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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 

Số:  35 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Kỳ Anh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 
 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Phòng chống ma túy 

  

Thực hiện Công văn số 1153/UBND-NC  ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng chống ma túy, UBND 

huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH 

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

1. Những kết quả đạt được trong thực tiễn tổ chức thực hiện Luật 

phòng, chống ma túy 

- Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống 

ma túy:  Sau khi Luật Phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành, UBND huyện 

Kỳ Anh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy, 

đồng thời chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

công tác phòng chống ma túy cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt đối tượng học 

sinh, sinh viên. Kết quả: đã tổ chức được 283 buổi tuyên truyền tập trung và 

tuyên truyền lưu động cho hơn 174.570 lượt người ở Giáo họ Kim Sơn, thôn 

Đậu Giang, xã Kỳ Khang; trường tiểu học Kỳ Tân, trường tiểu học, THCS Kỳ 

Tây, trường THCS Kỳ Phú, trường THCS Thư – Thọ, trường THPT Nguyễn 

Huệ, trường THCS Phong Bắc (Kỳ Bắc – Kỳ Anh), trường THCS Kỳ Thượng; 

UBND xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Hải, Kỳ Văn, Kỳ Tiến, Kỳ Hợp, Kỳ 

Phong… Tổ chức kí cam kết cho 140.000 lượt hộ gia đình trong việc đảm bảo 

ANTT, phòng chống ma túy. Hưởng ứng ngày phòng chống ma túy 26/06 hằng 

năm, đã phát động, ra quân, tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu nhằm giáo 

dục cho thế hệ trẻ hiểu và tránh xa tệ nạn ma túy đã thu hút đông đảo quần 

chúng nhân dân tham gia.  

 Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trên các phương tiện thông tin 

đại chúng cũng được chú trọng thực hiện. UBND huyện đã xây dựng hàng trăm 

phóng sự tuyên truyền về tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy để phát trên Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, đồng thời tổ chức thu các băng đĩa tuyên 

truyền gửi về 21 xã, 157 thôn, xóm để tuyên truyền pháp luật về phòng chống 

ma túy trên hệ thống loa truyền thanh ở xã và các thôn, xóm. Việc thực hiện 

tuyên truyền tại xã và các thôn, xóm được thực hiện tốt, hằng ngày vào các giờ 

cao điểm đều phát đĩa tuyên truyền lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm 

nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và cảnh báo những hậu quả 

mà ma túy gây ra.  
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- Công an huyện Kỳ Anh đã làm tốt công tác nắm tình hình, trực tiếp phát 

hiện, bắt giữ 51 vụ với 80 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái 

phép chất ma túy. Trong đó: Khởi tố 42 vụ - 56 bị can (Tàng trữ trái phép chất 

ma túy: 23 vụ 31; Mua bán trái phép chất ma túy: 17 vụ  23 bị can;  vận chuyển 

trái phép chất ma túy: 02 vụ 02 bị can). Án tiếp nhận: 06 vụ 13 bị can (Mua bán 

trái phép chất ma túy: 01 vụ 04 bị can; Tàng trữ trái phép chất ma túy: 05 vụ 09 

bị can). Xử lý hành chính: 09 vụ 24 đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái 

phép chất ma túy. 

Kết thúc điều tra, chuyển VKSND huyện đề nghị truy tố: 47 vụ - 68 bị 

can (Tàng trữ trái phép chất ma túy: 29 vụ 41  bị can; Mua bán trái phép chất ma 

túy: 16 vụ 25 bị can; Vận chuyển trái phép chất ma túy: 02 vụ 02 bị can). 

- Việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

Thực hiện các quy định của Luật phòng chống ma túy, của Chính phủ, Bộ 

Công an và các Ban ngành có liên quan, Công an huyện Kỳ Anh đã triển khai 

thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng 

trong việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy. Thường xuyên trao đổi 

thông tin với các ngành Công thương, Y tế, Bộ đội biên phòng liên quan đến 

hoạt động kiểm soát chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các 

tiền chất trên địa bàn. Đối với các tang vật phát hiện thu giữ liên quan đến chất 

ma túy, các dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy đã được xử lý theo đúng quy 

định. Đến nay chưa phát hiện xảy ra việc thất thoát chất gây nghiện, thuốc 

hướng thần và tiền chất để các đối tượng lợi dụng vào việc  tàng trữ, sản xuất, 

mua bán trái phép chất  túy trên địa bàn huyện. 

