để quản lý, tránh cho họ tiếp tục 

thực hiện hành vi tiêu cực và phạm tội. Với tính cách là một bộ phận không tách rời 
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của việc phòng ngừa các tội phạm về ma túy, các biện pháp ngăn chặn tội phạm có 

cơ sở thực tế là tình hình tội phạm tiềm năng, cái được xác định trên cơ sở thực 

trạng của tình hình tội phạm về ma túy và nó có ba trạng thái thể hiện: 

 (1) Tiềm tàng ở trạng thái tội phạm chưa xảy ra; 

 (2) Tiềm tàng ở trạng thái tội phạm đang xảy ra; 

 (3) Tiềm tàng ở trạng thái tội phạm đã được xử lý theo pháp luật hình sự và 

người phạm tội đã thi hành xong hình phạt đối với mình. Tương ứng với các trạng 

thái này là nhóm biện pháp ngăn chặn. 

 Các biện pháp ngăn chặn tội phạm tiềm năng 

 Những biện pháp ngăn chặn không cho tội phạm xảy ra được hiểu là những 

biện pháp kiểm soát xã hội và quản lý xã hội đối với điều kiện tồn tại của hành vi 

phạm tội tiềm tàng, người phạm tội tiềm tàng và nạn nhân tiềm tàng của tội phạm 

nhằm làm tê liệt quá trình chuẩn bị và thực hiện tội phạm. Những biện pháp ngăn 

chặn không cho tội phạm xảy ra được xây dựng trên cơ sở của trạng thái chưa xảy 

ra của các tội phạm về ma túy nhưng nó sắp xảy ra và đang tiềm tàng. Do đó, cần 

thiết phải có những biện pháp thích ứng để ngăn chặn, không để nó xảy ra (những 

yếu tố tiêu cực thuộc về nguyên nhân của tội phạm này thì vẫn còn tồn tại); các biện 

pháp này gồm có 3 đối tượng tác động: 

 (1) Tác động vào phương thức thực hiện các tội phạm về ma túy; 

 (2) Tác động vào chủ thể tiềm tàng của các tội phạm về ma túy; 

 (3) Tác động vào nạn nhân tiềm tàng của các tội phạm về ma túy. 

 Các lực lượng chức năng có nhiệm vụ nắm vững tình hình tội phạm về ma 

túy ở những vùng, những khu vực hay lĩnh vực có nguy cơ cao của sự thực hiện các 

tội phạm cụ thể về ma túy (những người có điều kiện, khả năng phạm tội về ma 

túy). 

 Các biện pháp ngăn chặn tội phạm đang xảy ra 

 Các biện pháp ngăn chặn tội phạm đang xảy ra là những biện pháp ngăn chặn 

ở giai đoạn động cơ hóa hành vi phạm tội, ở giai đoạn kế hoạch hóa và cả ở giai 

đoạn hiện thực hóa hành vi phạm tội. Với tính cách là một bộ phận của phòng ngừa 

tội phạm trong tội phạm học, nghiên cứu việc ngăn chặn tội phạm áp dụng trong 

trường hợp tội phạm đang xảy ra là cần thiết. Qua nghiên cứu thực tế, thấy rằng 

mục tiêu cơ bản của việc ngăn chặn tội phạm là không để cho tội phạm được thực 

hiện đến cùng. Biện pháp này được hiểu là: (1) Kịp thời phát hiện nhằm chặn đứng 

hành vi phạm tội về ma túy đang diễn ra, không để cho nó gây thêm thiệt hại thông 

qua các chủ thể chức năng hoặc được phát hiện bởi các chủ thể khác như các tổ 

chức, đoàn thể, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước,… và nhân dân; (2) Chặn 

đứng quá trình lặp lại của hành vi phạm tội về ma túy, không để cho tội phạm được 

thực hiện nhiều lần. Các biện pháp ngăn chặn đối với trường hợp này phải được 



 

  
    

Vì một xã hội không ma túy 
     

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 06/2020 
 

13 

phát hiện sớm bởi lực lượng chức năng hoặc các chủ thể khác để kịp thời tố giác, tin 

báo nhằm xác minh, xử lý kịp thời. 

 Yêu cầu đặt ra cho công tác phòng ngừa tội phạm đối với biện pháp này là 

mọi hành vi phạm tội về ma túy phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, 

công minh theo đúng quy định của pháp luật. Nói cách khác, là ngăn chặn không để 

người phạm tội về ma túy che giấu hành vi phạm tội và tiếp tục lặp lại hành vi phạm 

tội đã thực hiện (có thể rơi vào trường hợp phạm tội nhiều lần, tức là có thể có từ 

hai lần trở lên phạm cùng một loại tội, trong đó mỗi lần đều đã có đủ yếu tố cấu 

thành tội phạm, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nay các lần phạm tội đó được xét xử trong cùng một bản án). 

Trên thực tế, xử lý tội phạm về ma túy cho thấy nếu không phát hiện kịp thời thì ở 

lần phạm tội sau, mức độ thường nghiêm trọng hơn. Các biện pháp ngăn chặn tội 

phạm đang xảy ra tập trung vào hai vấn đề sau: 

 (1) Ngăn chặn khi tội phạm đang được thực hiện; 

 (2) Ngăn chặn những trường hợp lặp lại của hành vi phạm tội về ma túy. 

 Các biện pháp ngăn chặn tái phạm 

 Điều 53 Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về tái phạm, tái phạm nguy 

hiểm như sau: “Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại 

thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất 

nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý”. Những trường hợp sau đây 

được coi là tái phạm nguy hiểm: Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi 

phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; đã 

tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý. Bên 

cạnh đó, một trong những nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 3 Bộ Luật hình sự năm 2015 là “Nghiêm trị người chủ mưu, 

cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn để phạm tội”. 

 Với số lượng lớn tội phạm về ma túy đã điều tra, truy tố, xét xử và áp dụng 

các hình phạt hình sự trên toàn quốc trong thời gian qua thì nhất thiết phải quan tâm 

đến phòng ngừa tái phạm, tái phạm nguy hiểm nhằm ngăn chặn sự lặp lại của hành 

vi phạm tội đối với những người đã chấp hành xong hình phạt, đã trở lại với cộng 

đồng, xã hội hoặc đang được áp dụng các hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ. 

Theo đó, cần tập trung vào các vấn đề: 

 – Về phía người phạm tội; 

 – Về phía nạn nhân; 

 – Về phía các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

 Các biện pháp đẩy lùi các tội phạm về ma túy 
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 Những biện pháp loại trừ tội phạm được hiểu là các biện pháp do Đảng và 

Nhà nước, các tổ chức và đoàn thể xã hội và mọi công dân tiến hành nhằm nâng cao 

mọi mặt của đời sống xã hội và đẩy lùi những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến 

lối sống cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến quá trình hình thành nhân cách của từng cá 

nhân. Ở góc độ khác, đây là những biện pháp mang tính chiến lược, cơ bản, ngắn 

hạn từ 1 đến 2 năm, trung hạn từ 3 đến 5 năm, hoặc lâu dài hơn mà tầm nhìn đến 10 

hoặc 20 năm (Bộ Công an tham mưu, đề xuất Chính phủ tại Báo cáo số 44/BC-

BCA-C41 ngày 23/2/2016 xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, 

chống ma túy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030) nhằm ngăn ngừa trước, 

không cho tội phạm xảy ra; hướng tới khắc phục tận gốc các yếu tố làm phát sinh 

tội phạm và từng bước đẩy lùi tội phạm khỏi đời sống xã hội. Đề xuất các biện pháp 

đẩy lùi các tội phạm về ma túy gồm các biện pháp cơ bản sau: 

 Biện pháp về kinh tế xã hội 

 Nhà nước Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, 

hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế Nhà nước giữ 

vai trò chủ đạo… (Điều 50 và Điều 51 Hiến pháp 2013). Những biện pháp nhằm 

phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, xóa đói giảm 

nghèo trong xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện, đều là những 

biện pháp có giá trị to lớn và quyết định để giải quyết vấn đề tội phạm trong xã hội. 

Những nhược điểm, khiếm khuyết hay sai lầm trong các chủ trương, chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội cũng sẽ mang lại hậu quả xấu không chỉ đối với đời sống 

kinh tế của xã hội mà còn làm cho tình hình tội phạm ở mỗi giai đoạn có sự diễn 

biến tiêu cực hơn. Những giải pháp về kinh tế, xã hội có tác động trực tiếp đến các 

nguyên nhân gốc rễ của tội phạm, vì vậy, chúng có ý nghĩa quyết định đối với việc 

phòng ngừa tội phạm. 

 Kinh tế, xã hội là chủ trương, là chính sách, là kế hoạch hoạt động chung của 

toàn xã hội. Các nhà tội phạm học có trách nhiệm góp phần xây dựng những nội 

dung đó có ý nghĩa trực tiếp đối với việc loại trừ nguyên nhân của tội phạm. Đồng 

thời, các nhà tội phạm học cũng có trách nhiệm phải xác định được những ảnh 

hưởng xấu, những kẽ hở của chính kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà những 

ảnh hưởng xấu, những kẽ hở đó có thể trở thành nguyên nhân của tội phạm. Điều 57 

Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta quy định: Nhà nước khuyến khích, tạo điều 

kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động. Nhà nước bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây 

dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. 
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 Biện pháp về văn hóa - giáo dục 

 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận rất rõ về văn hóa và giáo dục tại các Điều 60 

và 61. Khoản 3 Điều 60 quy định: “Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia 

đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức 

khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách 

nhiệm công dân”. Khoản 3 Điều 61 quy định: “Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục 

ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để 

người khuyết tật và người nghèo được học văn hóa và học nghề”. 

 Văn hóa và giáo dục là hai yếu tố trực tiếp hình thành và phát triển toàn diện 

nhân cách của con người trong xã hội. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin 

ngày nay, những sai lầm, khiếm khuyết trong công tác giáo dục và trong hoạt động 

văn hóa sẽ có ảnh hưởng lớn hơn, nhanh hơn, phạm vi bao trùm hơn đến sự hình 

thành những nhân cách sai lệch - nguồn phát sinh tội phạm trong xã hội. Có thể thấy 

rằng văn hóa là mặt biểu hiện trong hành vi, lối sống và trong hoạt động cũng như 

trong kết quả, sản phẩm của hoạt động của con người. 

 Trong tội phạm học, giáo dục và đào tạo cần được xem là một biện pháp 

phòng ngừa cơ bản đối với tình hình tội phạm. Để phòng ngừa tội phạm, những 

biện pháp về văn hóa, giáo dục cần đặt trong sự kết hợp hài hòa, tạo thành một hệ 

thống giáo dục trên phạm vi toàn xã hội như: Giáo dục tại gia đình; giáo dục tại tổ 

dân phố, thôn, xóm, phường, xã; giáo dục trong nhà trường; giáo dục tại nơi làm 

việc;… và sử dụng các kênh thông tin như sách, báo, đài, vô tuyến truyền hình,… 

Đặc biệt là cần có sự nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với thông 

tin trên môi trường mạng xã hội (Internet). 

 Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các biện pháp phòng ngừa tội phạm 

thuộc tính định hướng giáo dục con người và xây dựng môi trường xã hội có tính 

giáo dục được đề ra với mục đích nhằm: Khắc phục những hạn chế trong hoạt động 

giáo dục trong các môi trường khác nhau, đặc biệt là môi trường gia đình và môi 

trường nhà trường; khắc phục những khiếm khuyết có tính phản giáo dục của môi 

trường xã hội - những khiếm khuyết ảnh hưởng xấu đến hiệu quả giáo dục xã hội 

cũng như hạn chế việc tự tu dưỡng của cá nhân. 

