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ể hưởng ứng “Tháng hành 
động phòng, chống ma tuý”, 
“Ngày Quốc tế phòng, 

chống ma tuý” và “Ngày toàn dân 
phòng, chống ma tuý” (26/6), Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, 
ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo triển khai Tháng hành 
động phòng, chống ma tuý từ ngày 
1-30/6/2016 với chủ đề "Hãy bảo 
vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma 
túy". 

 

Cụ thể, tuyên truyền sâu rộng 
về hiểm họa của tệ nạn ma túy, 
nhất là tác hại của các loại ma túy 
tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, Cỏ 
Mỹ…), cần sa và các chất hướng 
thần mới để nâng cao nhận thức 

cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ 
(thanh, thiếu niên, học sinh, sinh 
viên, công nhân, lái xe, lao động tự 
do...). 

Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên 
truyền phòng, chống ma túy với 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa 
đàm, nói chuyện chuyên đề... 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ 
di động và internet truyền tải các 
thông điệp, thông tin về phòng 
chống ma túy đến người sử dụng 
dịch vụ bằng nhiều hình thức khác 
nhau; kiểm soát chặt chẽ, ngăn 
chặn hoạt động tiếp thị ma túy trái 
phép trên mạng internet và mạng 
xã hội.  

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 
Việt Nam và các cơ quan báo chí 
Trung ương và địa phương tăng 
thời lượng, tần suất tin, bài, đa 
dạng hóa các sản phẩm truyền 
thông về phòng, chống ma túy; kịp 
thời phản ánh những điển hình 
trong phòng, chống ma túy, cũng 
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như những khó khăn, bất cập 
trong công tác này. 

Xử lý nghiêm việc sử dụng 
mạng xã hội để mua bán ma túy 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc và tổng hợp kết quả thực 
hiện Tháng hành động phòng, 
chống ma túy; chỉ đạo các lực 
lượng tập trung điều tra, triệt phá 
các tổ chức, đường dây mua bán 
ma túy lớn, các điểm, tụ điểm 
phức tạp trong nội địa; điều tra và 
xử lý nghiêm các đối tượng lợi 
dụng mạng internet, mạng xã hội 
để giới thiệu, mua bán, khuyến 
khích sử dụng ma túy; kịp thời 
cung cấp và định hướng thông tin 
cho các cơ quan truyền thông; chủ 
trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch và các cơ quan liên quan tổ 
chức hoạt động hưởng ứng Tháng 
hành động phòng, chống ma túy 
tại Hà Nội. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính 
phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an 
kiểm soát khu vực biên giới, cửa 
khẩu, sân bay, cảng biển quốc tế, 
ngăn chặn ma túy từ bên ngoài 
vào Việt Nam. Bộ Công Thương, 
Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ các hoạt động hợp 
pháp về ma túy, kiểm soát tiền 
chất, tân dược gây nghiện. 

Đẩy nhanh tiến độ xét xử 
một số vụ án trọng điểm về ma 
túy 

Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội tăng cường chỉ đạo các địa 
phương tiếp tục đổi mới công tác 

cai nghiện, chuyển đổi, đa dạng 
hóa, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả các cơ sở cai nghiện, điều trị 
nghiện ma túy theo hướng giảm 
dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần 
cai nghiện, điều trị nghiện tự 
nguyện; tổ chức các hoạt động văn 
hóa, thể thao hưởng ứng Tháng 
hành động phòng, chống ma túy 
tại các cơ sở cai nghiện, điều trị 
nghiện ma túy. 

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Toà án nhân dân tối 
cao chỉ đạo Viện kiểm sát nhân 
dân và Toà án nhân dân các cấp 
phối hợp với lực lượng Công an 
đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, 
xét xử một số vụ án trọng điểm về 
ma túy. 

Đề nghị Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức thành viên chỉ đạo các 
đoàn thể tổ chức các hoạt động 
thiết thực hưởng ứng Tháng hành 
động phòng, chống ma túy. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương căn cứ nhiệm 
vụ được phân công và Chương 
trình công tác năm 2016 của Ủy 
ban Quốc gia phòng, chống AIDS 
và phòng, chống tệ nạn ma túy, 
mại dâm, xây dựng kế hoạch và 
triển khai thực hiện Tháng hành 
động phòng, chống ma túy hiệu 
quả, thiết thực và báo cáo về Bộ 
Công an trước ngày 15/7/2016 để 
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ./. 

Kim Thanh / 
http://dangcongsan.vn/ 
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hờ chủ động triển khai các biện 
pháp phòng ngừa, liên tục mở 3 
đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm ma túy nên 6 tháng đầu năm 
2016, tình hình hoạt động của tội phạm 
ma túy được kiềm chế, bớt gia tăng 
phức tạp, trên một số tuyến, địa bàn có 
chiều hướng chững lại, tội phạm ma 
túy không công khai, trắng trợn và liều 
lĩnh như thời gian trước khi mở các 
đợt cao điểm. 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực 
lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy các đơn vị, địa phương đã tập 
trung đấu tranh mạnh với các loại tội 
phạm về ma túy thực hiện nhiều 
chương trình, kế hoạch, phương án 
bảo vệ thành công các sự kiện và ngày 
Lễ lớn của đất nước. Đã phát hiện, 
triệt phá nhiều đường dây mua bán, 
vận chuyển ma túy lớn, liên tuyến, liên 
tỉnh và xuyên quốc gia, triệt xóa nhiều 
tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp 
sử dụng trái phép chất ma túy, bắt, vận 
động nhiều đối tượng truy nã đặc biệt 
nguy hiểm về ma túy ra đầu thú. 

