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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của toàn nhân loại, ít 

có quốc gia, dân tộc nào tránh khỏi những ảnh hưởng do tệ nạn ma túy gây ra. 

Ma túy gây tác hại trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đồng 

thời nó cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh, phát triển tội 

phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, phát triển và trường tồn của 

dân tộc. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu không chỉ của mỗi quốc gia, dân tộc mà còn là nhiệm vụ 

cao cả của  cộng đồng quốc tế. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này đối với việc đảm bảo 

trật tự an toàn xã hội, những năm qua Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra 

nhiều chủ trương, chính sách phòng, chống ma tuý như: Nghị quyết 06/CP 

ngày 29/01/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống 

và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 30/11/1996 của Bộ Chính trị 

(khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 về tiếp tục tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; 

Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, các cơ  quan nhà nước có 

thẩm quyền đã tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về 

phòng, chống ma túy làm cơ sở pháp lýtổ chức và hoạt động phòng, chống và 

kiểm soát ma túy như: Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, trong đódành hẳn một 

chương riêng qui định tội phạm về ma túy ( Chương XVIII); Ban hành Luật 

phòng, chống ma túy (Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa X) và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ( tại kỳ họp lần thứ 3, Quốc 

hội khóa XII); Xây dựng và triển khai Chương trình hành động phòng, chống 

ma túy giai đoạn 1998-2000, 2001-2005; Chương trình mục tiêu Quốc gia 
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phòng, chống ma túy giai đoạn 2006-2010, 2012-2015; Kế hoạch tổng thể 

phòng, chống ma túy đến năm 2010.. 

Triển khai thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết và các 

Chương trình hành động phòng, chống ma túy của Chính phủ, công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy ở nước ta đã được tăng cường đáng kể. Nhận thức 

của cán bộ, công chức và đông đảo người dân trong xã hội vềtác hại của ma túy 

được nâng lên, đặc biệt là nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm, vai 

trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống ma túy.Vì vậy đã huy động 

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân 

trong xã hội tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cụ thể 

như: công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó có tội 

phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm nguy hiểm...thu được những kết quả 

đáng khích lệ, góp phần ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới; 

tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được giải quyết; công tác 

cai nghiện và tạo việc làm sau cai đạt được kết quả; tổ chức tuyên truyền 

phòng, chống ma túy được tăng cường chiều rộng và chiều sâu; hợp tác quốc tế 

về phòng, chống ma túy ngày một tăng cường và đẩy mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy ở nước ta vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên 

truyền, giáo dục phòng, chống ma túy chưa tập trung đúng đối tượng, địa bàn 

cần tuyên truyền nên nhận thức của người dân về tệ nạn ma túy và công tác đấu 

tranh phòng, chống ma túy còn chưa đồng bộ, kém hiệu quả; tình trạng trồng, 

tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn xảy ra ở một số địa bàn; lượng ma túy 

thẩm lậu từ nước ngoài vào vẫn còn lớn, hàng năm các cơ quan chức năng đã 

phát hiện và bắt giữ thêm nhiều vụ án ma túy thẩm lậu qua biên giới; công tác 

đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma 

túy chưa thể triệt để; công tác cai nghiện phục hồi chưa đạt mục tiêu, yêu cầu 

đề ra. Bên cạnh đó, công tác thống kê, quản lý người nghiện ma túy còn thiếu 

chặt chẽ; chất lượng cai nghiện còn nhiều hạn chế, tỷ lệ tái nghiện còn cao, có 
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nhiều địa phương, tỷ lệ tái nghiện chiếm trên 85%; công tác quản lý, dạy nghề 

và tạo việc làm cho người sau cai nghiện chưa được giải quyết tốt; số vụ phạm 

pháp hình sự do người nghiện ma túy gây ra còn nhiều; tình trạng lây nhiễm 

HIV do tiêm chích ma túy vẫn là vấn nạn lớn trong xã hội. 

Những tồn tại, hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra, song chủ 

yếu là do công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy còn nhiều hạn 

chế.Nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với 

nền kinh tế thế giới,do vậy tác động của tình hình kinh tế, xã hội khu vực và thế 

giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất nước, trong đó có cả nguy cơ 

gia tăng tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nếu không có những giải 

pháp quản lý đồng bộ, phù hợp theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quảphòng, 

chống tệ nạn ma tuý thì có thể làm cho hoạt động này vượt khỏi tầm kiểm soát 

của nhà nước và để lại hậu quả nghiêm trọng, khó lường cho xã hội. 

Xuất phát từ thực trạng trên đây, Nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Quản lý 

nhà nước về công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ hội 

nhập”cho Luận án tiến sĩ của mình với mong muốn góp phần tích cực vào mặt trận 

phòng, chống ma túy, từng bước làm giảm tệ nạn ma túy trong thời  kỳ mới. 

2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án 

2.1. Mục đích 

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy trong điều kiện phát triển hội nhập kinh tế.  

Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu trên, luận án tập trung giải quyết các vấn đề  sau: 

- Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy làm cơ sở cho việc xác địnhnội dung nghiên cứu luận án; 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở 

Việt Nam; 
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-Nghiên cứu kinh nghiệmquản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở các 

nước để đúc rút thành bài học cho Việt Nam hiện nay; 

- Phân tích thực trạng, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và tìm ra nguyên 

nhân ảnh hưởng của hoạt động quản lý nhà nước đối với việc phòng, chống ma 

túy ở Việt Nam; 

- Nghiên cứu, đề xuất định hướng và các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

3. Đối tượng và phạm vinghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Luận án tập trung nghiên cứu nội dung, hình thức và phương pháp quản 

lý nhà nước về phòng, chống ma túy của các cơ quan có chức năng, có thẩm 

quyền và những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy và thực tiễn triển khai công tác này ở Việt Nam theo xu 

hướngchung các quốc gia trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 - Về thời gian và không gian: Nghiên cứu quản lý nhà nướcvề phòng, 

chống ma túy trên địa bàn cả nước trong giai đoạn từ năm 2000 (thời điểm 

Quốc hội thông qua Luật phòng, chống ma túy) đếntháng 6/2015 

4.Giả thuyết khoa học 

 Phòng, chống tệ nạn ma túy là nhiệm vụ chung và cấp bách của toàn xã 

hội, song nhà nước là chủ thể đóng vai trò quan trọng nhất trong định hướng tổ 

chức thực hiện nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả loại tệ nạn nguy hiểm này; 

 Nếu hoàn thiện các nội dung về thể chế, chính sách, cơ chế tổ chức và 

hoạt động quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu phòng, chống ma túy 

trongthời kỳ hội nhập thì sẽ tạo điều kiện tốt hơn để thu hút mọi nguồn lực xã 

hội vào việcnâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong 

hiện tại và lâu dài. 
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5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

 Nghiên cứu sinh vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng với 

quan điểm lịch sử cụ thể, toàn diện; phương pháp tiếp cận hệ thống và kế thừa 

kết quả nghiên cứu của các công trình đi trước để hoàn thiện cơ sở lý thuyết và 

đánh giá tình hình quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong 

điều kiện hiện nay. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận án được tiến hành trên cơ sở sử dụng phối hợp các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể sau đây: 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu mang tính lý thuyết 

 + Nghiên cứu tài liệu, sách, các tạp chí, các thông tin khoa học về kết 

quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố trên các ấn phẩm và 

các báo cáo khoa học; các văn bản chủ yếu về chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật nhà nước về đổi mới công tác đấu tranh đối với tệ nạn ma túy 

và quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy để tiếp thu có chọn lọc các thành 

quả nghiên cứu trước đó về những vấn đề có liên quan đến đề tài. 

 + Phân tích, tổng hợp những dữ liệu thu thập được làm cơ sở lý luận 

chonghiên cứu đề tài luận án, từ đó xây dựng cách tiếp cận toàn diện, khách 

quan những nội dung nghiên cứu;  

 + Vận dụng phương pháp mô hìnhhóa nhằm tăng tính trực quan trong 

việc nghiên cứu và đề xuất tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 + Khảo sát và phân tích tài liệu thu thập được nhằm phát hiện những vấn 

đề trong phòng, chống ma túy để tìm giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước đối với tệ nạn này ở Việt Nam. 

 + Phỏng vấn không chuẩn bị trước thông qua trao đổi trực tiếp ( phương 
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pháp bổ trợ) để tham khảo ý kiến một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý 

có kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn ma 

túyở một số cơ quanBộ, ngành Trung ương. 

 Xử lý thông tin và số liệu kết hợp với phân tích, tổng kết kinh nghiệm 

thực tiễn để góp phần đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy ở Việt Nam; từ đó xem xét, đề xuất những giải pháp có cơ sở khoa học 

và thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

6. Đóng góp mới của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ có những đóng góp mới về lý luận và 

thực tiễn sau đây: 

6.1. Dưới góc độ là một nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, Luận án đã 

hệ thống một cách toàn diện về cơ sở khoa học của quản lý nhà nước trong 

phòng, chống ma túy. Ngoài một số vấn đề lý luận đã được làm rõ, luận ánđã 

bổ sung làm hoàn thiện thêm khái niệm, đặc điểm, nội dung, hình thức, phương 

pháp quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy... Luận án đã đưa ra 7 tiêu chí 

cơ bản để đo lường quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy gồm: Tiêu chí 

phản ánh cơ sở pháp lý để phòng, chống ma túy; tiêu chí về tổ chức bộ máy thực 

hiện chức năng phòng, chống ma túy; tiêu chí về hoạt động của các cơ quan nhà 

nước trong phòng, chống ma túy; tiêu chí phản ánh sự đồng thuận của công dân và 

tổ chức tham gia phòng, chống ma túy; tiêu chí phản ánh nguồn lực (bao gồm 

nguồn tài chính công và nguồn lực xã hội)cho công tác phòng, chống ma túy;các 

tiêu chí đánh giá về hợp tác quốc tế và các tiêu chí phản ánh kết quả thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phòng, chống ma túy. 

Những đóng góp này không chỉ giúp cho việc tiếp cận nghiên cứuquản lý 

nhà nước về phòng chống ma túy của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là 

tài liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội. 

6.2. Trên cơ sở các nội dung lý thuyết, Luận án xem xét đánh giá kết quả 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy qua các lĩnh vực: Xây dựng các chủ 
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trương, chiến lược phòng, chống ma túy; hệ thống các văn bản qui phạm pháp 

luật; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác phòng, chống ma túy; cai 

nghiện và quản lý sau cai; tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; 

tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, 

chống ma túy; Trong đó, nghiên cứu sinh đã phân tích đánh giá hệ thống tổ 

chức bộ máy phòng, chống ma túy từ Trung ương tới địa phương và chỉ ra 

những điểm hạn chế, chưa hợp lý, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ 

máy tổ chức về phòng, chống ma túy.  

6.3. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma 

túy của các quốc gia trong khu vực Châu Á, gồm: kinh nghiệm về hệ thống 

pháp luật, kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm ma túy, cai nghiện và quản 

lý sau cai, triệt phá và thay thế cây có chất ma túy, mô hình tổ chức...luận án 

đưa ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng vào Việt Nam. Đây là những kinh 

nghiệm có giá trị, giúp cho công tác quản lý nhà nước ở nước ta hoàn thiện, 

phù hợp với phát triển của khu vực và thế giới. 

6. 4. Trên cơ sở kết quả phân tích, tổng hợp, luận án đã đưa ra những dự 

báo về tình hình tệ nạn ma túy trong thời gian tới, đề ra các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy gồm: 

Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; kiện toàn bộ 

máy quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy từ Trung ương tới địa phương; 

phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống cơ quan thông tin, truyền thông và tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác tuyên truyền phòng, chống ma 

túy; Đào tạo nguồn lực phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai 

nghiện; xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế 

về phòng, chống ma túy. Trong đó có một số điểm mới ở giải pháp hoàn thiện 

thể chế quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, nghiên cứu sinh đã đề xuất 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy và các Nghị định 

có liên quan; đối với giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy, nghiên cứu sinh đã đề xuất thành lập mô hình tổ 
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chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy từ Trung ương tới địa 

phương phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và tương quan với mô hình 

tổ chức của các nước trên thế giới trong quá trình hội nhập. 

7.Ý nghĩa của luận án 

 - Luận án đã làm sâu sắc, hoàn thiện hơn lý luận quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở tổng hợp, hệ 

thống hóa các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy và các số liệu nghiên 

cứu từ thực tiễn, luận án cho thấy bức tranh về thực trạng phòng, chống tệ nạn 

này ở Việt Nam; chỉ ra những ưu điểm, bất cập, hạn chế của quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy và những nguyên nhân làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực này để đề xuất các giải pháp phù hợp. Kết quả 

nghiên cứu của luận án sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với xây dựng cơ chế, chính 

sách, lựa chọn phương thức quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. 

 - Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý trong xây dựng 

chính sách về đấu tranh chống tệ nạn ma túy. Cũng có thể làm tài liệu tham khảo 

đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành quản lý công, chính 

sách công, chuyên ngành luật học và các chuyên ngành có liên quan. 

8. Kết cấu của Luận án:  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của luận án gồm 4 chương: 

Chương I: Tổng quantình hình nghiên cứu 

Chương II: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy  

 Chương III: Thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

ởViệt Nam 

 Chương IV: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam  thời kỳ hội nhập. 
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Chương1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 

Trong những năm gần đây, hoạt động phòng, chống ma túy ở Việt Nam 

đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều giác độ và những cách tiếp cận phong 

phú về công tác phòng, chống ma túy. Có thể điểm qua một số công trình có 

những nội dung nghiên cứu tiêu biểu như: 

1.1.1.Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý trật tự, an toàn xã hội 

- Cuốn sách “Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an 

toàn xã hội trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân ở nước ta hiện 

nay” do Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an chủ biên, Nhà 

xuất bản CAND năm 2001 [65]. Cuốn sách đã đề cập khá toàn diện và phân 

tích sâu sắc, làm sáng tỏ về mặt lý luận những phạm trù cơ bản của quản lý nhà 

nước bằng pháp luật về trật tự an toàn xã hội ( trong đó quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy là một bộ phận), vai trò của pháp luật trong quản lý nhà 

nước về trật tự an toàn xã hội nói chung và trong hoạt động của lực lượng Cảnh 

sát nhân dân. Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước, điều chỉnh bằng pháp 

luật về trật tự an toàn xã hội nói chung và đặc biệt là trong hoạt động của lực 

lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Đề xuất kiến nghị về phương hướng và giải 

pháp tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn xã hội 

trong tình hình hiện nay. 

- Cuốn sách “Một số vấn đề quản lý nhà nước về An ninh Quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội” của PGS.PTS Nguyễn Xuân Yêm, Nhà xuất bản CAND năm 

1998 [92]. Tác giả đã nhận định, quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội là hoạt động đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đảng 

ta đã đặt vị trí nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong 

bối cảnh mới, với tầm quan trọng mới: giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an 

toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn dân và nhà nước ta. 
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Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là củng cố quốc phòng, phòng thủ đất 

nước chống ngoại xâm từ bên ngoài mà còn bao gồm cả bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội như an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn 

hóa, an ninh xã hội. Đảng chỉ rõ “ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo sự ổn 

định của đất nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại 

của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 

bảo vệ vững chắc những thành quả của cách mạng, phục vụ đắc lực công cuộc đổi 

mới là nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về phòng, chống ma túy 

1.1.2.1. Các nghiên cứu mang tính lý luận về phòng ngừa tội phạm ma túy. 

- Đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học đổi mới chính sách xã hội đảm 

bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội” mã số KX 04.14 của Tổng 

cục Cảnh sát, Bộ Công an (1992-1995) [60]. Đề tài này đã tập trung đi sâu phân 

tích nguyên nhân, điều kiện, đặc biệt là những nguyên nhân, điều kiện về các 

chính sách xã hội làm phát sinh, phát triển và tồn tại của các tệ nạn xã hội trong 

đó có tệ nạn ma túy, từ đó đề ra những giải pháp, kiến nghị đổi mới, ban hành 

một số chính sách xã hội nhằm khắc phục các tệ nạn xã hội; 

 - Đề tài khoa học cấp nhà nước “Luận cứ khoa học cho những giải pháp 

nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy” của Giáo 

sư, Tiến sỹ Nguyễn Phùng Hồng, Tạp chí CAND và Đại tá Vũ Hùng Vương, Cục 

CSĐT tội phạm về ma túy năm 2001 [84]. Đề tài đã tập trung đi sâu, phân tích 

làm rõ thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, nguyên 

nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó phân tích làm rõ những luận cứ khoa học 

cho các giải pháp mà tác giả đưa ra. 

 - Sách tham khảo “Một số vấn đề về xây dựng thế trận phòng, chống tội 

phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy” của Đại 

tá Vũ Hùng Vương, Nhà xuất bản CAND, Hà Nội, năm 2000 [86]. Tài liệu đã 

trình bày cơ sở khoa học xây dựng thế trận  phòng, chống tội phạm về ma túy 
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của lực lượng Công an nhân dân, đưa ra khái niệm về thế trận phòng chống tội 

phạm ma túy, cơ sở lý luận để xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm ma túy 

của lực lượng Công an nhân dân. Trong công trình này, tác giả đã giới thiệu về 

những tư tưởng chỉ đạo trong xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm về ma túy; 

những căn cứ để xây dựng thế trận, nội dung thế trận, một số kiến nghị nhằm xây 

dựng thế trận phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng CAND. 

- Cuốn sách “Tội phạm về ma túy, thực trạng, nguyên nhân và các giải 

pháp phòng ngừa” của Tiến sỹ Vũ Quang Vinh, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà 

nội năm 2005 [87]. Tác giả đã phân tích sâu về tình hình phạm tội sản xuất, 

buôn bán, vận chuyển chất ma túy trên thế giới bao gồm heroin, cocain, cần sa, 

chất hướng thần, thuốc phiện, ma túy tổng hợp...Đánh giá những thực trạng, 

nguyên nhân tình hình phạm tội về ma túy ở Việt Nam, cụ thể về đối tượng 

phạm tội, nhân thân đối tượng phạm tội, cơ cấu tội phạm, các phương thức thủ 

đoạn phạm tội. Tác giả đã đưa ra một số biện pháp phòng ngừa như biện pháp 

vận động quần chúng, biện pháp tuần tra kiểm soát, biện pháp quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, phòng ngừa bằng biện  pháp kỹ thuật, tổ chức tấn công, 

truy quét tội phạm về ma túy. Qua đó, tác giả đã đưa ra các giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động phòng ngừa các tội phạm về ma túy.  

 - Giáo trình “Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm” của GS.TS 

Nguyễn Xuân Yêm, Nhà xuất bản CAND, Hà Nội 2001 [91]. Tác giả đã nghiên 

cứu về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, trong đócác biện pháp phòng 

ngừa được phân thành hai nhóm chung ( phòng ngừa xã hội) và riêng ( phòng 

ngừa nghiệp vụ). Tác giả phân tích phòng ngừa chung bao gồm các biện pháp 

kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, pháp luật. Phòng ngừa 

riêng được tiến hành thông qua các biện pháp pháp luật, nghiệp vụ. 

1.1.2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về hoạt động đấu tranh phòng, chống và 

kiểm soát ma túy. 

- Giáo trình “Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng 

Cảnh sát nhân dân” của trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện 
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Cảnh sát nhân dân) xuất bản năm 1997 [26], do tập thể tác giả nhà khoa học 

Nguyễn Duy Hùng (chủ biên), PGS.TS Hồ Trọng Ngũ; PGS.TS Nguyễn Văn 

Cảnh; PTS Nguyễn Huy Thuật; Thạc sỹ Khổng Minh Tuấn; CN Chu Thế Long. 

Cuốn giáo trình này đã đề cập khá toàn diện nội dung công tác đấu tranh 

phòng, chống và kiểm soát ma túy.  

- Sách chuyên khảo “Phát hiện và điều tra các tội phạm về ma túy” của 

TS Trần Văn Luyện, PGS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Nhà xuất bản CAND, năm 

2001 [89]. Cuốn sách là công trình khoa học pháp lý đầu tiên ở Việt Nam về 

phát hiện và điều tra tội phạm về ma túy. Dựa trên sự phân tích lý luận với tổng 

kết thực tiễn áp dụng của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và chiến thuật điều 

tra, các tác giả đã luận giải những căn cứ khoa học, đưa ra những kết luận và 

những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra các tội 

phạm về ma túy. Tác giả đã đưa ra những đúc kếtmang tính lý luận về ma túy 

và công tác phát hiện, điều tra các tội phạm về ma túy. Trong đó nhấn mạnh cơ 

sở pháp lý và đặc điểm công tác phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy của 3 

lực lượng nòng cốt là Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng; công tác phối 

hợp đấu tranh giữa lực lượng Công an với các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên 

phòng,  

- Giáo trình “Hoạt động phòng ngừa và điều tra các tội phạm về ma túy 

của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy” của Học viện Cảnh 

sát nhân dân, xuất bản năm 2002 [25]. Giáo trình giới thiệu về lý luận và thực 

tiễn trong hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy; nội dung hoạt động 

phòng ngừa; các biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy của lực lượng cảnh sát 

phòng, chống tội phạm về ma túy; Lý luận và thực tiễn hoạt động điều tra tội 

phạm về ma túy; nội dung và biện pháp điều tra khám phá các vụ án phạm tội 

về ma túy của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy. 

- Công trình nghiên cứu “Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới” của 

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm [88]. Công trình đã phân tích thực trạng và những 
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tác động của tệ nạn ma túy đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của 

xã hội, những ảnh hưởng của nó đến cuộc sống, hạnh phúc của người dân. 

Đồng thời tác giả cũng đưa ra dự báo về sự phát triển của tệ nạn ma túy trên thế 

giới nói chung và nước ta nói riêng. 

- Luận án “Hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về ma túy của 

lực lượng Công an cấp huyện” của Tiến sỹ Ngô Đức Tuấn, Hà Nội năm 2006 

[64]. Tác giả tập trung nghiên cứu về vai trò của lực lượng Công an cấp huyện 

trong hoạt động phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma túy; thực tiễn hoạt động  

phòng ngừa và điều tra tội phạm về ma túy của lực luợng công an cấp huyện; 

kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước, ngành công an trong thực hiện  

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa, điều tra tội phạm về 

ma túy của lực lượng Công an cấp huyện; 

 - Cuốn sách “Quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy với Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phát hiện điều tra 

tội phạm về ma túy” của Ths Nguyễn Văn Long, Nhà xuất bản Công an nhân 

dân, Hà nội năm 2008 [36].  Ở cuốn sách này, tác giả đã nêu ra một số nhận 

thức lý luận về quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với 

Cảnh sát quản lý hành chính trong phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy hoạt 

động tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường. Tác giả đã đưa ra những 

nhận thức cơ bản về tội phạm ma túy, ảnh hưởng của nó đối với trật tự an toàn 

xã hội. Đây là những định hướng quan trọng giúp cho việc đưa ra dự báo tình 

hình tội phạm về ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường và đề  

ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa 2 lực lượng trên 

trong phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy hoạt động trong các cơ sở kinh 

doanh karake, vũ trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

- Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh 

chống tội phạm ma túy trong tình hình mới” của Tổng cục Xây dựng lực lượng 

CAND và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, tổ chức tháng 6 năm 2006 [59], 
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gồm 45 báo cáo tham luận đã tổng kết toàn diện công tác phòng, ngừa, đấu 

tranh chống tội phạm về ma túy giai đoạn 2001-2005, rút ra những bài học kinh 

nghiệm từ thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các lực lượng tham 

gia chống tội phạm nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy 

nói riêng giai đoạn 2006-2010. 

 Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu: “Luận cứ khoa học cho các 

giải pháp kiểm soát tiền chất và triệt nguồn ma túy ở Việt Nam trong điều kiện 

mở cửa và hội nhập” [83] của Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm 

và ma túy, các xuất bản phẩm về các lĩnh vực phòng, chống ma túy của Văn 

phòng Thường trực phòng, chống ma túy, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma 

túy, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an, Vụ 2- Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia… 

1.1.2.3. Công trình nghiên cứu về hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, 

chống tội phạm 

- Luận án “Hợp tác Quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực 

lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam” của Tiến sỹ Bùi Anh Dũng, Hà Nội năm 

2006 [13]. Tác giả đã nghiên cứu làm rõ các nội dung như khái niệm, nguyên 

tắc, nội dung, hình thức,cơ sở pháp lý trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, 

chống tội phạm. Tác giả phân tích thực trạng hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc 

tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt 

Nam. 

- Cuốn sách “Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy có yếu tố nước 

ngoài” của PGS.TS Trần Văn Luyện và Ths Nguyễn Xuân Tất Hòa, NXB 

CAND năm 2011 [35]. Tác giả đã phân tích về hoạt động phòng ngừa, điều tra 

tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài của lực lượng cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy, trong đó lực lượng Công an được xác định là lực lượng chủ 

công trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói chung và hoạt 
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động điều tra tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài nói riêng. Tác giả đưa ra 

những thực trạng hoạt động phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma túy có yếu tố 

nước ngoài, trong đó đã phân tích tình hình tội phạm về ma túy có yếu tố nước 

ngòai từ năm 2004 đến nâm 2009 và kết quả điều tra xử lý, qua đó đưa ra một 

số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma 

túy có yếu tố nước ngoài của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. 

- Bài viết“Công tác giám định tư pháp và truy nguyên nguồn gốc ma túy 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế” củaPGS.TS Hoàng Mạnh Hùng, Phó Viện 

trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an [28] đã khẳng định vai trò của việc 

phát hiện, xử lý thông tin tội phạm về ma túy cùng với việc tích cực ngăn chặn, 

bắt giữ ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào nước ta và phát hiện các vụ mua 

bán, tổ chức sử dụng bất hợp pháp ma túy. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích hai 

nguồn thông tin chiến lược và khoa học kỹ thuật để kịp thời khám phá ra nơi thí 

nghiệm sản xuất bất hợp pháp ma túy và bắt giữ đường dây vận chuyển, buôn 

bán ma túy. 

1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

Các cơ quan, tổ chức của Liên hợp quốc, cơ quan Cảnh sát các nước đặc 

biệt quan tâm đến chương trình phòng, chống ma túy. Các tổ chức này đã đầu 

tư một lượng tài chính lớnvà huy động nhiều lực lượng làm khoa học với nhiều 

công trình nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức để thực 

hiện các giải pháp phòng, chống ma túy. Các công trình nghiên cứu về phòng, 

chống ma túy trên thế giới có thể phân thành các nhóm sau: 

1.2.1. Các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế về phòng, chống 

ma túy 

Ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, nhiều văn bản pháp lý quốc tế 

thể hiện thái độ và ý chí chung của cộng đồng thế giới đối với vấn đề phòng, 

chống ma túy đã được ra đời, đó là: Công ước quốc tế về thuốc phiện ký tại 

Lahay (ngày 23/1/1912); Hiệp định về việc điều chế buôn bán và sử dụng thuốc 
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phiện đã pha chế ở trong nước và được ký tại Giơnevơ ( ngày 19/12/1925); 

Công ước về hạn chế việc điều chế và quản lý việc phân phối chất gây nghiện 

ký tại Giơnevơ ( ngày 13/7/1931); Hiệp định về kiểm soát việc hút thuốc phiện 

ở Viễn Đông, ký tại Băng Kốc ( ngày 27/11/1931); Công ước về trấn áp việc 

buôn bán bất hợp pháp các chất nguy hiểm, ký tại Giơnevơ ( ngày 26/6/1936); 

Nghị định thư ký tại Lake Success ngày 11/12/1946 sửa đổi các hiệp định, các 

công ước và các Nghị định thư về chất ma túy đã ký; Nghị định thư về hạn chế 

và quản lý việc trồng cây anh túc, việc sản xuất, buôn bán quốc tế, bán buôn và 

sử dụng thuốc phiện, ký tại Newyork ( ngày 23/6/1953); 3 công ước của Liên 

hợp quốc về kiểm soát chất ma túy đó là: Công ước thống nhất về các chất ma 

túy năm 1961, công ước về các chất hướng thần năm 1971, công ước Liên hợp 

quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 

1988, đặc biệt phần mở đầu của Công ước năm 1961, đã được sửa đổi theo 

Nghị định thư 1972 khẳng định: “ Thừa nhận rằng việc nghiên cứu các chất ma 

túy là một tệ nạn nghiêm trọng đối với cá nhân và là mối nguy hiểm về xã hội 

và kinh tế cho nhân loại; Ý thức được nhiệm vụ phải ngăn chặn và chống lại tệ 

nạn này; Xét rằng các biện pháp hữu hiệu chống lạm dụng các chất ma túy đòi 

hỏi phải hành động phối hợp và toàn cầu...” [29]. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu về hoạt động phòng chống tội phạm 

ma túy trên thế giới 

Các công trình nghiên cứu về khoa học điều tra hình sự của các nước đã 

đề cập nhiều đến vấn đề đặc điểm hình sự tội phạm. Các giáo trình khoa học 

điều tra hình sự của nhà nước Xô viết được công bố ở Liên Xô từ năm 1920 

đến năm 1990, trong đó đáng chú ý là 4 bộ giáo trình chuyên khảo về khoa học 

hình sự của Thiếu tướng GS.TS Benkin. R.S; 5 bộ giáo trình khoa học điều tra 

hình sự của Đại tá GS.TSKH E.Stelzer - nguyên chủ nhiệm khoa Điều tra hình 

sự, trường Đại học Tổng hợp Hambolt, CHLB Đức (cũ). 

Trong bài viết “Efforts to control the production and international trade 
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of Methamphetamine) ( những nỗ lực để kiểm soát việc sản xuất và buôn bán 

quốc tế Methamphetamine) năm 2006 [93], tác giả Anne W. Patterson cho 

rằng, lạm dụng Methamphetamine đang diễn biến rất phức tạp tại Hoa Kỳ. Ma 

túy tổng hợp như Methamphetamine và Estacy là một thách thức cho chính sách 

kiểm soát ma túy quốc tế của Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện các hoạt 

động kiểm soát quốc tế trong sản xuất, mua bán, vận chuyển tiền chất, hóa chất để 

sản xuất Methamphetamine và mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động này. 

Công trình nghiên cứu “Why Canadian marijuana is fiding a booming 

market in Asia, after years of East -to-West trade” (Tại sao  cần sa Canada 

được mua bán rộng rãi ở Châu Á sau nhiều năm vận chuyển, mua bán từ Châu 

Á sang Châu Âu) năm 2013 [94], tác giả Chris Brummitt cho rằng nguyên nhân 

chính đó là các băng đảng tội phạm người Việt Nam tại Canada tìm kiếm các 

thị trường tiêu thụ mới tại các nước Châu Á, trong đó chủ yếu là Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã hình 

thành các băng nhóm tội phạm trồng và sản xuất cần sa tại Bắc Mỹ vào những 

năm 1980. Các băng nhóm này chiếm thị phần lớn về nguồn cung cấp cần sa tại 

Châu Âu và hiện nay đang mở rộng khai thác các thị trường ở Châu Á. Công 

trình nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, các lực lượng thực thi pháp luật tại Việt 

Nam quan tâm nhiều đến phòng, chống Heroin và Amphetamine mà ít quan 

tâm đến phòng, chống trồng và sản xuất cần sa. Đây cũng là nguyên nhân khiến 

cho cần sa ngày càng phổ biến tại Việt Nam. 

Sách “Detection of secret laboratories producing illicit drugs and illicit 

substances (Phát hiện các labo bí mật sản xuất trái phép chất ma túy và buôn 

lậu tiền chất), Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc 

(UNODC) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, năm 2004 [85]. Theo Cơ quan 

phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương thì hiện nay lạm dụng ma túy là một vấn đề bức xúc, là một trong 

những nguyên nhân chủ yếu gây ra tội phạm và các vấn đề tệ nạn khác của xã 
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hội. Ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe thanh thiếu niên và thế hệ mai sau. Cuốn 

sách này cung cấp những thông tin cần thiết để chúng ta có thể phát hiện và 

ngăn chặn buôn lậu, sử dụng tiền chất, giúp cho cán bộ hành pháp biết cách 

phát hiện các labo sản xuất ma túy và các hoạt động buôn lậu, vận chuyển tiền 

chất, nguyên liệu và thiết bị sản xuất ma túy. 

Sách “The role of the chemical industry in the fight againts drug 

production”(Vai trò của ngành hóa chất trong phòng, chống sản xuất ma túy), 

Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc khu vực Đông Á 

- Thái Bình Dương, năm 2004 [96]. Theo UNODC khu vực Đông Á - Thái 

Bình Dương việc sản xuất ma túy bất hợp pháp đã trở thành hiểm họa và mối 

đe dọa nghiêm trọng đến xã hội loài người. Tội phạm liên quan đến sản xuất và 

mua bán ma túy bất hợp pháp còn có quan hệ chặt chẽ với chủ nghĩa khủng bố, 

tội phạm có tổ chức và tội phạm tham nhũng. Để ngăn chặn được hiểm họa này 

nhất thiết chúng ta phải ngăn chặn không cho chúng có được các hóa chất làm 

nguyên liệu thô, chất phản ứng và dung môi cần thiết cho quá trình điều chế 

các chất ma túy bất hợp pháp. Vì vậy, những người làm việc trong ngành Công 

nghiệp hóa chất có vai trò rất quan trọng đối với việc chống thất thoát tiền chất, 

nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy bất hợp pháp. 

Trong tài liệu “Cẩm nang điều tra tội phạm về ma túy” của Interpol nêu lên 

các phương pháp và chiến thuật điều ta. Chiến thuật “ vận chuyển ma túy có kiểm 

soát” được Interpol và Cảnh sát nhiều nước đánh giá hết sức quan trọng và đem lại 

hiệu quả cao để khám phá các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Chiến 

thuật này được cảnh sát các nước áp dụng rất thành công. Ở cuốn sách này, tác giả 

đã nêu lên một thực tế ở Hoa Kỳ do cơ chế thị trường nên có những người muốn 

theo dõi hoạt động của tội phạm về ma túy để báo tin cho Cảnh sát kiếm tiền. Tùy 

theo tính chất quan trọng của thông tin và số lượng ma túy bị phát hiện, cơ quan 

kiểm soát trả tiền cho người cung cấp tin theo qui định [97]. 
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1.3. Nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra 

1.3.1. Những kết quả nghiên cứu được luận án kế thừa 

Như đã tổng thuật ở trên, các công trình nghiên cứu tập trung nghiên cứu 

những vấn đề liên quan đến phòng, chống ma túy trên cả hai khía cạnh lý luận 

và thực tiễn. Các công trình nghiên cứu trên tập trung vào các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, nhóm công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước 

về trật tự an toàn xã hội. 

Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung những vấn đề liên quan đến quản 

lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn xã hội, vai trò của pháp luật trong 

quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội nói chung và trong hoạt động của lực 

lượng Cảnh sát nhân dân;quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội trong bối cảnh mới. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là củng cố 

quốc phòng, phòng thủ đất nước chống ngoại xâm từ bên ngoài mà còn bao 

gồm cả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như an ninh chính trị, an 

ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội. 

Những nghiên cứu này tập trung về quản lý nhà nước đối với các tội 

phạm chung liên quan đến trật tự an toàn xã hội, không đề cập riêng về phòng, 

chống ma túy, đây là một phần quan trọng cần giải quyết để đảm bảo trật tự xã 

hội của nước ta. 

Thứ hai, nhóm công trình nghiên cứu đến các lĩnh vực liên quan đến 

phòng, chống ma túy. 

Có thể nói, nghiên cứu thuộc nhóm này rất phong phú về nội dung và tác 

giả nghiên cứu. Các tác giả tập trung nghiên cứu đến luận cứ khoa học và giải 

pháp phòng ngừa tội phạm ma túy, lĩnh vực đấu tranh phòng, chống và kiểm 

soát ma túy, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung 

và tội phạm ma túy nói riêng.  

Như vậy, về cơ bản, các công trình nghiên cứu từng lĩnh vực của đấu 

tranh chống tội phạm ma túy. Chưa có công trình nào nghiên cứu về phòng, 
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chống ma túy dưới góc độ quản lý nhà nước. 

 1.3.2. Những vấn đề đặt ra mà luận án phải tiếp tục giải quyết 

 Trên cơ sở những vấn đề chưa được giải quyết trong các công trình đã 

được công bố, Luận án sẽ tiếp tục giải quyết một số vấn đề sau: 

 Một là, trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về 

quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội nói chung và liên quan đến phòng, 

chống ma túy nói riêng, luận án sẽ phân tích làm rõ hơn nữa lý luận quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy như: khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò của 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; kinh nghiệm của một số quốc gia 

trong phòng, chống ma túy và bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam. 

Hai là, phân tích các tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy; chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong quản 

lý nhà nước về phòng chống ma túy; đánh giá hệ thống tổ chức bộ máy phòng, 

chống ma túy từ Trung ương tới địa phương đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ 

máy tổ chức về phòng, chống ma túy.  

Ba là, phân tích những điểm bất cập ở thể chế quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy, đề xuất hoàn thiện thể chế: sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật phòng, chống ma túy và các Nghị định có liên quan. 

Đây là đề tài nghiên cứu rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể có 

trách nhiệm trong quản lý nhà nước và tổ chức đấu tranh chống tội phạm ma 

túy nên trong khuôn khổ đề tài, tác giả chỉ lý giải, phân tích những nội dung cơ 

bản nhất về quản lý nhà nước phòng chống ma túy và nhấn mạnh vai trò nòng 

cốt của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất 

định, đề tài có đề cập đến trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền các cấp 

trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy và tổ chức đấu tranh chống tội 

phạm ma túy để có cách lý giải vấn đề đúng, toàn diện và từ đó có những đề 

xuất khoa học, khách quan 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Từ tổng quan nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy, chúng ta có thể thấy rằng đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước thực hiện và công bố nhiều công trình khoa học, cả về góc độ lý 

luận và thực tiễn. 

 Các nhà khoa học tập trung nghiên cứu các công trình liên quan đến 

những vấn đề chung về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trong đó 

có phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma túy trong phạm vi quốc tế, khu vực 

hoặc trong một ngành, địa phương cụ thể. Tuy nhiên, qua tổng quan nghiên 

cứu, đến thời điểm hiện nay có thể thấy một số nhận định về những “ khoảng 

trống” sau: 

- Chưa có công trình nào tiếp cận, phân tích về lĩnh vực phòng, chống 

ma túy dưới góc độ quản lý nhà nước; xem xét mối quan hệ của các cơ quan 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở trung ương và địa phương. 

 - Chưa có công trình nào đưa ra các tiêu chí đánh giá hiệu lực hiệu quả 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; những hạn chế và nguyên nhân của 

hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 - Vấn đề tìm hiểu, đánh giá thể chế quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy còn mờ nhạt và chưa hiệu quả. 

 - Chưa có công trình nào nghiên cứu về hệ thống tổ chức và nguồn lực 

của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 Đây là những vấn đề được tác giả nghiên cứu trong luận án của mình, 

luận giải và đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam. 
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Chương 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                                                                

VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY  

2.1. Ma túy và phòng chống ma túy 

2.1.1. Khái  niệm về ma túy  

Thuật ngữ "ma túy" xuất hiện ở Việt Nam ban đầu gắn với một sản phẩm 

dân gian là thuốc phiện, về sau còn được dùng để chỉ các sản phẩm có được từ 

cây cần sa, cô ca và các loại thuốc tân dược gây nghiện khác. Sở dĩ gọi là "ma 

túy" vì các chất này có tác dụng như ma thuật, ma quái, nó làm tăng hưng phấn 

hoặc ức chế thần kinh, làm cho con người mê mẩn, ngây ngất không tỉnh táo. 

Với cách hiểu này, thuật ngữ "ma túy" được ghép từ các từ ma thuật, ma quái 

và túy lúy. Trong tiềm thức của người Việt Nam, "ma túy" đồng nghĩa với sự 

xấu xa, tội lỗi cần phải ngăn chặn, loại bỏ khỏi đời sống cộng đồng. 