 Biện pháp về tổ chức, quản lý xã hội 

 Điều 46 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có nghĩa vụ tuân theo 

Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và 

chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”. Đấu tranh phòng chống ma túy với 

tính chất là một hoạt động của các cơ quan Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng 

của Nhà nước trong lĩnh vực này cần phải được xác lập về mặt pháp luật phù hợp 

với đòi hỏi của cuộc sống, phản ánh được các quan hệ xã hội phù hợp với những 
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quy luật của bản thân pháp luật với tính chất là một hiện tượng xã hội. Biện pháp 

này hướng tới sự hoàn thiện, củng cố bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh công khai, dân 

chủ, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, trong mối quan hệ giữa 

các cơ quan Nhà nước với công dân. Hiến pháp năm 2013 khẳng định tại Điều 3: 

“Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, 

bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, 

hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Phạm vi nghiên cứu hướng vào các 

chủ thể của hoạt động phòng ngừa các tội phạm về ma túy. 

 Do hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy bao gồm tổng thể các hoạt 

động của các biện pháp chính trị, tuyên truyền, giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

pháp luật, hợp tác quốc tế… Các biện pháp đó được áp dụng đồng bộ nhằm nâng 

cao ý thức và trách nhiệm của toàn dân trong hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma 

túy, tổ chức, động viên các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội xóa bỏ những cơ sở 

xã hội, những điều kiện làm nảy sinh tội phạm về ma túy. 

 Biện pháp về pháp luật 

 Pháp luật và đạo đức là hai lĩnh vực khác nhau thuộc hình thái ý thức xã hội. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, hai vấn đề này có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

Pháp luật là một biện pháp để khẳng định một chuẩn mực đạo đức; ngược lại, đạo 

đức là những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có 

tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi con người trong quan hệ với người khác, 

nhưng nhiều khi rất cần sự hỗ trợ của pháp luật. Bởi vì nếu không kết hợp với tính 

nghiêm minh, khoa học của pháp luật thì giáo dục đạo đức trở thành vô nghĩa. Hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ quan trọng nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam và các quốc gia khác 

trên toàn thế giới. Việc xây dựng các chính sách pháp luật tại Việt Nam dựa trên 

nền tảng chung là Công ước quốc tế và kiểm soát ma túy: Công ước thống nhất về 

các chất ma túy năm 1961 (sửa đổi theo Nghị định thư 1972); Công ước về các chất 

hướng thần năm 1971; Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy 

và chất hướng thần năm 1988. 

 Xuất phát từ thực trạng của hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay, các biện 

pháp phòng ngừa các tội phạm về ma túy thông qua hệ thống pháp luật phải bao 

gồm các nội dung cơ bản sau: Hoàn thiện cơ chế làm luật; hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, tức là Nhà nước cần phải xây dựng mới và hoàn thiện pháp luật cho các lĩnh 

vực cần thiết của đời sống kinh tế - xã hội nhằm phát huy mọi nguồn lực, mọi tài 

năng sáng tạo và lao động của nhân dân, đồng thời tạo ra những bảo đảm cần thiết 

và đầy đủ để công dân thực hiện được các quyền và nghĩa vụ của mình về kinh tế, 

chính trị, dân sự… Đặc biệt, phải khắc phục được những tồn tại hạn chế như: Thiếu 
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thống nhất; chưa chặt chẽ; chưa khả thi trong thực tế; thiếu cơ chế phối hợp thực 

hiện;… Việc thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật nhằm kịp thời khắc 

phục những hạn chế của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là 

hết sức cần thiết. Vì vậy, cần phải tiếp tục hoàn thiện các quy phạm pháp luật hình 

sự để nghiêm trị các hành vi, tội phạm về ma túy. 

 Ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình xây 

dựng pháp luật của Quốc hội; phối hợp, đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn 

bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; tăng 

cường tổ chức các hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất 

nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định 

mới của các đạo luật về tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các quy trình, kỹ năng trong 

công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tạo sự chuyển biến 

về nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. 

 Ngành Kiểm sát nhân dân đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban 

hành văn bản giải thích, hướng dẫn những quy định trong Bộ luật Hình sự, các nghị 

quyết của Quốc hội hướng dẫn thi hành; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp Trung 

ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật theo thẩm quyền, 

nhất là đối với các đạo luật tư pháp mới để kịp thời phục vụ công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; sửa đổi, hoàn thiện Luật Giám định tư 

pháp; củng cố kiện toàn bộ máy, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, giám định 

viên làm công tác giám định, bảo đảm bổ trợ tốt hơn cho công tác điều tra, xử lý các 

vụ án hình sự về ma túy; chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện 

nghiêm Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội đối với 04 trường hợp trưng cầu 

giám định hàm lượng chất ma túy. 

 Các giải pháp chủ yếu theo Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 

2020 của Chính phủ 

 Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, 

chống ma túy. Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi 

phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng 

và đặc biệt nghiêm trọng. 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo 

hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó, ưu tiên tăng cường 

lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác 

tham mưu, quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, trước mắt 

là khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử 

lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan; tổ chức quản lý 

chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động 
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phạm tội, các hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng 

thần và thuốc có chứa chất ma túy. 

 Bảo đảm các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng, động viên, khuyến 

khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của các cá nhân, tổ chức 

kinh tế - xã hội và cả hệ thống chính trị; định kỳ có kế hoạch tổ chức điều tra cơ 

bản, rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn. 

 Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định 

chất ma túy và thống kê về phòng, chống ma túy. 

 Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy. Xác định rõ 

vai trò, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống 

nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức 

năng; tiến hành nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng 

các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối 

tượng cụ thể. 

 Xây dựng chương trình, kế hoạch, gia tăng thời lượng và đa dạng các hình 

thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp 

tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các bộ, ngành, địa phương; xây dựng các 

phóng sự, thông điệp và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút 

được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp; đưa nội 

dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, Internet, đồng thời, 

có biện pháp hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy 

qua các mạng này. 

 Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại 

chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý vai trò của các tổ chức, cá nhân có 

uy tín, ảnh hưởng; các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp 

phòng, chống ma túy; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên 

truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ 

thể, trọng tâm là học sinh - sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn và 

nhân dân ở các vùng có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma túy. 

 Hằng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ Trung ương 

đến địa phương, đội ngũ phóng viên, cán bộ giảng dạy tại các nhà trường được phân 

công trực tiếp thực hiện công tác này. 

 Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy ở cấp 

cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn có ma túy. Trong đó, chú trọng triển 
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khai các hoạt động tuyên truyền nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy 

phát sinh; bồi dưỡng, nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã và 

các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình có 

hiệu quả về phòng, chống ma túy. 

 Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Nghị quyết 

số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 

năm 2020 đã đặt ra vấn đề quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở, phương tiện, trang thiết 

bị làm việc cho các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, đến nay, một số nội dung liên quan 

đến tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống trụ sở cho các cơ quan tư pháp 

cấp huyện vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều trụ sở viện kiểm sát nhân dân 

cấp huyện đã xuống cấp trầm trọng nhưng chậm được đầu tư. Theo quy định của 

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 

2015, Luật Tổ chức cơ quan hình sự 2015, hoạt động kiểm sát là hoạt động mang 

tính đặc thù. Viện kiểm sát phải tham gia nhiều hoạt động điều tra hoặc trực tiếp 

tiến hành hoạt động điều tra nhằm bảo đảm chống oan, sai và chống bỏ lọt tội 

phạm,… Tuy nhiên, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ. 

 Cần tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, bảo đảm đáp ứng những 

yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp tình hình thực tiễn và các chính sách pháp luật hiện 

hành; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp những trang thiết bị cần thiết, hiện đại 

cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho cơ 

động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực và an toàn cho cán bộ chiến sỹ 

trực tiếp đấu tranh; hỗ trợ trang cấp thiết bị hiện đại, phù hợp cho viện kiểm sát 

nhân dân các cấp nhằm đáp ứng thực tiễn. 

 Tăng cường phối, kết hợp giữa các lực lượng chuyên trách ở Trung ương và 

giữa các cơ quan chuyên trách ở Trung ương với các địa phương, nhất là những địa 

phương trọng điểm phức tạp về ma túy; kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện các 

kế hoạch phối hợp nhằm bổ sung các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện có 

hiệu quả các kế hoạch này. 

 Triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để 

tội phạm về ma túy, nhất là các vụ phạm tội nghiêm trọng và tại các địa bàn trọng 

điểm phức tạp như: Điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với tình hình; 

ngăn chặn ma túy xâm nhập ở khu vực biên giới; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức 

tạp về ma túy; phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; phòng ngừa, kiểm 

soát nhằm phát hiện sớm và tổ chức triệt xóa cây có chất ma túy; truy bắt tội phạm, 

thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có. 

 Xây dựng, tổ chức thực hiện những kế hoạch phối hợp trong quản lý, kiểm 
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tra, giám sát để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, hóa chất, 

dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp trong nước; chủ động tổ chức các biện 

pháp ngăn chặn việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. 

 Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy. 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 27/12/2013 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; nghiên 

cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các 

Nghị định quy định về quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy hiện hành. 

 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 để áp dụng tại các cơ sở 

cai nghiện ma túy và cơ sở y tế. 

 Hỗ trợ 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 

(Methadone) tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; hỗ trợ công tác dạy 

nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Mở rộng điều trị Methadone cho phạm 

nhân trong trại giam. 

 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. 

 Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Công 

ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các hiệp định và thỏa thuận song phương, đa 

phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. 

Nâng cao khả năng hợp tác cho các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy 

trong nước với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới; ưu tiên 

hợp tác với các nước có chung đường biên giới, khu vực; đào tạo và tạo điều kiện 
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cho cán bộ có năng lực làm việc tại các tổ chức về phòng, chống ma túy quốc tế. 

 Nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh chống tội phạm ma túy; chia sẻ kinh 

nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ 

trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; đề xuất đàm phán ký kết các kế hoạch, 

chương trình và hiệp định phòng, chống ma túy mới. 
 

                                      TS Đỗ Thành Trƣờng   

                                               Trưởng phòng Phòng Tham mưu tổng hợp 

                                                                                      Văn phòng VKSNDTC  

                                        (tapchitoaan.vn - Ngày 25/4/2019) 
 

     
 

SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY  

PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC TIỄN 
 

 
 Sáng 25/9/2019, tại Hà Nội, 

Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng 

kết thi hành Luật Phòng, chống ma 

túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 

2008). Thƣợng tƣớng Lê Quý 

Vƣơng, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, 

Thứ trƣởng Bộ Công an chủ trì hội 

nghị. Tham dự hội nghị có đại diện 

lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các 

đơn vị có liên quan. 

 Tại hội nghị, Trung tướng 

Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục 

Pháp chế và cải cách hành chính, tư 

pháp, Bộ Công an đã trình bày nội 

dung tóm tắt của dự thảo báo cáo tổng 

kết thi hành Luật Phòng, chống ma 

túy.  

 Sau khi luật được ban hành, 

công tác chỉ đạo triển khai thi hành 

luật đã được tiến hành nghiêm túc, kịp 

thời và khoa học, đảm bảo các điều 

kiện cần thiết để đưa các quy định của 

luật vào đời sống xã hội, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống ma túy. 