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, Bộ Công an, từ ngày 
16/11/2015 đến ngày 15/5/2016, lực 
lượng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp 
với các lực lượng chức năng phát 
hiện, bắt giữ 10.022 vụ, 15.829 đối 
tượng liên quan đến tội phạm ma túy 
(trong đó 10 vụ, 18 đối tượng có yếu tố 

nước ngoài). Thu hơn 219 kg heroin; 
47 kg thuốc phiện; 413 kg và gần 
150.000 viên ma túy tổng hợp; hơn 40 
kg cần sa khô; 405 kg cần sa tươi; 11 
kg cocain; 3,428 kg “cỏ Mỹ”; 75 khẩu 
súng; 1.016 viên đạn; 29,1 tỷ VNĐ 
cùng nhiều phương tiện, tài sản liên 
quan (tăng 2.258 vụ, 3.802 đối tượng; 
giảm 302,7kg heroin; tăng 40,55kg 
thuốc phiện; 132,284kg và 56.911 viên 
ma túy tổng hợp so với 6 tháng đầu 
năm 2015). 

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 
2016 hoạt động tội phạm ma túy tại 
Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức 
tạp. Đáng chú ý có sự gia tăng hoạt 
động của các đường dây mua bán, vận 
chuyển ma túy xuyên quốc gia; tội 
phạm vận chuyển ma túy qua đường 
biển, đường hàng không, đường bưu 
điện; hoạt động của các toán tội phạm 
có vũ trang, vận chuyển trái phép chất 
ma tuý theo đường mòn, qua khu vực 
biên giới thuộc địa bàn huyện Vân Hồ, 
tỉnh Sơn La vào sâu trong nội địa vẫn 
diễn biến hết sức phức tạp; phương 
thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy 
ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh 
động, chúng tìm cách trang bị và sẵn 
sàng sử dụng các loại vũ khí, phương 
tiện để chống đối quyết liệt các lực 
lượng chức năng; tình hình mua bán, 
sử dụng các loại ma túy tổng hợp có 
xu hướng gia tăng, nguồn ma túy tổng 
hợp chủ yếu từ Trung Quốc vận 
chuyển về Việt Nam tiêu thụ; các đối 
tượng tìm cách đưa vào Việt Nam các 
chất ma túy mới không nằm trong 
Danh mục các chất ma túy được quản 
lý do Chính phủ ban hành, gây khó 
khăn cho công tác điều tra, xử lý; bên 
cạnh đó, số lượng người nghiện ma 
túy ở nước ta còn cao, đây cũng là 
nguyên nhân gây mất TTATXH.  
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Do đó, Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy tăng cường triển khai 
các biện pháp công tác nghiệp vụ đặc 
biệt là các mặt công tác nghiệp vụ cơ 
bản để nắm chắc tình hình địa bàn, đối 
tượng, phương thức thủ đoạn của tội 
phạm ma túy phục vụ yêu cầu trinh sát 
và đấu tranh chuyên án. Tập trung lực 
lượng, phương tiện thực hiện có hiệu 
quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp 
tội phạm ma túy, đấu tranh mạnh với 
các đường dây, ổ nhóm, điểm, tụ điểm 
phức tạp về ma túy, vận động và truy 
bắt các đối tượng truy nã, đảm bảo 
ANTT phục vụ các sự kiện chính trị 
quan trọng của đất nước, trước mắt là 
đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 
ma túy hưởng ứng ”Tháng hành động 
phòng, chống ma túy” – tháng 6/2016. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác 
phối hợp đấu tranh phòng, chống tội 

phạm ma túy với các nước trên thế 
giới và trong khu vực, nhất là với các 
nước như Lào, Trung Quốc và 
Campuchia. Tiếp tục nghiên cứu đề 
nghị sửa đổi bổ sung các văn bản có 
liên quan đến phòng, chống ma túy 
như: Luật Xử lý vi phạm hành chính và 
Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 
30/12/2013 của Chính phủ để tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong 
thực hiện việc đưa người đi cai nghiện 
bắt buộc; phối hợp với các ngành Tư 
pháp Trung ương có văn bản hướng 
dẫn các đơn vị, địa phương trong việc 
xử lý các hành vi mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ các chất ma túy mới 
xuất hiện ở nước ta... 

Hoàng Anh 

Trang tin điện tử của Ủy ban 
Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 

_____________________________ 

ác hại đối với cơ thể: 

- Đối với hệ hô hấp: Các 
chất ma túy kích thích hô hấp 

gây tăng tần số thở trong thời gian 
ngắn, sau đó sẽ gây ức chế hô hấp, 
nhất là khi dùng quá liều. Nhiều 
trường hợp ngưng thở nếu không 
cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong, 
đôi khi ngưng thở rất đột ngột. 

Chẳng hạn một thanh niên đang 
cai nghiện đột ngột ngưng thở tử 
vong không rõ nguyên nhân, khi giải 
phẫu tử thi thì phát hiện nạn nhân có 
bao heroin bởi một màng mỏng rồi 
cấy dưới da để thuốc phóng thích từ 
từ, nhưng bao thuốc đột nhiên vỡ và 
phóng thích quá nhiều gây ngộ độc. 

Ngoài ra, sau khi dùng ma túy 
(nhất là cocaine) có thể gây phù phổi 
cấp, tràn khí màng phổi, tràn khí 
trung thất, xuất huyết phế nang, viêm 
tiểu phế quản tắc nghẽn, viêm phổi, 
lên cơn hen phế quản... 

Theo thông tin trên tạp chí 
Medical Progress tháng 1 năm 1999, 
nhiều công trình nghiên cứu của các 
tác giả Mỹ đã cho thấy có mối liên 
quan giữa hút ma túy (nhất là 
cocaine) và ung thư phổi. 

- Đối với hệ tim mạch: Các chất 
ma túy sẽ kích thích làm tăng nhịp 
tim, ảnh hưởng trực tiếp lên tim, gây 
co thắt mạch vành tạo nên cơn đau 
thắt ngực, nặng hơn có thể gây nhồi 
máu cơ tim. Chúng cũng là nguyên 
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nhân của các rối loạn nhịp đe dọa 
tính mạng người dùng ma túy. Ngoài 
ra còn gây nên tình trạng co mạch 
làm tăng huyết áp. 

- Đối với hệ thần kinh: Ngoài tác 
dụng kích thích thần kinh giai đoạn 
đầu gây hưng phấn, sảng khoái, lệ 
thuộc thuốc…, cũng có thể gây các 
tai biến như: co giật, xuất huyết dưới 
nhện, đột quỵ... 