Chương trình kiểm soát ma túy quốc tế của Liên hợp quốc (UNDCP) 

năm 1991 đã xác định: "Ma túy là những chất độc có tính gây nghiện, có nguồn 

gốc tự nhiên hoặc nhân tạo khi xâm nhập vào cơ thể con người thì có tác dụng 

làm thay đổi tâm trạng, ý thức và trí tuệ, làm cho con người bị lệ thuộc vào 

chúng gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng". Theo Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO), "Ma túy là bất kỳ chất gì mà khi đưa vàocơ thể sống 

có thể làm thay đổi một hay nhiều chức năng sinh lý của cơ thể" [29] [89]. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội 

thông qua ngày 10/5/1997, Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã qui định chất ma 

túy, tội phạm về ma túy. Ma túy bao gồm nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao 

cô ca, lá, hoa, quả  cây cần sa, lá cây cô ca; quả thuốc phiện khô; quả thuốc 

phiện tươi; heroin; cocain;các chất ma túy khác ở thể lỏng; các chất ma túy 

khác ở thể rắn [38]. 

Điều 2 Luật phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000 qui định: 
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“1. Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được qui định trong 

các danh mục do Chính phủ ban hành. 

2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, để gây tình trạng 

nghiện đối với người sử dụng. 

3. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, 

nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử 

dụng” [37 tr 9 -10]. 

Theo Nghị định của Chính phủ số 67/2001/NĐ -CP ngày 01/10/2001 ban 

hành các danh mục chất ma túy và tiền chất thì hiện nay các chất ma túy gồm 

227 chất, chia làm 3 danh mục và 22 hóa chất không thể thiếu được trong quá 

trình điều chế chất ma túy cần kiểm soát [52]. 

Vì vậy có thể quan niệm ma túy là chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng 

hợp, khi được đưa vào cơ thể con người, nó có tác dụng làm thay đổi trạng thái 

ý thức và sinh lý của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào 

nó, khi đó gây tổn thương và nguy hại cho người sử dụng và cộng đồng. 

Có nhiều cách phân loại chất ma túy, song có một số loại cơ bản sau : 

- Căn cứ vào nguồn gốc của ma túy, ma túy được chia làm ba nhóm: ma 

túy tự nhiên, ma túy bán tổng hợp, ma túy tổng hợp. 

 - Căn cứ vào nguồn gốc của ma túy và cơ chế tác động dược lý, các chuyên 

gia của Liên hợp quốc đã thống nhất phân chia ma túy thành 5 nhóm: Ma túy là 

các chất từ cây thuốc phiện; Ma túy là các chất từ cây cần sa; Ma túy là các chất 

kích thích; Ma túy là các chất ức chế; Ma túy là các chất gây ảo giác. 

       Các cách phân loại trên đây giúp cho các nhà quản lý nhận biết và kiểm soát 

việc sản xuất, lưu thông và sử dụng theo đúng yêu cầu pháp luật. 

2.1.2. Tác hại của ma túy 

2.1.2.1  Ma túy đã và đang trở thành hiểm họa chung của cả nhân loại.  

 Tại diễn đàn Liên hợp quốc, ngài Boutros Gali, nguyên Tổng thư ký Liên 

hợp quốc đã đánh giá : «Trong những năm gần đây, tình trạng nghiện hút ma 

túy đã trở thành hiểm họa lớn của toàn nhân loại. Không một quốc gia, dân tộc 
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nào thoát ra ngoài vòng xoáy khủng khiếp của nó để tránh khỏi những hậu quả 

do nghiện hút và buôn lậu ma túy gây ra. Ma túy đang làm gia tăng tội phạm, 

bạo lực, tham nhũng vắt cạn kiệt nhân lực, tài chính, hủy diệt những tiềm năng 

quí báu khác mà lẽ ra phải được huy động cho việc phát triển kinh tế - xã hội, 

đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Ma túy đang làm suy thoái nhân 

cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống yên vui gia đình, gây xói mòn đạo lý, kinh 

tế, xã hội...Nghiêm trọng hơn ma túy còn là tác nhân chủ yếu thúc đẩy căn 

bệnh thế kỷ HIV/AIDS phát triển... » [32]. 

 Cộng đồng quốc tế đã tốn nhiều công sức, tiền của để đấu tranh chống 

ma túy nhưng tình trạng nghiện hút và buôn lậu ma túy vẫn chưa được ngăn 

chặn mà có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. Do đó, Liên hợp 

quốc đã tổ chức khóa họp đặc biệt lần thứ 20 của Đại hội đồng Liên hợp quốc 

từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 1998 tại New York (Hoa Kỳ) để xem xét 

cuộc đấu tranh chống sản xuất, buôn bán, nhu cầu, vận chuyển, phân phối ma 

túy và các chất hướng thần bất hợp pháp và những hoạt động liên quan nhằm 

đưa ra những chiến lược, phương pháp, những hoạt động cụ thể và những biện 

pháp đặc biệt để tăng cường sự hợp tác quốc tế trong mối quan tâm về vấn đề 

lạm dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy. Khóa họp cũng đã thông qua 

Tuyên bố chính trị : «Ma túy hủy hoại cuộc sống và cộng đồng, làm xói mòn sự 

tồn tại và phát triển của loài người và là nguồn phát sinh tội phạm. Ma túy ảnh 

hưởng mọi lĩnh vực xã hội của tất cả các nước. Đặc biệt sự lạm dụng ma túy đã 

ảnh hưởng tới tự do và phát triển của lớp trẻ, một giá trị của nhân loại. Ma túy 

là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và sự tồn tại của con người, đến độc lập, 

dân chủ và ổn định của các nhà nước và các dân tộc, đến cấu trúc của một xã 

hội, nhân phẩm và hy vọng của hàng triệu người và gia đình họ » [32, tr 2]. 

 2.1.2.2. Ma túy gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế của đất nước 

Theo thống kê của Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy thì đến 

tháng 6/2015, cả nước có trên 200.134 người nghiện có hồ sơ quản lý, nếu trung 
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bình một ngày người nghiện dùng hai tép heroin (mỗi tép giá 100.000 đ) thì một 

năm tổng số người nghiện đã tiêu tốn trên 240 tỷ đồng. Khi số lượng người 

nghiện trên tái nghiện thì số tiền tiêu phí sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, hàng 

năm ngân sách nhà nước phải chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác cai nghiện 

phục hồi, phòng chống tái nghiện, trả lương cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

phòng chống tệ nạn ma túy, chưa kể tiền của gia đình người nghiện đóng góp. 

Thêm vào đó, nghiện và tái nghiện ma túy làm tổn thất một nguồn nhân lực rất 

lớn cho phát triển kinh tế vì đại đa số người nghiện, tái nghiện đều trong độ 

tuổi lao động và còn rất trẻ. Như vậy, thiệt hại về kinh tế do tái nghiện ma túy 

gây ra rất lớn. 

Chi phí điều trị cắt cơn nghiện rất tốn kém, nếu mỗi lần cai cắt cơn, chỉ 

tính bình quân theo qui định của các cơ quan chức năng cần 2.000.000,đ/ người 

thì 200.134 người nghiện cai cắt cơn đã tốn kém trên 400 tỷ đồng mỗi năm. 

Nhưng thực tế, có người một năm cai cắt cơn 3-4 lần thì chi phí cho điều trị cắt 

cơn sẽ cao gấp nhiều lần. Sự tăng nhanh của số người nghiện ma túy đòi hỏi 

phải có nhiều cơ sở cai nghiện ma túy và các dịch vụ chữa trị khác. Hàng năm, 

ngân sách Nhà nước chi cho việc xây dựng và hoạt động các trung tâm cai 

nghiện ở các tỉnh, thành phố trong cả nước tốn kém hàng trăm tỷ đồng. 

Ngoài những thiệt hại trực tiếp về kinh tế, ma túy gây ra hàng loạt thiệt hại 

gián tiếp mà xã hội phải gánh chịu như thiệt hại kinh tế do sản phẩm thu nhập mất 

đi vì người lao động ( nghiện) hay ốm đau, chết sớm, năng suất lao động giảm. 

2.1.2.3. Ma túy hủy hoại sức khoẻ con người. 

Nhiều công trình nghiên cứu trong y học về ảnh hưởng của ma túy đối 

với sức khỏe của con người đã khẳng định: Ma túy là nguyên nhân phát sinh 

nhiều loại bệnh tật, hủy hoại sức khỏe người nghiện. Ma túy đã tạo ra một cơ 

chế nguy hiểm trong cơ thể người. 

Khi người ta mệt mỏi, bị đau đớn, hệ thần kinh sẽ tiết ra chất Endoophin 

(Enderphinnis) để làm giảm sự đau đớn, mệt mỏi, phục hồi sức hoạt động bình 
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thường của cơ thể. Người nào càng tập luyện, hoạt động tích cực thì cơ thể tiết 

Endoophin, phục hồi sức hoạt động của cơ thể càng tốt. Đó là cơ chế tự nhiên, 

tự điều chỉnh rất kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người. Các chất ma túy 

(Cocain, heroin, moophin, thuốc phiện...) khi xâm nhập vào cơ thể có tác dụng 

mạnh hơn Endoophin gấp nhiều lần, đi vào ngõ ngách từng tế bào thần kinh 

làm giảm đau đớn, mệt mỏi nhanh chóng, kích thích nhanh nhạy hoạt động của 

thần kinh, khiến người ta thấy ‘hết đau’, ‘hết mệt’, có cảm giác ‘tỉnh táo’, ‘sảng 

khoái’,  ‘phấn khích’, ‘bay bổng’, ‘ lâng lâng’, ‘bồng bềnh’. 

Điều nguy hiểm là cơ chế nhân tạo đó được lặp lại một số lần sẽ dẫn đến 

chỗ thay thế cơ chế tự nhiên tiết ra Endoophin. Điều này nguy hiểm nữa là các 

tế bào cảm nhận dần dần nhờn, quen với chất ma túy nên càng ngày lượng ma 

túy càng phải tăng lên mới phát huy được hiệu quả. Và khi đó, nếu cắt không 

còn dùng ma túy nữa thì cơ thể sẽ mệt mỏi rã rời, đau đớn khắp nơi, khủng 

hoảng cả thể xác và tinh thần, không còn làm chủ được bản thân. Tình trạng đó 

có thể dẫn con nghiện đến trạng thái hoàn toàn suy sụp, chỉ nghĩ làm sao đưa 

được ma túy vào cơ thể ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào. Chính đó là nguyên 

nhân dẫn người nghiện đến những hành động mù quáng nguy hiểm cho bản 

thân, gia đình và xã hội. 

Do cơ chế dẫn đến nghiện ma túy như trên, nên Tổ chức Y tế thế giới định 

nghĩa: Nghiện ma túy là một trạng thái nhiễm độc chu kỳ hoặc mãn tính, gây hại 

cho bản thân và xã hội cho dùng lại một chất lượng ( tự nhiên hoặc tổng hợp).  

Nghiện ma túy dẫn đến tình trạng nhiễm độc ma túy mãn tính, suy nhược 

toàn thân, người gầy gò xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước da tái xám, dáng 

đi xiêu vẹo, cơ thể gầy đét do suy kiệt hoặc phù nề do thiếu dinh dưỡng, rối 

loạn nhịp sinh học; thức đêm, ngủ ngày, sức khỏe giảm sút rõ rệt. 

Người nghiện ma túy bị suy giảm sức lao động, giảm hoặc mất khả năng 

lao động và khả năng tập trung trí óc. Người nghiện ma túy thường chết ở độ 

tuổi 30 - 50 tuổi; trường hợp sử dụng ma túy quá liều có thể bị chết đột ngột. 
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2.1.2.4.  Nghiện ma túy ảnh hưởng đến sự phát triển nòi giống và nguy 

cơ lây nhiễm HIV/AIDS. 

Lúc mới sử dụng ma túy thường gây kích thích tình dục, vì vậy để thỏa 

mãn nhu cầu, đối tượng thường quan hệ với gái mại dâm, cho nên dễ mắc các 

bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai...đặc biệt là lây nhiễm 

HIV. Khi đã nghiện ma túy nặng, các hóc môn sinh dục bị suy giảm dẫn đến 

giảm nhu cầu tình dục, giảm khả năng sinh sản, hoặc sinh con ốm yếu, trí tuệ 

chậm phát triển. Đối với phụ nữ có thai, nghiện ma túy dễ dẫn đến sảy thai, thai 

chết lưu, đẻ non, suy dinh dưỡng bào thai, gầy gò, ốm yếu, khó nuôi, chậm phát 

triển thể lực và trí tuệ, trẻ mới sinh đã có dấu hiệu nghiện ma túy. 

Mặt khác, đối tượng nghiện ma túy là đối tượng có nguy cơ cao về 

nhiễm HIV bằng hai con đường là đường tình dục và đường máu. Khi tiêm 

chích ma túy, đối tượng thường dùng chung bơm kim tiêm mà không khử trùng 

hoặc khử trùng qua loa không đảm bảo vệ sinh, vì vậy họ rất dễ bị lây nhiễm 

HIV/AIDS. Theo ước tính ở Việt Nam có đến 65% người nhiễm HIV là người 

nghiện ma túy.  

2.1.2.5. Nghiện ma túy làm mất nhân cách con người 

Ma túy làm người nghiện thay đổi trạng thái tâm lý, sa sút về tinh thần, 

thay đổi nhân cách theo hướng tiêu cực. Họ thường xa lánh nếp sinh hoạt lành 

mạnh như học tập, vui chơi, lao động, văn hóa, thể thao, yêu thương và được 

yêu thương người thân, bè bạn...Họ thường sống ủ dột, cách biệt, xa lánh mọi 

người, chai lỳ cảm xúc, xa lánh bạn tốt và chỉ tìm bạn nghiện để chơi và cùng 

nhau sử dụng ma túy ; họ thường cáu gắt, nói dối, ăn cắp...gây xung đột với bố 

mẹ, anh chị em, vợ con...Đối với người nghiện, họ chỉ có một nhu cầu lớn nhất 

là có ma túy để sử dụng, ngoài ra họ hầu như không còn nhu cầu nào khác, kể 

cả nhu cầu bản năng của chính họ cũng được coi là thứ yếu. 

2.1.2.6. Nghiện ma túy làm tổn thất hạnh phúc của gia đình. 

Do tính cách người nghiện thường hay thay đổi và do mâu thuẫn về 

quyền lợi, nên họ luôn chống lại người thân trong gia đình; họ hay gây gỗ, cáu 
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gắt, lừa dối người thân, dẫn đến tình cảm sứt mẻ, xung đột trong gia đình ngày 

càng tăng. Có trường hợp con trai nghiện ngập đã đánh lại cha, mẹ, vợ  con tàn 

bạo. Có trường hợp con trai giết bố mẹ, ông bà để lấy tiền mua ma túy... 

Kết quả nghiên cứu xã hội học gần đây đã nêu lên con số rất đáng lưu 

tâm: có khoảng 38-42% số cặp vợ chồng xin ly hôn là xuất phát từ những xung 

đột liên quan đến nghiện ma túy; 70% con cái của những cặp vợ chồng ly dị, ly 

thân để tìm đến hút hít ma túy để quên đi nỗi bất hạnh, cô đơn và dần dần trở 

thành kẻ nghiện ngập, bụi đời, thất học, ăn cắp, phạm tội. 

Gia đình là tế bào của xã hội. Để giữ được tình cảm tốt đẹp và hạnh phúc 

gia đình, thì mọi thành viên trong gia đình phải luôn có ý thức trách nhiệm 

phòng, chống ma túy ; không để con em mình bị ma túy cám dỗ, phải luôn 

phòng ngừa không để cho ma túy len vào cuộc sống của gia đình. Trong 

Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy gia đoạn 2012-2015, 

Chính phủ đã cho xây dựng Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ 

nạn ma túy”, với mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy và người 

nghiện ma túy ; duy trì số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy hiện có; 

nâng dần số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; giảm số xã phường, 

thị trấn trọng điểm phức tạp về ma túy. Vì vậy, trong Hương ước của các làng 

xã hiện nay đều nêu rõ bài trừ tệ nạn ma túy, không có người nghiện ma 

túy...đã góp phần làm giảm tình trạng nghiện ma túy của các thành viên trong 

gia đình hiện nay. 

2.1.2.7. Nghiện ma túy ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an 

toàn xã hội. 

Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn cho biết: 2/3 tổng số các vi 

phạm trật tự công cộng nói riêng và trật tự xã hội nói chung là do những đối 

tượng nghiện ma túy hoặc có liên quan đến nghiện ma túy gây nên. Đa số trong 

số họ là thanh niên, có cả sinh viên lười học, bỏ học, không có việc làm, cờ 

bạc, rượu chè, chơi bời lêu lổng…Họ sống bê tha, thiếu tình người, thiếu niềm 

tin và lòng tự trọng…Đây chính là nguồn bổ sung cho các hành vi phạm tội 
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đang có xu hướng gia tăng, gây lo lắng trong nhân dân. Nghiện ma túy là một 

tệ nạn xã hội, nó đang gây nên hậu quả nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội 

và lo lắng của cộng đồng. 

Những người nghiện ma túy nếu không được cai nghiện, giáo dục tích 

cực thì qui luật diễn ra đối với họ là ăn xin, ăn cắp, ăn trộm và ăn cướp. Tệ 

nghiện ma túy còn liên quan chặt chẽ với tệ nạn xã hội khác như mại dâm, 

buôn bán ma túy. Nhiều đối tượng nghiện ma túy đã tìm kiếm ma túy bằng con 

đường buôn bán ma túy để lấy tiền hút, hít càng làm cho đội quân bán lẻ ma túy 

gia tăng mạnh mẽ. Những đối tượng nghiện ma túy là nữ giới thường kiếm tiền 

bằng nghề mại dâm, đây là con đường lây lan HIV rất nguy hiểm cho xã hội. 

2.1.3. Phòng, chống ma túy 

Luật phòng, chống ma túy qui định: “Phòng, chống ma túy là phòng 

ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy và kiểm soát các hoạt động 

hợp pháp liên quan đến ma túy” [37, tr 10] 

Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 qui 

định mục tiêu tổng quát của Chương trình gồm: Nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy, 

trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức trong tham gia phòng, chống ma túy; đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

phòng, chống ma túy để huy động nguồn lực cho công tác này; kiềm chế sự gia 

tăng phức tạp về tội phạm ma túy; giảm số người nghiện ma túy; ngăn chặn có 

hiệu quả ma túy xâm nhập qua biên giới; thu hẹp địa bàn có tệ ma túy; nâng 

cao hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm về ma túy; 

nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiên ma túy, giảm 

tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình và an ninh trật tự. 

Kiểm soát ma túy là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nhằm kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, tàng trữ vận 

chuyển, sử dụng các chất ma túy theo đúng qui định của pháp luật. 
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Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là việc cho 

phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

như nghiên cứu, giám định, sản xuất vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, 

phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất ma 

túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và phòng ngừa ngăn chặn 

việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích khác [35, tr 10]. 

Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới 

yêu cầu các mục tiêu: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

về hậu quả tác hại của ma túy để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, 

chống ma túy, tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp 

trong cả nước, làm giảm thiểu tệ nạn ma túy; nêu cao tinh thần trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, đồng thời kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp, giải 

pháp, huy động sức mạnh tổng hợp và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong 

phòng, chống ma túy, nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi 

cho được tệ nạn ma túy, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì 

cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; kiểm soát, ngăn chặn có hiệu 

quả nguồn ma túy thẩm lậu vào nước ta, phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy 

ở khu vực biên giới bằng mọi biện pháp, xóa bỏ triệt để các tổ chức, tụ điểm 

sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trong 

nước. Không để tái trồng cây có chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các 

loại tiền chất của ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; tổ chức cai nghiện 

cho tất cả những người nghiện ma túy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác cai nghiện, đồng thời coi trọng và nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu 

quả, chặn đứng tình trạng gia tăng số người nghiện mới, từng bước giảm dần số 

người nghiện ma túy ở các địa bàn dân cư [2]. 
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Đối với các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, phải tập trung chỉ 

đạo trực tiếp, quyết  liệt đối với công tác phòng, chống ma túy, đưa nội dung 

này vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, 

chính quyền bằng việc cụ thể hóa thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải 

pháp phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Trước mắt, cần rà soát, bổ sung nội 

dung, kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Chính phủ đề ra; 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy 

và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện ở từng đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy; coi kết quả thực 

hiện nhiệm vụ này ở các đơn vị, cơ quan, chi bộ đảng...là một tiêu chí để bình 

xét thi đua, phân loại tổ chức đảng và khen thưởng hàng năm, xử lý nghiêm cán 

bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy; đổi mới nội dung và đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong Đảng, cơ 

quan nhà nước và nhân dân với nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi 

người nhận thức rõ mối hiểm họa từ ma túy, tính cấp bách của công tác phòng, 

chống ma túy ở nước ta hiện nay. Từ đó, tự giác, tích cực tham gia đấu tranh 

phòng, chống tệ nạn ma túy, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái 

hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy, có 

chính sách khuyến khích các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính 

phủ và cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác 

cai nghiện, dạy văn hóa, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. 

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, không kỳ thị, phân biệt, 

đối xử với người nghiện ma túy; tổ chức thực hiện các hình thức cam kết thi 

đua xây dựng từng gia đình, từng địa bàn, thôn, xóm, xã, phường, cơ quan, đơn 

vị, trường học, chi bộ không có ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, 

điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy [2]. 
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2.2. Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy và trách nhiệm của các chủ 

thể trong phòng chống ma túy 

    2.2.1. Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

 2.2.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là hoạt động chấp hành và 

điều hành của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức xã hội do Nhà nước ủy 

quyền, được tiến hành trên cơ sở pháp luật, để thi hành pháp luật nhằm thực 

hiện các chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. 

 Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ trọng 

yếutrong quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. 

 2.2.1.2. Đặc điểm quản lý nhà nước về phòng chống ma túy 

Với  khái niệm trên đây, có thể thấy quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy có các đặc trưng như: 

a. Chủ thể quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là các cơ quan hành 

chính nhà nước 

 Vì ma túy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đến trật tự an 

toàn xã hội, thậm chí đến an ninh quốc gia, nên chủ thể quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy phải là Chính phủ. Do tác động “ma thuật” mang tính  

2 chiều của ma túy (lợi ích đặc biệt cao của người cung và nhu cầu khẩn 

thiết của người dùng) nên các chủ thể phải tỏ rõ uy lực trực tiếp trong quản 

lý. Nhìn chung các quốc gia trên thế giới đều giao cho Bộ Công an trực tiếp 

chủ trì và phối hợp với các cơ quan nhà nước khác thực hiện chức năng quản 

lý Nhà nước về phòng, chống ma túy và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về 

kết quả thực hiện. 

 Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các cơ 

quan hữu quan trong phòng, chống ma túy. 

 Chính quyền các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về phòng, chống ma 
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túy tại địa phương, chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức phòng, chống 

ma túy trên địa bàn; quản lý việc cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng cho 

người đã cai nghiện ma túy.  

b. Cơ sở quản lý nhà nước về phòng chống ma túy là hệ thống thể chế, 

chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể có liên 

quan đến phòng, chống ma túy. Đồng thời cũng dựa vào tình trạng xã hội liên 

quan dến hoạt động này. Tình trạng xã hội bao gồm trình độ dân trí, ý thức xã 

hội được tạo lập trên cơ sở truyền thống, văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc 

gia tại những thời điểm khác nhau và sự tác động của các xu thế quốc tế hóa về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… 

c. Khách thể quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy rất rộng lớn, 

liên quan đến các đối tượng trực tiếp và gián tiếp buôn bán, vận chuyển, 

sản xuất, tàng trữ, sử dụng ma  túy và chịu ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt 

động trên.  

d. Đối tượng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy bao gồm các tổ 

chức, cá nhân là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hành 

vi mua bán, vận chuyển trái phép, sản xuất, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy. 

 e. Mục tiêu quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy không chỉ ngăn 

chặn việc sản xuất, buôn bán, sử  dụng trái phép chất ma túy, mà còn hướng 

tới mục tiêu chung của toàn xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của 

các cấp, các ngành và toàn xã hội để phòng, chống ma túy có hiệu quả nhằm 

xây dựng nước Việt Nam phồn thịnh, văn minh, không có tệ nạn ma túy. 

2.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về phòng chống ma túy 

Để đạt mục tiêu phòng, chống ma túy ở mỗi quốc gia, các cơ quan quản 

lý nhà nước đều phải nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực hoạt động 

như:  

2.2.2.1. Xây dựng thể chế, chính sách về phòng, chống ma túy 

Pháp luật, với những giá trị vốn có của nó đã trở thành công cụ chủ yếu 
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để nhà nước thực hiện sự quản lý đối với xã hội nói chung, lĩnh vực phòng, 

chống, ma túy nói riêng. Để quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy có hiệu 

quả, trước hết Nhà nước phải ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách cụ thể đểtác động, điều chỉnh tổng thể các quan hệ xã hội phát sinh 

trong quá trình tổ chức, hoạt động có liên quan đến ma túy và đấu tranh phòng, 

chống tệ nạn ma túy nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi 

ích hợp pháp của công dân. 

Thuộc lĩnh vực này sẽ bao gồm các hoạt động cụ thể như: Xây dựng 

chính sách, luật pháp làm cơ sở dựng chiến lược, kế hoạch về phòng, chống ma 

túy; Ban hành các văn bản qui định danh mục chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần… 

2.2.2.2. Tổ chức thực hiện phòng, chống ma túy 

Để pháp luật phòng, chống ma túy đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả 

cần phải được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Đây là lĩnh vực rất phức 

tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân với các hoạt 

động cụ thể như: 

- Tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền và cơ 

cấu tổ chức để thực hiện phòng, chống ma túy trong mỗi giai đoạn; 

Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giữa các cơ quan ở trung ương 

và với chính quyền địa phương một cách hiệu quả;  

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nội dung, hình thức, phương 

pháp phòng, chống ma túy hiệu quả;  

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;  

- Tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy;  

- Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy;  

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về 

phòng, chống ma túy;  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục người dân về phòng, chống ma túy; 
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-  Quyết định thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cấp, 

thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma túy; 

tổ chức và quản lý việc cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng cho 

người đã cai nghiện ma túy;  

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp 

luật về phòng, chống ma túy. 

2.2.2.3. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy 

Hiện nay, phòng, chống ma túy không còn là vấn đề riêng có của một 

quốc gia, một khu vực nào mà đã trở thành một trong những vấn đề được quan 

tâm hàng đầu của thế giới. Vì vậy, hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túycó 

tầm quan trọng đặc biệt, thu hút sự tham gia tích cực của mọi quốc gia. 

Qua thực tiễn đấu tranh phòng, chống ma tuý của các nước đã cho thấy 

những ưu việt và lợi ích của công tác hợp tác quốc tế: Hợp tác quốc tế trong 

đấu tranh chống tội phạm ma tuý tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đấu tranh 

có hiệu quả với những tổ chức tội phạm ma tuý lớn, xuyên quốc gia mà trong 

khuôn khổ từng nước không thể giải quyết được;hợp tác quốc tế cũng là cơ hội 

để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các phương thức đấu tranh chống tội 

phạm và tệ nạn ma tuý, cách tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng 

cao ý thức về hiểm hoạ ma tuý, các hình thức cai nghiện và phục hồi sức khoẻ 

cho người nghiện ma tuý có hiệu quả...;hợp tác quốc tế cho phép tiết kiệm được 

nguồn lực của mỗi quốc gia trong việc giải quyết tội phạm và tệ nạn ma tuý. 

Nói một cách khái quát, hợp tác quốc tế phòng chống ma tuý tạo nên sức mạnh 

tổng hợp thông qua việc phát huy thế mạnh riêng của mỗi nước và sự giúp đỡ, 

hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia. 

2.2.3.Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy 

Pháp luật về phòng, chống ma túy qui định cụ thể trách nhiệm quản lý 

nhà nước về phòng, chống ma túy của các cơ quan như sau : 
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 2.2.3.1. Bộ Công an có trách nhiệm: Xây dựng và tổ chức thực hiện 

chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng, chống tội phạm về ma túy; 

tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy của các bộ, ngành 

trình Chính phủ; chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan trong 

việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; tổ chức tiếp nhận và xử lý 

thông tin về tội phạm ma túy; ban hành và tổ chức thực hiện qui chế quản lý 

chất ma túy và tiền chất phục vụ đấu tranh chống tội phạm về ma túy; tổ chức 

lực lượng điều tra các tội phạm về ma túy, hướng dẫn các cơ quan khác tiến 

hành điều tra ban đầu các tội phạm này theo qui định của pháp luật; tổ chức công 

tác giám định chất ma túy và tiền chất; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, giám định chất 

ma túy và tiền chất; thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; quản lý 

thông tin về các tội phạm về ma túy; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội chỉ đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện, kiểm tra hoạt 

động cai nghiện ma túy tại cộng đồng và trong các cơ sở cai nghiện; thực hiện hợp 

tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma túy. Bộ trưởng Bộ Công an cấp, 

thu hồi giấy phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma 

túy sử dụng trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm. 

 2.2.3.2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Xây dựng 

và tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch tổ chức cai 

nghiện ma túy; chỉ đạo tổ chức cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã 

hội sau cai nghiện; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai 

nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng, hướng 

dẫn hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy; dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn, 

hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để giúp đỡ người đã cai nghiện ma 
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túy hòa nhập cộng động; phòng chống tái nghiện; thống kê, đánh giá tình hình 

cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; hướng dẫn, 

chỉ đạo việc thành lập, giải thể cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cấp, thu hồi 

giấy phép hoạt động của các cơ sở khác về cai nghiện ma túy; thực hiện hợp tác 

quốc tế về cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện. 

 2.2.3.3.Bộ Y tế có trách nhiệm: Ban hành danh mục, qui chế quản lý 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và tổ 

chức thực hiện quy chế đó; ban hành và chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu 

quan tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma túy sử dụng trong lĩnh vực y tế, 

phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học; qui định việc nghiên cứu 

thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành 

thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y 

tế để cai nghiện ma túy; thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm 

nghiệm và nghiên cứu khoa học. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, thu hồi giấy phép 

nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, chất ma túy, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm 

và nghiên cứu khoa học. 

 2.2.3.4. Bộ Bộ Công thương có trách nhiệm: Ban hành danh mục, qui 

chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tổ chức thực hiện 

qui chế đó; thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh 

vực công nghiệp.Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp qui định 

tại khoản 2 Điều 40 của Luật này. 

 2.2.3.5. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:Ban hành và tổ chức 

thực hiện chương trình giáo dục phòng, chống ma túy; xây dựng, tổ chức thực 

hiện các dự án giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường, các cơ sở giáo 

dục khác. 
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2.2.3.6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:Phối 

hợp với Ủy ban Dân tộc và Miền núi và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác 

tuyên truyền, giáo dục, tổ chức xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; thực hiện 

chương trình trợ giúp chuyển hướng sản xuất có hiệu quả, ổn định đời sống 

của nhân dân. 

 2.2.3.7. Cơ quan Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển:Trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 

cơ quan công an và chính quyền địa phương để kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 

và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua biên giới theo qui định của pháp luật. 

 2.2.3.8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao cho Công an tỉnh, 

thành phố là cơ quan thường trực phòng, chống ma túy cấp tỉnh nhằm thực hiện 

nhiệm vụ tổ chức thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách phòng, chống 

tội phạm về ma túy; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan trong tỉnh, 

thành phố trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; tổ chức lực 

lượng điều tra tội phạm về ma túy; thực hiện nhiệm vụ thống kê và quản lý 

thông tin về các tội phạm ma túy; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội cấp tỉnh, thành phố trong việc lập hồ sơ và đưa người nghiện ma túy vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy 

với các nước láng giềng trong phạm vi cấp tỉnh. 

2.2.4. Đo lường quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

 Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy được đo 

lường qua hệ thống tiêu chí sau: 

2.2.4.1. Hệ thống tiêu chí phản ánh thể chế phòng chống, ma túy: số lượng 

văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống ma túy được ban hành; chất 

lượng văn bản qui phạm về phòng, chống ma túy: tính đầy đủ, tính toàn 

diện, tính chặt chẽ, tính kịp thời, tính hệ thống về nội dung các đạo Luật, 

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của Bộ trưởng, Quyết định, 
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chỉ thị của UBND...   

2.2.4.2. Hệ thống tiêu chí về tổ chức bộ máy phòng, chống ma túy: Cơ cấu 

tổ chức, hệ thống các cơ quan có chức năng phòng, chống ma túy thuộc 

chính quyền các cấp; phân cấp, phân quyền cho cơ quan, các cấp chính 

quyền về phòng, chống ma túy; 

2.2.4.3. Hệ thống tiêu chí về năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy các cấp: chuyên môn, nghiệp vụ 

bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm của cán bộ, công chức; 

2.2.4.4. Hệ thống tiêu chí về hoạt động phòng, chống ma túy: Sự chấp hành 

của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ phòng chống ma túy; sự phối 

hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy...; 

2.2.4.5. Hệ thống tiêu chí phản ánh nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, 

chống ma túy: Số lượng nhân lực, vật lực, trang thiết bị kỹ thuật được sử 

dụng cho công tác phòng, chống ma túy; 

2.2.4.6. Hệ thống tiêu chí phản ánh hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy: 

Số diễn đàn hay tổ chức quốc tế về phòng chống ma túy mà Việt Nam tham 

gia; mức độ cam kết của Chính phủ và chính quyền địa phương trong 

phòng, chống ma túy; kết quả phối hợp của Việt Nam với các quốc gia và tổ 

chức quốc tế về phòng, chống ma túy...; 

2.2.4.7. Hệ thống tiêu chí phản ánh kết quả về phòng, chống ma túy: Sự 

đồng thuận của tổ chức, người dân tham gia phòng, chống ma túy; kết quả 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị có 

chức năng phòng, chống ma túy; số lượng vụ được điều tra, triệt phá các ổ 

nhóm buôn bán hay tàng trữ sử dụng trái phép ma túy; số người nghiện 

được cai nghiện ma túy trong năm; diện tích trồng cây chứa chất ma túy 

được xóa bỏ; số người hay địa phương được tuyên truyền về phòng, chống 

ma túy; số địa phương, địa bàn được thanh tra kiểm tra. 
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 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy 

2.3.1. Yếu tố quốc tế 

Trong những năm cuối thế kỷ XX, tình hình ma túy của các nước trên 

thế giới ngày càng nghiêm trọng, tội phạm sản xuất, buôn bán ma túy ngày 

càng gia tăng, qui mô phạm tội ngày càng lớn, tính chất mức độ phạm tội ngày 

càng nghiêm trọng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm về ma 

túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, táo bạo, liều lĩnh. Số người 

nghiện ma túy có xu hướng dùng chất ma túy tổng hợp ngày càng cao nên tình 

hình buôn bán chất ma túy tổng hợp ngày càng tăng lên. Hoạt động xuyên quốc 

gia của các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế gia tăng hơn; nhiều đường dây 

xuyên châu lục hình thành và phát triển, có sự liên kết giữa các đối tượng có 

quốc tịch khác nhau và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các hoạt động 

phạm tội; kết hợp giữa mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với các hoạt 

động rửa tiền; ở một số khu vực trên thế giới đã có sự gắn kết giữa các tổ chức 

tội phạm về ma túy với các tổ chức chính trị, phản động, các tổ chức hồi giáo 

cực đoan, tổ chức khủng bố, thông qua buôn bán ma túy, vũ khí tạo nguồn tài 

chính để hoạt động. 

 Khu vực Đông Nam Á chịu sự tác động, ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực 

“Tam giác vàng” nên phức tạp diễn ra trên nhiều mặt. Các đối tượng người Phi, 

Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Iran….đã triệt để và lợi dụng địa bàn Đông Nam Á 

để hoạt động. Thuốc phiện giảm nhưng heroin và các loại ma túy tổng hợp tăng. 

Đáng chú ý ngoài khu vực “ Tam giác vàng” thì ở một số nước như Campuchia, 

Philipine, Malayxia, Indonexia…đã hình thành nhiều xưởng sản xuất ma túy tổng 

hợp. Vì vậy, lượng ma túy tổng hợp có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á bị thu 

giữ tới 56% tổng lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ trên thế giới [69]. 

 Điều đáng quan tâm là trong những năm gần đây các nước ở xung quanh 

Việt Nam như Thái Lan, Lào, Myanma, Trung Quốc, Malayxia, Nhật Bản, 

Philipine, Singapore…có số vụ buôn bán herôin ngày càng tăng.Bên cạnh nước 
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láng giềng Myanmar, Thái Lan vẫn được coi là nước có tội phạm sản xuất ma 

túy lớn của khu vực, đặc biệt là khu vực biên giới với Myanmar. Trong vòng 

vài năm qua, phần lớn lượng methamphetamine kết tinh bị thu giữ ở miền Bắc 

Thái Lan được sản xuất và tuồn đi từ Myanmar. Khu vực “Tam giác vàng” giữa 

Myanmar, Lào và Thái Lan vẫn là điểm nóng của khu vực, nơi có khoảng 12 

trung tâm lớn sản xuất methamphetamine.  

 Tình hình buôn bán chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp ở các nước 

trên thế giới, các nước xung quanh Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình 

hình mua bán, sử dụng chất ma túy ở Việt Nam trong những năm tới. Nghiên 

cứu tình hình ma túy trên thế giới giúp ta có định hướng mở rộng quan hệ hợp 

tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma túy nhằm từng bước làm giảm tội 

phạm về ma túy trong khu vực và trên thế giới. 

2.3.2. Yếu tố trong nước 

2.3.2.1. Yếu tố kinh tế 

 Lợi nhuận do sản xuất và buôn bán ma túy ngày càng cao là nguyên 

nhân, động lực thúc đẩy gia tăng tội phạm về ma túy. Tội phạm ma túy là một 

hiện tượng xã hội tiêu cực, mang yếu tố kinh tế vì nó đã trở thành thị trường ma 

túy có cung - cầu và các hoạt động phục vụ cho qui luật cung - cầu đó, nó 

không chỉ phát triển trong nước mà đã hình thành các băng nhóm buôn lậu 

xuyên quốc gia và lan truyền như một đại dịch trên thế giới. “Nền tài chính của 

tội phạm ma túy” quốc tế hàng năm ước tính 400 tỷ USD, đã thao túng nhiều 

chính phủ cũng như nền tài chính của nhiều nước trên thế giới. Có thể nói, 

buôn lậu ma túy đem lại lợi nhuận siêu ngạch. Giá thuốc phiện năm 1993 là 

1.200.000 đ/1kg, năm 1996 đã lên tới 7.600.000đ/ 1 kg, hiện nay lên tới 

26.000.000 đ/1kg. Giá 1 cặp heroin ở Việt Nam (2 bánh) khoảng 760gam chỉ 

160.000.000 đến 200.000.000đ ( tương đương từ 8000USD đến 10.000 USD) 

nhưng vận chuyển sang đến CHLB Nga, Mỹ có thể bán được 200.000 USD. Ở 

trong nước, bán lẻ 01kg heroin có thể thu lãi cả tỷ đồng. Giá heroin ở Đông Âu 

hay ở Mỹ cao gấp 10-15 lần so với thị trường Việt Nam. Có thể nói Việt Nam 
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đang là thị trường tiêu thụ ma túy đầy hấp dẫn của bọn buôn lậu ma túy. Khi 

nghiên cứu qui luật giá trị -qui luật quan trọng nhất trong kinh tế tư bản, C.Mác 

đã khẳng định: Khi lợi nhuận đạt 300% thì dù có bị treo cổ, nhà tư bản vẫn 

làm. Vì vậy mức án tử hình không làm giảm tình hình buôn bán ma túy. Điều 

này nói lên lợi nhuận kinh tế cao có sức mạnh ghê gớm, là động lực thúc đẩy 

người ta lao vào con đường phạm tội, coi thường pháp luật. 