 Việc triển khai thực hiện luật đã 

thu được nhiều kết quả tích cực trên 

nhiều lĩnh vực như công tác tuyên 

truyền phòng, chống ma túy đã có sự 

đổi mới về nội dung, đa dạng về hình 

thức, huy động được sự tham gia của 

nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo 

quần chúng, nhiều mô hình tuyên 

truyền giáo dục phòng, chống ma túy 

có hiệu quả được triển khai, nhân 

rộng; từng bước đổi mới công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai; 

công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm về ma túy đạt được nhiều kết 

quả tốt.  

 Nhiều tổ chức, đường dây tội 

phạm vận chuyển, mua bán trái phép 

chất ma túy lớn trong nước và xuyên 

quốc gia được phát hiện bắt giữ; thu 

giữ lượng ma túy rất lớn. Những kết 

quả triển khai luật 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.  
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 Tại hội nghị, đại diện công an 

các đơn vị, địa phương đã trình bày 

các báo cáo tham luận tập trung làm rõ 

hơn kết quả thi hành luật; những khó 

khăn, vướng mắc trong thực tiễn và 

kiến nghị, đề xuất giải pháp giải quyết 

khó khăn, vướng mắc.  

 Các đại biểu đã tổng kết, đánh 

giá việc thực hiện Luật Phòng, chống 

ma túy trong những năm qua và tham 

gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo 

cáo tổng kết và dự thảo báo cáo đánh 

giá tác động của chính sách trong dự 

án Luật Phòng, chống ma túy (sửa 

đổi); đề xuất, kiến nghị các biện pháp, 

giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn 

thiện hệ thống chính sách, pháp luật 

về phòng, chống ma túy giai đoạn tiếp 

theo đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất 

cụ thể để sửa đổi toàn diện Luật 

Phòng, chống ma túy cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn. 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn 

mạnh, công tác phòng chống ma túy là 

vấn đề lớn của cả thế giới. Đối với 

Việt Nam, phòng chống ma túy là 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong 

công tác phòng chống tội phạm. Ở đâu 

có ma túy, ở đó dễ nảy sinh tội phạm, 

ở đâu có người nghiện hút là ở đó có 

tội phạm.  

 Thực tế đã xảy ra nhiều vụ án 

hình sự đặc biệt nghiêm trọng liên 

quan đến ma túy. Vì vậy, công tác 

phòng, chống ma túy có ý nghĩa rất 

quan trọng, được Đảng, Nhà nước, 

toàn dân toàn xã hội quan tâm. Bên 

cạnh những kết quả đạt được, tình 

hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn 

diễn biến phức tạp, số người nghiện 

ma túy đã tăng nhiều hơn.  

 Việc sử dụng ma túy tổng hợp 

trong thanh, thiếu niên tăng nhanh; 

ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy 

mới, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm 

soát. Từ lúc bắt giữ chỉ một vài lạng 

nay đã thành hàng trăm bánh heroine, 

hàng tấn ma túy tổng hợp. Ma túy từ 

khi chỉ vận chuyển thông qua biên 

giới đất liền đường bộ thì nay đã 

thông qua cả đường hàng không, 

đường biển.  

 Hiện nay, ma túy đặc biệt ma 

túy tổng hợp sẵn sàng sản xuất ngay 

trong nước. Thủ đoạn tinh vi, phức tạp 

núp bóng doanh nghiệp sản xuất nhiều 

loại tiền chất khác nhau tại nhiều nơi 

khác nhau. Theo thông tin từ lực 

lượng công an thì số người nghiện có 

hồ sơ quản lý là 250.000 người, mở 

rộng ở nhiều địa bàn.  

 Ma túy luôn gắn liền với tội 

phạm. Tội phạm và tệ nạn ma túy là 

nguy cơ và hiểm họa, đe dọa đến sự 

phát triển bền vững của đất nước, làm 

tổn hại đến sức khỏe của một bộ phận 

nhân dân, làm phát sinh nhiều loại tội 

phạm, gây lo lắng bức xúc trong nhân 

dân. 

 Thứ trưởng Lê Quý Vương đề 

nghị trong thời gian tới cần đặc biệt 

quan tâm đến các vấn đề gồm: Sửa 

luật để đảm bảo tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật; công tác quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma túy, 

quản lý tiền chất; công tác cai nghiện 

trong đó có cai nghiện tự nguyện và 

bắt buộc. Thống nhất để báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

chương trình mục tiêu quốc gia về 

phòng chống ma túy với những nội 
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dung cụ thể.  

 Các cơ quan chức năng bảo vệ 

pháp luật cần đấu tranh mạnh mẽ, phối 

hợp chặt chẽ từ tuyến biên giới, trên 

tuyến giao thông, nơi tiêu thụ… 

Nguồn lực cho công tác phòng, chống 

ma túy, cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan chức năng cũng là vấn đề cần 

quan tâm.  

 Thứ trưởng Lê Quý Vương đề 

nghị các đơn vị chức năng cần làm tốt, 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-

CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính 

trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy. Cục Pháp chế và cải cách 

hành chính, tư pháp nghiên cứu, tiếp 

thu ý kiến tham luận tại hội nghị để 

phối hợp với các bộ, ngành tham mưu 

giúp lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện 

dự thảo báo cáo tổng kết và hồ sơ dự 

án luật đúng tiến độ. 

 Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê 

Quý Vương đã trao tặng Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập 

thể trong và ngoài lực lượng công an 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 

(sửa đổi, bổ sung năm 2008). 
 

Nguyễn Hƣơng 
(cand.com.vn - Ngày 25/9/2019)

 

    
 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY  

DỰA VÀO SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG 
 

 Những năm qua, tệ nạn ma túy ở Việt Nam không ngừng gia tăng, ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội. Tính đến hết năm 2017, cả nƣớc có 

222.852 ngƣời nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 14.000 ngƣời so với năm 2016, 

trong đó, số ngƣời phát hiện mới chủ yếu sử dụng ma túy tổng hợp và các chất 

hƣớng thần. Để giải quyết vấn đề này, Đảng, Nhà nƣớc ta đã luôn quan tâm 

chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma 

túy, trong đó, công tác cai nghiện phục hồi cho ngƣời nghiện ma túy là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

 Nhiều bất cập 

 Theo tổng hợp gần đây của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số người 

nghiện ma túy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 20% tổng số 

người nghiện trong toàn quốc. Trong đó, hơn 70% người nghiện ma túy dưới 35 

tuổi. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn 

La, Nghệ An, Thanh Hóa... là những địa bàn có số người nghiện tăng khá cao trong 

thời gian qua. 

 Trong hơn 10.000 người nghiện ma túy tại Điện Biên, đồng bào dân tộc thiểu 

số chiếm tới 84,4%. Đa số người nghiện tập trung ở khu vực vùng cao, vùng xa nơi 

có đông đồng bào nghèo, dân trí thấp. Số người nghiện tập trung ở nhóm độ tuổi lao 

động nên tình trạng nghèo đói, thất học càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, công tác 
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cai nghiện tại cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí. Điều trị thay 

thế nghiện bằng thuốc Methadone không đạt mục tiêu đề ra. 

 Tại Nghệ An, theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh có trên 7.000 

người nghiện có hồ sơ quản lý, nhưng chỉ có 4.824 người tham gia các hình thức cai 

nghiện. Đặc biệt, số người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS ở các huyện vùng 

cao như Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu... chiếm tỉ lệ lớn trong 

8.000 người nhiễm bệnh trong toàn tỉnh. Công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai 

nghiện đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất hạn chế do đồng bào sống rải rác ở các 

vùng sâu, vùng xa khó tiếp tận với các dịch vụ điều trị, cai nghiện ma túy. 

 Lý giải về nguyên nhân tệ nạn ma túy bùng phát trong vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi, ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

cho biết, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò, 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Đồng thời, công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân phòng, chống tệ nạn ma túy chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Việc tổ chức cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tại cộng đồng và gia đình chưa đạt 

được kết quả như mong đợi. 

 Điều trị cho người nghiện uống Methadone thay thế cho chất gây nghiện có 

nhiều tín hiệu khả quan, tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ uống thuốc không kịp thời nên 

còn nhiều người khó tiếp cận với dịch vụ này. Cán bộ làm công tác tuyên truyền, 

vận động bài trừ tệ nạn xã hội còn chưa đến được những nơi hẻo lánh, đặc biệt là 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. 

 Theo Thứ trưởng Nông Quốc Tuấn, phòng, chống tệ nạn ma túy sẽ không thể 

thành công nếu thiếu đi sự tham gia của các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội và 

quần chúng nhân dân. Thực tế, nhiều mô hình phòng, chống tệ nạn ma túy hiệu quả 

nhờ dựa vào sức mạnh của cộng đồng, nhất là vai trò người có uy tín vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Ngoài các chính sách chung của Nhà nước, các địa phương nên có 

những dự án đặc thù xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội để hỗ trợ, vực dậy các địa 

bàn bị ma túy tàn phá, kết hợp với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người 

nghiện, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 

 Tháo “nút thắt” trong công tác cai nghiện 
 Những năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, “cộng 

đồng chung tay hỗ trợ người nghiện”, đến nay, tổng số người đang được điều trị cai 

nghiện tại các cơ sở là 34.620 người. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số người 

được tiếp nhận, tư vấn, điều trị, cai nghiện tại các cơ sở là 6.438 người, trong đó, 

cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án là 3.230 người. 

 Tuy nhiên, người nghiện ma túy của Việt Nam chưa có xu hướng giảm, mà 

tiếp tục gia tăng (trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm tăng từ 5 - 10%). Công tác 

cai nghiện chưa có hiệu quả do nhiều nguyên nhân, như chưa đủ các điều kiện cơ sở 

vật chất, kinh phí cho cai nghiện tại cộng đồng và điều trị cai nghiện ma túy bằng 

Methadone; số người sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng đột biến, hiện chưa có phác 

đồ điều trị cai nghiện... 
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 Để tháo gỡ những “nút thắt” trên, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, bộ sẽ đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình các cơ sở 

điều trị người nghiện ma túy từ bắt buộc sang tự nguyện, đa chức năng; bổ sung chế 

độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; đơn giản hóa thủ tục điều 

trị thay thế bằng Methadone với những người nghiện tự nguyện. Ngoài ra, Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội đang triển khai mô hình trợ giúp pháp lý, xã hội theo 

mô hình “tiền xét xử”; thí điểm cai nghiện ma túy tự nguyện không thu phí lần đầu 

và Chương trình Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy, nhằm hướng tới cung cấp các dịch 

vụ thuận lợi nhất, tốt nhất cho những người không may nghiện ma túy được tư vấn, 

điều trị, cai nghiện, bảo đảm quyền công dân, quyền con người. 
 

        Thanh Thảo - Dạ Ngân 
                         (bienphong.com.vn - Ngày 24/6/2018) 

  

 
SƠN LA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 

 PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

 

 

     (Trích)       BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2019 
 

 … II. Kết quả công tác phòng, chống ma túy 

 1. Công tác tham mƣu, chỉ đạo 

 - Năm 2019, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết 

liệt công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, 

Chính phủ và các bộ, ngành, đoàn thể. Đã ban hành: 07 kế hoạch, 08 báo cáo, 03 

quyết định, 01 nghị quyết và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy; thư khen và Quyết định thưởng đột xuất cho các 

đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

 - Chỉ đạo các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, 

chống ma túy tháng 6/2019 (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019), các lực lượng 

chức năng đã phát hiện, bắt giữ: 156 vụ, 213 đối tượng. Tang vật thu giữ: 10,29kg 

hêrôin (giảm 10,91kg); 0,012kg thuốc phiện; 64.942 viên ma túy tổng hợp; 693,24 

gam ma túy đá; 196.930.000 VNĐ; 02 ô tô; 62 xe máy; 49 điện thoại di động; 02 

khẩu súng quân dụng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Bắt, vận động ra đầu 

thú 01 đối tượng truy nã về ma túy. 

 - Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp phòng, 

chống ma túy qua biên giới (SH09), 2009 - 2019 (ngày 25/4/2019). 

 - Chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiến hành 

đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu 
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khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu với HĐND, UBND ban hành Nghị quyết 

96/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND 

ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện 

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh. 

 - Chỉ đạo các sở, ngành tham mưu thành lập đoàn đại biểu tham dự: (1) Hội 

thảo tập huấn về công tác phối hợp, trao đổi thông tin phòng, chống ma túy cho các 

thành viên Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới (BLO) Việt Nam, 

Lào, Campuchia và Thái Lan do Cơ quan UNODC của Liên hiệp quốc phối hợp với 

Cục C04 - Bộ Công an tại tỉnh Sihanoukville - Campuchia (từ ngày 13 - 

18/01/2019); (2) Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2018, triển khai 

nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (ngày 

21/01/2019); (3) Hội nghị Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) toàn quốc tại 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ ngày 09/6 đến ngày 12/6/2019). 

 Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phương án về 

công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy, gồm: Chương trình phòng, 

chống ma túy đến năm 2020; kế hoạch công tác phòng chống ma túy năm 2019 của 

UBND tỉnh... 

 - Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng 

ngừa xã hội; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; thực hiện các đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm ma túy, tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt với tội phạm 

ma túy, triệt xóa các đối tượng bán lẻ ma túy trên mỗi địa bàn, hạn chế việc để phát 

sinh, tái phức tạp; tập trung đấu tranh bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy; rà 

soát, xác minh, truy bắt và tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, 

trọng tâm là đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.  

 - Đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển 

hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về ma túy; các tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép chất ma túy, địa bàn các 

huyện giáp biên. 

 - Phối hợp với bộ phận chuyên trách Ban chỉ đạo 601 tăng cường công tác 

kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy ở 

địa phương để đôn đốc, chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác phòng, 

ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của ban chỉ đạo các cấp. 

 - Tiếp tục tham mưu xây dựng các quy trình, biểu mẫu chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, kịp 

thời giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp về an ninh chính trị và trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Tăng cường 

rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng ma túy, người nghiện ma 
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túy ở địa bàn cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm điểm, răn đe, giáo dục đối tượng để 

ngăn ngừa vi phạm.  

 - Chủ động thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ, phòng ngừa và đấu 

tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn; triển khai thực hiện các đợt cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

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

điểm về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và vùng phụ cận; triển khai thực 

hiện các cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh 

trật tự, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. 

 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy 

 Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, cụ thể: 

 - Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền; tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, 

bài và tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần 

nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho quần chúng nhân dân, nội 

dung tuyên truyền chủ yếu: Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động; kết quả đấu tranh 

với tội phạm; các gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy. 

 - Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với các 

ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là 

phòng, chống ma túy qua biên giới, các đợt tấn công triệt xóa các điểm nóng về ma 

túy trên địa bàn các xã dọc tuyến biên giới; tiếp tục duy trì các chuyên trang, 

chuyên mục, phóng sự, tin, bài... tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia 

phòng, chống ma túy. Các tin, bài được phát sóng bằng tiếng phổ thông, tiếng Thái 

và tiếng Mông.  

 - Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 

các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, 

chống ma túy đến cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an và nhân dân, qua đó 

tăng cường nhận thức, nêu cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân tham 

gia công tác phòng, chống ma túy, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn tỉnh. 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể phối hợp tuyên 

truyền, vận động tập trung vào các nội dung như: Dự án “xây dựng xã, phường, thị 

trấn không có tệ nạn ma túy”, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống 

ma túy; duy trì công tác phối hợp tổ chức cho các bản, tiểu khu, tổ dân phố và hộ 

gia đình ký cam kết thực hiện “4 không” về ma túy; tiếp tục duy trì và nhân rộng 

hoạt động của các mô hình “vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

người nghiện ma túy sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng”. 
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 - Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai 78 tổ, đội/ 365 lượt cán bộ, chiến sỹ phối 

hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền được 123 

buổi/ 7.216 lượt người nghe; tổ chức văn nghệ 32 buổi/ 23.760 lượt người tham gia; 

trong đó trọng tâm gắn các nội dung tuyên truyền gồm: Luật Biên giới quốc gia, 

Luật Phòng, chống ma túy, các công tác về dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã 

hội vùng biên... 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú (như thông qua các hoạt 

động thiện nguyện, tình nguyện hè, nhân dịp khai giảng, hưởng ứng Tháng hành 

động phòng, chống ma túy, thi tìm hiểu về pháp luật...) nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về hậu quả, tác hại của việc sử dụng ma 

túy, công tác phòng, chống ma túy; đặc biệt là tác hại của các loại ma túy, chất 

hướng thần, ma túy tổng hợp dễ lây lan trong giới trẻ hiện nay (đã tổ chức được 10 

cuộc tuyên truyền cho hơn 10.000 cán bộ giáo viên, sinh viên và học sinh tại các 

trường học trên địa bàn tỉnh).  

 - Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh: Xây dựng 

được 52 số báo điểm tin an ninh trật tự tuần, 5 số báo chuyên trang, phát sóng 500 

lượt phóng sự trên chuyên mục “An ninh Sơn La” và đăng tải 338 tin, bài, video 

trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh... phản ánh về công tác bảo đảm an ninh 

trật tự của lực lượng công an, trọng tâm là công tác phòng, chống ma túy; cộng tác 

với các đơn vị báo chí xây dựng 96 tin, bài; phối hợp với các đơn vị truyền thông 

xây dựng, phát sóng 200 phóng sự, tin, bài về công tác bảo đảm an ninh trật tự, 

phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy...  

 - Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 

pháp luật của tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác phòng, chống ma túy gắn với phổ biến nội dung các văn bản pháp luật về 

phòng, chống ma túy. Duy trì mô hình hoạt động của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ 

phòng chống tội phạm ma túy”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Bình đẳng giới” và tiến 

hành đánh giá rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng, phát huy hiệu quả công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân.  

 - Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tổ 

chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (với các nội dung chủ yếu là Luật 

Phòng, chống mua bán người; Luật Bình đẳng giới và các chính sách dân tộc của 

Đảng, Nhà nước) cho hơn 2.600 lượt người tham gia; thi tìm hiểu pháp luật tại các 

trường trung học cơ sở xã triển khai mô hình thí điểm 08 cuộc với 1.600 lượt học 

sinh, giáo viên tham gia; triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng, các đội công tác cơ 

sở phối hợp với nhân dân vùng biên giới triển khai công tác tuyên truyền, ngăn chặn 

tội phạm, ma túy ở vùng biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân đề cao cảnh 

giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn ma túy, xây dựng tổ bản 
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trong sạch không có ma túy, tệ nạn xã hội. 

 - Các huyện, thành phố và các sở, ngành khác tăng cường đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ và quần chúng nhân dân, đặc biệt tại 

các địa bàn trọng điểm, phức tạp; nội dung tập trung tuyên truyền về tác hại của ma 

túy, cơ chế, chính sách trong công tác phòng chống ma túy. Trong năm 2019, đã tổ 

chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, lễ ra quân, mít tinh, diễu hành... về phòng, chống 

ma túy; dựng các cụm pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm công cộng; 

công an các huyện, thành phố phát hàng ngàn phiếu tố giác tội phạm, phát tài liệu 

tuyên truyền phòng, chống ma túy, tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy; tổ 

chức tuyên truyền hàng trăm lượt trên loa phát thanh của bản, tiểu khu về tác hại, 

tình hình và kết quả công tác phòng, chống ma túy. 

 3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy 

 3.1. Công tác phòng ngừa tội phạm ma túy 

 - Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ 

chức phát động các ngành, đoàn thể, huy động quần chúng nhân dân tham gia quản 

lý, giáo dục, giám sát hoạt động của các đối tượng có biểu hiện bán lẻ, chứa chấp, tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy để vận động, thuyết phục đối tượng từ bỏ hoạt 

động phạm tội và kiềm chế, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng; tổ chức thực 

hiện việc tố giác tội phạm ma túy, điểm tệ nạn ma túy; tổ chức lập hồ sơ xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối với người nghiện ma túy trên địa bàn. 

 - Tiếp tục củng cố, xây dựng, kiện toàn các tổ chức quần chúng tham gia 

công tác phòng chống ma túy ở cơ sở; tham gia cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân mãn 

hạn tù tái hòa nhập cộng đồng; người nghiện ma túy đang quản lý tại gia đình và 

cộng đồng... 

 - Các đơn vị công an toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện các mặt công tác 

nghiệp vụ cơ bản nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm ma túy, chủ động đưa nội dung đổi mới, tăng cường thực hiện các mặt công 

tác nghiệp vụ cơ bản làm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hàng năm. Tăng cường rà 

soát, nắm chắc tình hình, hoạt động của các ổ nhóm, các điểm, tụ điểm, đối tượng 

bán lẻ, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, triển khai quyết liệt, áp 

dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa, kết hợp với gọi hỏi, 

răn đe, kiểm điểm đối tượng trong diện quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn đối 

tượng hoạt động phạm tội.  

 - Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Hải quan Sơn La duy trì hoạt động 

của Tổ công tác liên ngành, xây dựng các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất ma túy dùng trong y tế, không để 

xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng và không để tội phạm lợi dụng hoạt động 

phạm tội. 

 - Các lực lượng khác theo chức năng, nhiệm vụ triển khai biện pháp nắm tình 
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hình thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng 

chống ma túy, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để tham mưu với cấp 

ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, không để tồn 

tại, hạn chế kéo dài gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện toàn 

diện các nội dung trong công tác phòng chống ma túy. 

 3.2. Công tác đấu tranh, xử lý 

 - Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, nòng cốt là công 

an, bộ đội biên phòng và hải quan tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập 

trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma 

túy; triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, các đường dây tội phạm ma túy 

liên tỉnh. Bắt, vận động 19 đối tượng truy nã ra đầu thú.  

 - Toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.078 vụ, 1.488 đối tượng phạm tội về ma 

túy. Tang vật thu giữ 58,43kg hêrôin; 410.942 viên ma túy tổng hợp; 9,96kg thuốc 

phiện; 15,81kg ma túy tổng hợp dạng đá; 12 xe ô tô; 297 xe máy; 276 điện thoại di 

động; 08 súng quân dụng; 06 súng tự chế; 290 viên đạn các loại; 1,22 tỷ VNĐ và 

nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy. Triệt xóa 48 điểm, 67 

đối tượng có liên quan đến ma túy (35 điểm, 42 đối tượng trong danh sách quản lý). 

Bắt, vận động 19 đối tượng truy nã ra đầu thú.  Trên địa bàn 6 huyện biên giới, đã 

phát hiện, bắt giữ 646 vụ, 841 đối tượng, thu giữ: 44,978 kg hêrôin; 257.682 viên 

ma túy tổng hợp; 12,89kg thuốc phiện; 10,357kg ma túy đá và một số tang vật liên 

quan.  

 - Hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn 23 điểm, 94 đối tượng có biểu hiện bán lẻ, 

chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy ở 48 tổ, bản thuộc 23 xã, thị trấn.  

