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Tác 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 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 quị... 
- 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 minh họa 

 
Ảnh hưởng đến bản thân : 
- Ma tuý làm huỷ hoại sức khoẻ, 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 khoẻ 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.  
- Sức khoẻ 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 

 

 



 

BT - Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục 

diễn biến phức tạp. Đó là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến và có chiều hướng gia 

tăng, xuất hiện một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, lợi dụng các nhà nghỉ, khách sạn làm địa điểm sử 

dụng ma túy. Tình trạng trồng cây cần sa và mua bán các chế phẩm cần sa tiếp tục tái diễn ở một số địa 

bàn. Người nghiện ma túy gia tăng, với khoảng 2 nghìn người, nhất là các địa bàn ven biển như Phan 

Thiết, Tuy Phong, La Gi… 

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy 
ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu thực 
sự là một cuộc chiến vô cùng cam go, lâu dài, 
phức tạp. Vì vậy cần phải xác định rõ công tác 
phòng chống và kiểm soát ma túy vừa là nhiệm 
vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, 
liên tục, lâu dài; trong đó đặc biệt chú trọng 
mở các đợt cao điểm để tập trung lực lượng 
“tuyên chiến” với tội phạm ma túy và tệ nạn 
nghiện ma túy. 

 
Chi đoàn Công an phường Phú Trinh:  

Ra quân thu gom bơm kim tiêm 

Tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động 
phòng chống ma túy” và 26/6 là “Ngày quốc tế 
và toàn dân phòng chống ma túy” là dịp để 
chúng ta tập trung huy động sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị cùng hành động đấu tranh 
phòng chống ma túy. Các ngành, các cấp với 
trách nhiệm của mình cần tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng như mít tinh, ra quân biểu 
dương lực lượng và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục với phương châm hướng về cơ 
sở, dựa vào cộng đồng, qua đó tạo khí thế sôi 
nổi, cổ vũ cho đợt cao điểm phòng chống ma 
túy rộng khắp trong các địa bàn. Chú trọng 
tuyên truyền giáo dục cho mọi người thấy rõ 
tác hại nguy hiểm của các loại ma túy, đặc biệt 
là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần 
mới.  

Công tác đấu tranh triệt phá phải được 
tiến hành mạnh mẽ hơn nữa. Các lực lượng 

chức năng cần nâng cao hiệu quả công tác nắm 
tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Tổ chức 
theo dõi, phát hiện, triệt phá các đường dây, tụ 
điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng 
ma túy, nhất là các địa bàn trọng điểm, các 
quán bar, nhà hàng, khách sạn, vũ trường trá 
hình, nhà hàng karaoke. Nhanh chóng kết thúc 
điều tra, đưa ra xét xử một số vụ án điểm. 
Tăng cường việc gọi hỏi, răn đe trấn áp mạnh 
các đối tượng liên quan đến việc tàng trữ, sử 
dụng, mua bán các chất ma túy để chúng 
không có điều kiện hoạt động phạm tội. Tổ 
chức các đợt kiểm tra, xóa bỏ việc trồng cây 
cần sa. Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, mua 
bán, sử dụng thuốc tân dược, thuốc hướng 
thần và tiền chất ma túy, không để đối tượng 
lợi dụng mua bán, sử dụng trái phép. Để thực 
hiện tốt nhiệm vụ này cần phải củng cố, tăng 
cường lực lượng chuyên trách phòng chống ma 
túy, đi đôi với tăng cường cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phương tiện, bảo đảm kinh phí đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. 

Có biện pháp khuyến khích tăng cường 
sự giám sát của nhân dân phát hiện, tố giác tội 
phạm ma túy, nâng cao trách nhiệm và hiệu 
quả hoạt động của các tổ tự quản, trợ giúp đắc 
lực cho lực lượng chức năng trong đấu tranh 
triệt phá tội phạm ma túy ngay từ cơ sở. 

Hiệu quả điều trị người nghiện ma túy 
bằng phương pháp sử dụng Methadone  thay 
thế đã rõ. Do vậy cần tiếp tục triển khai mạnh 
hơn ở Phan Thiết và La Gi, đồng thời có kế 
hoạch mở rộng ở một số địa bàn trọng điểm 
nơi có nhiều đối tượng nghiện ma túy theo đề 
án được duyệt. Đồng thời chú ý giải quyết tốt 
các vấn đề xã hội sau cai nghiện phù hợp với 
từng đối tượng và tình hình thực tế của địa 
phương, nhất là công tác giáo dục, dạy nghề, 
tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng để giảm 
bớt tình trạng tái nghiện đang rất cao (trên 
90%) như hiện nay. 

HỒNG LÊ 

http://www.baobinhthuan.com.vn 



(Chinhphu.vn) - 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- 30/6/2015. 
 

Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền với 
phương châm hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng, 
chú trọng tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các 
loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất 
hướng thần mới; tuyên truyền theo chủ đề “Cộng 
đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” thông 
qua việc phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính 
sách mới trong công tác cai nghiện ma túy, điều trị 
thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, 
cổ vũ động viên các gương người cai nghiện thành 
công, các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả 
tại cộng đồng.  