 Mặc dù hình phạt cho tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy 

rất cao và nghiêm khắc, nhưng trong thời gian qua vẫn còn nhiều đối tượng bất 

chấp luật pháp, dung mọi thủ đoạn để tổ chức buôn bán ma túy.  

2.3.2.2. Yếu tố vị trí địa lý  

Địa hình và vị trí địa lý có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy, Chẳng hạn, Việt Nam có địa hình và vị trí rất 

thuận tiện cho việc trồng cây thuốc phiện và mua bán vận chuyển ma túy giữa 

các nước trong khu vực. Với điều kiện khí hậu "Nhiệt đới gió mùa", nóng ẩm, 

mưa nhiều và phân bổ theo mùa sẽ tạo thuận lợi để người dân các tỉnh vùng núi 

phía Bắc trồng cây thuốc phiện. Cùng với đó, Việt Nam ở gần khu vực “Tam 

giác vàng”, có đường biên giới trên bộ và đường biển dài nên khó kiểm soát 

hoạt động buôn lậu ma túy. Những điều kiện đó làm cho cơ quan chức năng 

gặp nhiều khó khăn trong phòng, chống ma túy. 

2.3.2.3. Yếu tố văn hóa - xã hội 

Việc sản xuất cây trồng có chứa chất gây nghiện (cây thuốc phiện) không 

phải mới xuất hiện những năm gần đây, mà đã thành tập quán lâu đời của người 

dân ở các vùng dân cư khác nhau. Việc sản xuất tất yếu dẫn đến nhu cầu tiêu 

dùng của người dân, nhất là những vùng sản xuất ở trình độ tự cung, tự cấp, có 

điều kiện sống khắc nghiệt như đồng bào một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt 

Nam. Một khi nhu cầu tiêu dùng trở thành tập quán thì nó ăn sâu vào tiềm thức 

con người và trở thành văn trong hóa đời sống dân cư. Chẳng hạn, tập quán hút 

thuốc phiện của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc nước ta đã tồn tại từ 

lâu, nhất là người dân tộc H’Mông. Trong tất cả lễ hội đình đám của người dân 
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tộc H’Mông , nếu không có thuốc phiện thì như thiếu một nửa cuộc vui. Thuốc 

phiện được sử dụng phổ biến trong các sự kiện quan trọng như cưới hỏi, đình 

đám, ma chay hay khi có khách quý... Thuốc phiện không chỉ dùng để thưởng 

thức hay thỏa mãn nhu cầu, mà còn được xem như một loại dược liệu quý để 

chữa các bệnh về đau bụng, rắn cắn… Có nhiều người sống chung với thuốc 

phiện 50-60 năm, ăn cũng nghĩ đến, ngủ cũng mơ thấy, tỉnh dậy là nhớ, cả ngày 

như thế không làm được việc gì ngoài nằm hút thuốc. Do thói quen và tập quán 

dùng thuốc phiện nên tình hình nghiện hút ở các xã biên giới chiếm tỷ lệ cao, 

có xã trên 90% dân số nghiện hút như xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà 

Giang, vì vậy các chương trình xóa bỏ trồng cây thuốc phiện ở các vùng dân 

tộc miền núi trở nên khó khăn phức tạp và tốn kém rất nhiều. 

 2.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở một số 

quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam. 

Sau khi tham gia 3 công ước quốc tế về phòng, chống ma túy (Công ước 

thống nhất về các chất hướng thần năm 1961, Công ước về các chất hướng thần 

năm 1971, Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và các 

chất hướng thần năm 1988) các nước trong khu vực và trên thế giới đã thành 

lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy, trong đó có cơ quan thường trực 

phòng, chống ma túy, thành lập và giao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy. Mô hình tổ chức phòng, chống ma túy của nhiều 

nước được bố trí hợp lý và phát huy được hiệu quả tốt. Nhiều nước đã tập trung 

nguồn lực lớn về con người, cơ sở vật chất cho hoạt động phòng, chống ma túy, 

vì vậy hoạt động đấu tranh, cai nghiện, xóa cây thuốc phiện, thay cây, tuyên 

truyền, hợp tác quốc tế đạt hiệu quả cao. 

Trong quá trình nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy ở một số quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc, Myammar, Phillipine, 

Lào, Campuchia, Singapore, chúng tôi nhận thấy Thái Lan và Trung Quốc là 

hai quốc gia trong khu vực Châu Á, rất gần với Việt Nam, đã đạt được nhiều 
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kết quả tốt trong hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy mà 

chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm. Cụ thể: 

2.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý của 

Thái Lan 

 - Quan tâm xây dựng thể chế về phòng, chống ma túy  

Thái Lan là một nước tiếp giáp với Myamar, một trong những trọng điểm 

của khu vực “ Tam giác vàng”, một trung tâm sản xuất ma túy thế giới. Để đấu 

tranh có hiệu quả, ngăn chặn tình hình này, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã 

có những biện pháp mạnh mẽ trong xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật 

về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cụ thể gồm 3 nhóm chính là: 

 + Luật qui định quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, nhân viên 

hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát ma túy 

 + Luật về kiểm soát các chất ma túy gồm: Luật về kiểm soát các chất ma 

túy, Luật kiểm soát các chất hướng thần, Chỉ thị khẩn cấp về việc kiểm soát các 

chất thơm gây nghiện, Luật về kiểm soát các loại hàng hóa, 

 + Luật cho phép áp dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn các hành 

vi liên quan đến ma túy, tổ chức cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy, 

chống rửa tiền, tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự, dẫn độ tội phạm, 

tịch thu tài sản. 

- Xây dựng mô hình phòng, chống ma túy  

 Thái Lan thành lập Ủy ban kiểm soát ma túy ( gọi tắt là « NCB », Thủ 

tướng là Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Y 

tế, Tổng giám đốc Cục Cảnh sát, Tổng giám đốc Hải quan, Tổng giám đốc Cục 

Công tố là các ủy viên bắt buộc và không quá 06 ủy viên khác do Hội đồng Bộ 

trưởng cử và Tổng thư ký là Ủy viên kiêm thư ký Ủy ban 

 Ủy ban kiểm soát ma túy có nhiệm vụ đề ra các kế hoạch và biện pháp để 

ngăn ngừa và trấn áp tội phạm qui định trong Luật về ma túy;Xây dựng và thực 

hiện các dự án và hướng dẫn các cơ quan Chính phủ hữu quan để tuyên truyền 

kiến thức về ma túy; Kiểm soát xúc tiến và phối hợp việc thi nhiệm vụ của các 
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cơ quan chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn thực thi Luật về ma túy; Phối hợp 

và giám sát việc điều trị và phục hồi những người nghiện ma túy; Thông qua 

việc cử quan chức có thẩm quyền để thực thi Luật về ma túy. Đồng thời còn 

thành lập Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy (ONCB) để thực hiện chức năng 

điều phối các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy. Ban thư 

ký của Văn phòng trực thuộc Văn phòng của Thủ tướng Chính phủ. 

Sau hơn 50 năm tổ chức các hoạt động phòng,  chống ma túy, Thái Lan 

đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quí báu. Cụ thể là về tổ chức hệ thống 

bộ máy phòng, chống ma túy của Thái Lan tương đối hoàn chỉnh và hoạt động 

có hiệu quả. Với việc thành lập Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy (ONCB) 

kết nối với Văn phòng Kiểm soát ma túy ở 9 khu vực, Thái Lan đã tạo được 

một hệ thống vững chắc trong việc điều phối hoạt động kiểm soát ma túy trên 

phạm vi cả nước, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng theo đặc thù của từng 

vùng và tính chất phức tạp của từng vụ việc.  

Mặt khác, Thái Lan đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về kiểm soát ma túy. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu được kết nối với Bộ Ngoại giao, cơ quan xuất nhập 

cảnh, Bộ Lao động và các vấn đề xã hội, trại giam cho phép Văn phòng Ủy ban 

kiểm soát ma túy Thái Lan có thể giám sát được các đối tượng đã từng vào 

Thái Lan một cách thuận lợi, giám sát được các đối tượng đã có tiền án về ma 

túy kể từ khi bị bắt, cải tạo giam giữ đến khi hòa nhập cộng động 

- Công tác xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy 

Thái Lan nổi lên như một điểm sáng của thế giới về công tác xóa bỏ và 

phát triển thay thế bền vững cây thuốc phiện. Dự án dùng cây đào thay thế cây 

Anh túc do nhà vua Thái Lan khởi xướng từ năm 1969 (tại Đồi Angkhang, của 

tỉnh Chiềng Mai) và dự án Đồi Tung khởi xướng từ năm 1988 là những mô 

hình thành công nhất đang được “xuất khẩu” sang nhiều nước như Afghanixtan, 

Myanma, Indonesia,...  

Trong hơn 40 năm qua, chính phủ Thái Lan với sự giúp đỡ của cộng 

đồng quốc tế đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la để triển khai đồng bộ các giải pháp, ví 
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như: phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đưa các loại cây trồng có năng xuất cao 

được thị trường chấp nhận thay thế cây thuốc phiện... Sự thành công của các dự 

án có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân cơ bản đó là sự cam kết mạnh mẽ 

của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, sự đầu tư lâu dài, liên 

tục trong suốt hơn 40 năm qua. Các chính sách luôn lấy mục tiêu phát triển con 

người làm trung tâm, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân, chú trọng 

đến đặc thù dân tộc, văn hóa...    

Để tạo được sự bền vững, chính phủ Thái Lan đã vận động các trường 

đại học, các viện nghiên cứu tham gia nghiên cứu trong thời gian dài nhằm đưa 

các loại giống cây trồng có hiệu quả như: cà phê, cao su, nhãn, mận Nhật Bản, 

đào Trung Quốc, các loại rau, củ, quả vào địa bàn dự án. Nhờ sự hỗ trợ của các 

viện nghiên cứu mà các dự án thay cây của Thái Lan đã tìm được các loại cây hợp 

với thổ nhưỡng, có sự phát triển tốt trên vùng đất trước đây trồng cây thuốc phiện. 

Các sản phẩm được tiếp thị rộng rãi trên thị trường thế giới nên các sản 

phẩm nông nghiệp từ các dự án đã đem lại nguồn thu rất lớn cho người dân địa 

phương. Thu nhập của người dân từ các sản phẩm nông nghiệp đã cao gấp 8 lần 

so với thu nhập từ cây thuốc phiện trước đây. Nhiều người dân địa phương 

trước đây từng tham gia trồng cây thuốc phiện, buôn bán, vận chuyển trái phép 

các chất ma túy, buôn lậu vũ khí qua biên giới Myanma - Thái Lan đồng thời là 

người nghiện ma túy nay đang là thành viên tích cực của hai dự án xóa bỏ và 

phát triển thay thế cây thuốc phiện ở khu vực này.  

- Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy 

 Hiện tại ở Thái Lan có hơn 600.000 người nghiện ma túy, hầu hết các 

loại ma túy sử dụng bất hợp pháp ở Thái Lan được đưa trái phép từ các nước 

xung quanh vào qua tuyến biên giới đường bộ, đường biển hoặc đường hàng 

không.Để giải quyết vấn đề ma túy, Chính phủ Thái Lan đề ra chiến lược kiểm 

soát ma túy gồm 5 giải pháp chính, đó là: tập trung vào việc xây dựng xã, 

phường, cộng đồng không có ma túy; củng cố năng lực cho cơ quan thi hành 
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pháp luật kiểm soát ma túy nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài; tập 

trung củng cố các tổ chức xã hội nhằm loại trừ 5 nguy cơ dẫn đến tệ nạn ma 

túy; củng cố vai trò phòng, chống ma túy trong trường học; củng cố gia đình 

như là một tế bào vững chắc không để ma túy thâm nhập. 

 Với những kinh nghiệm hứu ích và thái độ kiên quyết của Chính phủ 

Thái Lan trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy. Thời gian qua, công 

tác đấu tranh phòng chống ma túy của Thái Lan đã đạt hiệu quả cao, bắt được 

nhiều đối tượng phạm tội ma túy và xóa được hàng ngàn đường dây, ổ nhóm 

ma túy trong nước và xuyên quốc gia, góp phần làm giảm tình hình tội phạm và 

tệ nạn ma túy ở Thái Lan.  

- Cai nghiện ma túy 

 Thái Lan có 3 hệ thống cai nghiện là cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự 

nguyện và cai nghiện tại trại giam. Các mô hình cai nghiện tại Thái Lan bao 

gồm mô hình “Trị liệu cộng đồng”, “Trại phục hồi”, Mô hình “Ma trận”, Mô 

hình “FAST” kết hợp điều trị thay thế, nhóm bạn giúp bạn. Hiện nay Thái Lan 

đang triển khai dự án “Gia đình và cộng đồng trong sạch” (Ban Uun Jai) trong 

cộng đồng thông qua việc sử dụng các biện pháp tổng hợp trong công tác giảm 

cung và giảm cầu để làm giảm đến mức thấp nhất đại dịch ma túy trong cộng 

đồng. Chính phủ và chính quyền địa phương Thái Lan đã tập trung các nguồn 

lực của cho việc cai nghiện đối với các địa bàn trọng điểm. Do trên 90% người 

nghiện ma túy ở Thái Lan sử dụng methamphetamin như một loại ma túy chủ 

yếu nên Thái Lan đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đây là một loại 

hình cai nghiện rất mới mà chúng ta đang có nhu cầu học tập. Việc khuyến 

khích các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ tham gia các hoạt động 

cai nghiện phục hồi là thế mạnh của Thái Lan. Tuy số trung tâm cai nghiện do 

nhà nước quản  lý ở Thái Lan chưa nhiều (khoảng hơn 20 trung tâm), song ở 

Thái Lan có trên 500 cơ sở cai nghiện với các qui mô lớn nhỏ khác nhau do các 

tổ chức phi chính phủ điều hành, đang đáp ứng nhu cầu cai nghiện ma túy cho 

hàng trăm nghìn người, hiệu quả cai nghiện cao. 
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2.4.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy của 

Trung Quốc 

-  Ban hành hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy 

Trước sự tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng của tệ nạn ma túy 

thế giới, tệ nạn ma túy ở Trung Quốc đã diễn biến hết sức phức tạp, tỷ lệ người 

nghiện ở Trung Quốc ngày càng gia tăng, Trung Quốc phải tập trung mọi cố 

gắng nhằm kiểm soát và ngăn chặn tội phạm về ma túy. 

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các văn bản pháp luật về phòng, 

chống ma túy như: Luật phòng, chống ma túy (được Quốc hội thông qua năm 

2007); Nghị định về các biện pháp cai nghiện bắt buộc do Quốc vụ viện ban 

hành ( năm 1995); Nghị định kiểm soát ma túy ( năm 1987); Nghị định về quản 

lý các tiền chất, hóa chất ( năm 2005). 

Trong đó, Luật phòng, chống ma túy đã qui định việc thành lập Ủy ban 

Quốc gia phòng, chống ma túy để chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy ở 

Trung Quốc và qui định chức năng nhiệm vụ của Ủy ban này; Qui định công 

tác giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy, việc quản lý ma túy của các cơ 

quan nhà nước, biện pháp cai nghiện, hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma 

túy. Trên cơ sở Luật, Chính phủ ban hành Nghị định về các biện pháp cai 

nghiện bắt buộc qui định cụ thể công tác cai nghiện ma túy bắt buộc tại các cơ 

sở chữa bệnh; Nghị định kiểm soát ma túy tăng cường các hoạt động kiểm soát 

ma túy, đảm bảo việc sử dụng các chất ma túy một cách an toàn vì mục đích y 

tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học, qui định cụ thể việc trồng các loại cây có 

chứa chất ma túy, việc cung cấp và vận chuyển, xuất nhập khẩu, sử dụng các 

chất ma túy; Nghị định về quản lý tiền chất, hóa chất của Trung Quốc qui định 

về việc sản xuất, phân phối, mua bán, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu các 

tiền chất, hóa chất nhằm ngăn chặn việc sử dụng các tiền chất hóa chất để sản 

xuất ma túy bất hợp pháp, giữ vững ổn định xã hội và kinh tế. 

- Công tác cai nghiện ma túy 

Chính phủ Trung quốc đã thiết lập 3 hệ thống cai nghiện ma túy: cai 

nghiện cưỡng bức, lao động trị liệu, sản xuất tạo việc làm tại các Trung tâm cai 
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nghiện tập trung do cơ quan Công an quản lý; cai nghiện tại cộng đồng và được 

hỗ trợ tư vấn tạo việc làm phòng ngừa tái nghiện do cơ quan Công an và Y tế 

quản lý; cai nghiện tại gia đình với các hình thức hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ có 

sự giám sát và quản lý của cơ quan Công an và các đoàn thể xã hội. Tại các 

Trung tâm cai nghiện ma túy tập trung thuộc Bộ Công an quản lý áp dụng 5 

phương châm: "Quản lý của Công an, rèn luyện của quân đội, giáo dục như 

nhà trường, chữa bệnh như bệnh viện, lao động như công, nông trường, nhà 

máy". Các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung này được đặt dưới sự quản lý 

nghiêm ngặt của Bộ Công an và Cục Công an các khu, tỉnh. Tại đây người 

nghiện ma túy được rèn luyện như trong quân đội, huấn luyệnđiều lệnh, kỷ luật, 

luyện tập thể thao, chạy dã ngoại, v.v. Việc dạy học văn hóa, ngoại ngữ và dạy 

nghề cho người nghiện được tổ chức như các nhà trường. Người nghiện ma túy 

còn được chữa bệnh theo các quy trình điều trị, chữa trị bằng các bài thuốc 

đông y cai nghiện ma túy Trung Quốc, trong đó có "bài thuốc 6-26" rất nổi 

tiếng trên thế giới được lấy tên Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6. 

Tại các trung tâm này người nghiện ma túy được tổ chức lao động sản xuất như 

các công trường, nông trường, nhà máy, xí nghiệp theo phương châm dùng lao 

động để tự nuôi mình và đóng góp sản phẩm cho xã hội. 

Các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng và tại gia đình được 

tiến hành theo quy trình cai nghiện của Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy 

đã ban hành thống nhất trên toàn quốc. Đồn trưởng các đồn Công an, trưởng 

trạm y tế cơ sở và các đoàn thể được giao nhiệm vụ giúp cấp ủy đảng và chính 

quyền cơ sở tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. 

Do phân định chức năng quản lý nhà nước rõ ràng có người chịu trách 

nhiệm chính trong công tác phòng chống ma túy, huy động được sức mạnh 

tổng hợp của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kết 

hợp chặt chẽ giữa hoạt động đấu tranh giảm cung và giảm cầu, giữa yếu tố 

quản lý, kỷ luật, rèn luyện, chữa trị, giáo dục, lao động, hỗ trợ tạo việc làm và 

quản lý sau cai nghiện, nên tỷ lệ tái nghiện của Trung Quốc hiện nay được đánh 
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giá vào loại thấp nhất thế giới.  

Ngày 26-6, ngày Quốc tế phòng chống ma túy hàng năm, Chính phủ 

Trung ương và chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước về sự nguy 

hiểm của ma túy để nhân dân cùng Chính phủ giải quyết vấn đề ma túy, đặc 

biệt là vấn đề quản lý sau cai trong đó có hỗ trợ tạo việc làm phòng ngừa tái 

nghiện. "Phòng chống ma túy" đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc 

quy định là môn học trong các nhà trường và trung học toàn quốc. 

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã mở Chương trình "Lưỡi 

gươm Trung Hoa" tuyên truyền, giới thiệu về phòng chống ma túy, các mô 

hình hay và hiệu quả trong cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, đặc biệt kêu gọi 

sự tham gia của cả cộng đồng xã hội trong vấn đề tạo việc làm và hỗ trợ tạo 

việc làm cho những người sau cai nghiện để góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện và cũng góp phần phòng chống các loại 

tệ nạn xã hội có liên quan, chương trình luôn gây được sự chú ý với người dân 

trong nước và ngoài nước 

Vì vậy, Với mô hình 3 hệ thống cai nghiện ma túy mà Chính phủ Trung 

quốc đã thiết lập đã đưa công tác cai nghiện ở các trung tâm đi vào kỷ cương, 

nề nếp nên tình trạng trốn trại của các đối tượng nghiện ở Trung Quốc rất ít xảy 

ra, chất lượng cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện đạt hiệu quả tốt. 

2.4.3. Bài học áp dụng đối với Việt Nam 

 2.4.3.1.Tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy  

 Qua nghiên cứu về mô hình tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy ở Thái Lan thấy rằng, mô hình tổ chức tương đối hoàn 

chỉnh và hoạt động có hiệu quả. Với việc thành lập Văn phòng Ủy ban kiểm 

soát ma túy ở 9 khu vực, với số lượng lớn nhân viên có năng lực chuyên môn 

sâu, trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh giỏi đã tạo điều kiện để Thái Lan triển khai 

tổng thể các giải pháp về phòng, chống ma túy, làm tốt công tác nghiên cứu, dự 

báo tình hình và mở rộng hợp tác với trên 30 quốc gia trên thế giới. Trong khi 
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đó, Văn phòng  Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy ở Việt Nam 

(nay đã nhập vào Cục Tham mưu Cảnh sát) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ 

Công an. Việc tham mưu phòng, chống ma túy chỉ tập trung ở Phòng Theo dõi 

chuyên đề phòng, chống ma túy, Phòng Hợp tác quốc tế và quản lý dự án và 

Phòng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, với số lượng 

khoảng trên 10 cán bộ ở mỗi phòng. Phòng chuyên đề phòng, chống ma túy chỉ 

thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược, còn nhiệm vụ đấu tranh, giám định 

ma túy được giao cho các cơ quan khác trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. Mô hình 

tổ chức của cơ quan phòng chống ma túy ở Việt Nam chưa tương xứng với 

nhiệm vụ, với số lượng cán bộ ít ỏi đã phần nào hạn chế đến hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở nước ta. 

 Vì vậy, Việt Nam cần học hỏi để áp dụng kinh nghiệm mô hình cơ quan 

quản lý nhà nước của Thái Lan để có qui mô tương xứng với chức năng nhiệm 

vụ hiện nay, là điều kiện quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống 

ma túy ở nước ta. 

2.4.3.2. Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy  

Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy (năm 2008), một số 

Nghị định, Thông tư thực hiện Luật phòng, chống ma túy theo từng lĩnh vực. 

Tuy nhiên, hệ thống Luật và các văn bản dưới luật về phòng, chống ma túy ở 

Việt Nam vẫn còn chưa đầy đủ, vì vậy, cần bổ sung hoàn thiện hệ thống văn 

bản pháp Luật phòng, chống ma túy để phù hợp với Công ước quốc tế về 

phòng, chống ma túy. 

Qua nghiên cứu hệ thống văn bản pháp Luật phòng, chống ma túy ở Thái 

Lan thấy hệ thống Luật kiểm soát ma túy ở Thái Lan rất đầy đủ và chặt chẽ. 

Việt Nam cần nghiên cứu hệ thống Luật ở Thái Lan để bổ sung thêm một số 

Luật về phòng, chống ma túy như: Luật về kiểm soát các chất hướng thần, Luật 

áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy và Luật về 

tổ chức cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy. Như vậy, hệ thống cơ sở 
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pháp luật nước ta sẽ rất chặt chẽ, góp phần quan trọng giúp công tác phòng, 

chống ma túy đạt hiệu quả cao. 

 2.4.3.3.  Về xóa bỏ và phát triển thay thế cây có chất ma túy  

 Qua nghiên cứu kinh nghiệm xóa bỏ và phát triển thay thế cây có chứa 

chất ma túy ở Thái Lan và Myanma, tác giả thấy rằng về phương thức xóa bỏ 

cây thuốc phiện của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Thái Lan và 

Myanma, nhưng về việc thay thế cây có chất ma túy ở Việt Nam đạt hiệu quả 

không cao, dẫn tới việc tái trồng cây có chất ma túy hàng năm vẫn còn cao, còn 

Thái Lan đã có nhiều biện pháp hữu hiệu trong việc xóa bỏ và thay thế cây có 

chất ma túy đạt hiệu quả cao. 

Việt Nam cần nghiên cứu và áp dụng mô hình xóa bỏ và thay thế cây có 

chất ma túy ở Thái Lan. Trước hết, Việt Nam ngoài việc đầu tư kinh phí, cần 

phải tập trung nghiên cứu các loại cây trồng, loại con vật nuôi phù hợp với từng 

vùng, cần có các nhà máy thu mua sản phẩm và sản xuất tại chỗ để có thị 

trường đầu ra ổn định như Thái Lan. Đây là một trong những yếu tố nâng cao 

hiệu quả của việc thay thế cây có chứa chất ma túy, góp phần nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của đồng bào, hạn chế việc tái trồng cây có chất ma 

túy ở nước ta. 

2.4.3.4. Về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

 Qua nghiên cứu mô hình và phương thức cai nghiện ma túy ở Trung 

Quốc và Thái Lan, tác giả thấy mô hình cai nghiện rất tốt, cần phải học 

tập.Cụ thể: 

Cần áp dụng theo mô hình cai nghiện ma túy giống mô hình của Trung 

quốc đã thiết lập như: cai nghiện cưỡng bức, lao động trị liệu, sản xuất tạo việc 

làm tại các Trung tâm cai nghiện tập trung do cơ quan Công an quản lý, cai 

nghiện tại cộng đồng và được hỗ trợ tư vấn tạo việc làm phòng ngừa tái nghiện 

do cơ quan Công an và Y tế quản lý, cai nghiện tại gia đình, với các hình thức 

hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ có sự giám sát và quản lý của cơ quan Công an và 

các đoàn thể xã hội, thấy rằng hầu hết các mô hình cai nghiện đều do cơ quan 



62 
 

Công an tham gia quản lý, điều này rất quan trọng, đã góp phần giữ gìn trật 

tự an ninh ở các trung tâm cai nghiện ma túy, đưa công tác cai nghiện ở các 

mô hình vào kỷ cương, do vậy tình trạng trốn trại của các đối tượng nghiện rất 

ít xảy ra. 

 Bên cạnh đó, cần học hỏi kinh nghiệm để áp dụng cai nghiện phục hồi 

cho người nghiện Amphetamin theo mô hình Thái Lan. Cần xã hội hóa công 

tác cai nghiện, khuyến khích các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ 

tham gia các hoạt động cai nghiện phục hồi để tăng số lượng trung tâm cai 

nghiện do các tổ chức Phi Chính phủ quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng và 

số lượng cai nghiện ở nước ta. 

 Vì vậy chúng ta cần nghiên cứu để áp dụng kết hợp mô hình cai 

nghiện của Trung Quốc và Thái Lan vào mô hình ở Việt Nam, nhằm đưa 

việc cai nghiện ở nước ta đạt hiệu quả cao nhất và giảm tỷ lệ tái nghiện ở mức 

tối thiểu nhất. 

2.4.3.5. Về đấu tranh chống tội phạm ma túy  

 Việt Nam cần áp dụng kinh nghiệm của Thái Lan trong việc đề ra các 

chiến lược đấu tranh chống tội phạm ma túy, kết hợp với cai nghiện và giải 

quyết việc làm sau cai, đầu tư khối lượng kinh phí lớn để kiểm soát ma túy tại 

các cảng biển, cảng hàng không. Việc đưa ra các giải pháp hiệu quả, kết hợp 

với việc huy động nguồn lực sẽ nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm 

ma túy ở nước ta.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  

 Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế 

giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn 

xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của mỗi 

quốc gia, vì thế phòng, chống tệ nạn ma túy là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ 

chức, tronng đó trước hết quan trọng nhất là vai trò, trách nhiệm quản lý của cơ 

quan nhà nước các cấp. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, chúng ta cần hiểu rõ chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của  mỗi cơ quan nhà nước, đồng thời cần xác 

định rõ nội dung, hình thức, phương pháp quản lý các đối tượng liên quan 

nhằm đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy trên địa bàn lãnh thổ. 

       Với tinh thần đó, Chương 2 của luận án đã nghiên cứu và rút ra một số kết 

quả trực tiếp như sau: 

1/ Luận án đã dựa trên qui luật vận động và các quan điểm tiến bộ để 

phân tích làm rõ khái niệm ma túy và tác hại của ma túy, trên cơ sở đó  khẳng 

định sự cần thiết phải phòng, chống ma túy;  

2/ Luận án cũng phân tích làm sáng tỏ nội dung của quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy và các chủ thể của quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy. 

3/ Trên cơ sở nội dung quản lý nhà nước, luận án đã chi ra những đặc 

điểm để phân biệt quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy với các hoạt động 

quản lý nhà nước khác; 

4/ Luận án đã chỉ ra xu hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túyvà đưa ra hệ thống các tiêu chí phù hợp để đánh 

giá hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước về phòng, chống ma 

túy, đây là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy 

ở Việt Nam thời gian qua. 
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5/ Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng chống 

tệ nạn ma túy của một số quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, luận 

án đã đúc rút thành một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong các hoạt  

động như  xây dựng hệ thống thể chế; mô hình tổ chức các cơ quan quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy; thực hiện xóa bỏ và phát triển thay thế cây có 

chất ma túy; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai và đấu tranh chống tội phạm 

về ma túy.  

Đây là kinh nghiệm của các nước có công tác quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy được thế giới  đánh giá đạt kết quả khá tốt, rất phù hợp để 

áp dụng vào Việt Nam. 

Những vấn đề lý luận trên làm cơ sở và làm công cụ cho việc nghiên cứu 

về thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ                                                         

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Ở VIỆT NAM  

3.1. Thực trạng vận chuyển, mua bán ma túy và sử dụng trái phép 

chất ma túy ở Việt Nam 

3.1.1. Thực trạng vận chuyển, mua bán ma túy ở Việt Nam 

Những năm qua, hoạt động của tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ 

nước ngoài vào nước ta diễn biến phức tạp, tập trung ở 3 tuyến biên giới Tây 

Bắc, Bắc Miền Trung và Tây Nam. Các chất ma túy chủ yếu được đưa vào Việt 

Nam là heroin, thuốc phiện và ma túy tổng hợp. Riêng tuyến biên giới phía Bắc 

và Đông Bắc, phần lớn là ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện, còn từ Việt 

Nam chuyển đi là heroin và cần sa. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm phổ 

biến là các đối tượng trong nước cấu kết chặt chẽ với đối tượng là người nước 

ngoài và người Việt Nam bị truy nã lẩn trốn ở nước ngoài để tàng trữ, buôn 

bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

và tiền chất vào trong nước với các phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt 

và chống đối quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Giữa hai bên biên giới, bọn tội 

phạm đã hình thành các tụ điểm tập kết ma túy rồi thuê người dân tộc có trang 

bị vũ khí để vận chuyển qua các đường mòn, vì vậy việc phát hiện bắt giữ rất 

khó khăn và gặp sự chống trả rất manh động. 

3.1.1.1.Vận chuyển ma túy theo đường bộ 

Tội phạm ma túy ở Việt Nam thường diễn ra trên các tuyến đường bộ, 

đường biển và đường không.Trong nội địa, hoạt động của tội phạm ma túy 

thường xảy ra trên một  số tuyến Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Tây - Hà 

Nội; tuyến Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Thành phố Hồ Chí Minh; Tuyến 

Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn - Quảng Ninh. 

Nước ta tiếp giáp với 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Ở biên giới 

mỗi nước, tội phạm về ma túy có đặc điểm riêng: Đường biên giới quốc gia 
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giữa Việt Nam và Lào dài khoảng 2.340 km (điểm khởi đầu tại vị trí ngã ba 

biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, điểm cuối tại ngã ba biên giới Việt 

Nam - Lào - Cămpuchia), đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam: Điện Biên, 

Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 

Huế, Quảng Nam và Kon Tum; tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới của Lào: Phỏng 

Sả Lỳ, Luổng Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm 

Muồn, Sa Vắn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Sê Kông và Ắt Tạ Pư [9]. Chất ma túy vận 

chuyển từ biên giới Việt Nam - Lào vào Việt Nam là nguồn cung cấp chủ yếu 

chất ma túy được buôn bán sử dụng ở Việt Nam. 

Tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia có chiều dài 1.137 

km; phía Việt Nam có 10 tỉnh biên giới là: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang; 

tiếp giáp bên phía Campuchia có 9 tỉnh biên giới là: Ra-ta-na-ki-ri, Môn-đun-

ki-ri, Cra-chê, Kông-pông-chàm, Svây-riêng, Prây-veng, Kần-đan, Tà-Keo, 

Kăm-pót; Có 4 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu quốc gia, 8 cửa khẩu địa phương, 

biên giới đường sông dài 42,3 km, biên giới đường biển dài 200 km, có 7 cửa 

khẩu cảng biển. Biên giới Việt Nam - Campuchia có nhiều đường tiểu mạch, có 

hệ thống sông ngòi chằng chịt thuận lợi cho giao thông vận tải [9].Bọn tội 

phạm ma túy đã triệt để lợi dụng đặc điểm tình hình cũng như những khó khăn 

sơ hở trong kiểm tra, kiểm soát để hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép 

các chất ma túy từ vùng tam giác vàng, Thái Lan qua Campuchia sang Việt 

Nam tiêu thụ và qua nước thứ ba. 

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài 1449,566 km 

(đường biên giới trên đất liền: 1065,652 km, đường biên giới đi theo sông suối: 

383,914 km); Phía Việt Nam có 7 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, 

Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Phía Trung Quốc có 2 tỉnh tiếp giáp với Việt 

Nam là tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây [9]. Các chất ma túy vận chuyển từ Việt 

Nam đi Trung Quốc chủ yếu là heroin, thuốc phiện; còn ma túy tổng hợp và tân 

dược gây nghiện được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. 
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3.1.1.2. Vận chuyển theo đường hàng không 

Tuyến đường hàng không ngày càng diễn biến phức tạp hơn; tập trung 

trên các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Úc; Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài 

Loan, Trung Quốc. Điển hình là vụ các đối tượng người Châu Phi nhập cảnh, 

cư trú trái phép ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi thuê hoặc lừa phụ nữ Việt Nam 

đi du lịch, thăm thân để vận chuyển heroin vào Việt Nam, sau đó đưa sang 

Trung Quốc, Úc…. 

3.1.1.3.Vận chuyển theo đường biển 

Bờ biển Việt Nam gắn với địa phận của 28 tỉnh, thành phố, có 49 cảng 

biển các loại, 166 bến cảng, nhiều cửa sông và hàng ngàn luồng lạch, kênh rạch 

lớn nhỏtạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thông, du lịch…những đây 

cũng là điều kiện để bọn tội phạm ma túy lợi dụng tiến hành các hoạt động tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy. Tội phạm ma túy đã lợi dụng các 

đoàn khách du lịch và tàu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến giáp biên giới, 

chúng móc nối với các đối tượng người nước ngoài đưa ma túy từ Lào vào Việt 

Nam, sau đó liên hệ với các đối tượng trong nước thuê vận chuyển hoặc môi 

giới các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển như đánh bắt cá, vận chuyển 

than để đưa ma túy (heroin) sang Trung Quốc tiêu thụ. Các đường dây móc nối 

tập trung ở khu vực biển Cửa Lò- Nghệ An, Xuân Thành - Hà Tĩnh, cảng Vũng 

Áng- Hà Tĩnh, khu vực Biển Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng. 

 Địa bàn hoạt động của bọn tội phạm về ma túy đã và đang lan rộng, 

trong khi hoạt động kiểm soát biên giới của các cơ quan chức năng Việt Nam, 

nhất là địa bàn biên giới gặp nhiều khó khăn cả về lực lượng,  phương tiện và 

các điều kiện kỹ thuật khác. Ở trong nước, địa bàn trọng điểm vận chuyển ma 

túy chủ yếu tập trung ở các khu vực vùng sâu, vùng xa dọc biên giới giữa Việt 

Nam - Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

 3.1.1.4. Đối tượng phạm tội về ma túy 

 Ở Việt Nam, đối tượng tội phạm ma túy gồm nhiều loại quốc tịch, thành 

phần xã hội, nghề nghiệp và độ tuổi khác nhau. Đối tượng phạm tội về ma túy 
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đa số là người Việt Nam, song cũng không ít tội phạm có quốc tịch nước ngoài 

như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Úc, Malayxia, Nigeria... Các đối tượng 

phạm tội về ma túy có thể là lái xe quá cảnh, xe tắc xi, xe ôm, tiếp viên hàng 

không hoặc không nghề nghiệp. 

Về giới tính, đối tượng phạm tội ma túy là nam giới luôn nhiều hơn nữ 

giới. Song điều đáng quan tâm là tỷ lệ đối tượng phạm tội là nữ có chiều hướng 

gia tăng. 

Về độ tuổi của các đối tượng phạm tội ma túy cũng phong phú, nhưng đa số 

ở độ tuổi từ 25-45 tuổi. Những năm gần đây, bọn phạm tội chuyên nghiệp tìm mọi 

cách lôi kéo trẻ em tham gia buôn bán ma túy để tránh bị xử lý về hình sự.  

 3.1.2. Thực trạng sử dụng trái phép chất ma túy ở Việt Nam 

Thực trạng sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta cũng có diễn biến 

phức tạp. Số người nghiện ma túy (có hồ sơ kiểm soát) tăng khá đều và nhanh 

từ năm 2000 đến năm 2007 (với tổng số người nghiện là 178.305 người). Từ 

năm 2007 đến nay, số người nghiện ma túy ở nước ta có xu hướng tăng theo 

từng năm. Theo thống kê, đến hết năm 2010, số người nghiện ma túy có hồ sơ 

quản lý trong cả nước là 143.169 người, năm 2011 có 158.414 người; năm 

2012 có 172.000 người,năm 2013 có 181.396 người, năm 2014 có 204.377, 6 

tháng đầu năm 2015 là 200.134người. Như vậy, sau hơn 14 năm thực hiện Chỉ 

thị 06/CT-TW (1996-2008) và 6 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW của Bộ 

Chính trị (2008-2014), số người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát ở nước ta đã 

tăng 57.099 người (bằng 206%) so với năm 1996, bình quân mỗi năm tăng 

khoảng 9000 người (tương đương 12%)[7]. 

Vào đầu những năm 2000, số người nghiện ma túy ở nước ta tập trung 

chủ yếu ở một số tỉnh, thành phố lớn và các tỉnh miền núi Tây Bắc (nơi tồn tại 

phong tục trồng và sử dụng thuốc phiện); tập trung vào nhóm đối tượng có 

trình độ văn hóa thấp, không có nghề nghiệp, đối tượng có tiền án tiền sự hoặc 

những người trở về từ các khu vực đào đãi vàng hay khoáng sản trái phép. Đến 
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nay toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, trên 90% các quận, huyện thị xã và 60% ( 

6.662/11.112) xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy với thành phần đa 

dạng phức tạp, thậm chí đã lan sang cả nhóm đối tượng là cán bộ, đảng viên, 

công nhân, viên chức, lao động và học sinh, sinh viên. Độ tuổi của người 

nghiện có xu hướng hạ thấp (năm 2001, số người nghiện dưới 30 tuổi chiếm tỷ 

lệ là 57,7%, đến năm 2014 đã là 74,4%) [7]. 

Cùng với xu hướng chuyển từ thuốc phiện sang heroin, ma túy tổng hợp, 

hình thức sử dụng cũng chuyển từ hút, hít sang tiêm chích, uống (ma túy tổng 

hợp, thuốc hướng thần). Tỷ lệ người sử dụng ma túy bằng tiêm chích đã tăng 

nhanh từ 46,4% năm 2001 lên 66,3% năm 2006 và trên 85%năm 2014, đã càng 

làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. 