 - Đẩy nhanh tiến độ công tác giám định, tiếp nhận giải quyết tổng số 1.013 

vụ với 4.042 mẫu ma túy là tang vật thu giữ trong các vụ án ma túy theo trưng cầu 

của các cơ quan tố tụng. Công tác giám định được thực hiện đúng quy trình, pháp 

luật, phục vụ kịp thời và hiệu quả cho hoạt động tố tụng. 

 - Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố người 

phạm tội về ma túy đúng pháp luật; chú trọng công tác đấu tranh mở rộng án qua 

các khâu như: Ngay sau bắt quả tang, bắt khẩn cấp, bắt truy nã, bắt tạm giam, nhất 

là các đường dây tội phạm lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; quá trình thực hiện đảm 

bảo an toàn về người, phương tiện... Thường xuyên phối hợp với viện kiểm sát, toà 

án các cấp trong quá trình tố tụng, không xảy ra việc đình chỉ điều tra vụ án, bị can 

do không phạm tội hoặc thiếu căn cứ pháp luật. 

 - Cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát và toà án các cấp tích cực đẩy 

nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy, đảm bảo giải quyết kịp thời, 

nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên làm tốt công tác phối 

hợp trong các hoạt động điều tra tố tụng, đấu tranh mở rộng các vụ án về ma túy 

qua các khâu như: Bắt khẩn cấp, bắt truy nã, bắt tạm giam, đấu tranh mở rộng các 

chuyên án, vụ án xuyên quốc gia, liên tỉnh...  
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 - Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 1.195 vụ, 1.543 bị can. Trong đó: Năm 

2018 chuyển sang: 101 vụ, 133 bị can; khởi tố mới: 986 vụ, 1.296 bị can; tiếp nhận 

từ bộ đội biên phòng và đơn vị khác chuyển đến: 93 vụ, 108 bị can; phục hồi điều 

tra: 05 vụ, 04 bị can; tách vụ án: 10 vụ, 02 bị can. Đến 14/11/2019, đã kết thúc điều 

tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố: 966 vụ, 1.233 bị can; chuyển điều tra theo 

thẩm quyền: 80 vụ, 122 bị can; đình chỉ điều tra: 03 vụ, 02 bị can; tạm đình chỉ điều 

tra: 15 vụ, 10 bị can; nhập vụ án: 06 vụ, 04 bị can. Hiện đang điều tra: 125 vụ, 172 

bị can. 

 - Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các 

vụ án về ma túy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019, viện 

kiểm sát đã thụ lý kiểm sát điều tra: 964 vụ, 1.243 bị can; kiểm sát truy tố: 911 vụ, 

1.152 bị can; kiểm sát xét xử: 849 vụ, 1.059 bị can theo đúng quy định của pháp 

luật. 

 - Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý sơ thẩm: 1.237 vụ án, 1.555 bị can về ma 

túy; giải quyết, xét xử 1.152 vụ án, 1.433 bị cáo (đạt tỷ lệ 93%), trong đó: Tòa án 

tỉnh: 76 vụ, 82 bị cáo; tòa án cấp huyện: 1.076 vụ, 1.351 bị cáo. Đã tuyên phạt: Tử 

hình: 35 bị cáo; tù chung thân: 34 bị cáo; phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 45 bị cáo; 

phạt tù từ 07 đến 15 năm: 108 bị cáo; phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm: 155 bị 

cáo; phạt tù từ 3 năm trở xuống: 1.040 bị cáo; miễn trách nhiệm hình sự: 0 bị cáo. 

Tổ chức 51 phiên tòa xét xử lưu động án ma túy tại địa bàn nơi xảy ra vụ án. 

 4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, 

công tác quản lý và kiểm soát tiền chất 

 - UBND tỉnh chỉ đạo duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 

liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành theo chỉ đạo và 

hướng dẫn của Bộ Công an. Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan tiến hành triển khai kiểm tra thực tế công tác quản lý và sử dụng 

các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.  

 - Trong năm 2019, tổ công tác liên ngành Công an - Y tế - Công thương - Hải 

quan đã thực hiện 01 cuộc, với 12 lượt kiểm tra tại 12 cơ sở y tế trên địa bàn toàn 

tỉnh (Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, Mộc Châu, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên, 

Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên - Mộc Châu; các cơ sở điều trị methadone thuộc 

các Trung tâm y tế huyện Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, xã 

Chiềng Sơn - Mộc Châu). Qua kiểm tra thực tế, các cơ sở được kiểm tra đã thực 

hiện cung ứng, bảo quản, kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần và thuốc tiền chất cơ bản đáp ứng được các quy định tại Thông tư 

số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của 

Luật Dược; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc 

và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 quy định chi tiết một số điều về quản lý hóa chất; Nghị định số 73/NĐ-
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CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về danh mục các chất ma túy và tiền 

chất. Qua quá trình kiểm tra Tổ công tác liên ngành chưa phát hiện sai phạm, xử lý 

vụ việc, cá nhân, tổ chức nào liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, cấp phát 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất.  

 5. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai 

 Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố mà nòng cốt là Công an 

tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý người nghiện ma túy tại gia đình 

và cộng đồng; chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn lập 1.968 hồ sơ giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy; lập hồ sơ đề nghị tòa án 

nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc đối với 879 người nghiện ma túy. 

 - Tính đến ngày 14/11/2019, căn cứ số liệu do công an các huyện, thành phố 

thống kê báo cáo, toàn tỉnh có tổng số 8.862 người nghiện ma tuý đang trong diện 

quản lý trên địa bàn. 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở cai nghiện bắt buộc 

của tỉnh tổ chức hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và chữa trị, cai 

nghiện tại cơ sở. Trong năm 2019 đã tiếp nhận mới 3.053 học viên (trong đó: Hỗ trợ 

cắt cơn nghiện 1.316, cai tự nguyện 59; cai nghiện bắt buộc 1.063; xác định tình 

trạng nghiện: 615). Số học viên ra 3.122 người (trong đó: Xác định tình trạng 

nghiện 623; hỗ trợ cắt cơn 1.301; hoàn thành cai tự nguyện 34; hoàn thành cai bắt 

buộc theo quyết định của tòa án 974; cho về chữa bệnh 61; cho về với lý do gia đình 

10; cho ra khác 82; trốn khỏi cơ sở 37). Học viên đã quay lại cơ sở tiếp tục chữa trị 

34 người. Hiện tại các cơ sở đang quản lý, cai nghiện cho 1.682 người nghiện.  

 Hiện tại địa bàn tỉnh Sơn La không có cơ sở điều trị nghiện ma túy ngoài 

công lập. Căn cứ tình hình thực tế để phục vụ công tác điều trị, cai nghiện ma túy, 

tỉnh đã duyệt cấp 5 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa nhà ăn đa năng, bếp, nhà ở học 

viên, mua sắm thiết bị và tu sửa các hạng mục tại cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh. 

 Trong năm, cơ sở điều trị nghiện ma túy đã tổ chức dạy và thi kết thúc các 

lớp xóa mù chữ giai đoạn 3 cho học viên, qua đó giúp học viên biết đọc, viết, tính 

toán cơ bản, nâng cao nhận thức. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức 

tư vấn, giới thiệu việc làm cho các học viên sắp hoàn thành chương trình cai nghiện 

trở về địa phương. 

 - Sở Y tế tiếp tục mở rộng và duy trì hoạt động của 13 cơ sở điều trị, 58 cơ sở 

cấp phát thuốc Methadone và Buprenophine trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả điều trị: 

(1) Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone:  Lũy tích số 

bệnh nhân tham gia điều trị tính đến tháng 11/2019 là 3.012 lượt; số bệnh nhân 

đang điều trị đến nay 1.138 người (chiếm 19% so với chỉ tiêu giao theo Quyết định 

1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chiếm 33,5% chỉ tiêu giao theo kế hoạch 

của UBND tỉnh). (2) Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Buprenophine: 

Hiện đang điều trị thí điểm tại 02 cơ sở trên địa bàn tỉnh cho 44 bệnh nhân; đạt 
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44/180 (24,5%) so với kế hoạch đề ra. 

 6. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy 

 - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện; thường xuyên 

mở các cuộc hội thảo chuyên đề về thay thế cây trồng mới, chuyển hướng sản xuất, 

tạo nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, các địa phương đã tích cực triển khai và 

thành lập các đoàn công tác để vận động, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, tổ chức họp 

dân để quán triệt và tổ chức ký cam kết không tái trồng, tàng trữ, buôn bán chất ma 

túy đến từng hộ dân. Đa số đồng bào cũng đã nhận thức được tác hại của ma túy, tự 

giác thực hiện cam kết.  

 - Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành 

phố và các sở ngành liên quan tập trung triển khai các công tác tuyên truyền, rà 

soát, kiểm tra, tổ chức ký cam kết không tái trồng cây thuốc phiện với các xã trên 

địa bàn tỉnh có nguy cơ tái trồng cao (huy động 37 đợt với gần 600 lượt cán bộ 

tham gia triệt phá); qua đó đã ngăn chặn có hiệu quả tình hình tái trồng cây thuốc 

phiện, đồng thời phát hiện, triệt xóa kịp thời diện tích cây thuốc phiện tái trồng trên 

địa bàn. Hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm 

soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá hoàn toàn 20.000m2 (tăng 

2.740m2 so với năm 2018) diện tích tái trồng cây thuốc phiện tại địa bàn huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La. 

 - Bên cạnh đó, thời gian qua Thái Lan đã ban hành Luật Chất gây nghiện 

(tháng 02/2019) và triển khai nhiều chính sách hợp pháp hóa cây cần sa phục vụ 

mục đích y tế, nghiên cứu khoa học và phát triển; đồng thời Chính phủ Lào đã đồng 

ý cho thành lập Ủy ban công tác chuyên ngành về việc trồng cây cần sa làm thuốc, 

nhằm đánh giá toàn diện về giá trị kinh tế, ảnh hưởng trên tất cả các mặt của việc 

trồng cây cần sa đối với an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Lào. Điều này 

cho thấy Lào đã có những động thái chuẩn bị về pháp lý cho việc hợp pháp hóa cần 

sa, đáng lưu ý là khu vực dự kiến quy hoạch phát triển trồng cây cần sa của Lào đều 

giáp biên giới với Việt Nam... Tình hình trên có thể sẽ tạo hiệu ứng nới lỏng các 

quy định về trồng, sản xuất các chế phẩm từ cây cần sa, trong khi khu vực Đông 

Nam Á vốn là “điểm nóng” về ma túy; đồng thời sẽ tạo ra nguy cơ mới, dẫn đến 

việc nắm tình hình và tiến hành công tác kiểm soát ma túy của các nước trong khu 

vực, trong đó có Việt Nam ngày càng khó khăn, phức tạp hơn. Địa bàn Sơn La cũng 

ít nhiều chịu tác động; các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia có thể lợi 

dụng các điều kiện thuận lợi và các kẽ hở quản lý để sản xuất, mua bán, vận chuyển 

trái phép ma túy và tiền chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Sơn La tiêu thụ 

hoặc vận chuyển đi nước thứ 3, gây nên những khó khăn, thách thức trong công tác 

phòng, chống và kiểm soát, ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào nước ta. 

 7. Công tác xây dựng xã, phƣờng, thị trấn không có tệ nạn ma túy 

 7.1. Công tác chuyển hóa địa bàn 
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 Giao Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo công an các đơn vị chủ động tham mưu 

cho huyện ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/10/2010 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân tham gia 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp 

về an ninh trật tự.  

 Đối với một số xã trọng điểm, đặc biệt phức tạp về ma túy như xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường 

công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; đồng thời phân công lực lượng 

tham gia, chủ động phối hợp, khâu nối các đơn vị thành viên thực hiện, từng bước 

giải quyết tệ nạn ma túy, ổn định an ninh trật tự. 