- Đối với hệ sinh dục: Không như 
người ta thường lầm tưởng, dùng ma 
túy sẽ làm tăng khả năng tình dục. Ở 
người nghiện ma túy, khả năng tình 
dục suy giảm một cách rõ rệt, và hậu 
quả này vẫn tồn tại sau khi ngưng 
dùng thuốc một thời gian khá lâu. Ở 
những nam giới dùng ma túy trong 
thời gian dài sẽ bị chứng vú to 
(gynecomastia) và bất lực. Còn ở 
phụ nữ sẽ bị rối loạn chu kỳ kinh 
nguyệt, rong kinh, tăng tiết sữa bất 
thường và vô sinh. 

Ngoài ra, người dùng ma túy còn 
phải chịu những tác hại khác như: 
hoại tử tế bào gan, ảo thính, ảo thị... 

Ảnh hưởng đến bản thân : 

- Ma tuý làm huỷ hoại sức khỏe, 
làm mất khả năng lao động, học tập, 
làm cho thần kinh người nghiện bị tổn 
hại. Dùng ma tuý quá liều có thể dẫn 
đến cái chết.  

- Gây nghiện mạnh, sức khỏe 
giảm sút. Tiêm chích ma tuý dùng 
chung bơm kim tiêm không tiệt trùng 
dẫn đến lây nhiễm viêm gan vi rut B, 
C, đặc biệt là  HIV (dẫn đến cái 
chết).  Tiêm chích ma tuý là một trong 
những con đường lây nhiễm HIV phổ 
biến nhất tại Việt Nam. Người nghiện 
ma tuý có thể mang vi rut HIV và lây 
truyền cho vợ/bạn tình của con cái 
họ.  

- Thoái hoá nhân cách, rối loạn 
hành vi, lối sống buông thả, dễ vi 
phạm pháp luật.  

- Mâu thuẫn và bất hoà với bạn 
bè, thầy cô giáo và gia đình.  

- Mất lòng tin với mọi người, dễ 
bị người khác lợi dụng, học tập giảm 
sút hoặc bỏ học, ảnh hưởng đến 
tương lai tiền đồ, nếu đã có việc làm 
thì dễ bị mất việc làm.  

 

- Ma tuý còn gây tác hại lâu dài 
cho con cái, nòi giống: các chất ma 
tuý ảnh hưởng đến hệ thống 
hoocmon sinh sản, làm giảm khả 
năng sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng 
đến quá trình phân bào hình thành 
các giao tử, tạo cơ hội cho các gien 
độc có điều kiện hoạt hoá, dẫn tới 
suy yếu nòi giống.  

Ảnh hưởng đến gia đình : 

- Làm tiêu hao tiền bạc của bản 
thân và gia đình. Nhu cầu cần tiền để 
mua ma tuý của người nghiện là rất 
lớn, mỗi ngày ít nhất từ 50.000-
100.000,đ thậm chí 1.000.000 - 
2.000.000đ/ ngày, vì vậy khi lên cơn 
nghiện người nghiện ma tuý có thể  
tiêu tốn hết tiền của, tài sản, đồ đạc 
của gia đình vào việc mua ma tuý để 
thoả mãn cơn nghiện của mình, hoặc 
để có tiền sử dụng ma tuý, nhiều 
người đã trộm cắp, hành nghề mại 
dâm, hoặc thậm chí giết người, cướp 
của.  
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- Sức khỏe các thành viên khác 
trong gia đình giảm sút (lo lắng, mặc 
cảm,  ăn không ngon, ngủ không 
yên...vì trong gia đình có người 
nghiện)  

- Gây tổn thất về tình cảm (thất 
vọng, buồn khổ, hạnh phúc gia đình 
tan vỡ, ly thân, ly hôn, con cái không 
ai chăm sóc...)  

- Gia đình tốn thời gian, chi phí 
chăm sóc và điều trị các bệnh của 
người nghiện do ma tuý gây ra.  

Ảnh hưởng đến xã hội : 

- Gây mất trật tự an toàn xã hội, 
gia tăng các tệ nạn xã hội: Lừa đảo, 
trộm cắp, giết người, mại dâm, băng 
nhóm...  

- Ảnh hưởng đến đạo đức, thuần 
phong mỹ tục lâu đời của dân 
tộc. Làm giảm sút sức lao động sản 

xuất trong xã hội. Tăng chi phí ngân 
sách  xã hội cho các hoạt động ngăn 
ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu 
quả do ma tuý đem lại. Ma tuý còn là 
nguồn gốc, là điều kiện nảy sinh, lan 
truyền đại dịch HIV/AIDS (một hiểm 
hoạ toàn cầu chưa có thuốc 
chữa...Hiện nay nước ta có trên 
130.000 người nhiễm HIV/AIDS thì 
có 75% là do tiêm chích ma tuý  

- Ảnh hưởng đến giống nòi, huỷ 
diệt giống nòi: do các chất ma tuý 
ảnh hưởng đến hệ thống hoocmon 
sinh sản, làm giảm khả năng sinh 
hoạt tình dục, ảnh hưởng đến quá 
trình phân bào hình thành các giao 
tử, tạo cơ hội cho các gien độc có 
điều kiện hoạt hoá, dẫn tới suy yếu 
nòi giống./. 

(CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH 
LÂM ĐỒNG) 

_____________________________ 

. Hỏi: Trách nhiệm của cá 
nhân, gia đình trong công tác 

phòng, chống ma tuý như thế 
nào? 

Đáp: Cá nhân, gia đình có 
trách nhiệm: 

1. Giáo dục thành viên: gia 
đình, thân nhân về tác hại của ma 
tuý và thực hiện quy định của pháp 
luật về phòng, chống ma tuý; quản 
lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên 
trong gia đình tham gia tệ nạn ma 
tuý. 