3.2. Hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam 

 3.2.1. Xây dựng thể chế về phòng, chống ma túy của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

 - Xây dựngLuật phòng, chống ma túy 

 Để cụ thể hóa Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, ngày 9/12/2000, Quốc Hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống ma 

túy (sửa đổi bổ sung năm 2008). Luật phòng, chống ma túy có 8 Chương, 56 

Điều. Tại Điều 4 Luật qui định: “Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá 

nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội; Nhà nước có chính sách 

khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, 

chống tệ nạn ma túy; tổ chức đấu  tranh chống các tội phạm về ma túy và sử 

dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nghiệp vụ để 

tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy..”[37, tr11] 

Luật phòng, chống ma túy qui định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ 

nạn ma túycủa cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong xã hội.Đặc biệt trong đó 

qui định chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 
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 Luật số 16/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma 

túy năm 2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 đã sửa đổi các điều của 

Luật phòng, chống ma túy gồm Điều 13, Điều 25, Điều 26, Điều 31, Điều 32, 

Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 42, Điều 43 [41]. 

 - Xây dựng các văn bản dưới luật để thực hiện quản lý nhà nước về phòng 

chống tội phạm ma túy 

 Các Bộ, ngành đã giúp tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 

các văn bản dưới Luật để triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma túy, cụ thể: 

 Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 

số 80/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động 

hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước; Nghị định số 103/2002/NĐ-CP 

ngày 17/12/2002 qui định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, 

cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức 

khỏe, tài sản; Nghị định số 04/2003/NĐ-CP qui định về khen thưởng đối với cá 

nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy; Nghị 

định số 05/2003/NĐ-CP ngày 21/1/2003 về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

phòng, chống ma túy; Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 qui định 

về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. 

 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Chính phủ ban 

hành các Nghị định về công tác cai nghiện như Nghị định số 147/2003/NĐ-CP 

ngày 2/12/2003 qui định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt 

động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-

CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử ly 

vi phạm hành chính và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện 

vào cơ sở chữa bệnh; Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 3/7/200 của Chính phủ qui 

định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người 
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nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 

94/NĐ-CP ngày 26/10/2009 qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy. 

 Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hànhNghị định số 67/2001/NĐ-CP 

ngày 01/10/2001 ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 

163/2007/NĐ-CP ngày 12/11/2007 của Chính phủ sửa tên, bổ sung, chuyển, loại 

bỏ một số chất thuộc danh muc các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo 

Nghị định số 67/2001 ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục 

chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 hướng dẫn 

việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT 

ngày 23/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về công tác phòng, 

chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

 Ngoài ra, các Bộ có liên quan đã xây dựng và ban hành các Thông tư liên 

Bộ để cụ thể hóa các Nghị định của Chính phủ về công tác phòng, chống ma 

túy:Bộ Công an - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế đã ban hành 

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT ngày 24/1/2003 hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị địnhh số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội - Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT ngày 

31/12/2004 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 

10/6/2004 của Chính phủ qui định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi 

phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự 

nguyện vào cơ sở chữa bệnh;Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 

03/2005/TTLT ngày 31/10/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
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định số 103/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ qui định chế độ đền bù và 

trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma 

túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản. 

 Để phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy qua địa 

bàn biên giới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg 

ngày 9/10/2002 ban hành Qui chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Hải quan 

- Bộ đội Biên phòng - Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống các loại tội 

phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển. 

 Nhìn chung, các bộ, ngành đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy theo từng lĩnh vực của các 

ngành, nhằm cụ thể hóa Luật phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật phòng, chống ma túy.  

Bộ luật là hành lang pháp lý để các cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động 

có hiệu quả, phát hiện và xử lý tội phạm theo qui định. Tuy nhiên, Bộ luật Hình 

sự Việt Nam tuy đã được sửa đổi, bổ sung một số điều qui định các tội phạm về 

ma túy nhưng còn nhiều nội dung chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với thực tế. 

Ba công ước của Liên Hợp quốc về kiểm soát ma túy đã ban hành từ năm 1961, 

1971, 1988, được hơn 100 nước phê chuẩn nhưng đến ngày 1 tháng 9 năm 

1997 Việt Nam mới tham gia. Luật phòng, chống ma túy đến năm 2000 mới 

ban hành, có hiệu lực từ tháng 6/2001, qua 7 năm thực hiện, ngày 3/6/2008, 

Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 

ma túy năm 2000, song còn thiếu nhiều Nghị định hướng dẫn thực hiện nên 

việc triển khai thực hiện Luật còn khó khăn. Trong Luật phòng, chống ma túy 

và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy có nhiều 

điều luật chưa phù hợp với công ước quốc tế và thực tế hiện nay; Luật qui định 

về nhiệm vụ của một số cơ quan đấu tranh phòng, chống ma túy như Công an, 

Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển chưa chặt chẽ; Qui định về cai nghiện và 

quản lý sau cai chưa phù hợp với thực tiễn. 
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3.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

 Để tăng cường năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy, trong những 

năm qua, Đảng và Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn bộ máy, 

lực lượng các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, đặc biệt là hệ thống tổ 

chức cơ quan thường trực, tham mưu về phòng, chống ma túy và cơ quan chuyên 

trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy từ Trung ương đến địa phương. 

3.2.2.1. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu các cấp về phòng, chống ma túy  

 Ngày 29/01/1993, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/CP về tăng cường 

chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong đó thành lập Ban chủ 

nhiệm Chương trình quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy, qui định 

Ủy ban Dân tộc và Miền núi ( nay là Ủy ban dân tộc), là cơ quan đầu mối, chủ 

trì việc phối hợp các hoạt động theo chương trình và phân công rõ trách nhiệm 

đối với một số bộ, ban, ngành thành viên. Ủy ban Dân tộc và Miền núi là Cơ 

quan thường trực Chương trình quốc gia 06/CP, chủ trì, điều phối các hoạt 

động của các cơ quan thành viên của Chương trình để tổ chức thực hiện kế 

hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

Từ đầu năm 1998, Bộ Công an tiếp nhận vai trò là cơ quan Thường trực 

phòng, chống ma túy thay cho Ủy ban Dân tộc và Miền núi, đồng thời thành 

lập Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy theo Quyết định số 

18/1998/QĐ-TTg ngày 24/1/1998 (nay là Văn phòng Thường trực phòng, 

chống tội phạm và ma túy); Ngày 4/2/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết 

định số 456/QĐ-BCA qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và  ma túy. 

Ngày 17/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/NĐ-CP qui 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Căn 

cứ vào Nghị định của Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 

7827/QĐ-BCA ngày 29/12/2014 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát, trong đó thành lập Cục Tham mưu 

Cảnh sát trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm 
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và ma túy, Cục Tham mưu Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã 

hội với Cục Tham mưu Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Cơ cấu tổ chức của 

Cục Tham mưu Cảnh sát tại Quyết định số 7828/QĐ-BCA ngày 29/12/2014 

gồm 12 phòng, trong đó có 2 phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách phòng, 

chống ma túy gồm: Phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống 

ma túy (Phòng 8); Phòng theo dõi, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan 

đến ma túy (Phòng 10); Phòng Hợp tác quốc tế (Phòng 2) có chức năng hợp tác 

quốc tế về tội phạm chung và lĩnh vực phòng, chống ma túy; Phòng Tạp chí 

Cảnh sát Phòng, chống tội phạm có số chuyên đề phòng, chống ma túy phát 

hành hàng tháng. Tại Cơ quan thường trực của Cục Tham mưu cảnh sát tại 

Thành phố Hồ Chí Minh có bộ phận Phòng 8, Phòng 2 để tham mưu thực hiện 

các nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Ngày 25/8/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 686/TTg về 

việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy do đồng chí Phó Thủ 

tướng Chính phủ làm chủ tịch, đồng thời đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là 

Bộ Công an) và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là Phó Chủ 

tịch và các đồng chí Thứ trưởng các Bộ, ngành chức năng như Ủy ban Dân tộc 

và Miền núi, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa và Thông tin, Phó 

Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Đại 

diện Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bí thư Trung ương Đoàn 

TNCSHCM là thành viên Ủy ban.  

 Ngày 05 tháng 6 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 61/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên cơ sở sát nhập Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS, Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy và Văn phòng 

Thường trực phòng, chống tội phạm và  ma túy do đồng chí Phó thủ tướng là 

chủ tịch, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an làm Phó Chủ tịch Thường trực và 

đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội và 01 đồng 

chí Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ 
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tịch. Thành viên Ủy ban Quốc gia gồm lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể 

chính trị xã hội ở Trung ương. Bộ Công an là cơ quan thường trực về công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

Ngày 12/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 50/QĐ-TTg về 

việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, 

mại dâm với nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ 

trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm; Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo các Bộ, ngành, 

các đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... 

  Ở Bộ, ban, ngành đoàn thể, thành viên của Ủy ban Quốc gia phòng 

chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã thành lập Ban chỉ đạo 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Lãnh đạo Bộ 

làm Trưởng ban. Nhiều bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương không phải làthành 

viên chính thức của Ủy ban Quốc gia cũng cử cán bộ kiêm nhiệm tham gia 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

 Ở địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, 

chống ma túy; Thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống 

AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ; lãnh đạo Công an tỉnh làm 

Phó Trưởng ban thường trực, phụ trách về công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy. Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh là thành viên Ban chỉ 

đạo. Ở cấp, huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ngày 9/12/1998, Bộ trưởng Bộ Công an ký 

Quyết định số 5088/1998/QĐ-BCA về việc đặt Ban Thường trực phòng, chống 

ma túy các tỉnh, thành phố tại Văn phòng Tổng hợp (nay là Phòng Tham mưu 

tổng hợp) thuộc Công an tỉnh, thành phố để giúp Ban chỉ đạo phòng, chống 
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AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, thành phố triển khai nhiệm 

vụ, kế hoạch phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ. Ban Thường 

trực phòng, chống ma túy Công an các tỉnh, thành phố do một đồng chí Phó 

Trưởng phòng Tham mưu của Công an tỉnh phụ trách và có 3 cán bộ chiến sỹ 

(đối với địa bàn ít phức tạp), 5 cán bộ chiến sỹ (đối với các thành phố lớn, địa 

bàn phức tạp) thuộc biên chế của Công an tỉnh, thành phố và một số cán bộ 

kiêm nhiệm thuộc biên chế của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phòng, 

chống tệ nạn xã hội.Ban Thường trực phòng, chống ma túy các tỉnh, thành phố 

có nhiệm vụ tổ chức triển khai kế hoạch về công tác phòng, chống và kiểm soát 

ma túy ở Việt Nam và các Chương trình hành động, kế hoạch phòng, chống ma 

túy của Chính phủ tại địa phương; Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác 

phòng, chống ma túy trình Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh, 

thành phố phê duyệt để hướng dẫn đôn đốc các ngành có liên quan thực hiện; 

Tổng hợp tình hình về công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy, 

đấu tranh chống tội phạm về ma túy, tổ chức xóa bỏ việc trồng cây có chứa 

chất ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy và tình hình khác về công tác phòng, 

chống ma túy ở địa phương; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện các kế hoạch, chương trình phòng, chống ma túy ở các ngành của tỉnh, 

thành phố, các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ; Làm báo cáo tình 

hình công tác phòng, chống ma túy của tỉnh, thành phố với Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống ma túy theo qui định. 

 Từ năm 1993 đến nay, qua nhiều thời kỳ, cơ cấu tổ chức của cơ quan tham 

mưu phòng, chống ma túy từ Trung ương tới địa phương có nhiều thay đổi. Trước 

đây thành lập Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy là cơ quan tham 

mưu chuyên trách cho Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Công an, Chính phủ, tham mưu 

điều phối các hoạt động liên ngành và đầu mối hợp tác quốc tế về phòng, chống 

ma túy. Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy đã chủ trì, điều phối 

thực hiện nhiệm vụ rất chuyên sâu, hiệu quả. Đến nay, qua nhiều thời kỳ, cơ cấu 

tổ chức của Bộ Công an có nhiều thay đổi, do thực hiện việc tinh giản đầu mối 
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nên Văn phòng đã bị sát nhập vào Cục Tham mưu Cảnh sát, chỉ còn hai phòng 

chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Vì không còn Văn phòng 

thường trực, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy nên phương 

thức hoạt động có nhiều thay đổi đáng kể: nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo các 

cấp về phòng, chống ma túy, điều phối hoạt động liên ngành, hợp tác quốc tế; cơ 

cấu tổ chức hiện nay có nhiều bất cập, công tác chỉ đạo về phòng, chống ma túy ít 

tập trung hơn trước, thiếu tính chuyên sâu, cơ quan tham mưu không đủ tầm để 

chỉ đạo điều hành các ngành các cấp trong phòng, chống ma túy, công tác phối 

hợp liên ngành có nhiều hạn chế; tổ chức hiện nay không phù hợp với tình hình 

quốc tế và khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu của Công ước Quốc tế qui định cho 

các quốc gia để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. 

 3.2.2.2. Tổ chức lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội 

phạm về ma túy thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan. 

 Năm 1997, Bộ Công an đã thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về ma túy ở 3 cấp ( Bộ, tỉnh, huyện), đồng thời thành lập Phòng Điều 

tra án ma túy (thuộc Cục Cảnh sát điều tra); Đội điều tra án ma túy (thuộc 

phòng Cảnh sát điều tra, Công an các tỉnh, thành phố). Đến nay, lực lượng 

chuyên trách điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã được kiện toàn và 

ngày càng lớn mạnh. Công an 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy; 644/671 quận, huyện, thị xã thành lập các tổ, đội 

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc lực lượng Công an cùng cấp. Ở 

thành phố Hồ Chí Minh có cán bộ thuộc các phòng ở Hà Nội để thực hiện 

nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở địa bàn các tỉnh phía Nam. 

 Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phát hiện, bắt giữ và trấn áp tội phạm 

ma túy trên tuyến miền Trung - Tây Nguyên, ngày 15/8/2006, Tổng cục Cảnh 

sát đã có quyết định thành lập đội trinh sát tuyến Bắc miền Trung. 

 Bộ Quốc phòng đã thành lập Cục phòng, chống ma túy thuộc lực lượng 

Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Ở cấp tỉnh, thành phố thành lập 43 phòng 

phòng, chống tội phạm ma túy trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các 
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tỉnh, thành phố; 43 Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy trực thuộc 

Phòng, phòng, chống tội phạm ma túy các tỉnh, thành phố; 193 Đội phòng, 

chống tội phạm ma túy thuộc Đồn Biên phòng. 

 Cục Cảnh sát biển thành lập Phòng, phòng, chống tội phạm về ma túy và 

4 Cục đặc nhiệm phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc 4 vùng biển (Đông 

Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ). 

 Bộ Tài chính đã chỉ đạo thành lập lực lượng chuyên trách phòng, chống 

ma túy thuộc Tổng cục Hải quan; Đã xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy 

chuyên trách phòng, chống ma túy của ngành Hải quan theo ba cấp, triển khai 

tại các địa bàn trọng điểm [minh họa theo sơ đồ 3,6- phần phụ lục]. 

Tại cơ quan Tổng cục Hải quan thành lập 3 đơn vị: Phòng Kiểm soát ma 

túy, Đội Kiểm soát ma túy và Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện 

ma túy, chất nổ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu. 

Tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố là trọng điểm về hoạt động buôn 

bán, vận chuyển ma túy là Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, 

Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, An Giang và 

Kiên Giang đã thành lập 12 Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý trực thuộc. 

  Tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu trọng điểm: Sân bay quốc tế Nội 

Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng; Bưu điện Quốc tế Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; 

Chi cục Hải quan khu vực I,II,III,và IV thuộc cảng Sài Gòn, khu vực II thuộc 

cảng Đà Nẵng, cảng Cửa Lò, cảng Hải Phòng; các cửa khẩu quốc tế Móng Cái, 

Tây Trang, Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, Mộc Bài, Tịnh Biên, Hà 

Tiên đã thành lập 23 Tổ Kiểm soát ma tuý. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thành lập Vụ Thực hành quyền công 

tố và kiểm sát điều tra án ma túy (ở cấp Trung ương) và Phòng Thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy 

(ở cấp tỉnh). 

Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức củahệ thống cơ quan tham mưu phòng, chống 

ma túy từ Trung ương và địa phương còn nhiều bất cập, chưa đủ mạnh, chưa đủ 
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tầm bao quát và chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy như ở Trung ương chưa có phòng, ban theo dõi chuyên 

sâu các lĩnh vực phòng, chống ma túy ở các ngành nên còn thụ động trong việc 

thu thập các thông tin phòng, chống ma túy ở các ngành như cai nghiện, thay 

cây, tuyên truyền, đấu tranh…; ở địa phương, chưa có phòng chuyên trách quản 

lý nhà nước về phòng, chống ma túy, cho nên đã ảnh hưởng tới công tác tham 

mưu chỉ đạo về phòng, chống ma túy ở Trung ương và địa phương. 

3.2.3. Thực trạng nguồn lực cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy 

và công tác đào tạo cán bộ. 

3.2.3.1.Nguồn lực cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy : 

- Đối với lực lượng cán bộ làm công tác tham mưu phòng, chống ma túy 

 Lực lượng cán bộ chiến sỹ của cơ quan thường trực phòng, chống ma túy 

trực thuộc ở các phòng chuyên ngành thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát, Tổng cục 

Cảnh sát, Bộ Công an, gồm cán bộ thuộc các phòng: Phòng chuyên đề theo dõi 

chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy; Phòng kiểm soát các hoạt động hợp 

pháp liên quan đến ma túy; một bộ phận ở Phòng Tạp chí phòng, chống ma túy và 

Phòng Hợp tác Quốc tế và quản lý dự án, tổng số khoảng 50 cán bộ chuyên trách, 

với 100% cán bộ có trình độ Đại học trở lên, có kinh nghiệm và khả năng chuyên 

môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu phòng, chống ma túy. 

Ở cấp tỉnh, duy nhất có Công an tỉnh Tuyên Quang thành lập Đội thường 

trực phòng, chống ma túy trong bộ máy Phòng Tham mưu Công an tỉnh gồm 8 

cán bộ chuyên trách giúp Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy của tỉnh chỉ đạo, 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy trên toàn 

tỉnh, còn lại 62 tỉnh, thành phố khác không có đội chuyên đề phòng, chống ma 

túy, mà chỉ có 1-3 cán bộ chuyên trách lồng ghép trong các bộ phận khác, trực 

thuộc Đội chuyên đề của Phòng Tham mưu Công an tỉnh làm nhiệm vụ thường 

trực phòng, chống ma túy của Công an các tỉnh, thành phố. Vì vậy, cả nước có 

khoảng trên 150 cán bộ làm công tác Thường trực phòng, chống ma túy ở 

Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Thành phố. 
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 - Đối với lực lượng cán bộ làm công tác đấu tranh  phòng, chống tội 

phạm ma túy  

 + Cục Cảnh sát Điều tra chống tội phạm ma túy có tổng số 218 cán bộ 

chiến sỹ, trong đó tại Hà Nội có 169 cán bộ chiến sỹ; thường trực tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có 42 cán bộ chiến sỹ; tại Đà Nẵng có 6 cán bộ; 1 đồng chí 

công tác tại Lào; Đối với Phòng Cảnh sát Điều tra chống tội phạm - Công an 63 

tỉnh, thành phố, 2 thành phố có trung bình 40 cán bộ chiến sỹ; Riêng Công an 

Hà Nội có 129 cán bộ chiến sỹ; Thành phố Hồ Chí Minh có 99 cán bộ chiến sỹ, 

vì vậy tổng số lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cấp Phòng thuộc 

Công an tỉnh, thành phố là 1.927 cán bộ ; Đối với lực lượng Cảnh sát Điều tra 

tội phạm ma túy cấp Đội ở Công an quận, huyện có tổng số 4.958 cán bộ , 

trong đó một số địa phương có số lượng cán bộ cấp Đội lớn như Hà Nội có 470 

cán bộ, Hải Phòng có 172 cán bộ, TP Hồ Chí Minh có 352 cán bộ, Nghệ An có 

175 cán bộ, Sơn La có 147 cán bộ, Thanh Hóa có 212 cán bộ; Tổng quân số 

của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy trong toàn quốc là 7.106 cán 

bộ, trong đó quân số các địa bàn trọng điểm về ma túy là 4.022 cán bộ [17].  

 Với đặc thù tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, quốc tế đòi hỏi ở 

Cục và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy các địa phương phải có đủ cán 

bộ để tổ chức hoạt động phòng ngừa và đấu tranh các vụ án liên quan đến nhiều 

địa bàn. Nhưng biên chế ở cả 3 cấp còn thiếu, nhiều huyện biên giới và trong 

nội địa trọng điểm chưa thành lập Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy 

chuyên trách riêng mà chỉ có 1 đến 2 cán bộ biên chế theo Đội Cảnh sát Điều 

tra tội phạm về trật tự xã hội hoặc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và 

chức vụ chủ yếu để theo dõi hồ sơ. Đặc biệt là các phường trọng điểm hoặc các 

xã biên giới phức tạp chưa bố trí cán bộ chuyên trách. 

 Cán bộ chiến sỹ trong ngành khi được điều động về lực lượng Cảnh sát 

Điều tra tội phạm ma túy (kể cả lãnh đạo chỉ huy) hầu hết đều né tránh không 

muốn về hoặc về chỉ là miễn cưỡng, vì hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều 

tra tội phạm ma túy luôn phải đi công tác xa nhà, vất vả hơn các lực lượng 
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khác, chế độ ưu đãi thấp nên chưa thu hút được cán bộ chiến sỹ tham gia lực 

lượng này; Điều kiện đảm bảo cho chiến đấu chưa đáp ứng thực tiễn, trang bị 

phương tiện còn thiếu và lạc hậu; án phí, mật phí thấp, không đủ chi cho các vụ 

án ma túy, các phương tiện thông tin liên lạc, công cụ hỗ trợ, thiết bị máy móc 

đặc thù còn nhiều bất cập, trong khi hoạt động tội phạm ma túy hoạt động rất 

tinh vi xảo quyệt, chống phá quyết liệt, một mất một còn, nhất là tấn công gây 

nhiễm HIV/AIDS.. 

 + Đối với lực lượng phòng, chống ma túy của ngành Hải quan: Tổng 

biên chế lực lượng Kiểm soát ma tuý chuyên trách của toàn ngành Hải quan là 

301 cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng (trong đó có 123 Huấn luyện 

viên chó nghiệp vụ phát hiện ma tuý); chưa tính các cán bộ làm công tác kiểm 

soát ma tuý kiêm nhiệm; Bộ máy và biên chế đảm bảo tất cả các Cục Hải quan 

tỉnh, thành phố, các Chi cục Hải quan cửa khẩu trọng điểm đều có cán bộ 

chuyên trách phòng chống ma túy 

Tại cơ quan Tổng cục (Cục Điều tra chống buôn lậu)bố trí 3 đơn vị cấp 

Phòng, Đội: Phòng Kiểm soát ma túy; Đội Kiểm soát ma túy; Trung tâm Huấn 

luyện chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, chất nổ. 

Tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: 18 Cục Hải quan tỉnh, thành phố 

trọng điểm thành lập 18 Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý quân số từ 12 tới 

25 người/Đội tùy theo thực tế địa phương; 8 Cục Hải quan tỉnh có phức tạp và  

nguy cơ về tội phạm ma túy  thành lập 08 Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Đội 

Kiểm soát Hải quan: 04 - 05 biên chế/Tổ. 7 Cục Hải quan ít phức tạp về ma túy 

thành lập Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Đội Kiểm soát Hải quan: 02 - 03 biên 

chế/Tổ; Tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu: thành lập 56 Tổ Kiểm soát ma túy 

tại các Chi Cục Hải quan cửa khẩu trọng điểm (cả số cũ và mới phát sinh); Tại 

cửa khẩu sân bay, bưu điện quốc tế thuộc Tp Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có 

từ 4 - 12 biên chế /Tổ; Các cửa khẩu khác có từ  3 - 6 biên chế /Tổ [33]. 

Đa số cán bộ được điều động trong ngành am hiểu và có kiến thức, kinh 

nghiệm làm nghiệp vụ giám sát, kiểm tra hải quan và điều tra chống buôn lậu, 
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song trình độ không đồng đều. Cán bộ chuyên trách phòng chống ma túy còn 

yếu về kỹ năng nghiệp vụ thu thập xử lý thông tin, phát hiện, điều tra xác minh 

các đối tượng có nghi vấn vận chuyển, buôn bán trái phép các chất ma túy qua 

biên giới. Cán bộ giám sát, kiểm tra tại các cửa khẩu yếu kỹ năng giám sát, 

phát hiện, phỏng vấn trực tiếp khác nhập cảnh để lựa chọn kiểm tra đối tượng 

nghi vấn vận chuyển ma túy qua cửa khẩu. Chưa có giáo viên huấn luyện chó 

nghiệp vụ, huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ mới tuyển chỉ qua huấn 

luyện 6 tháng tại trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ Công an trình độ 

còn hạn chế. Một số lãnh đạo, cán bộ tham mưu còn yếu trong xây dựng và 

triển khai thực hiện phương án, kế hoạch kiểm soát ma túy sát với thực tế ở địa 

phương, đơn vị công tác. 

Một bộ phận cán bộ, công chức lực lượng Hải quan trực tiếp làm nhiệm 

vụ kiểm soát ma túy nhận thức về công tác phòng chống ma túy chưa đầy đủ và 

tương xứng với nhiệm vụ được giao; chưa coi công tác phòng, chống ma túy là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng của bản thân và đơn vị. Ở một số cán bộ lãnh đạo 

vừa tồn tại tư tưởng chủ quan cho rằng tại địa bàn đơn vị mình quản lý không 

có tội phạm ma túy hoạt động. Bên cạnh đó còn có tư tưởng ngại khó, cho công 

tác này là khó khăn, hiểm nguy, lực lượng Hải quan không đủ khả năng, quyền 

hạn để thực thi nhiệm vụ. Chưa chủ động trong xây dựng và triển khai thực 

hiện phương án, kế hoạch kiểm soát ma túy sát hợp với thực tế ở địa phương, 

đơn vị công tác và thiếu nghiêm túc triển khai công tác kiểm soát ma túy trong 

phạm vi phụ trách.Tình trạng cán bộ công chức thừa hành đùn đẩy, né tránh 

không muốn làm công tác kiểm soát ma túy còn khá phổ biến.Có tình trạng 

khoán trắng công tác kiểm soát ma túy cho lực lương chuyên trách.  

Công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn ở cả trung ương và địa 

phương chưa kiên quyết, chưa bám sát cơ sở. Nhiều đơn vị chưa có kế hoạch 

hoạt động cụ thể, sát hợp. Công tácthu thập, xử lý thông tin về hoạt động của 

tội phạm ma túy qua địa bàn hoạt động hải quan còn hạn chế. Số lượng và chất 
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lượng thông tin không đảm bảo, cơ sở dữ liệu về kiểm soát ma túy còn nghèo 

nànnên việc xác định đối tượng nghi vấn cần kiểm tra tại cửa khẩu chưa kịp 

thời và còn nhiều sơ hở. Công tác điều tra trinh sát có triển khai nhưng thiếu 

bài bản nên ít phát hiện được đối tượng cần đi sâu xác minh, lập chuyên án đấu 

tranh. Chưa xây dựng và ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro vào công tác kiểm 

soát ma túy tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu. Kết quả bắt giữ phụ thuộc nhiều 

vào thông tin và sự phối hợp với lực lượng Công an, số vụ lực lượng Hải quan 

trực tiếp phát hiện và bắt giữ tại cửa khẩu chiếm tỷ lệ thấp.  

+ Đối với lực lượng phòng, chống ma túy - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng: 

Theo Quyết định số 1433/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu và Quyết 

định số 424/QĐ-BTLBP của Bộ Tư lệnh Biên phòng, biên chế của lực lượng 

phòng, chống tội phạm ma túy là: 2.492 cán bộ (sỹ quan: 1.131, quân nhân 

chuyên nghiệp: 1.360, hạ sỹ quan: 01) [8]. 

Hiện có: 1.629 cán bộ (sỹ quan: 651, quân nhân chuyên nghiệp: 977, hạ sỹ 

quan: 01), đạt 65,37%; Thiếu 863 (sỹ quan: 480, quân nhân chuyên nghiệp: 383) [8]. 

Trong đó, Cục phòng, chống ma túy của Bộ Tư lệnh Biên phòng có biên 

chế là 223 người, hiện có 165 cán bộ (đạt 72,99%), trong đó cơ quan trun tâm: 

biên chế 71, hiện có 67 (đạt 94,36%); Đơn vị trực thuộc: biên chế 152, hiện có 

101 (đạt 66,45%).Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố: Phòng phòng, chống tội 

phạm ma túy, biên chế 395,  hiện có 292 (đạt 73,49%); Đội Đặc nhiệm, biên 

chế 526, hiện có 376 (đạt 71,48%); Các đồn biên phòng: Đội Phòng, chống tội 

phạm ma túy, biên chế 432 đội, hiện có 341 đội (đạt 78,49%); Về quân số, biên 

chế: 1.278, hiện có 795, thiếu 483 (đạt 62,21%) [8]. 

Cán bộ lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy so với biên chế còn 

thiếu 34,63%, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở; Các Đoàn đặc nhiệm thuộc Cục 

Phòng, chống tội phạm ma túy hiện có 66,45% (sỹ quan 69,12%, quân nhân 

chuyên nghiệp 42,86%); các Đội đặc nhiệm trực thuộc Phòng phòng, chống 

tội phạm ma túy tỉnh, thành 71,48% (sỹ quan 74,41%, quân nhân chuyên 
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nghiệp 61,24%); Đội Phòng, chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng 

62,21% (sỹ quan 72,8%, quân nhân chuyên nghiệp 43,06%), số lượng Đội 

phòng, chống tội phạm ma túy Đồn Biên phòng đã bố trí 341/432 đồn, đạt 

78,94% [8]. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa thực sự quan tâm xây 

dựng đội ngũ cán bộ lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy. Tổ chức, biên 

chế còn bất cập, lực lượng mỏng, đội ngũ cán bộ thiếu nhiều, tính chuyên sâu 

không cao, cán bộ chỉ huy chưa có kinh nghiệm trong chỉ đạo đấu tranh phòng, 

chống ma túy, một số cán bộ nhân viên chưa tâm huyết với nhiệm vụ; cán bộ 

chiến sỹ được chuyển từ lực lượng Trinh sát sang chưa được bồi dưỡng về 

nghiệp vụ, do đó còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. 

Về tổ chức, biên chế của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy 

và tội phạm của Bộ đội Biên phòng chưa thật sự ổn định, đội ngũ cán bộ còn 

thiếu nhiều. Đội ngũ cán bộ tuy được đào tạo cơ bản, nhưng về năng lực còn 

hạn chế, bất cập.  

+ Lực lượng phòng, chống ma túy -Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển - Bộ 

Quốc phòng 

Thực hiện Quyết định số 155/2004/QĐ-BQP ngày 29/11/2004 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 26/4/2005, lực lượng chuyên trách phòng, chống 

tội phạm ma túy Cảnh sát biển được thành lập và đi vào hoạt động. Với chức 

năng nhiệm vụ cơ bản là đấu tranh chuyên án, điều tra các vụ án ma túy trên 

biển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chuyên trách phòng chống tội 

phạm ma túy Cảnh sát Biển gặp nhiều khó khăn như: vùng biển rộng, yêu cầu 

nhiệm vụ hết sức nặng nề, phức tạp, hoạt động của bọn tội phạm ma túy hết sức 

tinh vi xảo quyệt, tội phạm ma túy xảy ra trên biển thường với số lượng  lớn 

liên quan đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, trong khi quân số của 

lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy còn thiếu nhiều so với 

biên chế, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma 
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túy con nhiều hạn chế, gặp nhiều khó khăn trong trong triển khai thực hiện 

công tác chuyên môn nghiệp vụ. Với quân số 135 cán bộ chiến sỹ, việc tạo 

nguồn cán bộ là khâu mở đầu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh 

phòng, chống tội phạm ma trên biển. Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội 

phạm ma túy -Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã được tuyển chọn từ Đại học biên 

phòng, Hải quan…. 

-Đối với lực lượng làm nhiệm vụ theo dõi công tác thay cây, cai nghiện, 

tuyên truyền... 

+ Đối với lực lượng làm nhiệm vụ theo dõi công tác thay cây của Bộ 

Nông nghiêp và phát triển nông thôn: Ở Cục phát triển nông thôn có Phòng 

phát triển nông thôn, có 5 cán bộ, làm nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng mô hình thay 

thế cây có chất ma túy, tuyên truyền xóa bỏ cây có chất ma túy; Ở địa phương 

có Chi cục phát triển nông thôn, có 1-2 cán bộ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phối 

hợp tuyên truyền xóa bỏ cây thuốc phiện và theo dõi việc thay cây. Tuy nhiên, 

ở một ở một số địa bàn thuộc 11 tỉnh miền núi, vùng cao phía Bắc, tình hình tái 

trồng cây thuốc phiện còn diễn biến phức tạp. Địa bàn tái trồng cây thuốc phiện 

lại ở vùng sâu, vùng xa nơi biên giới vốn khó khăn về kinh tế, phức tạp về an 

ninh quốc phòng. Nhưng chúng ta thiếu các lực lượng chuyên trách làm nhiệm 

vụ theo dõi, chỉ đạo triệt phá và tổ chức phát triển thay thế cây thuốc phiện, cây 

cần sa. Bộ máy cơ quan định canh, định cư của ngành Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn ở cấp huyện rất mỏng, không có cấp xã, vì vậy ở các địa 

phương, chính quyền cũng chỉ biết giao cho Công an và Bộ đội biên phòng tổ 

chức giải quyết vấn đề này.  

 + Đối với lực lượng làm công tác cai nghiện của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội: Cục phòng, chống tệ nạn xã hội có 40 cán bộ; Ở địa phương có 

37 Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh ; 13 Phòng, phòng chống tệ nạn xã 

hội; tại các quận, huyện, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đều do Phòng 

Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn và quản lý. Cả nước hiện có 1.471 
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cán bộ, trong đó biên chế 35,9%, kiêm nhiệm 55,1% và hợp đồng, cộng tác 

viên là 9%, ngoài ra còn có 9.673 cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc [11]. 

Tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có Tổng số 

6374 cán bộ, trong đó: 3331 chỉ tiêu biên chế (chiếm 52,2); 30 biệt phái (chiếm 

0,4%); 2478 hợp đồng dài hạn (chiếm 38,8%); 535 hợp đồng ngắn hạn (chiếm 

8,3%);Theo trình độ đào tạo: 1831 cán bộ Đại học và trên Đại học (chiếm 

28,7%); 705 cao đẳng (chiếm 11%; Trung cấp: 3053 (chiếm 47,8%); 785 sơ 

cấp, nghiệp vụ bảo vệ (chiếm 12,3%); Theo chuyên môn đào tạo: 508 cán bộ 

tâm lý, xã hội (chiếm 8%); 396 giáo dục, dạy nghề (chiếm 6,2%); 427 tổng 

hợp, luật (chiếm 6,6%); 995 y, dược (chiếm 15,6%); 1617 kinh tế, kỹ thuật 

(chiếm 25,3%); 2431 khác (chiếm 38,1%) [7]. Hầu hết đội ngũ cán bộ ở Trung 

tâm đã được tham gia các khóa tập huấn về cai nghiện phục hồi do các cơ quan 

trung ương và địa phương tổ chức. 

 + Đối với lực lượng làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy 

Hiện nay, việc tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy ở các bộ, 

ngành chủ yếu là kiêm nhiệm, không có cơ quan hướng dẫn tuyên truyền giáo 

dục chuyên trách về phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền giáo dục 

phòng, chống ma túy trong nhà trường, trong cán bộ công nhân viên chức, trên 

các tuyến giao thông vận tải...rất hạn chế. Trong Bộ Văn hóa Thông tin (nay là 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) chỉ có 01 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi công 

tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy nằm trong Vụ Kế hoạch của Bộ; 

Trung ương Đoàn TNCSHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Hội Nông dân Việt Nam cũng chỉ có 01 cán bộ làm nhiệm vụ 

kiêm nhiệm tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy theo từng lĩnh vực 

được phân công.  

3.2.3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống 

ma túy 
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Số lượng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và kiêm nhiệm tham gia 

công tác phòng, chống ma túy rất lớn, nhưng số cán bộ được đào tạo chuyên 

sâu về công tác phòng, chống ma túy còn rất ít, hầu hết vừa làm vừa học, làm 

theo kinh nghiệm, nhiều cán bộ lãnh đạo lực lượng chuyên trách điều tra tội 

phạm về ma túy, lãnh đạo trung tâm cai nghiện ma túy chưa được đào tạo chính 

qui về chuyên môn nghiệp vụ 

 Trước tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, nhu cầu đào tạo cán bộ có 

chuyên môn về công tác phòng, chống ma túy đặt ra rất cấp thiết. Ngày 

18/10/1999, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 624/1999/QĐ-BCA 

(X13) về việc thành lập Bộ môn Nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 

ma túy thuộc Đại học CSND ( nay là Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về ma túy, Học viện CSND), là chuyên khoa đào tạo đội ngũ cán bộ 

chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an.Đến nay sau 

hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về ma túy tới nay đã tuyển sinh đào tạo 15 khóa sinh viên chuyên 

ngành Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy với tổng số 750 sinh viên, 

trong đó có 11 khóa với 550 sinh viên đã tốt nghiệp ra trường nhận công tác, 

hiện nay Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đang đào tạo 4 khóa 

với hơn 200 sinh viên. Sinh viên chuyên ngành Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm về ma túy chủ yếu là sinh viên hệ đào tạo, được tuyển chọn từ kỳ thi 

tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm. Phần lớn là các em 

học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các tỉnh từ Quảng Bình trở ra Bắc, 

một số ít là học viên các trường quân đội của Bộ Quốc phòng gửi sang đào tạo 

chuyên ngành phòng, chống tội phạm về ma túy. Sau khi tốt nghiệp, ngoài số 

sinh viên của Bộ Quốc phòng được Học viện trả về Bộ Quốc phòng, số sinh 

viên còn lại được Lãnh đạo Bộ Công an phân công về công tác tại các đơn vị 

chiến đấu như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và 

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương, một số ít 
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sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập được tuyển chọn giữ lại Học viện 

CSND và các trường CAND để làm công tác giảng dạy. Trong quá trình đào 

tạo, 100% sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được 

tiếp xúc với các chất ma túy phổ biến trên thị trường ma túy bất hợp pháp ở 

nước ta hiện nay cũng như biết cách nhận biết các chất ma túy đó bằng phương 

pháp cảm quan, thuốc thử nhanh chất ma túy ; 100% các lớp chuyên ngành 

được thực hiện các bài tập chiến thuật như bắt, khám xét, lập các biên bản về tố 

tụng...vì vậy các sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sau 

khi ra trường đã được trang bị tốt những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, những kỹ 

năng nghề nghiệp như trinh sát xác minh, trinh sát theo dõi giám sát, sử dụng các 

phương tiện kỹ thuật trong quá trình tiến hành các hoạt động nghiệp vụ, trinh sát 

trực tiếp, trinh sát nội tuyến các vụ án về ma túy và được đánh giá cao. 

 Trường Trung học CSND I ( nay là Trường Cao đẳng CSND I) thành lập 

khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy năm 2007, mỗi năm đào tạo 4 

lớp, với số lượng khoảng 300 học viên chuyên ngành. Đến nay, sau 6 năm 

thành lập, Nhà trường đã đào tạo được gần 2000 học viên chuyên ngành phòng, 

chống tội phạm ma túy để phân công công tác về Công an các huyện, thị xã, thị 

trấn, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy Công an 

các tỉnh, thành phố.  

