
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 722/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 31  tháng 5 năm 2019 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật Phòng 

chống ma túy trên hệ thống Đài Truyền 

thanh xã, phường. 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 3590/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về Triển khai nhiệm vụ phòng, chống AIDS và phòng 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn phát thanh tuyên truyền Luật 

phòng, chống ma túy trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào 

địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-Thanh để tải nội dung 

tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 ( sửa đổi, bổ sung năm 

2008). 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh xã, phường về Luật Phòng, chống ma túy. Vào buổi 

sáng thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần vào lúc 6 giờ 45 phút. Từ ngày 16 tháng 6 năm 

2019 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019. 

          3.Báo cáo kết quả: Sau ngày 26/6/2019, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định.  

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử ( Bình); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Trâm.   

  TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về các quy định của Luật Phòng, chống ma túy 

(kèm theo Công văn số 722 /VHTT-PT ngày 31 tháng 5 năm 2019) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn của toàn xã hội, gây hại cho sức khoẻ, làm 

suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm mất 

trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Tệ nạn ma túy là một trong những 

nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội, nhất là 

lây nhiễm HIV/AIDS và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế. 

Ma túy không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân người nghiện mà còn 

làm kiệt quệ nguồn kinh tế của gia đình, người thân và gia tăng gánh nặng cho 

xã hội. 

Mục tiêu công tác truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng là: 

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về những nguy hại của tệ nạn ma 

túy đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; nâng cao ý thức tự giác chấp 

hành các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy của người dân tại 

cộng đồng dân cư; vận động người dân tự nguyện tham gia phòng chống ma túy; 

tham gia công tác cai nghiện, quản lý người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 

dân cư. 

Sau đây, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số 

Điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 ( sửa đổi, bổ sung năm 2008) và 

các Điều về tội phạm ma túy của Bộ Luật Hình sự năm 2015 như sau:  

1. Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000 

quy định một số Điều sau:  

Điều 3: Nghiêm cấm các hành vi  

1. Trồng cây có chứa chất ma tuý; 

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử 

lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm 

đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, 

chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý; 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc 

sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý; 

5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có; 

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý; 

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý; 

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về 

phòng,chống ma tuý; 

9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý. 
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Điều 6: Cá nhân, gia đình có trách nhiệm 

1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực 

hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn 

chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; 

2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần để chữa bệnh; 

3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác; 

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại 

cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; 

phòng, chống tái nghiện. 

Điều 11: Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma tuý ở cơ quan, đơn 

vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma tuý; tuyên truyền, động viên cán bộ, 

công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân 

phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma tuý. 

 

2. Bộ Luật hình sự năm 2015: Chương XX: Các tội phạm về ma túy  

 

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây 

khác có chứa chất ma túy 

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác 

có chứa chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống; 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Với số lượng 3.000 cây trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

4. Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, 

giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể 

được miễn trách nhiệm hình sự. 

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, 

vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 
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b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến 

dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

0,1 gam đến dưới 05 gam; 

d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 

kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; 

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với 

số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h 

khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến 

dưới 01 kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

05 gam đến dưới 30 gam; 

h) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

n) Tái phạm nguy hiểm; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với 

số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m 

khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam 

đến dưới 05 kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 

30 gam đến dưới 100 gam; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 

kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít; 
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h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với 

số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g 

khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 

20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 

100 gam trở lên; 

c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 

kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với 

số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g 

khoản này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 

01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác 

chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với người dưới 16 tuổi; 

d) Đối với 02 người trở lên; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo 

người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi; 

d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

e) Đối với 02 người trở lên; 
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g) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60%; 

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 

15 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên hoặc gây chết người; 

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm 

đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

 

 1. Toàn dân nói không với ma túy 

      2. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức và của toàn xã hội. 

 

Bài do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố biên soạn. 
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