Th ba, ngày 03/11/2020

"Chúng tôi khng nh, không th coi ngi nghin ma tuý là ngi bnh. Nhng nc hp
pháp hoá ma tuý thì Chính ph nhp ma tuý cung cp cho con nghin. Liu chúng
ta có th làm c không? Tôi khng nh ngay là không có ngân sách làm vic này. Vì
nu coi là ngi bnh thì phi iu tr bnh. Quan im ca chúng ta là có bin pháp nghiêm
khc i vi ngi s dng ma tuý" – i tng Tô Lâm nhn mnh.
Chiu 2/11, Quc hi ã tho lun ti t v Lut Phòng chng ma tuý (sa i). Các i biu ã tp trung tho lun v công tác phòng,
chng và kim soát ma tuý; ngun lc phòng chng ma tuý, qun lý, x lý ngi nghin, ngi s dng trái phép cht ma tuý;
ngn chn ngun ma tuý thm lu vào trong nc; sa i các quy nh nhm phòng chng ma tuý hiu qu hn.

B trng Tô Lâm phát biu ti phiên hp
Sa Lut áp ng yêu cu thc tin
i biu Lê Th Nguyt, Phó Ch nhim U ban v các vn xã hi ca Quc hi nht trí vi vic cn phi sa i Lut Phòng chng ma
tuý nhm phù hp vi yêu cu thc tin vi công tác phòng chng ma tuý hin nay, thc hin các Ch th, Ngh quyt ca B
Chính tr, Trung ng ng...v phòng chng ma tuý.
"U ban ã t chc nhiu bui tho lun, ly ý kin ca các b, ngành, c quan liên quan, các t chc Quc t, công tác phòng
chng ma tuý c xã hi rt c quan tâm" – i biu nêu ý kin và khng nh, công tác u tranh phòng chng ma tuý rt gian
nan vt v nên quan im là phát huy kt qu, thành tích ã t c u tranh mnh m hn vi ti phm này. c bit là tng cng nhn
thc ca cán b, công chc, ngi dân v tác hi ca ma tuý thc hin công tác phòng nga.
"V công tác u tranh vi ti phm ma tuý, qua báo cáo ca Chính ph và các báo cáo tng kt, ánh giá tác ng ca B
Công an rt tt nhng pháp lut hin nay có nhiu quan h mi, nhiu vn mi cha có quy nh phù hp nh: quy nh v ngi s
dng trái phép ma tuý, cai nghin...Chính vì vy, cn sa Lut to hành lang pháp lý, c ch phi hp trong quá trình iu
tra, t chc u tranh phòng chng ma tuý trong các lc lng, cai nghin, iu tr nghin... làm th nào áp ng yêu cu t ra." - i
biu nêu ý kin.
Không coi ngi nghin là ngi bnh