 
Đổi mới phương pháp tuyên truyền 

theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp 
với từng nhóm người, văn hóa vùng 
miền, địa phương; tăng cường tuyên 
truyền thông qua các hoạt động thể thao, 
văn hóa, phổ biến pháp luật; tập trung 
khai thác thế mạnh của mạng Internet và 
các phương tiện thông tin đại chúng để 
tăng khả năng tiếp cận các nội dung 
tuyên truyền; thực hiện đa dạng hóa hoạt 
động tuyên truyền tại cơ sở thông qua 
các thiết chế văn hóa (đội chiếu phim lưu 
động, hệ thống truyền thanh, điểm văn 
hóa...). 
 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các 
hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật 
phòng, chống ma túy, triển lãm tranh cổ 
động phòng, chống ma túy, lồng ghép 
các hoạt động tuyên truyền phòng, chống 
ma túy và các hoạt động văn hóa thể 
thao khác. Bộ Thông tin và Truyền thông 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng các thông điệp tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trong tháng cao điểm; kiểm soát 
chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động tiếp thị 
ma túy trái phép trên mạng Internet.  

 

 
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ 

phát động hưởng ứng tháng cao điểm và 
các hoạt động tuyên truyền phòng, chống 
ma túy trong học sinh, sinh viên. Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh chỉ đạo tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền trong thanh niên, thiếu niên, 
gắn với các hoạt động thể thao, văn hóa, 

 

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về 

tác hại của các loại ma túy, đặc biệt 

là ma túy tổng hợp và các chất 

hướng thần mới - Ảnh minh họa  



hội thảo chuyên đề nhằm tăng tính hấp 
dẫn của các hoạt động truyền thông.  

 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma 
túy trong công nhân viên chức lao động, 
đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu 
nhà trọ công nhân.  

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công 
an 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, truy bắt các đối tượng 
truy nã về tội phạm ma túy; phối hợp với 
lực lượng chức năng các nước có chung 
đường biên giới mở đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm ma túy trên các 
tuyến biên giới.  

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chỉ 
đạo tập trung kiểm soát các cửa khẩu, 
sân bay, cảng biển quốc tế, phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Công an trong việc ngăn 
chặn ma túy vào trong nước. 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước về kiểm soát ma túy, tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt 
động hợp pháp về ma túy, kiểm soát tiền 
chất, tân dược gây nghiện gồm: hoạt 
động xuất nhập khẩu và sử dụng trong 
lĩnh vực công nghiệp, y tế, tập trung vào 
địa bàn các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, thị trường bán lẻ nội địa và hệ 
thống cơ sở kinh doanh tân dược. 

Thường xuyên kiểm tra các lĩnh 
vực kinh doanh nhạy cảm như: nhà 
hàng, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, 
các điểm vui chơi giải trí... để phòng 
ngừa và kịp thời ngăn chặn tội phạm lợi 
dụng các loại hình dịch vụ này tổ chức 
sử dụng trái phép các chất ma túy.  

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn 
thiện các văn bản pháp luật, hướng dẫn 
các địa phương tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 
đưa người nghiện vào các cơ sở điều trị 
nghiện ma túy bắt buộc; đẩy mạnh công 
tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tổ 
chức cho vay vốn, dạy nghề, tạo việc 
làm, huy động sức mạnh tổng hợp của 
toàn xã hội để giúp đỡ người sau cai 
nghiện tái hòa nhập cộng đồng;... 

Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn cụ 
thể điều kiện xác định tình trạng nghiện 
ma túy; chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh 
tiến độ tập huấn và cấp chứng nhận cho 
nhân viên y tế đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy, hướng dẫn, hỗ trợ 
kỹ thuật y tế cơ sở trong công tác cai 
nghiện tại cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ 
mở rộng hoạt động điều trị thay thế 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
Methadone theo kế hoạch Chính phủ đề 
ra.  

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; tổ chức xét xử lưu động một số vụ 
án ma tuý tại các địa bàn phức tạp để 
nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn 
đe các đối tượng khác. 

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên chỉ đạo các đoàn thể phối hợp 
chặt chẽ với các bộ, ngành và chính 
quyền các cấp trong việc tuyên truyền, 
vận động các tầng lớp nhân dân tích cực 
tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý. 

 

Hoàng Diên 

http://baodientu.chinhphu.vn 
 

 
 
 
 
 
 



 

BT- Công tác phòng, chống ma túy tuy có nhiều nỗ lực của các ngành, địa phương, nhưng tệ nạn ma túy vẫn chưa 

giảm. Người nghiện ma túy, số xã, phường có ma túy và tỷ lệ người tái nghiện đang tăng ở mức cao, vì sao? 

  

Người nghiện tăng nhanh 

 
Dạy nghề cho người cai nghiện ma túy 

Những năm gần đây, các địa phương 

trong tỉnh đã nỗ lực triển khai mạnh mẽ và quyết 

liệt các biện pháp phòng, chống, kiểm soát ma 

túy. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được 

nhân rộng như: “Khu phố không có ma túy”; 