 Trường Đại học Biên phòng và các trường của Quân đội chưa có chuyên 

khoa đào tạo cán bộ phòng, chống tội phạm về ma túy cho Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển, hệ thống cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng. Đội ngũ 

cán bộ phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng 

điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng có rất ít cán bộ được đào tạo chuyên khoa 

điều tra tội phạm ma túy của Học viện CSND, vì vậy hàng năm ngành đã gửi 

vào Học viện CSND để đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng, chống tội phạm 

ma túy và các ngành khác của các trường. Đến nay, đội ngũ này vừa làm vừa 

rút kinh nghiệm. Chính vì chưa có chuyên môn sâu về điều tra án ma túy dẫn 
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đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ còn hạn chế. Ngành Điều tra hình sự 

Quân đội chưa có lực lượng trinh sát chuyên trách mà điều tra các vụ án ma túy 

lớn hầu hết phải xác lập các chuyên án nên các hoạt động xác minh bị động, 

thiếu thông tin về tội phạm ma túy, hoặc có thông tin nhưng độ chính xác 

không cao từ đó gây nhiều khó khăn cho việc xác minh thu thập tài liệu, chứng 

cứ. Nhất là đối với những vụ án về ma túy lớn cần xác lập chuyên án để đấu 

tranh từ việc xây dựng cơ sở bí mật, xây dựng đặc tình, đánh vào việc giám sát 

bí mật nơi cất giấu, lấy mẫu bí mật, bí mật ghi âm, ghi hình, theo dõi đối tượng 

bí mật bất ngờ bắt quả tang để khám phá chuyên án là đặc biệt khó khăn. Vì 

vậy, việc đào tạo cán bộ chuyên ngành điều tra tội phạm ma túy cho lực lượng 

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, hệ thống cơ quan điều tra hình sự của Bộ 

Quốc phòng cho sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ làm nhiệm vụ kiểm soát ma túy 

ở biên giới, hải đảo, vùng biển.  

 Bên cạnh đó, công tác đào tạo huấn luyện cán bộ quản lý, sử dụng chó 

nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đã được đổi mới, 

bước đầu đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. 

Tuy nhiên so với yêu cầu phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy 

trong tình hình hiện nay vẫn còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, tỷ lệ chó 

nghiệp vụ tốt nghiệp loại khá, giỏi còn ít, không đủ sức quán xuyến địa bàn. Số 

vụ án ma túy mà chó nghiệp vụ tham gia vẫn còn ít, cho nên dẫn tới hiệu quả 

đạt được không như mong muốn. Hàng năm chó nghiệp vụ được sử dụng tham 

gia các vụ án ma túy chưa đến 3 con số, mặc dù năm sau cao hơn năm trước. 

Song vì chó nghiệp vụ theo qui định là lực lượng nghiệp vụ phối hợp, được 

tham gia khi có yêu cầu của ban chuyên án, nên chưa được sử dụng nhiều trong 

các vụ án ma túy. Mặt khác, chó là công cụ hỗ trợ nên vai trò chủ động của lực 

lượng quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ hầu như không có, do đó việc triển khai 

công tác sử dụng chó nghiệp vụ ở một số đơn vị, địa phương, không những ít 

mà còn mang tính hình thức. Trong quá trình sử dụng chó nghiệp vụ, các đơn 
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vị, địa phương còn nặng về khai thác, sử dụng, thiếu kiểm tra, chưa chú trọng 

đến công tác huấn luyện củng cố và huấn luyện nâng cao cho chó nghiệp vụ. 

Từ đó năng lực chó nghiệp vụ bị giảm sút, ảnh hưởng tới kết quả công tác. Mặt 

khác, một số đơn vị, địa phương chưa chú trọng tới việc nắm tâm tư, nguyện 

vọng của cán bộ chiến sỹ làm công tác quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ, thiếu đi 

sâu kiểm tra công tác huấn luyện củng cố nên một số cán bộ chiến sỹ bỏ mặc, 

không coi trọng công tác quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ làm một công tác 

nghiệp vụ của ngành Công an. 

 Thực tế hiện nay, các loại ma túy rất đa dạng với nhiều loại khác nhau, 

không chỉ là các chất ma túy truyền thống có nguồn gốc tự nhiên mà những 

năm gần đây các chất ma túy tổng hợp nhóm ATS như: Amphetamin, 

Methamphetamine, Ecstasy...xuất hiện và có xu hướng lan rộng. Trong khi đó, 

các mẫu ma túy đưa vào huấn luyện còn thiếu, sau nhiều năm các mẫu ma túy 

mới không được cấp bổ sung. Thực tế, chó nghiệp vụ chỉ được huấn luyện phát  

hiện hai loại ma túy, đó là thuốc phiện và heroin. Vì vậy, khả năng đáp ứng yêu 

cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là có giới hạn.  

 Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh có 

khoa Hải quan đào tạo chính qui, tập trung. Trong chương trình đào tạo chuyên 

khoa Kiểm soát hải quan, có đào tạo về nghiệp vụ kiểm soát ma túy. Thực tế 

hiện nay, trường đào tạo nghiệp vụ kiểm soát ma túy ở mức độ cơ sở, chủ yếu 

là nhận biết, phân loại các chất ma túy cho sinh viên. Trung tâm đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ công chức thuộc Tổng cục Hải quan đảm nhiệm bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ chung về kiểm soát Hải quan. Nội dung đào tạo về công tác thu 

thập, xử lý thông tin nghiệp vụ và các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết, 

điều tra ban đầu theo thủ tục tố tụng hình sự, tố tụng hành chính và những vấn 

đề cơ bản về công tác phòng, chống ma túy. 

 Trường Đại học Lao động Xã hội và các trường thuộc ngành Lao động 

Thương binh và Xã hội chưa có chuyên khoa đào tạo cán bộ cai nghiện ma túy 
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và quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy. 

 Các trường Đại học Y và Trung cấp Y chưa có chuyên khoa đào tạo 

chuyên sâu về cai nghiện ma túy. 

3.2.4. Kết quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

3.2.4.1. Kết quả công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy. 

Các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy đã được 

tăng cường về mọi mặt. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò chủ công, nòng 

cốt trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, sự phối hợp giữa 4 lực lượng Công 

an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trên cơ sở qui chế phối hợp 

của Chính phủ theo Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ban hành «Qui chế phối 

hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan 

trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa 

khẩu và trên biển » đã ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Tỷ lệ phát hiện, bắt 

giữ tội phạm ma túy ở các tỉnh biên giới được tăng lên, phòng, chống tội phạm 

ma túy trên biển đã có kết quả bước đầu, đã xóa hàng ngàn tụ điểm ma túy 

phức tạp trong nội địa. Hàng năm, đã triệt phá từ 1.500 đến 2000 ổ nhóm và 

đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia, liên quan đến quốc tế, góp phần 

kiềm chế ma túy vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào; hiệu quả điều tra, xét xử 

tội phạm ma túy qua từng năm đều cao hơn. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Tổng 

cục Hải quan đã kiện toàn tổ chức, tăng biên chế và đầu tư trang thiết bị, phương 

tiện cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy. 

Từ năm 2000 đến tháng 6/2015, lực lượng đấu tranh phòng, chống tội 

phạm về ma túy của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, 

Cảnh sát biển đã phát hiện, điều tra, bắt giữ 229.737 vụ/358.071 đối tượng 

phạm tội về ma túy; thu giữ 5.743.63 kg heroin; 3.035.11 kg thuốc phiện; trên 

24.054 kg cần sa và 664 kg cần sa khô, 839.516 kg ma túy tổng hợp, 2.430.121 

viên ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy khác cùng nhiều vũ khí, phương 

tiện, tài sản có liên quan [sơ đồ 3.1 phần phụ lục].  
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ồn: Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy)

ối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã lãnh đạo ng

ần trách nhiệm đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; quan tâm 

ỉ đạo giải quyết các vụ án trọng điểm phức tạp về ma túy hoặc có li

c ngoài. Kết quả là Viện kiểm sát nhân dân đã truy t

ợng; Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý xét xử 

ị cáo phạm tội về ma túy, chất lượng truy tố, xét xử các vụ án về 

ành Kiểm sát, Tòa án các cấp được nâng lên, cơ b

ời đúng tội [69][sơ đồ 3.2 - phần phụ lục]. Có nhiều vụ điển h

ngày 24/8/2010, Phòng PC47 Công an Tây Ninh đã phối hợp với Bi

ải quan cửa khẩu Mộc Bài bắt đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lệ, HKTT t

ố Hồ Chí Minh, thu 9.820 viên MTTH; ngày 2/10/2010, Công an 

Lai Châu đã tiến hành kiểm tra xe khách BKS 27L

ên - Lào Cai do Mai Văn Hứa, thường trú tại Tp Điện Bi
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ối hợp với Biên phòng, 

ợng Nguyễn Thị Ngọc Lệ, HKTT tại 

ên MTTH; ngày 2/10/2010, Công an 

ểm tra xe khách BKS 27L-1919 
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ình nén khí (đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn nghiền nhỏ 

ể nhét vào bình nén khí); vụ phá đường dây sản xuất, vận 

ển trái phép chất ma túy, bắt 05 đối tượng, trong đó 3 đối t

ệt Nam, thu 33 bánh Heroin, 100 kg tiền chất; vụ bắt giữ 10 bánh heroin ở 

Sơn La ngày 7/9/2011; chuyên án 006N năm 2013, cơ quan C

ỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 125 bị can, thu giữ 90 bánh heroin, 

115.000 viên ma túy tổng hợp, 1,28kg ma túy “đá”, 4 khẩu súng quân dụng v

ớc đầu làm rõ các đối tượng này tiêu thụ trót lọt tr

bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp, 40 kg ma túy đá… Đặc biệt, Bộ 
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ình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo đ

ựng cụm địa bàn 3 xã Hang Kia, Pà Cò ( Mai Châu 

ộc Châu - Sơn La), đến nay cơ sở chính trị của 3 x

ảm hẳn phức tạp về ma túy; tình hình v
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ụ trót lọt trên 25.000 

ổng hợp, 40 kg ma túy đá… Đặc biệt, Bộ 

rung thực hiện các giải 
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ồn: Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, ch

ết quả đấu tranh với tội phạm ma túy những năm qua đ
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xuất ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy dạng “đá” có qui mô lớn, hàm lượng 

ma túy thành phẩm cao hơn so với trước. Các đối tượng phạm tội là người Việt 

Nam đã từng sống, lao động ở nước ngoài trực tiếp hoặc móc nối với tội phạm 

là người nước ngoài để tổ chức sản xuất ma túy ở nhiều địa phương như Thành 

phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Long An, Bắc Ninh. Điển hình, ngày 

17/10/2010, Công an Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh bắt 2 đối tượng sản xuất 

trái phép chất ma túy, thu 885 viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilong chứa tinh thể 

rắn và chất bột màu trắng; ngày 18/5/2011, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt 

Nguyễn Đức Chơm, mang quốc tịch Ba Lan thực hiện, thu giữ 20 lít dung dịch 

chứa chất methamphetamine ( bằng thủ đoạn chiết tách pseudoephedrin từ các 

viên thuốc chữa cảm cúm TIFFY); ngày 9/7/2011, phát hiện Lê Sỹ Thiệu ( Việt 

Kiều Séc), sinh năm 1973 và Vợ Lê Thị Thanh, sinh năm 1981 ở Thọ Dân, 

Triệu Sơn, Thanh Hóa tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp, thu 40gam 

ma túy tổng hợp thành phẩm, 380 gam ma túy tổng hợp bán thành phẩm, 

58.500 viên và 94 kg thuốc TIFFY cùng nhiều hóa chất, dụng cụ để sản xuất 

ma túy tổng hợp; ngày 6/5/2012 phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, 

Công an tỉnh Long An đã triệt phá điểm sản xuất ma túy tổng hợp bắt 4 đối 

tượng, thu giữ 4,1 kg methamphetamine dạng tinh thể. Điều tra mở rộng phát 

hiện nhóm tội phạm này đã sản xuất trót lọt 152 kg ma túy tổng hợp… 

- Đối với công tác quản lý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy. 

 Trong xu thế hội nhập toàn cầu, vấn đề kiểm soát các hoạt động hợp 

pháp liên quan đến ma túy, trong đó có công tác quản lý và kiểm soát tiền chất 

là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy. Áp lực từ các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đang 

phải đối mặt với vấn đề buôn bán, sử dụng và điều chế bất hợp pháp các chất 

ma túy, trong đó ma túy tổng hợp đang dần thay thế các loại ma túy truyền 

thống, xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và dễ bị lạm dụng trong 
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giới trẻ. Do ma túy tổng hợp, bán tổng hợp được sản xuất từ các loại tiền chất 

khác nhau nên tình hình càng trở nên phức tạp khi lợi nhuận của việc buôn bán 

ma túy phần lớn phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của các loại tiền chất trên thị 

trường hợp pháp, đó là những loại hóa chất thiết yếu được sử dụng trong lĩnh 

vực công nghiệp và y tế. 

Trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, các hoạt động kinh doanh liên 

quan đến tiền chất cũng tăng theo ; số lượng đơn vị, doanh nghiệp đăng ký 

tham gia hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ( như xuất khẩu, nhập khẩu, 

buôn bán, sử dụng..), số lượng tiền chất được nhập khẩu tăng khoảng 10% mỗi 

năm. Các hoạt động tiền chất hiện có trên thị trường Việt Nam chủ yếu được 

nhập khẩu từ các nước Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Malayxia, Canada, Tây 

Ban Nha, Đức...Hiện nay, cả nước có trên 400 đơn vị, doanh nghiệp tham gia 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất. Từ năm 2005 đến năm 2010, các đơn 

vị chức năng đã cấp phép xuất khẩu 5.963.141 tấn và 10.742.567 lít tiền chất, 

cấp phép xuất khẩu 1.605.327 tấn và 4.395.210 lít tiền chất; Tuy nhiên, thực tế 

nhập khẩu 2.385.162 tấn và 3.710.965 lít (khoảng 42% so với lượng được cấp 

phép), xuất khẩu 1.283.902 tấn và 2.101.890 lít (chiếm khoảng 80% số lượng 

được cấp phép). Năm 2011, có 520.350 tấn và 2.278.298 lít tiền chất được nhập 

khẩu sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, số lượng xuất khẩu khoảng 20.384 

tấn và 385.443 lít các loại tiền chất. Phần lớn số lượng tiền chất xuất khẩu vào 

các khu chế xuất, khu công nghiệp, một lượng nhỏ tiền chất được xuất khẩu ra 

nước ngoài [71].  

 Ngoài lượng tiền chất được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ trong lĩnh 

vực công nghiệp, còn có khoảng 50 công ty được cấp phép xuất khẩu tiền chất. 

Phần lớn số lượng tiền chất xuất khẩu vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, 

một lượng nhỏ tiền chất được xuất khẩu ra nước ngoài. 

 Hàng năm, các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành khảo sát, kiểm tra, 

hướng dẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất của các đơn vị, 
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doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp, Y tế, nhất là đã phối hợp chặt chẽ với 

các lực lượng đấu tranh kiểm soát tiền chất của lực lượng Công an, Hải quan, 

Biên phòng, Cảnh sát Biển để làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phối 

hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác 

quản lý, kiểm soát tiền chất. Nhờ vậy, đã giúp làm tốt công tác điều tra cơ bản 

tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng hợp pháp tiền chất ở các địa phương, 

doanh nghiệp, từ đó sớm phát hiện và khắc phục được những sơ hở, tồn tại 

trong quản lý, kiểm soát tiền chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh.  

 Tuy nhiên, qua công tác quản lý, kiểm soát tiền chất thời gian qua cho 

thấy, các lực lượng chức năng mới chỉ tập trung vào khâu nhập khẩu, xuất 

khẩu, tạm nhập, tái xuất ; việc kiểm soát các hoạt động mua bán, sử dụng 

tiền chất đến khâu cuối cùng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một lượng lớn 

tiền chất được mua bán trong nội địa vẫn còn trong tình trạng trôi nổi, chưa 

kiểm soát được. 

3.2.4.2. Kết quả tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

 Công tác cai nghiện phục hồi đã được các cấp, các ngành, các địa 

phương quan tâm, các hình thức cai nghiện được đa dạng hóa. Hầu hết các tỉnh, 

thành phố đã đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng các Trung tâm chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội để tổ chức cai nghiện tập trung cho những người 

nghiện nặng; mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được triển khai và có 

hiệu quả tại một số tỉnh, thành phố; một số mô hình cai nghiện hiệu quả đã 

được tổng kết, đánh giá để triển khai nhân rộng; đã tiến hành điều trị thí điểm 

cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hà Nội Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Dương và Nam Định 

bước đầu đã đạt được kết quả khích lệ. 

 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 
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chức triển khai thực hiện một số mô hình, phương pháp cai nghiện mới, phù 

hợp với từng địa bàn, vùng miền và đối tượng như: Mô hình cai nghiện 3 giai 

đoạn tại tỉnh Tuyên Quang, trong đó gồm giai đoạn cắt cơn và luyện tập tại 

cộng đồng (2 tháng), giai đoạn lao động tập trung tại công trường (24 tháng) và 

giai đoạn quản lý cộng đồng (24-36 tháng). 10 năm qua, ngành Lao động 

Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức 35 lớp dạy nghề 

cho 975 đối tượng đang cai nghiện tại các công trường 06; thẩm định, xét duyệt 

cho 127 trường hợp là người nghiện đang cai giai đoạn 3, người đã được công 

nhận hoàn thành cai nghiện vay vốn tổng số tiền là 616 triệu đồng, hỗ trợ, giúp 

đỡ người nghiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa 

nhập cộng đồng; qua kiểm tra, các dự án vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, 

nhiều dự án đã hoàn trả cả gốc và lãi cho Nhà nước. Chỉ đạo triển khai thực 

hiện Đề án 835 “Thí điểm mô hình xã, phường phòng ngừa, ngăn chặn phát 

sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm và cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa 

nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người mại dâm” tại 3 phường trên 

địa bàn Thành phố Tuyên Quang; Mô hình câu lạc bộ giúp đỡ người sau cai 

nghiện tại cộng đồng Hà Nội (câu lạc bộ B93). Thông qua việc tham gia sinh 

hoạt câu lạc bộ B93, những người sau cai được học tập, nâng cao kiến thức, kỹ 

năng phòng chống tái nghiện, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, được hỗ trợ 

giúp nhau tìm kiếm, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

Với quan điểm xác định người nghiện không phải là tội phạm mà là đối 

tượng khiếm khuyết một phần nhân cách, cần phải tạm thời cách ly môi trường 

ma túy nhưng không cách ly với cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực 

hiện mô hình “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau 

cai nghiện”. Theo đó, sau thời gian cai nghiện tập trung, học viên được chuyển 

sang cơ sở giải quyết việc làm từ 4-5 năm. Mô hình này được thực hiện thông 

qua đề án và đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại Nghị quyết số 

16/2003/QH11 ngày 17/6/2003). Công tác tiếp nhận, điều trị cắt cơn, phân loại 
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đối tượng do 01 Trung tâm thực hiện. Sau 2 tháng điều trị cắt cơn, học viên 

được đưa về các trung tâm theo đặc điểm nhóm. Công tác giáo dục đạo đức, 

phục hồi, rèn luyện hành vi nhân cách và xây dựng nếp sống văn hóa được thực 

hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: trong 6 tháng tập trung đưa vào nề nếp của 

đơn vị, chấn chỉnh tác phong, rèn luyện, lao động trị liệu; giai đoạn 2: 6 tháng 

tiếp theo, tổ chức học tập pháp luật, giáo dục công dân, xây dựng nếp sống văn 

hóa, lao động trị liệu và lao động tạo ra sản phẩm để cải thiện bữa ăn hàng ngày 

cho học viên ; giai đoạn 3: từ sau 12 tháng đến chuẩn bị tái hòa nhập cộng 

đồng, học viên được phổ biến các thông tin kinh tế, xã hội, tư vấn định hướng 

nghề nghiệp, việc làm, hướng dẫn các thủ tục hồi gia và nội dung quản lý sau 

cai tại nơi cư trú, tham gia lao động sản xuất có thu nhập và học tập chương 

trình 3 tháng về kỹ năng tái hòa nhập. Đối với giai đoạn 3, Thành phố đầu tư cơ 

sở vật chất, cán bộ và chuyển giao Trung tâm Bình Phước để dạy nghề cho học 

viên trước khi hồi gia, thời gian học nghề 6 tháng dành cho học viên về quản lý 

sau cai tại nơi cư trú, 12-24 tháng đối với người quản lý sau cai tại Trung tâm; 

bố trí Trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân để tiếp 

nhận người sau cai nghiện không có nơi cư trú học nghề và giải quyết việc làm 

tại Cụm Công nghiệp Nhị Xuân. 

Ngoài ra, các mô hình cai nghiện tại Công trường 06 của huyện Đại Từ - 

Thái Nguyên; mô hình cai nghiện ở gia đình, cộng đồng của Sơn La, Lào Cai, 

Hòa Bình, Nam Định; mô hình « giải quyết việc làm tại chỗ cho người sau cai 

nghiện » của tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. 

Bộ Y tế tổ chức nghiên cứu, thẩm định và đưa vào ứng dụng tại các trung 

tâm cai nghiện một số bài thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy như 

Cedemex, Bông Sen, CAMAT (BSA52), Heantos ; Ngoài ra Bộ Y tế còn sử 

dụng phức đồ An thần kinh, phương pháp châm cứu hỗ trợ cắt cơn cai nghiện 

ma túy tại viện Châm cứu Trung ương ; phương pháp dùng thuốc đối kháng 

Naltrexone trong điều trị chống tái nghiện . Đồng thời Bộ Y tế chủ trì, phối hợp 
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với bộ, ngành có liên quan đã tổ chức thành công Đề án “triển khai thí điểm 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” tại Thành 

phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Chính phủ cho phép được 

triển khai thí điểm điều trị thay thế bằng thuốc methadone tại các tỉnh, thành 

phố như: Hà Nội, Điện Biên, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Cần Thơ, 

Đà Nẵng.. Kết quả cho thấy ngoài mục tiêu chính là giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV 

và tần suất sử dụng các chất dạng thuốc phiện, việc sử dụng methadone còn 

giúp đạt các mục tiêu khác như giảm các hành vi tội phạm có liên quan đến ma 

túy, giảm tử vong do quá liều heroin, tăng hiệu quả điều trị bằng thuốc điều trị 

ARV. Đến nay đã có 20 tỉnh, với 41 điểm cấp phát Methadone với trên 12.000 

người nghiện tham gia điều trị. Ngoài ra, một số thuốc và phương pháp khác 

cũng được Bộ Y tế đang tiến hành nghiên cứu, thẩm định hiệu quả điều trị hỗ 

trợ cai nghiện ma túy. 

 Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn mô hình cai 

nghiện; ưu tiên đầu tư, bổ sung từ nguồn kinh phí của địa phương và huy động 

sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân để đầu tư cho công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai. Đến nay, cả nước có 142 Trung tâm cai nghiện, 

trong đó 132 Trung tâm thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý, 

10 Trung tâm do lực lượng thanh niên xung phong quản lý, có khả năng tiếp 

nhận cai nghiện cho 55.000 đến 60.000 người. Hiện nay các trung tâm đang 

quản lý và cai nghiện cho 18.320 người. Từ năm 2000 đến tháng 6/2015, cả 

nước tiếp nhận cai nghiện phục hồi cho 519.442 lượt người; đã tổ chức dạy văn 

hóa cho 21.803 người, dạy nghề cho 78.267 người và hỗ trợ vay vốn, giải 

quyết việc làm cho 42.478 người [7, 69] [71]. Nhờ những nỗ lực trên, hàng 

chục nghìn người nghiện đã từ bỏ được ma túy, trở thành người có ích cho 

xã hội, nhiều người sau cai nghiện đã trở thành chủ trang trại, nhà kinh 

doanh thành đạt...  



 

( Ngu

3.2.4.3. Kết quả xóa bỏ v

 Hàng năm, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp v

thôn có kế hoạch chỉ đạo ng

điểm tham mưu tích c

trồng cao chỉ đạo các ng

động người dân không tái trồng cây có chất ma túy, đồng thời đ

được các nguồn lực để đầu t

hóa tinh thần và tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đ

vùng sâu, nơi trước đây chủ yếu sống dựa v

phiện, qua đó đã xóa b

trồng cây thuốc phiện tại các tỉnh miền núi Phía Bắc.

 Bộ Nông nghiệp v

hội thảo bàn các biện pháp ph

101.036 

113.903 

160.700 

(20.000)

20.000 

60.000 

100.000 

140.000 

180.000 

220.000 

Người

Thống kê 
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( Nguồn: Bộ Lao động Thương binh và Xã h

ết quả xóa bỏ và thay thế các loại cây có chứa chất ma túy

ộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp v

ế hoạch chỉ đạo ngành Công an và ngành Nông nghi

ưu tích cực cho UBND các tỉnh, huyện trọng điểm có nguy c

ồng cao chỉ đạo các ngành, các cấp nhất là cấp xã trong tuyên truy

ời dân không tái trồng cây có chất ma túy, đồng thời đ

ợc các nguồn lực để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống văn 

ạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đ

ớc đây chủ yếu sống dựa vào các nguồn thu từ cây thuốc 

ã xóa bỏ được những nguyên nhân cơ bản của t

ồng cây thuốc phiện tại các tỉnh miền núi Phía Bắc. 

ộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức nhiều Hội nghị, 

ện pháp phòng chống trồng, tái trồng cây thuốc phiện v

113.903 

142.001 

160.700 

170.407 

158.428 

160.226 

178.305 
173.603 

146.731 

143.196 

158.414 

172.000 

Thống kê số người nghiện có hồ sơ quản lý từ năm 2000 
đến tháng 6/2015

Số người nghiện
 

ã hội) 

ế các loại cây có chứa chất ma túy 

ộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

ành Công an và ngành Nông nghiệp các tỉnh trọng 

ực cho UBND các tỉnh, huyện trọng điểm có nguy cơ tái 

ã trong tuyên truyền vận 

ời dân không tái trồng cây có chất ma túy, đồng thời đã huy động 

ở hạ tầng, nâng cao đời sống văn 

ạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ gia đình ở vùng cao, 

ồn thu từ cây thuốc 

ản của tình trạng tái 

ổ chức nhiều Hội nghị, 

ống trồng, tái trồng cây thuốc phiện và cây 

158.414 

172.000 

181.396 

204.377 
200.134 

ố người nghiện có hồ sơ quản lý từ năm 2000 -
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cần sa ; Đã xây dựng và phê duyệt Đề án “Xóa bỏ việc trồng và tái trồng cây 

có chất ma túy đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015” ; Hàng năm, phối 

hợp với Bộ Công an tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, phát hiện và kịp 

thời triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chất ma túy, trong đó tập trung 

vào các tỉnh trọng điểm về trồng và tái trồng cây thuốc phiện như Sơn La, Yên 

Bái, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Nghệ An..Xây dựng và tổng kết mô hình 

chuyển đổi thay thế cây thuốc phiện tại các vùng trọng điểm nhằm tăng thu 

nhập, nâng cao đời sống cho người dân và nhân rộng mô hình; Ngoài nguồn 

vốn của Chương trình xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma túy, Bộ đã chỉ đạo 

các Cục, Vụ, Viện huy động được trên 20 tỷ đồng từ nguồn vốn của các 

chương trình, dự án khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 

để nghiên cứu và thực nghiệm nhằm lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù 

hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết của vùng; xây dựng trên 400 mô hình cây, 

con cho kết quả tốt được nhân ra đại trà; Bên cạnh đó, Bộ còn chỉ đạo các đơn 

vị trong ngành, đặc biệt là các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các 

tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, thực hiện các biện pháp chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên một 

đơn vị diện tích; phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức lồng ghép 

công tác tác xóa bỏ và thay thế cây có chất ma túy với việc thực hiện các 

chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, định canh, định cư, xây 

dựng cụm trung tâm xã, hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn, trợ giá thông qua 

các chương trình 135, 134, 132 ; chương trình giảm nghèo, chương trình 30a để 

đầu tư cho đồng bào vùng khó khăn có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện....Nhờ 

những nỗ lực này, cơ sở hạ tầng và đời sống của đồng bào vùng cao đã được 

cải thiện đáng kể, các giống cây lương thực, cây dược liệu quí hiếm và một số 

cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng đại trà, trở thành hàng hóa 

có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định đời sống cho đồng bào, tăng thu nhập 

thay thế nguồn thu từ cây thuốc phiện. 



 

Nhờ những nỗ lực tr

năm 2001 còn 360,2 ha, niên v

diện tích tái trồng cây có chất ma túy đ

thuốc phiện ; niên vụ 

niên vụ: 2010: 37,3 ha. Di

chỉ bằng 3% so với năm 1993 khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 06/CP của 

Chính phủ về xóa bỏ việc trồng cây thuốc phiện (

đến niên vụ năm 2012, các c

cây có chứa chất ma túy, địa b

175.580m2, Điện Biên

Nghệ An: 12.270m2; Đ

ma túy, trong đó 18 ha cây thu

và 1 ha cây cần sa đư

6 tháng đầu năm 2015, đ

2,4 ha, Điện Biên 1,82ha, LaiChâu 9,3ha [10] [71],
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ờ những nỗ lực trên, diện tích tái trồng cây có chất ma túy li

òn 360,2 ha, niên vụ 2010chỉ còn 37,3 ha, trong đó, niên v

ện tích tái trồng cây có chất ma túy đã được phát hiện và xóa b

 2007:37,9 ha; niên vụ 2008: 99 ha; niên v

ha. Diện tích tái trồng cây thuốc phiện từ năm 2006

ỉ bằng 3% so với năm 1993 khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 06/CP của 

ỏ việc trồng cây thuốc phiện (trên 12.000 ha). Tuy nhiên 

ụ năm 2012, các cơ quan chức năng đã phát hiện v

ứa chất ma túy, địa bàn tái trồng cây thuốc phiện nhiều l

ên: 82.109m 2, Lai Châu: 58.020m2, Yên Bái

; Đến năm 2014 đã phát hiện và xóa 19 ha cây có ch

ma túy, trong đó 18 ha cây thuốc phiện được trồng ở 10 tỉnh miền núi phía  Bắc 

ược trồng rải rác ở 14 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam  B

ầu năm 2015, đã  phát hiện, phá nhổ 14,4ha cây thuốc phiện (

ên 1,82ha, LaiChâu 9,3ha [10] [71], 

( Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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Thống kê diện tích trồng cây thuốc phiện bị triệt phá từ 
năm 2000 - đến tháng 6/2015

Số diện tích

ện tích tái trồng cây có chất ma túy liên tục giảm, 

ha, trong đó, niên vụ 2006, 

à xóa bỏ 171 ha cây 

iên vụ: 2009: 31 ha ; 

ện tích tái trồng cây thuốc phiện từ năm 2006-2010 

ỉ bằng 3% so với năm 1993 khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết 06/CP của 

rên 12.000 ha). Tuy nhiên 

ện và triệt xóa 40,2 ha 

ồng cây thuốc phiện nhiều là Sơn La : 

, Yên Bái: 27.700m2 , 

à xóa 19 ha cây có chứa chất 

ợc trồng ở 10 tỉnh miền núi phía  Bắc 

ên và Đông Nam  Bộ; 

ổ 14,4ha cây thuốc phiện (Sơn La 

 

n nông thôn) 

33
40,2

5,8 19 14 

iện tích trồng cây thuốc phiện bị triệt phá từ 
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3.2.4.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống ma túy 

 Quán triệt tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 06-CT/TW “tuyên truyền sâu rộng 

trong các tầng lớp nhân dân về hậu quả nguy hại của việc lạm dụng ma túy đối 

với bản thân, gia đình và xã hội” và Chỉ thị 21-CT/TW “đổi mới nội dung, hình 

thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, làm 

chuyển biến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, các cấp chính quyền và toàn 

thể nhân dân về hiểm họa từ ma túy và sự cần thiết phải tăng cường công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của cơ quan tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy”, công tác 

tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy đã được đẩy mạnh và đạt được 

những kết quả tích cực. 

 Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tập trung tuyên truyền về Chỉ thị của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiều báo, đài phát thanh, đài truyền hình đã 

xây dựng những chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu...tuyên truyền về các 

gương điển hình, người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống ma túy, gương 

cai nghiện ma túy....đã được bạn đọc, người xem, người nghe quan tâm và yêu 

thích. Các hình thức hoạt động tuyên truyền khác như mít tinh, hội trại, hội 

thảo, tọa đàm, xuất bản ấn phẩm, tờ rơi cũng bắt đầu được quan tâm triển khai. 

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện các nội dung 

bản ghi nhớ với Bộ Công an về tuyên truyền phòng, chống ma túy. Mỗi năm, 

Bộ Công an đã xuất bản 10 số Tạp chí phòng, chống ma túy với tổng số 10 vạn 

bản với các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. 

Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin truyền thông) đã phối hợp 

chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, 

giáo dục phòng, chống ma túy. Nhờ đó, công tác này được tập trung đẩy mạnh 

và trở thành phong trào thường xuyên, liên tục ở hầu hết các cấp, các ngành, 

các địa phương, đơn vị, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực 
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lượng Công an, Quân đội, Văn hóa thông tin các cấp và các tổ chức đoàn thể xã 

hội như Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 

Hội Nông dân, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM và các cơ quan báo, đài tham 

gia.Hàng năm, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn 

dân phòng, chống ma túy 26-6, Ủy ban Quốc gia tổ chức lễ ra quân, mít tinh 

lớn, thu hút được sự tham gia các cấp, các ngành, các đoàn thể và đông đảo 

quần chúng nhân dân, được truyền hình trực tiếp đến nhân dân cả nước nhằm 

biểu dương sức mạnh của tổ chức chính trị - xã hội và truyên truyền sâu rộng 

về phòng, chống ma túy tới đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước. Cụ 

thể Trung ương Đoàn TNCSHCM đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch Tuổi trẻ 

hành động vì một thế giới không ma túy tại Thành phố Hải Phòng; Lễ ra quân 

tổ chức chương trình phòng, chống ma túy trong trường học và Lễ tuyên dương 

điển hình tiên tiến về cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy tại TP Nam Định;  

UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức 

Lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy năm 2011 với chủ 

đề : “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” ; Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức 

các cuộc minh tinh hưởng ứng ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy tại Thanh Hóa, Hà Nội, Khu công nghiệp Dương Kinh - Hải Phòng.... 

 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Xây dựng gia đình, địa bàn không có 

người nghiện và tội phạm ma túy”, đưa nội dung phòng, chống ma túy thành 

một tiêu chí thi đua trong các cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp. 

 Tại các địa phương, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, hướng về 

cơ sở, nhất là đối với cá làng, xã, bản phức tạp về tệ nạn ma túy với các hình 

thức tuyên truyền sinh động như: treo tranh cổ động, pano, áp phích, khẩu hiệu; 

tổ chức các nhóm tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh của địa phương. Một số địa phương như Đắc Lắc, Gia Lai, Lai Châu, Sơn 
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La...tổ chức biên tập, phát thanh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, xây dựng 

chương trình, kịch bản 

Tuy nhiên công tác chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, 

chống ma túy còn tản mạn, chưa thống nhất vào một đầu mối, chưa đồng bộ ở 

các cấp, các ngành, các địa phương, công tác tuyên truyền chưa được tiến hành 

thường xuyên, liên tục và thường tập trung vào đợt tháng 6 và Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy hàng năm. 

3.2.4.5.  Công tác thanh tra kiểm tra kết quả phòng, chống ma túy 

Hàng năm Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma 

túy, mại dâm đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống ma túy tại 

các tỉnh, thành phố về các lĩnh vực: Thay cây, cai nghiện, đấu tranh, tuyên 

truyền giáo dục... Mỗi một đoàn kiểm tra liên ngành do một đồng chí Lãnh đạo 

Bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia làm Trưởng đoàn và lãnh đạo các Bộ, 

ngành có liên quan làm thành viên. Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch 

Ủy ban Quốc gia chỉ đạo kiểm tra lĩnh vực về phòng, chống ma túy tại các tỉnh 

trọng điểm thuộc 3 miền theo luân phiên các tỉnh để đánh giá kết quả 3 lĩnh vực 

của các tỉnh, thành phố trong cả nước để báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia. 

Thành phần của các tỉnh, thành phố lam việc với Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành như: Công an, Lao động 

Thương binh và Xã hội, Y tế, Biên phòng, Giáo dục, Thông tin truyền 

thông,Nông nghiệp và phát triển nông thôn...Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố có báo cáo kết quả phòng, chống ma túy của tỉnh, thành phố 

trên cơ sở tập hợp kết quả của các sở, ban ngành của tỉnh. Tuy nhiên, có nhiều 

đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia đi kiểm tra kết hợp 3 lĩnh vực: phòng, 

chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm để báo cáo lên Lãnh đạo 

Ủy ban Quốc gia kết quả chung 3 lĩnh vực.Chẳng hạn như: Đoàn kiểm tra công 

tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Tỉnh Hòa 

Bình. Trưởng đoàn kiểm tra là Lãnh đạo Bộ Công an, các thành viên gồm có 

đại diện Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và 
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Xã hội, Cục phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Vụ Khoa giáo Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức 

năng thuộc Bộ Công an. Đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh 

Hòa Bình, kiểm tra thực tế công tác phòng, chống ma túy tại phường Phương 

Lâm, thành phố Hòa Bình; chỉ đạo Cục Cảnh sát Biển thuộc Bộ Quốc Phòng do 

đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển, thành viên Ủy ban Quốc gia làm 

trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các thành viên đại diện Cục đấu 

tranh chống tội phạm ma túy và Văn phòng Thường trực phòng, chống tội 

phạm và ma túy thuộc Bộ Công an, Vụ khoa giáo - Văn xã thuộc Văn phòng 

Chính phủ, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra 

hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đoàn kiểm tra 

đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu tại Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, làm việc với Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội tỉnh, làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh về công tác phòng, chống ma túy trong khu vực biên giới tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu. Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm tại 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng do Thứ trưởng làm Bộ 

Y tế làm trưởng đoàn và đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS của Bộ Y tế, 

Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an, Vụ 

khoa giáo Văn xã của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội...  

Kết quả kiểm tra hàng năm của Đoàn kiểm tra liên ngành cho thấy: Đoàn 

kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm đã kiểm tra kết hợp công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống 

mại dâm và HIV của các tỉnh, thành phố, nên các báo cáo kết quả phục vụ đoàn 

của các tỉnh, thành phố đầy đủ cả 3 lĩnh vực. Lãnh đạo các Bộ, ngành đã đánh 
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giá đầy đủ công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và AIDS của các tỉnh, thành 

phố để báo cáo Ủy ban Quốc gia. Việc tổ chức đoàn kiểm tra kết hợp 3 lĩnh vực 

đã tiết kiệm chi phí tổ chức đoàn kiểm tra, chi phí ăn ở đi lại và tinh giản số 

lượng đoàn về các tỉnh, thành phố. 

Tuy nhiên, do thời gian kiểm tra ngắn, không có tính chuyên sâu về 

phòng, chống ma túy trên các lĩnh vực: đấu tranh chống tội phạm ma túy, việc 

xóa và thay thế cây có chứa chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai, tuyên 

truyền phòng, chống ma túy, kết quả hợp tác quốc tế ở các tỉnh giáp biên giới..., 

vì vậy kết quả kiểm tra chưa đánh giá được đầy đủ, toàn diện công tác phòng, 

chống ma túy của các tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến báo cáo kết quả phòng, 

chống ma túy của Ủy ban Quốc gia. 

 3.2.5. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy 

 Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, từ năm 1997 Việt Nam đã phê 

chuẩn 3 công ước quốc tế về kiểm soát ma túy của Liên Hợp quốc (Công ước 

1961, 1971 và 1988). Từ đó, Việt Nam đã tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác 

với các tổ chức quốc  tế và các tổ chức phi chính phủ như: Cơ quan phòng, chống 

ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), Tổ chức phòng, chống ma túy 

ASEAN, Chương trình hợp tác phòng, chống ma túy với 6 nước tiểu vùng sông 

Mê Kông (MOU)...Nội dung hợp tác đa phương tập trung và việc phối hợp triển 

khai nội dung của các công ước quốc tế, xây dựng qui chế phối hợp đa quốc gia, 

nâng cao năng lực thông qua đào tạo cán bộ và dự án hỗ trợ kỹ thuật. 