Phải giáo dục cho con em mình 
hiểu sâu tác hại ghê gớm của ma 
tuý để các em không bị quyền rũ, lôi 

kéo vào ma tuý. Không cho con em 
mình chơi thân, tiếp xúc với những 
em bỏ học, những người có biểu 
hiện nghiện hút ma tuý. Giáo dục 
thông qua sách báo, phim ảnh; 
băng hình, giải thích… với con em 
mình và trẻ xung quanh. quản lý 
chặt chẽ các quá trình học tập chính 
khoá, học thêm, vui chơi ngoài giờ, 
quan hệ với bạn bè, sử dụng tiền … 

2. Thực hiện đúng chỉ định của 
thầy thuốc về sử dụng thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần để chữa 
bệnh 

3. Mỗi gia đình phải tích cực 
đấu tranh với các hành vi trái phép 

1 
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về ma tuý của thân nhân và người 
khác. Phải phát hiện kịp thời và báo 
tin những vần đề có liên quan đến 
ma tuý cho cơ quan phòng, chống 
ma tuý, bằng các biện pháp như: 
dùng điện thoại bí mật theo đường 
dây nóng báo tin cho các cơ quan 
chức năng phòng, chống ma tuý 
những tình hình, những biểu hiện 
sử dụng ma tuý cũng như phạm tội 
về ma tuý. Vì hạnh phúc gia đình 
mình và tương lai con em mình, các 
bậc phụ huynh hãy dành thời gian 
nhiều hơn nữa cho việc chăm sóc, 
giúp đỡ các cháu. Trong trường hợp 
con cái bị sa vào ma tuý thì các bậc 
cha mẹ đừng quá đau khổ, đừng sợ 
mất thể diện mà không dám cho con 
cháu đi cai nghiện. Mỗi người hãy 
bình tĩnh và sáng suốt giải quyết 
vấn đề. Phát hiện sớm và kiên 
quyết cai nghiện, quản lý chặt chẽ 
sau cai nghiện là biện pháp tốt nhất 
cứu con cái mình thoát khỏi thảm 
hoạ ma tuý. Nhiều trường hợp phát 
hiện con em mình nghiện ma tuý, vì 
sợ mất uy tín đối với cơ quan, mất 
thể diện với bạn bè hàng xóm nên 
cha mẹ các em đã mua thuốc về tự 
cai cho con em mình nhưng vẫn cho 
các em đi học tập, sinh hoạt bình 
thường, cho nên không có tác dụng 
và tình trạng các em lại càng nghiện 
năng hơn. Các bậc phụ huynh đó 
đã không hiểu rằng phải có phác đồ 
điều trị đối với từng trường hợp 
nghiện khác nhau và cần có sự theo 
dõi chặt chẽ của bác sĩ thì công tác 
cai nghiện mới có hiệu quả. 

Vì vậy, mỗi người đều phải 
nâng cao ý thức tự giác và tích cực 
tham gia phong trào quần chúng, 
ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý là trực 
tiếp bảo vệ gia đình mình. Gia đình 

là tế bào xã hội, cho nên gia đình có 
vai trò to lớn trong sự ổn định và 
phát triển của mỗi quốc gia; mối 
quan hệ giữa cá nhân, gia đình và 
xã hội là một thể thống nhất, biện 
chứng, tác động qua lại chặt chẽ với 
nhau. Gia đình là nơi phát hiện sớm 
những biểu hiện tiêu cực, những vi 
phạm, trong đó có tệ nạn và tội 
phạm về ma tuý. Gia đình là nơi các 
thành viên yêu thương, chăm sóc 
dẫn nhau. Vì vậy, gia đình, trong đó 
đặc biệt là người mẹ, người vợ có 
vai trò to lớn trong việc giáo dục, cải 
tạo những thành viên trong gia đình 
mình nếu sai phạm để họ sửa chữa 
lỗi lầm, trở thành những người có 
ích cho xã hội. Gia đình cũng là nơi 
phát hiện những người bạn xấu, 
những mối quan hệ tiêu cực của 
các thành viên trong gia đình cũng 
như những người hàng xóm xung 
quanh về những biểu hiện có liên 
quan đến nghiện hút và phạm tội về 
ma tuý. 

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động 
cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai 
nghiện và tại cộng đồng, phòng 
chống tái nghiện. 

5. Cá nhân, gia đình, cơ quan, 
tổ chức có trách nhiệm phát hiện, 
cung cấp nhanh chóng các thông tin 
về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công 
an hoặc cơ quan khác có thẩm 
quyền. Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền phải xem xét, giải quyết kịp 
thời những thông tin, tố giác về tệ 
nạn ma tuý. 

6. Cá nhân, gia đình, cơ quan, 
tổ chức có trách nhiệm phát hiện, 
báo cáo kịp thời cho cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền việc trồng cây 
có chứa chất ma tuý; tham gia triệt 
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phá cây có chứa chất ma tuý do 
chính quyền địa phương tổ chức. 

Xã hội trong sạch không có ma 
tuý chỉ khi gia đình không có ma tuý, 
cũng giống như cơ thể của con 
người chỉ được cường tráng, phát 
triển khi từng tế bào không bị nhiễm 
bệnh. 

2. Hỏi: Có bao nhiêu biện 
pháp, hình thức cai nghiện ma 
túy? 

Đáp: Theo Khoản 4 Điều 1 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật phòng chống ma tuý năm 2008 
quy định những biện pháp, hình 
thức cai nghiện như sau:  

1. Các biện pháp cai nghiện ma 
tuý bao gồm: 

a) Cai nghiện ma túy tự 
nguyện;  

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc. 

2. Các hình thức cai nghiện ma 
tuý bao gồm: 

a) Cai nghiện ma túy tại gia 
đình; 

b) Cai nghiện ma túy tại cộng 
đồng; 

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở 
cai nghiện.  

3. Hỏi: Hình thức cai nghiện 
ma túy tại gia đình, cai nghiện ma 
túy tại cộng đồng được quy định 
như thế nào? 

Đáp: Theo khoản 5 Điều 1 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 
phòng, chống ma túy năm 2008 quy 
định: 

1. Hình thức cai nghiện ma túy 
tại gia đình, cai nghiện ma túy tại 
cộng đồng được áp dụng đối với 

người tự nguyện cai nghiện, trừ 
trường hợp người nghiện ma túy tự 
nguyện cai nghiện tại cơ sở cai 
nghiện.  