“Trường học không có tội phạm, không có ma 

túy”; “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện 

ma túy”; “Đoàn thanh niên xung kích phòng 

chống tội phạm ma túy”; “Tổ hòa giải, giáo dục 

người lầm lỗi”… Ngoài ra, các Đội công tác xã 

hội, tình nguyện tại các xã điểm hoạt động mang 

lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là Tân Lập (Hàm 

Thuận Nam), Sông Phan (Hàm Tân), Phước Hội 

(La Gi), Phú Hài, Xuân An (Phan Thiết)… Tuy 

nhiên, tệ nạn ma túy vẫn chưa giảm và số người 

nghiện ma túy có xu hướng ngày càng tăng. Qua 

rà soát các cơ quan chức năng tại thời điểm 

31/7/2014 trên địa bàn toàn tỉnh có 1.616 đối 

tượng nghiện ma túy, tăng 21 đối tượng so cùng 

kỳ năm 2013; 87 xã, phường có tệ nạn ma túy, 

tăng 14 xã so năm 2013. Chỉ 5 tháng sau, tức là 

đến cuối năm 2014, con số đối tượng nghiện ma 

túy đã tăng lên 1.726 người, tăng 149 đối tượng 

và toàn tỉnh có 89 xã có người nghiện ma túy, 

tăng 16 xã so cuối năm 2013. Trong số người 

nghiện ma túy thì chỉ có 508 người được cai 

nghiện (chiếm tỉ lệ 31%). Trong đó, điều trị 

bằng Methadone có 256 người; còn lại chủ yếu 

cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tại Trung tâm 

chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội. Công tác 

tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng 

sau cai nghiện được các địa phương phối hợp 

với Mặt trận và các đoàn thể tích cực thực hiện. 

Đến cuối năm 2014 có 456 người sau cai nghiện 

được tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng, trong số 

đó lại tái nghiện 448 người, chiếm tỉ lệ 98,24%.  

Trách nhiệm cộng đồng chưa cao 
Nguyên nhân của thực trạng trên trước 

hết là do công tác tuyên truyền, giáo dục về 

phòng, chống ma túy chưa thực sự được cấp ủy, 

chính quyền các địa phương quan tâm thường 

xuyên; chủ yếu chỉ mới tập trung vào thời gian 

cao điểm, tháng hành động phòng, chống ma 

túy. Những địa bàn trọng điểm về ma túy chưa 

quản lý chặt chẽ đối tượng nên tệ nạn ma túy 

diễn biến phức tạp, nhất là đối tượng tái nghiện 

tăng nhanh như: phường Phước Hội (La Gi) tỉ lệ 

tái nghiện chiếm 77,7%; phường Mũi Né tái 

nghiện 92,85%; phường Đức Thắng (Phan 

Thiết) tái nghiện 80%; thị trấn Phan Rí Cửa 

(Tuy Phong) tái nghiện 100% (28/28 người)… 

Có đối tượng vừa từ cơ sở cai nghiện về bị bạn 

bè lôi kéo, hôm sau lại tái nghiện; hoặc có 

trường hợp ở Phan Rí Cửa sau khi cai nghiện về 

gia đình, đoàn thể gây dựng cho một tiệm hớt 

tóc, nhưng chỉ 3 tháng sau bị “con nghiện” khác 

lôi kéo và tiếp tục sa vào con đường tái nghiện. 

Việc cai nghiện bắt buộc ở trung tâm của tỉnh 

còn khó khăn do năm 2014 cơ sở đã quá tải và 

dừng tiếp nhận để xây dựng; việc theo dõi diễn 

biến về tư tưởng, kiểm tra, kiểm soát thân nhân 

và học viên chưa chặt chẽ nên để xảy ra vụ học 

viên cấu kết với bên ngoài chống người thi hành 

công vụ, giải thoát học viên, đưa chất gây 

nghiện vào trung tâm.  

Hiệu quả hoạt động Tổ công tác cai 

nghiện tại gia đình, cộng đồng ở một số xã, 

phường trọng điểm chưa cao. Việc thực hiện quy 

định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn nhiều bất cập. 

Bởi lẽ, các địa phương chưa có nơi lưu giữ 

người cai nghiện cắt cơn trước khi đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. Mặt khác, Sở Y tế chưa xây 

dựng, bố trí đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ 

xác định người nghiện để làm cơ sở lập thủ tục 

đưa đi cai nghiện; kinh phí, cơ sở vật chất phục 

vụ công tác phòng chống ma túy còn hạn chế và 

sự phối hợp các ngành trong lĩnh vực quản lý, 

giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người nghiện 

về địa phương thiếu chặt chẽ và hiệu quả thấp.  

Cần có biện pháp thực thi pháp luật 



Điều khó khăn nhất hiện nay là đối tượng 

nghiện ma túy tăng nhanh, nhưng các giải pháp 

cai nghiện bắt buộc còn nhiều vướng mắc. 

Trong đó, các đơn vị: Phòng tư pháp, lao động - 

thương binh - xã hội, y tế, công an huyện, thị, 

thành phố, UBND các xã, phường, TAND cấp 

huyện chưa có sự phối hợp chặt chẽ để lập thủ 

tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

“con nghiện” vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nên 

trong năm 2014 chưa có trường hợp nào đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy định pháp 

luật. Các ngành, địa phương cần tăng cường 

biện pháp tuyên truyền, giáo dục công tác phòng 

chống ma túy trong nhân dân, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình phòng chống ma túy có hiệu 

quả, gắn với xây dựng thôn văn hóa, gia đình 

văn hóa; khắc phục những bất cập hiện nay 

trong việc xây dựng, bố trí đội ngũ y, bác sĩ có 

chuyên môn theo quy định của pháp luật để xác 

định người nghiện ma túy; lực lượng công an 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng 

điểm, các cơ sở kinh doanh, quán bar, vũ trường 

trá hình, kịp thời triệt phá các tụ điểm ma túy; 

nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy tại gia 

đình, cộng đồng; phối hợp các ngành, Mặt trận, 

đoàn thể cấp xã quản lý, giáo dục và tạo việc 

làm cho người sau cai nghiện để họ tái hòa nhập 

cộng đồng, hạn chế thấp nhất người tái nghiện 

ma túy. 

