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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Một là, luận án quan niệm 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. 

Hai là, luận án đưa ra 7 tiêu chí để đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, 
chống ma túy bao gồm: (i) tiêu chí về thể chế phòng chống, ma túy; (ii) tiêu chí về tổ chức bộ máy 
phòng, chống ma túy; (iii) tiêu chí về năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm 
vụ phòng, chống ma túy; (iv) tiêu chí về hoạt động phòng, chống ma túy; (v) tiêu chí về nguồn lực 
phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy; (vi) tiêu chí về hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; 
(vii) tiêu chí về kết quả phòng, chống ma túy.  

Ba là, luận án đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy qua 7 
lĩnh vực: (i) Xây dựng các chủ trương, chiến lược phòng, chống ma túy; (ii) Hệ thống các văn bản 
qui phạm pháp luật; (iii) Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác phòng, chống ma túy; (iv) 
Cai nghiện và quản lý sau cai; (v) Tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; (vi) Tuyên 
truyền giáo dục về phòng, chống ma túy; (vii) Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. 

 Bốn là, luận án đúc kết kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy của các 
quốc gia trong khu vực Châu Á có thể áp dụng vào Việt Nam, bao gồm: (i) Các kinh nghiệm của 
Thái Lan (kinh nghiệm tổ chức cơ quan phòng, chống ma túy; kinh nghiệm hoàn thiện thể chế quản 
lý nhà nước về phòng, chống ma túy; kinh nghiệm xóa bỏ và phát triển thay thế cây có chất ma túy; 
kinh nghiệm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; kinh nghiệmđấu tranh chống tội phạm ma 
túy); (ii)  Các kinh nghiệm của Trung Quốc (kinh nghiệm hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về 
phòng, chống ma túy; kinh nghiệm về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện). 

Năm là, luận án đã đề xuất hệ thống 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, bao gồm: (i)Hoàn thiện thể chế 
quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; (ii) Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về phòng, chống 
ma túy từ Trung ương tới địa phương; (iii) 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; (iv) Đào tạo nguồn lực phòng, chống ma túy; (v)Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; 
(vi) Xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy; (vii) Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống 
ma túy. 
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