Trường hợp người nghiện ma 
túy không tự nguyện cai nghiện thì 
áp dụng biện pháp cai nghiện ma 
túy bắt buộc tại cộng đồng theo 
quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

2. Thời hạn cai nghiện ma túy 
tại gia đình, cai nghiện ma túy tại 
cộng đồng từ sáu tháng đến mười 
hai tháng.  

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma 
túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ 
trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.  

4. Hỏi: Khi nào người nghiện 
ma túy bị buộc phải vào cai 
nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt 
buộc? 

Đáp: Theo Điều 28 Luật Phòng, 
chống ma túy năm 2000 thì người 
nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên 
đã được cai nghiện tại gia đình, 
cộng đồng hoặc đã được giáo dục 
nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà 
vẫn còn nghiện hoặc không có nơi 
cư trú nhất định phải được đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Việc đưa người nghiện ma tuý 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được 
thực hiện theo quyết định của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời 
hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai 
nghiện bắt buộc từ một năm đến hai 
năm. 

Người nghiện ma tuý tự nguyện 
làm đơn xin cai nghiện thì được 
nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai 
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nghiện bắt buộc và không bị coi là bị 
xử lý vi phạm hành chính. 

Tổ chức và hoạt động của cơ 
sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai 
nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người 
nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 
Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính.  

5. Hỏi: Người nghiện ma túy 
từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị 
buộc phải vào cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện bắt buộc trong 
trường hợp nào? 

Đáp: 

Theo Điều 29 Luật Phòng, 
chống ma túy năm 2000 thì người 
nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến 
dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại 
gia đình, cộng đồng hoặc đã được 
giáo dục nhiều lần tại xã, phường, 
thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc 
không có nơi cư trú nhất định thì 
được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc dành riêng cho họ.  

Người nghiện ma tuý từ đủ 12 
tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện 
hoặc được gia đình làm đơn xin cai 
nghiện thì được nhận vào cai 
nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc 
dành riêng cho họ.  

Việc cai nghiện ma tuý đối với 
người nghiện ma tuý quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này không 
coi là việc xử lý vi phạm hành chính. 

6. Hỏi: Ai có trách nhiệm lập 
hồ sơ xét đưa người nghiện ma 
tuý vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc? 

Đáp: Theo quy định tại Điều 3 
Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì Chủ 

tịch ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi 
người nghiện cư trú hoặc nơi người 
nghiện có hành vi sử dụng trái phép 
chất ma tuý đối với người không có 
nơi cư trú nhất định, lập hồ sơ trình 
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(gọi chung là cấp huyện).  

Công an cấp xã chủ trì, phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ... Giúp Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp xã lập hồ sơ này. 

7. Hỏi: Hồ sơ xét đưa người 
nghiện ma tuý vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc được quy định 
như thế nào? 

Đáp: Theo quy định tại Điều 4 
Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì Hồ sơ 
xét đưa người nghiện ma tuý vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:  

1. Sơ yếu lý lịch của người 
nghiện. 

2. Các biện pháp cai nghiện đã 
áp dụng. 

3. Những tài liệu khác có liên 
quan đến nhân thân người nghiện 
(nếu có). 

4. Nhận xét của Công an cấp 
xã, ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và 
đoàn thể, tổ chức xã hội mà người 
đó là thành viên. 

8. Hỏi: Trình tự xét duyệt hồ 
sơ đưa người nghiện ma tuý vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc được 
quy định như thế nào? 

Đáp: Theo quy định tại Điều 6 
Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì: 
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1. Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện quyết định thành lập Hội 
đồng Tư vấn để giúp việc xét duyệt 
hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc. 

2. Thành phần Hội đồng Tư 
vấn gồm: Trưởng phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội là thường 
trực Hội đồng; Trưởng phòng Tư 
pháp, Trưởng phòng Y tế và 
Trưởng Công an cấp huyện là các 
ủy viên của Hội đồng. 

Thường trực Hội đồng Tư vấn 
có trách nhiệm tổ chức chủ trì phiên 
họp và làm văn bản trình Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Trong thời hạn năm ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng 
phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội gửi hồ sơ đến các thành viên 
của Hội đồng Tư vấn và triệu tập 
họp Hội đồng Tư vấn.  

4. Hội đồng Tư vấn làm việc 
theo chế độ tập thể, xem xét và biểu 
quyết từng trường hợp cụ thể, kết 
luận theo đa số. Nếu người nghiện 
là người chưa thành niên, Hội đồng 
Tư vấn mời đại diện cơ quan bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em cùng cấp tham 
gia phiên họp.  

Biên bản họp Hội đồng Tư vấn 
phải ghi rõ ý kiến phát biểu của từng 
đại biểu tham dự. 

9. Hỏi: Người đã cai nghiện 
được hỗ trợ như thế nào để hoà 
nhập cộng đồng? 

Đáp: Theo khoản 8 Điều 1 Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 
phòng, chống ma tuý quy định như 
sau: 

1. Người nghiện ma túy sau khi 
chấp hành xong thời gian cai nghiện 

ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện 
phải chịu sự quản lý sau cai nghiện 
từ một năm đến hai năm theo một 
trong hai hình thức sau đây: 

a) Quản lý tại nơi cư trú do Ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện đối 
với người không thuộc trường hợp 
quy định tại điểm b khoản này; 

b) Quản lý tại cơ sở quản lý 
sau cai nghiện đối với người có 
nguy cơ tái nghiện cao.  

2. Nội dung quản lý sau cai 
nghiện bao gồm: 

a) Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ 
phòng, chống tái nghiện; hỗ trợ học 
nghề, tìm việc làm và tham gia các 
hoạt động xã hội để hoà nhập cộng 
đồng đối với người được quản lý tại 
nơi cư trú; 

b) Quản lý, tư vấn, giáo dục, 
dạy nghề, lao động sản xuất và 
chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối 
với người được quản lý tại cơ sở 
quản lý sau cai nghiện. 