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối 

hợp, thống nhất của các đơn vị, sự đồng thuận, quyết tâm của các tầng lớp nhân 

dân, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, đã có 

những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn 

định, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự đã từng bước được giải quyết, không 

phát sinh vấn đề phức tạp mới.  

 Kết quả: Công an tỉnh đã và đang chủ trì, phối hợp thực hiện vận động, 

chuyển hóa tại 42/42 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: 09 địa bàn đã 

giải quyết xong các vấn đề trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; Công an tỉnh đã 

báo cáo, đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Công an đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức 

tạp về an ninh trật tự (Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5651/QĐ-BCA-V28 

ngày 21/9/2018 về việc đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh 

trật tự); 07 địa bàn đã giải quyết xong vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (nhưng là 

xã biên giới, xã có công trình trọng điểm quốc gia), Công an tỉnh đã báo cáo, đề 

nghị UBND tỉnh công nhận là địa bàn an toàn về an ninh trật tự (Công an tỉnh tiếp 

tục trình, đề nghị UBND tỉnh công nhận là địa bàn an toàn về an ninh trật tự); 14 

địa bàn đang tiếp tục mở cuộc vận động, chuyển hóa giải quyết các vấn đề trọng 

điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong đó: 07 địa bàn mở mới năm 2019; 12 địa 

bàn đã tổ chức tổng kết mở cuộc vận động, chuyển hóa nhưng chưa có Tờ trình của 

UBND các huyện, thành phố; tại 162 xã, phường, thị trấn không thuộc diện trọng 

điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong giai đoạn 2018 - 2019, công an các huyện, 

thành phố đã chủ động đăng ký với Công an tỉnh: Tham mưu với huyện ủy, UBND 

huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức vận động, chuyển hóa tại 137 tổ, bản, tiểu khu, tổ 

dân phố; mở mới 03 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội  

 7.2. Công tác xây dựng xã, phƣờng, thị trấn; tổ, bản, tiểu khu; cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng học, trạm y tế không có ma túy 

 Thực hiện hành động “Toàn dân đoàn kết xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố, 

cơ quan, đơn vị, gia đình không có ma túy”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 
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chủ trương bằng kết luận, hướng dẫn chi tiết và chỉ đạo ký kết thực hiện các nội 

dung giao ước thi đua phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở (tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã, tổ bản đến gia đình). HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết với mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phòng, chống ma túy. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố; cơ quan, 

đơn vị không có ma túy; ban hành tiêu chí, quy trình rà soát thẩm định và cấp bằng 

công nhận hàng năm đối với đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 

 Thực hiện giao ước thi đua gắn với hội nghị tổng kết công tác phòng, chống 

ma túy hàng năm; chính quyền, đoàn thể, công an, biên phòng ký cam kết và tổ 

chức thực hiện giao ước thi đua với những nội dung cụ thể về giải quyết người 

nghiện ma túy, chống tái trồng cây thuốc phiện, phòng, chống tội phạm ma túy và 

triệt xóa điểm tệ nạn ma túy; việc thẩm định, đánh giá, phân loại đơn vị đạt tiêu 

chuẩn không có ma túy và đơn vị liên quan đến ma túy, trọng điểm về ma túy được 

thực hiện 01 năm/lần. Thực hiện các nội dung đã ký kết, UBND tỉnh, Công an tỉnh, 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ban 

hành kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả đến cuối năm 

2018, đã xây dựng được 1.661 đơn vị xã, bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy đạt 

49,9% (tăng 58 đơn vị so với năm 2016); có 2.232/2.245 đơn vị cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn không có ma túy, đạt  99,5%.  

 Kết quả thẩm định, đánh giá đối với 204 xã, phường, thị trấn: 26 xã, phường, 

thị trấn không có tệ nạn ma túy; 68 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; 19 xã, 

phường, thị trấn trọng điểm loại I; 19 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại II; 72 xã, 

phường, thị trấn trọng điểm loại III. 

 8. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy 

 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt 

động hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới với tỉnh Hủa Phăn và các 

tỉnh Bắc Lào, duy trì các buổi giao ban định kỳ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đồn biên 

phòng với chính quyền các địa phương giáp biên, luân phiên giữa hai bên. 

 - Tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại biên bản 

ghi nhớ của Hội nghị cấp cao 03 tỉnh Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng về phối 

hợp phòng, chống tội phạm trọng điểm là tội phạm ma túy lần thứ V, năm 2018; 

biên bản ghi nhớ tại hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng lần thứ 17 giữa 

Campuchia, Lào và Việt Nam về hợp tác phòng, chống ma túy năm 2019. 

 - Thành lập đoàn công tác tham dự: (1) Các khóa tập huấn công tác phòng 

chống tội phạm và ma túy qua biên giới cho cán bộ Văn phòng BLO (03 lớp); (2) 

Hội nghị ba bên song phương cấp Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về hợp 

tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại Hà 

Nội; (3) Hội thảo tập huấn về công tác phối hợp, trao đổi thông tin phòng, chống ma 

túy cho các thành viên Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới 

(BLO) Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan (tổ chức từ ngày 13 - 18/01/2019 tại 



 

  
    

Vì một xã hội không ma túy 
     

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 06/2020 
 

36 

Sihanoukville - Campuchia); tham dự Hội nghị Văn phòng liên lạc qua biên giới 

(BLO) toàn quốc lần thứ 3 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ ngày 09/6 

đến 12/6/2019). (4) Hội nghị quốc tế về hợp tác phòng, chống ma túy xuyên quốc 

gia do phía Đài Loan đăng cai tổ chức. (5) Thành lập các đoàn công tác của tỉnh và 

Công an tỉnh đi công tác tại các tỉnh Bắc Lào tiến hành khảo sát, nắm tình hình và 

trao đổi thống nhất nội dung phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội 

phạm, phòng, chống ma túy qua biên giới với các tỉnh Bạn Lào. Đồng thời đón tiếp 

các đoàn công tác của các tỉnh Bắc Lào (gồm 02 đoàn cấp tỉnh; 17 đoàn công an các 

tỉnh của Lào) đến dự hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy, thăm quan, trao đổi về 

tình hình hai bên và khám chữa bệnh.  

 - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng 

Lào (công an, biên phòng) phát hiện, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng về ma túy, 

thu giữ nhiều vật chứng là ma túy. Đồng thời tỉnh chỉ đạo lực lượng công an và bộ 

đội biên phòng duy trì, triển khai các hoạt động phối hợp phòng, chống ma túy qua 

biên giới với các lực lượng chức năng của Lào (Hiện các đơn vị đang chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới 

năm 2019 với Công an và Bộ đội Biên phòng Hủa Phăn, Lào; tổ chức tập huấn 

phòng, chống ma túy cho lực lượng chức năng phòng, chống ma túy của Lào).  

 - Sở Ngoại vụ thông tin kịp thời tới Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, các cơ 

quan chức năng của tỉnh Bắc Lào 07 vụ việc với 10 đối tượng (quốc tịch Lào) phạm 

tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La; đồng thời chuyển yêu cầu xác minh của 

Công an tỉnh, thông tin liên quan đến đối tượng phạm tội, công tác xét xử đối tượng 

là công dân Lào đến các cơ quan chức năng phía bạn để phối hợp giải quyết. Công 

an tỉnh chủ trì duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO Sơn La 

với Văn phòng BLO Hủa Phăn trong công tác trao đổi thông tin phối hợp phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy qua biên giới.  

 - Phối hợp với Công an 5 tỉnh Bắc Lào chuẩn bị nội dung tổ chức thành công 

Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện kế hoạch (SH09) phối hợp 

phòng, chống ma túy qua biên giới (ngày 25/4/2019, tại thành phố Sơn La). 

 III. Đánh giá chung 

 1. Ƣu điểm:  

 Trong năm qua Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã luôn bám sát chỉ 

đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và Bộ Công an để cụ thể hóa vào công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy tại địa phương; đề ra những giải 

pháp hiệu quả, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể 

xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống ma túy. 

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, 

đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tích cực và kiên trì, tạo bước đột phá trong đấu 

tranh phòng, chống ma túy và đã thu được những kết quả quan trọng, đồng thời đúc 

rút được một số kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 



 

  
    

Vì một xã hội không ma túy 
     

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 06/2020 
 

37 

công tác phòng, chống ma túy. 

 Công tác tuyên truyền tiếp tục có những đổi mới về nội dung, hình thức, 

phương pháp tiếp cận với đối tượng tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của 

toàn dân; cơ bản đã kiềm chế việc phát sinh người nghiện ma túy mới; đối tượng 

phạm tội về ma túy đã được các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời; 

xây dựng được nhiều địa bàn không có điểm tệ nạn ma túy, cơ bản không còn điểm 

bán lẻ các chất ma túy, kiềm chế cơ bản hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy 

trên địa bàn. 

 Lực lượng chức năng chuyên trách phòng, chống ma túy (công an, bộ đội 

biên phòng tỉnh...) đã tăng cường tổ chức các hoạt động, nắm tình hình, đã phát hiện 

và nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy từ đó triển 

khai lực lượng đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, kiểm 

tỏa, ngăn chặn cơ bản hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn ma túy 

qua biên giới; tổ chức bắt giữ được các đối tượng phạm tội và thu được số lượng 

lớn ma túy, phối hợp với các ngành tố tụng đưa ra truy tố, xét xử đúng pháp luật;  

góp phần giữ ổn định tình hình phòng, chống ma túy tại địa bàn, hạn chế được 

nguồn ma túy thẩm lậu vào nội địa, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với lực 

lượng công an. 

 Lực lượng, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy luôn 

đoàn kết, đồng lòng, không ngại khó, ngại khổ vượt qua khó khăn, nguy hiểm luôn 

sẵn sàng hết mình vì công việc, đấu tranh với tội phạm ma túy đến cùng… 
 

                                Trích Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2019 

                                UBND tỉnh Sơn La 
 

     
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY QUA BIÊN GIỚI 
 

 Chiều 25/4/2019, Công an 

tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng 

kết 10 năm (2009 - 2019) thực hiện 

Kế hoạch SH09 về phối hợp phòng, 

chống tội phạm ma túy qua biên 

giới. Thƣợng tƣớng Lê Quý Vƣơng, 

Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Thứ 

trƣởng Bộ Công an dự và phát biểu 

chỉ đạo. 

 Đến dự Hội nghị có đồng chí 

Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; 

Đại tá Bun Lặm, Trưởng Cơ quan đại 

diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; 

đại diện lãnh đạo công an 5 tỉnh phía 

Bắc Lào gồm: Hủa Phăn, Luông Pha 

Băng, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, 

Bò Kẹo... 

 Qua 10 năm triển khai thực 

hiện Kế hoạch SH09 về phối hợp 

phòng, chống tội phạm ma túy qua 

biên giới giữa các lực lượng chức 



 

  
    

Vì một xã hội không ma túy 
     

` 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 06/2020 
 

38 

năng tỉnh Sơn La và công an 5 tỉnh 

phía Bắc Lào đã đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. 

 Trong đó, Ban Chỉ đạo phối 

hợp phòng, chống tội phạm ma túy  

qua biên giới tỉnh Sơn La đã thành lập 

các Tổ công tác trực tiếp phối hợp với 

công an 5 tỉnh Bắc Lào tổ chức đấu 

tranh triệt phá các đường dây, bắt giữ 

các ổ nhóm tội phạm tàng trữ, mua 

bán trái phép các chất ma túy trên địa 

bàn nước bạn. 