LÊ THANH - Báo Bình Thuận 
 

 
 

BT- Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 
32/CT-TTg về đẩy mạnh điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo khẩn trương rà soát, cập nhật số lượng 
người nghiện chất dạng thuốc phiện thực tế tại 
địa phương làm căn cứ lập kế hoạch thiết lập 
các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 
theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các cấp 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhanh chóng 
xác nhận đơn đề nghị tham gia điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
cho người có nhu cầu; chỉ đạo các cơ quan liên 
quan kiểm tra, giám sát việc xét chọn bệnh 
nhân tham gia điều trị của các cơ sở điều trị 
thay thế theo các quy định tại Nghị định số 
96/2012/NĐ-CP, bảo đảm khách quan, minh 
bạch, giảm thời gian chờ đợi. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ 
đạo, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương, 
đặc biệt là các tỉnh trọng điểm về ma túy và 
HIV/AIDS thiết lập ngay các cơ sở điều trị 
Methadone; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 
khẩn trương xây dựng, ban hành khung giá 
dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc Methadone, trong đó 
cho phép tính chi phí nhân công thuê ngoài 
(thuê hợp đồng lao động) vào giá dịch vụ điều 
trị Methadone. 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành và các cơ quan liên quan bảo đảm 
nguồn cung thuốc Methadone đáp ứng nhu cầu 

của các địa phương; hoàn thiện các hướng dẫn 
về chuyên môn; hỗ trợ các địa phương tổ chức 
tập huấn cho cán bộ làm việc tại các cơ sở điều 
trị nghiện chất dạng thuốc phiện từ các nguồn 
huy động được. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng hướng dẫn triển khai điều trị thay thế, tổ 
chức triển khai điều trị thay thế trong các cơ sở 
thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn các địa 
phương thực hiện đúng các quy định về áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật 
Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 
221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
chỉ đạo các lực lượng quyết liệt đấu tranh trấn 
áp tội phạm ma túy và phòng ngừa thẩm lậu 
ma túy vào nước ta. 

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ 
quan thông tin, truyền thông các cấp đổi mới 
phương thức truyền thông, lấy phòng ngừa là 
chính; tập trung vào các đối tượng có hành vi 
nguy cơ cao, địa bàn trọng điểm, vùng sâu 
vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Đẩy mạnh cung cấp thông tin về chương trình 
điều trị thay thế đến mọi tầng lớp dân cư, đặc 
biệt ưu tiên cho nhóm đối tượng nghiện ma túy 
và gia đình họ.    

H.M 
Theo Báo Bình Thuận 

 



Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy 
 

1. 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 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 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 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: 
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. 
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 khoẻ 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. 
- 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.  

 



 
 

 
Ảnh minh họa 
 

BT- Huyện Đức Linh tuy không 
phải là điểm phức tạp về ma túy, tuy 
nhiên thời gian gần đây, tình hình ma 
túy xâm nhập vào địa bàn có chiều 
hướng gia tăng cả về số vụ, số người vi 
phạm, số người nghiện và đã xâm nhập 
vào học đường.  

 
Nhằm hạn chế đẩy lùi sự xâm 

nhập của tệ nạn này trong  thanh thiếu 
niên, Huyện đoàn Đức Linh đã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về tác hại 
của ma túy và cách phòng tránh. 
Thường xuyên phối hợp với cơ quan 
chức năng nắm bắt đối tượng sau cai 
nghiện để hỗ trợ, động viên, tạo công 
ăn việc làm giúp họ gắn bó với tổ chức 
Đoàn và không tái nghiện. Trong năm 
qua, Huyện đoàn đã cảm hóa, vận 
động, giúp đỡ được 13 thanh niên cai 
nghiện và hòa nhập cộng đồng.  

 
Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 

liên tịch số 03, lực lượng công an và 
Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp 
xây dựng 11 mô hình "Khu dân cư 
không có ma túy" trên địa bàn huyện; 
tổ chức cho hàng nghìn đoàn viên, 
thanh niên ký cam kết thực hiện "Nói 
không với ma túy"; đẩy mạnh các hoạt 
động tư vấn về việc làm cho đoàn viên, 
thanh niên; giải ngân 37,452 triệu đồng 
giúp đoàn viên, thanh niên vay vốn 
phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn 
định cuộc sống. Đồng thời phối hợp 
đấu tranh làm rõ, khởi tố 7 vụ/8 đối 
tượng mua bán, sử dụng trái phép chất 
ma túy; xử phạt hành chính 4 đối 
tượng và đưa 2 đối tượng vào cơ sở 
chữa bệnh bắt buộc. 

 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả 

tuyên truyền về phòng, chống ma túy, 
Huyện đoàn Đức Linh đã chỉ đạo và 
phối hợp nhân rộng mô hình “Khu dân 
cư không có ma túy”, phấn đấu mỗi xã, 
thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình 
phòng chống ma túy trong thanh thiếu 
niên; chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn tiếp 
tục đẩy mạnh hoạt động của đội thanh 
niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” 
nhằm giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ 
thanh thiếu niên, người nghiện ma túy.  
 

Thường Nhiên 

http://www.baobinhthuan.com.vn 
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TĐO - Ma túy là một trong những đại họa mà toàn nhân loại phải đối mặt và là 
vấn đề vẫn còn đang nhức nhối, ám ảnh xã hội Việt Nam nói riêng, thế giới nói 
chung. Càng gần ma túy thì càng xa cuộc đời, đến với ma túy là đến với sự hủy 
diệt. 