3. Người được quản lý tại cơ 
sở quản lý sau cai nghiện tham gia 
lao động sản xuất được hưởng 
thành quả lao động của mình theo 
quy định của Chính phủ. 

4. Người đang được quản lý tại 
cơ sở quản lý sau cai nghiện mà bỏ 
trốn thì người đứng đầu cơ sở ra 
quyết định truy tìm; cơ quan công 
an có trách nhiệm phối hợp với cơ 
sở quản lý sau cai nghiện trong việc 
truy tìm để đưa người đó trở lại cơ 
sở thực hiện tiếp thời gian còn lại.  

5. Cơ sở quản lý sau cai nghiện 
phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, 
tính mạng, sức khỏe, tài sản của 
người được quản lý sau cai nghiện. 
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6. Người đã hoàn thành thời 
gian quản lý sau cai nghiện theo 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
này được Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú, gia đình tiếp nhận, tạo 
điều kiện học nghề, tìm việc làm, 
vay vốn, tham gia các hoạt động xã 
hội để hoà nhập cộng đồng, giúp đỡ 
phòng, chống tái nghiện. 

7. Chính phủ quy định cụ thể 
tiêu chí xác định đối tượng có nguy 
cơ tái nghiện cao quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều này; thẩm quyền 
quyết định, trình tự, thủ tục đưa vào 
cơ sở quản lý sau cai nghiện; chế 
độ quản lý và chính sách hỗ trợ cho 
người sau cai nghiện; tổ chức và 
hoạt động của cơ sở quản lý sau cai 
nghiện. 

10. Hỏi: Tái nghiện ma tuý và 
hậu quả của việc tái nghiện? 

Đáp: Tái nghiện là hiện tượng 
của một người nghiện ma tuý sau 
khi được gia đình, chính quyền, các 
đoàn thể giúp đỡ, giáo dục, chữa trị 
cai nghiện để trở lại cuộc sống bình 
thường trong xã hội, nhưng vì một 
lý do nào đó họ đã không kìm chế 
được nên lại sử dụng các chất ma 
tuý.  

Người nghiện ma tuý sau khi 
cai nghiện ma tuý lại tái nghiện bao 
giờ cũng nghiện nặng hơn. Thông 
thường những đối tượng nghiện 
hút, hít nếu tái nghiện thì chuyển 
sang sử dụng bằng hình thức tiêm 
chích. 

Vì người nghiện ở tình thế thiếu 
tiền, sử dụng ma tuý bằng hình thức 
tiêm chích ít tốn kém mà mức độ 
thoả mãn lại cao. Hầu hết những 
người tái nghiện đều không nhận 
thức hoặc coi thường sự nguy hiểm 

của hình thức tiêm chích. Với hình 
thức tiêm chích, nguy cơ mắc bệnh 
rất lớn vì dùng ống bơm kim tiêm 
hoặc dùng chung lọ thuốc trong điều 
kiện không đảm bảo vệ sinh.  

Vì vậy, người nghiện ma tuý 
vốn có thể trạng yếu khi tái nghiện 
càng trở nên suy kiệt về thể chất. 
Qua điều tra ở một số địa bàn cho 
thấy 70 - 75% người tái, nghiện mắc 
các bệnh thư: lao, giang mai, sốt 
rét, 80% suy kiệt về thể chất, 70% 
số người nhiễm HIV là do tim chích 
ma tuý: Tái nghiện ma tuý dễ dẫn 
đến nguy hiểm về tính mạng cho 
người nghiện ma tuý. Do tình trạng 
không làm chủ được bản thân khi 
lên cơn nghiện mà chưa có ma tuý 
đáp ứng khiến người ta dễ bị tai nạn 
lao động, tai nạn giao thông hoặc bị 
tử vong do sử dụng ma tuý quá liều. 

Do tình trạng sức khỏe suy sụp, 
người tái nghiện sẽ mất dần khả 
năng lao động và như vậy nếu có 
việc làm họ cũng rất dễ bị sa thải, 
khiến nguồn kinh tế thu nhập mất đi. 
Kết quả tất yếu là họ phải sa vào 
con đường phạm tội trộm cắp, cướp 
giật để có tiền chích hút ma tuý. 

Tệ hại hơn, người nghiện vốn 
đã bị suy sụp về tinh thần, về trạng 
thái tâm lý lại càng suy sụp hơn 
trong tình trạng tái nghiện cùng với 
sự tẩy chay, kỳ thị của người thân, 
gia đình và cộng đồng. Từ đó, 
người tái nghiện càng trở nên mất 
niềm tin, dẫn đến mắc các sai lầm, 
thậm chí quẫn trí, bất cần đời. 

Đối với gia đình có người tái 
nghiện: 

- Thiệt hại nặng nề về kinh tế 
so với nghiện lần đầu. 
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- Chịu tổn thất lớn về tinh thần, 
tâm lý do bị cộng đồng xung quanh 
kỳ thị. 

Các thành viên trong gia đình bị 
tổn thương về tinh thần do phải chịu 
sức ép tâm lý nặng nề, không khí 
gia đình căng thẳng, mất lòng tin với 
người nghiện, ảnh hưởng về kinh tế 
của người bị tái nghiện đối với cộng 
đồng cũng rất to lớn. Chưa kể đến 
việc sản phẩm lao động xã hội bị 
giảm sút, việc điều trị cai nghiện cho 
các đối tượng tái nghiện cũng là 
một gánh nặng lớn đối với xã hội. 

Tái nghiện là nghiện nặng hơn và vì 
vậy, phác đồ điều trị cai nghiện 
cũng phức tạp, khó khăn hơn rất 
nhiều so với cai nghiện lần đầu. 

Chính vì vậy mà công tác cai 
nghiện cũng trở nên tốn kém hơn 
rất nhiều. Với số lượng người tái 
nghiện gia tăng, xã hội tất yếu sẽ 
phải gánh chịu hàng loạt vấn đề 
phức tạp khác như: mất trật tự an 
ninh xã hội, tội phạm gia tăng, các 
tệ nạn xã hội khác trở nên nghiêm 
trọng hơn. 