 Mở nhiều lớp tập huấn cho trên 

120 lượt cán bộ, chiến sỹ công an 5 

tỉnh Bắc Lào về chuyên đề và trao đổi 

kinh nghiệm trong công tác phòng, 

chống tội phạm ma túy... 

 Tại địa bàn các xã biên giới và 

các xã giáp ranh, các lực lượng chức 

năng đã phát hiện, bắt giữ 977 vụ, 

1.347 đối tượng; thu giữ hơn 390kg 

hêrôin, gần 400 nghìn viên ma túy 

tổng hợp, 60kg thuốc phiện. 

 Tại địa bàn ngoại biên, các tổ 

công tác đã phối hợp với công an các 

tỉnh Bắc Lào xây dựng kế hoạch, xác 

lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 

3.320 vụ, 4.664 đối tượng; thu giữ hơn 

874kg hêrôin, trên 56 triệu viên ma 

túy tổng hợp, trên 300kg thuốc phiện. 

 Đồng thời, tham mưu với cấp 

ủy, chính quyền xã, bản biên giới củng 

cố, kiện toàn hệ thống chính trị; phát 

động và tổ chức hiệu quả phong trào 

toàn dân đấu tranh phòng, chống ma 

túy gắn với thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội... 

 Ghi nhận những thành tích đã 

đạt được trong 10 năm triển khai, thực 

hiện Kế hoạch SH09, Chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La đã trao Bằng khen tặng 12 

tập thể, 12 cá nhân thuộc công an các 

tỉnh Bắc Lào và 3 tập thể, 18 cá nhân 

thuộc tỉnh Sơn La; Giám đốc tỉnh Sơn 

La trao Giấy khen tặng 15 tập thể, 25 

cá nhân thuộc Công an tỉnh Sơn La. 

12 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh 

Sơn La cũng được Giám đốc Công an 

các tỉnh Bắc Lào tặng Bằng khen.   

 Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt 

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh 

đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ 

trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao, 

nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất 

sắc mà các lực lượng chức năng hai 

nước Việt Nam - Lào đã đạt được 

trong 10 năm triển khai, thực hiện Kế 

hoạch SH09. 

 Để tiếp tục nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tội phạm ma 

túy ở khu vực Sơn La - Bắc Lào và ở 

mỗi tỉnh trong thời gian tới, Thứ 

trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công 

an tỉnh Sơn La và công an các tỉnh 

liên quan của Việt Nam tiếp tục tham 

mưu với cấp ủy, ủy ban nhân dân các 

cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 

95-KL/TW ngày 2/4/2014 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-

CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính 

trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy; nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy 

động sức mạnh của hệ thống chính trị 

và toàn dân tham gia, trong đó lực 
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lượng công an, biên phòng làm nòng 

cốt; gắn với đẩy mạnh triển khai các 

đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng 

cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ 

sở, đặc biệt là các xã, bản trọng điểm, 

phức tạp về ma túy và xã, bản biên 

giới... 

 Công an các địa phương cần 

tăng cường phối hợp với Công an tỉnh 

Sơn La để trao đổi thông tin, chia sẻ 

kinh nghiệm, chủ động đấu tranh 

phòng, chống ma túy ở khu vực biên 

giới, cửa khẩu... 

 Đồng chí Thứ trưởng cũng đề 

nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

Việt Nam chỉ đạo lực lượng phối hợp 

chặt chẽ với Công an tỉnh Sơn La và 

các lực lượng chức năng tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp 

hành pháp luật cho các tầng lớp nhân 

dân, nhất là đồng bào các dân tộc 

thiểu số, đồng bào sinh sống ở khu 

vực biên giới trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói 

riêng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, an 

ninh biên giới nói chung... 

 Chủ động phối hợp với cơ quan 

chức năng các tỉnh Bắc Lào triệt phá 

các tụ điểm, đường dây sản xuất, mua 

bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

 Đồng thời, đề nghị công an 05 

tỉnh Bắc Lào tăng cường phối hợp với 

lực lượng chức năng các tỉnh giáp 

biên phía Việt Nam đấu tranh với tội 

phạm ma túy và xác minh, điều tra 

làm rõ các vụ án, đối tượng có liên 

quan, truy bắt đối tượng truy nã của 

hai bên... 
 

L.C. 

(cand.com.vn - Ngày 25/4/2019) 
 

 

   
 

CHỦ ĐỘNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM MA TÚY Ở ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM 
 

 Với quyết tâm đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn khu vực biên giới, thời 

gian qua, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ động nắm chắc tình hình, thủ đoạn 

hoạt động của các đối tƣợng, kịp thời xác lập các chuyên án, vụ án, đấu tranh 

thành công nhiều đƣờng dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững an 

ninh trật tự ở khu vực biên giới. 

 Trước tình hình phức tạp của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, Bộ đội 

Biên phòng Sơn La đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh 

phòng, chống tội phạm về ma túy, chú trọng thực hiện các đợt cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, xử 

lý tin báo tố giác và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn từ 

cửa ngõ biên giới. 

 Điển hình, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 10/3/2020, Phòng phòng, chống ma 
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túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với Đồn Biên phòng Mường 

Cai; Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; Phòng PC04, Công an tỉnh Sơn La 

phá thành công Chuyên án SL-320, bắt giữ đối tượng Sồng Bả Pó, sinh năm 1967, 

trú tại bản Huổi Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi mua 

bán ma túy, tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, 7kg nhựa thuốc phiện. 

 Trước đó, vào ngày 8/3/2020, tại bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, 

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên 

phòng Sơn La và các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án A1-220, bắt 

giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán ma túy. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu 

giữ 13.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động. Qua đấu tranh khai thác, 2 

đối tượng khai nhận, mang số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để bán cho một 

người đàn ông ở Việt Nam (không rõ tên) nhưng bị phát hiện, bắt giữ. 

 Thượng tá Bàn Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Sơn La 

cho biết: “Để đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng Sơn La đã ra quân quyết liệt, chủ động trấn áp tội phạm ma túy trên 

các địa bàn trọng điểm. Vì vậy, các toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang cơ 

bản đã được kiềm chế, tần suất hoạt động ít hơn so với thời gian trước đây. Công 

tác đấu tranh các chuyên án đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La triển 

khai đồng bộ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ trong đấu tranh với 

tội phạm ma túy. Đặc biệt là công tác phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn 

Lào đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên 

giới”. 

 Được biết, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường vận 

chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, tập kết tại khu vực giáp biên giới, sau 

đó vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh Sơn La để đi các tỉnh, thành phố khác tiêu 

thụ. Chúng lôi kéo, móc nối với một số đối tượng là cư dân biên giới, thông thạo địa 

hình để tham gia vào đường dây vận chuyển, môi giới, cảnh giới... Quá trình hoạt 

động, chúng triệt để sử dụng các phương tiện liên lạc hiện đại như bộ đàm, điện 

thoại di động, internet để kết nối, giao dịch. 

 Đứng trước những yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng, chống tội 

phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thực hiện có chiều sâu công tác nghiệp 

vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xác lập chuyên án, vụ án để đấu 

tranh triệt phá, nhất là các đường dây có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. 

 Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La không ngừng đổi mới hình thức, nội 

dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, vận động 

nhân dân tích cực tố giác tội phạm, không tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm ma 

túy hoạt động ở khu vực biên giới. 

                    Lê Đồng 
                         (bienphong.com.vn - Ngày 03/6/2020) 
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SƠN LA: KHÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH ĐIỂM NÓNG MA TÚY 

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 
 
 Trong những năm qua tình 

hình tội phạm ma túy trên tuyến 

Tây Bắc nói chung, đặc biệt tại địa 

bàn tỉnh Sơn La vẫn diễn biến hết 

sức phức tạp. Tệ nạn ma túy xâm 

nhập vào trƣờng học, có xu hƣớng 

gia tăng với đối tƣợng sử dụng ngày 

càng trẻ hóa, loại hình ma túy rất 

đa dạng. 

 Tại nhiều xã ở tỉnh vùng cao 

Sơn La, nhiều gia đình không chỉ bố, 

mẹ mà cả con cái cũng mắc nghiện. 

Do đời sống bà con lạc hậu, kinh tế 

chưa phát triển, dễ bị kẻ xấu mua 

chuộc, lợi dụng dẫn đến người lớn thì 

trở thành mắt xích trong đường dây 

của chúng, còn trẻ em gánh chịu hậu 

quả do bố mẹ buông lỏng, xa rời con 

chữ, rơi vào vòng xoáy ma túy. 

 Tại Mộc Châu, năm 2019, trong 

đợt triển khai tại các trường học đóng 

trên địa bàn thị trấn Mộc Châu, thị 

trấn Nông trường Mộc Châu, các xã: 

Đông Sang, Mường Sang, Tân Lập, 

Chiềng Hắc, Chiềng Sơn, đã lập được 

danh sách 184 học sinh, 8 cán bộ, giáo 

viên liên quan đến ma túy. Công an 

huyện đã kiểm tra xác minh đợt 1 có 

13 học sinh dương tính với ma túy 

tổng hợp Methaphetamine và heroin, 

11 học sinh âm tính nhưng tự nhận đã 

sử dụng chất ma túy, 56 học sinh âm 

tính với ma túy... 

 Từ những kết quả ban đầu trong 

rà soát, lập danh sách, huyện ủy Mộc 

Châu đã ban hành công văn về phòng 

chống ma túy trong trường học; giao 

UBND huyện, công an huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị 

trường học thực hiện các bước phối 

hợp giữa gia đình, nhà trường và xã 

hội trong quản lý, giáo dục học sinh. 

 Các đơn vị trường học phối hợp 

với công an huyện thống nhất nội 

dung quản lý những học sinh có liên 

quan đến ma túy, xây dựng chương 

trình phòng, chống ma túy tại đơn vị; 

tăng cường công tác tuyên truyền, đưa 

nội dung giáo dục phòng chống ma 

túy vào chương trình học ngoại khóa 

và các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt 

Đoàn, Đội; các cuộc giao ban hội 

đồng có thêm nội dung nắm tình hình 

học sinh, nhóm học sinh trong danh 

sách cần lưu ý... 

 Tuy nhiên, cơ quan chức năng 

đánh giá, tình hình tội phạm ma túy và 

tệ nạn vẫn diễn biến hết sức phức tạp, 

nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 

Tính đến nay, toàn tỉnh Sơn La có 

khoảng 9.200 người nghiện ma túy 

trong diện quản lý. Trong khi đó, hoạt 

động của các đường dây mua bán, vận 

chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc 

gia vẫn rất phức tạp. 

 Trước tình hình trên, mới đây, 

UBND tỉnh Sơn La cũng đề ra kế 

hoạch công tác phòng chống ma túy 

học đường năm 2020, phấn đấu đến 

hết năm 2020, nâng tổng số các đơn vị 

trường học không có tệ nạn ma túy 

của tỉnh lên trên 99,8%. Tăng cường 

sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền 
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đối với công tác phòng, chống ma túy. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 

thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt 

là đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, 

nhân viên, người lao động và học sinh, 

sinh viên tích cực tham gia phòng 

chống ma túy trong các trường học, 

nhất là các trường học thuộc khu vực 

phức tạp về tệ nạn ma túy. 