Cuộc sống mà con người đang 
nắm giữ là sự hòa quyện của những cảm 
xúc vui sướng, hạnh phúc xen lẫn buồn 
chán, tuyệt vọng… hẳn trong chúng ta ai 
cũng đã từng trải qua những cảm xúc đó, 
nhưng hầu hết chẳng ai muốn sống trong 
sợ hãi, lo lắng, hồi hộp hay căng thẳng, 
giận dữ và nhiều lúc bất lực, chúng ta 
không muốn có những cảm xúc đó, muốn 
tìm đến thứ gì có thể quên chúng đi, thứ 
gì có thể khiến cho ta thăng hoa, hưng 
phấn và con đường ngắn nhất để đè nén 
cảm xúc là tìm đến ma túy. 

 
Khi con người bắt đầu sử dụng heroin 
cũng là khi bắt đầu chơi một trò chơi với 
cảm xúc của mình… “Ngay khi vừa tiêm 
vào máu, một mùi hương sộc lên mũi, lập 
tức chúng ta cảm thấy ngây ngất, bay 
bỏng, quên hết mọi thứ hiện tại đang 
diễn ra”. Đó là lúc, hệ thần kinh tiếp nhận 
ngay tức khắc “chất hướng thần” từ 
heroin và ức chế những cảm xúc hiện tại 
của chúng ta. Nếu tiếp tục lao vào trò 
chơi này thì heroin không những đè nén 
cảm xúc, mà còn tạo cảm xúc mới kích 
thích sự hưng phấn, thích thú. Sử dụng 
heroin và ức chế cảm giác trong một thời 
gian dài… hậu quả sẽ ra sao?  Những 
cảm xúc tự phát của con người hoàn 
toàn tê liệt, vô cảm, mơ hồ nhạt nhòa 
đến không tưởng. 

Sử dụng ma túy dẫn đến nghiện 
ma túy, đó là căn bệnh mãn tính, dễ tái 
phát, gây rối loạn về hành vi và cảm xúc. 
Người nghiện sẽ mất sự nhận thức sáng 
suốt, có thể hủy hoại mọi thứ chỉ để đáp 
ứng nhu cầu sử dụng ma túy, không còn 
cảm nhận được mọi hậu quả. Những “tín 
đồ” của ma túy sẽ trải qua 3 giai đoạn 
trong quá trình sử dụng (giai đoạn hưởng 
thụ những cảm giác đê mê, lạ kỳ của ma 
túy – giai đoạn lạm dụng, sử dụng ma túy 
ở bất cứ nơi đâu – giai đoạn lệ thuộc, 
hoàn toàn bị ma túy kiểm soát và sai 
khiến). Ở giai đoạn cuối “con nghiện” 
không hấp thụ “chất kích thích” một cách 
hiệu quả nữa, họ thèm khát ma túy để 
thỏa mãn, sống chỉ để sử dụng ma túy, 
không từ một thủ đoạn kể cả lừa đảo, 
trộm cắp, giết người chỉ vì ma túy, mà khi 
sử dụng thì vô hiệu, lúc này họ dễ bị rối 
loạn tâm thần, sa sút ý chí dẫn đến 
khuynh hướng tự tử.  

Tác hại của ma túy vô cùng ghê 
gớm, nó hủy hoại không chỉ cá nhân 
những người nghiện mà còn phá hủy tất 
cả những gì ở nơi nó xuất hiện, tồn tại. 
Ma túy tác động lên hệ thống các cơ 
quan chức năng trong cơ thể người làm 
giảm và hủy hoại dần dần từ hệ hô hấp, 
tim mạch, thần kinh đến hệ sinh dục… 
Nếu dùng ma túy theo dạng hít, người 
nghiện sẽ bị thủng niêm mạc mũi gây 
ngưng thở đột ngột và nguy hiểm đến 
tính mạng. Dùng theo dạng hút thì phổi 
sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, gây ung 
thư phổi, viêm đường hô hấp, nhiễm 
trùng phổi…Và nguy hiểm nhất là dùng 
ma túy dạng chích, đây là con đường 
ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS. Tiêm chích 
ma túy còn hủy hoại con đường công 
danh, sự nghiệp của biết bao người, ma 
túy dẫn họ đến bên vực thẳm của cõi 



chết, hủy hoại lý trí, tâm hồn và thể xác 
con người. Không dừng lại ở đó, ma túy 
là quỷ dữ quấy rối, phá hoại hạnh phúc 
gia đình, làm suy thoái giống nòi, khiến 
cho an ninh, trật tự, quốc phòng bất ổn, 
gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc gia 
đặc biệt là du lịch sinh thái, làm ảnh 
hưởng môi trường mỹ quan của xã hội… 

Chúng ta hãy chung tay góp sức 
đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đó là trách nhiệm 
không chỉ riêng của cá nhân, gia đình, 
cộng đồng, mà của cả các đơn vị, cơ 
quan chức năng và hơn hết là của toàn 
xã hội. 

Muốn loại bỏ những cảm xúc mà 
chúng ta không muốn thì chúng ta phải 
biết làm chủ chính mình, biết đối mặt với 
những khó khăn thử thách và vươn lên 
trong cuộc sống, tìm đến với ma túy để 
lãng tránh những cảm xúc là thờ ơ với xã 
hội, thờ ơ với trọng trách của bản thân… 
và hơn ai hết là hủy hoại bản thân và gia 
đình, người thân của mình. “Hãy tránh xa 
ma túy” là thông điệp dành cho tất cả mọi 
người! 