_____________________________ 

ôm 19/4, tại trụ sở Liên Hợp 
Quốc, New York, Mỹ đã diễn 
ra lễ khai mạc kỳ họp đặc 

biệt của Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc về vấn đề ma túy toàn cầu 
(UNGASS) năm 2016.  

 

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội 
nghị. 

Tham dự kỳ họp có trên 1.000 
đại biểu đến từ các quốc gia thành 
viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức 
quốc tế, các vùng lãnh thổ, các tổ 
chức liên chính phủ và phi chính 
phủ. Đoàn đại biểu Việt Nam do 
Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 

trưởng Bộ Công an làm trưởng 
đoàn. 

Năm 1998, nhận thức được 
hiểm họa ma túy đang diễn ra 
nghiêm trong trên thế giới, Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức kỳ 
họp đặc biệt về vấn đề ma túy toàn 
cầu (UNGASS 1998), qua đó thông 
qua Tuyên bố chính trị và các biện 
pháp phòng, chống ma túy.  

Sau 18 năm, trước tình hình 
diễn biến ngày càng phức tạp cũng 
như những xu hướng mới nổi về 
vấn đề ma túy, Đại hội đồng Liên 
Hợp Quốc đã quyết định tổ chức kỳ 
họp đặc biệt về vấn đề ma túy toàn 
cầu lần thứ 2 (UNGASS 2016). Sự 
kiện này đánh dấu bước chuyển 
mới trong chính sách phòng, chống 
ma túy toàn cầu. 

Mục đích của UNGASS 2016 
nhằm đánh giá thành tựu, thách 
thức trong quá trình thực thi Tuyên 
bố chính trị và Kế hoạch hành động 

H 
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năm 2009 trong việc ứng phó vấn 
đề ma túy thế giới, đề ra phương 
hướng cho giai đoạn tiếp theo, để 
giải quyết toàn diện và triệt để các 
nguyên nhân cốt lõi và hậu quả của 
vấn đề ma túy. Kỳ họp gồm có 
phiên toàn thể và các phiên họp bàn 
tròn. 

 

Hội nghị đánh dấu bước chuyển mới 
trong chính sách phòng, chống ma túy 
toàn cầu. 

Nội dung hội nghị sẽ thảo luận 
các vấn đề gồm: (1) Giảm cầu và 
những giải pháp có liên quan bao 
gồm phòng ngừa và cai nghiện, sức 
khỏe, đảm bảo tính sẵn có của các 
hóa chất được kiểm soát dùng trong 
mục đích y học đồng thời phòng 
ngừa thất thoát; (2) Giảm cung và 
những giải pháp đối phó với tội 
phạm ma túy, chống rửa tiền và 
khuyến khích hợp tác tư pháp;  

(3) Các vấn đề có liên quan đến 
ma túy, như quyền con người, 
thanh niên, phụ nữ và cộng đồng; 
(4) Những thách thức mới, nguy cơ 
và thực tiễn trong phòng ngừa, đấu 
tranh chống ma túy toàn cầu trên cơ 
sở 3 công ước quốc tế về kiểm soát 
ma túy và nguyên tắc về chia sẻ 
trách nhiệm chung và hợp tác quốc 
tế; (5) Phát triển cây thay thế, hợp 
tác quốc tế trong khu vực, liên khu 
vực theo chính sách phát triển cân 
bằng. 

UNGASS 2016 dự kiến sẽ 
thông qua văn kiện kết quả 
UNGASS dựa trên thảo luận của 
các nước thành viên tại phiên họp 
chuẩn bị cho hội nghị, tổ chức vào 
tháng 3/2016 tại Viên, Áo. Văn kiện 
này phản ánh quan điểm toàn cầu 
về giải quyết vấn đề ma túy trong 
giai đoạn tới. 

 

Mục đích của UNGASS 2016 nhằm 
đánh giá những thành tựu, thách thức 
trong quá trình thực thi Tuyên bố chính 
trị và Kế hoạch hành động năm 2009 
trong việc ứng phó với vấn đề ma túy 
thế giới. 

Dự thảo văn kiện của UNGASS 
gồm các khuyến nghị: (1) Giảm cầu 
và các biện pháp liên quan; (2) Bảo 
đảm tiếp cận các chất được kiểm 
soát sử dụng trong y tế và khoa 
học; (3) Giảm cung và các biện 
pháp liên quan; (4) Những vấn đề 
liên quan như nhân quyền, thanh 
niên, trẻ em, phụ nữ, cộng đồng; (6) 
Tăng cường hợp tác quốc tế; (7) 
Phát triển thay thế, hợp tác quốc tế 
về chính sách kiểm soát ma túy 
toàn diện, cân bằng. 

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Lê 
Quý Vương tham dự sự kiện do 6 
nước thành viên Bản thỏa thuận về 
hợp tác phòng, chống ma túy tiểu 
vùng sông Mê Công (MOU) gồm 
Campuchia, Myanma, Lào, Thái 
Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Cơ 
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quan Phòng, chống ma túy và tội 
phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) 
phối hợp tổ chức.  

Sự kiện nhằm giới thiệu với 
cộng đồng các nước tài trợ, các 
phái đoàn thường trực và đoàn đại 
biểu các nước về “Cơ chế hợp tác 
trong đấu tranh phòng, chống mua 
bán, sản xuất và sử dụng ma túy ở 
Tiểu vùng: Sự quan trọng của Tam 
giác vàng năm 2016”.  

Trưởng đoàn Việt Nam có bài 
phát biểu chào mừng tại sự kiện 

này thay mặt các nước MOU, với tư 
cách đại diện nước đương kim Chủ 
tịch MOU. 

Tại phiên họp toàn thể Đại hội 
đồng Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng 
Lê Quý Vương sẽ có bài phát biểu 
nêu bật chủ trương, chính sách 
cũng như thành tựu của Việt Nam 
trong công tác phòng, chống ma 
túy.  