- Công tác cai nghiện ma túy: Theo quy định, UBND các cấp nơi có người 

nghiện ma túy có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức cai nghiện và phòng, chống 

tại nghiện ma túy tại địa phương, chỉ đạo cơ quan lao động- thương binh xã hội 

chủ trì phối hợp với cơ quan Công an, Y tế, Giáo dục và đào tạo cùng cấp và các 

cơ quan có liên quan tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục người nghiện 

ma túy và người đã cai nghiện ma túy, hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai 

nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Tính đến nay, có tổng số 90 người nghiện 

ma túy đang có mặt tại địa phương. Nhiều đối tượng từ các địa bàn khác móc nối 

với các đối tượng trên địa bàn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người 

nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu trong nhóm tuổi từ 18 đến 40 tuổi, 

một số là đối tượng có tiền án, tiền sự. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện 

xuất hiện tình trạng một số thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, tụ tập 

trong các khách sạn, nhà nghỉ sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá; các ổ nhóm đối 

tượng côn đồ, hung hãn hoạt động tại các địa bàn các xã vùng trong tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma túy. Năm 2018, đã hoàn thiện hồ sơ đưa 03 đối tượng đi 

cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện. Đồng thời tiến hành sử dụng đồng 

bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường theo dõi, nắm tình hình các đối tượng 

nghi vấn liên quan đến ma túy trên địa bàn; tiến hành triệu tập, răn đe các đối 

tượng, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

- Công tác quản lý nhà nước về phòng chống Ma túy và trách nhiệm được 

phân công cho các Bộ, Ngành và địa phương: Việc ban hành quy chế phối hợp 
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kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy giữa các ban ngành, 

gồm cơ quan Công an, Y tế, Bộ đội biên phòng đã phát huy được trách nhiệm 

quản lý nhà nước của các bộ, ngành, tăng cường cơ chế phối hợp trong trao đổi 

thông tin, cấp phép xuất nhập khẩu, thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có sử 

dụng tiền chất. Nhờ vậy mà đến nay chưa phát hiện những vụ sản xuất ma túy 

với quy mô lớn trực tiếp từ nguồn tiền chất được nhập khẩu trên lãnh thổ.  

- Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm đã được thực hiện nghiêm túc 

theo quy định của Luật phòng chống ma túy. Nhiều tập thể cá nhân xuất sắc đã 

được động viên, khen thưởng kịp thời; đồng thời những hành vi vi phạm đã 

được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; công tác khiếu nại tố 

cáo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Luật khiếu nại tố cáo. 

2. Những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong thực tiễn tổ chức thực 

hiện Luật phòng, chống ma túy. 

- Tiêu chí xác định người nghiện (người nghiện các chất ma túy tổng hợp, 

các chất hướng thần, cần sa) chưa rõ ràng. Ở nước ta, khái niệm nghiện ma túy 

được quy định tại khoản 11, điều 2, Luật Phòng, chông ma túy và quy trình, kết 

quả xét nghiệm người nghiện ma túy thực hiện theo Quyết định số 5075/QĐ-

BYT về Hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy nhóm Opiats (chất dạng 

thuốc phiện). Tuy nhiên việc thực hiện các xét nghiệm trên máy theo Quyết định 

trên chỉ được triển khai ở cấp huyện, cấp tỉnh trong khi đó quá trình xác định 

người nghiện ma túy chủ yếu được tiền hành ở cấp xã.  

- Các chỉ số thống kê liên quan đến vấn đề ma túy còn thiếu cụ thể, thiếu 

thống nhất, khác với chuẩn mực quốc tế, (đơn vị “bánh” thay vì tính bằng kg, 

ma túy tổng hợp mới thống kê chung chung thay vì phải cụ thể hóa từng chất, ví 

dụ như mehtamphetamine, ectasy...) Điều này gây khó khăn không nhỏ trong 

việc trao đổi thông tin giữa cơ quan phòng, chống ma túy Việt Nam và các nước 

trên thế giới và trong khu vực. 

- Một bộ phận không nhỏ trong nhân dân vẫn chưa nhận thức được trách 

nhiện toàn dân phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến ma 

túy nói riêng, đang xem đây là nhiệm vụ của cơ quan thực thi pháp luật nên hiệu 

quả phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy còn chưa cao. Công tác quản lý về 

nhân khẩu còn thiếu chặt chẽ tạo sơ hở cho các đối tượng ở địa phương khác 

xâm nhập và thực hiện hành vi trên địa bàn.  

3. Mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Phòng, chống ma 

túy với các quy định của các Bộ Luật và các văn bản pháp lý khác có liên 

quan. 