 Về hợp tác song phương, cho đến nay Việt Nam đã ký 8 Hiệp định song 

phương về phòng, chống ma túy với Chính phủ các nước: Campuchia, Lào, 

Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Nga, Myanmar, Hungary, Thái Lan, Hoa Kỳ 

và 17 Hiệp định hợp tác trong phòng, chống tội phạm với hầu hết các nước 

trong khu vực và các đối tác, có ý nghĩa quan trọng về phòng, chống ma túy 

trên thế giới. Hoạt động hợp tác song phương với các nước đã được tăng cường 

theo hướng đi sâu giải quyết các công việc cụ thể và mang tính thực tiễn. Cơ 
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chế giao ban giữa các tỉnh đã hình thành và dần đi vào thường xuyên. Việt Nam 

đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy Lào và 

Campuchia thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, đầu tư kinh phí và 

phương tiện. Với sự hỗ trợ của UNODC, hiện nay 14 Văn phòng liên lạc qua 

biên giới (BLO) đã được thiết lập tại 10 tỉnh giáp biên với Trung Quốc, Lào, 

Campuchia và đã phát huy hiệu quả trong việc trao đổi thông tin và phối hợp 

bắt giữ tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới. 

 Ngoài việc hợp tác với với các nước láng giềng, Việt Nam còn tăng cường 

hợp tác về phòng, chống ma túy với các đối tác chủ yếu trong khu vực và trên thế 

giới như Thái Lan, Myanma, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Nga, 

Ôxtrâylia…Thông qua các mối quan hệ này, ta đã tranh thủ được nguồn lực của 

các đối tác tiềm năng, cũng như góp phần ngăn chặn ma túy từ xa vào Việt Nam và 

từ Việt Nam đi các nước thứ ba. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã kêu gọi được 

hàng chục dự án quốc tế tài trợ cho công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam về 

các lĩnh vực cai nghiện, đấu tranh, thay cây, tuyên truyền, trong đó có nhiều dự án 

được do UNODC tài trợ được triển khai tại Việt Nam và đạt kết quả tốt. 

 Ngoài ra, Việt Nam còn chủ động tiếp xúc, tổ chức các đợt vận động 

chung và tranh thủ các nhà tài trợ khác như Nhật Bản, Đan Mạch, Hàn Quốc 

qua các dự án có qui mô nhỏ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ 

động triển khai kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế và quản lý dự án về 

phòng, chống ma túy, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy 

theo các hiệp định, thỏa thuận đa phương, song phương về phòng chống ma túy 

đã ký giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế. Việt Nam đã tổ chức 

cho cán bộ, lãnh đạo các cấp tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn về 

phòng, chống ma túy ở các nước; Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc 

gia thực hiện đầy đủ và tích cực các nghĩa vụ hợp tác đa phương và song 

phương như: hợp tác tiểu vùng Sông Mê Kong (MOU 1993); UNODC Việt 

Nam; ASEAN; diễn đàn hợp tác đa phương của Liên Hợp quốc; 10 nước 
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ASEAN và Trung Quốc (ACCORD); Các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Lào, 

Campuchia đã duy trì quan hệ hợp tác phòng, chống ma túy ở cấp tỉnh, huyện, 

xã, Đồn biên phòng, giữa các lực lượng Công an, Hải quan của 2 nước, vì thế 

đã góp phần nâng cao hiệu quả bắt giữ tội phạm ma túy ở các tỉnh biên giới, kể 

cả bắt đối tượng truy nã nguy hiểm. 

 Như vậy, cùng với sự đóng góp to lớn của công tác hợp tác quốc tế, Việt 

Nam đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch huy động sức mạnh tổng hợp 

của các cơ quan nhà nước cùng với các tầng lớp nhân dân tiến hành chống tệ 

nạn ma túy một cách toàn diện, triệt để và đã đạt được một số kết quả quan 

trọng trong công tác phòng, chống ma túy. 

Có thể nói, thông qua hợp tác quốc tế, Việt Nam đã tiếp thu được nhiều 

kinh nghiệm tốt của các nước về chiến lược và giải pháp phòng, chống ma túy, 

về xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, về tổ chức lực lượng chuyên trách 

chống tội phạm ma túy. Chúng ta cũng đã tranh thủ được một lượng đáng kể 

các dự án do quốc tế tài trợ. Bên cạnh đó, thông qua phối hợp đấu tranh, một số 

đường dây buôn bán có yếu tố nước ngoài bị bóc gỡ, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác đấu tranh trong nước. 

 Nhìn một cách tổng quát, Việt Nam đã thiết lập và củng cố quan hệ hợp 

tác đầy đủ với các tổ chức đa phương có chức năng kiểm soát ma túy, với các 

quốc gia là địa bàn trọng điểm về ma túy và có tác động trực tiếp đến nước ta; 

lĩnh vực hợp tác cũng được mở rộng, không chỉ giới hạn trong đấu tranh mà 

còn bao gồm công tác cai nghiện, quản lý tiền chất, phát triển thay thế cây có 

chất ma túy, tuyên truyền phòng ngừa, giảm tác hại liên quan đến ma túy.  

Tuy nhiên, hoạt động tác quốc tế về phòng, chống ma túy vẫn tồn tại một 

số bất cập sau đây: 

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và các nước 

trong khu vực và trên thế giới chưa góp phần hữu hiệu ngăn chặn từ xa và làm 

giảm ma túy thẩm lậu vào nước ta. Có tình hình này là do chính quyền một số 
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địa phương thực hiện chỉ đạo công tác hợp tác quốc tếcòn chung chung, đôi khi 

mang tính hình thức,nội dung phòng, chống ma túy chưa được nêu rõ rệt,thiếu 

cụ thể.Hợp tác ở cấp tác chiến giữa các lực lượng chuyên trách của hai bên tại 

khu vựcbiên giới còn thiếu cơ chế rõ ràng nên chưa thực sự có hiệu quả. 

Cơ chế Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) mặc dầu bước đầu phát 

huy hiệu quả trong việc trao đổi thông tin và phối hợp bắt giữ tội phạm ma túy 

và các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới nhưng chỉ hạn chế ở các địa bàn 

dự án. Các lực lượng kiểm soát ma túy của Lào và Campuchia ở khu vực biên 

giới còn rất mỏng, yếu về nghiệp vụ, thiếu phương tiện, kinh phí nên không đáp 

ứng được yêu cầu hợp tác phòng, chống ma túy do ta nêu ra, trong khi đó sự hỗ 

trợ của Việt Nam còn hạn chế mới chỉ đáp ứng một phần yêu cầu của bạn. 

Cơ chế hợp tác chống ma túy trên tuyến biển cũng như các cửa khẩu 

hàng không, hải cảng của Việt Nam ở các sân bay hải cảng trọng điểm trong 

khu vực chưa được hình thành; chưa bố trí được sỹ quan liên lạc ở nước ngoài. 

Đối với các nước trọng điểm về ma túy, việc hợp tác mới tập trung vào 

việc trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm, tranh thủ đào tạo cán bộ và hỗ trợ 

phương thiện thiết bị. Hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm về ma 

túy còn ít, do vướng mắc về qui định pháp lý và hạn chế năng lực. 

Bên cạnh đó, những khó khăn về kinh phí, hạn chế về ngoại ngữ, lực 

lượng mỏng, thiếu phương tiện và trang thiết bị của các lực lượng phòng, 

chống ma túy cũng phần nào tác động đến hiệu quả hợp tác. 

Thời gian gần đây, nguồn kinh phí của Liên Hợp Quốc và quốc tế đầu tư 

cho lĩnh vực phòng, chống ma túy ở Việt Nam và khu vực có xu hướng giảm 

do những khó khăn về kinh tế; Công tác tuyên truyền đối ngoại về phòng, 

chống ma túy còn yếu, đặc biệt là chưa đầu tư xây dựng các tư liệu, tài liệu, 

phim ảnh để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế hiểu về những nỗ lực của Nhà 

nước và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đồng thời 

giới thiệu, thu hút tài trợ của cộng đồng quốc tế cho công tác này. 
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3.3. Những hạn chế và nguyên nhân trong quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy 

3.3.1. Những  hạn chế 

- Trước tiên có thể thấy hạn chế mang tính nền tảng là Luật phòng, 

chống ma túy và Luật sửa đổi còn nhiều bất cập, nhiều nội dung chưa sát với 

thực tế. Còn thiếu nhiều Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 

phòng, chống ma túy. 

 - Hệ thống tổ chức của các cơ quan phòng, chống ma túy còn không ít 

bất cập, nhiều cơ quan tham mưu chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ 

được giao; chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan còn chồng chéo, chưa rõ 

ràng, dẫn tới hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy chưa 

cao, nhiều nơi còn thụ động.  

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy của các 

lực lượng ở Trung ương và địa phương còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực 

làm việc.Một bộ phận cán bộ, công chức nhận thức về công tác phòng chống 

ma túy chưa đầy đủ và tương xứng với nhiệm vụ được giao; Cán bộ chuyên 

trách phòng chống ma túy một số đơn vị còn yếu về kỹ năng nghiệp vụ thu thập 

xử lý thông tin, phát hiện, điều tra xác minh các đối tượng có nghi vấn. Tình 

trạng cán bộ công chức thừa hành đùn đẩy, né tránh không muốn làm công tác 

kiểm soát ma túy diễn ra khá phổ biến. Hoặc còn có tình trạng khoán trắng 

công tác kiểm soát ma túy cho lực lượng chuyên trách. 

 - Công tác phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy có nhiều hạn chế. Còn 

nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn qua biên giới chưa bắt được. Tỷ lệ phát hiện 

bắt giữ ma túy trên biển và qua kiểm tra, kiểm sóa hàng hóa, phương tiện ở địa 

bàn còn thấp. Lượng ma túy nhập lậu vào nước ta vẫn còn nhiều, khả năng 

ngăn chặn, kiềm chế tội phạm về ma túy từ tuyến đầu chưa thực sự vững chắc, 

khả năng ngăn chặn đối tượng nghiện chưa hiệu quả. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là 

mạng lưới bí mật nội biên và ngoại biên còn yếu chưa đủ sức quán xuyến địa 
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bàn và phát hiện tội phạm về ma túy từ xa. Công tác phối hợp giữa lực lượng 

Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát Biển trong đấu tranh chống tội phạm 

ma túy còn thiếu chặt chẽ, nội dung phối hợp chưa cụ thể và đồng bộ nên hiệu 

quả hợp tác còn thấp. Nhiều khu vực biên giới đường bộ, cửa khẩu với các 

nước có chung đường biên giới còn để nhiều sơ hở cho hoạt động của bọn tội 

phạm ma túy. Mặt khác, do đặc điểm biên giới của nước ta dài và địa hình hiểm 

trở, phức tạp, kết hợp với đường lối mở cửa, hợp tác với các nước nên lực 

lượng Biên phòng, Hải quan chưa đủ sức kiểm soát ngăn chặn ma túy xâm 

nhập vào Việt Nam. 

 Ở một số đơn vị, địa phương còn vì thành tích cục bộ nên đã chia cắt 

trong trao đổi thông tin, thiếu sự gắn bó phối hợp; công tác tổ chức sơ kết, tổng 

kết, rút kinh nghiệm các vụ án, chuyên đề phối hợp còn ít. 

 Ở các trọng điểm biên giới đường bộ và cửa khẩu, việc phòng ngừa ngăn 

chặn ma túy vẫn đang ở thế bị động, đối phó. Cụ thể, hợp tác về phòng, chống 

ma túy với Lào, Trung Quốc còn nhiều bất cập, nhất là đối với nước bạn Lào 

do năng lực đấu tranh chống tội phạm ma túy của bạn còn nhiều hạn chế.  

  Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụphục vụ cho công tác phát hiện ma túy, 

thông tin liên lạc và giám định ma túy còn nhiều thiếu thốn và lạc hậu. Nhiều 

phương tiện đã sử dụng trên 10 năm nay đã lạc hậu và thường xuyên hư hỏng. 

Một số thiết bị đã được duyệt nhưng mua sắm và cấp phát chưa kịp thời.Việc 

sử dụng trang thiết bị hiện có chưa hiệu quả. 

 - Công tác cai nghiện và quản lý sau cai còn nhiều bất cập.Hệ thống văn 

bản pháp luật qui định một số vấn đề cụ thể về công tác cai nghiện còn thiếu; 

Nhiều trung tâm chưa thực hiện đầy đủ hoặc thực hiện đủ qui trình cai nghiện, 

nội dung, chất lượng còn đơn giản, chưa đáp ứng yêu cầu. 

 Nhiều địa phương chưa thực hiệncai nghiện tại gia đình và cộng đồng, 

hoặc nếu có thì chỉ thực hiện giai đoạn cắt cơn như một thủ tục để đưa đối 

tượng vào Trung tâmcai bắt buộc, rất ít địa phương thực hiện các biện pháp hỗ 
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trợ đồng bộ, tỷ lệ tái nghiện 85-95%. 

 Công tác quản lý, tạo việc làm cho người nghiện sau cai chưa được chú 

trọng đúng mức. Tỷ lệ người nghiện sau cai được hỗ trợ vốn, tạo việc làm chỉ 

chiếm 6,13% tổng số người được cai nghiện. Vẫn còn tới 35 tỉnh, thành phố 

không tổ chức hỗ trợ vốn và tạo việc làm cho người nghiện sau cai. Công tác 

quản lý sau cai còn hình thức, chưa thực hiện các biện pháp cụ thể, phù hợp. 

Cơ sở vật chất tại các trung tâm nói chung, đặc biệt là trang thiết bị y tế, 

trang thiết bị dạy nghề còn thiếu và lạc hậu. Hệ thống Trung tâm trong toàn 

quốc còn thiếu sự thống nhất, mỗi trung tâm xây dựng theo tiêu chuẩn định 

mức kinh tế, kỹ thuật  khác nhau. Cai nghiện cộng đồng chưa được đầu tư phù 

hợp về cơ sở vật chất và các chi phí cần thiết cho cai nghiện, học nghề, tạo việc 

làm và quản lý lâu dài sau cai, do vậy nhiều địa phương khó khăn trong tổ chức 

hoạt động cai nghiện tại cộng đồng. 

 - Tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp, 

trong đó cây cần sa có nguy cơ tái trồng ở nhiều địa phương, thậm chí ngay cả 

trong thành phố. Nhiều nơi còn áp dụng trồng theo qui trình công nghệ mới như 

trồng dưới hầm hoặc trong nhà kính nên rất khó phát hiện. Cây thuốc phiện được 

đồng bào tái trồng với diện tích nhỏ lẻ ở các khe núi cao xa xôi hẻo lánh, trồng 

xen, gối vụ, người ở xã này sang trồng ở xã khác, huyện khác…vì vậy rất khó cho 

việc kiểm tra, phát hiện cũng như xác định đối tượng để xử lý hành chính. 

 - Kế hoạch thanh tra kiểm tra phòng, chống ma túy tại các tỉnh, thành 

phố hàng năm còn lồng ghép nhiều chương trình, nên thiếu tính chuyên sâu về 

lĩnh vực phòng, chống ma túy, như kiểm tra về công tác đấu tranh, thay cây, cai 

nghiện, tuyên truyền...vì vậy, việc chỉ đạo về phòng, chống ma túy đạt hiệu quả 

chưa cao. 

 - Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy còn nhiều hạn chế do 

thiếu kinh phí; trình độ cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy ở các ngành, 

các cấp và các tỉnh thành phố còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, khả năng đối 
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ngoại; cơ chế giao ban hàng năm giữa các tỉnh giáp biên giới của nước ta với 3 

nước nhiều khi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. 

 3.3.2. Nguyên nhân  

 3.3.2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Do nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực “Tam giác vàng”, vì 

vậy ma túy thẩm lậu qua biên giới vào nước ta bằng nhiều con đường gây khó 

khăn nhiều trong đấu tranh ngăn chặn. 

- Hoạt động sản xuất, mua bán ma túy mang lại siêu lợi nhuận, trong khi 

số người nghiện ma túy trong nước vẫn còn lớn tạo nên “động lực kép” cho các 

đối tượng tham gia hoạt động ma túy.  

- Đồng bào vùng cao đã có tập quán trồng và sử dụng thuốc phiện từ 

lâu đời, số người nghiện thuốc phiện ở vùng cao vẫn còn nhiều; Đời sống 

của đồng bào vùng sâu vùng xa còn quá khó khăn, trong khi lợi nhuận mang 

lại từ việc trồng cây thuốc phiện cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng 

khác. Mặc khác, kẻ xấu đã lợi dụng sự hạn chế về nhận thức của đồng bào 

dân tộc vùng sâu, vùng xa để đầu tư tiền cho đồng bào trồng thuốc phiện 

nhằm thu mua kiếm lời. 

- Ma túy tổng hợp gồm nhiều loại khác nhau, nghiện ma túy tổng hợp 

không có triệu chứng điển hình nên khó ban hành hướng dẫn chẩn đoán hay 

phác đồ điều trị cai nghiện ma túy. Đây là một vấn đề rất khó khăn trong quá 

trình cai nghiện ma túy. 

 3.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Do thường xuyên thay đổi cơ cấu tổ chức nên Cơ quan thường trực 

phòng, chống ma túy cũng thường xuyên thay đổi, thiếu tính chuyên sâu; Cán 

bộ làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy còn thiếu và yếu vì nhiều cán bộ không 

có tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực này. 

- Một số quy định của pháp luật thiếu đồng bộ, chưa theo kịp với tình 

hình thực tế đã gây rất nhiều lúng túng và khó khăn cho các địa phương trong 
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quá trình triển khai, thực hiện Luật phòng, chống ma túy. Thiếu cơ chế chính 

sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào công tác cai 

nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. 

- Nhiều cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương triển khai 

chậmviệc quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về 

phòng, chống ma túy, nên một số đề án, dự án được phê duyệt nhưng thời gian 

thực hiện quá ngắn, không đủ để phát huy hiệu quả. 

- Đối với công tác cai nghiện: do nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về 

nghiện ma túy và cai nghiện ma túy của không ít cán bộ, công chức, đặc biệt là 

một số người có trách nhiệm tham mưu về công tác cai nghiện tại gia đình và 

cộng đồng dẫn đến sự quan tâm, đầu tư chưa đủ mạnh, thiếu đồng bộ hoặc chi 

chú trọng một số mặt của công tác cai nghiện, thậm chí giao khoán cho cơ sở 

mà thiếu kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ kịp thời. 

- Cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cấp 

huyện, xã hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có định biên cụ thể cho cán bộ làm công 

tác phòng, chống tệ nạn ma túy ở các cấp. Trên 50% cán bộ, công chức làm 

công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện chưa được đào tạo cơ 

bản hoặc cập nhật kiến thức về cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai 

nghiện; 80% Trung tâm không có cán bộ tư vấn và tâm lý, 60% Trung tâm 

không có bác sỹ; 

- Công tác vận động người dân xóa bỏ việc tái trồng cây có chất ma 

túyvà công tác chỉ đạo, quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát và xử lý của chính 

quyền ở một số địa phương về việc tái trồng cây ma túy còn chưa thường 

xuyên, thiếu kiên quyết. 

- Cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy ở các bộ, ngành Trung ương 

và địa phương hầu hết không có nghiệp vụ hợp tác quốc tế; nhiều Lãnh đạo địa 

phương chưa coi trọng công tác này nên ảnh hưởng đến chất lượng hợp tác hợp 

tác quốc tế về phòng chống ma túy của nước ta. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3  

 Thực trạng quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn ma túy có liên quan 

đến nhiều chủ thể, đối tượng và quá trình kinh tế - xã hội nên việc phân tích sâu 

sắc, toàn diện thực trạng đã cho thấy bức tranh sinh động về diễn biến của tệ 

nạn ma túy và công tác tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thực 

hiện phòng chống tệ nạn ma túy ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay. Kết quả 

phân tích thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn ma túy ở Việt 

Nam vừa cho thấy kết quả quản lý nhà nước trên cả phương diện hiệu lực và 

hiệu quả, vừa chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong công tác 

này. Đồng thời còn cho thấy nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng 

đến tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn ma túy. 

Qua phân tích thực trạng quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở 

Việt Nam, luận án rút ra một số nhận xét như sau: 

 1/ Tội phạm ma túy ở trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong những 

năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về số vụ, số 

đối tượng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng 

phạm tội ở trên thế giới nói chung và khu vực Châu Á nói riêng hình thành 

đường dây với qui mô lớn, có liên quan đến tình hình tội phạm sản xuất, mua 

bán ma túy ở Việt Nam, gây ra nhiều hậu quả tác hại cho xã hội nước ta. 

 2/ Các cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam thời gian qua đã tham mưu 

cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách có tính chiến lược về phòng, 

chống ma túy; xây dựng ban hành thể chế hành chính và thực hiện pháp luật 

phòng, chống ma túy; tổ chức bộ máy quản lý và đào tạo lực lượng đội ngũ cán 

bộ làm công tác phòng, chống ma túy có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ phòng, chống ma túy; Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt trên các mặt: đấu tranh chống tội 

phạm về ma túy; quản lý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến 

ma túy; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; xóa bỏ và thay thế các loại cây có 
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chứa chất ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy...đóng góp tích cực 

vào kết quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở nước ta. 

 3/ Bên cạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy, qua khảo sát thực tế, tác giả cũng đã phát hiện những tồn 

tại, hạn chế nhất định của hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy, 

chỉ ra các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

 Kết quả nghiên cứu ở Chương 3 là cơ sở rất quan trọng để tác giả đưa ra 

những dự báo về tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực và ở Việt 

Nam;những khó khăn thách thức trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma 

túy ở Việt Nam trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong thời gian tới. 
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Chương 4 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Ở VIỆT NAM  

4.1. Định hướng, quan điểm, chủ trương phòng, chống ma túy ở Việt 

Nam trong thời gian tới 

4.1.1.Diễn biến của tình hình ma túy ở Việt Nam trong thời gian tới 

 Do tác động trực tiếp của tình hình ma túy trong khu vực cùng với nguồn 

cầu ma túy trong nước còn lớn, tình hình ma túy ở Việt Nam trong những năm 

tới còn phức tạp, tội phạm về ma túy đẩy mạnh các hoạt động và tính quốc tế 

của tội phạm ngày càng tăng, tính chất, mức độ ngày càng quyết liệt. 

 Thực hiện chính sách mở cửa và đường lối đối ngoại của Đảng trong thời 

kỳ hội nhập, nhà nước ta có chiến lược phát triển kinh tế mở, khuyến khích 

phát triển thương mại, đầu tư, du lịch, sự giao lưu giữa người nước ngoài vào 

Việt Nam và người Việt Nam đi nước ngoài học tập, lao động, công tác với 

nhiều mục đích khác nhau ngày càng nhiều, làm gia tăng cơ hội và điều kiện 

cho tội phạm ma túy trong nước và quốc tế câu kết với nhau hoạt động tại địa 

bàn Việt Nam; Việc nới lỏng qui định xuất nhập cảnh, miễn thị thực cho nhiều 

nước đã bị nhiều đối tượng mang quốc tịch nước ngoài (Châu Phi, Thái Lan, 

Indonexia, Philipine...) đã nhập cảnh và chọn Việt Nam  làm nơi hoạt động 

phạm tội buôn bán ma túy; Do sự bùng nổ của công nghệ thông tin và hệ thống 

Internet toàn cầu, tội phạm ma túy đã lợi dụng mạng Internet để hoạt động trao 

đổi thông tin mua bán, vận chuyển, giao nhận các loại ma túy đến phổ biến 

công nghệ điều chế các loại ma túy tổng hợp; Tăng cường giao lưu, trao đổi 

văn hóa giữa nước ta với các nước, bên cạnh nhiều mặt tích cực cũng có nhiều 

tác động xấu từ các trào lưu văn hóa đề cao cái tôi, mang nặng ý thích cá nhân, 

coi nhẹ tính cộng đồng, nhiều tác phẩm sách báo, phim ảnh xấu khuyến khích 

bạo lực, sống buông thả, hưởng thụ đã gián tiếp cổ súy cho giới trẻ lao vào ăn 

chơi sa đọa, dẫn tới sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. 
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Việt Nam có vị trí địa lý và đặc điểm biên giới, dân cư rất thuận lợi cho 

hoạt động của tội phạm ma túy quốc tế. Phía Tây Việt Nam là khu vực Tam 

giác vàng - một nguồn cung cấp ma túy rất lớn cho các nước trên thế giới. Phía 

Bắc và Phía Đông Việt Nam giáp với những nước ít có điều kiện sản xuất ma 

túy nhưng có nhu cầu sử dụng chất ma túy rất lớn; việc sản xuất buôn bán ma 

túy ở khu vực Tam giác vàng và các nước láng giềng như Thái Lan, Lào, Trung 

Quốc, Campuchia đang còn rất phức tạp. Với biên giới đường bộ và đường 

biển dài gần 8.000 km, có nhiều sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, là điều 

kiện để tội phạm ma túy quốc tế sẽ triệt để lợi dụng hoạt động, gây áp lực rất 

lớn đối với nước ta. Việc ngăn chặn không để bọn tội phạm sản xuất ma túy trái 

phép trong nước và ngăn chặn nguồn ma túy buôn lậu từ nước ngoài vào sẽ là 

vấn đề hàng đầu trong công tác phòng, chống ma túy và cũng sẽ là cuộc đấu 

tranh một mất, một còn rất khó khăn, quyết liệt.  

Do đặc điểm của tình hình ma túy thế giới, đối tượng người nước ngoài 

phạm tội ma túy liên quan đến Việt Nam sẽ tăng lên, không chỉ người các nước 

trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương mà nhiều nước trên 

thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, đặc biệt là các đối tượng người gốc 

Phi, các nước khu vực Tây và Trung Á. Các tổ chức tội phạm quốc tế sẽ tìm 

cách móc nối với số đối tượng trong nước hình thành đường dây, tổ chức có 

tính chất chuyên nghiệp, mở rộng phạm vi, địa bàn hoạt động, lợi dụng, lôi kéo 

những người dân tộc khu vực biên giới, các đối tượng nghiện ma túy tham gia 

buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 

 Hoạt động của tội phạm về ma túy vẫn xảy ra trên phạm vi cả nước, 

nhưng phức tạp và tập trung nhất vẫn là ở dọc các tuyến biên giới đất liền, đặc 

biệt là tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Bắc và qua các tuyến đường biển, đường 

sắt, đường hàng không, qua đường bưu điện. Trong nội địa, địa bàn trọng điểm, 

phức tạp nhất vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố, thị xã 

khác có tính chất là đầu mối tiêu thụ hoặc trung chuyển đi các địa bàn khác 
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trong nước và đưa đi ước ngoài; các địa bàn tập trung nhiều các khu công 

nghiệp, chế xuất, khu kinh tế mở.... 

 Về đối tượng phạm tội: 

 + Với nhóm tội mua bán, vận chuyển trái phép các chât ma túy, đối 

tượng phạm tội là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài móc nối 

với cơ quan thi hành pháp luật sẽ có xu hướng tăng. 

 + Với nhóm tội về sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là 

người già trẻ em, phụ nữ ngày càng tăng, đặc biệt xu hướng lôi kéo trẻ em ở 

tuổi vị thành niên tham gia bán lẻ các chất ma túy ngày càng tăng. 

 + Đối tượng phạm tội có tiền án, tiền sự hung hãn, liều lĩnh ngày càng tăng 

 - Phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sẽ càng tinh vi, xảo 

quyệt hơn: 

 + Phương thức cất giấu ma túy khi vận chuyển sẽ tinh vi hơn. Trên biên 

giới đường bộ, phương thức thuê người vận chuyển ma túy qua đường tiểu 

ngạch gia tăng; phương thức mua chuộc công chức kiểm soát biên giới để vận 

chuyển qua trạm kiểm soát ngày càng phổ biến. Trên đường biển, xu hướng 

vận chuyển chất ma túy cất lẫn trong các contennơ hàng hóa sẽ ngày càng 

nhiều. Trên đường hàng không, ngoài các phương thức phổ biến trước đây như 

cất giấu ma túy trong tranh sơn mài, va li hai đáy, cất trong đế giày, pha lẫn 

trong rượu...số vụ nuốt chất ma túy trong bụng để vận chuyển qua cửa khẩu 

hàng không sẽ ngày càng nhiều. 

 + Thủ đoạn mua bán chất ma túy ngày càng tinh vi hơn và manh động 

hơn: Đối tượng dùng nhiều biện pháp chống lại hoạt động đặc tình, hoạt động 

nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát như kiểm tra kỹ tiền, hàng, lai lịch khách 

mua bán hàng, nhận tiền đặt cọc, giữ người làm con tin mới dẫn đến nơi giao 

hàng. Mặt khác, chúng luôn tìm mọi cách chống lại lực lượng chuyên trách khi 

bị phát hiện, bắt giữ, thậm chí xu hướng sử dụng vũ khí nóng sẽ trở thành phổ 

biến. Ngoài ra nhóm tội phạmcòn sử dụng những phương thức, thủ đoạn mới, 
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những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào việc thực hiện như: khai thác, lợi 

dụng các thành tựu công nghệ tin học vào việc liên lạc để trao đổi, mua bán, 

chuyển tiền, cất giấu và vận chuyển ma túy, giao nhận ma túy... 

 + Phương thức mua bán, vận chuyển tiền chất chủ yếu là lợi dụng danh 

nghĩa cơ quan nhà nước xin giấy phép nhập tiền chất với số lượng lớn, nhập 

quá số lượng xin trong giấy phép, mua ở nước ngoài xong bán cho nước khác 

hoặc nhập về Việt Nam chỉ dùng cho nhu cầu sản xuất công nghiệp một phần 

nhỏ, còn lại cung cấp cho bọn sản xuất chất ma túy. Tội phạm ma túy sẽ lợi 

dụng sự quản lý, kiểm soát tiền chất và các dụng cụ điều chế chưa được chặt 

chẽ ở Việt Nam để xây dựng các cơ sở điều chế ma túy tổng hợp hoặc áp dụng 

công nghệ sinh học để tổ chức trồng cây có chất ma túy ngay trong khu dân cư, 

địa bàn khu đô thị. 

 - Tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục tăng ở 

các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - 

Campuchia, trọng điểm ở các tỉnh biên giới Tây Bắc, Bắc Miền Trung, Tây 

Nam Bộ như các tỉnh Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tây 

Ninh, An Giang...các tuyến Lai Châu - Hà Nội, Nghệ An - Hà Nội... 

 - Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy: Số người nghiện các loại ma 

túy truyền thống như thuốc phiện, cần sa có thể giảm dần, nhưng số người sử 

dụng ma túy tổng hợp và tân dược gây nghiện sẽ có chiều hướng tăng lên đến 

mức nghiêm trọng nếu chúng ta không có các giải pháp kịp thời, trong đó sẽ 

phát triển theo hai hướng là lan dần từ thành thị đến nông thôn và từ đối tượng 

chủ yếu là người có thu nhập cao, ăn chơi, đua đòi, thanh thiếu niên hư hỏng ở 

các thành phố, thị xã, thị trấn đến các đối tượng là người lao động bình dân, 

học sinh, sinh viên, trí thức... 

 - Việc tái trồng cây có chứa chất ma túy ở trong nước luôn tiềm ẩn 

những nguy cơ bùng phát trở lại. Nguyên nhân chính là do tình hình kinh tế - 

xã hội ở khu vực này kém phát triển; đời sống vật chất, văn hóa, giáo dục, y tế 
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của đồng bào vùng thay thế trồng cây thuốc phiện còn rất khó khăn. Việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề đang còn nhiều lúng túng về 

loại cây, vật nuôi thay thế và tiêu thụ sản phẩm. 

 4.1.2. Dự báo những khó khăn và thách thức trong phòng, chống ma 

túy ở Việt Nam trong thời gian tới. 

 Từ thực tế công tác phòng, chống ma túy trong những năm qua cũng như 

những dự báo về tình hình tệ nạn ma túy trong thời gian tới, có thể thấy công 

tác phòng, chống ma túy ở nước ta sẽ gặp phải một số khó khăn, thách thức 

lớn, cụ thể là: 

 4.1.2.1 Khó khăn, thách thức trong việc chặn nguồn cung 

 + Do nước ta ở gần khu vực Tam giác vàng, một trong ba khu vực sản 

xuất ma túy lớn trên thế giới; đặc điểm địa hình, đường biên giới, đường bộ dài 

hiểm trở, khó kiểm soát; mặt khác qui định pháp luật và khả năng phòng ngừa, 

đấu tranh, xử lý của các nước láng giềng còn nhiều bất cập nên không đủ sức 

thực hiện hết các yêu cầu phối hợp đấu tranh cũng như xóa bỏ các tụ điểm dọc 

biên giới, vì vậy đặt ra thách thức trong việc thẩm lậu ma túy qua biên giới. 

 + Thực tế hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công 

nghệ thông tin, các đối tượng phạm tội có thể dễ dàng làm chủ và phổ biến 

cách thức sản xuất ma túy tổng hợp trên mạng Internet; mua các hóa chất và 

nguyên liệu để sản xuất ma túy tổng hợp từ thị trường tự do, đồng thời sử dụng 

các máy móc, dụng cụ thông thường để sản xuất ra nhiều loại ma túy tổng hợp 

mới. Chính vì vậy, xu hướng sử dụng và tự điều chế ma túy tổng hợp để sử dụng 

có nguy cơ phát triển và lan rộng nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ. 

 4.1.2.2. Khó khăn thách thức trong việc giảm cầu 

 Hiện nay, cai nghiện vẫn là khâu khó khăn, lúng túng nhất trong công 

cuộc phòng chống tệ nạn ma túy. Sau nhiều năm tổ chức tiến hành các hình 

thức cai nghiện khác nhau, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra được giải pháp căn 

cơ để cai nghiện triệt để cho người nghiện, nên tỷ lệ tái nghiện vẫn ở mức cao. 
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Trong khi đó sự phát triển và lan rộng của ma túy tổng hợp càng tạo nên thách 

thức đối với việc tìm kiếm phương pháp, thuốc để phát hiện và tổ chức cai 

nghiện cho người nghiện ma túy tổng hợp. 

 - Khó khăn, thách thức trong việc huy động các nguồn lực cho công tác 

phòng, chống ma túy 

 Lực lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống ma túy còn thiếu và 

yếu về lý luận và kỹ năng chuyên ngành, số được đào tạo chuyên sâu chưa 

nhiều. Việc hoạch định chính sách, đúc kết thực tiễn để rút ra những bài học 

kinh nghiệm nhằm định hướng và tổ chức công tác phòng, chống ma túy sát 

đúng, phù hợp tình hình thực tiễn từng giai đoạn còn chưa kịp thời. 

 Công tác phòng, chống ma túy chưa thật sự xã hội hóa một cách sâu sắc, 

nhất là khâu huy động nguồn vốn cho công tác này; hiệu quả sử dụng nguồn 

vốn cho công tác này chưa cao, nặng về hình thức, phô trương; chưa tập trung 

nhiều cho nơi diễn ra các hoạt động ma túy chủ yếu là cấp cơ sở và những đối 

tượng cần thiết phải tập trung đầu tư như lực lượng chuyên trách, đối tượng có 

nguy cơ cao, giải quyết việc làm bền vững... 

4.1.3. Quan điểm, chủ trương và mục tiêu của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh 

phòng, chống ma túy ở Việt Nam thời gian tới 

       Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý 

trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những quan điểm chỉ đạo và 

mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể là: 

- Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: 

+ Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải được đặt dưới sự lãnh 

đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, 

trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt. 

+ Phòng, chống và kiểm soát ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và 

bền bỉ, quyết tâm và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các 
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ngành và các tổ chức chính trị, xã hội. Nội dung công tác phòng, chống và 

kiểm soát ma túy phải được lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, 

chiến lược quốc gia có liên quan. 

+ Đầu tư cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là đầu tư cho 

sự phát triển bền vững của đất nước. Nhà nước đảm bảo việc huy động nguồn 

lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với khả năng và 

điều kiện  kinh tế- xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, đồng thời huy 

động sự đóng góp của cộng đồng và tài trợ quốc tế. 

+ Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và 

giảm tác hại. Coi trọng công tác phòng, chống ma túy từ gia đình, tổ dân phố, 

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp, trường học, tập trung vào 

nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao. 

+ Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên 

cơ sở huy động sự tham gia tích cực của các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính 

trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các thành phần kinh tế, các tổ 

chức phi chính phủ và của tất cả công dân. 

+ Tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế trong phòng, 

chống và kiểm soát ma túy. 

- Mục tiêu nhiệm vụ: 

+ Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả, tác 

hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý; tạo 

nên phong trào hành động phòng, chống ma tuý rộng khắp trong cả nước, làm 

giảm thiểu tệ nạn ma tuý. 

+ Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời kiên 

trì sử dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp và 

tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong phòng, chống ma tuý, nhằm từng bước 

kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi cho được tệ nạn ma tuý; tạo môi trường 

lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ 
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gìn trật tự an toàn xã hội trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc 

của nhân dân. 

+ Kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma tuý thẩm lậu vào nước ta; 

phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới bằng mọi biện pháp; 

+ Xoá bỏ triệt để các tổ chức, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, 

tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý ở trong nước.  

+ Không để tái trồng cây có chất ma tuý. 

+ Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất của ma tuý, chất gây 

nghiện, chất hướng thần; 

+ Tổ chức cai nghiện cho tất cả những người nghiện ma tuý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện, đồng thời coi trọng và nhân rộng 

các mô hình cai nghiện có hiệu quả;  

+ Chặn đứng tình trạng gia tăng số người nghiện mới, từng bước làm 

giảm dần số người nghiện ma tuý ở các địa bàn dân cư. 

4.2. Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy 

Trên cơ sở những nguyên lý về nội dung, hình thức, phương pháp quản 

lý và thực trạng tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ 

quan nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong tình hình mới, luận 

án đề xuấtmột số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy ở nước ta như sau: 

4.2.1. Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

- Tại Điều 2, điểm 4, Chương I của Luật phòng, chống ma túy qui định 

tiền chất là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất 

chất ma túy, được qui định trong danh mục do Chính phủ ban hành.Danh mục 

IV, Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành 

các danh mục chất ma túy và tiền chất qui định các hóa chất không thể thiếu 
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trong quá trình điều chế, sản xuất ma túy như Ephedrine, Pseudeophedrine, 

Safrole…tuy nhiên Acid Sulfuric là hóa chất cơ bản, chất xúc tiến thì có thể 

thiếu được trong quá trình điều chế tiền chất, hóa chất này có thể thay được 

bằng hóa chất khác tùy thuộc vào quá trình sản xuất chất ma túy ( Acit nitrit 

HN03). Vì vậy, đề nghị sửa khoản 4, Điều 2, Chương I của Luật phòng, chống 

ma túy định nghĩa về tiền chất chặt chẽ hơn và để thống nhất với Nghị định 

67/NĐ-CP ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất. 

 - Tại Điều 2, điểm 9, chương I qui định các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận 

chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập 

khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất qui định tại các khoản 1, 4, 5 Điều này, 

được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo qui định của pháp luật, nhưng thiếu 

hai hoạt động cấp phép và tạm nhập tái xuất.  Đề nghị bổ sung vào khoản 9, 

Điều 2, chương I của Luật phòng, chống ma túy hai hoạt động cấp phép và tạm 

nhập tái xuất vào qui định các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.  

 - Tại Điều 3, Chương I nghiêm cấm hành vi: Trồng cây có chứa chất ma 

túy. Điều 2, điểm 6 qui định cây có chứa chất ma túy bao gồm cây thuốc phiện 

(cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do 

Chính phủ qui định.  