Trong thời gian qua, Đảng và nhà 
nước ta luôn quan tâm chỉ đạo triển khai 
thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tệ 
nạn ma túy. Với sự nỗ lực của các cấp, 
các ngành từ Trung ương đến địa 
phương, sự tham gia tích cực của các tổ 
chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ 
chức quốc tế và sự đồng thuận của nhân 
dân cả nước, công tác phòng chống ma 
túy đã có những chuyển biến tích cực. 
Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa 
thực sự bền vững, tội phạm và tệ nạn ma 
túy vẫn chưa giảm nhiều; công tác quản 
lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải 
quyết việc làm cho người sau cai nghiện 
đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải 
quyết. 

Đặc biệt tình hình buôn bán, vận 
chuyển, tàn trữ trái phép các chất ma túy 
diễn ra phức tạp trên cả 03 tuyến: đường 
biển, đường hàng không và biên giới. Do 
đó Việt Nam đã trở thành một trong 

những điểm trung chuyển ma túy đi các 
nước trên thế giới. Theo số liệu của Ủy 
ban quốc gia về phòng, chống ma túy 
năm 2013 phát hiện điều tra 21.188 vụ, 
bắt 32.332 đối tượng phạm tội buôn bán, 
vận chuyển các chất ma túy, thu giữ 940 
kg heroin, 117 kg thuốc phiện, 323.772 
viên ma túy tổng hợp. Năm 2013 cả 
nước có 181.396 người nghiện ma túy 
tăng 9.396 người so với năm 2012. 
Trong các loại ma túy thì heroin là loại 
ma túy bị lạm dụng chủ yếu, chiếm 75%. 
Ngoài ra tình hình sử dụng ma túy đá 
(methaphetamine) đang có chiều hướng 
gia tăng nhanh trong lứa tuổi thanh, thiếu 
niên. 

Năm 2014, tội phạm ma túy tiếp tục 
diễn biến phức tạp, hoạt động manh 
động, manh tính chất ngày càng nghiêm 
trọng, quy mô ngày càng lớn, hoạt động 
xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. 
Các lực lượng chức năng đã phát hiện 5 
tuyến ma túy từ Tam giác Vàng về Việt 
Nam theo đường Điện Biên, Sơn La, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Xu hướng mua bán 
và sử dụng ma túy đá diễn ra ngày càng 
phổ biển ở các thành phố lớn, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến thanh niên, giới 
trẻ, kéo theo số lượng tụ điểm phức tạp 
tăng nhanh. Tội phạm sẵn sàng sử dụng 
vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức 
năng khi bị phát hiện bắt giữ. Theo số 
liệu của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ trong 
06 tháng đầu năm, các lực lượng chức 
năng bắt giữ 9.214 vụ, bắt 13.873 đối 
tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 
246,039 kg heroine. Điển hình là vào 
ngày 19/7/2014 tại chảo lửa Thung 
Cuông xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La. Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức 
vây bắt một nhóm gồm 25 đối tượng là 
người Lào đang vận chuyển trái phép 
chất ma túy vào Việt Nam. Sau hơn 1h 
đồng hồ hiệp đồng chiến đấu ta bắt được 
03 đối tượng, diệt 02 tên, thu 108 bánh 
heroine, 02 khẩu súng AK, 02 súng cạc 
bia, 01 súng ngắn và hơn 70 viên đạn. 
Trong cuộc vây bắt, Thượng úy Lường 



Phát Chiêu, Trung đội trưởng Cảnh sát 
cơ động – Công an tỉnh Sơn La đã hy 
sinh, 01 đ/c cán bộ phòng PC47- Công 
an tỉnh Sơn La bị thương nặng. 

Riêng tại Bình Thuận, theo số liệu 
thống kê chưa đầy đủ năm 2013 đã có 
1.972 người nghiện có hồ sơ, tăng 729 
người so với năm 2012. Đã có 9/10 
huyện, thị xã, thành phố với 63/127 xã, 
phường, thị trấn có người nghiện ma túy. 
Năm 2013 lực lượng Công an toàn tỉnh 
đã đấu tranh, triệt phá 171 vụ, bắt 386 
đối tượng, thu giữ 11,25 gam ma túy đá, 
131,973 gam heroin, 502,9 kg cần sa 
khô. Trong 06 tháng đầu 2014, theo số 
liệu của Công an tỉnh thì tội phạm về trật 
tự xã hội tuy được kiềm chế và giảm về 
số vụ nhưng thủ đoạn của một số loại tội 
phạm thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh vi 
và có sự chuẩn bị từ trước, toàn tỉnh xảy 
ra 190 vụ làm chết 13 người, bị thương 
39 người so với cùng kỳ năm 2013 giảm 
56 vụ (190/246, 22,8%); trong dó, trọng 
án xảy ra 32 vụ, giảm 05 vụ (32/37) gồm: 
giết người 11 vụ, giảm 01 vụ; cướp tài 
sản 12 vụ, giảm 02 vụ; cố ý gây thương 
tích dẫn đến chết người 01 vụ; hiếp dân 
05 vụ; hiếp dâm trẻ em 03 vụ; thường án 
xảy ra 158 vụ, giảm 51 vụ (158/209). Tội 
phạm ma túy tiếp tục phức tạp, tập trung 
ở địa bàn Tuy Phong, Bắc Bình, Lagi, 
Phan Thiết, Đức Linh…xuất hiện nhiều 
đường dây ma túy tổng hợp ở các tỉnh 
giáp ranh đưa vào Bình Thuận để tiêu 
thụ; tình trạng trồng cây cần sa và mua 
bán các chế phẩm từ cây cần sa tiếp tục 
tái diễn ở một số xã vùng cao thuộc địa 
bàn Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh. Trong 
06 tháng đầu năm, cơ quan Công an đã 
phát hiện 81 vụ/184 đối tượng (tăng 08 
vụ) tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 
phép các chất ma túy. Tổng số người 
nghiện 1.616 người (giảm 385 người so 
với cuối năm 2013);  