i biu Phm Th Thu Trang (Qung Ngãi) cho rng, hành vi s dng ma tuý rt nguy him cho xã hi. Nhiu i tng sau khi s
dng ma tuý ã gây ra nhiu v án c bit nghiêm trng. Tuy nhiên, quy nh hin nay mi ch pht tin 500 ngàn -1 triu ng
nên cha sc rn e. "Tôi ngh trong d tho Lut cn làm rõ, quy nh c th v ni dung này theo hng tng cng x lý hành vi s
dng ma tuý, x lý ngi nghin nghiêm ch không coi là ngi bnh". – i biu Thu Trang nêu quan im.
i biu Nguyn Vn Lut (Kiên Giang) cho bit, d tho lut ã khc phc c nhiu tn t, hn ch ca Lut Phòng chng ma tuý hin
nay. i biu tán thành nhiu ni dung quy nh ti iu 6, cn quy nh rõ trách nhim ca cá nhân, gia ình trong công tác
qun lý ngi nghin ma tuý. "Gia ình là ni trc tip qun lý u tiên i vi các i tng nghin ma tuý. Mi con ngi t chu trách
nhim vi bn thân, gia ình qun lý cht ch con em mi ngn chn c nguy c nghin ma tuý dn n phm ti" – i biu nhn mnh.
i biu Nguyn Vn Lut bày t lo ngi vic các lái xe s dng ma tuý, tim n gây ra TNGT nghiêm trng.
"Tôi ngh quy nh trách nhim ca các doanh nghip vn ti, các ch s dng lao ng phi có trách nhim i vi lái xe do
mình qun lý, c bit giao phng tin là ngun nguy him cao cho ngi s dng ma tuý thì nguy c tai nn rt cao" – i biu kin
ngh.
Phát biu ti phiên hp, i tng Tô Lâm, U viên B Chính tr, B trng B Công an cng khng nh không th coi i tng nghin
ma tuý là ngi bnh. "Hin nay, có mt s nc hp pháp hoá ma tuý. Vic này ang tác ng n nhiu nc khác. nc ta, trc ây
chúng ta coi ngi s dng ma tuý là ngi bnh, phi cha bnh, không coi là ti phm. Nhng trên thc t, ngi nghin tng lên rt
nhiu dn n chúng ta tr thành im có nhu cu v s dng ma tuý nên ngun cung s tp trung v nc ta. Chúng ta ã chn
nhng ng dây hàng nghìn bánh heroin nhng vì trong nc có ngun cu nên ma tuý vn lt vào. Chính vì vy, chúng ta
x lý ngi nghin tc là gii quyt ngun cu" – B trng Tô Lâm nhn mnh.
B trng Tô Lâm cng chia s vic có nhiu ngi ã trc tip nhn tin, gi in cho ông cu cu vì lo s con em mình b lôi kéo vào
con ng nghin ngp. "Các i tng t chc ma tuý lôi kéo, cho s dng min phí dn n vic b nghin ma tuý. Nh th rt áng lo".
– B trng cho bit.
Chính vì vy, chúng tôi khng nh, không th coi ngi nghin ma tuý là ngi bnh. Nhng nc hp pháp hoá ma tuý thì
Chính ph nhp ma tuý cung cp cho con nghin. Liu chúng ta có th làm c không? Tôi khng nh ngay là không có
ngân sách làm vic này. Vì nu coi là ngi bnh thì phi iu tr bnh. Quan im ca chúng ta là có bin pháp nghiêm khc
i vi ngi s dng ma tuý" – B trng Tô Lâm nhn mnh.
Ma tuý là ti phm ca mi ti phm
B trng Tô Lâm cho bit, B Công an xác nh lc lng ma tuý là ti phm ca mi ti phm, là nguyên nhân gây ra hu ht
các ti phm khác nên u tranh mn m vi ti phm này. "T nghin ma tuý sinh ra trm cp, cp tài sn, thm chí git ngi, cp;
s dng ma tuý gây o giác git c gia ình... Mi ây nht v git n sinh viên Hc vin Ngân hàng cng do i tng nghin ma tuý
gây ra vì khi nghin, chúng không iu khin c hành vi, không chp hành pháp lut, không còn o c, ít nht cng không
có li sng thông thng. Chính vì vy, phi tính toán x lý hành vi s dng ma tuý" – B trng Tô Lâm nhn mnh và cho
bit, s dng ma tuý không ch nh hng n trc mt mà còn lâu dài, trong các tri giam có hn 50% phm nhân là i tng
liên quan n ma tuý.
B trng Tô Lâm cng cho bit, trong công tác hp tác quc t, tt c các b trng ASEAN u thng nht quan im, lp trng nht
quán ca ASEAN không khoan nhng vi ma túy, không chp nhn xu hng hp pháp hóa s dng ma túy ng thi thng
nht cao v vai trò thit yu ca c quan lp pháp và c ch hp tác trong khu vc trong công cuc ng phó vi ma túy.
"Chúng ta không chp nhn có ma tuý, không hp pháp hoá ma tuý, nhng hành vi liên quan n ma tuý u b x lý" –
B trng Tô Lâm cho bit và nhn mnh thêm trong Ch th 36, B Chính tr ã xác nh vai trò ca lc lng Công an ch trì
trong phòng chng ma tuý. "u tranh chng ma tuý không ch trong nc, trong khu vc biên gii mà còn phi hp vi nc
ngoài u tranh. Mc tiêu là ngn nga ma tuý t nc ngoài vào, trong ni a phi ngn chn ngun cu. Tng xã, phng, khu
dân c n gia ình phi qun lý ngi nghin, tham gia t chc cai nghin. iu quan trng nht là bo v quyn m bo an toàn cho i
a s ngi dân" – B trng Tô Lâm khng nh.
Cng khng nh quan im này, Thng tng Lê Quý Vng, U viên Trung ng ng, Th trng B Công an cho bit, công tác u
tranh vi ti phm ma tuý áp lc vi ma tuý rt ln, k c ng b, ng không, ng thu u phi ng u vi ma tuý. Trong khi vic x lý
ngi nghin ma tuý li cha c coi là ti phm dn n s ngi nghin tng nhanh. S ngi nghin này ã gây ra hàng nghìn v án.
Th trng Lê Quý Vng ngh vic sa i Lut phòng chng ma tuý ln này t vn s x lý mnh tay hn, nghiêm khc hn.
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