Thực tiễn triển khai quy định của pháp luật về cai nghiện và quản lý 

người nghiện được quy định tại Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi 

phạm hành chính còn có nhiều vướng mắc, gây khó khăn trong khi thực hiện, cụ 

thể: 

- Việc xác định tình trạng nghiện hiện nay thực tiễn có nhiều khó khăn, 

vướng mắc, trước hết là từ phía người nghiện, họ không hợp tác để có đủ chứng 

cứ xác định theo hướng dẫn. Bộ Y tế cũng chưa có đầy đủ quy trình xác định 

nghiện các loại ma túy. Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-
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BCA ngày 9/7/2015 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình 

trạng nghiện ma túy nhưng mới chủ xác định tình trạng nghiện ma túy của nhóm 

ma túy Opiats và dạng Amphetamine. Bên cạnh đó, việc xác định nghiện cần có 

thời gian tạm giữ từ 3-5 ngày để xác định hội chứng cai, nhưng Luật Xử lý vi 

phạm hành chính không có biện pháp để giữ đối tượng trong thời gian đó, chỉ có 

thể tạm giữ tối đa 24 giờ. 

- Về xác định người không có nơi cư trú ổn định, hiện không có tiêu chí 

xác định “nơi ở ổn định, thường xuyên đi lang thang”, không có chế tài quản lý 

người vi phạm trong thời gian xác định nơi cư trú. 

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-

CP, trường hợp người vi phạm có nơi cư trú không thuộc xã, phường, thị trấn 

nơi xảy ra vi phạm thì bàn giao người và biên bản vi phạm cho cơ quan Công an 

cấp xã nơi người vi phạm cư trú để tiền hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, Nghị định chưa quy định 

hình thức chuyển, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chuyển, gây khó 

khăn cho công tác này, đặc biệt nơi cư trú ở khác tỉnh, thành phố với nơi người 

đó vi phạm. 

 Theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-

CP quy định trường hợp chưa xác đinh được nơi cư trú ổn định của người vi 

phạm thì tiến hành xác định nơi cư trú ổn định của người đó. Trong thời gian 15 

ngày làm việc nếu xác định được nơi cư trú ổn định thì chuyển người đó về nơi 

cư trú ổn định để lập hồ sơ, nếu không xác định được nơi cư trú ổn định thì lập 

hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nghị định không quy định 

trong thời gian xác định nơi cư trú (15 ngày) thì quản lý người vi phạm như thế 

nào.  

4. Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống ma 

túy chưa được Luật phòng, chống ma túy quy định và cần được Luật điều 

chỉnh.  

- Hành vi tàng trữ trái phép, vận chuyển, mua bán tiền chất dùng vào việc 

sản xuất trái phép chất ma túy (Các hành vi này được quy định là tội phạm tại 

điều 253 BLHS), tuy nhiên, việc xử lý hình sự đối với các hành vi này là rất khó 

khăn. Bởi vì, BLHS và các văn bản hướng dẫn quy định: “Người tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép 

chất ma túy chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điếu 25 BLHS, 

khi các hành vi đó được thực hiện nhằm mục đích để sản xuất trái phép chất ma 

túy hoặc nhằm bán lại cho người khác để họ sản xuất trái phép chất ma túy. 

Trường hợp không chứng minh được mục đích nhằm  sản xuất trái phép chất ma 

túy hoặc mục đích nhằm bán lại cho người khác để họ sản xuất trái phép chất 

ma túy thì không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 195 của 

BLHS mà tùy từng trường hợp cụ thể có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 

tội phạm khác theo quy định của BLHS”. Tuy nhiên, trên thực tế việc chứng 

minh mặt chủ quan là “nhằm mục đích để sản xuất trái phép chất ma túy” gặp 

nhiều khó khăn và thực tế có rất ít trường hợp bị bắt mà bị xử lý hình sự.  

5. Đánh giá về các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy. 



5 

 

Để triển khai thi 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, Chính phủ, 

các bộ, ngành chức năng đã khẩn trương, tích cực ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Đến nay đã có 19 

Nghị định của Chính phủ, 01 Chỉ thị, 08 Nghị quyết của thủ tướng Chính phủ, 

07 Thông tư, thông tư liên tịch. Các văn bản được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý 

đồng bộ, thống nhất trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi 

vi phạm pháp luật và tội phạm ma túy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.  

Tuy nhiên, tội phạm ma túy luôn diễn biến rất phức tạp nên việc hoàn 

thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác đấu tranh phòng chống ma túy phải được 

tiến hành thường xuyên, như cơ chế xác định người nghiện ma túy, quy trình lấy 

mẫu ma túy để giám định, chế độ báo cáo, thống kê về người nghiện, trình tự thủ 

tục đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc... 

II. Những định hướng cơ bản nhằm sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, 

chống ma túy và kiến nghị, đề xuất. 

1. Chú trọng công tác thống kê người nghiện tại địa phương, nắm tình 

hình diễn biến số người nghiện để có biện pháp phù hợp kiểm soát, xử lý. 

2. Ban hành các văn bản quy định chặt chẽ việc phối hợp liên ngành giữa 

Bộ Công an và Bộ y tế quy định về người “nghiện ma túy”, „người hết nghiện”,  

“ thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt”. 

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy của 

UBND huyện Kỳ Anh./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công an tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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