Qua tổng kết công tác phòng, 
chống ma tội phạm 06 tháng đầu năm 
2014 tại Hà Nội đã rút ra một trong 

những nguyên nhân hàng đầu làm cho 
số người nghiện ma túy tăng đột biến 
trong thời gian qua là do thiếu hiểu biết 
và tác hại của các loại ma túy. Để chủ 
động phòng ngừa tệ nạn ma túy mọi 
người dân cần hiểu rõ tác hại của ma túy 
như sau: 

Ma túy phá hoại sức khỏe của 
người sử dụng, dễ mắc các bệnh về tim 
mạch, thần kinh, thận, viêm gan siêu vi 
B,C, nhiễm HIV/AIDS; thể xác gầy còm, 
ốm yếu, rối loạn sinh lý, thần kinh bất ổn, 
giảm trí nhớ, lười lao động. Khi dùng ma 
túy, người nghiện bị kích thích, gây ảo 
giác, làm cho hành vi của họ bị lệch 
chuẩn, mất nhân cách và dễ vi phạm 
pháp luật. Khi không có tiền hút chích, 
người nghiện sẵn sàng làm bất cứ việc 
gì, kể cả giết người, cướp tài sản để thỏa 
mãn cơn nghiện; tiêm chích ma túy dễ 
dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS (chiếm 
khoảng 75%). Ma túy là nguyên nhân dễ 
làm phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm kiệt 
quệ kinh tế và tạo gánh nặng cho gia 
đình. Tệ nạn ma túy còn làm băng hoại 
đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, 
làm suy thoái giống nòi, là nguyên nhân 
sâu xa của hàng loạt tội phạm nguy hiểm 
(qua nghiên cứu tình hình tội phạm thì 
70% phạm tội hình sự có liên quan đến 
ma túy). Tính trung bình mỗi năm số 
người nghiện ở nước ta (hơn 181 nghìn 
người) tiêu tốn khoảng 3,5 nghìn tỉ đồng, 
có hàng nghìn người bị chết hoặc tàn 
phế vĩnh viễn do ma túy, hàng trăm nghìn 
người bị lây nhiễm HIV/AIDS do tiêm 
chích ma túy. 

Ma túy gây tác hại nhiều mặt về 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và trở 
thành thảm họa chung của cả nhân loại. 
Ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội; làm gia tăng tội 
phạm, bạo lực,  tệ nạn tham nhũng. 

 
Theo T.N (tổng hợp) 

http://www.thoidai.com.vn/ (Báo Thời đại) 
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Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) 
đã biểu dương các đơn vị phát hiện, thu giữ 43 kg cocain vận chuyển trái phép 
vào Việt Nam. 
 

Trước đó, Cục Điều tra chống 
buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục 
Hải quan thành phố Hà Nội đã xác lập 
Chuyên án UPS-155 phối hợp với Cục 
Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Cục 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ 
Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy (Công an thành phố Hà 
Nội) đấu tranh, triệt phá đường dây mua 
bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu 
vực Nam Mỹ về Việt Nam qua đường 
hàng không và đường biển. 

Số ma túy này được ngụy trang 
cất giấu trong hàng hóa xuất nhập khẩu 
và thuê Công ty TNHH Delta (Cầu Giấy, 
Hà Nội) đứng tên vận chuyển; điều hành 
đường dây là một nhóm đối tượng người 
nước ngoài trú tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Cụ thể, ngày 15/5, tại cảng Cát Lái 
– Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chuyên 
án phát hiện 31,6kg cocain cất giấu bên 
trong các thanh gỗ pallet đóng hàng của 
container nhập khẩu từ Paraguay về Việt 
Nam bằng đường biển. 

Ngày 18/5, tại Hong Kong, trên cơ 
sở nguồn tin do Ban Chuyên án cung 
cấp, Hải quan Hong Kong phát hiện 19,3 
kg cocain cất giấu trong lô hàng cặp, ba 
lô học sinh được vận chuyển từ Thành 
phố Hồ Chí Minh đến Hong Kong bằng 
đường biển và bắt giữ 2 đối tượng liên 
quan (người Nam Mỹ). 

Ngày 21/5, tại sân bay Nội Bài, 
Ban Chuyên án phát hiện 11,477 kg 
cocain cất giấu tinh vi bên trong các trục 
lăn máy xay lúa được vận chuyển từ 

Argentina về Việt Nam bằng đường 
hàng không. 

Hiện nay, toàn bộ hồ sơ, tang vật 
liên quan đã bàn giao cho Cục Cảnh sát 
điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) 
để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định. 

Trước chiến công trên, Phó Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc Biểu dương 
Ban Chuyên án UPS – 155 của Cục 
Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải 
quan) và Cục Hải quan thành phố Hà 
Nội, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí 
Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về ma túy (Công an 
thành phố Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 
43 kg cocain vận chuyển trái phép vào 
Việt Nam; phối hợp cung cấp thông tin 
kịp thời để Hải quan Hong Kong phát 
hiện 19,3 kg cocain và bắt giữ 2 đối 
tượng liên quan. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn 
phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan đề xuất hình thức khen 
thưởng phù hợp. 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ 
Tài chính chỉ đạo các lực lượng nghiệp 
vụ mở rộng điều tra, phối hợp với các 
nước có liên quan đấu tranh, triệt phá 
tận gốc đường dây vận chuyển, buôn 
bán ma túy nói trên, kiên quyết không để 
lọt tội phạm; báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ kết quả trong tháng 8/2015. 
 