 Cây cần sa là một loại cây thảo, mọc đứng, có nhiều cành mọc đối với 

thân, lá thường mọc so le, có cuống, mép lá có răng cưa sắc. Từ nhiều năm qua, 

đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên 

Quang, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An… đã trồng cây cần sa với mục đích 

dùng vỏ để làm sợi dệt vải, dây thừng, lấy quả dùng làm thực phẩm, hoặc dùng 

làm thức ăn cho gia súc vì loại này rất giàu protein, còn lá, hạt, hoa, rễ cây cần 

sa được dùng để chữa bệnh giảm đau, chống co giật, chữa ho, hen suyễn… 

 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 của Liên hợp quốc 

qui định cần sa và nhựa cần sa thuộc danh mục I: các chất ma túy rất độc hại, 
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tuyệt đối cấm sử dụng trong lĩnh vực y tế, việc phân tích các chất này trong 

phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và điều tra tội phạm theo qui 

định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Công ước Quốc tế năm 

1988, Điều 4, khoản 2 qui định khi áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa việc 

trồng cây trái phép và để phá bỏ các loại cây có chất ma túy hoặc chất hướng 

thần như cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa phải đảm bảo tôn trọng các 

quyền cơ bản của con người và phải tính đến việc sử dụng hợp pháp theo tập 

tục đối với những nơi có quá trình lịch sử dùng các chất đó, cũng như vì lợi ích 

bảo vệ môi trường. 

 Vì vậy việc nghiêm cấm các hành vi trồng cây có chứa chất ma túy chưa 

phù hợp với tình hình thực tiễn và Công ước Quốc tế năm 1988.Trên cơ sở tính 

khoa học, tính thực tiễn và tính pháp lý của cây cần sa, đề nghị các cơ quan 

chức năng cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung làm rõ để vừa đảm bảo ngăn chặn 

các hành vi trồng, sử dụng trái phép cây có chứa chất ma túy, vừa đảm bảo giúp 

đồng bào sử trồng, sử dụng hợp pháp cây cần sa. Cần có văn bản hướng dẫn cụ 

thể để đảm bảo tính hợp pháp khi trồng và sử dụng cây cần sa của đồng bào 

miền núi cũng như một số vùng trồng và sử dụng phân loài này phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội. 

 - Điều 25, Chương IV Cai nghiện ma túy qui định: “Nhà nước có chính 

sách khuyến khích việc thực hiện cai nghiện ma túy; áp dụng chế độ cai nghiện 

đối với người nghiện ma túy; tổ chức các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và 

khuyến khích cá nhân, gia đình cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức cai 

nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng”[35, tr.38]…Điều 27 của Luật phòng, 

chống ma túy qui định: “Các hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng 

đồng được áp dụng đối với tất cả người nghiện ma túy. Các cơ quan, tổ chức ở 

địa phương có trách nhiệm hỗ trợ, kiểm tra, giám sát hoạt động cai nghiện tại 

gia đình và cộng đồng” [37, tr.39].  Tuy nhiên, trong  thực  tế, việc cai nghiện 

tại gia đình và cộng đồng khó thực hiện vì thiếu cán bộ làm công tác cai nghiện 
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tại gia đình và cộng đồng, thiếu nguồn lực, thiếu kỹ thuật và thiếu kinh phí. 

Mặt khác, chính quyền cấp xã không có cán bộ được đào tạo, huấn luyện về 

chuyên môn cai nghiện nên việc cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đạt hiệu 

quả thấp. Hiện nay mới có khoảng 30 tỉnh có hình thức cai nghiện tại gia đình 

và cộng đồng. Vì vậy, qui định này trong Luật đạt hiệu quả không cao, không 

có tính khả thi và chưa phù hợp với cuộc sống cho nên đề nghị bỏ hình thức cai 

nghiện tại gia đình và cộng đồng trong Luật phòng, chống ma túy. 

 Điều 28, Chương IV cai nghiện ma túy qui định: “Người nghiện ma túy 

từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình và 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” [37, tr.39], 

nhưng hiện nay việc cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không thành công, dẫn 

đến việc khó khăn trong việc đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện. 

Vì vậy, đề nghị chỉnh sửa lại Điều 28 của Luật phòng, chống ma túy. 

 - Luật PCMT và Luật PCMT sửa đổi và các văn bản dưới luật không 

thống nhất dẫn đến một số việc không triển khai thực hiện được, cụ thể: 

 Điều  24 Luật PCMT quy định tiêu hủy vật chứng là ma túy, tiền chất…  

thu được qua các vụ án. Nghị định 45/2009/ NĐ- CP  hướng dẫn lấy mẫu ma 

túy từ các vụ án để truy nguyên nguồn gốc ma túy, đề nghị các bộ Công an, 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn 

lấy mẫu là trái luật, nên không thể ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thực 

hiện lấy mẫu.. 

Thông tư 57/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện nghị định 45/2009/NĐ-

CP về sản xuất và cung cấp mẫu ma túy phục vụ huấn luyện đào tạo cán bộ và 

động vật phát hiện ma túy nhưng không có nguồn ma túy để sản xuất mẫu. Các 

cơ quan PCMT thuộc Bộ Quốc phòng, Tài chính và Bộ Công an đến nay vẫn 

không có mẫu ma túy phục vụ huấn luyện đào tạo nên hạn chế kết quả, nhất là 

huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. 
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Đề nghị sửa đổi Điều 24 Luật PCMT theo hướng: Trong các vụ án về ma 

túy, vật chứng là các chất ma túy, tiền chất đã được lấy mẫu, để phục vụ cho 

công tác giám định và sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh theo qui định 

của Chính phủ. Phần lấy mẫu này được tính vào khối lượng vật chứng của vụ 

án. Còn lại toàn bộ vật chứng là ma túy, tiền chất phải bị tiêu hủy, trừ trường 

hợp chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được sử dụng trong 

các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy bị chiếm đoạt được trả lại cho 

chủ sở hữu. 

 Trên cơ sở đó, xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn lấy mẫu ma 

túy, tiền chất từ vật chứng các vụ án về ma túy. Bộ Công an cần ban hành 

thông tư hướng dẫn sản xuất, cung cấp, quản lý, thu hồi, tiêu hủy mẫu ma túy 

phục vụ nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tội phạm và huấn luyên đào tạo 

phòng, chống ma túy. 

- Luật PCMT và Luật PCMT sửa đổi vẫn không đề cập và quy định việc 

thực hiện biện pháp “giao hàng có kiểm soát=delivery control” cho các cơ 

quan đấu tranh phòng, chống ma túy. Đây là khái niệm rõ ràng và được thực 

hiện phổ biến tại các nước, được quy định trong Công ước quốc tế về  kiểm 

soát ma túy mà Việt Nam đã tham gia. Do đó các cơ quan điều tra của Việt 

Nam không thực hiện được, hạn chế kết quả đấu tranh và hợp tác quốc tế trong 

điều tra tội phạm. Vì vậy, nên có trong điều luật phòng, chống ma túy qui định 

cho phép cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc lực lượng CAND 

được áp dụng biện pháp này trong cả hai trường hợp giao hàng có kiểm soát 

trong nội địa và giao hàng có kiểm soát qua biên giới. Đồng thời xây dựng 

thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao để thống nhất thực hiện. Thông tư liên tịch nên qui định theo 

hướng Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc lực lượng CAND cấp 

tỉnh được thực hiện giao hàng có kiểm soát trong nội địa; Cơ quan chuyên trách 
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phòng, chống ma túy thuộc Bộ Công an thực hiện cả hai trường hợp giao hàng 

có kiểm soát trong nội địa và giao hàng có kiểm soát qua biên giới. Không qui 

định thẩm quyền này cho cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tài chính, nếu các cơ quan này muốn thực hiện thì phối hợp 

với cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc lực lượng CAND. Làm 

tốt điều này sẽ đáp ứng yêu cầu điều tra bóc gỡ các tổ chức tội phạm ma túy 

liên tỉnh và xuyên quốc gia, thực hiện hội nhập và các cam kết quốc tế, đảm 

bảo chặt chẽ về luật pháp phòng, chống ma túy của Việt Nam. 

- Luật phòng, chống ma túy ( năm 2000) và luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng, chống ma túy ( năm 2008) quy định trách nhiệm của các 

bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính chưa rõ ràng, dẫn đến trùng lặp… 

Điều 37, Điều 38 Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của 

Bộ Công an là chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thống nhất quản 

lý nhà nước về PCMT; chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan 

trong đấu tranh PCMT và không giới hạn về khu vực, địa bàn. Điều này đúng 

về lý luận, Luật Công an nhân dân, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, nghị 

định của chính phủ quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

của Bộ Công an, đều thống nhất quy định Bộ Công an là cơ quan chức năng 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội. Các cơ quan Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển thuộc Bộ 

Quốc phòng, Cơ quan Hải quan thuộc Bộ Tài chính là những cơ quan thực hiện 

một số hoạt động điều tra ban đầu. 

Thực tế từ trước tới nay và từ nay về sau chỉ có lực lượng Công an có 

thẩm quyền, khả năng và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, các cơ quan 

thuộc Bộ Quốc phòng, Tài chính chỉ có thẩm quyền hạn chế, kết quả đấu tranh 

cũng hạn chế, song tại khoản 2 điều 13 Luật PCMT lại quy định cơ quan 

chuyên trách các PCMT thuộc Bộ Quốc phòng, Tài chính cũng chủ trì, phối 

hợp thực hiện công tác PCMT tại khu vực hoặc địa bàn quản lý kiểm soát. Mặt 
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khác khu vực, địa bàn quản lý kiểm soát của Bộ đội biên phòng (khu vực biên 

giới) lại trùng với địa bàn hoạt động hải quan tại các cửa khẩu, trùng với địa 

bàn hoạt động của Cảnh sát biển (Vùng lãnh hải). Vậy là có 3,4 cơ quan có 

quyền và trách nhiệm chủ trì phối hợp là bất hợp lý dẫn tới không rõ, trùng dẫm 

về trách nhiệm và tổ chức thực hiện.  

Vì vậy, nên sửa lại theo hướng: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội 

phạm ma tuý thuộc Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát Biển không có nội 

dung chủ trì nữa mà tổ chức thực hiện đấu tranh chống tội phạm ma túy theo 

thẩm quyền, tại địa bàn quản lý nhưng theo kế hoạch thống nhất do Bộ Công an 

chủ trì xây dựng. 

Điều 39, Luật phòng, chống ma túy qui định trách nhiệm của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội: “Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu 

quan và chính quyền địa phương xây dựng, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở 

cai nghiện ma túy, dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và 

tinh thần để giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; Thống kê, 

đánh giá tình hình cai nghiện ma túy và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai 

nghiện..”[37, tr.44-45] Điều 40 của Luật phòng, chống ma túy qui định trách 

nhiệm của Bộ Y tế: “ Qui định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện 

ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; 

hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật, y tế để cai nghiện ma túy” [35, tr.45]. 

 Thực tế hiện nay các Trung tâm cai nghiện bắt buộc thuộc Bộ Lao động 

Thương binh Xã hội quản lý (cụ thể do các Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội các địa phương), nhiều trung tâm không tuyển được Bác sỹ điều trị, chỉ có 

y sỹ và điều dưỡng viên, rất khó khăn trong quá trình điều trị cai nghiện. Mặt 

khác trước đây xem người nghiện là tệ nạn xã hội nên Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội quản lý Trung tâm cai nghiện, nhưng hiện nay thế giới xem 

người nghiện là bệnh nhân, cần phải thuộc ngành y tế quản lý. Ngành Y tế có 

chuyên môn sâu trong quá trình cắt cơn nghiện và điều trị, bệnh nhân nghiện 
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ma túy phải được điều trị ở các cơ sở y tế, ngành Lao động Thương binh và Xã 

hội quản lý sau cai và tạo việc làm cho người sau cai nghiện sẽ phù hợp hơn. 

Vì vậy, đề nghị sửa lại Điều 39 và Điểu 40 của Luật phòng, chống ma 

túy về qui định chức năng nhiệm vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

và Bộ Y tế trong vấn đề cai nghiện ma túy. Điều 40 nên điều chỉnh và bổ sung 

thêm chức năng nhiệm vụ của Bộ Y tế: “Bộ Y tế có trách  nhiệm đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy; chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức hữu quan, chính quyền địa phương, hướng dẫn hoạt động của cơ 

sở cai nghiện ma túy”. Điều 39 nên điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội: “Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, chính quyền địa phương tổ chức dạy 

nghề, tạo việc làm, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để giúp đỡ 

người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện”. 

 Điều 37 của Luật phòng, chống ma túy qui định chung quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy. Các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp 

với các cơ quan hữu quan trong phòng, chống ma túy. Điều 38 của Luật qui 

định trách nhiệm cụ thể của một số Bộ ngành, không đề cập và qui định cụ thể 

trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Nhưng thực tế hiện nay công việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống ma 

túy như như: Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về 

phòng, chống ma túy như các nghị quyết của Tòa án, Thông tư của Viện Kiệm 

sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc qui đổi vật chứng là ma túy, vận dụng 

khung hình phạt dựa trên khối lượng vật chứng phạm tội; tổ chức bộ máy đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ về phòng, chống ma túy (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

có Vụ Kiểm sát điều tra các vụ án ma túy); thực hiện thống kê nhà nước về 

phòng, chống ma túy gồm thống kê về tội phạm ma túy, số liệu khởi tố, xét xử 
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và thi hành án; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về phòng, chống ma túy: cơ quan điều tra hình sự thuộc Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao có trách nhiệm điều tra các vụ án xâm phạm hoạt động tư 

pháp, các vụ án vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về 

ma túy… Đề nghị bổ sung một khoản qui định trách nhiệm cụ thể của Tòa án 

nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vào Điều 38 Luật phòng, 

chống ma túy. 

 Bên cạnh đó, còn một số nghị định có liên quan cần phải bổ sung: 

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ qui định 

về điều kiện, thủ tục giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện 

ma túy tự nguyện qui định cơ sở cai nghiện do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành 

lập theo qui định của pháp luật, tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy theo loại 

hình dịch vụ có thu, phi lợi nhuận hoặc lợi nhuận nhân đạo, từ thiện. Điều 5, 

Chương II qui định điều kiện cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy, trong 

đó qui định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất và nhân sự. Đến nay, sau 10 năm 

ban hành Nghị định, mới chỉ có khoảng 10 cơ sở cai nghiện tư nhân được cấp 

giấy phép hoạt động, trong đó mới có 5-7 cơ sở hoạt động chính thức, nguyên 

nhân do các cơ sở cai nghiện này tự trang bị các điều kiện cơ sở vật chất, kinh 

phí thu quá cao so với điều kiện của người dân, nhà nước không có sự hỗ trợ về 

cơ chế chính sách, do vậy số lượng các cơ sở cai nghiện tư nhân được thành lập 

quá ít so với thực tế. Vì vậy, đề nghị chỉnh sửa lại Nghị định để phù hợp với xã 

hội hóa công tác cai nghiện. 

- Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung kịp thời các tiền 

chất vào danh mục các chất ma túy trong Nghị định của Chính phủ để phục vụ 

kịp thời công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn bán, vận chuyển chất 

ma túy. Hiện nay, trên thị trường mới xuất hiện loại tiền chất mới có tên GBL 

(Gamabutyrolactone), loại này sau khi uống vào sẽ thành loại chất gây nghiện 

có tên GHB (Gamahydroxy butyric).  
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 4.2.2. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy từ 

Trung ương đến địa phương 

Xuất phát từ thực tế công tác phòng, chống ma túy ở nước ta trong 

những năm qua, trên cơ sở dự báo tình hình ma túy trong những năm tới, tham 

khảo kinh nghiệm của các nước và các qui định trong các công ước quốc tế về 

phòng, chống ma túy, nghiên cứu sinh xin đề nghị hoàn thiện tổ chức bộ máy 

cơ quan phòng, chống ma túy như sau: 

 4.2.2.1. Cơ quan tham mưu cho Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp 

về công tác phòng, chống ma túy: Đề nghị thành lập lại Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống ma túy để chỉ đạo chuyên sâu trong nước và tranh thủ sự ủng hộ, 

giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật của Chương trình kiểm soát ma túy và tội phạm 

của Liên Hợp quốc (UNODC), Tổ chức Cảnh sát quốc tế INTERPOL và các 

nước trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đối với các tỉnh trọng 

điểm về ma túy cần thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy riêng; ở cấp 

huyện, xã thống nhất để một Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, giao 

ngành Công an làm thường trực như hiện nay. 

 Hiện nay, tất cả các nước ASEAN (trừ Việt Nam), Trung Quốc và nhiều 

nước trên thế giới đều thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy riêng 

để chỉ đạo chuyên sâu về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Ủy ban quốc gia 

không phải là cơ quan quản lý nhà nước, các thành viên đều là kiêm nhiệm nên 

không ảnh hưởng gì đến tiến trình cải cách hành chính của Chính phủ. Ủy ban 

Quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, đề ra các chiến lược, kế hoạch về 

phòng, chống ma túy, điều phối các hoạt động liên ngành, quan hệ quốc tế... 

 4.2.2.2. Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy: 

 - Đề nghị phân công lại việc tổ chức cai nghiện ma túy. Trước mắt theo 

qui định của Luật phòng, chống ma túy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

vẫn theo dõi công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, do 

nghiện ma túy là một bệnh y học nên biện pháp chủ yếu của cai nghiện ma túy 
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là chữa bệnh, cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện ma túy cấp tỉnh do ngành 

Y tế quản lý và đầu tư xây dựng thành các bệnh viện chữa trị cho người nghiện 

ma túy, có đội ngũ y bác sỹ giỏi chuyên môn. Các cơ quan Công an, Giáo dục 

và Đào tạo, Quân đội, các đoàn thể xã hội phối hợp tham gia. Ngành Công an 

chủ trì quản lý sau cai nghiện ở cơ sở. Đối với việc cai nghiện ma túy cho 

những người nghiện ma túy lâu năm, có tiền án, tiền sự với tư cách là những 

người vi phạm pháp luật và tội phạm, đề nghị giao cho ngành Công an chủ trì 

quản lý. Việc phân công này phù hợp với qui định của 3 Công ước kiểm soát 

ma túy của Liên hợp quốc và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nghề nghiệp và 

bộ máy cán bộ hiện có ở nước ta hiện nay. Hiện nay hầu hết các nước trên thế 

giới đều phân công như vây. Các Bộ, ngành, các tổ chức phi chính phủ, các 

đoàn thể xã hội, tư nhân có thể thành lập trung tâm, bệnh viện cai nghiện ma 

túy cho những người nghiện ma túy nhẹ nhưng phải đặt dưới sự giám sát, quản 

lý của ngành Y tế và Công an. Vì vậy, đề nghị chuyển giao hệ thống theo dõi 

cai nghiện ma túy thuộc cơ quan phòng, chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế như các nước để phù hợp với các nước và 

theo qui định của các Công ước kiểm soát ma túy của Liên Hợp quốc. 

 * Đề nghị thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy để chỉ 

đạo xuyên suốt từ Trung ương tới xã, phường để tổ chức đấu tranh, phát động 

nhân dân và toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy theo phương 

án sau: 

 Đề nghị thành lập lại Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy 

trực thuộc Bộ Công an để làm nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an, 

Ủy ban Quốc gia, Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy 

xuyên suốt từ Trung ương tới xã, phường, thị trấn. Văn phòng Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống ma túy có 3 chức năng chính: Giúp Lãnh đạo Bộ Công an  - Cơ 

quan Thường trực phòng, chống ma túy tham mưu cho Đảng và Nhà nước, Ủy 

ban Quốc gia phòng, chống ma túy, các Bộ, ngành về công tác phòng, chống 



138 
 

ma túy; chủ trì quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy; Tổ chức đấu tranh 

và phát động nhân dân và toàn xã hội tham gia đấu tranh chống tệ nạn ma túy, 

thay đổi tên Văn phòng là Cục Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 Bộ máy của Cục Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy gồm các 

đơn vị sau: 

 1/ Phòng Tham mưu phòng, chống ma túy: Làm nhiệm vụ Thường trực 

Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy của Cục Quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy; là phòng tham mưu, chính trị, hậu cần của Cục. 

 2/ Phòng Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy: thực hiện nhiệm vụ 

đầu  mối hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và các nước, 

các tổ chức quốc tế; quản lý các dự án về phòng, chống ma túy. 

 3/ Phòng công tác liên ngành phòng, chống ma túy 

 Tổ chức phối hợp các lực lượng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy của các Bộ, ngành; Tham mưu phối hợp các lực 

lượng hành pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; Hướng dẫn 

nghiệp vụ phối hợp liên ngành giữa các lực lượng phòng, chống ma túy. 

 4 / Phòng Kiểm soát tiền chất ma túy: 

 Kiểm soát và quản lý công tác xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất; 

Kiểm soát hoạt động xóa và phát triển thay thế cây có chứa chất ma túy; Kiểm 

soát việc sử dụng hợp pháp các chất ma túy; Tham mưu về công tác quản lý 

tiền chất, công tác triệt nguồn ma túy. 

 5/ Phòng phòng, chống lạm dụng ma túy: 

 Đảm nhận các hoạt động giảm cầu; Hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục phòng, chống ma túy; Tổ chức giáo dục phòng ngừa lạm dụng ma túy 

trong trường học, trong cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và ngoài xã hội; 

Tham mưu về công tác chống lạm dụng ma túy. 

 6/ Phòng Theo dõi công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

 Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác cai nghiện; Theo dõi các 
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Trung tâm cai nghiện ma túy khu vực; Tổ chức, theo dõi, kiểm tra, giám sát 

công tác quản lý sau cai. 

 7/ Trung tâm quốc gia giám định ma túy: 

 Tổ chức giám định, xét nghiệm ma túy phục vụ yêu cầu điều tra, truy tố, 

xét xử; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ giám định; hướng dẫn nghiệp vụ 

các địa phương trong công tác giám định; tham mưu cho Văn phòng các vấn đề 

liên quan đến công tác giám định các chất ma túy. 

 8/ Phòng pháp luật phòng, chống ma túy:  

Xây dựng các văn bản pháp luật phòng, chống ma túy; Theo dõi việc 

thực hiện Luật phòng, chống ma túy và các Nghị định có liên quan. 

 [sơ đồ 3.6 - phần phụ lục]. 

 Cục Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy có đại diện tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

 - Công an các tỉnh, thành phố thành lập 2 Phòng: Phòng Cảnh sát điều tra 

các tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy. 

 - Công an các quận, huyện thành lập Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm 

về ma túy và Đội Cảnh sát quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. 

 - Tại các Đồn Công an và Công an phường thành lập Tổ Cảnh sát phòng, 

chống ma túy gắn với Tổ cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát hình sự, chủ yếu tập 

trung vào phát hiện đấu tranh chống tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy, giám 

sát việc cai nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình, quản lý sau cai nghiện. 

Phân công cán bộ Công an phối hợp với Trạm Y tế, Tổ trưởng dân phố, Trưởng 

bản, Trưởng thôn, Trưởng xóm, gia đình và các đoàn thể xã hội giám sát quản 

lý từng người nghiện ma túy và các đối tượng phạm tội về ma túy tại cộng đồng 

[sơ đồ 3.6 - phần phụ lục]. 

 - Đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của 

Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, cần thành lập thêm Cục 
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kiểm soát ma túy liên ngành Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển do Bộ Công an hướng dẫn, điều hành để làm nòng cốt tổ chức đấu tranh và 

vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn ma túy từ nước 

ngoài vào Việt Nam qua các đường: đường bộ, đường biển, đường hàng không... 

 - Thành lập Phòng Kiểm soát ma túy tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế có chân 

rết tại địa phương và thành lập Phòng Quản lý tiền chất thuộc Bộ Công nghiệp. 

 Mô hình này là phù hợp với qui định của Luật phòng, chống ma túy. Có 

ưu điểm là tổ chức mạnh, xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương, sẽ giúp 

việc chỉ huy điều hành quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất, 

gắn chỉ đạo đấu tranh chống tội phạm ma túy và giải quyết tệ nghiện ma túy và 

công tác phòng, chống ma túy khác nâng cao vai trò thường trực phòng, chống 

ma túy của ngành Công an. Tổ chức bộ máy phòng, chống ma túy này sẽ góp 

phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình 

hình mới, phù hợp với bộ máy chính quyền và nội lực của nước ta hiện nay, 

tương đồng với các nước và thuận tiện cho quan hệ quốc tế về phòng, chống 

ma túy đối với nước ta.  

4.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy 

Công tác phòng, chống ma túy nói chung và phòng ngừa tội phạm về ma 

túy nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước nên phải được 

sự tham gia tích cực của quần chúng mới đạt kết quả tốt. Để làm giảm tội phạm 

về ma túy, điều quan trọng phải làm cho quần chúng hiểu rõ tác hại của tệ nghiện 

ma túy, tội phạm về ma túy, không trồng cây có chất ma túy, không buôn bán ma 

túy, chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm về ma túy 

từ cơ sở, xóa bỏ những cơ sở xã hội làm nảy sinh tội phạm về ma túy. 

 Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình 

hình mới có nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong Đảng, cơ quan nhà nước và nhân 
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dân với nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người nhận thức rõ mối 

hiểm họa từ ma túy, tính cấp bách của công tác phòng, chống ma túy ở nước ta 

hiện nay. Từ đó, tự giác, tích cực tham gia đấu trah phòng, chống tệ nạn ma 

túy; hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng”. 

 Với mục đích nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tệ nạn ma túy và 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy của mỗi cơ quan, đoàn thể, của các ngành và 

mỗi người dân. Vì vậy, phải vận động toàn dân có ý thức cảnh giác và nhiệt 

tình tham gia hoạt động phòng, chống ma túy, kiên quyết đấu tranh với tệ nạn 

xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phải tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền về phòng chống ma túy. Nội dung tuyên truyền phải phong 

phú, cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng. Tùy từng loại đối 

tượng mà đi sâu tuyên truyền tác hại của nghiện ma túy, phương pháp phát hiện 

người nghiện ma túy và phương pháp cai nghiện ma túy, những phương thức 

thủ đoạn của bọn tội phạm về ma túy, phương pháp tố giác tội phạm về ma túy, 

pháp luật về công tác phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền giáo dục về 

phòng chống ma túy là vấn đề quan trọng được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính 

trị, Nghị quyết của Chính phủ và các bài phát biểu của Tổng bí thư, Thủ tướng 

Chính phủ.  

 Kết hợp giữa “xây và chống” trong truyền thông phòng chống ma túy 

thông qua lồng ghép với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo ra 

nếp sống lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân chính là môi trường xã hội 

vững để phòng, chống ma túy. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng, các hình thức văn hóa nghệ thuật 

nhằm nâng cao trách nhiệm của các gia đình, nhà trường, cơ quan, xí nghiệp, các 

ngành, các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống ma túy, 

tạo ra phong trào toàn dân lên án tội phạm và tệ nạn nghiện ma túy. 

 Phấn đấu tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục tại địa 

bàn dân cư. Cần có nhiều biện pháp để tăng cường hoạt động tuyên truyền 
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phòng, chống ma túy, tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ như phối hợp, lồng 

ghép hoạt động, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức dựng chương trình, 

mục tiêu, kế hoạch thực hiện. Lực lượng Cảnh sát nhân dân phối hợp với Đoàn 

thanh niên Cộng sản HCM, các cơ quan văn hóa thông tin, phát thanh truyền 

hình mở chuyên mục phòng, chống ma túy định kỳ hàng ngày, hàng tuần trên 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các báo. Thành lập đội 

tuyên truyền xung kích, tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp, tổ chức các 

đội thông tin lưu động, xây dựng các cụm thông tin cổ động ở những nơi tập 

trung đông dân để kịp thời thông tin về tác hại của ma túy và kết quả phòng, 

chống ma túy ở địa phương, pháp luật qui định về xử lý đối với người phạm tội 

về ma túy. 

  Tiếp tục thực hiện các hoạt động đã có kết quả nhằm chỉ đạo, hỗ trợ địa 

phương tuyên truyền phòng, chống ma túy trong từng lĩnh vực như thông tin, 

cổ động, điện ảnh, thư viện…tổ chức triển lãm về chủ đề phòng, chống ma túy. 

Chú trọng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là nhân dân các 

vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, những vùng chưa phủ sóng phát thanh, 

truyền hình và vùng trọng điểm về tệ nạn ma túy…còn thiếu nhiều thông tin, 

những địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy cũng cần có biện pháp tuyên truyền 

thích hợp. Lồng ghép chương trình giáo dục phòng, chống ma túy với các 

chương trình mục tiêu khác. Đưa nội dung giáo dục phòng chống ma túy vào 

giảng dạy nội hoặc ngoại khá trong nhà trường phù hợp với mục tiêu đào tạo 

của các cấp học, bậc học. 

 Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và cán bộ thực 

hiện nhiệm vụ truyền thông phòng, chống ma túy của các cấp, nhằm đảm bảo 

thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan được giao. Thường xuyên tổ chức các 

biện pháp nhằm nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tuyên truyền như hội 

thảo, tập huấn hướng dẫn cán bộ các cấp về nội dung, nhiệm vụ, biện pháp tổ 

chức truyền thông phòng, chống ma túy. 
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4.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực phòng, chống ma túy 

 Để từng bước làm giảm tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, những 

năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng lực lượng phòng, chống 

ma túy. Bên cạnh việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia công tác 

phòng, chống ma túy, nhà nước đã quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách 

phòng, chống ma túy. Chính phủ đã chỉ đạo thành lập, củng cố lực lượng 

chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc lực lượng CSND, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển, Hải quan. Hiện nay, số cán bộ được đào tạo chuyên sâu về công 

tác phòng, chống ma túy còn rất ít, hầu hết vừa làm vừa học, làm theo kinh 

nghiệm, nhiều cán bộ lãnh đạo lực lượng chuyên trách điều tra tội phạm về ma 

túy, lãnh đạo trung tâm cai nghiện ma túy chưa được đào tạo chính qui về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

 Trước tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, nhu cầu đào tạo cán bộ lớn như 

vậy, hệ thống tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống ma 

túy hiện nay còn chưa đáp ứng được hết đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

 Học viện Cảnh sát và Trung học Cảnh sát có chuyên khoa đào tạo cán bộ 

điều tra tội phạm về ma túy. Các trường Công an khác không có chuyên khoa 

phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng mà được bố trí giảng một số bài về 

phòng, chống tội phạm về ma túy. 

 Trường Đại học Biên phòng và các trường của Quân đội chưa có chuyên 

khoa đào tạo cán bộ phòng, chống tội phạm về ma túy cho Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển, hệ thống cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng. 

 Trường Đại học Lao động Xã hội và các trường thuộc ngành Lao động 

Thương binh và Xã hội chưa có chuyên khoa đào tạo cán bộ cai nghiện ma túy 

và quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy. 

 Các trường Đại học Y và Trung cấp Y chưa có chuyên khoa đào tạo 

chuyên sâu về cai nghiện ma túy. 

 Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống ma túy, Chỉ thị 21-

CT/BCT ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ 
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đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” đã nhấn 

mạnh: “Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan phòng chống ma túy từ trung 

ương đến cơ sở, đủ khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Tăng 

cường năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm ma túy ở cơ sở 

và cán bộ làm công tác thường trực, tham mưu và quản lý nhà nước về phòng 

chống ma túy đủ mạnh và thực sự trong sạch, có trách nhiệm và quyết tâm cao 

trong kiểm soát, ngăn chặn ma túy”. Tôi xin đề xuất một số vấn đề về đổi mới và 

tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phòng, chống ma túy theo hướng: 

 - Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân bổ sung thêm 

một số bài về quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy để cán bộ 

sau này khi ra trường đủ khả năng trình độ giúp UBND các cấp làm nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo qui định tại Điều 36, Điều 37 

của Luật phòng, chống ma túy. Nghiên cứu phương án đổi tên khoa điều tra tội 

phạm về ma túy thành khoa Phòng chống ma túy hoặc khoa Kiểm soát ma túy. 

 Rà soát lại chương trình, nội dung đào tạo chuyên khoa phòng, chống tội 

phạm về ma túy ở các trường Trung học CSND, cải tiến nội dung, chương trình 

đào tạo phù hợp với yêu cầu phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Các 

trường không đào tạo chuyên khoa phòng, chống ma túy cần bố trí thời gian, 

nội dung đào tạo về phòng, chống ma túy hợp lý để học viên ra trường có kiến 

thức cơ bản để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Quan 

tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy về công tác phòng, chống ma túy. 

 - Bộ Quốc phòng chỉ đạo Đại học Biên phòng phối hợp với Học viện 

Cảnh sát nhân dân tổ chức đào tạo chuyên khoa kiểm soát ma túy cho Bộ đội 

biên phòng, Cảnh sát Biển, cơ quan điều tra hình sự của Quân đội; tổ chức các 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát ma túy cho Hạ sỹ quan, chiến sỹ bộ đội biên 

phòng làm nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát ma túy ở biên giới, hải đảo. 

 - Bộ Tài chính chỉ đạo trường Cao đẳng Hải quan phối hợp với các 

trường có liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát ma túy cho cán bộ Hải quan 

các cửa khẩu, sân bay, bến cảng. 
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 - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo trường Đại học Lao động 

Xã hội thành lập chuyên khoa đào tạo cán bộ cai nghiện ma túy, có kế hoạch tổ 

chức bồi dưỡng nghiệp vụ cai nghiện ma túy cho cán bộ sang làm nhiệm vụ tổ 

chức cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện tập trung, cán bộ làm công tác cai 

nghiện cộng đồng. 

 - Bộ Y tế chỉ đạo các trường Đại học và Trung học Y tế bổ sung nội 

dung, chương trình đào tạo của các trường các vấn đề có liên quan đến xác định 

người nghiện, tổ chức cắt cơn nghiện và phòng chống tái nghiện. 

 - Các trường được giao nhiệm vụ đào tạo huấn luyện chó nghiệp vụ phát 

hiện ma túy của lực lượng Cảnh sát, Hải quan, Bộ đội Biên phòng cần có sự 

phối hợp, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm phối hợp hỗ trợ nhau về nội 

dung, qui mô, phương pháp đào tạo để phát huy hiệu quả trong công tác huấn 

luyện chó nghiệp vụ. 

 - Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cần kết hợp chặt chẽ với các học 

viện, các trường trong huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về xét nghiệm, giám 

định chất ma túy. 

 - Các Học viện, các trường cần mở rộng hợp tác với các trường Cảnh sát, 

Hải quan, Bộ đội Biên phòng các nước bạn và các chuyên gia nước ngoài trong 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng, chống ma túy như trao đổi nội dung, phương 

pháp đào tạo cán bộ phòng, chống ma túy, mời chuyên gia nước ngoài đến 

giảng bài, tổ chức cho giáo viên đi tham quan, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm 

về công tác phòng, chống ma túy ở nước ngoài 

4.2.5. Chỉ đạo các ngành nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về cai nghiện và quản lý 

sau cai 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp 

nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, 

gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, 
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chính sách của Nhà nước về cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện. 

Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn ma túy; vận động, khuyến khích người 

nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ 

người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. 

- Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện 

 Xây dựng các tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tại Trung tâm; 

Hoàn thiện các chương trình chữa trị, giáo dục cho học viên tại các cơ sở chữa 

bệnh, tăng cường các hoạt động tư vấn, văn hóa, dạy nghề; Ban hành các văn 

bản qui định tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật của cơ sở chữa bệnh, cơ sở 

quản lý sau cai nghiện như nhà ở cho học viên, phòng y tế, trang thiết bị y tế, 

trang thiết bị giáo dục, dạy nghề, lao động trị liệu... 

 Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức của các cơ sở chữa bệnh; tuyển chọn 

cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đúng với các chức danh, đủ phẩm chất đạo 

đức, tâm huyết với công việc; Rà soát, qui hoạch các Trung tâm chữa bệnh - 

giáo dục - lao động xã hội theo hướng đảm bảo thực hiện qui trình cai nghiện, 

chỉ tiêu cai nghiện và cần đổi mới các biện pháp về cai nghiện cộng đồng, điều 

trị hay giảm hại lây nhiễm HIV và các mô hình trung tâm mở. 

 - Tổ chức tốt các hoạt động cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình 

và cộng đồng 

 Vận động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, cai bắt buộc và tổ chức 

cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ tái hòa 

nhập cộng đồng. Coi trọng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện và liên tục 

cho người điều trị, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 

 Hoàn thiện cơ chế, chính sách về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 

bao gồm các chế độ hỗ trợ người cai nghiện, chế độ cho cán bộ tham gia làm 

công tác cai nghiện; Hỗ trợ địa phương nâng cấp, cải tạo, xây dựng các cơ sở 

cắt cơn tại cộng đồng, đặc biệt với các xã phường có nhiều người nghiện ma túy, 

hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn; Xây dựng, thí điểm mô hình cai nghiện ma 
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túy tại cộng đồng, theo cụm xã phù hợp vơi đặc thù của các vùng miền khác nhau. 

 -Tăng cường biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập 

cộng đồng 

 Thành lập và tổ chức hoạt động của cơ sở quản lý sau cai; khu vực sau 

cai trong Cơ sở chữa bệnh; các chế độ quản lý, giáo dục, học tập, lao động sản 

xuất của người sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai, tại nơi cư trú, các chế độ 

liên quan cho người sau cai và cán bộ quản lý sau cai tại Trung tâm, nơi cư trú, 

đảm bảo thực hiện các quyền lợi của người sau cai theo qui định của pháp luật. 

 Phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa Cơ sở quản lý 

sau cai với các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều 

kiện cho người sau cai nghiện thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, 

giải quyết việc làm sau cai. 

 Tổ chức tạo việc làm cho người sau cai nghiện dưới nhiều hình thức như 

giúp người sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định 

cuộc sống tại các cơ sở quản lý sau cai nghiện, tại gia đình và các doanh nghiệp 

nhà nước, tư nhân của địa phương; Hoàn thiện các qui định và hướng dẫn về 

quản lý sau cai. 

-Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công 

tác cai nghiện phục hồi quản lý sau cai nghiện 

 Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, giáo trình đào tạo về công tác cai 

nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ở Trung tâm và cộng đồng. 

 Xây dựng kế hoạch đào tạo chính qui nguồn nhân lực làm về công tác 

điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai; Tổ chức các khóa đào tạo, tập 

huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp 

vụ tại các Trung tâm và tại cộng đồng. 

 - Tăng cường nghiên cứu các bài thuốc cai nghiện và các phương pháp 

cai nghiện hiệu quả 
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 Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu ứng dụng các bài thuốc y học dân 

tộc và các biện pháp y học khác trong điều trị, cai nghiện ma túy và phục hồi 

chức năng cho người nghiện ma túy; Thời gian tới, Bộ Y tế tập trung nghiên 

cứu một số loại thuốc trong điều trị hỗ trợ cai nghiện các loại ma túy tổng hợp. 

Đánh giá tác dụng, hiệu quả hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy của một số loại 

thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

“Nghiên cứu, triển khai ứng dụng thuốc và phương pháp y học trong điều trị và 

phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy” . 

 Mở rộng việc điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone. 

 Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về 

chuyên môn y tế trong việc khám chữa bệnh cho người nghiện ma túy tại các 

cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng dân cư có sự quản lý của ngành y tế. Xây 

dựng các mô hình điều trị cắt cơn nghiện tại cộng đồng có hiệu quả, 

 Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai 

hướng dẫn việc áp dụng các thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và các phương 

pháp y học khác đã được phép của Bộ Y tế vào điều trị hỗ trợ cắt cơn cai 

nghiện ma túy và phục hồi chức năng cho người nghiện. Chú ý việc tuyên 

truyền hướng dẫn việc áp dụng phương pháp châm cứu điện châm trong hỗ trợ 

cắt cơn cai nghiện ma túy; Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các thuốc và 

phương pháp điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy, chuẩn đoán xác định người 

nghiện ma túy cho cán bộ y tế đang làm công tác cai nghiện, đặc biệt là cán bộ 

y tế đang làm công tác tại xã, phường, thị trấn. 

4.2.6. Chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp nhằm xóa bỏ 

triệt để và thay thế cây có chứa chất ma túy. 

Cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng 

lớp nhân dân về công tác xóa bỏ, thay thế cây có chất ma túy, nhất là cây thuốc 

phiện và cần sa, qua đó xóa bỏ cơ bản việc trồng và tái trồng cây có chất ma túy. 
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Nghiên cứu, lựa chọn cây trồng vật nuôi; xây dựng các mô hình phát 

triển sản xuất có hiệu quả để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn trọng điểm có 

nguy cơ tái trồng cây chứa chất ma túy; Tuyên truyền chủ trương, chính sách 

của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vật nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm ổn định đời sống cho 

đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Tổ chức thực hiện mô 

hình chuyển đổi cây trồng thay thế tại các tỉnh trọng điểm để rút ra bài học kinh 

nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; Đánh giá, chọn 

lựa các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu thời tiết 

để nhân rộng, giúp người dân tăng thu nhập, từng bước thay thế thu nhập từ cây 

thuốc phiện, cần sa. 

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm xóa bỏ và thay thế cây 

có chứa chất ma túy. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả đề án “Xóa bỏ việc 

trồng cây có chất ma túy giai đoạn 2011 - 2015”. 

Tăng cường năng lực cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; xóa bỏ việc trồng 

và tái trồng cây có chứa chất ma túy; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác phòng, 

chống ma túy ở địa phương, ưu tiên các đối tượng là cấp cơ sở trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Bố trí đủ lực lượng chuyên trách phòng, chống 

ma túy ở cấp huyện, cấp xã, trước hết là ở các địa bàn trọng điểm về ma túy. 

Tổ chức hội nghị, hội thảo về bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo 

và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi cây trồng thay thế và những giải pháp cấm 

tái trồng, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm, ưu tiên các 

đối tượng là cán bộ cấp cơ sở, già làng, trưởng bản; thông qua hội thảo, giúp 

lãnh đạo các cấp thấy rõ được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma 

túy, trao đổi học tập kinh nghiệm, chọn lựa những cây con phù hợp với điều 

kiện cụ thể ở từng địa phương, giải pháp trong công tác chỉ đạo, vận động, 
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kiểm tra quản lý địa bàn không trồng cây có chứa chất ma túy. 

Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện ở địa phương bằng 

các hình thức: ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng chống 

ma túy, thường xuyên tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc các địa 

phương, đặc biệt các tỉnh có nguy cơ tái trồng cao. 

Bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật; 

kiểm tra, phát hiện, phá nhổ cây có chứa chất ma túy; xây dựng mô hình thay 

thế cây trồng, vật nuôi ở các vùng sinh thái; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật 

nuôi cho đồng bào vùng có nguy cơ tái trồng cây ma túy; nâng cao năng lực 

cho cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở. 

4.2.7. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để nâng cao hiệu 

quả đấu tranh chống tội phạm ma túy 

Các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển cần tiếp tục 

đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định 133/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ gắn với việc triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch khác có 

liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa 

khẩu, trên biển như  Đề án kiểm soát ma túy qua biên giới. 

Các lực lượng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi thông tin 

về tội phạm ma túy cả song phương và đa phương; định kỳ tổ chức giao ban kết quả 

công tác phối hợp giữa 4 lực lượng từ Trung ương đến các địa phương trọng điểm, 

phức tạp về tình hình tội phạm ma túy. Qua các cuộc giao ban, các đơn vị trao đổi 

các thông tin liên quan đến tội phạm ma túy, đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm để 

nâng cao hiệu quả phối hợp. 

Tiến hành nghiên cứu, đổi mới cả về nội dung, hình thức để mối quan hệ 

phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp 

nghiệp vụ, chú trọng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản đặc biệt là tại các tuyến và địa 

bàn trọng điểm để nắm chắc tình hình, chủ động phương án đấu tranh như Tuyến 

Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Tây  Nam, các cửa khẩu tại sân bay 
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Quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, các cảng biển có lưu lượng hàng hóa ra 

vào lớn như hệ thống cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, cảng Sài Gòn....Thành lập 

các tổ công tác liên hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bắt giữ đối tượng 

mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, phát hiện triệt pháp cây có chứa chất ma 

túy. Quá trình thực hiện phương án đấu tranh, để nâng cao hiệu quả và đảm bảo an 

toàn lực lượng cần có kế hoạch cụ thể, dự kiến những tình huống bất ngờ có thể xảy 

ra để có biện pháp đối phó. 

Mở rộng quan  hệ hợp tác sâu rộng trong hợp tác quốc tế phòng, chống ma 

túy với các nước nhất là với 3 nước láng giềng để chủ động ngăn chặn từ xa không 

để ma túy xâm nhập vào nội địa. Đổi mới phương pháp, biện pháp phối hợp với lực 

lượng Công an, Cảnh sát, Bộ đội Biên phòng, Hải quan nước bạn trong đấu tranh 

chống tội phạm ma túy ở ngoại biên, thậm chí tổ chức phát hiện, bắt giữ các đối 

tượng phạm tội ma túy liên quan đến Việt Nam ngay trên đất bạn. 

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất quan tâm, nghiên cứu thành lập đơn vị chuyên 

trách phòng, chống tội phạm ma túy thuộc các lực lượng tại các địa phương liên 

quan; tăng cường biên chế, đầu tư kinh phí và trang bị các công cụ, phương tiện, vũ 

khí phục vụ chiến đấu nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp. Bên cạnh đó, 

phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ nâng cao kỹ chiến thuật trong đấu 

tranh chống tội phạm ma túy cho các cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng. 

Bộ Công an tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, 

thành phố tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan tích cực phòng ngừa, 

đấu tranh với tội phạm sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy; phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng An ninh sân bay, Hải quan sân bay để kiểm tra, kiểm soát nhằm phát 

hiện tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không, nhất là tại Sân bay quốc 

tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. 

Lực lượng Cảnh sát Biển cần chủ trì phối hợp với Công an, Bộ đội Biên 

phòng và Hải quan và các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố ven biển 

tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân và các cơ quan, tổ chức đơn vị hoạt 
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động kinh tế trên biển. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các qui định của pháp luật 

về phòng, chống ma túy, các thủ đoạn và cách nhận biết ma túy và tội phạm ma túy, 

biện pháp phòng chống ma túy ở khu dân cư, trong gia đình nhằm nâng cao nhận 

thức cho nhân dân và ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển từ đó tích cực tham gia 

đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội 

phạm ma túy; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các 

tuyến biển, đảo trọng điểm về tình hình tội phạm ma túy. Kết hợp chặt chẽ giữa 

hoạt động tuần tra, kiểm soát công khai với công tác nghiệp vụ cơ bản, qua đó nâng 

cao hiệu quả các đợt tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn, bắt giữ kịp thời 

các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường các biện pháp kiểm soát và đấu 

tranh chống tội phạm ma túy qua biên giới; tập trung phối hợp phát hiện, bắt giữ tội 

phạm ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và truy bắt các đối tượng 

truy nã lẫn trốn trên các tuyến, địa bàn biên giới. Phối hợp với lực lượng Bộ đội 

Biên phòng nước láng giềng thực hiện tốt công tác phối hợp phòng, chống ma túy. 

Tổng cục Hải quan tăng cường công tác điều tra, thu thập và xử lý thông tin, 

nắm bắt kịp thời hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, kết 

nối thông tin với lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an để nâng cao năng 

lực phát hiện bắt giữ ma túy ngay tại địa bàn cửa khẩu.  

Các lực lượng tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, 

địa bàn trọng điểm; bắt giữ, xử lý kịp thời các đường dây, tổ chức buôn bán ma túy 

từ nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động hợp 

pháp liên quan đến ma túy, nhất là hoạt động sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, sử 

dụng các tiền chất, thuốc tân dược và chất hướng thần. 

4.2.8. Tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện đầy đủ các cam kết và 

nghĩa vụ quốc tế trong phòng, chống ma túy 

Hiện nay, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

mang tính toàn cầu, mỗi quốc gia không thể đơn độc giải quyết vấn đề này. Từ 
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kết quả và tồn tại trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, cần tập trung 

vào công tác tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy với các nhiệm 

vụ cụ thể sau: 

 - Ngăn chặn từ xa và làm giảm ma túy thẩm lậu vào Việt Nam và từ Việt 

Nam ra nước ngoài. Xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp 

đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới đường bộ. 

 - Xây dựng mạng lưới thông tin hợp tác phòng ngừa tấn công tội phạm 

về ma túy, hình thành cơ chế tra đổi thông tin với các nước láng giềng. Tăng 

cường công tác thông tin đối ngoại: xây dựng và duy trì hoạt động của Website 

phòng, chống ma túy bằng Tiếng Anh của Chính phủ, biên soạn sách trắng về 

phòng, chống ma túy bằng Tiếng Anh. 

 - Tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của cộng đồng quốc tế 

cho công tác phòng, chống ma túy; đưa nội dung tài trợ cho công tác phòng 

chống ma túy tại các kỳ họp tư vấn hàng năm cũng như các đoàn cấp cao thăm 

song phương; tổ chức các đoàn liên ngành đi thăm quan, khảo sát, tiếp xúc kêu 

gọi đầu tư tài trợ tại một số nước có tiềm năng: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, 

Ôxtraylia, Liên minh Châu Âu. 

 - Tăng cường năng lực của các cơ quan chức năng trong hợp tác quốc tế 

phòng, chống ma túy, tiến hành đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác hợp tác quốc tế và chuẩn bị cán bộ tham gia các tổ chức quốc tế 

và khu vực về phòng, chống ma túy. 

 - Nâng cao vị thế của Việt Nam trên diễn đàn quốc tế về phòng, chống 

ma túy thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo nghĩa vụ; tham dự 

đầy đủ các khóa họp và hoạt động của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và 

khu vực trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. 

 - Tăng cường hợp tác quốc tế đa phương với các tổ chức quốc tế như: Cơ 

quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Tổ chức 

cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Tổ 
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chức Y tế thế giới (WHO) và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác với các nước 

tiểu vùng sông Mê Kong (MOU), các chuyên viên cao cấp ASEAN về ma túy 

(ASOD), ASEAN và Trung Quốc phối hợp hành động chống các chất ma túy 

nguy hiểm (ACCORD)..để hội nhập, trao đổi, phối hợp hành động phòng, 

chống ma túy. Đặc biệt là với UNODC để kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam 

trong việc nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, điều phối, kỹ thuật công nghệ, 

đào tạo cán bộ và hỗ trợ tài chính nhằm thực hiện các đề án, dự án trong 

Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy. 

 - Trong hợp tác song phương, cần chú trọng quan hệ đặc biệt với các 

nước láng giềng có chung đường biên giới như Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Ngoài ra, hợp tác thường xuyên với Thái Lan, Myanma và các nước liên quan 

để phối hợp phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa, học tập những 

kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống ma túy. 

 Trong thời gian tới, tình hình ma túy trong khu vực và trên thế giới sẽ 

diễn biến rất phức tạp, số người nghiện sẽ tăng lên, các băng nhóm maphia 

buôn bán ma túy xuyên quốc gia sẽ tích cực hoạt động, các loại ma túy tổng 

hợp sẽ chiếm ưu thế trong giới trẻ…do vậy đòi hỏi các quốc gia trong khu vực 

nói chung và Việt Nam nói riêng phải tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống 

ma túy, phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua để cùng chung 

sức đấu tranh vì một đất nước Việt Nam không có ma túy. 

 4.2.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống ma túy 

 Do Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy hàng năm thành lập đoàn 

kiểm tra liên ngành các tỉnh, thành phố cả 3 lĩnh vực: Phòng, chống ma túy, 

phòng chống mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS nên kết quả kiểm tra chung 

chung, vì vậy: 

 Đề nghị tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên sâu về lĩnh vực phòng, chống 

ma túy các tỉnh, thành phố, gồm kiểm tra công tác đấu tranh, công tác cai 

nghiện, công tác triệt phá cây có chứa chất ma túy và kết quả thay cây, công tác 
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tuyên truyền và hiệu quả tuyên truyền đối với nhân dân trong toàn tỉnh, kiểm tra 

thực tế tại các cơ sở cai nghiện và các địa phương điển hình phòng, chống ma túy, 

qua đó có kết quả cụ thể và chuyên sâu các lĩnh vực phòng, chống ma túy. 

 Việc tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra tình hình và kết quả phòng, 

chống ma túy cần đầy đủ tất cả các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy gồm: Bộ Công an (cơ quan đấu tranh phòng, chống ma túy và cơ quan 

xây dựng chiến lược phòng, chống ma túy), Bộ Lao động Thương binh và xã 

hội (cơ quan tổ chức cai nghiện ma túy), Bộ Y tế (cơ quan trực tiếp nghiên cứu 

các bài thuốc cai nghiện), Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cơ quan tổ 

chức xóa bỏ cây có chứa chất ma túy), Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (các cơ quan phối hợp đấu tranh chống 

tội phạm ma túy) và các cơ quan có liên quan, đảm bảo việc kiểm tra kết quả 

phòng, chống ma túy được tiến hành đạt hiệu quả cao. 

 Thời gian kiểm tra của các đoàn liên ngành cần tiến hành tại mỗi tỉnh 2-3 

ngày (hiện nay chủ yếu 1 ngày), để đoàn kiểm tra có thời gian nghe Ban chỉ 

đạo phòng, chống ma túy các tỉnh, thành phố báo cáo đầy đủ, toàn diện các lĩnh 

vực phòng, chống ma túy và đoàn kiểm tra có thời gian đi kiểm tra thực tế tại 

nhiều địa điểm điển hình về công tác đấu tranh, công tác thay cây và các trung 

tâm cai nghiện, qua đó nhằm đánh giá kỹ càng thực trạng phòng, chống ma túy 

của tỉnh để đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, 

góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống 

ma túy đến năm 2015 và Chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

 Do tác động nhiều chiều của các yếu tố kinh tế, xã hội trong điều kiện 

hiện nay, tệ nạn ma tuý ở Việt Nam sẽ còn diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy 

gắn kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác như tham nhũng, rửa tiền, buôn bán 

vũ khí, trẻ em và phụ nữ... đang và sẽ là thách thức lớn đối với toàn xã hội. Bởi 

vậy, nếu không có những giải pháp quản lý đồng bộ, phù hợp theo hướng nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma tuý thì có thể làm cho tình hình 

này để lại nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng. 

Việc nghiên cứu có hệ thống về cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động quản 

lý nhà nước về phòng, chống ma túy trong điều kiện hiện nay làm cơ sở đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập có ý nghĩa quan trọng để giải 

quyết những vấn đề cấp bách đối phó với tệ nạn ma túy. Các giải pháp tập 

trung vào nâng cao năng lực phòng chống tệ nạn ma túy của cơ quan nhà nước 

nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ 

nạn này ở Việt Nam trong thời  kỳ mới. Trong đó việc  đề xuất hoàn thiện tổ 

chức bộ máy cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng xây dựngỦy ban quốc 

gia về phòng chống ma túy và Cục Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

trực thuộc Bộ Công an được coi là giải pháp trung tâm nhằm tăng cường vai trò 

của Bộ Công an đối với việc tổ chức đấu tranh và phát động nhân dân và toàn 

xã hội tham gia đấu tranh chống tệ nạn ma túy. 
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KẾT LUẬN 
 

Mục tiêu cơ bản của Chương trình Quốc gia về phòng, chống ma túy là 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của 

chính quyền các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân 

dân, trách nhiệm của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân 

nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham 

gia phòng, chống ma túy. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo 

các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy triển khai đồng bộ các 

biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh kiềm chế sự gia tăng 

của tội phạm và tệ nạn ma túy; triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma 

túy, ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; đã 

xây dựng thêm nhiều trung tâm tâm cai nghiện và quản lý sau cai, hoạt động 

cai nghiện đạt nhiều kết quả tốt; công tác triệt phá cây có chứa chất ma túy và 

hoạt động thay thế cây có chứa chất ma túy đã được triển khai và đẩy mạnh ở 

nhiều tỉnh, thành phố, đạt kết quả tích cực; công tác tuyên truyền phòng, chống 

ma túy đã mở rộng đến tận nhiều tầng lớp trong xã hội; hợp tác quốc tế về 

phòng, chống ma túy đã được mở rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên 

trường quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả quản 

lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, chưa có một đề tài nào đi 

sâu nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở nước ta 

một cách có hệ thống, toàn diện. Vì vậy, nghiên cứu đề tài: “ Quản lý nhà nước 

về công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” có ý 

nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể đánh giá trên những nội dung sau: 

 1/ Luận án đã khái quát và đưa ra hệ thống lý luận về quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy gồm: khái niệm, đặc điểm, đối tượng, mục tiêu, nội 

dung của quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Những nội dung này được 
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phân tích, trình bày loogic, khoa học và có hệ thống. Đồng thời, luận án đã xây 

dựng hệ thống những vấn đề lý luận về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy. Do đó, nội dung luận án đã có những đóng góp nhất 

định, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy ở nước ta. 

 2/ Luận án đã khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về 

phòng, chống ma túy ở nước ta hiện nay, trong đó đánh giá kết quả của việc 

ban hành thể chế hành chính và thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy; tổ 

chức bộ máy và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phòng, chống ma 

túy; hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy trên các mặt: 

đấu tranh chống tội phạm ma túy; quản lý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; xóa bỏ và thay thế 

cây có chứa chất ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. Những kết 

quả trên là cơ sở để luận án đưa ra các dự báo và xây dựng những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy 

trong thời gian tới. 

 3/ Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra 

những dự báo tình hình ma túy trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong thời 

gian tới. Đồng thời, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp tương đối toàn 

diện nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, 

chống ma túy ở nước ta trong thời gian tới. Hệ thống các giải pháp luận án đưa 

ra khá đồng bộ, mang tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn hoạt động quản 

lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở nước ta hiện nay. 

 Đánh giá tổng quát, luận án đã có những đóng góp tích cực nhất định, 

nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động quản lý nhà nước 

về phòng, chống ma túy. Có thể khằng định, đây là công trình khoa học đầu 

tiên, nghiên cứu có hệ thống về hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống 

ma túy. Kết quả nghiên cứu luận án góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong thời gian tới./. 



159 
 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 

1. Phan Thị Mỹ Hạnh (2010), " Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công 

tác cai nghiện ma túy", Tạp chí phòng, chống ma túy, số 11/2010. 

2.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2010), " Nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm 

về ma túy vùng dân tộc thiểu số ở Yên Bái ", Tạp chí phòng, chống ma túy, số 

10/2010 

3. Phan Thị Mỹ Hạnh (2012), " Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tái phạm tội về 

ma túy đối với phạm nhân" , Tạp chí phòng, chống ma túy, số 6/2012. 

4.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2012), " Tăng cường công tác quản lý tiền chất nhằm 

phòng ngừa tội phạm về ma túy" , Tạp chí phòng, chống ma túy, số 9/2012. 

5.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2013), " Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 

sưu tra đối tượng về ma túy của lực lượng cảnh sát nhân dân " , Tạp chí Cảnh 

sát nhân dân, số 2/2013. 

6.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2013), "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công 

tác thống kê phòng, chống ma túy " , Tạp chí phòng, chống ma túy, số 2/2013. 

7.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2013), "Tình hình tội phạm ma túy và tổ chức lực lượng 

cảnh sát phòng, chống ma túy ở Lào ", Tạp chí phòng, chống ma túy, số 

3/2013. 

8.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2013), "Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới đất liền ", Tạp chí phòng, chống ma túy, 

số 7/2013. 

9.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2013), "Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực 

lượng chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa 

bàn biên giới " , Tạp chí phòng, chống ma túy, số 10/2013. 

10.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2013), "Đặc điểm tội phạm tàng trữ, vận chuyển mua 

bán trái phép ma túy do người nước ngoài thực hiện ở Việt Nam" , Tạp chí 

phòng, chống ma túy, số 11/2013. 

11.  Phan Thị Mỹ Hạnh (2014) :Tình hình và giải pháp tạo việc làm sau cai cho 

người nghiện ma túy " , Tạp chí phòng, chống ma túy, số 5/2014. 

 

 



160 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Tiếng Việt 

1. Bộ Chính trị (1996), Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 30/11/1996 về tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

2. Bộ Chính trị (2008), Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong 

tình hình mới 

3. Bộ Công an ( 2010), Quyết định số 456/2010/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ 

Công an qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn 

phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát 

phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an. 

4. Bộ Công an (2010), Quyết định số 446/2010/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ 

Công an qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục 

Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm và ma túy, Bộ Công an. 

5. Bộ Công an (1998), Quyết định số 5088/1998/QĐ-BCA ngày 9/12/1998 về 

việc đặt Ban thường trực phòng chống ma túy các tỉnh, thành phố tại Văn 

phòng Tổng hợp thuộc Công an Tỉnh, thành phố. 

6. Bộ Công an (2005), Quyết định số 1298/2005/QĐ-BCA qui định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Thường trực phòng, 

chống ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát. 

7. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, báo cáo công tác cai nghiện và quản lý 

sau cai từ năm 2000 đến tháng 6 năm 2015. 

8. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, báo cáo công tác phòng, chống ma túy của 

lực lượng Biên phòng từ năm 2000 đến tháng 6 năm 2015 

9. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, báo cáo tổng quan về đường biên giới Việt 

Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Trung Quốc. 



161 
 

10. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, báo cáo công tác xóa bỏ việc 

trồng và tái trồng cây có chất ma túy từ năm 2000 đến tháng 6 năm 2015. 

11. Bộ Y tế, báo cáo công tác điều trị cai nghiện ma túy từ năm 2010 đến tháng 

6 năm 2015. 

12. Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin truyền thông, báo cáo công 

tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2015. 

13. Bùi Anh Dũng (2006), Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm 

của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Luận án Tiến sỹ 

14. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1997), Quyết định số 

798/QĐ-CTN ngày 01/9/1997 về tham gia 3 công ước quốc tế của liên hợp 

quốc về kiểm soát ma túy.  

15.  Cục Điều tra Liên bang, CHLB Đức, Công trình Đấu tranh chống tội phạm 

ma túy, một dạng đặc biệt của tội phạm có tổ chức. 

16. Campuchia, báo cáo công tác phòng, chống ma túy từ năm 2010 đến năm 

2014. 

17. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, báo cáo công tác phòng, chống 

ma túy từ năm 2000 đến tháng 6 năm 2015.  

18. Đảng cộng sản Việt Nam ( 2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

19. Nguyễn Phương Đạt (2000), Hoạt động của CAND trong phòng ngừa tội 

phạm do người nước ngoài gây ra tại Việt Nam, NXB CAND. 

20. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2002), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

21. Phan Quốc Kinh ( 1995), Các chất ma túy ở Việt Nam, NXB Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà Nội. 

22. Học viện CSND (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước về ANTT. 

23. Học viện Hành chính Quốc gia (2006), Giáo trình Hành chính công, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật.  



162 
 

24. Học viện Hành chính Quốc gia (2013), Giáo trình hành chính nhà nước và 

công nghệ hành chính, NXB Khoa học và kỹ thuật. 

25. Học viện CSND (2002), Giáo trình hoạt động phòng ngừa và điều tra các 

tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, 

NXB CAND. 

26. Học viện CSND (1997), Giáo trình công tác phòng, chống và kiểm soát ma 

túy của lực lượng CSND, NXB  CAND. 

27. Đặng Ngọc Hùng (2002), Những vấn đề kiểm soát tiền chất ma túy”, NXB 

CAND, Hà Nội. 

28. Hoàng Mạnh Hùng, bài báo “ Công tác giám định tư pháp và truy nguyên 

nguồn gốc ma túy trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí CSND. 

29. Liên hợp quốc, Ba công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy, NXB 

CAND, Hà Nội 2000. 

30. Trần Văn Luyện (2000), trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về ma 

túy, NXB Chính trị quốc gia. 

31. Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT – TANDTC – VKSNDTC – BNV 

ngày 2 tháng 1 năm 1998 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số qui định của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Hình sự. 

32. Tài liệu của Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy về khóa họp 

lần thứ 20 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ( Hoa Kỳ) năm 1988. 

33. Tổng cục Hải quan, báo cáo công tác phòng, chống ma túy của lực lượng 

Hải quan từ năm 2000 đến năm 2013. 

34. Trần Văn Luyện ( 2000), phát hiện và điều tra tội phạm tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng CSND. Luận án Tiến sỹ 

Luật  học, Học viện CSND, Hà Nội. 

35. Trần Văn Luyện, Nguyễn Xuân Tất Hòa ( 2011), Đấu tranh phòng, chống 

tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài, NXB CAND. 



163 
 

36. Nguyễn Văn Long (2000), Quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy với Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phát 

hiện điều tra tội phạm về ma túy, NXB CAND, Hà Nội. 

37. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2002), Luật phòng, 

chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, NXB Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội. 

38. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Bộ luật Hình 

sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội. 

39. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Luật Hải 

quan. 

40. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ Luật Tố 

tụng hình sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

41. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật phòng, chống ma túy, NXB chính trị quốc gia, Hà 

Nội. 

42. Thủ tướng Chính phủ (1993), Nghị quyết số 06/CP ngày 29/1/1993 về tăng 

cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

43. Thủ tướng Chính phủ (2000), Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg ngày 

28/12/2000 phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma túy 2001-

2005. 

44. Thủ tướng Chính phủ (2000), Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 31/8/2000 

về việc bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

45. Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 

10/3/2000 về việc phê duyệt “ kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 

2010”. 



164 
 

46. Thủ tướng Chính phủ ( 2007), Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 

12/4/2007 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

47. Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành 

chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy. 

48. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định 1203/2012/QĐ-TTg ngày 

31/8/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến 

năm 2010 giai đoạn 2012-2015. 

49. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 

24/10/2011 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

50. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 

ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam 

đến năm 2010 và hướng đến năm 2030. 

51.Thủ tướng Chính phủ (2001), Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 

05/01/1001 qui định hướng dẫn việc kiểm soát các  hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy trong nước. 

52. Thủ tướng Chính phủ (2001), Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 

01/10/2001 “ ban hành vào danh mục các chất ma túy và tiền chất’; Nghị định 

số 133/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 “ bổ sung một số chất vào danh mục các 

chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 

01/10/2001 của Chính phủ. 

53. Thủ tướng Chính phủ (2000), Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 

05/6/2000 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

54. Thủ tướng Chính phủ (2004), Nghị định số 135/2004 qui định áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo 



165 
 

pháp lệnh xử lý hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, 

người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 

55. Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ban hành 

Qui chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển 

và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn 

biên giới, cửa khẩu và trên biển. 

56. Thủ tướng Chính phủ ( 2003), Nghị định số 05/2003/NĐ-CP về hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. 

57.Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 18/1998/QĐ-TTg ngày 

24/1/1998 về việc thành lập Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy. 

58. Thủ tướng Chính phủ (1997), Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 25/8/1997 

về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy. 

59. Tổng cục XDLL CAND – Tổng cục Cảnh sát (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa 

học “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy 

trong tình hình mới”. 

60. Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Luận cứ khoa học đổi mới chính sách xã 

hội đảm bảo an ninh xã hội và khắc phục các tệ nạn xã hội, Đề tài nghiên cứu 

cấp Nhà nước. 

61. Đàm Thanh Thế (2008), Tổ chức hoạt động của Công an cấp quận trong 

phát hiện, xử lý tin ban đầu tội phạm về ma túy trên địa bàn đô thị, Luận án 

Tiến sỹ luật học. 

62. Bùi Minh Trung (2008), Lý luận cơ bản về hoạt động nghiệp vụ trinh sát 

trong đấu tranh chuyên án chống tội phạm về ma túy, NXB CAND.  

63. Lưu Minh Trị (2000), hiểm họa ma túy, nhận biết và hành động, NXB Văn 

hóa Thông tin. 

64. Ngô Đức Tuấn ( 2006), hoạt động phòng ngừa và điều tra tội phạm về ma 

túy của lực lượng Công an cấp huyện. Luận án Tiến sỹ Luật học. 



166 
 

65. Lê Thế Tiệm (2001), Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật 

tự an toàn xã hội trong hoạt động của lực lượng CSND ở nước ta hiện nay. 

NXB CAND. 

66. Lê Thế Tiệm, Về tệ nạn mại dâm và ma túy ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí 

CAND, số 12-1993.  

67. Trần Đăng Thành (2012), Đo lường và đánh giá hiệu quả Quản lý hành 

chính nhà nước, NXB Lao động. 

68. Lào, báo cáo công tác phòng, chống ma túy từ năm 2010 đến năm 2014. 

69. Liên hợp quốc, báo cáo tình hình ma túy thế giới từ năm 2009 đến năm 

2014. 

70. Ngô Văn Tuân (2007), Phát hiện và điều tra khám phá tội phạm vi phạm 

qui định về quản lý, sử dụng tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy 

của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Luận án Tiến sỹ luật học. 

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

dâm, Bộ Công an –Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy, Các báo cáo 

tổng kết công tác phòng, chống ma túy từ 2000 đến tháng 6 năm 2015. 

72. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( 2002), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

ngày 02/7/2002. 

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

dâm (2002), 8 đề án triển khai chương trình hành động phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2001-2005, NXB CAND, Hà Nội 

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

dâm (2007), Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW của Bộ Chính trị về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 

(1997-2006). 

75. Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy (1998), Quyết định số 

5089/1998/QĐ-UBQG ngày 9/12/1998 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma 



167 
 

túy về chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường trực phòng, chống ma túy các 

tỉnh, thành phố. 

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

dâm (2000), Quyết định số 01/QĐ-UBQG ngày 10/10/2000 Ban hành qui chế 

hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm. 

77. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(1997), Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. 

78. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (2002), Những vấn đề cơ bản 

về công tác phòng, chống ma túy, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 

79. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (2003), Một số văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống ma túy, NXB CAND, Hà Nội. 

80. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (2009), Kỷ yếu hội thảo – 

giao ban “ Cán bộ Thường trực phòng, chống ma túy các Bộ ngành và các tỉnh, 

thành phố”. 

81. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (2009), Kỷ yếu Hội nghị 

“Tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2008 và phương 

hướng công tác năm 2009”. 

82. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (2008), Một số văn bản pháp 

luật quốc tế và các nước về công tác phòng, chống ma túy, NXB CAND, Hà 

Nội 

83. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy (2004), Đề tài khoa học cấp 

Bộ Công an “ Luận cứ khoa học cho các giải pháp kiểm soát tiền chất và đấu 

tranh triệt nguồn ma túy ở Việt Nam trong điều kiện mở cửa và hội nhập”. 

84. Vũ Hùng Vương và Nguyễn Phùng Hồng ( 2002), Luận cứkhoa học cho 

những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy, Đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. 



168 
 

85. Vũ Hùng Vương ( 2002), nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 

phạm về ma túy, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Cục Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm về ma túy, Hà Nội. 

86. Vũ Hùng Vương (2000), Một số vấn đề về xây dựng thế trận phòng, chống 

tội phạm và ma túy của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, NXB CAND. 

87. Vũ Quang Vinh ( 2005), Tội phạm về ma túy, thực trạng, nguyên nhân và 

giải pháp, NXB Thanh niên Hà nội. 

88. Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện ( 2002), Hiểm họa ma túy và cuộc 

chiến mới, NXBCAND Hà Nội, 

89. Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện (2001) phát hiện và điều tra các tội 

phạm về ma túy. 

90. Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện, Đào Hùng, Vũ Ngọc Bừng (2000), 

Làm thế nào để ngăn chặn ma túy trong giới trẻ ?, NXB CAND, Hà Nội. 

91. Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, 

NXB CAND Hà Nội. 

92. Nguyễn Xuân Yêm (1998), Một số vấn đề quản lý nhà nước về an ninh 

quốc gia, trật tự an toàn xã hội, NXB CAND. 

Tiếng Anh 

93. Anne W. Patterson (2006), Efforts to control the production and 

international trade of Methamphetamine. 

94.Chris Brummitt (2013), Why Canadian marijuana is finding a booming 

market in Asia, after years of East – to – West trade. 

95. United Nation office on Drugs and Crime in Asia – Pacific (2004), 

Detection of Secret laboratories producing illicit drugs and illicit sustances. 

96. United Nations Office on Drugs and Crime in East Asia – Pacific (2004), 

The role of the chemical industry in the fight against drug production. 

97. Interpol” Cẩm nang điều tra tội phạm về ma túy”.  

 



169 
 

 

PHẦN PHỤ LỤC 

Bảng 3.1. THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY TỪ 

 NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2008 

CỦA CÁC LƯỢNG LƯỢNG CÔNG AN – HẢI QUAN – BIÊN PHÒNG – 

 CẢNH SÁT BIỂN 

 

 

Bảng 3.1 ( tiếp) THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY 

TỪ NĂM 2009ĐẾN THÁNG 6/2015 

 

Nguồn: Báo cáo của Bộ Công an - Cơ quan Thường trực 
phòng, chống ma túy từ năm 2009 tháng 6/2015 

STT NỘI 

DUNG 

NĂM 

 2000 

NĂM 

2001 

NĂM 

2002 

NĂM 

2003 

NĂM 

2004 

NĂM 

2005 

NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 2008 

1 Số vụ 10.300 12.811 14.167 12.888 12.068 11.772 10.783 10.098 13.371 

2 Số đối 

tượng 

19.500 21.013 23.199 26.441 18.200 17.712 16.686 14.706 20.781 

3 Thuốc 

phiện 

567 kg 589.4kg 612.6 

kg 

280.5 

kg 

58.8 

kg 

51.1 

kg 

184 kg 96.68kg 32.91kg 

4 Heroin 60 kg 40.33 

kg 

57 kg 152 kg 239.4 

kg 

287.72 

kg 

276.62kg 249.7kg 204.8 kg 

5 Ma 

túy 

tổng 

hợp 

        27,95KG +40.054 Viên

STT NỘI 

DUNG 

NĂM 

 2009 

NĂM 

2010 

NĂM 

2011 

NĂM 

2012 

NĂM 

2013 

NĂM  

2014 

6 

THÁNG 

ĐẦU 

NĂM 

2015 

 NĂM 2000 ĐẾN THÁNG 6/2015

1 Số vụ 14.237 16.123 18.623 20.91

7 

21.188 21.619 8.772 229.737 

2 Số đối 

tượng 

21.086 23.497 26.687 31.49

1 

32.332 31.551 13.171 358.071 

3 Thuốc 

phiện 

69,85 

kg 

28,17 kg 76,2 kg 225 

kg 

117 kg 32 kg 13,9kg 3.035.11 kg 

4 Heroin 317,36 

kg 

319 kg 320 kg 692  

kg 

490  kg 922 kg 674,7 kg 5.743.63 

5 Ma túy 

tổng 

hợp 

5,8 kg 

+ 

500.00

0 viên 

21,996 

kg 

+ 

221.685 

viên 

121,38 

kg 

+ 

221.68

5 viên 

192 

kg + 

500.0

00 

viên 

118 kg 

+ 

323.77

2 viên 

352 kg 

+ 

297.28

5 viên 

390,6kg 

177.337 

viên 

839.516 kg + 2.430.121 viên 
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Bảng 3.2. THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỤ LÝ, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI PHẠM 
 MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP XÉT XỬ TỪ 

NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2008 
 

 

Bảng 3.2 (tiếp) THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỤ LÝ, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI PHẠM 

MA TÚY TỪ NĂM 2009 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 
 

  
 

Nguồn: Báo cáo của Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng, 
chống ma túy từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2015 

 

STT NỘI DUNG NĂM 
 2000 

NĂM 
2001 

NĂM 
2002 

NĂM 
2003 

NĂM 
2004 

NĂM 
2005 

NĂM 
2006 

NĂM 
2007 

NĂM 
2008 

 
1 

 
Viện 
kiểm 
sát 
truy tố 

 
Vụ án 

 
7.503 

 

 
10.553 

 
12.434 

 
11.806 

 
10.510 

 
11.245 

 
10.942 

 
10.901 

 
12.407 

 
Bị 

can 
 

 
10.667 

 
14.030 

 
16.862 

 
15.822 

 
14.144 

 
15.507 

 
15.540 

 
14.955 

 
16.537 

2 Tòa án 
nhân 
dân 
các cấp 
thụ lý, 
xét xử 

 
Vụ án 

 
7.313 

 
9.342 

 
10.450 

 
12.567 

 
9.767 

 
10.043 

 
10.115 

 
7.341 

 
10.608 

 
Bị cáo 

 
10.551 

 
12.127 

 
13.678 

 
16.328 

 
13.258 

 
13.602 

 
14.141 

 
10.261 

 
14.192 

STT NỘI DUNG NĂM 
 2009 

NĂM 
2010 

NĂM 
2011 

NĂM 
2012 

NĂM 
2013 

NĂM 
2014 

6 
THÁNG 

ĐẦU 
NĂM 
2015 

TỪ 2000 ĐẾN 6 
THÁNG 2015 

 
1 

 
VKS 
truy tố 

 
Vụ án 

 
11.286 

 

 
12.681 

 
17.314 

 
18.231 

 
17.967 

 
15.497 

 
7.220 

 
198.497 

 
Bị can 

 
14.575 

 
17.641 

 
25.115 

 
23.884 

 
23.985 

 
20.621 

 
9.402 

 
269.287 

2 TAND 
các cấp 
thụ lý, 
xét xử 

 
Vụ án 

 
10.751 

 
11.862 

 
12.989 

 
14.978 

 
15.671 

 
14.723 

 
5.589 

 
174.109 

 
Bị cáo 

 
13.957 

 
15.099 

 
16.303 

 
18.687 

 
20.245 

 
19.178 

 
7.522 

 
229.129 
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Bảng 3.3. THỐNG KÊ DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN 

 BỊ TRIỆT PHÁ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2008 

 

 

 

 

THỐNG KÊ DIỆN TÍCH TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN BỊ  

TRIỆT PHÁ CỦA CÁC TỈNH TỪ NĂM 2009 

 ĐẾN THÁNG 6/2015 

 

 

Nguồn: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
từ năm 2000 đến 6 tháng đầu năm 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT NỘI 

DUNG 

NĂM 

 2000 

NĂM 

2001 

NĂM 

2002 

NĂM 

2003 

NĂM 

2004 

NĂM 

2005 

NĂM 

2006 

NĂM 

 2007 

NĂM 

2008 

1 Số diện 

tích(ha) 

 

428 

 

360.2 

 

253.4 

 

122.2 

 

37.9 

 

20.9 

 

171 

 

37.9 

 

99 

STT NỘI 
DUNG 

NĂM 
 2009 

NĂM 
2010 

NĂM 
 2011 

NĂM 
2012 

NĂM 
2013 

NĂM  
2014 

6 
THÁNG 

ĐẦU 
NĂM 
2015 

TỔNG CỘNG 
TỪ NĂM 2000 
ĐẾN 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2015 

1 Số diện 
tích (ha) 

 
31 

 
37.3 

 
33 

 
40.2 

 
5.8 

 
19 

14,4  
1731.2 



172 
 

 

 

Bảng 3.4. THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY  

CÓ HỒ SƠ QUẢN LÝ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2008 

 

 

 

 

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CÓ HỒ SƠ QUẢN LÝ  

TỪ NĂM 2009 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

từ năm 2000 đến tháng 6/2015 

 

 

 

STT NỘI 

DUNG 

NĂM 

 2000 

NĂM 

2001 

NĂM 

2002 

NĂM 

2003 

NĂM 

2004 

NĂM 

2005 

NĂM 

2006 

NĂM 

 2007 

NĂM 

2008 

 
1 

 
Số 
người 
nghiệ
n 

 
101.036 

 
113.903 

 
142.001 

 
160.700 

 
170.407 

 
158.428 

 
160.226 

 
178.305 

 
173.603 

STT NỘI 
DUNG 

NĂM 
 2009 

NĂM 
2010 

NĂM  
2011 

NĂM 
 2012 

NĂM  
2013 

NĂM  
2014 

6 THÁNG 
ĐẦU NĂM 

2015 

 
1 

 
Số 
người 
nghiện 

 
146.731 

 
143.196 

 
158.414 

 
172.000 

 
181.396 

 
204.377 

 
200.134 