 Đồng thời đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền về phòng, chống 

ma túy; nâng cao năng lực chuyên 

môn cho cán bộ làm công tác phòng, 

chống ma túy trong các đơn vị trường 

học. Tổ chức rà soát, thống kê, phân 

loại tình trạng tệ nạn ma túy trong các 

đơn vị trường học; phân loại người 

nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý, 

xử lý theo quy định; thực hiện tốt 

công tác quản lý, không để hình thành 

điểm nóng về ma túy trong các cơ sở, 

đơn vị giáo dục. 
 

H.Anh 

(tiengchuong.vn - Ngày 27/3/2020)

 

 
 

NÒNG CỐT TRONG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY 
 

  Thời gian qua, Công an huyện Mƣờng La tập trung tăng cƣờng lực 

lƣợng bám nắm địa bàn, tham mƣu cho cấp ủy, chính quyền địa phƣơng lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; phối hợp với các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên 

địa bàn.     

 Thượng tá Vũ Việt Cường, Trưởng Công an huyện thống kê: Mường La hiện 

có gần 800 người nghiện ma túy trong diện quản lý, 1.680 người khám và điều trị 

HIV. Tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, các đối tượng manh động và có 

xu hướng trẻ hóa, nhưng hoạt động hết sức tinh vi, ngoan cố, gây khó khăn cho lực 

lượng công an trong quá trình điều tra, truy bắt và xử lý. Bên cạnh đó, công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai chưa thực sự bền vững; áp dụng các biện pháp cai nghiện 

còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. 

 Nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, công an huyện đã mở các đợt cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm, gắn với tuyên truyền phòng chống ma túy, mại 

dâm, HIV/AIDS; ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống ma túy tại các xã, thị trấn” giai đoạn 2019 - 2020; phối hợp với Trung 

tâm Truyền thông - Văn hóa tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; tuyên truyền những phương thức, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội 

phạm ma túy, tệ nạn mại dâm, tội phạm mua bán người. Đặc biệt, phát huy vai trò 

là lực lượng nòng cốt, công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp 

vụ, tập trung đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện 
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Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công 

an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công an huyện đã bố trí 6 đồng chí công 

an chính quy về là trưởng công an các xã Nậm Giôn, Chiềng Công, Chiềng San, 

Ngọc Chiến, Mường Bú, Mường Chùm. Đồng thời, phối hợp với VNPT Sơn La 

hướng dẫn sử dụng và khai thác phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến cho các chủ 

hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn; qua đó, giúp công tác quản lý hoạt 

động kinh doanh, quản lý hành chính đối với các cơ sở lưu trú trong việc đăng ký 

tạm trú, thông báo lưu trú trên địa bàn phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, 

ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi phạm pháp luật khác. Với 

việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, 6 tháng đầu năm, các mô hình tự 

phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở đã cung cấp 250 nguồn tin có giá trị 

về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, giúp lực lượng chức năng phát hiện, bắt 

giữ 21 vụ, 31 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 12,237 gam hêrôin, 40,03 gam 

nhựa thuốc phiện; 17 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ cố ý gây thương tích; 3 vụ, 13 đối 

tượng gây rối trật tự công cộng; 3 vụ hủy hoại tài sản; 2 vụ dùng xung kích điện 

đánh bắt thủy sản; 15 vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội, tai nạn rủi ro... Qua rà 

soát, đến nay có 100% cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, 135/278 bản, tiểu khu 

đạt tiêu chuẩn “4 không” về ma túy; đề nghị đưa 2 xã và thị trấn Ít Ong ra khỏi danh 

sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. 

 Phát huy kết quả đạt được, Công an huyện Mường La tiếp tục phát huy vai 

trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; tăng 

cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội; rà soát lập hồ sơ người nghiện, nghi nghiện hoặc có liên quan đến ma túy để 

phối hợp với các ngành chức năng đưa những người thuộc diện quy định đi cai 

nghiện bắt buộc; tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 288 tổ an ninh nhân dân, 

289 tổ hòa giải, 1.401 nhóm liên gia tự quản... góp phần giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 

         Minh Thu 

                             (baosonla.org.vn - Ngày 24/7/2019)  
 

     
 

NHỮNG ĐỔI THAY TẠI ĐIỂM NÓNG MA TÚY VÂN HỒ 
 

 Huyện Vân Hồ đƣợc coi là 

một trong những điểm nóng nhất về 

tội phạm ma túy của tỉnh Sơn La 

cũng nhƣ của cả nƣớc. Song song 

với việc chủ động đấu tranh, ngăn 

chặn có hiệu quả nguồn ma túy 

thẩm lậu qua biên giới, công an 

huyện đã đặc biệt chú trọng đến 

công tác phòng ngừa xã hội, tuyên 

truyền vận động nhân dân nhận 
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thức r  về tác hại của ma túy và 

tham gia cùng cơ quan chức năng 

đấu tranh, phòng ngừa. 

 Tròn 1 năm trước, vào tháng 6 

năm 2018, Công an tỉnh Sơn La đã 

đấu tranh thành công chuyên án 

18TN, 19TN xóa sổ 2 tụ điểm ma túy 

phức tạp tại bản Lũng Xá, bản Tà Dê, 

xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ bắt 

và tiêu diệt 17 đối tượng trong đó có 2 

đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, 

thu một số lượng lớn vũ khí quân 

dụng và nhiều loại tang vật khác, góp 

phần thay đổi cục diện, chuyển hóa 

căn bản địa bàn này. 

 Ngày 26/6/2019, ngay tại điểm 

nóng ma túy này, UBND huyện Vân 

Hồ đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng 

ngày quốc tế phòng chống ma túy và 

ngày toàn dân phòng chống ma túy. 

Thành phần tham gia lễ phát động chủ 

yếu là đoàn viên thanh niên trên địa 

bàn. 

 Anh Hoàng Văn Dũng, Đoàn 

viên thanh niên xã Vân Hồ, Vân Hồ, 

Sơn La cho biết: “Kế hoạch tuyên 

truyền bên chúng em thì rất nhiều hình 

thức như sân khấu hóa, băng rôn, khẩu 

hiệu, những chương trình văn nghệ 

chủ đề về ma túy, qua đó tuyên truyền 

đến toàn thể đoàn viên thanh niên”. 

 Là địa bàn có đông đồng bào 

dân tộc sinh sống, nhận thức về pháp 

luật và tác hại của ma túy của một bộ 

phận người dân vẫn còn hạn chế. 

Chính vì vậy việc xác định đối tượng 

trọng tâm trong tuyên truyền vận động 

là đoàn viên thanh niên là một chủ 

trương đúng đắn. Bản thân các đoàn 

viên thanh niên có nhận thức đúng đắn 

về ma túy và tác hại của ma túy và các 

bạn chính là những tuyên truyền viên 

tích cực đối với gia đình, người thân 

và những người xung quanh họ. 

 Thượng tá Cầm Văn Bình, Phó 

trưởng Công an huyện Vân Hồ, Sơn 

La cho biết: “Đây là một hoạt động rất 

thiết thực và có ý nghĩa rất tích cực, 

hiệu quả, mục tiêu chính là để tuyên 

truyền, vận động cho các ngành, các 

đoàn thể, chính quyền địa phương và 

bà con nhân dân nhận thức rõ”. 

 Có thể nói, một năm qua địa 

bàn trọng điểm về ma túy xã Loóng 

Luông nói riêng huyện Vân Hồ nói 

chung đã được chuyển hóa cơ bản, tuy 

nhiên công an huyện và các ban ngành 

chức năng địa phương vẫn nỗ lực 

công tác tuyên truyền vận động phòng 

ngừa tệ nạn và tội phạm ma túy song 

song với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 

chú trọng phát triển kinh tế nâng cao 

chất lượng sống của đồng bào. 

 Phòng chống, tuyên truyền về 

hiểm họa ma túy là việc làm thiết thực 

là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, 

cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội và 

những nỗ lực trong công tác tuyên 

truyền, đấu tranh phòng ngừa tội 

phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn trọng 

điểm này đang góp phần tích cực xây 

dựng một huyện Vân Hồ trở thành địa 

bàn sạch về ma túy, có đời sống văn 

hóa tinh thần ngày càng văn minh tiến 

bộ. 

   

(canhsat113.com - Ngày 01/7/2019) 
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PHÒNG CHỐNG MA TÚY Ở SƠN LA: GIA ĐÌNH LÀ TRỌNG TÂM 
 

 Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. 

Tỉnh có 250km đƣờng biên giới giáp với nƣớc bạn Lào. Nhiều năm qua, tình 

hình buôn bán vận chuyển ma túy ở đây luôn là điểm nóng của toàn quốc. 

 Ông Vì Quyền Trứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết tính đến 

nay, toàn tỉnh có gần 9.200 người nghiện ma túy trong diện quản lý ở 12 huyện, 

thành phố. Tình hình hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy 

liên tỉnh, xuyên quốc gia vẫn rất phức tạp. Tính từ năm 2014 đến nay, Công an tỉnh 

đã phát hiện, bắt giữ được 5.137 vụ, 7.742 đối tượng, thu giữ 549kg heroin, 176kg 

thuốc phiện, 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp… 

 Để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, thời gian qua, lực 

lượng chức năng tỉnh xác định phương châm “lấy gia đình là trọng tâm, đoàn viên, 

hội viên làm nòng cốt, góp phần thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống tệ nạn 

xã hội”. 

 Theo đó, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 18.000 mô hình “Nhóm liên gia tự 

quản về an ninh trật tự”; 3.114 tổ an ninh nhân dân, 3.535 tổ hòa giải, 454 tổ thanh 

niên xung kích, 458 tổ dân phòng, 99 cụm liên kết an ninh khu vực giáp ranh… 

Điển hình có thể kể đến các Nhóm liên gia tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên. Địa 

phương này là “ngã ba” cửa sông Đà giữa huyện Bắc Yên, huyện Mường La và Mai 

Sơn, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, đặc biệt là vấn nạn tệ nạn ma túy. 

 Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2012, Công an xã Pắc Ngà đã triển khai 

rộng rãi mô hình Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự tại tất cả các bản. Cụ thể, 

toàn xã đã xây dựng 105 Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự (trung bình mỗi 

nhóm 10 - 15 hộ). Các Nhóm liên gia tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động 

các gia đình, dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, người dân đã mạnh dạn tố giác, phát giác tội phạm ma túy.  

 Qua sự hướng dẫn của lực lượng công an, các Nhóm liên gia tự quản ở Pắc 

Ngà đã phát huy tác dụng trong công tác phòng chống ma túy. Từ 2018 đến nay, từ 

tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 5 vụ việc 

liên quan đến ma túy; làm thủ tục cho 19 người nghiện ma túy cai nghiện tại địa 

phương và 5 người đi điều trị cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.  

 Còn tại huyện Quỳnh Nhai, một trong những nhóm hoạt động nổi bật phải kể 

đến Nhóm liên gia tự quản số 5 (bản Bon, xã Mường Chiên). Ông Điêu Văn Vưởng, 

Trưởng Nhóm liên gia tự quản số 5, cho biết hiện nay, nhóm sinh hoạt 1 lần/quý, 

với các nội dung: Đánh giá công tác tự quản và tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con em không vi phạm 

pháp luật; không tham gia truyền, học đạo trái pháp luật; không sử dụng, vận 
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chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy... 

 Các buổi sinh hoạt đều có đại diện công an xã đến dự để lắng nghe nguyện 

vọng của các hộ dân. Qua đó, công an tham mưu với UBND xã hướng giải quyết 

kịp thời những vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 

trong thời gian qua, tình hình an ninh của bản luôn được ổn định. 
 

                            Vì Quyền Trứ  

                                                                             Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La 

                                                                               (baodantoc.vn - Ngày 30/10/2019) 

 

 

 

 

 

 

 