Theo TTXVN/Tin tức 

 



 

 
 

QĐND - Hiện nay, các ngành, các địa phương trong cả nước đang đồng loạt thực hiện “Tháng 

hành động phòng, chống ma túy năm 2015” (được tổ chức từ ngày 1 đến 30-6-2015) theo Công 

văn số 662/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ, ký ngày 12-5-2015.   

Theo số liệu do Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội cung cấp, hiện thế giới có 
khoảng 250 triệu người nghiện ma túy, mỗi 
năm sử dụng hàng nghìn tấn ma túy các loại, 
gây thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD. Ở Việt Nam, 
năm 2014 có hơn 204 nghìn người nghiện ma 
túy trong diện hồ sơ quản lý của lực lượng 
chức năng. Tệ nạn ma túy đã gây tác hại rất 
lớn đến kinh tế, xã hội, làm suy thoái về đạo 
đức, lối sống, là một trong những nguyên nhân 
chính làm nảy sinh các loại tội phạm.   

 

 
Những thanh niên trong trại cai nghiện 
được hướng dẫn làm nghề thủ công. Ảnh 
minh họa: Vietbao.vn 

Trước dấu hiệu người nghiện ma túy gia 
tăng, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chỉ thị, nghị 
quyết, chương trình quốc gia về phòng, chống 
ma túy nói chung và công tác cai nghiện nói 
riêng. Mỗi năm, ngân sách Nhà nước đã chi 
hàng nghìn tỷ đồng cho công tác cai nghiện. 
Hiện nay, cả nước có 123 trung tâm cai nghiện 
bắt buộc, 117 cơ sở điều trị methadone tại 38 
tỉnh, thành phố. Chính phủ đã giao cho các tỉnh, 
đến hết năm 2015, phải tổ chức điều trị thay thế 
bằng methadone cho 80.000 người nghiện. 
Đây là một quyết tâm lớn của Chính phủ, các 
bộ, ngành và địa phương trong việc ngăn chặn 
và đẩy lùi tệ nạn ma túy. 

Góp phần vào việc phòng ngừa, đấu 
tranh với nạn ma túy, những năm qua, các lực 
lượng chức năng của quân đội như: Bộ đội 
Biên phòng, Cảnh sát biển… đã có nhiều nỗ 
lực, cố gắng. Công tác đấu tranh, ngăn chặn 
nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, triệt 
xóa các đường dây, tụ điểm mua bán ma túy 

phức tạp ở trong nước đã được các lực lượng 
phối hợp thực hiện khá hiệu quả. Trong các 
đơn vị quân đội, việc giáo dục, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sĩ về tác hại của ma túy 
được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, do đó 
bộ đội có nhận thức đúng đắn về tác hại của 
ma túy và tự giác phòng tránh, nên các đơn vị 
quân đội không có người nghiện ma túy. Ngoài 
tăng cường giáo dục, kiểm tra, giám sát trong 
nội bộ đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong 
quân đội còn phối hợp tốt với cấp ủy, chính 
quyền các địa phương tuyên truyền, vận động 
để nhân dân trên địa bàn đóng quân thấy rõ tác 
hại của ma túy, từ đó tích cực tham gia đấu 
tranh phòng, chống. 

Thực tế cho thấy, ở địa phương nào các 
lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục, siết chặt công tác quản lý, đấu 
tranh quyết liệt với tội phạm thì ở địa phương 
đó nạn ma túy giảm hẳn. Như vậy, có thể nói 
để phòng, chống tệ nạn ma túy hiệu quả, trước 
hết phải làm trong sạch địa bàn ngay từ cơ sở. 
Mỗi gia đình phải là một thành viên tích cực 
trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Khi 
phát hiện gia đình mình có người nghiện ma 
túy thì nhất thiết phải trình báo cơ quan chức 
năng và vận động người đó đi cai nghiện. Khi 
phát hiện địa bàn mình có đối tượng tàng trữ, 
buôn bán trái phép chất ma túy thì phải báo 
ngay cho cơ quan chức năng để kiên quyết đấu 
tranh, ngăn chặn. Chế độ xã hội của chúng ta 
luôn mở rộng vòng tay đối với những người lầm 
lỗi biết hoàn lương và trên thực tế Nhà nước đã 
mở nhiều lớp học nghề dành cho người đang 
cai nghiện và sau cai nghiện. Đã có nhiều 
người nhờ các lớp dạy nghề này mà có thu 
nhập ổn định, đoạn tuyệt được với ma túy.  

Tuy nhiên, đối với những kẻ cố tình vì lợi 
nhuận mà lao vào con đường tội lỗi thì cũng 
phải trừng trị nghiêm khắc. Do đó, song song 
với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
cho toàn xã hội thì các lực lượng chức năng 
cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh 
trấn áp với loại tội phạm này. Sự thành công 
trong phòng, chống ma túy chỉ có thể đến khi 
cả xã hội cùng vào cuộc bằng sự quyết tâm và 
những giải pháp đồng bộ, thấu đáo, căn cơ. 

MAI CHU ANH 
http://www.qdnd.vn/ 