Ngọc Cầm – Đăng Khoa / 
http://vietnamnet.vn 

_____________________________ 

ổng LĐLĐ Việt Nam vừa triển 
khai kế hoạch tuyên truyền 
phòng chống tội phạm ma túy, 

HIV/AIDS và mại dâm trong CNVC-
LĐ.  

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý 
hoạt động tuyên truyền cần hướng 
đến mục tiêu cung cấp đầy đủ kiến 
thức phòng chống HIV/AIDS và mại 
dâm cho công nhân (CN), đặc biệt 
là người nhập cư tại các KCX-KCN; 
giáo dục truyền thống văn hóa và 
xây dựng lối sống lành mạnh cho 
CN ở trọ. Bên cạnh đó, các cấp 
Công đoàn (CĐ) cần xây dựng và 
nhân rộng mô hình truyền thông, an 
ninh trật tự tại các KCX-KCN, ưu 
tiên thành lập các khu nhà trọ CN 
không có ma túy, tội phạm. Để hoạt 
động tuyên truyền đi vào chiều sâu 
và góp phần nâng cao ý thức chủ 
động phòng ngừa tệ nạn xã hội 
trong CN, các cấp CĐ cần linh hoạt 
lồng ghép nội dung sinh hoạt thông 
qua các hội thảo, mít tinh, sinh hoạt 
câu lạc bộ. 

 

Bà Nguyễn Thị Thành - một chủ nhà trọ 
tại huyện Hóc Môn, TP HCM - giúp 
công nhân xây dựng lối sống lành 
mạnh. Ảnh: Hồng Đào 

Ngoài vận động doanh nghiệp 
tham gia các hoạt động phòng 
chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và 
mại dâm, các cấp CĐ cần khuyến 
khích chủ sử dụng lao động nhận 
người lao động nhiễm HIV, người 
sau cai nghiện, người đang điều trị 
nghiện... vào làm việc tại doanh 
nghiệp. 

T.Ngôn / http://nld.com.vn/ 

T 

http://nld.com.vn/hoat-dong-tuyen-truyen.html
http://nld.com.vn/nguoi-nhap-cu.html
http://nld.com.vn/truyen-thong-van-hoa.html
http://nld.com.vn/loi-song-lanh-manh.html
http://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu.html
http://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu.html
http://nld.com.vn/khu-nha-tro.html
http://nld.com.vn/te-nan-xa-hoi.html
http://nld.com.vn/doanh-nghiep-tham-gia.html
http://nld.com.vn/doanh-nghiep-tham-gia.html
http://nld.com.vn/su-dung-lao-dong.html
http://nld.com.vn/nguoi-lao-dong.html
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ức Phú (Tánh Linh) là xã miền 
núi, đa số nhân dân sống bằng 
nghề nông. Những năm qua xã 

luôn xác định công tác xây dựng xã 
lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, 
mại dâm là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, góp phần ổn định trật tự xã 
hội, để tạo điều kiện phát triển kinh tế.  

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã 
ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND 
xã triển khai kế hoạch. Trên cơ sở đó 
Mặt trận và các đoàn thể của xã tổ 
chức thực hiện, trong đó quan tâm việc 
xây dựng xã lành mạnh không có tệ 
nạn ma túy, mại dâm. Trong quá trình 
chỉ đạo, Đảng ủy thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra nhằm đảm bảo kết quả 
thực hiện kế hoạch liên tịch giữa các 
ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã. 

 

Ban chỉ đạo xã bàn kế hoạch phòng chống 
ma túy, mại dâm. 

Mặt trận, các ban, ngành, đoàn 
thể, hội quần chúng của xã đã phối 
hợp tập trung tuyên truyền giáo dục về 
tác hại của ma túy, mại dâm đến từng 
khu dân cư, duy trì và phát huy vai trò 
tự quản, tự phòng, chống lây lan ma 
túy, mại dâm trên địa bàn. 

Ngoài ra, bằng hình thức đưa tin 
trên hệ thống loa truyền thanh của xã, 
các cụm loa ở các thôn để nâng cao 
trách nhiệm mỗi gia đình, thường 

xuyên quan tâm tìm hiểu tâm tư, tình 
cảm giáo dục con em mình không sa 
vào tệ nạn ma túy, mại dâm. Về bề nổi 
tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu 
nhằm tuyên truyền sâu rộng đến từng 
người dân hiểu được tác hại của ma 
túy, mại dâm, từ đó vận động nhân 
dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. 

Lực lượng công an xã đã làm tốt 
vai trò nòng cốt trong công tác quản lý 
địa bàn, rà soát, nắm bắt tình hình các 
tụ điểm thanh thiếu niên thường xuyên 
tụ tập có biểu hiện nghi vấn để kịp thời 
răn đe, giáo dục. 

Vừa qua trên địa bàn xã có 19 em 
thanh thiếu niên hút cần sa và 6 em sử 
dụng ma túy tổng hợp. Đa số các em 
đều mới sử dụng lần đầu bị phát hiện 
đã được chính quyền địa phương đưa 
vào diện quản lý. Đoàn thanh niên xã 
cử cán bộ tiếp cận để giáo dục, giúp 
đỡ các em. 

Anh Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ 
tịch UBND xã cho biết: Công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây 
dựng xã lành mạnh, không có tệ nạn 
ma túy, mại dâm được thực hiện 
thường xuyên. UBND xã chỉ đạo lực 
lượng công an thường xuyên tuần tra, 
truy quét xử lý các loại tệ nạn xã hội 
trong đó có tệ nạn ma túy, mại dâm; 
không để phát sinh thêm đối tượng vi 
phạm, không để đối tượng vi phạm 
nhiều lần. Thường xuyên tổ chức kiểm 
tra, nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy 
mạnh hoạt động kiểm tra các dịch vụ 
văn hóa, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các 
vi phạm xảy ra. Tiếp tục giữ vững địa 
bàn lành mạnh, không để phát sinh tệ 
nạn ma túy, mại dâm. 

Hà Tuân / Báo Bình Thuận
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